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ΡΠΑΙΕΑΤΙΟ. 

πα οοο-- - 

Τναάἵπαιις ΤΡΙ ΤμποϊαυΙ δοηρία, ἷοιί παρε Ῥο]γρίαπα, αρας 

{ονπιῖ5 εχρνεδδα, αἱ απο νο]απαῖπο πεπα( παπα ΙΠΠαΡΙΗΗΙ οοπΊρνο- 

Ίπεησα Ιγαοίανο Ρροδδῖδ. Οπος παπα ρος 5ο νἰάσγοίαν ππα][ῖς εχορία- 

αμα. αοοϊάεναο, ἴππα 1 ογπαπάο εἳ εχρο[οπάο νο]απηίης ηος 

Ἱππρεηδα ποο Ιαρονί ρανδίηχας. Χαπα Τη σα οίοπε, Ὕπα οαοοθά σέ 

ΠΗρδιεηςί5 ργασ]αγο ης α{ο {ο απη Τα οἰα πα ΡΥΙηπα5 αἆ ΟΡΙΙΠΙΟΡΙΠΙ 

οοσ1οιιπα ρναδογΙρίΙοπεπα γονοσαν]ῖ, παππ]ία Περαίας (ας α- [αἲ 5ου]- 

Ρίονε, αἴφιιο πάθο ἴ]]α αἰαίο οἱο δομ1ϱῖ ΠΟΠ Ροϊεναπἰ. Ο 1.6 Πίοι]5 

αρρε]ανίπνας 6 ζ[ἑο (μοι Πδλιείο)γέηη, νίταη οε]οβενγίππῖπα, αἲ, τια: 

ο 5οἵραιηιας ραναία Παβογο αὐ επιοπάαπά ατα ΠποἱαΏππα, σα πο)ῖς- 

οσα Ρτο δα 1η ηος Ῥομονο]οηί]α οοπληαηΙσαγοΙ. ΝΦΙΙ ααἴθηα οχθπι- 

Ῥ]απα εάΠ1οη]5 φασορισίαας, ο] 15 νὶχ αππα α[ίονανε ραρίηα ΠΟΠ ο55οί 

πΙἄΠ Ἱρδίας ποἰαία. Ἀθσπο οχ οοάἹοῖρας πιοο εἰ οομ]θο[ιγῖς ογΏ(]- 

οσα ργοϊγαχτί απο. 1ρ5ί νιάεραίαν Πποίαπια5 5ογ]ρδίδδο, 5εἆ ος 

εππεπζαἴομίρας αἆ οδπ Πα. 5οχαρ]πία Ίοσος πια]ο α[ῄοσίος δαπαν]. 

η Τγαροαομοάαφγα εἰ Οογροάς πια]ίαπα ργο[ατ ναγία δοιἱρίατα ο0- 

ἀἴσοια Γγῖαπας η τρδίας αδας οομαίοραπας η Ερζογαμια(ν ΑΠΙ]ο- 

Ἰορία Ρα]αϊΐπα, ου] ας. ἸπάΙοίιο ορισγαπαππαία αασάαπα, αἲ αΠογαα 

Ῥοείαναπα, ο]οοία, πονα φαἴπάαε αἀάτία αηϊ. ΟδίογΙΠὰ. 6χοΠ]- 

Ρίο, αποά ονῖοις οο]εμευίπιις (γαηδι]σεγαϊ, Ἱἴα πος αδιγ]ηχίπτιας, 

αἱ 1η σγαοῖδ ΠΠ] οοπίγα πιοηίεΠα ἱρδίας Ροδίίἁπα. 6556 οο/[άα 

πιας (). 

Τναπδ]αἴἴοπδίἩ Ια παπα οοµάσνα Ιπομοαναναί /{ογιδ{ολιίς, ρα” 

5ιαπΙΙδδίπ]απα Π]απι εἰ (πα[ἱ5 α ἴα1 νῖτο ροίεγαί εχδρεοίανῖ, 5ος 1η 

απα ΠΟΠ ταγο ἀοδιάσγαρ]5 αγσιίαπα δΙηρ]οϊίαίοπα οἱ οἰαγαια [ποτ 

οἵαπα ΤωποίαηΙ τ παπα Ππα]ία. Ὠϊπαϊ5 αγβοῖος5αο ηοθο καῑῖς αδίίαίο 

6οπενο Ἰοᾳ1ε! εχρίοδδα Ἱεραπίαν. Τη ΝΙσνίπο δευναν{ῖ ναιδίοηοπι 

δοίαπὲ, Ἱπ Τπιοπο, Ταπαφιί ᾖαὐπὶ, απαπι αἱροίο ΠρογγίπιαΠα, 

Ρα νήπα]5 ]ουῖς αἆ 5οηἰοηίταμα απὶ πποάαπα 6ος ογαἰ]οηῖς γενοσανῖ- 

(ϐ) Ῥετο ποβίδοιπι οοπηπιηπίσαία οδί Ίπα.ο αἀπποπ]]ο. «Ῥαμ.37, ΗαΙογοῃ. 6 3, γαιδι 11, Ροςί νος, 
δυνάμεις ἱΠ5ργεπάα διιΠἰ νογᾶ } τας τῆς ὅλης φύσεως, ». 

ΗΕ ΛΝΟΣ. 1. 



Π ΡΕΑΕΑΤΙΟ. 

πηις. Ἠεπιςίοι]δίαηας οᾳ ατα ἀεοσραῖ πιούρρίτα Γγασίαραπτιας, πΙῇ] 

ηἰαΙοπῖς αὐπη{οηίος. ηῖςί αλ νε] 6υῶσα ποδίτα ἀῑδεγίο Ρ/Ο1ῤε- 

γοηῖ, να] ανα ηἰπαϊς ο55οηῖ Ιπιραάτία. 

Πεϊίαπα οπιπία, α Πρτο 4ο δαοηγα δρ, Ῥαδ. ὅδὅ εᾱ. Βεϊσίαμα, 

34 ΒΠΕΠΙ, ποβῖς Ππα[οίρις, εχϊπια Ιταπδία! ἠα(ωίας (οσποτις. 

«Ἠ]αά, » Ἰπαιαῖῖ, «ἰπίου αἶία ἀοάϊ ορενασα, αἲ, αααπίσα οας ρου 

«αἰπίαδήο ᾖησισς γαοπες Ἠοεγεί, ΠΟΠ ἀΙδοράθγεπα α 5ιησα[ο γαι 

«νου ρου φἰσηϊβσαίίοπε, πθο αὐ ου61πο ναιβονγαπα εἰ σιγα ἆᾱἷ- 

«οϊοπ5; 5οὰ ἱρδαπα 4ποθιο 6εηιι5 ἀῑσειάϊ οπππ(τιο 4ππθπι «Ἰναγα- 

« οἴονα νοσαΏί οΧΡΙΙΠΙΘΓΟΠΙ. » ΕΒί Ραι]]ο ροδί: « Ψο]αίπιας ο/δο 

«Ππιειρτείαἴοπεπα ποδίναπα οίασα» ογα Πο! 4ΠΑΠΙΠΗ 6]5 οοἩ: 

« 5οη 1 Ροίπἴπλας, ο55ε ςΙπα(]ππαπη. ν Ο 100 τος οἳ 5οσθςςΙί οργεσίε, 

πθ(ιο παππππίας Ἰαάςς Ἰπῖο ορενῖ ἀορίία Ίοοοριι αφ ασ 

πα ίογάπα ποίαίίοπ6, ἵπ αμἴρας συᾶῶσα Πο. γθυία αδδοσαίας οί: 

ΏαΠι οᾳ δοτία αἰπηίαν (παπδ]αίίομος ἸαΙπα, αἲ ἱαποραπίαγ 5οχοθηία" 

ἀϊθβοι]ίαίας Γε]ἰοῖίεν 5αρεναία. , Ίαρδς απ5 οἱ α]ίου ργο(ναμα ία ΤΠ 

Ίάσοπα, ἀποαίαν ΤΠ ἱπππαρμαπα. Χο Ποεί Ίοησο Ρίάτα σουπογί ο0Υ- 

γοχοιῖπια5 (παπα Ύπ απίο Πο5 ποϊαϊα Πιεναπί, Ρεγηπ]ία Ῥγουςας 

α[ίοι νογίογῖπχις, ρτορίας αἆ πιοηίοπα οἱ νογρα. Πποϊαπϊ αοοεδδῖς»ε 

ορ]ησαῖος, ἵαππεν (οδηον]απΙ οροτῖ5, δἳ ΙΠΙΝΕΓΡΙΠΙ δροείαδ., ρια- 

κἰαηίίαπι Ῥίαμς, Ιησαἱανεια Ιω1 ἰοδίαπιαν. Ἠ]ιά δο]απα πα γαἲἳ δι 

ΓΗ 15, 1π Ιργο «1ο αἶεα ΥΡία (65ΠΕΓΙΙΠΙ ΙΠΙΠΙΘΗΛΟΓΕΙΑ [55ο Ῥνο- 

ΙΗΙΦ6ΟΓΙΙΗ ο οΛαΓασ/όγο 5ογναπάος παπα ογαΙοπεπα Πονοάοίεαπα, 

πα ΠΡΙ τεσπαί, 1 Ιαπί5 ΠσανΙϊ οἱ οοπιρῖ. Οείοναπι Ρεν 5ε 

ἱπισ]Ησίίαν, οπηπία ποδίτῖς σνῶσῖς, απ αρίρδίπιο ἀῑδογεραπί αξ 

Βοϊιζϊαπῖς5, ο55ο αοοοπηπιοαἴα. Τη οαγπη]ηῖρις 4ε Ῥοάαθνα ποή νῖ- 

ἀεμαπιαν ορεγᾶ ργειἴαπα [ποπ , δἳ νουδς τοσῖο πιο]αίος Οε5Πε- 

πἰαπῖς. αυςμασγειηας. Ερϊρναπιππαϊία Ῥ]ενασιο αἲ Γροπο σγοίίο 

γειδα δυηί, πα ιίαον απ απ πο αῦ ποΡ!ς. 

Γιάίοεπε ἀεπίφιιο Βοαϊαπαπα Ππα15. ]οεῖς οογγεχίπιας, εἰ απδ- 

ἀήπσοι[ῖς [ενα πα Παπιοπῖς απκίπα ας. Τα]] ας εγῖςοῖ5 ποίαῖ Πργος 

σαρροφι {1ος Ἱπα]σαηΙ. 



ο ο ο ο ο ος 

ΟΟΒΙΡΤΑ ΤΟΩΙΑΝΙ. 

Γ. Περὶ τοῦ Ἐνυπνίου, ἤτοι Βίος Λουκιανοῦ. 
Ῥε 5οπηπῖο, σε, Ἠἱία Τωποϊαπί. 

Ἡ. Πρὸς τὸν εἰπόγτα, Προμηθεὺς εἴ ἐν λόγοις 
Δά επι απῖ ἀῑκοταί, Ῥτοππείμει5 ε5 

ΠΙ. Πρὸς Νιγρῖνον ἐπιστολή. 
Ερϊξίο]α αἲ Νἰστίπαπη. 

ΙΥ. Δίκη Φωνπέντων. 
ἀπάϊοῖαπι τοσα]απι. 

.. Τίμων, ἡ Μισάνθρωπος. 
ΤΙπΙΟΠ, 51το ΜΙςαπίμτορος. 

«ΥΠ. Ἁλκνὼν, ἡ περὶ Μεταμορφώσεως. 

Ἠαίογοῃ , 561 48 Τγαης[οΓΠΙΔΠΙΟΠΘ. 

ΥΠ. Προμηθεὺς, ἢ Καύκασος. 
Ῥτοππείμεις, εἶτε 0αὐζαᾶςς. 

ΘΕΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟΙ. 
ΡΕΟΒΌΝ ΡΙΑΙ/ΟΕ1. 

ΤΠ. 

.Ἡρομηθέως χαὶ Διός. 

Ῥτοπεί]ιεῖ εἰ κα οτῖς. 

. Ἔρωτος καὶ Διός. 

Οπρίάϊηίς εἰ οοτῖς. 

. Διὸς καὶ Ἑρμοῦ. 
ποτῖς εἰ Μετουτίι. 

. Διὸς καὶ Γανυμήδονς- 
Πονῖς εί 6απγτηεᾶϊ. 

. Μρας γαὶ Διός. 
Παποπῖς οἱ {οτίς. 

. Μρας καὶ Διός. 

υποπίς οἱ {οτῖς. 

7. Ἡφαίστον καὶ Ἀπόλλωνος. 
γυ]εαηῖ οἱ Αροηηϊς. 

. Ἡφαίστου καὶ Διός. 
γυ]εαπί εἰ {ογνῖς. 

. Ποσειλῶνος καὶ Ἑρμοῦ. 
Νερίπηϊ εἰ Μογουγῖϊ. 

.Ἑρμοῦ καὶ Ἡλίον- 
Μετουτ εί 8ο]. 

Ἀφροδίτης καὶ Σελήνης. 

γεπειῖς εί απο. 

.Ἀφροδίτης καὶ Ἔρωτος. 

γεπετῖς εἰ Οπρίά[πῖς. 

.. Διὸς καὶ Ἀσκληπιοῦ καὶ Ἡρακλέους. 
1ονῖ5, Ἐξου]αρί εἰ Ηετομ]!ς. 

---ἶἀ. Ἑρμοῦ καὶ Ἀπόλλωνος. 
Μετεουγϊ εἰ Αροβΐηις. 

--ἲδ. Ἑρμοῦ καὶ Απόλλωνος. 
Μεγευτί εἰ Αροϊηηίς. 

---ίδ. Ἡρας καὶ Λητοῦς. 

φαποπῖς οἱ Ταΐοπα.. 

---Τ. Ἀπόλλωνος καὶ Ἑρμοῦ. 

Αροϊηηϊς εἰ Μετευγῇ]. 
---ἴδ. Ἡρας καὶ Διός. 

φαποηπί5 εἰ Τους. 

--ἴν. Ἀφροδίτης καὶ Ἔρωτος. 

γεπετίς εἰ Ουρίάἰηίς. 

5 Τῃ τοΓβῖς. 4 

δα 

. θεῶν χρίσις. 
Ῥεαγαπα ά[οῖαπι. 

-Ἄρεος καὶ Ἑρμοῦ. 
ἡπατιῖς οἱ ἨΠεγουτῇ. 

.Πανὸς καὶ Ἑρμοῦ. 
Ραπῖς εἰ Μετουτῃ. 

. Ἀπόλλωνος χαὶ Διονύσου. 

ΑΡοηπίς εἰ Βασολ. 
4. Ἑρμοῦ καὶ Μαίΐας. 

Μετοππϊ εί Μαῖα». 

ὄ. Διὸς καὶ Ἡλίου. 

ᾷοτὶς εί βο]ϊς. 

.Ἀπόλλωνος καὶ Ἑρμοῦ. 
ΑΡοιηηϊς αἱ Ἠετουτ]. 

ἘΝΑΛΙΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ. 
ΡΙΑΓΟάΙ ΜΑΒΙΝΙ. 

- Δωρίδος καὶ Γαλατείας. 

Ῥονίαϊς εί αα]αίοις. 

. Κύνκλωπος χαὶ Ποσειδῶνος. 

Ογε]ορίς εἰ Νορίηπ]. 

. Ποσειδῶνος καὶ Ἀλφειοῦ. 
Νερίππῖ εί ΑΙρ]ιαί, 

-«Μενελάον καὶ Πρωτέως. 

ἈΠεπε]αϊ εἰ Ῥτοίσϊ. 

.. Πανόπης χαὶ Γαλήνης. 

ῬαποΡες εἰ ἄαΐθπες. 

.Τρίτωνος, Ἀμυμώνης χαὶ Ποσειδῶνος. 
Τη ίοΠῖς, ΑΠΙΥΠΙΟΠΕΣ εί Νερίαπ], 

. Νότου καὶ Ζεφύρον. 
Νο εἰ Ζερηγτί. 

. Ποσειδῶνος καὶ Δελφίνων. 

Νορίιπῖ εἰ Ώε]ρΙπηπῃ. 
..Ποσειδῶνος καὶ Νηρηΐίδων. 

Νερίυπϊ εἰ Νετοιάμπῃ. 

.. Ἴριδος καὶ Ποσειδῶνος. 

Ἠ]ᾶϊς οἱ Νερίηπ]. 
Ξάνθου καὶ Θαλάττη:. 

Χαπίηϊ εἰ Ματίς. 

. Δωρίδος καὶ Θέτιδος. 

Ώογ]άϊς εί ΤΙε(ἷάϊς. 

. Ἐνιπέως καὶ Ποσειδῶνος. 

Ἐπ]ρεί εἰ Νερίυπ]. 
4. Τρίτωνος καὶ Νηρηΐδων. 

Ττιοπϊς οί Νεγεϊά τη. 

.Ζεφύρον καὶ Νότου. 
Ζερηντί εἰ Νο. 

ΝΕΚΡΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ. 
ΜΟΒΤΙΟΒΟΝΜ ΡΙΑΙΓΟαΙ. 

. Ἀιογένους καὶ Πολυδεύχους. 

Ρἱοσεπῖς οί Ρο]οῖς. 
. Πλούτων  Κατὰ Μενίππον. 

Ῥ]ηίο, 5εα Οοπίτα ΜεπΙρριτι. 



ν 

Ι μ.ο 

-Ὅν. 

: 

ΧΙ. 

λΠ. 

ΦΟΒΙΡΤΑ ΤΤΟΛΛΙ. 

᾿Μενίππου, Ἀμϕθόχου καὶ Τροφωνίου. ” ὁ στ 

ἈΠοπίρρϊ, Απιρηιιοσἒιί εί Ττορπορ[. 

. Ἑρμοῦ χαὶ Χάρωνος. 
Μετομγῖ οἱ Οατοη{ῖς. 

. Πλούτωνος χαὶ Ἑρμοῦ. 
Ῥ]μ[οπίς εἰ Μοτουγῇ. 

Τερψίωνος καὶ Τλούτωνος. 

Τουρρίοπϊς εί ῬΡ]η{οηίς. 

: Ζηνοφάντου καὶ Καλλιδημίδον. 

Ζοπορμαπία εί σα]Ιἀοπη]άα». 

:Κνήμωνος καὶ Δαμνίππον. 

Οποπιοπίς οἱ Ῥαπηπίρρί- 

.. Σιμύλον καὶ Πολνστράτον.- 

ςΙπΙγΙ! οἱ Ῥο]γσίταί!. 

.. Χάρωνος καὶ Ἑρμοῦ καὶ γεκρῶν διαφόρων. 

ΟανοπβςοίΜοτοιγῖ ο ΠΙΟΓΙΙΟΓΙΠΙ 
ἀἱνοιδοΙΠῃ. 

. Κράτητος καὶ Διογένους. 

Οταίοίῖς εἰ Ῥϊορεηϊ. 

:Ἀλεξάνδρον, Ἀννίθου, Μίνωος καὶ Σκηπίωνος 

Ἀἰοχαπάτί, Απηϊραιις, ΜΙποίς, Βοϊρίοηί». 

: Διογένους καὶ Ἀλεξάνδρον. 

Ῥ]οσοηϊς αἱ Αἰοχαπά. 

ο Φιλίππου καὶ Ἀλεξάνδρον. 

ΡμΙΗρρί οἱ Αἰεχαπά:!, 

ὅ. Ἀχιλλέως καὶ Ἀντιλόχον. 

ΑοΠΙ]ῖς οἱ ΑπίϊοσΠί. 

: Διογένους καὶ Ἡραλλέους. 

Ρίοσοπῖς 6ἱ Ηετου]ῖ5. 

7. Μενίππου καὶ Ταντάλον. 

Μοπὶρρί αἱ Ταπία!. 
.Μενίππον καὶ Ἑρμοῦ. 

Μεπῖρρί εἰ Μεγουτ. 

Αἰακοῦ, Πρωτεσιλάον, Μενελάον καὶ Πάριδος. 

Ααοὶ, Ῥτοιος]]αὶ, Μεπε]αῖ ας Ῥαπίαϊς. 

.. Μενίππου καὶ Αἰακοῦ. 
Μοπιρρί οἱ Ἐαεί. 

..Μενίππον καὶ Κερθέρον. 
Μεπιρρί εί Οειροι]. 

. Χάρωνος καὶ Μενίππον. 

Οιανοπ!ῖς, Μοπὶρρί (οί Μενου). 

. Πρωτεσιλάον, Πλούτωνος καὶ Περσεφόνης. 

Ῥγοίος]αί, Ῥ]α{οπίς εἰ Ῥγοδεγρίηα». 

,. Διογένους καὶ Μανσώλον. 
Ρἱοσοπῖς οί Μαιιδο]. 

:Νιρέως καὶ Θερσίτον καὶ Μενίππου- 
Νϊγοϊ, Τμουςίτα εἰ Μεπὶρρί. 

«Μενίππον χαὶ Χείρωνος. 
Μοπῖρρϊ οἱ Οµήτοπίς. 

7. Διογένους καὶ Ἀντισθένους καὶ Κράτητος. 

Ρἱοροηί5, Απσ(ιοηίς οἱ οταῖοιῖς. 

ο Μενίππονυ καὶ Τειρεσίου. 
Μεηϊρρί οἱ Τιτορία». 

Αἴαντος καὶ Αγαμέμνονος- 
Αἰποῖς οἱ Αραπηεπιποηϊς. 

.. Μίνωος καὶ Σωστράτον- 
Μἰποϊς εἰ βοδί{αίῖ. 

Μένιππος λ Νεκνομαντεία. 

Μεπίρριςἶνε Ογασπ] απ] ΠΙΟΓ(ΠΟΓΗΠΙ οοηδυ απ. 

Χάρων,  Ἐπισκοποῦντες. 

Όματοη οἶνε Οοπίθιηρ]απίες. 

Περὶ θυσιῶν 
Ρο φατίβοῖῖς. 

ΧΙΠ’. Βίων πρᾶσις. 
Πίατηα απς[ῖο. 

Ἁλιεὺς Ἆ Ἀναθιοῦντε:. 
Ῥϊδεαίος νοὶ Βοενινιςεθηίος. 

ΧΙ. Κατάπλους, ἡ Τύραννος. 
Τγα]δοίας 5ἶνο ΤΥΤΑΡΠΙ5. 

ΧΥΙΠ. Περὶ τῶν ἐπὶ μισθῷ συνόντων. 

πα. 

Ώε ππεγορᾶε οοπάιοίῖς Ροίοπίίαπα [απ Παπίρς. 

ΧΥΠΙ. Ἀπολογία. 
Ἀρο]οσία. 

ΧΙΚ. Ὑπὲρ τοῦ ἐν τῇ προσαγορεύσει πταίσµατος. 

Ῥτο Ίαρδα ἵπ 5απίαπᾶο. 

ΧΧ. Ἑρμότιμος ἡ περὶ Αἱρέσεων. 
Ηειπιοβίπιης 5ἶνο Ρε 5εε(!ς. 

ΧΧΙ. Ἡρόδοτος Ἄ Ἀετίων. 
Ἠονοᾶοίις 5ἶνο Αείῖοη. 

ΧΧΙΙ. Ζεῦξις λ Ἀντίοχος. 
Ζευχῖς ααί ΑπΙΟΕΙ5. 

ΧΧΠΠ. Ἁρμονίδης. 
Ἠατηιοπίάος. 

ΧΧΙΥ. Σκύθης 3 Πρόξενος. 

5ογίμα 5οι ΟοποΠίαίου ΠοδρΏη. 

ΧΧΥ. Πῶς δεῖ ἱστορίαν συγγράφει». 
Φποπιοάο. Ηἱδίοιία εοπςεροπᾶα δὲ, 

ΤΧΧΝΙ. Ἀληθοῦς ἱστορίας λόγος πρῶτος. 

γοια Ηἰδίοτία. Ἠδει Ρήπης. 

ΧΧΥΠ. Ἀληβοῦς ἱστορίας λόγος δεύτερος. 
νοτα Πἰςίοτία ευ 5εεαπά 5. 

ΧΧΥΠΙ. Τυραννοχτόνος. 
Τγταπηϊοῖάα. 

ΧΧΙΧ. Ἀποχηρνττόμενος. 
ΑΡάΙσα[α5. 

ΧΧΧ. Φάλαρις πρῶτος. 

Ῥμα]ανῖς ΡΓΙΟΓ. 

ΧΧΧΙ. Φάλαρις δεύτερος. 
Ῥ]μα]ασῖς αἱίο;. 

ΧΧΧΠΙ. Ἀλέξανδρος ἢ Ὑενδόμαντι-- 

Αἰοχαπάοι 5. Ῥεδιάοπιαηί!5. 

ΧΧΧΤΙΙ. α[ερὶ ὀρχήσεως. 
Ῥεο καἰ{αἱἴοηθ. 

ΧΧΧΙΥ. Δεξιφάνης. 
1βχΙρΙαΠΟ5. 

ΧΧΧΥ. Εὐνοῦχος. 
ἘΠΙΟΜΗ5. 

αΧΧΧΥΙ. Περὶ τῆς ἀστρολογίης- 

ο απἰτο]οσῖα. 

ΧΧΧΥΠ.Δημώνακτος βίος. 

Ῥεπιοπαο(ἶς υ]ία. 

ΑΧΧΧΥΠΙ.Ἔρωτες- 

ΑΠΙΟΓΘ5. 

ΧΧΧΙΧ. Εἰκόνες. 
ΠπιαβίΠθς. 

Ὑπὲρ τῶν εἰχόνων. 
Ῥτο ἱπιαρ]πίρας. 

Τόξαρις ἢ Φιλία. 
Τοχατῖς 56 απη]οἰ τα. 

Λούκιος  Ὄνος. 
1μποἷας ἶνε Αδίηις. 

Ζεὺς ἐλεγχόμενος. 
πυρίίοτ οοπβα{α{5. 

ἍΙΙΥ. Ζεὺς τραγῳδός. 
δαρίίος ἱταραᾶμ5. 

ΧΙΙΥ. Ὄνειρος Ἀλεκτρνών. 

ΦοπΙΠΙΙΠΑ 5εα σαἱ1μ5. 

π.τ 
-.κ.. 

ΧΙ. 

χι. 

ΧΙΠΠ. 



ΡΩΒΙΡΤΑ ΤΠΟΙΑΝΙ. 

ΧΙ.ΝΙ. καρομέιππος Ἡ Ὑπερνέφελος. 
Ἱεατοππεμῖρρας 5ἶνα Ἠνρεγπθρ]ε]ας. 

ΧΙΙΝΠΠ. Δὶς κατηγορούμενος Ἡ Δικαστήρια. 

Ρἱ5 αοεαΣαίας δει Τρ πα[ῖα. 

ΧΗΝΗΙ. Περιπ 

ΧΙΙΙΧ. Ἀνάχαρσις Ἡ περὶ Γυμνασίων. 
Ἀπασμανσῖς »ἶνο 6 εχογοΙαοπίρις. 

ΙΓ... Περὶ πένθους. 
μο Ιποία. 

11. Ῥητόρων διδάσµαλο-. 
Ἠμείογαπῃ Ῥγῶσερίος. 

ΠΠ. Φιλοψευδὴς ἢ Ἀπιστῶν. 

Ρμή]ορξειάος 5ἴτε Ππεγεάυ]5. 

11Η. Ἱππίας ἡ Βπλανετον. 

Ηἱρρίας 5ο Βαἰπειπῃ. 

ΠΗΥ. Προλαλιὰ ὁ Διόννσο-. 
Ρια[α[ίο Ῥαοσμας. 

ΤΝ. Ηρολαλιὰ ὁ Ἡραχλή-. 
Ργορ[αῖο Ἠειομ]ες. 

ΕΝΙ. Περὶ τοῦ ἠλέκτρον ἢ τῶν κύκνων. 

Ῥε οἰθοίτο 56.1 εγεηί5. 

Τ.ΝΠ. Μυίας ἐγκώμιον. 
Μαξ εποοπηαπῃ. 

ΤΝ. Πρὸς τὸν ἀπαίδευτον καὶ πολλὰ βιθλία ὠνούμενον. 
αάνειςιας Ἱπάοσίαπι οἱ Πθτος πιπ]ίο5 επιοπίεπη. 

ΙΧ. Περὶ τοῦ μὴ ῥᾳδίως πιστεύειν διαθολῃ. 
Νοπ ἴΘΙΠεΓε ογεεπάπα 6.5 ἀε]α[]οπῖ. 

Τ.Κ. ευδολογιστὴς Περὶ τῆς ἀποφράδος κατὰ Τιμάρχον. 
Ῥεοιάο]οβίδία 5ἶνο Ώε ἀα πο[αδίο οοηίτα Τί- 

ΠΙΑΓΟΠΙΤΗ. 

ΧΙ. Περὶ τοῦ οἴκον. 
Ρε αρο. 

ΣΤΧΗΠ. Μακρόδιοι. 
Τοηςοβν]. 

ΤΧΠΠ. Πατρίδος ἐγκώμιον. 
Ῥαΐτῖα επεοπηΊαπη. 

ΕΧΙΥ. Περὶ τῶν δυψάδων. 
Ρο ἀἱρεαάῖρις. 

ΤΧΥ. Διάλεξις πρὸς Ἡσίοδον. 
ΡΙεραἱα{ῖο οµπ1 Ηεςίοᾶο. 

ΤΧΥΙ. Πλοῖον ἡ Εὐχαί. να, 
Ναν]σῖαπα 5ει Υοία. 

ΤΧΝΥΠ. ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ. 

ΡΙΑΙ.ΟαΙ ΜΕΒΕΤΕΙΟΙ. 

-- Ι. Γλυκέρα καὶ Θαΐς, 
«Ἰγορτα εί Τ]αί». 

- 9. Μύρτιον καὶ Πάμφιλος καὶ Δωρίς. 
ἨΜητήαπι, Ῥαπιρηῆα5 εἰ Ποςῖς. 

-- 3. Μήτηρ καὶ Φίλιννα. 

Μαΐετ εἰ Ῥήήππα. 
-- 4. Μέλιττα καὶ Βακχί-. 

Με[ίςεα εἰ Ῥαοείμιο. 

-- ὅ. Κλωνάριον καὶ Λέαινα- 
ΟΙοπατῖηπη εἰ 1εαπα. 

αρασίτον τοι ὅτι τέχνη Ἡ παρασιτική- 

Ὀο ραταδίτο, 5ἶνα Αγίεπι ο55ε ρᾶταςΙΠεαΠῃ. 

---.6δ. Κρωθύλη καὶ Κόριννα. 
Οτοβγ]ε οἱ Οοτίπηα. 

7. Μήτηρ καὶ Μουσάριον- 
Μαΐετ εἰ ΜαξαιΙμΠΙ. 

-- δ. Ἀμπελὶς καὶ Ἀρυσίς. 

ΑΠΙΡΕΙ5 εἰ ΟΗΓγ5ί5. 

-- 9. Ἀορκὰς, Παννυχὶς, Φιλόστρατος, Πολέμων. 

Ῥογσα5, Ραπηγομῖς, Ρ]]οδίταία5, Ῥο]επ]ο. 

---10. Χελιδόνιον καὶ Ἀροσή- 

ΟποΠάοσπῖαπι οἱ Ὠτοςθ. 

---ΠΙ. Τρύφαινα καὶ Χαρμίδης- 

Ττγρίιῶπα εἰ Οµαιπίάες. 
---ἴ9. Ἰόεσσα χαὶ Πνθιὰς καὶ Ἀνσίας. 

Ίοέξεα, ΡΥΙΠίας εἰ Ἰ,τδία». 
---ἴ3. Λεόντιχος, Χχνίδας καὶ Ὑμνίς. 

1εοπσμας, Οπεη]άας εἰ Ηγπηηϊς. 

--ίἀά. Δωρίων καὶ Μνρτάλη. 
Ῥοτίο εἰ Μητία[ε. 

---ἴ0. Κοχλὶς καὶ Παρθενί-. 
Οοεμῖς εἰ ΡατίΠεπῖς, 

ΤΗΧΥΠΙ. Περὶ τῆς Περεγρίνον τελευτῆς. 
Ῥο6 πιοτίε Ῥοτεργῖπί. 

| ΤΧΙΧ. Δραπέται. 
] παν]. 

1ΧΧ. --- 1. Τὰ πρὸς Κρόνον. 
Ραΐπτηα]ῖα. 

| -- 3. Κρονοσόλων. 
ΟτοποξοΊοπ (Ίεσίς]αίοτ Φα{πγπα[απλ). 

--- 3. Ἐπιστολαὶ Ἐρονιχαί. 
Ερϊδίο]α Βα{ηγηα]ες. 

ὶ. ΙΧΧΙ. Συμµπόσιον Ἠ Λαπίθαι. 
| Οοηνϊνίαπι 5εη Τιαρίΐμαν. 
ΙΧΧΠ. Περὶ τῆς Συρίης θεοῦ. 

Ῥε Ἁγτία ἀεα. 

ΙΗΧΧΠΙ. Δημοσθένους ἐγκώμιον. 
Ῥεπιοςίμεπῖς εποοπιῖηπῃ, 

ΙΧΧΙΥ.θεῶν ἐκκλησία. 
Ώεοτιπα εοποΙήπη. 

ΙΧΧΥ. Κυνικός. 
Ογηῖσις. 

ΙΧΧΥΙ.Ψευδοσοφιστὴς 3 Σολοικιστής. 
ῬεειάοξορΗ]ϊδία σε Βο]αεἶδία. 

ΤΙ ΧΧΥΠ. Φιλόπατρις ἢ Διδασχόμενος. 
Ῥμῆοραίτί5 ει Ουῖ ἀοζείαγ. 

ΤΗ ΧΧΥΠΙ. Χαρίδημος 3 περὶ Κάλλους. 
Οµατίάεηχας εἴτο Ώ6 ρα]ομάϊπθ. 

ΣΗΧΧΙΚ. Νέρων Ἡ περὶ τῆς ὀρυχῆς τοῦ Ἰσθμοῦ. 
Νετο 5ἶτε Ρε Ι5ίἨπιο Ρε[οάεπάο. 

Γ ΕΧΧΧ. Τραγῳδοποδάγρα. 
Τταροάοροάαςτα. 

ΤΧΧΧΙ. Ὠκύπους. 
Οσσρις (6εετίρεξ). 

ΙΧΧΝΠ. Ἐπιγράμματα. 
Ἐρίρταπηπηαία. 

--------τ----------------ααακκπππαν Ὁ ϱ. } «κκ -----υ-υ- 
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ΙΝΡΕΧ ΑΙΡΗΛΡΕΤΙΟῦΣ. 

Α. 

ΛΗΒΡΙΟΑΤΟΣ, ΧΧΙΧ. 

Ασοῦμιτυς (815), ΧΗΝΗ. 
ΑΏνεηδυῦς Ἱνροοτύ, ΤΥΠΠ. 

ΑΕΤΙΟΝ, 5. ΗΕποροσυς, ΧΧΙ. 
ΑΤΕΧΑΝΡΕΝ, 5. ΒΣΕΟΡΟΜΑΝΤΙΣ, ΧΧΧΠ. 

ΑΜΙΟΙΤΙΑ, 5. ΤΟΧΑΝΙ5, ΧΙ]. 

ΑΛΟΝΗΣ, ΧΧΧΥΠΙ. 

ΑΝΛΟΗΑΗΡΙ5. 5. ΡΕ ΕΧΕΚΟΙΤΑΤΙΟΝΙΡΟ5. ΧΗΙΝ. 

Αντιοσπῦ5., 5. Ζευχις, ΧΧΠ. 

Άνοτοσια, ΧΥΠΠΠ. 

ΑΡΟΡΗΜΑ5, 5. ΡΕ ΏΙΕ ΝΕΕΑΣΤΟ, 5. ΒΣΕΨΡΟΓΟΟΙΣΤΑ, 

1:Χ. 
Αδινυς, 5. Ίμσοιυς, ΧΙ]. 

Αδπποτοσια (Ῥε), ΧΧΧΥΙ. 
Αύοτιο ΥΙΤΑΚΟΝ, ΧΙΥ. 

Ρ. 
Ῥλοσπυς. Ργα[α ο, Π1Υ. 
Ἑλινευπ, 5. ΗΙΡΡΙΑΣ, ΤΠ. 

Β15 αοαυδατύ», 5. ΤΕΙΒΟΝΑΙΙΑ, ΧΤΥΠ. 

ο. 
ΟΜΙΟΜΝΙΑ (ΓΕ), δ. ΟΑΛΗΌΜΝΙΕ ΝΟΝ ΟΚΕΡΕΝΡΟΝΙ, 

ΗΧ. 
Οαταρτῦς, 5. Τγβλννῦς, ΧΥΠ. 

Οαύσαςῦ5, 5. Ρκομετηξυ», ΥΠ, 

ΟΠλΗΙΡΕΝΜΟ5, 5. ΡΕ ΡΟΙΟΗΕΙΤΟΡΙΝΕ, ΤΧΧΥΠΠΠ. 

ΟπΑΠΟΝ, 5. ΟΟΝΤΕΝΜΡΙΑΝΤΕΣ. ΧΙ. 

Οονοιύ ΕΟΟ, ΕΧΧΙΥ. 

ΟΟΝΤΕΛΜΡΙΙΑΝΤΕΡ, 5. ΟΠΛΛΟΝ, ΧΙ. 

Οοκνιντύν, 5. ΤΙΑΡΙΤΗ, Τ ΧΧΙ. 

ΟΛΟΝΟΡΟΙΟΝ, Ἱ. 

Τι ΧΣ. 2. 

Οχονι, 5. ΕπΙΟτκῦΝ, ΤΧΥΠ. 

Οσντους, ΤΧΧΥ. 

ο. Τμ.ΟΙΡΙΑΤΟΝΚ ΘΑΤΌΕΝΑΙΙΟΝ; 

Ῥ. 
Ώσλκυπν συρΙοΙΌύΝ, ΥΠ, 20. 

ΏΕ ΑΞΤΛΟΙΟΟΙΑ, ΧΝΧΧΥΙ. 

ΏΣΕ ΡΙΕ. ΝΕΕΛΣΤΟ, 5. Β5ΕΟΡΟΙΟΟΙΣΤΑ, 1. 

ΤΕ, ΡΙρδλρΙβῦ5, ΤΧΙΥ. 

Ώε ΕΙΕΟΤΛΟ, 5. ΟΥΟΝΙ5, ΤΙΥΠ. 

ΏΕ ΕΧΕΛΟΙΤΑΤΙΟΝΙΒΟ5, 5. ΑΝΔΟΗΑΗΡΙ5, ΧΙ. 

ὮΕ αΥΜΝΑΡΗΙ5, Ιάεπῃ. 
Ῥκε τυοστυ, 1.. 

Ώε ΝΕΝΟΕΡΕ οονΡρύστΙ», ΚΥΠ. 

ΤΕΛΙΟΝΑΟΤΙ5 νΙΤΑ, ΧΧΧΥΠΙ. 

Ώς ΝΟΕΤΕ ΡΕΠΕΟΝΙΝΙ, Τ ΧΥΠΠ. 

; ΏΕΜΟΣΤΗΕΝΙ5 ΕΝΟΟΜΙΟΝ. Τ ΧΧΠΠ. 
ΙΏΕ Νον ΤΕΜΕΕΕ ΟΚΕΡΕΝΡΟ ΡΕΙΑΤΙΟΝΙ, Τ1Χ. 

Ώς οκοο, Τ,ΧΙ. 

ΏΕΟΚΟΝΜ οΟνΝοΠΙσΝ, ΤΧΧΤΥ. 

ΤΕ ΡΑΚΑΦΙΤΟ. 5. ΑΒΤΕΛΙ Ἐ5ΦΕ ΡΑΒΑΡΙΤΙΟΑΑΙ, ΧΙ ΥΠΠ. 

ΏΕ 5ΛΟΝΙΕΙΟΙΙ5, ΧΠΠΠ. 

Ώς 5ΑΙΤΑΤΙΟΝΕ, ΧΧΧΙΠΙ. 

Ὦε 5ΕοτΙ», 5. Ηεκποτιπῦ», ΧΧ. 

Ώς ΘΥΗΙΑ ΡΕΑ, ΤΧ ΧΙΙ. 

ΡΙΑΙΟΕΙ ΡΕΟΒΟΝΜ, ΥΠ. 

αι. Ῥγοπιοιλεϊ εἰ ]ονῖ. 

. Οαριάϊηϊς εἰ 1ογ!5. 

. 1ονὶς εἳ Μοαγοιγ]”. 

:ᾷονῖ5 εἰ 6απγπιεςῖς. 
, Δαποηπί5 οἳ 1ονῖς 

,ἀπποηπὶ5 οἳ 1ον]ς Ι6γιτ.. 

ς Υα]οαπϊ εἰ Αροιιηῖς. 

γπ]σαπι οἱ 1ογνίς. 

.Νεριιπῖ οἱ Μεγοιγῇ. 
:Μεγουτῃ εἰ 9ο]15. 

. Ὑοπουῖς αἱ Τα1Πο». 

. Νοπενῖς οἳ Οαριάἰπ]ς. 

, ᾷονῖ5, Ἐφοι]αρί εἰ Ἠενσι]]ς. 

---τή. Μεγοιγ εἰ ΑΡρο]ιπ]ο. 

ὦ. Μενοαγ εἰ ΑΡρο]ῖ». 

.αποηπ]ς οἳ Τ,αἴοπα. 

---αη. Αρο]ηϊς εἰ Μονο. 

.ἀαποηῖς εί 1ον]5. 

γεπεγῖς εί Οπρ]άἰπί5. 

Ώδαγιπη ᾖάΙοπη. 

Μαγιῖς εἰ ΜεγοινΠ]. 

. Ῥαπῖ5 οι Μεγοιιγῇ. 

Αρο]πϊς αἱ ῬασοΠί. 

---οή. ΝΜδνουγϊ οἳ Μάϊο». 

| 

-ὔ, 1ονὶ» εἵ 90]15. 

| --ρθ. Αρο]]ιπ5 εἰ Μεγοιιγ. 

| ΡΙΑΙΟΩΙ ΜΛΒΙΝΙ, 1Χ. 
.Ῥονιάϊς οἳ 6ᾳα]αίοο». 

. 0γε]ορ!ς εἰ Νεριιπ]. 
» Νεριιπί εἴ ΛΊρµε. 

. Μεπε]αῖ οἱ Ῥγοῖςί. 

π. Ῥαπορες οἱ Οαἱεπε». 

.Τγιοηϊ5, ΑΠΙΥΠΙΟΠΟς οἱ Ναριιη). 

«Νο οἳ Ζερμγτ]. 
. Νεριυπί εἰ Ώε]ρμίπαπι. 

Νεριιηί εί Νεγείάπι. 



ΙΝΡΕΝΧ ΑΙΡΗΑΔΡΕΤΙΟΙΣ. 

--το. Τγϊὰϊς αἳ Νερτιπῖ. 

Χαπιμι εἰ Ματῖς. 

Ώοτ]ά]ς οἱ Τμοιια!ς. 

Ἐπιρεϊ εἰ Νεριιιπί. 
Τν]ῖοπϊ5 εἰ Νεγεϊάαπι, 

Ζερμντῖ εἰ Νο. 

ΤΙΑΤΟΟΙ ΜΟΒΤΟΟΒΙΜ, Χ. 

---τ1. 

---1ρ. 

--τ1ὸ. 

αχ, 

-- 10. 

.Ὀϊοσεπῖς εἲ Ῥο]]ιοῖ». 

.Ῥ]αϊο, 5. οοπῖτα Μεπῖίρριπη. 

.Μεπῖρρῖ, Απιρμιιοσμι εἰ Ττορῃ. 
«ἨΜεγοιϊ εἰ ΟΠατοπίϊς. 
«Ῥ]αϊοπϊς εἰ Ἠεγουγ. 
.«Τετρσίοπῖ5 εί Ῥ]ηϊοπί5. 
.Ζεπορμαπία εἰ ϱα]Πάοπάα. 
.Οπεπιοπῖς εἰ Γαπιπῖρρι. 
. ΒΦΙΠΗΥΗ εἰ Ῥο]γκιται]. 
ΟΠαγοπ!ῖς αἱ ΝΠεγοιιγ οἱ ἀΙνΕΓ5ΟΓΙΙΠΙ ΠΙΟΓ- 

ππογ τη. 
. Οταῖεῖῖς εἰ Ώιοσεπῖ». 
:Α]εχαπάτΙ, Αππζραις, ἨΠποῖς, δοιριοπῖς. 
.Ώιοσεπί5 εἰ Α]εκαπάγι. 

ιά. ΡΗΠρρϊ εἰ Αἰεχαπάν. 
, ΑομΙ]]]ς εί ΑπΠΙΟσΠΙ. 
.. Ώϊοσεπί5 εί Ηεγοι]]5. 

---ατ. Μαεπϊρρί εἳ Ταπία]!. 

. ΜεπΙρρί εἰ Μοενοιγῇ. 
. «Ἐαοϊ, Ῥτοϊος]]αϊ, Μεπε]αῖ εἰ Ραγίά!ς. 
.ΜεπΙρρϊ οἳ Τασι. 
ΜοπΙρρι εἳ (0ου)ου]. 

». Οµατοπ!15, Μοπιρρϊ (οἱ Μενοιν). 
»Ῥτοτεςι]α!, Ῥ]ηϊοι]5 ο Ῥγοδεγρίπα». 

{. Ὀιοσεπίς αἵ ἨΤαιι5ο]!. 
Ν]γαι, ΤΠειςιία εἰ Μεπῖρρι. 

-Μαπιρρί εἰ ΟµΙτοπ!5. 
--οτ. Ὠϊοσεπῖ5, Απιϊσιιεηῖς εἰ Ογαϊει!ς. 

-ΜεπΙιρρι αἳ Τιγορία. 
.Α]ασϊ5 εἰ Ασαπιεπιηοηῖ5. 
ΜΠποϊς οἳ δορίγαι]. 

ΡΙΑΓΟΟΙ ΜΕΒΕΤΒΙΟΙ, ΤΧΥΠ. 

ο) ὧν ω»5 » ο 

ος νὰ 

-]νοετα εἰ Τμαϊ5. 
Μυγτιαπα, Ῥαπιρ]]]ής οἳ Ὠουῖς. 
-Μαϊεν εἳ Ῥμϊμηπα. 
.. Με]σσα εἰ Ρασε]ῖς. 
ΟΙοπατίάπῃ οἳ Τιδπα. 

- Οτοβγ]ε εἰ Οογίηπα. 
. ΜΠαϊεγ εἰ Ἠηδαταπῃ. 

:ΑπΙΡΕΙ5 εί ΟἨτγςὶς. 
.Ὥουσα», Ῥαπηγομῖ, Ῥ]μήοδίταίας, Ῥο- 
Ίεπιοῃ. 

--1ο. ΟΠε[άοπίαπι οἱ Ώγο»θ. 
π-ατ. Τεγρῃαπα εἰ Οµαγπι]άε». 
12. Ίοθ55α, Ῥγίμίας εί Τ,γοῖας. 

ϱ οο-Ι Ό σι 5 ω  - 

. 

τῃ 

---13. Τεοπβσμα5, Ομεπῖάας εἰ Ἠγπηπῖς. 
---ιή. Ώονίο ει Μντία]α. 
--τὸ. Οοσμ]ϊ5 εἰ Ῥαγηιεηῖς. 
Ώ1ΡΣΑΡΕΣ. ΏΕ ΡΙΡΣΑΡΙΗΟΣ, ΤΧΙΥ 

Ώιδρύτλτιο οὐ Ἠεσιορο, ΤΧΥ. 

Ώονῦ5. Ώξ ΡΟΝΟ 5. 0Εσο, Τ,ΧΙ. 

Ε. 

Ἐπεοτπυν. ΏΕ ΕΙΕΟΤΒΟ: 5.ΟΥΟΝΙ5, ΤΧΥΙ. 

ΕΝοομΙΓΝ ΡΕΜΟΣΤΗΕΝΙ5, ΤΧΧΤΠΙ 

Ἐπνοομαῦ πΌδοξ, ΤΥ ΠΠ. 

ΈἘνοοΜΙΟΝ ΡΑΤΕΙΣ, ΤΧΠΠ. 

ἘΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑ, ΤΧΧΧΠΙ. 

Ἐνιστοια Αϱ Νιοβικνον, ΠΠ. 

ΈΡΙ5ΤΟΙΕ ΘΑΤΟΕΝΑΤΕΣ. ΤΧΝ, 5. 

Ῥυπύσοβυς, ΧΧΧΥ. 

Ε. 

Ἐσοιστινι, ΙΧΙΧ. 

6. 

λτιῦ5, 5. Φονίύα, ΤΝ. 

ΟΥΜΝΑΡΙΑ. 5Ε ΟΥΜΝΑδΙΗ5. 5. ΑΝΑΟΗΛΕΣΙ5, 
ΧΤΙΧ. 

Η. 

ἨλΙοΥον, 5. ΡΕ ΤΠΑΝΣΕΟΕΛΜΑΤΙΟΝΕ, ΥΠ. 

ἨλαμΟΝΙΡΕΣ, ΧΧΠΠ. 

Ἠσκουτας. Ῥγα[αἴο, ΤΝ. 

ΗΕΗΝΟΤΙΜΟ5, 5. ΡΕ ΦΕΟΤΙ5, ΧΧΧ. 

Ἠεποροτῦςδ, 5. ΑΕπτΙιον, ΧΙ. 

Ἠεριουῦς. ὮΏΙδςΕπΤΑτιο ου Ἠεδιορυς ΤΙΧΝ, 

Η1ΡΡΙΑ5, 5. Βλινεῦυν, ΤΤΠΠ. 

ΗΙςΤΟΝΙΑ ΟΓΟΜΟΡΟ ΟΟΝΣΟΒΙΡΕΝΡΑ, ΧΝΥ. 

ἨΙδτοβΙξΕ νΕΒΕ ΠΒ.], ΧΧΥΤ. 

ἨΙδτοπΙξ ΥΕΚΕ ΠΙΕ. Π, ΧΧΥΠΣ. 

ΣΙΟ5ΡΙΤΙ ΟΟΝΟΙΙΙΑΤΟΗ, 5. ΦΟΥΤΗΑ, ΧΧΤΥ. 
ΗΥΡΕΠΝΕΡΗΕΙ 5, 5. ΙολποπΕνιτρῦς, ΧΤΙΥΤ. 

[ς 

1ολΕΟΜΕΝΙΡΡΟΣ5, 5. ΗΥΡΕΕΝΕΡΗΣΙ ΑΣ, ΧΤΙΥΙ. 

ΙΜΑΟΙΝΕΣ, ΧΧΧΙΧ. 

1ΝΑοΙν1μῦς (το), ΧΤ.. 

Ἱνοκερυτιυς, 5. ΡΗΙΙΟΡΣΕΟΡΕΣ, ΤΠ. 

Ίκροστυ». ΑΡΝΕΗΣΟΣ5 Ιπροοτύν ΕΥΠ. 

Ίδτημῦς. ὮΕ Ι5ΤΗΜΟ ΡΕΕΕΟΡΙΕΝΡΟ, 5. ΝΕΡΟ, 

ἱ ΙΧχΙΧ. 

1. 

υΡΙοτύΜ ΡΕλΛύΠ, ΥΠ, 1ο. 

σοτοτύν νοσλταυνς ΤΥ. 

ΠΌΡΙΤΕΝ εονεύυτατος, ΧΙ ΠΠ. 

10ΡΙΤΕπ Ττπλοοςνῦ», ΧΠΙΥ. 

1. 

{ ΤΑΡΙΤΗΕ, 5. ΟοπνινΙση. ΤΝ ΝΙ. 



ντ ΙΝΡΕΧ ΑΙΡΗΑΔΡΕΤΙΟΡῦΣ. 

Τ,λροῦ5. ΡΟ ΠΑρδῦ ΙΝ 5ΑΙΗΓΤΑΝΡΟ, ΧΓΝ. 

ΤΕΧΙΡΗΛΝΕΣ, ΧΧΧΙΥ. 

Τιονανί, 5. ΜΛΟπΟΒΙΣ, ΤΧΠΠ. 

ΤμΠΟΙΑΝΙ ΝΙΤΑ, 5. ΡΟΜΝΙΟΝ; Τ. 

ῬπομετΗξῦ5, 5. 0λυσασυς, ΥΠ. 

ῬςξΕυΡΟΙΟΟΙΡΤΑ, 5. ΡΕ ΡΤΕ ΝΕΕΑΣΤΟ, ΤΧ. 

ΡΞΕΡΟΜΑΝΤΙΣ, 5. ΑΙΕΧΑΝΡΕΝΛ, ΧΧΧ. 

ΡΕΕυΡΟΣΟΡΗΙΣΤΑ, 5. ΦΟΣΟΕΟΙΣΤΑ, ΤΧΧΥΠ. 

Ίμοοισς, 5. Αδινύς, ΧΙΗΠ. 

Ίωσοτυς. Ώξ 1πὔστυ, Ι.. 

Ῥυτομπιτύρο. ὮΕ ΡύΤΓΟΗΒΙΤΟΡΙΝΕ:, 5. ΟΗΑΠΙ- 

ΡΕΜΟΣ, ΙΙ ΧΧΥΤΠΙΠΙ. 

Μ. ο: 

ΜλοκοβΙτ, ΤΧΠΠ. Ού0ΜΟΡΟ ἨΗΙ5ΤΟΝΙΑ ΟΟΝΡΟΒΙΒΕΝΡΑ ΣΙ, ΧΧΥ, 

ΝΜΕΝΙΡΡΟ5, 5. ΝΕΟΥΟΜΑΝΤΙΑ. ΧΙ. Β. 

Μπο». Ώξ ΜΕΚΟΕΡΕ ΟΟΝΡΟΟΤΙ5, ΧΥΠ. ; 

ΜΕΤΑΜΟΚΡΗΟΡΙ5, 5. ΠΑΙΟΧΟΝ, ΠΠ. σπα ώ ῬΙδολτον, ΧΥ. 

ΜΙΦΑΝΤΗΠΟΡΟΣ, 5. ΤΙΜΟΝ, Υ. Βπετοκύν ΡΝΕΟΕΡΤΟΝ Η]. 

ΜΊοις. ΏΕ ΜΟΝΤΕ ΡΕΚΕΟΛΙΝΙ» Τ ΧΥΠΠ. ο. 

Νυδος Ἐνοομιῦμ, ΤΝ. Θλοπασιοῖκ. Ώχ 6ΟΝΤΕΙΟΣΙΕ, ΧΗΠ: 

Ν. ΘΛΙ/ΤΑΤΊΟ. ΓΕ ΦΑΙΤΑΤΙΟΝΕ, ΧΧΧΠΠΠ. 

ΝΑΝΙΟΙύΝ, 5. ΝΟΤΑ, ΤΧΥΙ. ΦΑΙΤΑΗΕ. Ῥπο 1ΑΡΡΟ ΙΝ ΦΑΗΌΤΑΝΡΟ, ΧΙΧ. 

ΝΕΟΥΟΜΑΝΤΙΑ, 5. ΜΕΝΙρρύ»Σ, ΧΙ. ΡΑΤΟΚΝΑΠΜΙΑΣ ΤΗ ΧΧ. 

ΝΕΕλδτυς ΡΙΕ5. ΏΕ ΙΕ ΝΕΕΑΣΤΟ, 5. Ρ5ΕὉΡΟΙΟ- ΦΟΥΤΗΑ, 5. ΟΟΝΟΙΙΙΑΤΟΝ ποδρπα, ΧΧΙΥ. 

ο15ΤΑ, ΤΧ. | ΦΕΟΤΕ. ΏΕ 5ΕΟΤΙ5, 5. ΠΕΝΜΟΤΙΜΟΣ, ΧΧ. 

ΝΕΝΟ, 5. ΡΕ ΙΤΗΜΟ ΡΕΝΕΟΡΙΕΝΡΟ, ΗΝ ΧΝΙΧ. 5ΟΓΟΕΟΙΦΤΑ; 5. ΡΕΟΡΟΦΟΡΗΙΦΤΑ, ΤΧΧΥ. 

ΝιοπΙκυς, ΠΠ. ΒΟΜΝΙΟΝ, 5. Ολιωῦ5, ΧΙιΥ. 

| ΒΟΝΜΝΙΟΝ, 5. ΥΙΤΑ ΕΓΟΙΑΝΙ, Π. 

0. ΦΥΝΜΡΟΣΙΟΝ, 5. ΤΑΡΙΤΗΣ, ΠΧ ΧΙ. 

Όσυχρυς, ΤΧΧΣΙ. ΒΥΜΙΑ ΡΕΑ, Τ ΣΧ. 

0ου». Ώξ οεσο, ΤΝΤ. πι 

Ῥ ΤΙΜΟΝ, 5. ΜΙΣΑΝΤΗΛΟΡΟΣ, Υ. 

Ρλπλδιτυς, 5. ΑΝΤΕ ἘδΕ ΡΑΒΑΦΙΤΙΟΑΜ, ΧΙ ΥΠΗΙ. | ΤοχλκΙδ 5. ΑΜΙΟΙΤΙΑ, ΚΤΠ]. 

Ῥλτπι ἘΚΟΟΜΙΟΝ, ΤΕ ΧΠΠ. ΤΚΛΟΟΡΟΡΟΡΛΟΒΑ, ΧΧΧ. 

Ῥεπτοπικύς. ΤΕ ΜΟΝΤΕ ΡΕΠΕΟΝΒΙΝΙ, ΤΝΥΠΠ. ΤΠΙΒΟΝΑΙΙΑ, 5. ΒΙ5 αοουδΑτῦς, Χ: 1. 

ῬΗΛΙΛΗΙ5 ΡΔΙΟΝ, ΧΧΧ. Ἐν πλννῦς, 5. ΟΑταριῦς, ΥΠ. 

ῬΗΛΙΑΕΙ5 ΑΙΤΕΝ, ΧΧΧ. Ἕτκλννιοιρα, ΧΧΥΠΠ. 

ῬηιοραταΙς, 5. Οὐτ ΡΟσοΕτύΝ, ΤΧΧΥΠ. τι. 

ῬΗΙΙΙΟΡΣΕὉΡΕΣ, 5. Ικοκερυτῦ», 1 ΠΠ. 

ῬΙδΟΛΤΟΝ., 5. ΒΕΥΙΝΙΟΕΝΤΕΣ, ΧΥ. 

ῬπαεΕλτΙο. Βλοσβυῦ5, ΠΙΥ. 

ῬπαΕΑτΙο. ΠΕΚΟῦΙ.Ε5, ΤΥ. 

Ῥπο ΙΜΑΟΙΝΙΡΟ5. ΧΙ. 
Ῥπο τιλρδῦ ΤΝ ΦΑΗΤΑΝΡΟ, ΧΙΝ. 

Ῥπο ΜΕΚΟΕΡΕ ΟΟΝΡΟΟΤΙ5, 5. ΑΡΟΙΟΦΙΑ, ΧΥΠΠ. 7. 

ΡκομΕΤΗΕΟς Σ5 1ΙΝ ΥΕΛΗΙ5, ΠΠ. 

ΥΕΕΕ ΗΙΤΟΒΙΣ ΠΙΡ.1, ΝΧΥΙ. 

ὙΕπΑ ἨΙΦΤΟΒΙΕ ΤΙΒ. 2, ΧΧΥΠ. 

ΥΙΤΑΠΛΟΜ ΑΌοπιο, ΧΙΥ. 

ΥΟΟΑΙΙΟΝ αὗΡιοτύμ. 1Υ. 

ὙΎοτα, 5. Νανιαιύν, ΙΤ ΧΥΙ. 

Ζευχα5, 5. ΑΝΤΙΟΟΠΟΣ, ΧΧΗ, 

ο «οκνο0 ο ------Ὠ-υ- 



ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ 
ΣΑΜΟΣΑΤΕΩΣ 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ. 

πο - 

Γ 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝΥΠΝΙΟΥ πτοι ΡΙΟΣ 

ΛΟΥΝΙΑΝΟΥ. 

: Ἂρει μὲν ἐπεπαύμην εἲς τ τὰ 

τη τὴν ἡλικίαν -πρόσηβος ἃ ὢν., ὅ 

μετὰ τ τῶν φίλων ὅ ὅτι καὶ διδάξαιτό µε. 

ο 
οι 
δν 
οξ ί 

Τοῖς 

οὖν ἔδοξε παιδεία μὲν. χαὶ πόνου πολλοῦ καὶ "Έα 

δεῖσθαι λαµ.-- 

πλείστοις 

μαχροῦ καὶ δαπάνης οὗ μικρᾶς καὶ τύχης ὃ 

πρᾶς, τὰ ὃ δ) ἡμέτερα | μιχ. 

τὴν ἐ ἐπικουρίαν ἀπαιτειν" 
σων τούτων ἐκμάθοιμι, τὸ μὲν πρῶτον εὐθὺ 

ον. / Ν πα] 3 / 

ρα τῆς τ τν. καὶ ἁηχκετ οἰκόσι- 

ρά τε εἶναι καὶ ταγεῖάν τινα 

εἴ δέτ τινα τε τέχνην τῶν βαναύ- 

ς ἂν αὐτὸς 

ἔχε ειν τὰ αοκοῦντα πα 

εἶναι τηλικοῦτος ὢν. οὐκ εἷς πακρὰν δὲ καὶ τὸν τος τος ὢν, οὐκ εἰς μαχρὰν δὲ καὶ τ 
ο 

πατέρα εὐφρανεῖν κ ον ἀεὶ τὸ γιγνόμενον. 
λ / / { 

9. Δευτέρας οὖν σχέψεως ἄρχἃ προῦτ έθη, τίς ἀρίστη 
αμ, ε ση νῶν θεῖν ἄνδοι ἐλευθέο νῶν καὶ βάστη ἐκμαθεῖν καὶ ἄνδρι ἐλευθερῳ τῶν 

πρέπουσα χγαὶ πρόγειρον ἔχουσα τὴν χορηγίαν χαὶ διαρκη 

Ἔπ», 
τε 

-- ς 
ως τὸν πόρον. ἝἌλλου τοίνυν ἄλλην ἐ ποσο 

’ 

στος γνώμης ἐμπειρίας εἴχεν, ὃ πατὴρ εἲς 

ἀπιδών, --- 

εχα-- 

τὸν θεῖον 

παρην Ὑὰρ ὃ πρὸς μητρὸς θεῖος, ἄριστος 

έρι ο, εἶναι δοχῶν --- ος ορ εἰ ο, ἄλλην 
ο) ἄγε 
Ὃν α ος 

ε ο 
ὁρμολιφίω ουναται ἓ 

γκο 

9εξιᾶς. 

τεκικαίρετο δὲ τ 
ν 

ς' ὅπότε γαρ 
Ξ ος ἁ ο τες ; ες ς 
ἀφεθείην ὑπο τῶν στο πας ἀποζέων ἂν τὸν χηρον . 
εν ῤ 4 ο ον λ λ /' 3 ’ ’” 

Ἡ βόας Ἡ ἵππους ἢ καὶ νὴ Αί’ ἀνθρώπους ἄνέπλαττον, 
Ν ι ο, ον σε . να ον 

εἰκότως, ὡς ἐδόκουν τῷ πατρί: τῶν 

διδασκάλων 
ο εε 
λα, καὶ 

τ Ὦ -« 

πληγὰς ἑ ἐλάμβανον, 

ἐπὶ ταῦτα Ἡν, καὶ χρηστὰς εἶχον 
ἐλπίδας, ὥς ἐν βραχεῖ µαθήσοµαι τὴν τέχνην, 

παν γε τῆς πλαστικῆς. 
ο ιῶὺ νά / / 

, Ἅμα τε οὖν ἐπιτήδειος ἐδόχει ἡμέρα τέχνης 

το ἐνά πεσει κάγὼ παρεδε 2όμηη ην τῷ θείω μὰ τὸν Δῦ οὐ 
α υ Π ώ 

ο σφόδρα τῷ πράγματι ἀχθόμεν ἀλλά µοι χαὶ παιδιάν ο ρα τῷ ράγι τ χθό μενος» ἀλλά µοι καὶ παιδιάν 
τινα οὐχ. ἀτερπῆ ἐλόχει ἔχειν καὶ πρὸς τοὺς ἡλικιώτας 
ἐπίδειξιν, εἴ φαινοίμην θεούς τε λόφων καὶ ἀγαλμάτιά 

τινα μικρὰ χατ ασκευάζων ἐμαυτῷ τε κἀχείνοις σἳ. 

προηρούµην. Καὶ τό γε πρῶτον ἐκεῖνο χαὶ σύνηθες τοῖς 

ἄρχομένοις ἐγίγνετο: ἐγκοπέα γάρ τινά µοι δοὺς ὅ θεῖος 
ἐκέλευσέ μοι ἠρέμα χαθικέσθαι πλαχὺς ἐ ἐν μέσῳ χε 

5 

/ 
...ε- 

κ... 

πα Ξ 

ΙΓ ΠΟΙΑΝΙ 
ΒΑΜΟΡΑΤΕΝΡΙΡ 

ΡΙΑΙ,ΟΚΙΠ. 

ου. 

Τ. 

ΡΕ ΡΟΜΝΙΟ. 5εσ ΥΙΤΑ ΕΓΟΙΑΛΙ. 

Ἐάϊδοπϊς Ῥεῖϊζ. Ρ. 1-5. 

1. Ναρετ αἀπιοάσπι απππῃ ἀθςῆςσεπῃ ἵη 5επο]ας τεπ[ίατε, 

Ίαπ Ῥηβεγία Ῥτοχῖππας, ἴαπα Ρραΐοτ οοπς πι ἴπίτο οΙΠΙ 

απηὶοῖς, απῖά τηο ἀοοετεί. Ῥ]εγίδαπε Ισίίατ εταά[ῖο γίδα 

Γα1{ οἱ Ιαῦοτο πππ]ίο., οἱ Ίοησο ί6ΠΊΡΟΓΕ. εί 5απηία ποῃ εχῖσιο, 

οἱ Γοτίππα Ιπάΐσεγο «ρ]επάϊάας τεου]ας απίεπα ποσίτας ἴππι 

ἴεηπες 6.5α, Πάπα Ρτοπηίαπῃ αποἀἁαπη 5αἨεϊάίαπα Ρο5ίπ[ατο : 

5ἵη αἰϊ(πατα γΙΠαπα Ιδίαγαπα ατήαπα, σπσρ ππαΏα εΟΠΞἴαΠΕ, 

εἀΙάΙοῖςςεπα, ΡΓΙΠΙΠΠΙ π1ο απ]άεπα ἵρδηπα 5ίαἴἴπα ἴπάς Ἰαβί- 

{πτήπα (πο τῖίαπι ἵπεατ, πεσπθ απιρῄας ἀοπιῖ εαπαατΏηα 

(ραίεγης» ΠἹοηςο» σταγεπῃ) 14 ατἰαῖ[ῖς; ἀεῖη ποπ ἀῑα [οτε απ] 

Ραΐτοπι αἴπι Ἰαταίυγας, αἰῑαίο πδαπθ αποά πημῖ παίσηι 

επἰέ πιετεεᾶῖς. 

9. Έτσο εεοππάς» ἀε[ρετα[ϊοπῖς Ππϊίαπη ε5ε Ρτοροδίίπηα, 

σπα ορίῖπ]α δέ ατῖωπα, εἰ αἆ εἀϊσεεπάυπη ΓαεΏ]ίπια, εἰ Ἰι0- 

πηηϊ Ἰῃθγο οοπγεπῖθης, 6ἱ ασρεά]ίο 5υπήα Ῥαταβί!ς, εἰ 

απθθδία οπηπηοᾶο. Α]ο αΠαπι εοπηππεπάαπίε, αέ ου/αξαπε 

5θηςας αι! εχροτϊοηίῖα Γετεβαί, ραΐογ αἆ αναπου]απα 6ΟΠΥΕΓ- 

5µ5 (αἀοιαί οπῖπα πιαίδιπης ατυπεμ]α5, απϊ ορβίπια5 εἰαίια» 

τίς Γεγεραίατ), Ἐαξ πο ε5ί, παπί, αἰίαπι ατίετα Ῥίπιαξ 

(οποτε, ἴε ργῶςοπίο : απἷη ἴα παπι ἀποῖζο (πε ἀεπιοηδίτας), 

{παπησπο ἵη οπταπῃ τουερίαπη ε[ῆσε Ιαρῖάαπι ατΠεεπι Ῥοπίπ, 

οἱ εοασπιεΠ{αἴοχοΠ1, αὖ 5ἰαπατίσπα: Ροΐε»ί επῖπα, ἴάᾳιο ἵη- 

σεπίο Ργοαϊίας, αἱ πο5, ἀεχίτο. Ῥοαϊΐοεί ατσιπιεπίαπι 

οαρίεραί αὖ ἴ5εῖ5 6 οετα Ἰαάϊσεῖς : παπα ἀῑππΐσειις α πιαβίςίτίς, 

ἀεταᾶσα εετα Ώογες απί ο(πος απέ, Τα π]ε Σαρίΐος απηοί, Ποπηῖ- 

πος ε[βησεβραπι, 5οπ]ε, πὲ τίάεβατ ραϊιῖ : οὗ σπα απἶάετα 

α πιαβῖςίτῖς ταρυ]αβαπας αἲ ἴππο αἲ Ἰησεπῇ ε[είς Ἰαπάεπι 

Ἰδία αποΠπε ρεγίῖπεναηί : απιατε Ώοπα {εμεραπίατ ἄεπιεσρε, 

{οτα αἱ Ἠτοτί ατίεπα ἀἴςεεγεπα , Ἰάπ16 εχ Ιδία Πησοπάί ἀεχίε- 

τι[αίΐα. 

3. ΦΙπι] Ἰσίίατ αἴᾳαο Ιάοπεα τιἀεραίατ ἄῑες ατίῖ ααδρῖ- 

σαπᾶα, οοπιπαίεῦατ αγαποπ]ο, τοπα Ἠαιιά 5απε σπαπι γα]άε 

σταναία5 : απἶπ εἴ Ἱπά σπα απεπάαπι ποπ. ἱπ[ασππά η πηηῖ 

τἰάεβαίατ Ἠαβετα, ο αἆ ὤαπα]ες οδίεπίαίίοπεπι, 5ἵ ἀεα5 

«οπ]ρετεπι, 6ἱ 5ἴππ]αστα σπα ἆαπι Ῥαγνα εοποῖππᾶτεπι πηῖ- 

Ἠϊπιοί 1ρ5ῖ, οἱ ααἴρις τε]]επι. Ταπι ρείπιηπι πα, εἰ αποᾶ 

«ο]οί ἹπαϊρίεπΗρις, αεο]ά1έ : 5οβῖρτο πηηῖ ἀαίο ανηπου]ας 

Ίηςδίε Ἱεπίίοτ Ρογςίτῖπσετε [αῦπ]απα ἴπ ππεᾶϊῖο Ιαοεηίεπι , αᾱ- 

νης, ἐπειπὼν τὸ κοινὸν « ἂρ χἩ ὃξ τοι ἥμισυ παντός. ν ἕ 4επς τα]σαίαπι Π]αᾶ, « Ῥϊποϊάῖαπι ΓαοΙῖ, απὶ σαρῖέ, μαῦεί: » 

Μ06ΙΑΝΙΕς 1. ι 



2 : ἱ. ΕΝΥΠΝΙΟΝ. 

Σκληρότερον δὲ κατενεγκόντος ὑπ Απειρίας, χατεάγη ] Ίππο Υοτο ἀππίης Ππρίησεπίε ρα Ππρεηία, εοπ[τασία εσί 

μὲν Ἡ πλὰξ., ὁ δὲ ἀγανακτήσας σκυτάλην τινὰ πλησίον 

πεν λαθὼν οὗ πράως οὐδὲ προτρεπτικῶς | µου κα- 

πήρξατο, ὥστε δάκρυά μοι τὰ προσίµια τῆς τέχνης. 

4. Ἀποδρὰς οὖν ἐκεῖθεν ἐπὶ τὴν οἴχίαν ἀφικνοῦμαι 

συνεγὲς ἀνολολύζων καὶ δακρύων τοὺς ὁφ ρθαλμοὺς ὑπό- 

πλεως, καὶ δυηγοῦμαι τὸν σχυτάλην., καὶ τ ὃς μόλω- 

πας ἐδείχνυον" καὶ κατηγόρουν ΄ πολλήν τινα ὠμότηται 

προσβεὶς ὅ ὅτι ὑπὸ ο Φφθόνου ταῦτα ἕδρασε, μὴ αὐτὸν ὑπερ- 

θάλωµαι κατὰ τὴν τέχνην. Ἀγανακτησαμένης ὃ δὲ τῆς 

μητρὸς καὶ πολλὰ τῷ ἀδελφῷ λοιδορησαμένης» ἐπεὶ 

νὺξ ἐπηλθε, χατέ ἔδαρθον ἕ- τι ἔνὸ δαχρυς χαὶ τὴν σχυτ ἁλην 

ἐννοῶν. 

5. Μέχρι! 

τὰ εἴρημένα: 

μὲ ολ -- αμ. ε) ΄ Δ ον 

μὲν δὴ τούτων γελάσιµα καὶ µειρακιώση 
μη - ͵ 

τὰ μετὰ ταῦτα δὲ οὐχέτι εὐκαταφρόνητα, 

ῶ ) ἄνδρες, ἀκούσεσθε, ἀλλὰ καὶ πάνυ φικηκόων ἄχροα- 

τῶν δεόμενα" ἵνα γὰρ καθ) Ὅμηρον εἴπω 

Θεῖός μοι ἐνύπνιον ἦλθεν ὄνειρος 

ἀμθροσίην διὰ νύχτα 

ἐναργῆς οὕτως ὥστε μιηδὲν ἀπολείπεσθαι τῆς αληθείας: 

τι γοῦν καὶ μετὰ τοσοῦτον Ἰρόνον τά τε σχήµατά ἅ µοι 

τῶν φανέντων ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς παραμένει καὶ τ] φωνὴ 

τῶν ἀχουσθέντων ἔναυλος: οὕτω σαφη πάντα ἦν. 

6. Δύο Ύνναιχες λαθόμεναι ταῖν χεροῖν ε εἷλκόν µε 

πρὸς ἑαυτὴν ἑκατέρα µάλα βιαίως καὶ καρτερῶς' µι- 

χροῦ ο µε διεσπάσαντο πρὸς ἀλλήλας φιλοτιμούμε- 

ναι" καὶ γὰρ ἄρτι ! μὲν ἂν ἡ ἔτ τέρα ἐπεχράτε ει καὶ παρὰ 

μικρὸν ὅλον εἰχέ µε, ἄρτι δ ἂν αὖθις ὑπὸ τῆς ἕ ἑτέρας 

εἰγόμην. 'Εδόων δὲ πρὸς ἀλλήλας ἓ ἑκατέρ α. ἡ μὲν ὡς 

αὐτῆς ὄντα με κεχτησθαι Ῥούλοιτο» ἡ δὲ ὡς μάτην τ τῶν 

ώς ἀντιποιοῖτο. ἣν δὲ ἡ μὲν ἐργατυκὴ χαὶ ἄν- 

δρικη καὶ ο ρος τὴν κόμην, τὼ χειρε τύλων ἀνά- 

πλεως, διεζωσμένη τὴν ἑσητα, τιτάνου χαταγέµουσα, 

σἷος ἣν ὃ θεῖος, ὁπότε ξέοι τοὺς λίθους. ἡ ἑτέρα δὲ µάλα 

εὐπρόσωπος χαὶ τὸ ο νο εὐπ τρεπὴς χαὶ χόσµιος τὴν 

ἀναθολήν. Τέλος ὃ) οὖν ἐφιᾶσί μοι δικάζειν ὁποτέρα 

βουλοίμην συνεῖναι αὐτῶν. Προτέ έρα δὲ ᾗ σκληρὰ 

ἐκείνη καὶ ἀνδρώδης ἐ ἔλεξεν- 

τ. Εγὼὺ, φίλε παῖ, Ἑρμογλυφικὴ τέχνη εἰμὶ, ἣν γθὲς 

ἤρξω μανθάνευν, οἰκεία τέ σοι καὶ συγγενὴς οἴχοθεν' ὅ 

τε γὰρ πάππος σου ---- εἴποῦσα τοὔνομα τοῦ μητροπά-- 

τορος -- λιθοξόος Ἡν καὶ τὼ θείω ἀμφοτέρω καὶ µάλα 

εὐδοχιμεῖτον δι᾽ ἡμᾶς. Εϊὶ δ᾽ ἐθέλεις λήρων | μὲν καὶ 

φληνάφων τῶν παρὰ ταύτης ἀπέγε εσθαι, -«δείξασα τὴν 

το --. ἔπεσθαι δὲ καὶ συνοικεῖν ἐμοὶ, πρῶτα μὲν 

θρέν ' γευνικῶς χαὶ τοὺς ὤμους ἕξεις καρτεροὺς, φθόνου 

δὲ παντὸς ᾱλ) λλότριος ἔσῃ χαὶ οὔποτε ἄπει ἐπὶ τὴν Αλλύ- 
κν 

δαπὴν τὴν πατρίδα } χαὶ τοὺς οἰχείους χαταλιπών: οὐδὲ 

ἐπὶ λόη οις, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἔργοις ἐπαινέσονταί σε πάντες. 
..] 

κ 

. Μὴ μυσαγθῆς ὃς. τοῦ σώματος τὸ εὐτελὲς μηδὲ 

τῆς ήτο τὸ πιναρόν' ἀπὸ τὰρ τῶν τοιούτων ὅρμώ- 
. ΜΑ 

μενος χαὶ Φειδίας ἐχεινος ἔδει ξε τὸν Δία χαὶ Πολύ- 

χλειτος τὴν ΗἨραν εἰργάσατο χ γ αἱ Μύρων ἐπηνέθη χαὶ ἱ εἰβηνίε, εἰ Μγτοῦ ἵπ Ἰαμᾶς, οἱ Ῥτανήε]ες Τι αἀπηϊταμοπε 

4--- δ. [ο -- 1) 

(αθα]α : 11ο ΙπάΙσπαίας, κοπ σα, απσο 50 παπα ογα, οαρία, 

αιιά Ῥ]ασϊάς πθαπο αάλογίαπῖς πποτα Π1ο Πη]μαν Τί, δἷο αἲ 

Ἰασγίπας” πα μῖ ῬγοςπηΙατη ο55εη{ αγ[ῖς. 

4. Ἠϊπο 6150 πιο 4οπΙΠΙ ρτοβρίο, επερτος 5ἰπαα]ίης 

ἄπορας Ἰασπππῖσαπα οσμ]ος ορρ]είας :. ΟΟΠΙΠΙΕΠΙΟΓΟ 5οπ{]- 

σπα, υρίάραξααθ οξεηςῖς οἵ Ἱποισαία πηπ]ία απαζαΠα 

(ανιηοι]) ετιάσΗαία, α[οο, Ἠαρο ]απα ες Πην]αϊα [οοῖςςε, 

(πιοαοπίοπι) πο αγίο 56 51ρεταίθπῃ. Ππάΐσπε Γεγοης Ἠλαίοτ 

απ πηπ]ία [γα(ϱί ἀῑχ]ςεοί οοπγῖσα, οσο Ῥηαῖς {επεῦεῖς 

οάοσπηϊνϊ «άλας ἵπ Ἰαουϊηνϊς, εἳ 5οιῖεαμι ἵπ ΔΠΙΠΙΟ. Ἠδ- 

Ῥει». 

8. Ἠαοίοπιας ααἱάσπε, απ ἀῑχῖ, πάΙοπ]α παπί δἱ Ρπε]ία : 

απῶ τοτο ἀείποθρς οοησεαππη ας, Ποῦ Ίαυῃ ουπίεπηία σπα, 

ο ν]πῖ, αεοϊρἰεεῖς, 5ο {αλῖα, αππῶ» τα]ᾶε ἀσεπίες απά[ίογες 

τοπαϊταηε : αἱ οηίπι ουσ ΗΟΠιετο ἀῑσαπα, ῬίνΊπαπα πλ 5ε- 

οππά στη ααϊθίοπι γεηῖε 1η5οπηπίαπα αἱη]απῃ Ῥεγ ποςίεη], ἴαπα 

οἴαταπα, ὲ ηἰμ αΏθςοεί α γοπίαίε : 44ο ροςί Ἰαπίπη 

ἴθπιρις 5ρεοῖος ΓΘΓΙΗΗ Υἰδαγυτη ἵη οευ]ή5 Ἠδαπε Ιπ]ιτεῖ, οἳ 

5οπις απἀἰίογαπι αππῖθας Ἰηδοπαί; ἴαπη ογαπί οπηπῖα ηλαΠῖ- 

Γεξία. 

6. Ώια πιμ]ίογος ργε]ιοηςῖς ππαπῖρης πης πίτασυε αἲ 5θ 

(τα ποῦαηί ΥοἸθπησηίου 5αΠθ οἱ γα]άς, 5ἷο αἱ ραγαη αβεςεῖ, 

απίη πης ἀἰποθιρτοπί Ἠ]ο πηαίπο οοπίεπάσπά1 5ΜπάΙο : ΠᾶΠΗ- 

απθ Πιοᾶο Ἠσοο 5ΗΡΟΘΓΙΟΓ ΡᾶΠ6 πης οίυπα ἨΠαθεραί, πιοᾶο 

τυῖςης αὖ αἰίοτα {επεραν : Ἰπίεγοα γοσ[εταραπίας Ἰπνίσθῃα 

απιὗΩ: Ἠσρο, 6άπά Πια ΙΙ ροςδῖάστε γεῖ]ε : Π]α, Πηδίτα 

τος α]ϊεμας ᾖσίαπη 5ἳρί σ]πάίσατο, Ἐταί απἴοπ Όπα ορεγατία, 

γἰγ]ῖς, φᾳπα]ίᾶα οοπ]α, ππαπῖρας εαἲ]ο ρ]επῖς, 5αοοϊποία 

τεςίαπα, οα]εο το[οτία, απα]ίς ογαί αναπουίας, απ ρο]ΐγει 

Ἰαρίᾶες : αἰίοτα τετο [αοῖε Υα]ᾶε Γουπιοα, Παῖα ὀεουτα, 

αἴᾳπο οἰοσαπίῖ γοςεία. Ταπάσιη οΓβο πεί ρε η! αν 

μήέτανῖ, αγ πηα]ΙΠῃ ἀάθσςο. Ῥπου απ[ενη Ἰπου]ία Π]α οἱ νὶ- 

τῆϊς 5ἷο οί ]ουυία : 

7. Ἐφο, οἈτο ῬΗοΥ, ἀἲ5 5101 δἰαἰμασία, 44Η Ἰογὶ ϱ0- 

Ρὶ5Ηϊ ἀἴκοσνα, εί ἀοπιοξίίζα ΠΡΙ εἰ εορπαία πεπεΓε : ο[εηῖπα 

οἱ ανιας ἴπας (ηπαἰεῖς ἱρςο ποπηῖηε ραΐτοι αρρε]αραί) Ἱαρῖ- 

4 ππη οταί 5ουἱρίος, εἰ αν απου]ας πἴοταπε πιασπα πα 5αηί θἀερᾶ 

Ἰαμάσπα οχ πορῖς.  ΟΩποᾶ»ί ορίος πασῖς οἱ απἱδαυΠης, αὖας 

Ί]α ρταροί, αὐςίποτο (πιοηςίταραί αἰίοναπη) εξ π]ε Ξοσίατὶ 

πηθοπΙπ(πθ ἀοφογα, ῥηπηα ἴπ. απ]άεπα αἰεήῖς ΠΡΟ αρο, 

οἳ Ἱωήιοιος Παμοῦῖς τουηςίος, αὖ οπιπὶ απίεπα Ἰην]αϊῖα ειῖς 

αἰἴοριις, ποή πο πα παπι αθ[ρῖς Τα Ῥενοστίπᾶς ΤΕΡΊΟΠΕΕ, ραϊτῖα 

Γη ϊαγίμασηο, το]ῖο[ῖς : που ἴε 5απε Ῥγορίες γετ]α Ἰαι4ᾶ- 

Ῥυπί υπ, 5ο ργορίογ οροΓα. 

8. Οανα απίοη ϱαάϊνοις Παυίας γηαίο, απ 

Ἠ]ια τοςίϊπισηεϊ φογάἰάατη : α {αλνις οπῖπη πληῇς Ῥτο[εοίας 

οἴῖαιη Ῥ]ίαίας ἴ]ο {ονοπι εχήρα, οἱ Ῥο]γο]είας ΦΠΠΟΠΕΠΙ 



(15 -- το) 

Πραξιτέλης ἐθαυμάσθη: τ προσχυνοῦν ται γοῦν οὗτοι μετὰ 

τῶν θεῶν. Εἰ δὴ τούτων εἷς Υένοιο, πῶς μὲν οὐ ο 

γὸς αὐτὸς παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ἔ: η. ζηλωτὸν δὲ καὶ 

τὸν πατέρα ἀποδείξεις, περίθλεπτον δὲ ἀποφανεῖς καὶ 
τὴν πατρίδα; Ταῦτα καὶ ἔτι τούτων πλείονα διαπτα(- 
ουσα καὶ βαρθαρίζουσα πάντοβεν εἶπεν ἡ Τέχνη, µάλα 

δὴ σπουδῆ συνείρουσα καὶ πείθειν µε πειρωμένη" αλλ 
οὐχέτι µέμνημαι" τὰ πλεῖστα γάρ µου τὴν μνήμην 

ς Ἐπεὶ δ) οὖν ἐπαύσατο » ἄρχεται Ἡ ἕτέρ α 

.ί εν / ’ ϱ. Ἐγὼ δὲ, ὦ τέχνον, Παιδεία εἰμὶ Ίδη συνήθης 
κ / 5» Δ / 3 7" ο. / 

σοι καὶ γνωρίµη, εἰ καὶ µ.ηδέπω εἲς τέλος µου πεπεί-- 
ο τ μ κω »/ , 

ῥασαι. Ἠλίκα μὲν οὖν τἀγαθὰ ποριῃ λιθοξόας γενό- 
/ 2 φἲ νεα νε αρα 

µενος αὕτη προείρηχεν’ οὐδὲν γὰρ ὅτι μὴ ἐργάτης ἔση 
κ. ο / ἀ { π' “νΝ .ω 

τῷ σώµατι πονῶν κἀν τούτῳ τὴν ἅπασαν ἐλπίδα τοῦ 
σι ο αν 3ο ρω 

βίου τεθειμένος, ἀφανὴς μὲν αὐτὸς ὢν, ὀλίγα καὶ ἀγεννη 
/ Ν Δ Γι , 

λαμθάνων, ταπεινὸς τὴν γνώµην, εὐτελὴς δὲ τὴν πρό- 
Μ / ος ὕτεε βροι φορεοος οὔτα 

9δον, οὔτε φίλοις ἐπιδικάσιμος οὔτε ἐχθροῖς φοθερὸς οὔτε 

ῖς πολίταις ζηλωτὸς, ἀλλ᾽ αὐτὸ μόνον ἐογάτης καὶ τῶν τοῖς πολίταις ζηλωτὸς, ἀλλ᾽ αὐτὸ | ἐργάτης χαὶ τὸ 
.. ο. τ Δ εἰ ΄ 

ἐκ τοῦ πολλοῦ δήµου εἷς, ἀεὶ τὸν προὔχοντα ὑποπτήσ- 
ῃ ο ν η σων καὶ τὸν λέγειν δυνάµενον θεραπεύων, λαγὼ βίον 

-” δν .. / [) Ὑ 3. ΔΑ λ / 

ζῶν καὶ τοῦ κρείττονος ἕρμαιον ὤν' εἰ δὲ καὶ ΦῬειδίας 

λ Πολύκλειτος Ὑένοιο καὶ θαυμαστὰ πολλὰ ἐ ἐξεργάσαιο, 

τὴν μεν τέ ἔχνην ἅπαντες ἐπαινέσονται, οὐκ ἔστι δὲ ὅστις 

τῶν [δόντων, εἰ γοῦν ἔχοι, εὐξαιτ ἂν ὅμοιός σοι Ύε ενέ- 

σθαι" οἷος γὰρ ἂν ἧς, βάναυσος καὶ γειρῶναξ καὶ ἄπο- 
Ὑειροθίωτος νοµισθήση. 

-ω ὃς λ) 

10. Ἡν δ᾽ ἐμοὶ πείθῃ, πρῶτον μέν σοι πολλὰ ἐπι- 
/' -ω ει Αα οὉ Μ ὃ Δ ων. ( Δ λ 

δείξω παλαιῶν ἀνδρῶν ἔργα καὶ πράξεις θαυμαστὰς, καὶ 

λόγους αὐτῶν ἀπαγγέλλουσα χαὶ πάντων ὡς εἰπεῖν 
λ λ :) ; ἔμπειρον ἀποφαίνουσα, καὶ τὴν Ψυχὴν, ὅπερ σου χυριώ- 

τατόν ἐστι, χατακοσµ-ήσω πολλοῖς καὶ ἀγαθοῖς χοσµή-- 

µασι, σωφροσύνῃ, δικαιοσύνη » εὐσεθεία, πραότητι, 

ἐπιεικεία., συνέσε τε χαρτερία., τῷ τῶν χκαλῶν ἔρωτι; 
ο πῃ πρὸς τὰ σεµνότατα ὁρμΠ : ταῦτα γάρ ἐστιν ὅ τῆς 

ν Ψυχῆς ἀκήρατος ὣς ἀληθῶς χόσμος. Λήσει δέ σε οὔτε 

| παλαιὸν οὐδὲν οὔτε νῦν γενέσθαι δέον, ἀλλὰ καὶ τὰ 
Ὁ. μέλλοντα προόψει μετ ἐμοῦ, καὶ ὅλως ἅπαντα, ὁπόσα 

 ἐστὶ, τά τε θεῖα τά τ᾽ ἀνθρώπινα., οὐκ εἷς μακράν σε 
-.διδάξοµαι. 

ας κό ῃ 
11. Καὶ ὁ νῦν πένης ὃ τοῦ δεῖνος, ὃ βουλευσάμε-- 

μας . 
Ὑός τι περὶ ἀγεννοῦς οὕτω τέχνης, μετ ὀλίγον ἅπασι ην : 
᾿ζηλωτὸς καὶ ἐπίφθονος ἔση, τιμώμενος καὶ ἐπαινούμε-- 

΄γος καὶ ἐπὶ τοῖς ἀρίστοις εὐδοκιμῶν καὶ ὑπὸ τῶν Ύδνει 

2 καὶ πλούτῳ προὺ/όντων ἀποθλε επόμενος, ἐσθητα μὲν 

τοιαύτην ἄμπεχόμενος, --- δείξασα τὴν ξαυτῆς: πάνυ 
ὃξ λαμπρὰν ἐφόρει ---- ἀρχῆς δὲ καὶ προεδρίας ἆ 

Μ µενος: κάν 
ΔΑ. νο Ν) Υ ο. / / κ 
αγνὼς καὶ ἀφανὴς ἔση: τοιαῦτᾶ σοι περιθήσω τὰ γνω- 

βέσματα, ὥστε τῶν ὁρώντων ἕκαστος τὸν πλησίον 

ο κιγήσας δείξει σε τῷ δακτύλῳ « οὗτος ἐκεῖνος » λέγων. 

19. Ἂν δέτι σπουδΏς ἄξιον η χαὶ τοὺς φίλους ἢ καὶ 
τν πόλιν ὅλην χαταλαμθάνι εἲς σὲ πάντες ἀποθλέ- ῆ . 
Ψονται" κἄν πού τι λέγων τύχης, κεχηνότες οἵ πολλοὶ 

Ἅ 

ἀξιού- 
"Ἑ πια ὁδ ἐπὶ τε ἀλλοδαπτε 
που αποθηµ.ης, οὐὸ Επὶ τῆς ἀλλοδαπῆς 

1. ΡΟΜΝΙΓΜ. ο πνος 9 

ΓαοναΠί : Μ πππο ῥτορίθϊοα ουα 45 αἀοταπίης.  1άπι εί 
ἴα πας εοΡΙπΙ ας, απ] Ροίοςί Περ απίη εο]ομιῖς αραιά 
ΟΠΊΠΕ5 Πομηίπος 1ρ5ο αβεαγε 2 Ίπιο ραίΤοΠ1 ο[[]οῖος τί Ῥοαίης 
νο (εσίαν {ο Πίο, ρα(νίαππ(ας Ἰηδηροι τοάᾷος ΠΠς[ΓΘῃν, 

Ἰδία αἴᾳια ἴδίῖς Πάσπι ρ]ατα. Εἴαραης οί πδσ(πασιο 

Ῥαϊμαγο Ἰουυία ἀῑχίς Φίαπανία, Ρογ(ΠαΠΙ 5.πο φοζ ΙΟ σΟΠΙ- 
Ρορΐΐα, αἱ απ τη ῃῖ Ρογςααάθγθ 6ΟΠΗΤΘΗΓ : 5οᾷ ΠΟΠ. απαριίης 

τοζοτάος; παπα ρα πια Ίαπῃ ᾳαἱά σπα τηεπηογΙαΠη ε[ασονΙπ!. 

Ῥοδίαπαπα Ιαέαι ἀοκηέ, ΙΠβέ αἰίοια Ίππο [ογο ἵΠ ΠΙΟΚΙΠΗ 

ὃ. Έξο, Π, Ἐτπά[Πο κατα, Ίαπα ΠΕΙ αηίανῖς οἱ ποία, 
6ἰδΙ πεζζαπα αἲ Πποπη πδᾳπς πηπο ρετίοπίανοιϊς. Ομαπία 
απἶάεπι ἴα Ῥομα οἳς οοηδοομίτις, 5ἳ φίαἰπατίης µας, Ἱδία 
Ρεοοἰκῖε: ΠΜ παπα πἰςὶ ορεγανῖας οεῖς, 6ορα5. Ἰαθογί 
ΙΠΊΡΕΠ4ΕΗΣ, ΤΠ θοᾳ116 5ΡΘΠΙ γἱία ΟΠΙΠΟΙΗ Ἠάμοης ΤθρΟΣΙΙάΠΙ: 
4ππη 1ρ5ε οἳς οὔδουσας, Ραγναπα οαπ](ιο Π]ήρογα]σηα ασοῖ- 
Ρίας πηοιοθά σπα, Ιαπηῆ]ῖς απίπιο, νηκᾳπο Ῥτούεας οἱ Ίπου- 
πηαίας ἵπ ραβ]σππη, πδῴια απιἰςῖς. αΠ]ἰς αἀνοσαίας, πες 
Ἰη]ηϊοῖ5 πηείποπάα5, Πες 4πθπι (ἱ οἶνος αηα]οη(ης 5ος 
ΤΡ5ΗΠ1 Ππά ορετανῖας, απήδαπε ο ρ]ορο πηπ]ία, απιί ΞΟΠΊΡΟΓ. 
Ρυάείαπ[ἴογειη τεγεγεαίς, ἀσσηάο ῥυοπηέπι ο]αί, Ἱεροτίς 
γ{ίαμα γίνεις, ροίοη(Ιογίσᾳπθ ῥταᾶα [α05. Τας απίοη {8 
Ῥ]πάίαπι αι Ῥο]ψο]είαπι Πουῖ, πππ]ίασπο αἀπιίταπζα α[[αῦτο 
Ῥετῄσσγε : ατίθπα επποῖ Ἰαπάσρηηές αἱ πας 6οΗΠ1.. απῖ 
δρεσίαηῖ, 5ἱ απἶάεπα εαρῖαί, ορίοί 5ο Εί «ἰπι]θπα 55ο : αιπα- 
Ἰϊοππη( 6 αη/ηα [αοτῖς, γηῖς αγ[ῖ[ον πηεγζεπανίαδατα ε{ Ππα- 
πίρας γἱίαπι σπῶτεῃς Παβομογθ, 

10. Ὑθγαπῃ πα 5ἱ ΠιογοΠα σογας, Ῥηίηιαπα οηπἱά σι. Γή 

πηπ]ία οδίεπάαπα γείσταπη γΙτογαπα ασία; ταδήιθ σεδίας α- 

πηΙΓαΡΙ]65, ἀππὶ θοΓΗΠ1. φοπῖρία Ερί τοςῖίο, αίήτα ΟΠΗΠΙΕΠΗ, 

αἱ Ρ]απε ἀῑέαπα, ἴα ροπίπηα γεάᾷο.. Θπἷπ οἱ απίππαπα, απ 

ἐπ] ραῖ5 εδί ρεἰτηατία, οχζο]απα πλ] 15 Ἠοηίσαιο ουπαπησπ(1ς, 

ἱοπιρεταπίῖα, αδεία, Ῥϊείαία, Ῥ]ασοϊαΠαίε, ηπϊίαίο, Ῥνι- 

ἀθηίῖα, εοηδίαπίῖα, Ποποςίΐ απιοτα, αογὶ ἀθπίηια ριορςίαη- 

55ΙΙΑΡΗΠΗ ΤΕΓΗΙΗ 5Κ1ο: ἰδία οηἵπα γογθ 5Η! 5ἴποθγα ΠΠθη(]ς 

ἀθοονα.  Ῥταίοηβίε απίοιη ἴο που γοαςίαπα συσ(παπα, 

πες αποᾷ πηπο Πεν εχρεβίαί: απἴη οἱ [αίανα Ργοδρίεῖος Π]θ- 

οππας {ΤΠ απῖγεδπ απ]οφαῖά εδε τθγαπη. ἀἲγίπαγιη Ἱ - 

ΠΙΠΠΑΤΗΠΙΠΙ6, ΠΟΠ 4ἱα ετΙέ αποᾷ {6 4οσρβο. 

11. Τυπ1 απ παπο ραπρον απάῖς, αἱ ἵδῆας, ο/15 ΠΟΠΊΠ 

γὶκ εοηδίαί, βΗα5, απ Ίαπα [ουο ἀορεγαςίί ἆς {αι ΙσποΡ]] 

ἁτία, ραπ]ο ροδέ οπιπίρης ομῖς εοπηπ]αἰἰοηῖ οἱ Ιπνίάσμάις : 

οπογος Ἰαμάεήπθ οοησοαπεΓίς, οῦ ΤεΓΙΠΙ οΡΗΠΙαΓΙΙΠΙ οι] 

{ππῃ Ἰης]σηϊς, απἶαπε σοηοτε ας ἁῑγ]ηϊς εχορυπί ἴο ςπςρί- 

οἶθηί; Ρουγο [α]ἱ γεςίο (δα, απαπῃ 5ρ]οπααἱςεΙρ]ατη σετοβαί, 

οδ[εηίαία). αππείας, πιασδίταία Ῥηϊπιῶ(ις 5ο ΠοΠΟΙΕ 

ἀἶσηις Παρευογίς; δἳ πο Ρεγοστο ρτοβοϊςεαεῖς, ης ἵῃ οχίθτα 

απἰάεπα τοσίοπο ἰσποίας ος οΏδοιγΙδνθ : ο]απιοςί ΕΠί 

οἴτοπππάαβο Πηρίσηῖα, αἲ γιάδηαπη ππας(αἴσαιπε ῥγοχῖππαπι 

Ἱπιρε]]αί, ἴθαιια ἀῑδίίο ἀδδίρπαης, Ηῖο 1ο ο5ί, αἶαί. 

19. δὶ απῖά απ{επ ππα]ογῖ πιοπηθη[ϊ απί αππίσος αιί εἷ- 

γ]{αίοπα εὔαπα απῖγθγεαπα οεοπρατίΕ, αἲ {ο ουποῖί ταρρὶοῖοηί : 

ἀἰκετίς αἰᾳπαπάο ραΏ]ΐσα, α ἔαο ἀἰοσπίϊς οτα ρ]θιίαιιθ Ῥοπ- 

1. 



4 Ἱ. Εν 

0 ὖ να ν 
ἀλούσονταιν ῥαυμάζον τες χαι ενοσιμ.ονιςοὺτες σε των 

/ .- 3 ’ 

λόγων τῆς δυνάμεως χαὶ τὸν πατερα της τας 

ὃ δὲ λέγουσιν, ὡς ἄρα χαὶ ἀθάνατοί τυες Ἰέγνοντ ται ἐξ 

ἀνθρώπι τωνμτόῦτό σοιπεριποήσω: καὶ γὰρ ἣν αὐτὸς ἐχτοῦ 

βίου ἀπέλθης, οὕποτε παύση σ συνὼν τοις πεπαιδευµένοις 

καὶ . προσομιλῶν ΄ τοις ἀρίστοις. ὍΟρᾶς τὸν Δημοσθένην 

ἐκεῖνον, τίνος υἱὸν ὄντα ἐγὼ Ἠλίκον ἐποίησα; δρᾶς τὸν 

Αἰσγίνην, ὃς τυμπανιστρίας υἷὸς ην ἀλλ) ὅμως αὐτὸν 

δι με Φίλιππος ἐθεράπευσεν. 0) δὲ 

αὐτὸς ὑπὸ τη ἑρμογλυφικῇ ταύτῃ τραφεὶς ἐπειδὴ τάχιστα 

συνΏχκε τοῦ κρείττονος χαὶ δραπετεύσας παρ αὐτῆς 

πὐτομόλησεν ὥς ἐμὲ, ἀχούεις ὥς παρὰ πάντων ἄδε- 

ται. 

Σωκράτης χαὶ 

/ οϊ ΄ 

τηλικούτους χαὶ τοιούτους 
ἀ Δ 

εις λαι . χαὶ λόγους σεμνοὺς χαὶ 
μ 

σημα εὐπρεπὲς ) χαὶ δόξαν καὶ ἔπαινον καὶ 

προεὸ βίας καὶ δύναμιν. καὶ ἀρχὰς καὶ τὸ ἐπὶ λόγοις 

εὐδοχιμεῖν καὶ τὸ ἐπὶ συνέσει εὐδαιμονίζεσθαι., χιτώνιόν 

τι πιναρὸν ἐνδύσῃ χαὶ σχημ. μα βουλοτερεπὲς ἀναλήγῃ 

γαὶ μογλία χαὶ Ίλυφ εἴα καὶ κοπέας καὶ χολαπτῆρας ἐν 

ταῖν εροῖν ἕξεις κάτω τὸ ἔργον, τα 

πετὴὶς καὶ χαμαίζηλος καὶ πάντα τρόπον ταπεινὸς 
3 , σι 3” Ἀλ 

ἀνακύπτων δὲ οὐδέποτε οὐδὲ ἐλευθέ, 
3 Αλ -. 2' Ν Δ λ 

οὐδὲν ἐπινοῶν, ἀλλὰ τὰ μὲν ἔργα ὅπως εὔρυθμα χαὶ 
αν . 

εὐσγήμονα ἔσται σοι προνοῶν, ὅπως δὲ αὐτὸς εὔρυύμος 

καὶ κόσικιος ἔσῃ, Ἠχιστα πεφροντικὼς, ἀλλ ἄτιμότερον 

ποιῶν σεαυτὸν λίθων. 

αλ 

σὺ τοὺς 

υ] 

γεν νευκὼς εἰς 

ωπνλ 
ἀνδρῶδες ουοξ ριον 

14. Ταῦτα ἔτιλε εγούσης αὐτῆς οὗ περιμείνας ἐγὼ τὸ 

τέλος τῶν λόγι ων ἀναστὰς ἀπεφηνάμην, καὶ τὴν ἄμορφον 

ἐχείνην καὶ ἐργατικὴν ἀπολιπὼν μετέθαινον πρὸς τὴν 

Παιρείαν µάλα Ἰεγηθὼς, καὶ μάλιστα ἐ ἐπεί µοι εἲς νοῦν 

ὖλθεν Ἆ σχυτάλη καὶ ὅτι πληγὰς οὐχ ὀλίγας εὐθὺς 

ἀρχομόνῳ μοι θὲς ἐνετρίψατο. Ἡ δὲ ἀπολειφθεῖσα 

τὸ μὲν πρῶτον ἠγανάκτει καὶ τὼ πσιρε συνεχρότει χαὶ 

τοὺς ὀδόντας συνέπρι ε: τέλος δὲ, ὥσπερ τὴν Νιόθην 

ἠγει χαὶ εἲς λίθον µετεθέόλητο. Έι δε 

α ἔπαθε, μὴ ἀπιστήσητε: θαυμιατοποιοὶ γὰρ οἳ 
ἀχούομεν, ἐπεπή 

παράδοξα ξ 
ὄνειροι. 

ἴ5. Ἡτ ἕτέρα δὲ πρός | με ἀπιδοῦσα, Τοιγαροῦν ἁμεί- 

Ψομαί σε ἔφη, τῆσδε τῆς δικαιοσύνης», ὅτι καλῶς τὴν 

δίκην ἐδίκασας, καὶ ἐλθὲ ἤδη, ἐπίθηθι τούτου τοῦ 

ὀχήματ τος, ---- δείξασά τι ὄχημα ὑποπτέρων ἵππων τι- 

νῶν τῷ Πηγάσῳ ἑοικότων ---- ὅπως εἰδῆς οἷα καὶ Ῥλίκα 

μὴ ἀκολουθήσας ἐμοὶ ἀγνοήσειν ἔμελλε. Ἐπεὶ δὲ 

ἀνῆλθον, ἡ. μὲν ἄλαυνε χαὶ νά, ἀρθεὶς δὲ εἲς 

ὕψος ἐγὼ ἐπεσχόπουν ἀπὸ τῆς ἕω ἀρξάμενος ἄχρι πρὸς 

τὰ ἑ πέρια πόλεις καὶ ἔθνη χαὶ δήμους, Χαθάπερ ὃ 

Ἐματθε μος ἀποσπείρων τι ἐς τὴν γην οὐχέτι µέν- 

τοι µέμνημαι ὅτι τὸ σπειρόµενον ἐχεῖνο ην, πλὴν τοῦτο 

µόνον, ὅτι κάτωθεν ἀφορῶντες ἄνθρωτε τοι ἐπῄνουν καὶ 

μετ᾽ εὐφημίας καθ οὓς γενοίµην τῃ πτήσει, παρέ- 

πεμπον. 
16. Δείξασα δέ µοι τὰ τοσαῦτα χάμὲ τοῖς ἐπαινοῦ- 

/. 

σιν ἐχείνοις ἐ ἐπανήγαγεν αὖθις οὐχκέτι τὴν ἐσθητα ἐχεί- 

ο ἘΝΥΠΔΙΟΝ. 15 ---16. ατ - 0) 

ἀοθαπί απἀ[ίογες αὐπιταρυπαϊ, αἱ σταια]αὈαπίας ἔππα Εμ] 

ἀἰκετια οταΕοπῖς Ῥοΐεπίίαπα, ἴππα ραϊτῖ Ῥτοῖίς Γοἱἱοἰίαίεπι. 

Οτο ααίοπη {εγιπῖ Ἱπηπποτία]ος Περί αποςάαπη εχ πποτίαρης, 

14 ΕΡῖ οοποϊΠαΒο : οἴθηῖπι αππῃ 6 γῖία ἀῑςορςσεεῖς, ΠΟΠ 

ἀσσίπος πππᾶπα ἄἀο55α ἀοοίῖς, οἱ οοηδαείἩπεια Ἠαροτο 

οππι ορπαῖς. Υἱάσπ) Πεπιοδίμεπεπι Ἠλαπα, απο Ραΐγο πα- 

{ππα οσο απαπέαπι τοαἰάενΊπα» γ]άεπ αῑεμίπεπα, απὶ Ρίᾶ- 

επ]οῖς σπαραπυπα ρη]ςαπίϊς ογαί β]α5 2 εἰ {απο 1ρευπα ΡΓο- 

Ρίου πο Ῥμήΐρριις εοἰα!.  Ροσταίες απίοπι εί ρδε 5υυ Ιδία 

ςἰαίπαρία πα(πῖίας, αἰπια] αἴἄπα πιε]οτα Ῥετεερίί Πίασαε 

ἀοξοτία ἱταης[ασ]ί αἆ πια, αιᾶϊς αἱ αἲ οπιπίρας οε[εργείαγ2 

13. Πῖς ἵα παϊςεῖς {απίῖς {αἱἴρησααο γ{ηῖς, τεῦας 5ρ]επάῖ- 

αἱ, φεπποπίριας 5αρ]εη[ἱ]πηῖς, μαδίτα 4εσονο , ΒΟΠΟΓΕ» 5ἱο- 

τίᾶ, Ἰαμᾶο., Ῥεϊπεῖρε οοηςίἀεπᾶί Ίουο, ορίθΗ5, ἀἱρηϊίαίε, {α- 

επᾶς οτα[ϊοπῖς ἴαππα, Ῥηρ]ῖσα ῬγπάεπίΙ στα(η]αίίοπο, 

απσπ]απη ἱπάπος 5ογάίάαπη., οἱ Παβίαπη 5αςοἴρίες δεν Ίεπῃ, 

τοσβῖοπ]ος, οὐρία, Πια]]εσ]ος, 5οα]ρτα ἵπ ππαπίρας μαρορίς» 

να]ία αἆ ορα5 ΡτΟΠΟ, Ἠαπη5 εἰ Παπη]α σοη5δοίαΠ5, ΟΠΙΠΕΙΗ- 

απθ ἵπ πποᾶυπα αρ]εσίας : πυπ(παπα {αι τεσίαπι οαρηί εί- 

ἴργος, σ]τῖ]ε πμ, η] ρεγα]ο οορ(αβῖς; 5οᾷ ορετα 4πο- 

πιοᾶο ΕΡῖ οοποῖηπα δὲ εἰεσαπίῖα Ργουεᾶαηί, Ρτονἰδεβῖς: η 

Ίρςο οἶς οοποῖπηις εί Ποπεςς5 πιοπΠδις ογπαία5» ΙΙΠΙΠΙΕ 

οπναδῖς, 5ο Ἱαρίάίρας {ε τῇῄοτεπι γεᾷᾶες. 

14. Ἠσο απαπι αἆμας ἀῑστεί, ε5ο, ποΏ εχδρεςίαίο 50:- 

ΤΠΟΠΙΠΙ Ππ6,, 5πεσοης Ιίοπι ἀεοονῖ, αίᾳπο ἀε[ογπιῖ Πα εἰ 

ορεγασῖα «Ργεία, ϱοπ[ογοβαπα ηλε αἆ ἘγιΦΠΠΟΠΕΠΗ τα]άο Ἰα0- 

{α5: πιασπιο απαπᾶοσαἱά σπα ἵπ πποπίθη πλμή τοπῖϊ 5ομῖσα, 

εί Ρ]ᾶσας εἰα[πι ποη Ῥαυσα5 Ἰπολοσπίῖ πηῖμῖ Ἠεσίεγπο ἀῑε 

Παΐςεε Ἱπυροςίίας. ΤΙα ἀοσοτία ρηπαπῃ ΠπάϊσπαΡαίας πιαηῖρης 

οοπηρ]ο»ίς, εἰ ἀοπίίρας Ιπίγοπάεης: ἴαπηᾶεπη, αποπιοᾶο Νίο 

απάϊπιας, ῆχα ἀῑπῑσαῖί, παπα Ἱαρίᾶσπι Γαῑϊ γεισα.  8ἱ γετο 

Ῥα55α νΙάεαίαγ ΙπογαδΙρῆ]ία, ηε ΙαΠΠΕΠ ΏΟΠ οθδαἰῖδ; πιίγας 

ορῖπα 5οπηπία ῥγωρεϊσία ορῄ[οιαηῖ. 

15. Ταπι αἰίοτα, ααππι αἆ πε τεδρεχ!σσεί, ΑΔ εσο Ίαπι, 

Ἰπαπῖε, ΗΡί σίους τερεπᾶαπι εσας {α5ΗςΣίηιε ἀἡαδ]σαίαν : 

ἃσᾳ 6:5ο,, ἱηςοεπάε 1η απο ου ΓΓΗΠΗ (ΟΠ ΓΓΗΠΗ αΠἴαπεπα οδίση- 

ἄοῦαί εαπογαπη αἰαίογαπα, Ῥδσαςο θἰπι αμα), αἱ ρετερίοῖας 

απα]ία οἱ απαπία, 5ἳ ἴε πε]! πο ἀεάΐδδες, Ρμ]ςεες ἰσποταίυγας. 

ςΙπιι] απίσιη α5ορμά!, ασίαναί Π]α εί πιοεταραίαγ τ αἴήπε 

απο ἵπ αἰίππῃ εγεοίας οοπίεπηρ]αβας, αὐ Δπτονα 6πϊ5η 1η5ί]- 

{πίο αᾱ Οοσἱᾶομίοπα πδααθ, προς. ποπίος Ῥορπίοδαπε, 

απαςὶ Τηρίοϊεπιας 5απη[ηῖς απϊάααπα ἵπ. {ειταπι ΡγοΊσίεης : 

παπα πᾶπι. Ἰαιά, 54Π6 πηοπηηϊ, αμαΙεπαπη. εσσεί 5ΡΔΙ5ΙΠΙ 

Ἠ]αά 5οηθη, ηἰςί Ίου {απίαπα, ποπηίπες αἆ πιε εαδρ]ζ εηίες 

Ἰααάστε, οἱ Γααςίῖς αοο]αια[οπίρης, αποδοπη(ε το]αία 

αῑίδδεπα, Ῥγοδεφη. 

16. Ῥορίπυαπα ἰσίίατ {οἱ τες πηί πλεΠπε Ἰαπάσπιρης 

Ίβιῖς ο5ίοπᾶϊςσοξ, τοδασῖέ Ιίεγαπα Ἠοη Ιδία απἰάεπι τερίε 1- 



(αι -- 54) 
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νην ἐνδεδυχήτα, ἣν εἶχον ἀφιπτάμενος, αλλ ἐμοὶ 

ἐδόχουν εὐπορυφός τις ἐπανήκειν. Κατκλαθοῦσα οὖν 

καὶ τὸν πατέρα ἑστῶτα καὶ περ ἐμένοντα ἐ ἐλείχνυεν αὐτῷ 

ἐκείνην τ τὴν ἐσθητα. κἀμὲ, οἵος ἥκοιμι, καί τι καὶ ὑπέ-- 

μνησεν, οἷα 'Βικροῦ δεῖν περὶ ἐμοῦ Ὀ ἐδουλεύσαντο. Ταῦτα 

μέμνημαιϊ ἰδὼν ἀντίπαις ἔτι ὢν, ἐμοὶ δοχεῖ, ἐκταραγθεὶς 

ο τὸν τῶν πληγῶν φόδον. 
. Νε εταξὺ δὲ λέγοντος» Ἡράκλεις, ἔφη τις, ὡς 

ΜΑΝ τὸ ἐνύπνιον καὶ δικανικόν. Ἠῖϊτ ἄλλος ὑπέ- 

Ἓρουσε; Χειμερινὸς ὄνειρος, ὅτε µήχισταί εἶσιν αἱ νύ- 

Ἀτες» Ἡ τάχα που ρα, έσπερος., ὥσπερ | ὃ Ἡρακλῆς, καὶ 

αὐτός ἐστι. Τί δ οὖν ἐπηλθεν αὐτῷ ληρῆσαι ταῦτα 

πρὸς ἡμᾶς χαὶ μνησθῆναι παιδικῆς νυκτὸς καὶ ὀνείρων 

παλαιῶν καὶ ἤδη γε Ὑηρακότων: ἔωλος γὰρ Ἡ Ψυχρολο- 

γία" μὴ ὀνείρων ὑποκριτάς ᾽ τινας ἡμᾶς ο ο ν»Οὺ., 

ὠγαθέ. ἐ γὰο δ8 Ἐενοφῶν ποτε διη Ἰούμενος τ 

πνιον, ὥς Ὃ ὐτῷ [πυρκαϊὰ ἀναστῆναι] ἐν τῇ πα-- 

πώς οἰκία καὶ τὰ λα (ἄ . παρ), οὐχ ὑπόχρισιν τὴν 

ὄψιν οὐδ) ὡς ορο ἐγνωκὼς αὖτ 
ἐν πολέμῳ καὶ ἀπογνώσει πραγμάτων, περιες 

3 
Ε 
Ἂ 

ων 

ἓνύ-- 

π/ ν -ο 
ἵεσηεε, Ἅπι ταυτα ο» 

ριεστώτων 

διήγησις 
πει οκ. ος οσς ο σμἔε. 

Καὶ τοίνυν κἀγὼ τοῦτον τὸν ὄνειρον ὑμῖν διηγη- 
/ 3 / . ἒ ο σ ΄ µ. ί υ λτί τν / 

σάµην ἐκείνου ἕνεχα, ὅπως οἳ νέοι πρὸς τὰ βελτίω τρέ- 

πωνται καὶ παιδείας ἐ ἔχωνται, καὶ μάλιστα, εἴ τις αὐ-- 
τῶν ὑπὺ πενίας ἐθελοχακεῖ καὶ πρὸς τ τὴν ἵττω ἀποχλίνει 

φύσιν οὐκ ἁγεννῆ διαφθείρων" ἐπιρρωσθήσεται εὖ οἳδ 

ὅτι κἀχεῖνος ἀκούσας τοῦ μύθου, ἳ ἔκανὸν ἑαυτῷ παρά- 
ο ο Δ - 

δειγµα ἐμὲ προστησάµενος» ἐννοῶν οἷος μὲν ὢν σος 
τὰ ο λδτὰ ὥρμησα καὶ παιδείας ἐπεθύμησα μιηδὲ 

ἄποδειλιάσας πρὸς τὴν πενίαν τὴν τότε, ο οἷος δὲ τ τς 

ὑμᾶς ἐπανελήλυθα, εἴ καὶ μηδὲν ἄλλο, οὐδενὸς γοῦν 

τῶν λιθογλύφων ἀδοξότερος. 

πι: 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΙΠΟΝΤΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΕΙ 

. ΕΝ ΛΟΓΟΙΣ 

1. Οὐκοῦν Προμηθέα µε εἶναι φής: εἰ ὦ μὲν κατὰ τοῦτο, 
ῶᾶ ἄριστε, ὡς πηλίνων χὰμοὶ τῶν ἐ ἔργων ὄντων, Ἱνωρίζω 
τὴν εἰκόνα καί φημι ὅμοιος εἶναι αὐτῷ, οὐδ) ἀναίνομαι 
πηλοπλάθος ἆ ἀκούειν, εἰ καὶ φαυλότερος ἐμοὶ ὅ σπὰς 

οἷος ἐκ. τριόδου, βόρθορός τις Τ παρὰ | μικρόν" εἰ δὲ ὑπερ- 

επαινῶν τοὺς λόγους ὣς ὃᾖθεν ωμηκάνανς, ὄντας τὸν 
σοφώτατον τῶν Τιτάνων ἐπιφημίζεις αὐτοῖς, ὅρα µή 
τις εἴρωνείαν φἩ καὶ μυκτῆρα οἷον τὸν Ἀττικὸν προσ-- 

εὔαι τῷ ἐπαίνῳ. Ἡ πόθεν γὰρ εὐμήχανον τοὐμόν; 
τίς ὃ ᾗ περιττὴ σοφία καὶ προμήθεια ἐν χοῖς γράµµα- 

-σιν; ὣς ἔμοιγε ἱκανὸν, εἰ μὴ πάνυ σοι γήϊνα ἔδοξε µ:ηδὲ 
Χομιδῃ ἄξια τοῦ Καυκάσου. Καΐτοι πόσῳ ον 
ὑμεῖς ἂν εἰκάζοισθε τῷ Προμηθεῖ, πόσοι ἐν δίχαις εὖ 
δοχιµεῖτε ἓὺν ἀληβεία 

ποὺν ὥς ἀληθῶς καὶ 
ποιούµενοι τ τοὺς α Ἰῶνας» Ἑῶντ α 

ἔμψυχα ὑμῖν τὰ ἔργα, καὶ νὴ 

ΡΒΟΜΕΤΗΕΙΣ ΤΝ ΥΕΕΡΙΡ. 1. 5 

Γ ἀπίαπα, απαπι Παβοραπα, παπα το]ασιῖ ου γ ο[ογτου : 5ο 

γῖάσεμαγ οπηπῖπο πη]μῖ ἴπ απηϊοία Ποποτα(ἴοτο οἱ ῥγα[οχίαίο 

τοβῖταο. Οµπῖπ οἳ, ταέ ραΐτοια Ἰητοπίί αδίαπίοπα ΠιδηΠο οΡ- 

Ῥοπιοπίθπα, πιοηςίταβαί Τρ5ῖ Υοςίοπα Πάπα, οἱ 10 (4115 το- 

νοτίου : Ιπιο απ 5αἨπιοπε[εοῖί, «παπι ππα]άπη ἆο πια 
οοη5 Παπ Ῥῶπο Ίαπι Ἰπϊγίςςοπί οοσηα[ῖ. Ιδία πιο νιάίδ5α 

πηθηηϊηϊ Ρον] ῖαπα {απίαπι αποά εριδσδΗς, αἱ τη η απἰάσπα 

γ]άσίαις οοπίατβαία5 οχ γογβεγαπα πεί. 

17. Ἠπο ἀπ αχδοαπος, Ηετοσ]ες, ἰπαπῖί ΠΟΠΠΕΠΙΟ, 

απαπα 1οΠς ΗΠΑ 5οπΙΠΙΙΠα αἱ ]αάῑσία]ε : ἔππι ας Ἱπίοτρε]]αί, 

Ἠρογππα 5οἶ]]σσί, απαπάο Ἰοηρῖςεῖπια 5υπί ποσίες : αἲί δἳ 
{οτία πποσξία]ε οί ἱρειπι, απεπιαἀπιοᾶ σπα Ἠσοιοπ]ος : α]ᾶ 

Υογο 1ρ5ί ἵῃ πιοηίσα γεπῖέ, α{ Ιδία πασατοίατ αἆ πος., Ῥιοτί- 

ἸεπΊᾳΠα ποείθπα οοπιποιπογατεί, αἱ 5οπιπία γείργα ]απηΠπο 

ομφο]εία» βα{]α Ῥνο[εείο Ίου παγταΠοηῖς [σας : ΠΠΠΙ Πος 

ΞΟΠΙΠΙΟΓΙΠΗ Ππ{ετργείος ο556 (ποξάαπη 5ἰαἰαἲεὃ ΜΙΠΙπΙα ερµίο, 
ο ἵα, απ]δᾳπῖς ε5 : Πο6ς οπῖπι Χεπορ]οπ., απαπῃ πατταΓοί αἰ]- 

απαπᾶο 5οπΙΠΙΠΙ, 51ρῖ τίσαπα Ππορπάῖαπα οσἱηῖ] ἵπ ραΐργηα 

40Π10 αἱ τοῖαπα (πος/ῖς απ] η), Υο]αί Πϊς(νοπίσαια, ΥΙδΙΟΠΘΠΙ 

ἱείαπα, πθεαθ πηραίπγιας 4ο Ἱπάμδίτία ραυξεαποβαίας, Ἱάππο 

ἵη Ἠδ]]ο εἰ ἀεξρεταίῖοηθ τογΙπῃ, πγσεηίθ Ἰιοσία; 5ο 5.06 οἱ 

αίῆο απἱάἆαπα παβεβαί Ιδία παιτα(]ο. 

18. Αἰπηϊίαν οἱ οσο 5οπΙΠΙΗΠΙ Ι5ίαά ΠΙΕΠΠΗ οπανανί νοβῖς 

οἶας το «αηδα, αἱ Ίάταπες αἆ ππα]ίονα οοηγοτίαπίαν, οἱ οΓ1]- 

ἀλοπϊ ίπάεαπί: Ἱπιρηϊπηῖς 5ἱ αῖς οοΥ ΠΠ οϐ. ραπροτ{αίθηι 

απῖπιο ἀε[οῖαί, 5εαπα ἀείείοίριας αρρ]ίσαε, ἱπάσΙθια Παιιᾶ 

Ἰσηοβ]]θιῃ «ΟΥΓΙΠΊΡΕΗΣ : Μο, δαΐ 5σἶο, οοπβγπιαβίατ, απάἰία 

ποπιπῇϊ ποςίη (αῦη]α, πιθαθ 5ἱρῖ ΙάοπείΠι οχθπΙρΙΗπη οϐ 

οσπ]ο5 Ροποί εοηΣἰἀειαπάο, εχ αμα] οοπά[ῖοπο αἲ ρι]ο]ιου- 

τ1πιᾶ. 116 οοπ{π], θα Ιήοπθππ(πς εοπομρϊνἰ, ποΠα(ααΠα 

ἴσηᾶγο οράθης ταῖ [απηµατῖς, απ {πα ργοπηοῦα ΠΕ, αησςῖς 

Ποππααθ πα] αἆ τος πιε τεεθρῖ, 5 πμ απά, αἱ δα]έοπι 

ἨθιπΙηε 5οπρίογαπη οΏΞεΠΙο). 

Π. 

ΑΡ ΕΓΝΜ ΟΙ ΡΙΧΕΒΑΤ. ΡΑΒΟΜΕΤΗΕΤὉΣ 

Εδ ΤΝ ΥΡΒΒΡΙΕ. 

{.. Ῥνοπιεί]εμπῃ Ισίίαγ π]ε 6556 αἷςὸ δἱ οα ΤαίἴοπΠα, ο ορίῖ- 

ππε, αποά οἱ ποα ορογα Ἰαΐσα 5ἷηέ, ασηοςοο ΙπιασίποΠα, Π]6- 

ας ΙΠΗ16Π1 11 ο55ο [πἱ6οΓ, πθ(ιθ Πη Πση]ης ἀἱοΙ ΤοἘΙδο” 

{απιείςί Παπ. πι μας 5ἶέ, απαῖε ον (γῆς οοΠἱσίίας, 

«ΦΙΠΗΠΙ ΡΓΟΡΕΠΙΟΚΠΠΙ : 5ἱΠ ΥεΓο οχ{ο]ἶθης ογαΠοΠΘΠΙ ΠΊθαΠ}, 

Ρενϊπᾶς τί αγβοίοδαπα, ἀοοβςςιπαϊ Πας ΤΠαπαπα ΠΟΠΙΙΠΕ 

επι οομοηεείας, γῖάε πε απἱς Ἱτοπίαπι ἀἰκοηί, οἱ απαςὶ 

απαπάαπα ΑΠΙσαπη 5αΏ5αηπαΓΙοπεΠα 5Ώεςςα Ἠηῖς Ἰαμᾶῖ. Ὑο] 

ἀἱε, απάθπαπα αγΠοιοδαπα, αποᾷ 6ρο [4605 ᾳπῶ γοιο 

οχἰπηία φαρίοπίία οἱ Ῥγιάεη[ῖα ἵπ 5οηρί!5 πιεῖςὸ 

Ἠ]ης κας Επονῖς, 

ΕΙ νιάραπία. 

ΜΗ εοτία 

5ἱ ποῃ Ἰαΐίθα ΡγουςΗς, απί ἀἴσηα 0α1σαςο 

ΑΙ τετο (παπίο ]η5ίίας γος εοπιρατατῖ Ῥτο- 

πιείπεο Ροίεταῖς, απϊεμπιααθ Ἰπ οπαςῖς ασοηᾶῖς ορ]οΏτος 

ονς, γεγα οογαπιῖπα 5αροιηίος! Ὑῖνα επί γογογα αἰᾳπο 

απ]πλαία τοβί5 ορεγα 5Π{, οἱ Ρεν {ογεπι οίαπα οα1ου Π]ογπι 



6 ἩΠ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΕΙ 
” χ Ν κ » 3 {λ ο... - 

Δία χαὶ τὸ θερμὸν αὐτῶν ἐστι διάπυρον" καὶ τοῦτο ἐκ 
-ω /. Ἀ Υ -Ἰ 3 λ ο / Αν ςἩ 

τοῦ Προμηθέως ἂν εἴη, πλὴν εἰ μὴ διαλλάττοιτε, ὅτι 
μὴ ἐκ πηλοῦ πλάττετε, ἀλλὰ γρυσᾶ ὑμῖν τοῖς πολλοῖς 

πὰ πλάσματα. 
ἃς . ; Ἡ 

9. Ἠμεῖς δὲ οἱ ἐς τὰ πλήθη παριόντες καὶ τὰς τοι- 
ος 

αύτας τῶν ἀκροάσεων ἐπαγγέλλοντες εἴδωλα ἄττα ἔπι- 
πα ο 

δεικνύµεθα” καὶ τὸ μὲν ὅλον ἐν χαθάπερ ἔφην 

μικρὸν ἔμπροσθεν, 5 πλαστική κατὰ ταὐτὰ 
λ 

πλάθοις 

πηλῳ, 

ς 
«τὰ δ) ἄλλα οὔτε χίνησις ὁμοία πρόσεστιν οὔτε 

ο -. / αλ ο] 

Ψυχῆς δεῖγμά τι, ἀλλὰ τέρψις ἄλλως καὶ παιδιὰ τὸ 
ν 

Ὥστε μοι ἐνθυμεῖσθαι ἔπεισι μὴ ἄρα οὕτω 

τις εἶναι ὡς ὁ κωμικὸς τὸν Νλέωνα: 

οἶσθα, περὶ αὐτοῦ" 

πρᾶγμα. 

µε Προμηθέα } λέ] 
ζ 

-ο ο] 
ε] πλ. ορ” 

Κλέων Προμηβεύς ἐστι μετὰ τὰ πράγματα. 

Καὶ αὐτοὶ δὲ Ἀθηναῖοι τοὺς γυτρέας κ χαὶ νε χαὶ 

πάντας, ὅσοι πηλουργοὶ, Προμηθέ ας 

σχώπτοντες ἐς τὸν πηλὸν καὶ τὴν ἐν πυ να 

ον ο πσν καὶ εἴ ας σοι τοῦτ' 

ἁλουν ἔπι- 

ὢ 

ὃ το 

ο] Ξ- 5) 5 Ἡ Β 

ον τὰ ον, ταση ενος 

τις λέθον ἐμθαλὼν συντ τρίν 

8. Καΐτοι, φαίη τις ἂν παραμυθούµενος; οὗ ταῦτα 
ψειεν ἂν να τα. 

εἴχασέ σε τῷ Ἡρομηβει; ἀλλὰ τὸ καινουργὸν τοῦτ 
στο ῇ , 

ἐπαινῶν κ αἱ µ. ἡ πρός’ τι ἄλλο ἀρχέτυπον μεμιμημτνον; 

ὥσπερ σασας οὐκ ὄντων ἀνθρώπων τέως, ἐννοήσας 
ί 

αὐτοὺς ἀνέπλασε, ὖτ τοιαῦτα δα μορφώσας καὶ διαχο- 

αμήσας ς, ὡς εὐχίνητά τε εἴη καὶ ὀφθῆναι χαρίε ντα" χαὶ 
ῃ 

τὸ μὲν 

καὶ ᾗ Αθηνᾶ ἐμπνέουσα τὸν πηλὸν καὶ ἔμψυχα τ ποιοῦσα 

ν ὅλον ἀρχιπέα των αὐτὸς Ἠν, συνε αμ δὲ τι 

εἶναι τὰ πλάσματα. ὍὉ μὲν ταῦτα ἂν εἴποι πρός Ἰ γε 

Καὶ ἴσως 
' 

Ἐμοὶ ὃ δὲ οὐ πάνυ ἵκα-- 

τὸ εὐφημότατον ἐξηγούμενος τὸ εἰρημένον. 

οὗτος ὃ νοὺς ἣν τῷ λελεγμένω. 

υὸν, εἰ καινοποιεῖν δοκοίπν, μηδὲ ἔχοι τις λέγειν άρχαι- 

ὁτερόν τι τοῦ πλάσματ ος. οὗ τοῦτο ἀπόγονόν έστιν, 

ἀλλ 

ἴσθι, ἐπ᾽ 

εἰ μη καὶ χάριεν φαΐνοιτο, αἰσχυνοίμην ἂν, εὖ 

5 Ἀ 
αὐτῷ χαὶ όμσι τήσας ἂν ἀφανίσαιμι" οὐδ. αν 

4 Δ Κάι 

ὠφελήσειεν αὐτ ἐμοὶ, ἡ καινότης, μη οὐχὶ 

σωντετρῖρθαι. ἄμορφον ὂν. 
/ ωσ 

ὂ παρὰ Ύ γοῦν 
Μ λ ” 

Καὶ εἴ γε μὴ οὕτω Φρο- 
ες 7 

ἂν εἶναί µοι δοχῷ ὑπὸ ἕκκ αἴδεκα γυπῶν 

πείρεσθαι; οὗ συνιεὶς ὡς 

ο ταὐτὸ πεπονθότα. 
». Πτολεμαῖος γοῦν ὅ Λάγου δύο καινὰ ἐς Αἴγυπτον 

πολὺ ἀμορφότ τερα τὰ µετα του 

κ) 
ἄγων, κ χάμ:ηλόν τε Βακτριανὴν παμμέλαιναν καὶ οἷ- 

7ρωμ.ον νε ὡς τὸ μὲν ν ἡμίτομον αὐτοῦ ἀχριθῶς 
υ 

μέλαν εἶναι, τὸ δ᾽ ἕτερον ἐ ἐς ὑπερθολὴν } λευκὸν,, 

δὲ μεμερισμέ νου, ἐς τὸ θέ ἕατρον συναγαγὼν τοὺς Αἴγν- 
θεάματα δείχνυτο αὐτοῖς ἄλλα τε πολλὰ 

τὴν κάµηλον καὶ τὸν 
ας 

ἐκπλήξειν τῷ θεάµατι. 
ϱ/ ο, 

ος μὲν τς τν ἐφοθ ο. καὶ ὀλίγου 

πτίους ἔτι 
λ . 

χαι το τελευ 
9 

τατον χαὶ ταῦτα. 
οι. λα 
ἡμαλευχον ἄνθρωπον. χαι ῴετο 

μὴ 
ο. 

Π 

ο χρυσῷ πᾶσα ἐχεχόσμητο 
[ι -. 

ὰ ὃ λαο ἦν λιθοκόλλη-- 

ΕΝ ΛΟΓΟΙΣ 

σηϊίης οδί. 

Ῥο551{, η]δὶ 

2--- 4. (55 -- 59) 

Ουοἆ Ίρδιαπα α- Ῥτοππθί]οο Ῥγοβοσίηπι γἰάοτῖ 

αποά που ἀῑςογιπη]ηίς Ἰποςί, φιποά οχ Ἰηΐο γος 

πο Πηαις, 5δεᾷ απτοα γοῬῖς Ροιίσαπο Πσππομία 5ΗΠ{. 

». Νο5 απίοπα, αἱ αἲ ππαζπιάἴποπα ργοδίπιης,, αἴσο 1Ρῖ 

Μη]αςπιοάί ἀθο]αιπαίίοπες Ῥτοβίοπας, ςἰπηπ]αστα {απίπτα 

αποάαπα δρεείαηᾶα εχΠίβθπηςς. Ε{ ἵπ 5πρηπα, οσα Ἱαίαπη, 

αἱ] Ῥαυ]ο απίο ἀῑχί, πως Πσι]ίπα τοιδαίατ, Ύπεπιαάπποᾶ Πα 

Ῥηρατπα σα] : ορίογαπΙ πε(θ πιοία5 5ηη]]5 Ἰποςί, πθηιο 

απίπισς 5Ιση]βοα{1ο α]]α, 5εὰ ἀε]εσίαίῖο απσάαπῃ αἆ 5αΠΗπΙΝΠΗ,, 

αἱ Ίαδας πιογας οί. Ὁί οοβίίατο Ἱπεῖρίαπα, ΠΠ Π{α της Ῥτο- 

πιθίΠθιπα ἀῑχοτίς, αἱ Οοπηῖες ΟΙΕΟΠΕΠΗ : 46 4ο (πο51) που 

Ἠ]ε ἀῑχ]ε : « 

6Ἰεοη Ῥτοπποίμοις Ίρεο Ῥοςί ποσοί[ῖα οί. 

1ρ5ἱ οϊαπιλ{Ποπίοηςες Πρι]ος ο]αγα Πα, ΓΠάΓΠΟΓΗΠΙ οοη5{γασ{ο- 

γα, οἱ απΙοαππ(πθ οἴτσα Πα{σπα γειδαπίας, Ῥνοιπεί]θος γοςα- 

Ῥαπ{ οἱίπι, αμαάσπίες αἆ Ἱαίαπα, ορίπος, οἱ αἱ 1]απα, απο” Πί 

Ίπ ἶσια, ΥαδοτΙΠῃ οοσίπταπῃ. Οπος 5ἶ Που 51) τη]ί Ῥτοπηθ- 

Όνοις Ιείοίαας, αἀπιούαπι ἀῑτεσία Ιασμίαία5 ος, οἱ 5οσαπά σπα 

Αἰῑσαπα Π]απι πποτάσπάί αεθιριαίοηας αποπίαπα οἱ ποξίτα 

ορετα [Παβία 5η, Ῥοτϊπάο αἱ ΠΙογαπα ολη] Σ οἱ πιοβίοι 

απἹςρίανα Ἱαρίαπῃ Ἰη]ἱοἶοῃς., [αεῖ]ε οοπἰτῖνε{ οπηηία. 

3, Αἰπαῖ, ἀῑκονΙί αἰᾳαῖς εοηςο]απάο πο, πδ(πασπαπα ἵπ 

απο ρατίοπα {ε αξς]ηη]]αντίέ Ργοππείπεος 5οεᾷ ποπ]αίοπα Ἠ]απη 

Ἰααύαης εἰ αἲ παπα ααά οχεπηρ]ας ε[Ποίαπα ορα5; τε]αί 

Ἰ]ε, ααππά. ποπάΠα ε5δεηί Ἰομίμθς, 5ηα 5ο]εγία οχεο- 

πἰϊταίος 1ος ΠηχΙέ, ας ἰα]ία απϊπιαπ[ῖα {οπιανΙί αίᾳπο α4ος- 

παν]έ, απαξ δἱ πιογογεμ{Ηχ [ασε , οἱ αδροοία συαίἶοσα [οτοηί 

αἱ ἵπ 5ΠπΊπλα, ατοη (οσίας 1ρ5ε εγαί, 5εὰ εοοροταβαΓαγ {αππθπ 

οἵαπι Ἀπεινα, απ αἱ Ἰαίαπα Ἰπβρίταραί οἱ Παηπεηία Ί]α 

απίπιαία τεάᾶεβαί. Τα]α απἰάεια Ἰ]α ἀῑχενί, ἵπ ορῖπιαπα 

ρατίθα 4ἱοίαπη Ιπίπά ΕΧΡΟΠΕΗΣ. ΕΙ [ογίαςδίς Ίσρο 5εη{επίία 

οἵἵαρι ασ θα. Ὑογαπα πιηῖ ΠΟΠ 58Π6 5αἲῖς ο5ί, 5ἱ τίάθας 

πογα Βηχίςςα, Πσππομίοσιθ Ποδίτο πΙμῃ γοαδίης α [οί 

Ρορδῖε, οπ]ᾳ5 ρτοροηῖος ερησθαίητ : 564 ηῖςί εἶεσανς γἱάσαίης, 

Ριάσαί πια δαΠε (ξαί 5οἶας) Π][α5, εἰ οοπομ]σαη5 ἀἱδρογάϊάοτίπα 

πθ(ιε 11 ρτο[αεγῖί αριιά πο πονῖίας, αποπηῖπας οη{θγαίΗς, 

5ἵ ΠΟΠ θ{ ΓΟΓΠΙΟΣΗΠΙ γἰάσαίαν. Ας Πὶςί Πα 5εησπα, ἀῑσηις 

πηϊμῖ γίάρον απϊ α. 5οἀσοῖπα γα ρας απγοᾶατ : αί απῖ ΠΟΠ 

Ἰπίε[Ιίσαπα Ίοησο ἀε[ογιπίοτα θα 6556, 4158 οαπα Ῥοτοσιϊπ]ίαία 

οοπ]αποίαπα Ἰαβοπί αυρίάἵπεπῃ. 

» Ῥίο]επιωις οστίο Τιασί ΒΠας, απαπι ἆπᾶς Γ65 πονᾶ5 ἵη 

Εδυρίαπι αἀάμχὶςδεί, οαππσ]απα Ῥαεἰτίαηαπα Ιοίαπα πῖσταη, 

αἱ Ἰοπιίποπα Ῥϊοσ]οθιη, ομ]ας ἁἰπιίάῖα Ῥαΐ5 μίαπε πίτα, 

αἰίετα απίοπα 5αργα πΙοά σπα σαπᾶ]άα οταξ, εκ ὤαπο ἀῑδιτῖρη- 

{ς απσᾷ πίεναιο σο]ος οσσπραβαί Ιοοῖ; οοππτοσαν!ΐ ἵπ {πθα- 

παπα Ἐσγρίϊῖος, εί εχλήμι{ Π]ῖς επα αῑα ππη]ία δρεείασπ]α, 

{απη Ρο5{Γοπ1ο ]οσο Ἠσρο (ποφπθ, οαΠπε]Ηπη ε{ 5απηΙα] μπα Ποροῖ- 
ποη : Ῥη{αραίαιε 56 ππασπαπ «ἀπ ΓΔΠΟΠΕΠΗ Ιςίο δρεσίασμ]ο 
εοποϊαίπταπα ο--ο.. Αί ΠΗΙ αἲ οαιπο]ῖ απϊάεπι εοπερεςία ρα 

Ροιουμ]ἱ φυηί, εί ραναπ αὐ[αξ απἰπ. οχδηἰοπίος Ρο[αςο- 
γοηί, 4παπαιαΠη. ἴοία θα απο οχογηαία, ας Ῥητρηγα 1ῇ- 
φἰναία οταί, ΠουΙά. οσα σεις ἀῑξποίαη αβθεραί, 

ι 
43 
. 

| 



Π. ΡΑΟΜΕΤΗΕΟΣ 

τος, Δαρείου τινὸς ἢ Καμόβύσου ἢ Κύρου αὐτοῦ χειµή- 
λιον πβὸς δὲ τὸν ἄνθρωπον οἳ μὲν πώλὰ ἐγέλων, οἱ δέ 
τινες ὧς ἐπὶ τέρατι ἐμυσάττοντο" ὥστε ὃ Πτολεμαῖος 
συνεὶς ὅτι οὐκ εὐδοχκιμεῖ ἐπ᾽ αὐτοῖς κ. θαυμάζεται 
ὑπὸ τῶν Λἰγυπτίων ᾗ καινότης, ἀλλὰ πρὸ αὐτῆς τὸ εὔ- 

ρυθµον καὶ τὸ εὔμορφον Ἀρίνουσι; µετέστησεν αὐτὰ καὶ 

τὸν ἄνθρωπον οὐχέτι διὰ τιμῆς Ίγεν ὥς πρὸ τοῦ: ἀλλ 

ῳ μὲν χάµηλος ἀπέθανεν ἀμελουμένη , τὸν ἄνθρωπον 

δὲ τὸν διττὸν Θέσπιδι τῷ αὐλητῃ ἐδωρήσατο καλῶς αὖ- 
αλ παρὰ τὸν πότον. 

» Ἀέλοικα δὲ μὴ καὶ τοὺμὸν κάμηλος 
πτ οις ην οἳ δὲ ἄνθρωποι τὸν χαλνὸν ἕ ἔτι αὐτῆς θαυμιά- 

εν χα) τὴν ἁλουργίδα, ἐπειδὴ οὐδὲ τὸ ἐκ δυοῖν τοῖν 
χαλλίστοιν συγχεῖσθαι, διαλόγου καὶ κωμωδίας, οὖδὲ 
τοῦτο ἀπόχρη εἰς εὐμορφίαν, εἰ μὸ χαὶ ἡ μῖξις ἐναρ- 
µόγιος καὶ κατὰ τὸ σύμμετρον γέγνοιτο" ἔστι γοῦν ἐκ 
δύο χαλῶν ἀλλόκοτον τὴν ξυνθήκην εἶναι: οἷον ἐκεῖνο 

τὸ προχειρότατον, ὃ ἱπποχένταυρος: οὗ γὰρ ἂν φαΐης 
ἐπέραστόν τι ζῷον τουτὶ γενέσθαι, ἀλλὰ καὶ ὑθριστό- 

πατον, εἰ χρὴ πιστεύειν τοῖς ζωγράφοις ἐπιδεικνυμέ- 

Νοις τὰς παροινίας χαὶ σφαγὰς αὐτῶν. ἳ 

(20 -- 6) 

Ες 
ἐν Αἰγυ- 

Ιτ/ ε] .] 

Τί οὖν: οὐχὶ 

καὶ ἔμπαλιν γένοιτ’ ἂν εὔμορφόν τι ἐκ δυοῖν τοῖν ἀρί- 
ο) |. 2 στοιν Ξυντεθὲν, ὥσπερ ἐξ οἴνου καὶ μέλιτος τὸ ξυναμφό- 

, ΑΗ 
τερον ἥδιστον; Φημὶ ἔγωγε' οὐ δν περί γε τῶν ἐμῶν 
. ΑΔ / « / Β ἀλλὰ δὲδ 3 ἔχω διατείνεσθαι ὡς τοιούτων ὄντων, ἀλλὰ δέδια µ. 

τὸ ἑκατέρου κάλλος ἡ μῖξις συνέφθειρεν. 

6. Οὐ πάνυ γοῦν συνήθη καὶ φίλα ἐξ ἀρχῆς ἣν ὁ 

διάλογος καὶ Ἡ κωμωδία, εἴ γε ὃ μὲν οἴκοι καθ’ ἑαυτὸν 
- 21 / λ 

χαὶ νὴ Δία ἐν τοῖς περιπάτοις μετ᾽ ὀλίγων τὰς διατρι- 

θὰς ἐποιεῖτο, Ἡ δὲ παραδοῦσα τῷ Διονύσῳ ἑαυτὴν 
Δ ν ν : / λ 

θεάτρῳ ὠμίλει καὶ ξυνέπαιζε καὶ ἐγελωτοποίει χαὶ 
3 να ὃ ς 3 ο Ε/ Ν αλλ ο ἐπέσχωπτε καὶ ἐν ῥυθμῷ ἔθαινε πρὸς αὐλὸν ἐνίοτε, 
ας 3 / μα, ος δη λλὰ 

καὶ τὸ ὅλον, ἀναπαίστοις µέτροις ἐποχουμένη τὰ πολλὰ, 
ος ; 

τοὺς τοῦ διαλόγου ἕταίρους ἐχλεύαζε 

µετεωρολέσχας καὶ τὰ τοιαῦτα προσαγορεύουσα: χαὶ 

µίαν ταύτην προαίρεσιν ἐπεποίητο ἐκείνους 
πτειν καὶ τὴν Διονυσιαχὴν ἐλευθερίαν καταχεῖν αὐτῶν, 

ἄρτι μὲν ἀεροθατοῦντας δεικνύουσα χαὶ νεφέλαις ξυνόν-- 

τας, ἄρτι δὲ ψΨυλλῶν πηδήµατα διαμετροῦντας, ὦ ς, ἄρτι δὲ Ψυλλῶν πηδήµατ μετροῦντας, ὥς 
αν ῇ ος ὀνς 
ᾖῆθεν τὰ ἀέρια ̓ λεπτολογουµένους. ο διάλογος δὲ 

λ 

σεμνοτάτας ἐποιεῖτο 'τὰς συνουσίας φύσεώς τε πέρι καὶ 
ἀρετῆς Φιλοσοφῶν' ὥστε τὸ τῶν μουσικῶν τοῦτο, δὶς 
διὰ πασῶν εἶναι τὴν ἁρμονίαν, ἀπὸ τοῦ δξυτάτου ἐς τὸ 

βαρύτατον. Καὶ ὅμως ἐτολμήσαμεν ἡμεῖς τὰ οὕτως 
Εά λ ψ κ μι αι / 3 Έχοντα πρὸς ἄλληλα ξυναγαγεῖν χαὶ ξυναρµόσαι οὐ 

ι πᾶνυ πειθόµενα οὐδὲ εὐμαρῶς ̓ ἀνεχόμε ενα τὴν κοινωνίαν. 

Τ, Δέδια τοίνυν μὴ αὖθις ὁ ὅμιοιόν τι τῷ Προμηθει τῷ 

σσ Ὡεπονηχὼς φαΐνωμαι τὸ ύᾷλυ τῷ ἄρρενι ἔγκατα- 

μίξας καὶ δι αὐτὸ δίκην ὑπόσχων | μᾶλλον δὲ μὴ καὶ 

Ν 

φροντιστὰς χαὶ 

/ 
ἐπισχώ- 

ἄλλο τι τοιοῦτος φανείην ἐξαπατῶν ἴσως τοὺς ἀκούον-- 

τας καὶ ὁστᾶ ο ἲς αὐτοὶς χεκαλυμμένα τῇ πιμε λῇ . 

γέλωτα χωμικὸν ὑπὸ σεμγότητι οιλοσόφῳ: τὸ Ὑὰρ τῆς 

χλεπτικῆς - καὶ γὰρ τπτυῶς δ ο. --- ἅπα γε; 
ο. ; ν αν ξ) ἃ τοῦτο μόνον οὐκ ἂν εἴποις ἐνεῖναι τοῖς ἡμετέροις' 

ΙΝ ΥΕΒΕΙς. 5-7. 2 

εχ Ῥαν, απί Οαπηῤγοίς, απί οαπι ἱρρίῃς ΟΥΤ (μοκαμτῖς 

4εργοπη ία : Πομιῖηθ απίοµα γκο, Ρ]οιί(αο τἰάσῦαπί; απῖ- 

4η οἶσηα αί πποΠςίταΠα δηηί αγογςα{], ΟΩμα16 Ῥ{ο]θππσις 

Ιπ{ε]ήσοης ΡαΓΗ Ἰαιάῖ5 οπρεγο πεπιιθ ἵπ αάπη]γα[ἴομπο οἲξα 

αριά αγρίῖο πον]ίαίοτη, 5οᾶ Ργῶ ἵρδα οοποἰππἰ[αίουα ϱγο- 

' να Παδίαπησαθ (ο Γπ]αΠ, αὐθιο ο. ᾖιρρίες Ἰοπαπθήή ιο 

ΠΟΠ. αΠΡΙΗ5 εοάθῃῃ Ἰοπογο Ἰαριέ, απο απίοα. 

πορ]θοία ππουίαα οδί : ΠοπΠοΠα απίθα Πάπα ἀπρΙίζσα Τ]ιο- 

βρίς{ οπἱάαπα ΕρΙοΙΠΙ, οππα ἵπ. οοηνἰνίο Ὠδ]ίο οροϊηίςσο, 

4οπο ἀθά1[. 

Οαπ1ο]15 

ὃ, ΥΕΙΘΟΝ ἸίαΠιθ πο δἱ πηθα δἷπί οαμ]θ]ας ἵπ Πσυρίο, 

ου] 5 Πομηίπος αά πιο (επ. οἱ ρυνραα αἁπΙΓοη Πα : 

ηθημ οπίη αἲ ο]οσαπ[ῖαπα 5αΠΠοΙΙ, αποᾶ οκ ἀποβις ορ[ἰπηῖς 

οοηςία!, ἀἰα]οπο οἱ οοππο-αἷα , πὶςί αἱ Ίρεα οοπηροξ{ίο. πίου 

56 60Π5ΕΠΙΙΘΗΣ, /δίαφιιο Ῥγορογίοπο (οηρεταία [αορῖί. Ἐν 

Ρι]ο]ν]ς οργία άποβ5 6οπΙΡΟΡΙΙΙΟ αβΏδνζα [Που ροίο»έ, απα]ε 

"]αά ΥπἱραιΙδεΙππαῦα οί Ηἱρροσρηίαπ σας. Νο οΠΊΠα αππᾶ- 

Ρἱ]6 Ίος απίηια] 6550 ἀἰχοιῖς, 5ο ρο[ἵμ5 οοΠ{ΠΙΟΠΙΟΣΙΑΕΙΠΙΙΗΗ, 

5ἱ Πιο(ο οοπγοπῇ{ ρἱοίογῖθις ογοίσνο, (θηππ]οπίῖαια οἱ ουρᾷος 

Π]ουαπῃ οχμμεηίἴρῃς. Οἱ εὐσο» 4η ΠΟΠ ΤάΥΡΗ5 οκ 4ος 

ορηῖς οοιηροΣΙ απ Πορ Ροίοςί ΡΗΙΟΗΤΗΠΑ, {οκ γἶπο οἱ 

πιθ]]ο οοππηϊδίαπα οἱ {θπροταίαπα μα νἰςείπηΙΠα 2 Ῥοιοςί 

54Ἠ6 : ΠηΘ45 Υ6ΓΟ ΟΟΠΙΡΟΣΙΠΟΠΕΣ εοπἰοπάστο ΠΟΠ αἩδίπη [αΐος 

εδδα; απἴπ Ρος νοτσος, πθ π{γαδαιιο ρ]ο ΠΔ [ποπη ἴρεο 

ηλχίγα σον πρθν]{. 

6. Νοσιο οπἶπι οΠΊΠΙΠΟ εοηδιθία Ιπίοι 5ο αίαπο αἠπία αἲ 

ἱπ]{1ο ἀἱα]οσιι5 οἱ οοπησρἶα Γπθγθ : ἰᾳπἱάθιη 116 ἀοιηῖ οἱ 5οοι- 

51, ἂθ, ΠΠΕΙΕΙΟ16, ἵπ απιρη]αστῖς οσα ραιοῖς ({βς σπα 

ἀἱδριίαίίοπος 5πα5 Παβοβαί : Ίο Ὑδνο, Βασσ]ιο 5ο {ία 

{ναάθΗ5,, ἵπ Ειοαίτῖς γοιδαβαίας, 5ΙΠηπ]ά 6 Ἰαπάσβαί, οἱ δα 

πιογορα!, σαπάσραίαιιο 5α[{ρις οἱ ἀῑσαο[ίαία, οἱ αἲ ΠΙΠΙΕΓΟΣ 

Πρίω ἱπεεάεραί ἱπίθΓά πας 5 Προ εἴἶαπα απαρως(ἰοῖς γοιδίρις 

νοσία, ἀῑα]οςθί 5οείαίονες αρα γίπαπα 5αΏςαππα Ρα! πιο {α- 

[0765 ἂὀ ν4ΠΟΡ 5ΕΡΙΠΙΠΠΙ ΤθΓ ΠΠ ἀϊκοσρίαίογος, οἱ 14 σοηι15 

ἁ]ία γοσϊίαμᾶο.  Αίαιο Ἰά 5οἶαπῃ οἱ οογαἰ γα, αἱ ο05 δησ]]- 

Ἰαναί, οἱ Ὠϊοπγδίασαιι ἰδίαπι Πθονίαίοτα ἵπ 605 οππάθτοί: 

πΗΠΟ ἵπ 4οἲθ απηρα]αηίος οἱ ουσ παβίρις γοικαπίος ]]ος 

εχΙΗΡ6ΗΣ, πο ῬησπΠα δαἰίας πιο[ϊοηίας, 46 αοιοῖς γἱὰε]ῖ- 

εί οἱ δη) ἡπίριας Ιςίῖ5 τοιις π]πηαῖς οχ 1ου ασπ{απίςς. Πία- 

Ίομι5 γογο σναν]δδίπιας ἀἱδριίαίίοπος Παῦοβαί, 46 παίητα το- 

παπα 4οηπο γἱτίπίο ΡΗΙοδορβαης : Ἱία πἱ τηαδίσογπη μα, 

Ρἱ5 Ῥες οΠΊΠσ5 εμονᾶας, αΏ αοπ{]55πιο πΙπΙΓαΠ αἲ σγαν{ςὶ 

ΠΙΠΠΊΦΟΠΗΤΗ, ρδΟΓΙΠΗ 6556ἱ 60ΠΟΘΗΙ15. Ἐ{ {απιοη ααδὶ βαἴπηας 

Ἠ05, Ἠοοο Ιία 5056 αβοπ[]α ΙΠίςΥ 5656 οοπ/αησογο οἱ εοαρίατε, 

πο αἀπιοᾶαπα οδοαποπ/[ῖα πος [ασῖ]ο 5οοἰσίαίεπα 5ης Ηπομίτα. 

7. Ύογοοί Ια(μο πο 4σπΙο 5Ιη]]ο αἰᾳ]ά Ῥνομηθί]ιθο ἰ5ιῖ 

{πο (οοἶς»ο γἰάσαν, τί αὶ Γοππίπαπα ΟΠΗ Πα οΟΠΙΠΗΙΦΟΙ16- 

ηίπα, οἱ ο 14 1ρβαη παΠο 165 ἃσαῦ : Υθἱ Ροί{ι5 Πο ῃ αἰία Το 

(α1ΐ5 απα [15 Π]α αρρατοαπα, ἆππα ἀθοῖρίο {ογθ αάΠίογε5», ο55ᾶ 

ΡΡΟΠΕΗς. 1ρῖς. ρἰπσισάίπο οράποία, τίδαπα. 5οη]οοί οοπη]- 

Γ σα δα. Ῥμοδορ]ίσα, σναγ]ίαίαο, Δά Βιγίαπι οπίπῃ αποά 

| αἰποί (παπα οἱ ΓπΓαΠᾶ1 αἲία Μο ἀθις Ιηδσηϊς ες), αὐδίέ; 



8 ΠΠ. ΝΙΗΡΙΝΟΣ. 

δι 
ες μ παρὰ τοῦ γὰρ ἂν ἐκλέπτομεν; εἰ μὴ ἄρα τις 

διέλαθε τοιούτους πιτυοκάµπτας καὶ τραγελάρους χαὶ 

αὐτὸς συντε εθεικώς: πλὴν ἀλλὰ τί ἂν πάθοιµι; ἐμμε- 
νετέον γὰρ οἷς ἅπαξ προς ειλόμην » ἐπεὶ τό γε µετα- 
θουλεύεσθαι ᾿Ἐπιμηθέως ἔργον, οὗ Προμηθέως ἐ ἐστίν. 

ΤΠ. 

ΠΡΟΣ ΝΙΗΡΙΝΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. 

σἱ, Γλαῦχα εἰς Ἀθήνας, ὡς γε- 

χομίζοι γλαῦχας, πολλαὶ 

Ἐγὼ δ᾽ εἰ μὲν δύναμιν λόγων ἔπι- 
ἔπειτα Νιγρίνῷ Ἰράψας { βιόλίον 

' ν τῷ γε οίῳ γλαῦχκας ὡς ων ο- 

μπορυόμενος ἐπεὶ δὲ μόνην σοι δηλῶσαι τὴν 

γνώµην Έθέλω, ὅπως τε νῦν ἔχω καὶ ὅτι μὴ ̓παρέργως 
εἴλημιμαι πρὸς τῶν σῶν λόγων, ἅπ ποφεύγοιμ’ ἂν εἰκότως 
χα) τὸ τοῦ Θουκυδίδου λέγοντος ὅτι ἡ ἀμαθία μὲν θρα- 

σεῖς, ὀχνηροὺς δὲ τὸ λελογισμένον ἀπεργάζεται ὃ ὃηλον 
νὰρ ὡς οὐχ ἡ ἁμαθία µοι μόνη τῆς τοιαύτης τόλµης, 

ς τοὺς λόγους ἔρως αἴτιο. Έρρωσο. 

Γ] 
οτι 

φὸ [η α ο στι ον Πω] ἐπω. ια] 1 κ« 

ο Μλακαὰ 

ζ) ἐμηὴν 

ἀλλὰ καὶ ὁ τ πρὸς 

ΝΙΓΡΙΝΟΣ Ἡπ ΠΕΡΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΗΘΟΥΣ. 

ἘΤΑΙΡΟΣ, ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ. 

Ἱ. ΕΤΑΤ. 
ἐπανελήλυθας. 
οὔθ ὁμιλίας µεταδίδως οὔτε κοινωνεῖς τῶν ὁμοίων 

λόγων, ἀλλ’ ἄφνω µεταθέθλησαι καὶ ὅλως ὑπεροπτικῷ 
Ἠδέως ὃ᾽ ἂν παρὰ σοῦ πυθοίµκην ὅθεν 

ΛΑ - {9 Ν 

Ὡς σεμνὸς ἡμῖν σφόδρα χαὶ 

Οὐ τοίνυν τ πρασοὶ έπειν Ἡμ 

τινι ἔοικας. 
οὕτως ἀτόπως ἔχεις χαὶ τί τούτων αἴτιον. 

ΑΟΥΚ. Τί γὰρ ἄλλογε, ῶ ἕταῖρε, Ἡ εὐτυγία; 

ΕΤΑΙ. Πῶς λέγεις: 

ΛΟΥΚ. 
μαχάριος Ύ γεγενηµέγνος καὶ τοῦτο δὴ τὸ ἀπὸ τῆς σκηνῆς 

ὄνομα, τρισόλέιος. 
ΕΤΑΙ. Ἡράκλεις, οὕτως ἐν βραχεῖ; 
ΛΟΥΚ. Καὶ μάλα. 

ΕΤΑΙ. Τί δὲ τὸ μέγα τοῦτό ἓν 

ἵνα μὴ ἐν κεφαλ αίῳ μόνῳ εὐφραινώμεθα, 

καὶ ἀκριθὲς εἰδέναι τὸ πᾶν ἀκούσαντες» 

ΑΟΥΚ. Οὐ θαυμαστὸν εἰναί σοι δοχεῖ πρὸς Διὺς, 

ἀντὶ μὲν δούλου µε ἐλεύθερον, ἀντὶ ὃ δὲ 

δὲ ἀνοήτου τε 

Ὃλ ο. / ο! ”ν. / Ξ ν 
σου πώ ιν πκω σοι ευσσπιμ.ῶων τε χαιν 

., στο Ν ω 

τιν, ἐφ᾽ ὃτῳ καϊχκομᾶς, ο ση μα . ρ 
ἔχωμεν δέ τι 

πένητος ὡς ἁλη-- 
τν ; κα ἄ ς 
θῶς πλούσιον, ἀντὶ χαὶ τετυφωμένου 

γενε μι μετριώτερον; 

ΕΤΑΙ. Μέγιστον μὲν οὖν: ἀτὰρ οὕπω µανθάνω 
. 

σαφῶς ὃ τι καὶ λέγεις. 

ΛΟΥΚ. Ἑστάλην μὲν εὐθὺ τῆς πόλεως ῥουλόμτνος 

ὀφθαλι μῶν θεάσασθαί .. τὸ γάρ | μοι πάθος τὸ 

 ὀφθαλμῶ μᾶλλον ἐπετείνετο. 

| 
| 
| 

ο: ο --4ο) 

ου εετῖο πος[τῖς Ίπθςςο ΠΟΠ ἀῑσος. Τπᾶς επῖπα Γαταίας 5ἶΠα2 

πὶδὶ Γοτίο απῖ5 πι [ησίί, ααἲ ε/αςηιοῦί Ῥ]γοσαπηρίας εἰ Ηϊτ- 

«ΟΟΕΙΥΟΣ ε{ ἴρ5θ εοπαροξεΓῖ{. Ὑεγηπα απῖᾷ [αεῖαπι» Ῥθγςθ- 

γεναπάπα επἰπι οδὲ ἵπ 1 ασ 5απῃε! εἰοσὶ: πππίατο θΠἴπη 

οοη5 Πάπα, Ερίπιεί]ιοϊ, πο Ῥγοππείμοϊ οςί. 

ΤΠ. 

ΕΡΙ5ΤΟΙΑ ΑΡ ΝΙάΒΙΝ{ΓΜ. 

Ἱποῖαπας Ν]σείπο ςα]αίοπῃ. 

Νοεσίμᾶς Αἴγθμας, πας Ῥτοτοιρίαπα : αααςῖ πἰάΙοπ]α πα 

51ἱ 5ἳ απἱς εο ποείηας αρροτίεί, αποπίαπα αριᾶ Ίος αβιη- 

ἀοπί.. Ἐφο τοτο 5ἱ ἀῑσεμαϊ Γαου]ίαίοπη οδίεµάθτο γο]εῃς Ν- 

Στῖπο ΠΗΡΤΗΠΗ α πιο 5οΠρίαπα πίθγείη, Ρ]απο ομηονῖας ο ]- 

4επι ας τἰάΙει]ο [ογεπα : πηπο απίοπα, απππα 4 50ΙΠΙ 

Ά5αΠ1, αἱ 5επ{εη{ἴαπα Π]εαΠΙ ΠΡ αρεγίαπα, εἴ πο ηυΠο 5ἴπι 

8Πἴπιο, οἱ αποᾷ πο Ἰγῖίου ογαΓἴοπε ἴπα α[οοίας Γαογῖπα, 

ε[[ησεΓο 5αΠ6 ΠΙΕΓΙΙΟ αι Τμογαἷάϊς πα, ἀῑσοπιῖς 

Ἰπηρεη[ία απάασος, 1ε5 απίοπ οοσῖίαία αίᾳαο οοηςΙάεταία 

ομησἰαίογες οβΠο. Μαπίξοςίαπα οδί οηἵπα, ΠΩ 11Ο Ίππρο- 

γ{Παπα 5ΟΙΙΠ1, ΥΕΓΗΠΙ Θ{ΊαΠ1 ΑΠΊΟΓΕΠΙ ας 5ἰμάἴαπα ΠΠ θγαΓΠΠΗ, 

Ἰη] 15 αμ ἀα σα αΗ54ΠΗ 6556. Ὑα]θ. 

ΝΙάΒΙΝΟΡ 5Ινε ΡΕ ΜΟΒΙΡΙ5 ΡΗΙΙΟΡΟ- 
ΡΗΟΒΟΜ. 

ΑΜΗΟΓΣ, ΙΙΟΑΝῦΣ. 

1. ΑΜ. ΟιαπΙ ορρίἀο στανῖς πορῖς εί 5αρ]παῖς γοις!! 

ΧεΠιε οπ]π] αδρίέεγο πος αππρ]ῖης ἀῑσηατῖς, πδαθ ο0ηγοιςᾶ- 

τῖ5 ΠΟΡΙςΕΙΠΙ, ηθο 5ΕΓΙΊΟΠΟΣ αἱ απίθα οπ/ευς; 5εᾷ γεροπ1θ 

Ἱπηπημίαΐας ος. οἱ οπηπῖπο [ας[Ιάΐοςιις γἰάοτίς εγαςίςςθ.  Ἱμι- 

Ῥθης Υογο απάΙΕΊΠΙ οχ ία, ππᾷε αἆ Ίος ἱηςο]οη[ῖ Ρ6ΙΥΟΠΘ: 

τἱ5, οἱ απ» εἶας τοί οπ1δα 5ἰε. 

1150. Ου]ά οπίπι αἰπά, ο απη]ῖσε, (παΠ1 Γοοῖίας» 

ΑΛ. Ομ] αἲς» 

ῶ00. Ώυπα αἰαά ασο, Γεσοπι πιο αἱ μθαίασι γἷάες [α- 

οἵσπα, εἴ, απο ἵπ 5εεῃα 5ο]εί αξιτρατ, [ος Ἠδαίπη. 

΄ 

ΑΛΙ. Ῥαρο1 ἴαιη 5υΡΙ[ο2 

1110. Τα τος Παβεί. 

ΑΜ. Οπἴάπαιη απίθπη {απίσπη Πλας οδί απο {6 5ἷο ε[[οις» 

πἱ ΠΟΠ. ΦΗΠΙΠΠΑΙΙΠΙ πιο Ἰωίσππιη, 5ο, »ησα]ῖς εἰἴαα αι - 

{ αῖς, αεοιχαῖο οἴτο ΡοΡδΙΠΙΗ5, 

1900. Απ πο αἁπταίῖοπε ἀϊσπαπα ΠΡῖ γἰάείατ, Ρεν ογεπι, 

ΡΤΟ 5ΕΙΥΟ πιε ΠβενΠα, Ῥτο ραπρετο γογε ἀῑγίίοπα, Ρίο 5{π]ίο 

απἴείῃ οἱ Ιῃδαπο {ασίαπῃ πιοάδς{αΙ 2 

2. ΑΜ. ΤΠΙΠΙΟ ΥΕΤΟ ΠπαχΙπλΗπΙ.  Βεᾷ ποπάυπη {απηεῃ ρ]απε 

Ἰπίο]]δο αἰάπαπα Πας, ἷέ ᾳποᾶ ἀἷσῖς. 

1950. Ἠοεία ἵπ αγ ΏεΠ ῥτο[οοΓας δα, τί Πρῖ ορυΊοΓΙΠΗ 

Ὦ αἴάπθηα πχεάΙουΠη οἱγομπηφρίοθτοπα : Πάπα Π]α οσμ]ί αβθοίας, 

απο ἸαβοναβαΠα, πηασῖς αὖ πιασὶς Ιπσταγεκοθβαϊ. 

πμ μυ» 

η 

ο ---- 

α Άημιο ο λάνός,. ώς“ 
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ΕΤΑΙ. Οἶδα τούτων ἕχαστα, καὶ πὐξάμην σέ τινι 
σπουδαίῳ ἐπιτυχεῖν. 

ΛΟΥΚ. Δόξαν οὖν µοι διὰ πολλοῦ προσειπεῖν Νι- 
γρῖνον τὸν Ἠλατωνικὸν φιλόσοφον, ἕωθεν ἐξαναστὰς ὡς 

αὐτὸν ἀφικόμην χαὶ χόψας τὴν θύραν τοῦ παιδίου εἶσ- 

αγγείλαντος ἐχλήθην: καὶ παρελθὼν εἴσω καταλαμθάνω 

τὸν μὲν ἐν χεραὶ βιθλίον ἔχοντα, πολλὰς δὲ εἰκόνας 

παλαιῶν σοφῶν ἐν χύχλῳ κειµένας.. Προῦχειτο δὲ ἐν 

μέσῳ καὶ πινάκιόν τι τῶν ἀπὸ γεωμετρίας σχημάτων 

χαταγεγραμμένον καὶ σφαῖρα χαλάμου πρὸς τὸ τοῦ 

παντὸς µίμηυα ὡς ἐδόχει πεποιηµένη. 

8. Σφόδρα οὖν µε Φιλοφρόνως ἀσπασάμενος ἠρώ τα 
ὅτι πράττοιµι. Κάγὼ πάντα διηγησάµην αὐτῷ, καὶ 

δῆτα ἐν ' μέρει καὶ αὐτὸς ηξίουν εἰδέναι ὅ τι τε πράττοι 
χαὶ εἰ αὖθις αὐτῷ εἴνωσμένον εἴη. στέλλεσθαι τὴν ἐπὶ τῆς 

Ἑλλάδος οὉ δὲ ἀρξ άμενος» ὦ ἑταῖρε, περὶ τούτων 

λέγειν καὶ τὴν ἑαυτοῦ γνώμην διηγεῖσθαι τοσαύτην τινά 

µου τῷ λόγῳ ἀμθροσίαν χατεσχέδασεν, ὥστε καὶ τὰς 

Σειρῆνας ἐκείνας, εἴ τινες ἄρα ἐγένοντο; καὶ τὰς Κηλη- 

θόνας καὶ τὸν Ομήρου λωτὸν ἀργαιον ἀποδεῖξαι " 

οὕτω θεσπέσια ἐφθέγξατο. 
4. Ἡροήχθη γὰρ αὐτήν τε φιλοσοφίαν ἐπαινέσαι καὶ 

τὴν ἀπὸ ταύτης ἐλευθερίαν καὶ τῶν δημοσία νομιζοµένων 

ἀγαθῶν καταγελάσαι; πλούτου καὶ δόξης καὶ βασιλείας 

καὶ τιμῆς, ἔτι τε γρυσοῦ καὶ ,πορφύρας χαὶ τῶν πάνυ 
περιθλέπτων τοῖς πολλοῖς, τέως δὲ κάμοὶ δοκούντων" 

ἅπερ ἔγωγε ἄτενεϊι καὶ ἀναπεπταμένῃ. τῇ ψυχἩ δεξά- 
µενος αὐτίκα μὲν οὐδ ἐ εἴχον εἰκάσαι ὅπερ ἐπεπόνθειν, 

ἀλλὰ παντοῖος ἐγιγνόμην: καὶ ἄρτι μὲν ἐλυπούμην, ἐλη- 
λεγμένων µοι τῶν φιλτάτων, πλούτου τε καὶ ἀργυρίου 

χαὶ δόξης» καὶ μόνον οὐκ ἐδάκρυον ἐπ᾽ αὐτοῖς Χαβηρη- 

µέγοις, ἄρτι δὲ αὐτὰ μὲ ἓν ἐδόχει µοι ταπεινὰ καὶ κα- 

ταγέλαστ α- ́ ἔχαιρον δ᾽ αὖ ὥσπερ ἐκ Ἐορεραῦ τινος ἄξρος 

τοῦ βίου τοῦ πρόσθεν ἐς αἰθρίαν τε καὶ µέγα φῶς ἆνα- 

Ἐλέπων : ὥστε δὴ, τὸ καινότατον, τοῦ ὀφθαλμοῦ μὲν 

χαὶ τῆς περὶ αὐτὸν ἀσθενείας ἐπελανθανόμην, τὴν δὲ 
ψυγὴν, δευδερκέστερος κατὰ μικρὸν ἐ ἐγιγνόμην' ἐλελήθειν 

γὰρ τέως αὐτὴν τυφλώττουσαν περιφέρων. 
δὲ Ἡροϊὼν δὲ ἐς τόδε περιήχθην, ὅπερ ἀρτίως, ἡμῖν 

ἐπεκάλεις: γαῦρός τε Ίὰρ ὑπὸ τοῦ λόγου χαὶ μετέωρός 
εἶμι καὶ ὅλως μικρὸν οὐχέτι οὐδὲν ἐπινοῦ" δοχῶ Ὑὰρ 
μοι ὅμοιόν τι πεπονθέναι πρὸς φιλοσοφίαν οἰόνπερ χαὶ 

οἳ ]νδοὶ πρὸς τὸν οἶνον λέγονται παθεῖν, ὅτε προ 

ἔπιον αὐτοῦ: θερµότεροι γὰρ ὄντες φύσει πιόντες ἴσγυ- 
ρὸν οὕτω ποτὸν αὐτίκα µάλα ἐξεθαχκγεύθησαν καὶ δι-- 

πλασίως ὑπὸ τοῦ ἀκράτου ἐξεμάνησαν. Οὕτω σοι καὶ 

αὐτὸς ἔνθεος καὶ µεθύων ὑπὸ τῶν λόγων περιέρχοµαι. 

6. ΕΤΑΙ. Καὶ μὴν τοῦτό γε οὐ µεθύειν, ἀλλὰ νή- 
φειν τε χαὶ σωφρονεῖν ἐστιν. ᾿Εγὼ δὲ βουλοίµην ἂν, 
εἰ οἷόν τε, αὐτῶν ἀκοῦσαι τῶν λόγων: οὐδὲ γὰρ οὐδὲ 
καταφρονεῖν αὐτῶν οἴμαι θέμις, ἄλλως τε εἰ χαὶ 

φίλος καὶ περὶ τὰ ὅμοια ἐσπουδαχὼς ὃ βουλόμενος 

ἀκούειν εἴη. 
ΛΟΥΧΚ. Θάρρει, ὠγαθέ: τοῦτο γάρ τοι τὸ τοῦ Ὁμή-- 

ΠΠ. ΝΙαΒΙΝΌΟΣ. 

{ αη1. ΟοΡ1ί0. 

ὃ --- 6. 9 

ΑΜ. ΟΥάΐπα Ἰωο οιηπία πονῖ, Ἰάδοπια ορίαραπι 

ῬΟΠΙΠΙ αίαιο ΡοΓ{απη Πα πσπη ΙΠοἱάσγος. 

150. ο ππα Ισίίαν φἰααίδδοιη, Νβνπαπα 4ποαπο Πηπα 

Ῥ]αίοπίοιηα ΡΙΙΙΟΡΟΡΙΗΠΗ αἱ 4πσΠ Ίοηβο {οπιρογίς Γηίοι- 

ΥΙΟ πο. γἱάσιαπα, οοΠΊρθΙΙαα, ΠαΠΕ 5ΗΗ66Πς, αἱ ἵρδιῃι 

ἆᾶ6ο, αἱ ρη]δαία Ίαπια, 4πάπα ρΗ6Υ Ππίτο ἆς πιο γοπποία»δοί, 

ΔΤοθδδΙΙΙΦΗ8ΗΠ1.  Ἰηρίθδδς, ἀερτομοπάο ἵρεαπα απἰάθιι 

ππαπίθι5 ΠΡΓΙΠΗ {οποηίθιη, οἴτοιπα απίοπα απάία 6. πηπ]ίας 
γαίεγαπα. θαμιεηίππ Ἱπιαρίπες Ῥοδίίας. Ἰπ πιοάίο απίθηι 

οναῖ οίαπα {αβο]]α απ 4απα, ἵπ ααα ϱδοπιείτίσα (πάα1η 

βρατο ἀοδοηρία ογαΠ{, ας 5ΡΏῶνα αγππάἴποα, αἲ ΠΠΙΙ{αΠΙΟΠΘΠΙ 

πη]γοιδί, αἱ γάρραίας, οοπηρορί{α. 

ὃν ΑπιΔΠΙΙΡΙΠΙο ἰσίίατ π]ο απηρ]οχαίας 1]]α Ππίογγοραν]{ 

46 τοβι5 ηλεῖς. 

. υ{ ἵα 

Οπἵρι5 οπηηῖρα5 ΠΠ οχροδίμς, οσο (ποσα 

γΙΟΙβδΙα οχ 60 απδὶνϊ, οἱ φῖά Ίρσο ασοτοί, οἱ ππιαιία 

αριιᾷ 5α δἰαμαίφδοί ἵπ. Επωοῖαπι ἆσπιο πανίσατο. Τωῖ γοιο 

Ἠ]α, ο αππῖσα, Ροδίοαφαπ οωρίςςεί ἆο Ἠϊδοο Τοῦιις ἀϊσονο 

5Η4ἨΊ4ΠΠ6 5οη{θη[ίαπῃ οχρ]ίσατο, [απίαα ΥθιῬοιἩΠή απ ΡΓΟΡΙΑΠΙ 

πηϊμί ααΦΙΕ, αἱ πλ μῖ ρ]απο Ῥίγοπος Ί]ας, 5ἳ αμ. ΠΠΠ(ΠαΠὰ 

Πιογη{, οἱ Οοἱεάοπος οί Τοίοι ]απι Ποπιοτί οΏξοΙγας5θ οἱ 

ομ]ίογα»»ο γἱάδιείαγ: αἆσο ἀῑγίπα εταπί ο Ιοᾳσρα{Γ. 

4. Ἠπο αηίηι ἀἰσεπάο Ῥνογεοίας οδί, τί ΡΠΙοδορΙίαπα 

Ἰαπάατοί, οἱ αἩσ αἲ σα 1παπαί, Πρεγίαίοπι, οἱ Ιδία, σπα» 

να]σο Ῥτο Ροπῖς Παβοπίας, Ιάστεί , ἁἰγτίῖας πΙπΙΙΠ, σἱο- 

τίαΠ1, ΓεσΠ8, ΠΟΠΟΓΘΣ: Ργορίογθᾶ αΠΤΙΠΙ 4ποσ16 οἱ ρρυ τα, 

αἱ οοίογα απ αἀπιοάμπα βροοἰαβ]]ία Ρ]ογίδᾳμα, απίθα Υουο 

αιίαπα. πηΙμί γἰάεραπίαν. Θµ0 6ο αΠΙΠΙΟ Ἱπίοηίο αίαιπο 

προγίο ασοἱρίθη5, οοπίπΙο Ἱία α[[εοίας Γαἳ, αἱ απἷά. ραίεγος 

Ίρ5ο παςο(γοη, αίαιια 1 ΟΠΊΠΟΣ ρατία5 ΤάΡΘΤΟΓ : ΠύΠΟ απἱάθΠα 

ἄο]εραπα, ααοά γαπῖ(α(ῖς οοβτσαθτεηίατ θα απ πηί 6- 

τιςδῖπια Γπογαηί, ἁἰγτίας νῖάσ]σαί, α’βοπίπα, εἱ σ]οπία: ας 

Ιαπίαπη ΠΟΠ Ἰασγίπιαβαν, αΠΠΙΠ 4θ συαᾶα. ἀϊπιοία ΟΘΥΠΘΓΘΗΗ : 

οαἆσπα πιοχ πα! γἰἀσβαπίαν γΠ]ία οἱ τιάῖοπ]α 6556; σαμάο- 

Ραπησις ΓΙΓΞΗΠΙ {αηπ6ιΙαΠΠ ϱχ. (6ΠΕΒΤΟΡΟ (πΠοάαΠ 1θγ6 Ργῖο- 

ης να αἆ 5ογομ[(αίοπι οἱ ππασπαπα αλ(απα Ἰήσθί ϱΓοδρί- 

οἵεης : πάθο μ{, ΠΟΥΟ 54Π6 οχεπηρ]ο, πορ]θοίο οσο οπδᾳπα 

Ἱπβγηηϊ[αία, απίπιο ροικρίζασἰονῖ ρα]α(ἶπι ογαδογίΠ, 4Πσι 

α 14 {άρια ορομΠθη{σιη Ιη5οίεης οἱ γοΙΠΙΠΠΙΘΓΗΙ, 

5. Ταπάσιπααθ ἵπ ου δίαίππι αἀάποίας δαπα, ποσα 

πιοᾷο. πμῖ οχροβΓαβας : παπη εί εἰαίας ογα(ἴοπο 15, οἱ 

{απααπα ΤΠ. Ἠ Πιο ογθοία5 5πα, αἱ οιηηίπο Ἠηη ο ΠΙμΠ 

Ὑιάρος θπΊΠα Ππηῖ α- ΡΙἠ]οδορ]ία ποπ αΠίος 

α[[οσία5, 4παπΙ ΊΠάί α γῖπο (ογιπίας, Ύπαπάο Ρηηλαῦα. Ρί- 

Ῥογο οἳς οοπ(ἱσε : παίατα οπΊα σα]άἱογος (απ [41 655εΗΏ{, 

αοσθᾳεπίθ Ροία. αἆεο Υομοπιεπῖ, οοπίπο. Ῥασσμαν! «60ρ6- 

τηπί, ἄο ἀπρίο πηασί5 οχ ΠΊ6γΟ ἱπδαπίνα. Τα εί 6ρο ου- 

Ποπο οἷας ααςὶ Γαπογο οαρί5 αίᾳπο εὐηίης οραπρη]ο. 

ο. ΑΜ. Αίαπί Ίου απἰάσηι πο οδὲ ομτίαπα, δ6ᾷ 5οβγία αι 

αίσπθ {οπιρογαπίθΠα655ο.. Τσο γουο ορίατίπα, δἱ Πευί ρορρίΐ, 

ἵρδαπα αι απαἰνο ογαἴοησπι.  Χεααε επίπι οοπίεηίπενε 

πα, οΡΙΠΟΝ, Γα5 οδί; Ργάδοσί πι δἱ αἱ απάἶτε οπρῖ{, οἱ απη- 

οας οδί, οἱ οοάσηα {οπείην 5ἰπά[ο. 

1110. Ῥοπο αΠΙΠΙΟ οδίο, ο Ώοπ6!. ΠαΠΙ ]ηχία Ηοπει{οια 
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ρου, σπεύδοντα χαὶ αὐτὸν παρακαλεῖς, χαὶ εἴ γε μὴ 

ἔφθης, αὐτὸς ἂν ἐδεήθην ἀκοῦσαί µου δυηγουμένου: 

μάρτυρα Ἱάρ σε παραστήσασθαι πρὸς τοὺς πολλοὺς 

ἐθέλω ὅτι οὐκ ἀλό] Ύως { μαίνομαι" ἄλλως τε χαὶ ἡδύ µοι 

Ὁ πὸ μεμνῆσθαι αὐτῶν ης χα τα 

ἐποιησάμην' ἐπεὶ κἄν τις μὴ παρὼν τύχη, αὶ οὕτω δις 

ἢτρὶς τῆς ἡμέ έρας ἀναχυχλῶ πρὸς ἐμαυτὸν τὰ Εἰρημένα, 

ρασταὶ τῶν παιὸ δικῶν οὗ παρόν-- 

ύτην ἤδη μελέ την 

7. Καὶ ὥσπε ερ οἳ ἐ 

των ἔργ᾽ ἄττα καὶ λόγους εἰρημένους. αὐτοῖς διαμνημο- 

νεύουσι χαὶ τούτοις ἐνδιατ βέδοντες ἐξαπατῶσι τὴν νό- 

σον, ὡς παρόντ των σφίσι τῶν ἀγαπωμένων' ἔνιοι Ἰοῦν 

αὐτοῖς καὶ προσλαλεῖν οἴονται καὶ ὡς ἄρτι λεγομένων 

πρὸς αὐτοὺς ὧν τότε Ἠκουσαν, ἤδονται καὶ προσάψαν- 

τες τὴν ψυγᾶν τῃ μνήμη τῶν παρεληλυθότων σ/ολὴν 

οὐχ ἄγουσι τοῖς ἐν ποσὶν ἀνιᾶσθαι” οὕτω δὴ χαὶ αὐτὸς 

φιλοσοφίας οὗ παρούσης τοὺς λόγους, οὓς τότε ἤχουσα, 

συναγείρων καὶ πρὸς ἐμαυτὸν ἄνατυλ ίττων οὗ μικρὰν 
3 / 

ἔχω ππαραμωθίαν: καὶ ὅλος, χαθάπερ ἓν πελάγει χαὶ 
ο η 

νυχτὶ πολλη φε; ερόµενος ἐς πυραον τινα τοῦτον ἀποθλέπω 
ον 

ἐμοῦ π πρατ τομένοις ἄνδρα 
ω 

πᾶσι μὲν πρι ναι τοῖς ὑπ᾽ 
ε) 

ἐκεῖνον οἴόμενος, ἄεὶ ὃ δὲ ὥσπερ ἀκούων αὐτοῦ τὰ αὐτὰ 

πρός! με λέγοντος: ἐνίοτ Ξ 

τὸν φοχὴ», καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ μοι φαίνε τχι χαὶ 

δὲ Β χαὶ μάλισ τα ὅταν ἔνερε είσω 

τῆς φωνῆς ὅ ἦχος ἐν ; 
ο τοι χατὰ τὸν κωμικὸν ὡς ἀληθῶς ἐγκατέλιπέ τι 

ταῖς ἀχοαῖς παραμένει" χαὶ 

χέντρον τοῖς ἀκούουσι. 

8. ΕΤΑΙ. Παῦε, ὢ θαυμάσιε, ας ἀνακρουό-- 

ενος χαὶ λέγε ἐξ ἀρχῆς ἀναλαθὼν ἴδη τὰ εἰρημένα" 

ὥς οὐ μετρίως µε ἀποχναίεις περιάγων. 

ΔΟΥΚ. τὸ λεγε ις, καὶ οὕτω 1ρᾳ, ποιεῖν. Ἁλλ 

ἐκεῖνο. ὧ ἕ ταῖρε, τραγικοὺς᾽ ἢ καὶ νὴ Δία χωμικοὺς 

φαύλους ἑόρακας ὑποχριτὰς, 

τούτων χαὶ διαφθειρόντων τὰ 

ἐκβαλλοµένων, καίτοι τῶν δραµάτων 

Πδι 
τῶν συριττοµένων λέγω 

ποιήματα καὶ τὸ τελευ-- 

ταῖον ἐ πολλάκις εὖ 

ἐγ όντων τε καὶ νενικηκότων» 

ΕΤΔΙ. Πολλοὺς οἶδα τοιούτους. Ἀλλὰ 
Ν 

ΛΟΥΝ. Αεδοικα μή σοι μεταξὺ δόξω μοι αὐτὰ 

μιμεῖσθαι, τὰ μὲν ἀτάκτως συνείρων, ἐγίοτε δὲ καὶ αὐτὸν 

κάτ α προαγθῆς 
ας 
Καὶ τὸ 

[ά / 

ὑπόθεσις οὗ µε τρίως 

τοῦτο: 
η 

ὑπ ἀσθενείας τὸν νοῦν διαφθείρων» 

πρέμ. α χαὶ αὐτοῦ καταγνῶναι τοῦ δράματος. 

ἐν ἐμὸν, οὐ πάνυ ἄχθομαι, ἡ δὲ 

µε λυπήσειν ἔοικε συνεχπίπτουσα καὶ τὸ ἐμὸν µέρος 
ης 

ἀσχημονοῦσα, 

ϱ. Τοῦτ᾽ οὖν παρ᾽ ὅλον μέμνησό μοι τὸν λό ον, ὃς 

ποιητὴς ἡμῖν τῶν τοιούτων ἁμαρτημάτων ἀνεύ- 

θυνος καὶ τῆς σκηνΏς πόῤῥω που χάθηται, οὐδὲν αὐτῷ 

ος τῶν ἐν να πραγμάτων. Εγὼ δ᾽ ἐμαυτοῦ 

η ρέχω, ὃποῖός τίς εἰμι τὴν μνήμην ὕπο- 
/ 

δὲν πο ου τὰ ἄλλα πια ικο διαφέρων. 

ν τρίο τι δοχῶ λέγειν, ἐκεῖνο μὲν ἔστω 

: ὃν χα) ἄλλως ὃ ποιητὶς ἴσως 

ης, οὐ πάνυ τι λυπήσοµαι. 

νὴ τὸν Ἑρμῆν καὶ χατὰ τὸν 

ἔοικας γοῦν 
ον 

τῶν ῥητορων 
, ῃ / 

γουµ-ον πεπροσιικσται σοι" 

ΝΙΓΡΙΝΟΣ Πσο 10- (45 48) 

Π]αὰ, πἰίτο ες παπίεπα Πονίανῖςς ας ηἶ5ί ργαγοΓήδδες, Ίαπι 

Ίρ5α ΤΟΦΑΡΞΕΠΙ, πο Πανγαηίθπι μΐνος.  Τορίθπι οπίπῃ {8 

αἀλήθοτο αριιά Ποηιῖπες Υο]ο, πο ΠΟΠ 5ἱπΠο τα[ῖοπο ἸηΣαπῖτθ. 

Οµἵη οἱ εγοῦτο πιομηϊηϊ55α γοῖαρε πα οί; εἰ απο ππεβῖ- 

{απάο. [απιΠαγθιη ]απα οχογοΙίαΠοπεπα Εοοί : παπα οἴαπιςί 

ΏΘΙΠΟ πμ] αἀδίε, {αππεη 5ἷο άποσιαθ Ρῖς {εινα ἆο ἀῑς ἀῑσία 

Ί]α ΠΙΘΕΙΠΗ 1ρ5ε γονο]νο. 

7. ΕΙ αποπιαάπιοά πα απιαίογος5, αὐδεπίίρης απιαρίῖς, ᾱἷ- 

εία εογΙπα οἱ [αοία πιοποτία τορείαπέ, Ιἴδαιο Ιπππιοταπάο 

πΙΟΤΡΗΠΗ [ααπέ, ρείπᾶς ας 5ἳ 111 1ρ5ῖ απιαΙ αἀδιπί: απάαπι 

τοτο οαπα οο]]οσιί 5εοµπ Ἠ]ος ρηίαπ{, αἴαπο Ἡςδ, πας ἔππι 

5ἱρῖ απάῖτε υδὶ δυηί, ααδῖ Ῥαπ]ο απία Τεγενα «1ε[ῖ5, σαιι- 

ἀεπέ, απΙπΙπι(ας πποπιοίς ργαοίοταπι αρρῄσαμίος, 

πιαζεγαπα! 5656 ρηρσεπέῖρας ο ππα ποτ. Παβεπί : δἷο 5απο οἳ 

Ίρςα, Ρή]οςορ]ῖα ΠΟΠ Ῥεωσοπία, τουρα, απῶ ἔππι απά(νῖ, 

τ6ςο]Π56ῃ5, δὲ ΠΙΘΟΙΠΙ ογΘΏΤΟ ΤΕΥΟΊΥΕΠΣ, ΠΟΠ οχῖσα τη σαρίο 

φοἰαίππα. ΤΠ ΙπΊΠα, Ροίπᾶε ας 5ἱ ἵπ Ῥε]ασο οἱ ΡοΓ πΠο- 

εἴοπι αἴταπῃ [ογατ, αᾱ Ἠαπο απαδὶ απαπάαπα [αεθπα τεδρῖοίο, 

οπηπίρης ΠΠῖς τεβας, απ) α πιο σοτυη{ας, γῖταπη Γ]αΠα 6ΟΓΑΠΗ 

8ἄοςςο οχἰςίίπιαης., 5ΟΠΊΡΟΤ(Π6 Υο]α{ απάἶοης ρε 644 ΘΗΙ 

Ί]α 5ιια αἆ Ἰπα ἀῑεεπίοπα : Ππίεγάππη οίῖαπι, εί πιαχίπηθ, 

απαπᾶο πηθηίε ἵη 14 ἀεβχα οοπδΗ1, τα]ίαπι ἵρδαπη ἴλίας 

τιᾶσγο παϊμῖ νάθου, οἱ γουῖς 8οΠΙ15 1π αππ θα πα ΗΙ γοςοπαί: 

οἰοπίπη Ἰαχία Οοπηΐσομπα, τεγοτα αοπ]θτη 4ποπάαπα ἵπ αιι]- 

{ογαπῃ ππεηίε τε]]σι{. 

8. ΑΜ. διραίδία, ο αἀπϊταπᾶα, ραπαπισπε τοἰνοζεᾶο, 

εί αΏ Ιπῖο τερείεης Ίαπι {απάσπη ἀῑσία Πα επαϊτα», 4πο- 

παπη ΠΟΠ Πηθβϊοσγῖ{θυ πιο 5 απανασίθα5 οχογασῖας. 

11:10. Πεσία ἀῑοῖς, αίαπθ Ιία [ποίο ορα5 δε: 5εᾷ, ἴ]ιᾶ 

4πω5ο, γἰάϊςίίπο αἰϊ(παπάο οἴνα ἰναρίσος,, 5ἶνε εἴῖαπα, Ῥεν 

Ίουθή. οοπαῖσο5 Ἠἰ5τίοπος, Ἰηα]ος Ιδίος ἄἴεο, απ 5ἱρί]ο 

οχαϊρίαπίας, απίαπα Ροθιηαία αποπάο εοτγαπαρΙη{, ο Ῥο- 

ςίτοιο {οαίτῖς ο[οππέαα, {απηοί5ὶ {ρ5:ρ [αι] «Ε ΡΕΠΙΠΊΕΓΟ 

Ῥομο 5ο Ἰαμθαπί ας Ῥαίπαπι εῖαπα τορογίαπ]πέ» 

ΑΛΙ. λΠα]έος πονῖ {αΐος. 56ᾷ (ποΓδαΠΙ ος» 

1116. Ὑοιθος πο οί ἴρ5α 5αρίπάο Ἱπερία Ἱπηανι γ]άραυ: 

αἶῖα φπἰᾶσπι ποτάϊπαία οοΠ»6Γ6Π5, Ἱπίογάππα απίθπη οίαπα 

ἵρκαπῃ 5οπέοπΕίαπη Ῥε(ς ΠπροεΠΙ{αίε ησεπῖῖ ΟΟΡΓΗΠΗΡΕΗΣ: 4ἄ6ο 

α{ οοσαεῖς φοηδίτα ἵρεαπι 4απηπαγα [αρπ]απι. απι αἲ Ἠ5ίτίο- 

πῖαμα ΠποᾶΙη αποᾶ αἰποί, πον αἀπιούσπα αστο 1ὰ ΓεγαΠα : 

οσίουπΠι απσαπησπ{Ιπη. Ίρβαπ ποη πηρζ1οστὶ ἄο]ογα πῃθ 4ῇ6- 

οἵπγαπα οσςο γἰάσίς, 5ὶ ΠιθοΙΤΗ απᾶ εαᾶαί εἰ πηθα επ]Ίρα Ιπάε- 

εοτυπι αρραγεα{. 
9, Ῥνοϊπᾶα Ίου Ῥου {οίαπα ππεπη]πονῖς πηϊηᾗ ογαΠΙοπεΠα, 

αποᾶ ροσία απ]άσπια ἴρ5ο {αἰἴπη Ῥουσα{ογΙΠὰ Ἰπηπππὶς ο5ί, ἃ0 

οσα] α 5εοπα 5ε]ηποίς αἰομί 5εᾷοί, πεππε απίσφπαηι 

ΟΓΑ οηγαί;, (πά» ἵη {ποαίνο ασαμίης: 650 γογο πι 1ρδίας 

Ροτίου]πα ΕΡί οχμρσο., απαῖς 5οἠ][οο μἰςίπ]ο δα, «πα Π{ΗΠη- 

απθ πηθηηονῖα ΥάΙΕΩΠΗ, ααοᾶ απ ορίοα αἰ πεί, πΙΙ] α πΠοΙο. 

(νασίσο. ἀῑδίαις.  Οπαγο 5ἳ απἷᾷ πηίπας ΡΓο τεῖ ἀῑσηϊίαία 

ἄϊεστο νῖςας {πογο, Πλιιά Επί ἵπ ρνοπηία 5ἳέ, απο 90]1οοί 

πηθ]ῖης Ίου [αογαί; οἱ φποᾶ ἶρ5ο Ῥοεία α[ίοι. [ογ[αρεῖς 1άεπα 

ἀἰκογαί : 1ης Υοτο 5ὶ εχκιρ]ανοείς, πον αἀπποδαπα πιο]οςίε 

ΓΕΓΑΤΗ. 
10. ΑΝ. Τί Όθπο ςαΠ6., Πα πια Μογουσίας απιοί, οἱ Παχία 

Ἠιοίογατη Ίεσο ονογάἴαπα Ἀου ΕΡί ρεγασίατη εδί. γάστῖς 
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χαχεῖνα προσθήσειν, ὡς δι᾽ ὀλίγου τε ὑμῖν ᾗ συνουσία | Ιδίίιι εἰῖαπι ας αἀάἴδαγας, 5ΟΓΠΙΟΠΟΙΗ ἰπίου Υο5 ΠΟΠ [ήςσα 
ἐγένετο καὶ ὡς οὐδ᾽ αὐτὸς ἥχεις πρὸς τὸν λόγον παρε- Ίοησιπα, ἴθηιιο αἲ ἀἴσεπάπα ποπ γεπ]γο ραΓαΗΣ, οἱ Ππο]Ίης 

σχευασµένος καὶ ὡς ἄμεινον εἶχεν αὐτοῦ ταῦτα λέ ἔγοντος 
ἀκούειν' σὺ γὰρ ὀλίγα χαὶ ὅσα οἷόν τε ἦν, τυγχάνεις 
τῇ μνήμη συγκεχοµισµένος. Οὐ ταῦτ΄ ἐρεῖν ἔμελλες; 

Σ ο. ν - Ν ο μη) / ον η 
Οὐδὲν οὖν αὐτῶν ἔτι σοι δεῖ πρὸς ἐμέ: νόµιισον δὲ τούτου 

ΥΕ ἕνεκα πάντα σοι προειρῆσθαι" ὥς ἐγὼ χαὶ βοᾶν καὶ 
.- αν Η ΕΙ μο ζλλν, - 

κροτεῖν ἔτοιμος. ν δὲ διαµέλλῃς, μνησικακήσω γε 
Ν .. χ/ - 

παρὰ τὸν ἀγῶνα καὶ ὀξύτατα συρίξοµαι. 

ΛΟΥΚ. Καὶ ταῦτα μὲν, ἃ σὺ διμλθες, ἔθου-- 
λ} / - -ᾱ 5 κα. θ / 9 σα δὲ ο. λα εὖο δὲ 

όμην ἂν εἰρῆσθαί µοι, κἀκεῖνα δὲ, ὅτι οὐχ ἑξης οὐδὲ 
κκ. τς . ὃμ άν 

ὧς ἐκεῖνας ἔλεγξ, ῥῆαίν τινα περὶ πάντων ἐρῶ: πάνι 
η Ες Όλη αν ι κ 

Υὰρ τοῦθ ἡμῖν ἀδύνατον: οὐδ' αὖ ἐχείνῳ περιθεὶς τοὺς 
ο ; ς τς 

λόγους, μὴ καὶ κατ ἄλλο τι γένωµαι τοῖς ὑποχριταῖς 
Α / ᾱ / -ν ” / 

ἐχείνοις ὅμοιος, οἳ πολλάκις ἢ Ἀγαμέμνονος Ἄ Νρέοντος 
θα, ς 

ἢ καὶ Ἡρακλέους αὐτοῦ πρόσωπον ἀνειληφότες, χρυ- 
ο 3 / / 

σίδας ἠμφιεσμένοι καὶ δεινὸν βλέποντες καὶ μέγα χε- 

Χηνότες 
καὶ τ 

μικρὸν φθέγ γγονται καὶ ἐσ/νὸν χαὶ γυναικῶδε ες 
Ἑκάδης ἢ Πολυξένης πολὺ ταπεινότερον. “Ίν' 

οὖν μὴ, καὶ αὐτὸς ἐλέγγωμαι πάνυ μαεῖζον τῆς ἐμαυτοῦ 

κεφαλῆς προσωπεῖον περιχείµενος καὶ τὴν σχευὴν κα-- 

τῆς 

ταισγύνων, ἀπὸ γυμνοῦ σοι βούλομαι τοὐμοῦ προσώπου 
.. 5! / ΔΝ 

προσλαλεῖν, ἵνα μὴ συγκατασπάσω που πεσὼν τὸν 

ἥρωα ὃν ὑποκρίνομαι, 
12. ΕΤΑΙ. Οὗτος ἀνὴρ ϱὐ παύσεται σήμερον πρός 

µε πολλῃ τῇ σκηνΏ καὶ τῃ τραγῳδία χρώμενος. 
ΛΟ}ΥΚ. Καὶ μὸν παύσομαί γε "πρὸς ἐκεῖνα . δὲ ἤδη 

τρένομαι. Ἡ μὲν ἀρχὴ τῶν λόγων ἔπαινος ἦν Ἑλ- ο. ὃν οχι αγ ες 
{ν ν. ο 3 / ϕώ / / Δ 

λάδος χαι τῶν αμσω ἀνθρώπων, ὅτι Φιλοσοφία χαι 

πεγία σύντ τροφοί εἶσι καὶ οὔτε τῶν ἀστῶν οὔτε τῶν 
ξένων οὐδένα τέρπονται ὁρῶντες, ὃς ἂν τρυφὴν εἰσάγειν 

3 ος αν 3331 / σι ση 2 
εἷς αὐτους βιάζηται, ἀλλ᾽ ἣν καί τις ἀφίκηται παρ 

ασ τ ; 
αὐτοὺς οὕτω διακείµενος., ἠρέμα τε µεθαρμόττουσι καὶ 

κ τσ τες ος 
παραπαιδαγωγοῦσι καὶ πρὸς τὸ καθαρὸν τῆς διαίτης 

μεθιστᾶσιν. 
/ ο ο Α 

19. Ἐμέμνητο γοῦν τινος τῶν πολυγρύσων, ὃς 
/ λ 

ἐλθὼν Ἀθήναζε | μαλ ἐπί ἴσημος καὶ φορτικὸς ἀχολούθων 

ὄχλῳ καὶ ποικίλχῃ ἐσθῆτι καὶ χρυσῷ αὖ τὸς μὲν ᾧετο 
'ζηλωτὸς εἶναι πᾶσι τοῖς Ἀθηναίοις χαὶ ὡς ἂν εὐδαίμων 

ἀποθλέπεσθαι" τοῖς ὃ) ἄρα ̓ δυστυχεῖν ἐδόχει τὸ ἀνθρώ- 
ή 3 

ππιον, καὶ παιθεύειν ἐπεγείρουν αὐτὸν οὐ πικρῶς οὐδ᾽ 

ἄντικρυς ἀπαγορεύοντες ἐν ἐλευθέρα τη πόλει χαὴ) 
η / / . ΕΡΕ. πο με σ5 
ὄντινα τρόπον βούλεται βιοῦν" αλλ ἐπεὶ κάν τοῖς γυ- 

μνασίοις χαὶ λουτροῖς ὀχληβὸς ἦν θλίθων τοῖς οἰκέταις 

χαὶ στενοχγωρῶν τοὺς ἀπαντῶντας, Ἠσυχῇ τις ἂν ὑπε-- 

φθέγξατο προσποιούµενος λανθάνειν, ὥσπερ οὐ πρὸς 
3 Ε . / 

Αὐτὺν ἐκεινον Ἀποτείνων, Δέδοιχε μὴ παραπόληται με- 

αξὺ λούμενος" καὶ μὴν εἰρήνη γε μαχκρὰ κατέχει τὸ 
ἑμλανῖο οὐδὲν οὖν δεῖ στρατοπέδου. 
8ᾖ Ἡν µετ αξὺ ἐπαιδεύετο. 

Ὁ δὲ ἀκούων 
Τὸν δὲ ἐσθῆτα τὴν ποικέλην 

καὶ τὰς πορφυρίδας ἐκείνας ἀπέδυσαν αὐτὸν ἀστείως 

πάνυ τὸ ἀνθηρὸν ἐπισκώπτοντες ς τῶν γρ ρωµάτων, Ἔαρ 

ἤδη, λε Ὕοντες, καὶ, Πόθεν ὃ ταὼς οὗτος: καὶ, Τάμα τῆς 

μητρός εστιν αὐτοῦ" καὶ τὰ τοιαῦτα. Καὶ τὰ ἄλλα δὲ 

Γαέαγά πα [ᾳ15»ο, 5ἱ ἵρδιπη ἀἰσθηίεπι απάδεθπα; {6 οΡἶπα ράσα 
απσάαπα 6ἳ παπίατη Ποι]έ πποιπονία. ππαπάα{α. ἀεργοπηθγο, 

Απ ΠΟΠ ας 4ποιθ ἀἰσίατας τας» ΝΙΙΙ Ισίαν 1ής αριιᾶ 

τηε ΕΠΡί ορ» οδί : οχἰςίίπιες απίθιη, (παπίπΠα αἆ Ίος αἰῑποί, 

οπηπία Ίαπα ΗΡΙ ργααἰοία 65η: Ἰαβος οπίπι οἱ ασο]αίηατο ο 

Ῥιαπά ενα ρααίππα.  ΡΙΠ ΥεΓο ππογας πθοίῖς, (ΗΗΠά ἴπ Τοπ 

ἵρδαπη νοηίαπη εί, αΠεπίοις Π]6 Π5ΙΤΗΠΗ {ο εοἶας οἱ αι {ἶς- 
5ἶππο 5ἱραίατο. 

1. 100. Εαπϊάθπα εἰ]αρο, απ α εοππ]πιοτας!!, ᾱἷ- 

εἶα το]ηῖ, 6 ]]α 4ποαπθ, π16 ΠεΠιιο ογά(πα, ποαπα, αἱ Π]α, 

Ἰπδία (παάσπα οἱ οοπίίπια οΓαοΠ6 46 οιπηῖρης ἀΠοίΙΤΙΠΙ 

6556: Π16ῦ ϱΠΙΠΙ [αοπ]ίας5 Ίου ΠΠΠΙΠΊθ οδί : Πθο ΤΙΥΡΙΡΠΙ 

Πας Ρουδοη αἰπ]ρπθιᾶο 5ΕΥΠΙΟΠΟΠΗ, πο α[ία αἴαιη Τη ρατίθ 

ήν {ομίρις 115 θἰπη]]ῖς Παπι, αῖ 5 ΡΕΠΙΙΠΟΥΟ απί ΑσαῃΘ- 

ΠΊΠΟΠΙ5; απί Ογδοβ!{5, απί εὔἴαπα ἱρδίας Πονομ]]ς Ῥουςοηα ἆδ- 

βηππία, αο ΥοδΡΗ5 11ο εοπίοχ{ς ΙπάμΗ, οἱ Ποιγοπά Πα 

{ποπίας, οτ6 ἵπ ΙπΙΠΙΕΠΣΗΠΙ ἀἰάποίο, οχίσααπα εί σιασῖ]ο, 

αἀθοσπθ ππαεῦγε ᾳαἱάἆαπῃ Ἰοᾳαπηίας, Ίρδα εῖαπι Περι Ρα Ρο- 

Ίγκοπανε πιυ]ίο ἀεπιῖςδῖας. Ίο Ισ οί Ίρ5ο ἀερτομεπάατ 

ΠΙΑΙΟΓΘΠΙ οπηπίπο, 4ΠαΠ1 Ῥτο σαρίία ΠΊθοΟ, ΡΕΙΣΟΠάΙΗ Ιπά]ςκο, 

ἵρδυπησιθ ογπαίπα ἀεμοπεδίαΓε, αχ πια {σοΠΠά Υο]ο Πθα- 

ατα Ῥτορτία Ρεγεοπᾶ εο]]οσιῖ, πο «αθῃς αομΏί, 4πθπι 

απο ἨαγοθΠΙ , ΠΙΕΟΙΠΑ ππᾶ 6ΟΠΥΙΙΣΙΠΙ {αυτος αΠ]ίσαπι, 

12. ΑΜ. ἨΗοπιο Πίο ποπ ἀοδῖπεί Ἰλοᾷίε αριά 1ης οεµνα Π]α 

56οπα αίαιθ (τασααἷα α{1. 

100. Ίππο ἀθδίπαπα, εί αἆ Ἱποερία πιο ΠΠΠΟ οοηγθνίατη. 

Ῥτϊποιρίαη ἰσίέαγ ογα(ἰοπί5 Ηλίας οοπηπιοπάα{ἴο [ας ανω 

αἱ εογΙΠ Ἰοπήππα, απ ΑἰΠεπῖς οοππποταΠ{Γ, Ύποά 61η 

Ῥ]ήοδορ]ία οἱ ραπρετίαία ἀεραπέ, οί πεπια οἴνίαπα πθ(ε 

Ρεγεσιϊπογια. άπεπι(παπα. Ιπίποτὶ σαπάσαπ{, αἱ Ἰάχήη αἲ 

5ο5ο Ιπγε]εγο εοπείαΓ: 5εᾷ 5ἳ φας οίῖαπι γοπίαί αἲ 1]]ος. ἴία 

αβεσίας, εί ραπ]α[ἴπα (γαπ5[ογπηθηί ἵρδαπα, εἰ γαίθτος ΠΠΟΙΓΟ5 

ἀθοσθαπί, αίᾳπε αἆ ραταίοπα γω (αης[οναη{. 

13. Μεπιοταναί! απο (πεπάαπα οκ 1515 πιπ]ίο απο Γ1]- 

πεπ ρα, ααὶ π4Π1 ΑίΠοπας γεπῖςδεί απιοά Πα ΠηΣ]ρηϊ5 οἱ 

ἑαγρα οοπηΠππη σταγὶς, γατῖα Ὑοςία α1/ού6 ΟΓΠΑΓΗ5, ΑίΠ6- 

πϊεηδίρα5 οπ]ηΙΡιΙ5 5656 αἀπηϊτα[Ιοηί ο55ο οχϊςπαβαί, εἰ 

απαπαπα. Βοπίαπα. 5αδρίοίς απ [5 οοηίτα Ιπ[ο]ίκ 6.ξο 

Ἱοπηπησίο. γἰάδτοίαν : απ] οί εγπάϊεπά πα ΕΠΙ 51ρί 51Π]- 

5ογΗπ{, ποπ. ασθιΏο πθΠΙο αρειία γείαηίο5, πο Ιη Πρεγα εἷ- 

γϊ(αίο ρτο Παβίία γῖγεγεί : 5εᾷ (πππη ἵπ σΥπιπας!ία εἰ μα]πεῖς 

πηο]θδίη5 οσδεί, 5αἱ5 5ε’γίς ῬΤαπιεης οἱ ἵπ αησηΣίΠΠα 6086Η5 

οΏγίο5, θαπιίδσα Υοσς απἰάαπα, απαδί Ἰαΐογο 

Μείε, 

Ῥεγοαί :αἰηί ραν σεγ{ο πιαχίη]α α]ηθιπα {επαί: ῥγοίπάε πμ] 

ΥεΠεί, πει 

Ἰαπα Ῥεικησεγεί : Ἱπᾳπ]έ, πο ἰπίου Ἰαγαπά η 

ορι5 οδί οχονοῖία. Ἠ]α απίοπα Υογπα αάίθης, ἴπίεγθα ευτ]- 

ἀϊοραίαν, Ῥιῶίενοα νατία 1]α Υεςίο αίᾳαε Ρυτρι!γοα εππάθπι 

αχιοτηη{, απο αἀπιού πα Πογίά σπα οοΙοΓΗ ΤΗ ΠΙΓΟΓΘΙΗ Ἱπη]- 

ἁρπίας : 1απι γογ αἀοςε, ἀἰσεραηπί: εί, Τπάε ποβῖς Ραγο Με» 

αἳ, Εονίας»ῖς πιαίθιπα εί : 6{ 5Ιηη]]ία.  Αίάπο εοάεΠ] ρᾶςίο 
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οὕτως ἀπέσχωπτον, ἢ τῶν δακτυλίων τὸ πλῆθος ἢ τῆς ! οείονα [ία ουΠι τἶδα σαεροραηί, πιο απΠαΙο η την 1ἴ - 

κόμης τὸ περίεργον ἢ τῆς διαίτης τὸ ἀχόλαστον. "ΏὭστε 
κατὰ μικρὸν ἐσωφρονίσθη καὶ παρὰ πολὺ βελτίων 

ἀπῆλθε δημοσία πεπαιδευµένος. 
Ὅτι δ᾽ οὐκ αἰσχύνονται πενίαν ὅμολ ογοῦντες 3 

ἐμέυνητ. ποός µε φωνῆς τινος, ἣν ἀκοῦσαι πάντων ἔφη 

ποινη προει εµένων ἐν τῷ ἀγῶνι τῶν Παναθηναίων : λη- 
φθέντα μὲν γάρ τινα τῶν πολιτῶν ἄγεσθαι παρὰ τὸν 
ἀγωνοθέτην, ὅτι βαπτὸν ἔχων ἵμάτιον ἐθεώρει; τοὺς δὲ 
Ἰδόντας ἐλεῆσαί τε καὶ παραιτεῖσθαι καὶ τοῦ χήρυχος 

ἂνειπόντος ὅτι παρὰ τὸν νόµον ἐποίησεν ἐν τοιαύτῃ 

ἐσθῆτι θεώμενος, ἀναθοῆσαι μιᾶ φωνῃ πάντας ὥσπερ 

ἐσκεμμένους, συγγνώµην ἀπονέμειν αὐτῷ τοιαῦτά γε 
ἀμπεχομένῳ: μὴ γὰρ ἔχειν αὐτὸν ἕτερα. "Ταῦτά τε 

οὖν ἐπήνει χαὶ προσέτι τὴν ἐλευθερίαν τὴν ἐκεῖ καὶ τῆς 
διαίτης τὸ ἀνεπίῳ φθονον, ;Ἠσυχίαν τ ε καὶ ἀπραγμοσύνην, 
ἃ δὴ ἄφθονα παρ αὐτοῖς ἐστιν, ἀπεφαίνετό τε φιλοσο- 
φίᾳ συνῳδὸν τὴν παρὰ τοῖς τοιούτοις διατριόὴν καὶ 

χαθαρὸν θος φυλάξαι δυναμένην σπουδαίῳ τε ἄνδρὶ χαὶ 

πλούτου καταφρονεϊν πεπαιδευµέγῳ καὶτῷ πρὸς τὰ φύσει 
χαλὰ ζην προαιρουµένῳ τὺν ἐχεῖ βίον μάλιστα ἦρμο- 

σμένον. 
ν νὰ 4 3 ω αἱ ο / 

15. "στις δὲ πλούτου ἐρᾷ χαὶ χρυσῷ χεχήληται 
β 

καὶ πορφύρα καὶ δυναστεία μετρεῖ τὸ εὔδαιμον, ἄγευ- 

στος μὲν ἐλευβερίας, ἀπείρατος δὲ παῤῥησίας, ἀθίάτο- 

δὲ ἀληθείας, κολαχείᾳ τὰ πάντα καὶ δουλείᾳ σύντροφος, 

ἢ ὅστις ἡδουῃ πᾶσαν τὴν ψυχὴν ἐπιτρέψας ταύτη µόνῃ 

λατρεύειν διέγνωχε, Φίλος μὲν περιέργων τραπεζῶν, 
φίλος δὲ πότων καὶ ἀφροδισίων, ἀνάπλεως γοητείας καὶ 

ἁπάτηξ καὶ ψευδολογίας, Ἡ ὅστις ἀκούων τέρπεται 

κρουµάτων τε καὶ τερετισμάτων καὶ διεῷ φθορότων 
ἀσμάτων, τοῖς δὴ τοιούτοις πρέπειν τὴν ἐνταῦθα δια-- 

τριθήν. 
16. Μεσταὶ γὰρ αὖτοις τῶν 

ἁγυιαὶ, πᾶσαι δὲ ἀγοραί. πάρεστι δὲ 

τὴν ἡδονὴν καταδέχεσθαι, τοῦτο μὲν 

/ ο Δ 
φιλτάτων πᾶσαι μὲν 

, 
πύλαις 

δὺ ὀφθαλμῶν, 

; 
πάσαις 

ο λ ο κω ολ ΦΑΝ ο. 

τοῦτο δὲ δι’ ὤτων τε καὶ ῥινῶν, τοῦτο δὲ καὶ διὰ λαιμ.οῦ 
Αν ο} 2 ο -ὖ ο τς λα μπα ρα. λ 

καὶ δι ἀφροδισιων" ὑφ ἃς οἨ ῥεουσης ἄεναῳ τε χαι θο- 
ως λερῷ ῥεύματι πᾶσαι μὲν ἀνευρύνουται ὁδοί: συνεισέρ- 

χεται γὰρ μοιχεία χαὶ φιλαργυρία. χαὶ ἐπιορχία καὶ τὸ 

τοιοῦτο φΌλον τῶν ἡδονῶν" παρασύρεται δὲ τῆς ψυχῆς 

ὑποχλυζομένης πάντοθεν αἰδὼς καὶ ἀρετὴ καὶ δικαιο- 

σύνη" τῶν δὲ ἔρημος ὁ γ Ώρος γενόμενος δίψης ἀξὶ πιµ.-- 

πλάμενος ἀνθεῖ πολλαῖς τε καὶ ἀγρίαις ἐ 

Γοικύτην ἀπέφαινε τὴν πόλιν καὶ τοσούτων διδάσχκα- 

, 
ἐπιθυμίαις. 

λον ἀγαθῶν. 
τν η ρ ες ν ς! λ .. 3 ”, αν 

17. "ΠΏγωγ οὖν, ἔφη, ὅτε τὸ πρῶτον ἐπανῄειν ἀπὸ 
τῆς Ἑλλάδος, πλησίον που Ὑεγόμενος ἐπιστήσας ἐμαυ- 

τὸν λόγον ἀπήτουν τῆς δεῦρο ἀφίξεως, ἐκεῖνα δὴ τὰ τοῦ 

"Ὁμήρου λέγων: 

Τέπτ αὖτ᾽, ὢ δύστηνε, λιπὼν φάος Πελίοιο, 

τὸν Ελλάδα καὶτὴν εὐτυγίαν ἐχείνην καὶ τὴν ἐλευθερίαν 

ἔλνθες, ὄφρα ἴδῃς 

ἀἴποιη, πΠο 60ΠΊΑΠΗ ]ᾳ5ίο οιΓαΙογθΣ, πο γἱοίας Ιαχπο- 

5απα ἱπιοπηρεγαπ{ῖαπη ποϊαπίες. Τα ρασ]απι αἲ πποᾶσς[ίαπι 

εδῖ τογοσα{α5,, εἰ Ίοησε ΠΠεΙΙοΥ, δῖο Ῥιβ]ῖσς οπεπάα{α5, α ΙΙΙ. 

14. Ωποᾷ απίεπα πο ριάσαί 605 ραπρογίαίοπι οοπ[{οΓ1, 18- 
Γουοραί πμ γοςθηα 4παπάαΠ1, απ] αἴεῦαί ραβ]ῖος αἲ ομλη]- 

Ῥη5. ομἱδδαΠα ἀπάΐδς 5656 ΤΠ Ιπάἵ5 Ῥαπα[]οπαϊῖοίς,  Ὦ6- 

ΡΥΕΙΕΠΣΗΗ οηίπα 4ποπάαπα ον οἴγίρις Παῖςδο οἱ αἲ ϱΓΩ5ΙάΒΠΙ 

Ἰπάοχήπα αἀάποίαπα, ααοᾶ γοςίο ΕΠποία απηἰοίας «ροοίασα]ο 

Ἰπίογοβςοί : απο ίσο πηϊσετίο5 μας ασ γοηίαιη ῥγοσα{ο5 

6956, Ῥιῶ0σπα απίοπι Ῥιουἱαπ]απίς οοπίτα Ίθμες [εοῖσδο, 

απο {αἱ 6ΗΠ γοςίο ]α405 5Ροοίαγαί, ΟΠΊΠ6Σ ππα γους, φιαδὶ 

απίθα 51ροΓ ηου ἀεμβογαδςεΠ{, οχο]απιανθ οΦΡΙ556, αἱ γοηῖα 

αἱ ἀατοίαν {αἰ1 γερίο Ιπάπ{ο : ποσο οΡΙη1 αΠαπα αβογο Ἠ]απι, 

Ἠαο Ιβίίυαν Π]α Ἰααάσμαί, οἱ ῥναίθισα Πλογίαίοη, απα» Πο 

οδί, αο σἰοία5 σαΠίαίοπι, οἱ παπηπλαίεπα, οἱ ο σπα, 

απ αρις 1105 δηί ομπη]αξἰδδίηα, ΟΡίοπάσραί οσα, 

εοΠγΥθι5α{ΙΟΠΕΙΑ. θΟΡΙΠΙ ΙοπΙπΙΠ Ῥ]οδορ]]α. 6ΟΠΡΟΠΑΠΙ 

6956, ΠΙΟΤΟΣ(16 ΡΙΤΟ5 6ΟΠΡΕΙΥάΤΕ Ῥο556; νίτοιπο σνανί, οἱ 
απ ἁἰνιμας οοπίσιηποτε ἀῑάῖοίςδεί, εἰ φαί δεσμά η σα, 

ασ παίηγα Ἰοηοσία δαηέ, γίγεια βἰαμίςσοί, νἰίαα, απ 

1ο γἰνας, πα Πιαχίηο αρίαηι αἰ(πα αοζοπηιοᾷα{αΠι 

6556. 

15. Αί απὶ ἀἰντίας αππαί, «αγά ηύαθ 5{αροί, ρυήραγασαο 

ε{ ρο[εηίῖα [οοαίοιη πιουν, απἲ Ἰροαίθπη η. ἀῑσ[]ς5 {α- 

οίδαπε πάπα σσ δαδίανΙί, απὶ γευαίσπα πα παΠα γΙά1ς, 

οἱ οΠ1 αβδεηίαΓἴοπο οἱ δευγ{{μίο επ(γ]ία5 οδί, απ απί {0- 

(απα απίπιαπη γοἱαρίαἶ αἀάϊκτίι, οἶαπε υηῖ Ππδουγ]το θα, 

4παΠ5 ορίραν ΠπεΠδαΣ, ΙΠάΠ]σεῃς γίπο ασ τερς γεπεγεῖς, 

Ῥοπας ργα5ἱἱρίαγαπα, ααάϊς αἴσαο πιοπάα ο απὶ ομΙ 6110Υ- 

ἁαγαπα. Ῥη]δαίίοπες. ἰἱηείναπιοπίογαπ](αα Ἰαπεΐνος ονορίέα5 

οαπ ομαδα ρογαϊίας απαϊταο γο]αρε εδί : {αμρας γιάσ[εοί 

Ἰοπηϊπῖρας οοηγοπίγο Ἠη]α5 αγίς οοηςΙεἰαά(πεπῃ. 

16. Ἠϊο ομῖπι ΤΕΡΗΠΗ θαΡΙΚΙΠΙΑΓΗΠΗ 1ρδίς οηΠος Ρ]αΐθας 

οπηπίασπο [ονα νο[ονία 556 : ἃ0 Ἰοσγο Τρείς ομππίρης απαδί 

ρογ5 νοἸαρίαίοπα Υοσοίροτα, ΡᾶτΙΙΠΙ Ρος ο6Η105, ΡατΗΙΠΙ Ῥες 

απγος οἱ παδαπα, Ρατῖπι Ῥος σα]απα, εἰ Ρος Τοπείοα : απα 

Πποηία ρογομηῖ αγ ]οπίοσιιο ΠαπηίΠα, οηΠο5 ν]ω αίαμίαι 

σπα οπῖπα ἱγαπηί εἰ αἀα]ίσνίαπα, οἱ ανατίῖα, οἱ Ρο ΙΗ, 

αἱ το(πα 14 σεπις νο]αρίαίαπι οοσμαίαναπα πα[[ο : α (πἱρις 

οχαπάαμ δις απΠΙπΙΟ υπάίααθ ΗΡΠΊΟΥΞΟ, γεγουυηάία, εἰ 

τας, οἱ Ιαδηίία αρηριαπίας τ απἴθις οΠΓΘΗ5. 1411. 5014ΠΗ 

βοιηρο: ΠΙομΙοδ Πα πηα]15 ας Γουίς οαρίά Παρα» εαρρυ [αἱ 

Τα]έπη 6556 11 ΏσΠα, {αΠΗΠΙ416. ππαθἰςίγαια. ΤΟΠΟΙ οβίΘη- 

ἀοραί. 

17. Ἐρο Ἱίααπε, ἱπαπῖέ, σπαπάο Ῥηϊπιαπα οκ γωοῖᾶ Τ- 

γαι Ίαπ1 Ῥγορία5 αο0θ5δίς5οπα, οοΠΣΗΠΙ, ἃ πηθημθ 1ρ80 

Γ παβοποΠα ροροςοἳ πιοῖ Ίο αἀγερίας, Ποπηονῖσα Ί]α γ]άε]]ζεί 

ΠΊΘΟΠΙΗ 1ρ5ο ἀῑο[ίαης : 

ος απίοπα, Ἱη[ο]ίκ, ἀθξετίο Ἰαπιῖπε Ῥ]αρί 

(πασά. πΘΙΊΡΟ εἰ [ομσίίαίο ἴ]α αἴᾳπο Ηρευταἰε) 

γοηϊδεῖ, αἱ γ]άσας 

κ 



(67 -- 59) 
λλες ; ᾗ ς ο 

τὸν ἐνταῦθα θόρυδον, συκοφάντας καὶ προσαγορεύσεις 

ὑπερηφάνους καὶ δεῖπνα καὶ κόλαχας καὶ μιαιφονίας 

καὶ διαθηχῶν προσδοχίας καὶ φιλίας ἐπιπλάστους; ἢ τί 
αι ος, ος Ἡ ς - ἃ 

καὶ πράξειν διέγνωκας µήτ ἁπαλλάττεσθαι µήτε χρῆ- 
σθαι τοῖς χαθεστῶσι ὃ δυνάµενος; 

.ό 

18. Οὕτω δ], βουλευσάμενος χαὶ χαθάπερ ὁΖεὺςτ 
ο Β ν/ 
Έκτορα ὑπεξαγαγὼν ἐμαυτὸν ἐκ βελέων, φησὶν, 

ἔκ τ᾽ ἀνδροχτασίης ἔκ θ) αἵματος ἔκτε κυδοιμοῦ, 

τὸ λοιπὸν οἰκουρεῖν εἱλόμην καὶ βίον τινὰ τοῦτον γυναι- 

χώδη καὶ ἄτολμον τοῖς τρισς δοκοῦντα προτιθέµενος 

αὐτῃ φιλοσοφία καὶ Πλάτωνι καὶ ἀληθεία προσλαλῶ, 
χαὶ καθίσας ἐμαυτὸν ὥσπερ. ἐν θεάτρῳ μυριάνδρῳ σφό- 

ὃρα που νώεος ἐπισκοπῶ τὰ Τεχνόμενα, τοῦτο μὲν 

πολλὴν ψυχαγωγίαν χαὶ Ύδλωτα παρέχειν δυνάµενα, 

τοῦτο δὲ χαὶ -πεῖραν ἂνδρὸς ὣς ἀληθῶς βεθαίου λαβεῖ 

19. εν δε χρὴ καὶ κακῶν ἔπαινον εἰπεῖν, μὴ ὕπο- 

λάδης μεῖζόν τι Ἰυμνάσιον ἀρετῆς ἢ τῆς Ψ νυχῆς δοχι-- 

μασίαν ἆληθε Ἑστεραν τῆσδε τῆς πόλεως χαὶ -- ἐνταῦθα 

διατριθΏς" οὐ γὰρ αικρὸν ἀντισχεῖν τοσαύτ τις μὲν ἐπι- 

θυµίαις, τοσούτοις ὃξ θεάµασί τε χαὶ ἀχούσμασι πάν-- 

τοθεν ἕλκουσι χαὶ ἀντιλαμθανομένοις, ἀλλ) ἄτελνῶς 

γ. 

Α.- 
δεῖ 

τὸν Οδυσσέα μιμησάμενον 7 παραπλεῖν αὐτὰ μὴ δεδε-- 
μένον τὸ γεῖρε, δειλὸν γὰρ, τὰ ὥτα κηρῷ φ Φρα-- 

ζάμενον, ἀλλ ἀκούοντα καὶ λελυμένον χαὶ ἀληθῶς 
ὑπερήφανον. 

20. Ἔνεστι δὲ καὶ φιλοσοφίαν θαυμάσαι παραθεω-- 
ροῦντα τὴν τοσαύτην ἄνοιαν, καὶ τῶν τῆς τύχης ἀγαθῶν 
κατααρονεῖν ὁρῶντα ὥσπερ ἐν σκηνΏ καὶ πολυπροσώπῳ 

δράµατι τὸν μὲν ἐξ οἰκέτου δεσπότην προϊόντα, τὸν δ᾽ 

μηδὲ 

, / α ἀντὶ πλουσίου πένητα, τὸν δὲ σατράπην ἐκ πένητος ἢ 
΄ νο ον μιαν: Ν αἲ 

βασιλέα, τὸν δὲ φίλον τούτ του, τὸν δὲ ἐχθρὸν, τὸν δὲ 
τς. τς ; ὃν ΑΕ ΠΕ 

φυγάδα: τοῦτο Υαρ τοι καὶ τὸ δεινότατόν ἐστιν, ὅτι 

χαίτοι μαρτυροµένης τῆς Τύχγης παίζειν τὰ τῶν ν ἀνθρώ- 

πων πράγματα χαὶ ἁμολογούσης μηδὲν αὐτῶν εἶναι 

βε τω, ὅμως ταῦθ᾽ ὀσημέραι | βλέποντες ὁ ὁρέ ιν χαὶ 

πλούτου καὶ δυναστείας καὶ μεστοὶ περιίασι πάντες οὐ 

γιγνομένων ἐλπίδων. 
ιθς Ἐὶ -. / 

οι. Ὁ δὲ δὴ ἔφην, ὅτι καὶ γελᾶν ἐν τοῖς Ὑιγνομένοις 
ν ιο-- τοθ ος ράσο ς ἔνεστι χαι μις αι, τοῦτο δη σοι 9 φράσ σω. Πῶς 

γὰρ οὗ γελοῖοι | -μὲν πλουτοῦντες αὐτοὶ ον τὰς ποοφυρί- 

δας προφαίνοντες χαὶ τοὺς δακτύλους προτείνο τες καὶ 
ὃς ς 

πολλὴν κατηγοροῦντες ἀπειροχαλίαν; τὸ δὲ καινότατον, 
να 5 / 3 / ο αν εκ μα 

τοὺς ἐντυγχάνοντας ἀλλοτρία φωνη προς βενοντες 

ἄγαπᾶν ἀξιοῦ τες, ὅτι µόνον αὐτοὺς προσέ έθλενανς ο σλω 

δὲ σεμνότεροι καὶ πουπκυνεῖσθαι περιµένοντες, οὐ πόρ- 

ρωθεν οὐδ) ὥς Πέρσαις νόμος, ἀλλὰ δεῖ προσελθόντα καὶ 

ὑποκύψαντα καὶ τὴν Ψυχὴν ταπεινώσαντα χαὶ τὸ πάθος 

αὐτῆς ἐμφανίσαντα τῇ τοῦ σώματος ὁμοιότητι τὸ στ-- 

βος Ἡ τὴν δεξιὰν καταφιλεῖν, ζηλωτὸν καὶ περίθλεπτον 
τοῖς μηδὲ τούτου τυγγάνουσιν' ὃ δ᾽ ἕστηχε παρέχων 

ἑαυτὸν εἲς πλείω χρόνον ἐξαπατώμενον. Επαινῶ δέ 

γε ταύτης αὐτοὺς τῆς ἀπανθρωπίας, ὅτι μηδὲτ τοῖς στό- 

µασιν ἡμᾶς προσίενται. 

Π. ΝΙΑΒΙΝΟΡ. 18 ---». 19 

Ἰοοἳ Ἰα]α5 (απηΙέππχ, φγοορ]ιαπίας., ςα]α{αἴομος 5προιδας, 
6ρι]ας, αἀπ[αίογες, εράο5, {οκίαμιεπίογαΠὰ οχδρος(αΠἴοπος 5 
εἰ απιϊοῖ ας εΙηνη]αίας2 απί απ] {αηᾷ ειπα [αεθγο ἀθονονιςίῖ, 
απ] πεφπε ἀἴςοράονε Μπο, πει [ης [{α[15 Πἶδες 11 ροσθῖς” 

18. ΟΠΗ Πα ππεεα οοηδη]ία»δο], οἱ (ποπ (ποπ ῦ- 

Ρίΐεν Ἠεοίογεπῃ, ἴἴα Π1θ Ίρδῃῃ ο ἰο]ῖς, π{ αἲξ ἴ]α, Σα ὐάασοης, 

ἐᾳαε Ποπηίπαπι οιεᾷς,, αἴαο {αππυ]ἵμας, οήαε οΠογε, 

46 εοίοτο ἀοπηῖ 1ης ο μενθ φέαἰπῖ, οἱ γἰίαπι Ίαηο 1η ]ἱο- 

Ῥψεια οἱ πηϊάαπι ρ]ειῖσηια γῖσαιη αΠΙΘΡΟΠΘΗΣ, ΟΙΠΙ Ίρσα 
ΡΙΠοκορ]ῖα 6ἱ Ῥ]αΐοπο οἱ γαι]ίαία οο]]οπιος : ας Ἠ1θ ἵρδιπι 
ααί [η [ΓεΠπεπ[ςςῖπιο Γμεαίνο οοἸοσσης, ος σα ρ]πηϊ αἲ- 
πἹοᾶΙπη ΕΟΠ{ΕΙΗΡΙΟΓ ϱα απ» πουππίαςς απ» ρανΕἶπα ο] πςηιοςῖ 
ευ, αἳ πχα]ίαπα ἀθ]οσία[ἰομῖς ας τἶσας ον ΠΙμοτο Ροδρίηί: 

 ρανΗπι ἰα]ία, ἵη ααἴρας γν γογε οοηδίαης Ῥενῖομ]απῃ 4ο 5α 
Ίρ5ο [ασῖαί. 

19. ΝαΠΙ 5ἱ ΠΙαΙΟΓΗΠΙ άποσιθ οΠοοπηῖαπα αἰἴαποά. ἀΐσοτε 

οοΠγεμέ, πο ογεᾷας ππα[ογθηα ππ]αη γἰγι[ἶς ρα]Ω5ίγαπη ο55ς. 

απῖ γειῖογα αδαπαπι απίΠιοναπη εχρεγππθηία Πουἳ, απαΠα ἵῃ 

Ἰας 196 οἱ ἵπ θα, «ια μῖο υϊνίαν, οοηςεἰπάἴπο. Χοπιε 

επίτη ΡαΓΗΠ1 οςί γοδῖσίεγο {οἱ ουρϊαΠ(α[ἴρας,, {ος 5ρεσιασπ]ῖς 

αἴσιε απγίαπα Πεεεριῖς απάίαπε αἰναεπίῖρας ας ἀοιϊποη[ῖ- 

Ῥη5: 5εἆ οροτίεί οπηππο Ὀ]γσεῖς εχθιηρ]ο Ῥγαειπανίσανο 

ἵμα, ποη απἰάε Ιραίῖς πιαπῖριας, αἱ 1] (παπι Ίχος Γουπηῖ- 

ἀοἱοδιπα {ογεί), πε(π εἰἴαμῃ ααπῖθας ενα ορίανα[ἰς. 5ο αιι- 

ἀῑεπίθμη εἰ 5ο]α{αΠ1, οἱ γεια απίπηΙΠα αργα Ώρος εἰαίά Ἰια- 
Ῥεπίεπῃ. 

90. Πϊοεί αι{επι οἵ ϱΙ]ο5ορ]ίαπα πα]γανϊ, οοΠ[ετοΠ(ο ΕΙΠΙ 

Ί]α (απίαΠι ΠοπήΙπαϊὴ αιπθη[ίαπα: Ώομασιθ Ιδία [ουίαπῶ 60Π- 

ί6πΊπευΕ, πῖ αδρεχειῖς, γε]αέ ἵπ. 5οεπα απο π]Ηρ]οῖαπι 

Ρει5οπατυπα [αραία, αἰἴαπι 4πἱάθπα εχ 5ΕΙΥΟ 4οπΙΠΙΠα ϱΥ0- 

ἀῑνα, αἰἴαπαι απίοπα εχ ἁῑνίίο ΡαπρεΓεΠΙ; οοπίτα αἴππι ον 

Ραπρεγε 5ααραπη, απϊ τσεΠα» γΗΥ5Ι15 αἰπαπα αἰπίοα. Ἠπ]ας, 

αΠαπα Ππ]πῖσπα, αΠἴαπα είἴαπῃ οχη]θιῃ 6.5ς. 

γε] ταΥΙςςίπΙΙΙΗ ε5ί, αποά Πεοί Ἐοτίππα Ίρσα {ος[είαγ 565ο 

Τη Ἰπαππαπῖς τερις Ἰαάσνα, [αἰθαίαναιια ΠΙΗΙ Παν οργι 

ο 5ἰαβῖε ο556, πἰ]ή]ο πηίπις ἵαπιεπ απῖ (πο[ἴά[ο ἰδία αδρῖ- 

οἵσηί, αἱ ἁῑνίμας αχροίαπί εἰ Ροίεπίίαπι, ας Ρ]επῖ οραπηῦ- 

Ἰαπί οΠΊΠΕ5 θᾶΤΗΙΗ ΤΕΓΗΠΗ 5Ρ6, 4105 πο εοπησιΠἰ. 

91. Οποἆ απ{ἴεηῃ ἀῑν!, Περια ἵπ 15, πα» σογαπίαν, εῖαπι εἴ- 

ἀθνα αππππππαπε οΡ]εσίατε, Π]αά ΠΡΙ Ίαπ1 εχροπαία. Θ10- 

πιοζο επῖπι πο τιάΙοι] ἶπί ἁῑνίίες ἴρ5ι, ααῖ εἰ ραγρταπα 

5ΠαΠῃ 5ροείαπάαπη αχ ρεπέ, οί ἀῑσιίογαπῃ αηπη]ος ορίομίαπί, 

οἱ παπ]ίας ρνοάπΗΙπερίία5» Οπποἆ απίθπα οπππΊαπη αὐσαγα]ςςῖ- 

ΏΠΙΠΙ 65, θἴἴαπῃ οΏγ]ος α[ἴεπα νους 5α]πίαπί, εἰ Ίου αααςῖ 

π]ασπο αΠαπο οοπίεπίος 6-ςε το]υπί, 5ἵ 5οΙ ΠΠ 1ρ505 45Ρε- 

χαι]ηί. Ομἱάαπα γενο Γα5ίποδίογες αἀοτατί εἴ]απα 5ε ρα απίατ, 

ΠΟΠ 6 Ιομβίπαπο, πθ(πε πί Ροιςῖς πιο5 ε5ί, 5εᾷ πθζθς5θ ες 

Ῥνορίας αοοθζοπίοπα, 6ἱ 565ε Ἱπεπιταπίεπα, ἀΠΙΠΙΟ αῑα ]αΠα 

απίο ἀεπιῖςςο, ΠΠςαιο αἰΓοσία οἰίαπα Ρεν εοτρονίς 5η] Πη- 

ἀἴποια ἀθο]αταίο, ρεοίας απί ἀοχίταπι ἀεοδεπ]ας αποά 

πραίμηι αἴᾳαα εΡεοίαΡί]ε γΙάεία 15, απἴ πα Ἠαπο απἶάεπα 

ΊΙΟΠΟΓΘΙΙ αβδοηπηπίαΓ: 116 γετο ἀῑα 5ίαί 56 ἵρσυαπῃ ρτάαΏθης 

ἀαοιρίοπάππα. Π]ογαῦα απίεπα Ἰαπάο ἵππαπιαπίίαίθπη, αιποά 

απ οτα ο5ομ]απᾶα ηο5 πον αἁπηϊμαπί. 

Ναπα ος εοτίο 
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ν. δἲ ΄ {- / 3 Δ Ν 

Πολὺ δὲ τούτων οἳ προσιόντες αὐτοὶ καὶ θερα- 
Δ Ν ΣΥ 

πεύοντες γελοιότεροι, νυχτὸς μὲν ἐξ 
/ ολ ΄ ’ κ ”. Ν Γ 

περιθέοντες δὲ ἐν κύκλῳ τὴν πόλιν καὶ πρὸς 
ο ” Ν αλ 

κετῶν ἀποχλειόμενοι, χύνες καὶ χόλαχες καὶ τὰ τοι- 
ο. 3 3 / Δ ο. - ΄ 

αΌτα ἀκούειν ὑπομένοντες. 1 έρας δὲ τῆς πικρᾶς ταύ- 

της αὐτοῖς περιόδου τὸ φορτικὸν ἐκεῖνο δεῖπνον καὶ 

/ / 

ανιστάμ.ενοι µέσης, 

τῶν οἱ- 

/ , 
ἐν ᾧ ποσα ος ἓν ἐμφαγόντες, πολλῶν αἴτιον συμφορῶν, ἐ 

/ στ’ 3 κ. 

πόσα δὲ παρὰ γνώμην ἐμπιόντες, πόσα δὲ ὧν οὐκ ἐγρῆν 
3 { Ἅ / λ ἈἊ 

ἀπολαλήσαντες ἢ μεμ.φόμενοι τὸ τελευταῖον ἢ δυσφο- 
.ω 3 ν ο. Ἀ 4 

ροῦντες ἀπίασιν Ἡ διαθάλλοντες τὸ δεῖπνον ἢ ὕθριν 
ν ας ω / πο κο 

καὶ μικρολογίαν ἐγχαλοῦντες. Ἠλήρεις δὲ αὐτῶν ἐμούν- 
- / / 

των οἳ στενωποὶ καὶ πρὸς τοῖς χαμαιτυπείοις µαχομέ- 
Δ ον ς / ο ων Ὦ 

νων” καὶ μεθ ἡμέραν οἳ πλείονες αὐτῶν καταχλιθέν- 
/ ε) Δ {9 Ε/ Γ 

παρέχουσιν ἀφορμὰς περιόδων" ἔνιοι μὲν 
: ᾗ τα - , 

γὰρ. τὸ καινότατον, οὐδὲ νοσεῖν σχολάζουσιν. 

93. ᾿Εγὼ μέντοι γε πολὺ τῶν κολακευομένων ἐζω- 
ι / Ν / σα ο σον σμβ κ. 
λεστέρους τοὺς χόλακας ὑπείληφα, καὶ σχεδὸν αὐτοὺς 

ἐχείνοις χαθίστασθαι τῆς ὑπερηφανίας αἰτίους: ὅταν 

τες ἰατροις 

γὰρ αὐτῶν τὴν περιουσίαν θαυμάσωσι χαὶ τὸν χρυσὸν 

ἐπαινέσωσι καὶ τοὺς πυλῶνας ἕωθεν ἐμπλήσωσι καὶ 

προσελ θόντες ὥσπερ δεσπότας προσείπωσι, τί καὶ 

φρονής σειν ἐκείνους εἶχός ἐστιν; Εϊ δέ γε κοινῷ δόγµατι 

χἂν πρὸς ὀλίγον ἀπέσχοντο τῆσδε τῆς ἐθελοδουλείας, οὐκ 

ἂν οἴει τοὐναντίον αὐτοὺς ἐλθεῖν ἐπὶ τὰς θύρας τῶν 
πτωχῶν δεοµένους τοὺς πλουσίους, μὴ ἀθέατον αὐτῶν 

μ.ηδ᾽ ἀμάρτυρον τὴν εὐδαιμονίαν καταλιπεῖν μ.ηδ᾽ ἀνόνη- 

τόν τε καὶ ἄχρηστον τῶν τραπεζῶν τὸ κάλλος καὶ 

τῶν οἴκων τὸ μέγεθος; οὐ γὰρ οὕτω τοῦ πλουτεῖν ἐρῇ-- 

σιν ὡς τοῦ διὰ τὸ πλουτεῖν εὐδαιμονίζεσθαι. Ἰκαὶ οὕτω 

δὴ ἔχει, μ.ηδὲν ὄφελος εἶναι περικαλλοῦς οἰχίας τῷ οἱ- 

κοῦντι μηδὲ γρυσοῦ χαὶ ἐλέφαντος, εἰ µή τις αὐτὰ 

θαυμάζοι. ᾿Εγρῆν οὖν ταύτῃ καθαιρεῖν αὐτῶν καὶ 

ἐπευωνίζειν τὴν δυναστείαν ἐπιτειχίσαντας τῷ πλούτῳ 

τὴν ὑπεροψίαν: νῦν δὲ λατρεύοντες εἰς ἀπόνοιαν ἄγουσι. 

94. ἸΚαὶ τὸ μὲν ἄνδρας ἰδιώτας καὶ ἀναφανδὸν τὴν 

ἀπαιδευσίαν ὃμολογοῦντας τὰ τοιαῦτα ποιεῖν. μετριώ- 

τερον ἂν εἰκότως νοµισθείη: τὸ δὲ καὶ τῶν τινας φιλο-- 

σοφεῖν προσποιουµένων πολλῷ ἔτι τούτων μπα 

δρᾶν, τοῦτ᾽ ἤδη τὸ δεινότατόν ἐστι. Ἠᾶς γὰρ οἴει τὴν 

ψυγὴν διατεθεϊσθαί µοι., ὅταν ἴδω τούτων τινὰ, μάλιστα 
τῶν προθεθηκότων, ἄναμεμιγμένον κολάκων ὄχλῳ καὶ 
τῶν ἐπ᾽ ἀξίας τινὰ δορυφοροῦντα χαὶ τοῖς ἐπὶ τὰ δεῖπνα 

παραγγέλλουσι χοινολογούμενον, ἐπισημότερον δὲ τῶν 

ἄλλων ἀπὸ τοῦ σγήματος ὄντα καὶ φανερά τερον; καὶ 

ὃ μάλιστα ἆ ἄγανακτ τῷ. ὅτι μὴ καὶ τὸν σχευὴν µεταλαμ.- 

θάνουσι, τὰ ἄλλα γε ὁμοίως ὑποχρινόμενοι τοῦ δρά-- 
µατος. 

25. Ἂ μὲν γὰρ ἐν τοῖς συµποσίοις ἐργάζονται, τίνι 

τῶν καλῶν εἰκάσομεν; οὐκ ἐμφοροῦνται μὲν ἄπειροχα- 

λώτερον, με Ὀ ύσκουται δὲ φανερώτερον, ἐξανίστανται 

δὲ πάντων ὕστατοι, πλείω δὲ ἀποφέ έρειν τῶν ἄλλων 

το οἵ δὲ ἀστειότεροι πολλάκις αὐτῶν χαὶ ἄσαι 

Καὶ ταῦτα μὲν οὗν γελοῖα ἡγεῖτο" μᾶ- 
νητο τῶν ἐπὶ μισθῷ φιλοσοφούντων καὶ 

(οῦ - 4) 

25. Οείευαπα 5 ηπ]ίο γάΙοπ]! πιαρῖς εαΠί, (πἳ 605 56- 

οἰαπίατ αἰαε οΏδειγαΠί, 46 πηθάῖα ποσίο 5αησοη{ο5, οἱ ἰοίαπι 

αγΏθια οἰγομπησουγεΙ[αΠί65, οἱ α δουνίς [ονίρης οχο]αῖ, ὅππος, 

εἰ αἀπ]αίογες, οἱ 14 σοπια5 αἰία απἀἴτο ςαςποπίος. Ῥνα- 

παπα Ύευο αοργρος Πλας. οἰγου]οηίς, οΠεΓΟξα Π]α, αἴφπθ 

η ΠΟΓΗΠΑ ΠΠαΙΟΓΙΠΙ σπαδα, οσα οδί: Ἱπ αὖα ΠΠ, Ύ.Π1 

πημ]ῖ5 οομηεδῖς ερο[ίδαᾳαο ρυσίον απίηϊ κοπίσηἸαπα, 4Πα11 

πΙμ]ία ΠΟΠ. ἀἰοθηα Ῥνοἱοσυ1! ΡοδίΓΘΠΊΟ ποργομοπάρηίος, 

απί ὥσνο [ογοηίος ἀἰποσάμηί : οἱ να] ἱρεαπα οπϊπαρ [αν σα- 

ΤΠ να] εοπ{πηε[απη οἱ 5ογᾳθς αοοαδαπ{ 1 Ρ]οπί απίοιη οἱ 

αποσίρογίας 5αη{ γοπιοηίρας ἴςιῖς, οἱ οἴνοα γΗ]ςδίπια απ απο 

Ῥηοδίρι]α ἀοριρηαπίρης.  Ἐϊ ρ]εῖααο 6ορΙπη ἴπ παπα 

ἀϊοπα ἀδουιηβθηίος, οἰγοαπιοιπα 1 οαδαΠ1 Πιοθ]οῖς Ῥγβθηί : 

απἱριςάαΏ 6ΠΙΠ1, ΠΟΥΟ 88Π6 οχθηΡΙΟ, Φβνοίαπά! 46ο αἴαηα 

ηΘΠ ο5{. 

33. Ἐξο νοιο αὐπ]αίογος Ίοηρο 15, ααἴρῃς αἀπ]αηίαν, 

πθ(ιίογες οχἰ5ιππο, οἱ ϱτοροποά Πα αποίογος 5 οχδῖδίογο 

εαροινβῖα ας [αδίας ἴδμας. Ναι παπα ]ογΗτη ορη]θη Πα] 

αάπηϊταπίαν, ἄπρά Ἰαπάίρας οχίοΙαπέ, γοξςρα]α. ΠΠάΠΘ. 

εοπηρ]οΠί, οἱ αἀθιηίος 1505 απαδί ἀοππίπος αρρο]απί, ααἷᾶ 

απῶ5ο 1195 οορβϊίαγο ΟΟΠΞΕΟΠ{ΑΠΕΙΠΙ ο5εὀ Οποἆδί νουο οὐ] 

πημπῖ ἀσογείο γα] {απιδρου αὐδπονοπί αἲ ας γο]αμίανία 

εογν]πία, απ ΠΟΠ Ῥαίας γίζο γοιδᾶ 1ρδος ἁῑνιίος αἲ [ονος 

ῥααρογάπα Υοηίαγος 6556, 11ο τοραπίος, πο Ἰσπορίσπι οἱ 

αὐδαιθ {οδία Ἰαἴοηίοι 51 ΧΠ1. Γοοίαίεπα τε]π(πογοη!, πογα 

1η]. οἱ αἲ. οπιηῖ δα ΓοΠΙΟΙΔΠΙ ΠΙΘΠΡΑΡΙΠΗ Ρο 1- 

ἨθΙῃ. οἱ 40ΠΊΟΓΙΠΙ ππασηϊ(ΠάἴΠοΠΙ 556 ραΐογοπίαγ» Νεσπο 

οπίΠα {απίορεγο ἁἰγίίας αππαπ{, απατα Ργορίογ ἀῑνίμας Ἠοσ[ος 

αἴᾳιθ [οσο 8056 οχἰςΗπηατί. ΑίάΙθ ἴία «απο τες Ἰαβμαί, 

αἱ ποσαο ρα] γαγαΠα α άἴππα, ποσα απ ῖ, πε(Πο ορονῖς α]]α 

40Π1ΠΟ δἱἱ αὐΠίας, ηἰςί δ]ς ααἴ ]α αἀπηήτοίαν. Οροτίοραί 

Ισίίαν. {α1 α]σαα. γία ἀἴπασιαο 1ρδογπα οἳ γ]οπι τοᾷσιο 

Ῥοίσπίίαπα, οοπίθπηίαπα. από απαδί πηππΙηασΠίαπα ἀῑνς 

οΡροπθπάο : ΠΙΠΟ γετο οο]οπάο αἲ απποηΏίαπα Ρεν ποη. 

24. Αα ορνίθ Ἰομηῖπος Ἱπάοσίος εί Ισπογαπ[ίαπι αρογίο 

οοηΠ(οπίας {α]ία Γαοιίανα, (ο]οναβίας πηνίο αχ Ιςππσίην 

ΥοΗΠΙ αάπος αποαπθ, απἲ 5ο ΡΗΙ]οδορ]ανί 5Ιπππ]αη{, ππα]{ο 

61 Ἱπορίίογα Ἠῖ5, πιαρίσᾳιο πάῖεπ]α [αεθίς, Ἰ]ιά {απάςηι 

ΟΙΗΠΙΠΠΑ ΠΠαχΙπιθ 4οἱεπά Πα οδί.. Οποπιοᾶο οπἵπι πιο ρη(ας 

αΠΙΠΙΟ α[ΓοσίΗπῃ 6556, 4 ποίίος γ]ά6ο Ιδίοραπῃ (σπα, ΠΙαΧίΠΊθ 

6ογάη αἱ αἰαίο ρτογοσίί 5απ{, αἀπ]αίογαπα {ανρῖς πηπηϊῖκ- 

{απας οἱ ΠΠογαπα αΠσαοπα, ααῖ ποπογος σογυηί, 5α{θ] Πχ 

πιοίο 5οοἰαπίοῦΣ οἱ ου Πα 5, απ αἲ ο ΠΑΠΙ γοσαΠη{, 56ΥΠΊΟ- 

πο5 οοη[ογοπίθΠη : ερ[ογῖς ΠηδὶσηΙοΓΘΠΙ οἱ πηασῖς οΟΠΕΡΙΟΠΙΠΑ 

οϐ ΠαβΙΠα5 οἱ αποά νο] ππανίπιο ΙπάΙσπανὶ εοἱθο, φπαπάο 

ΠΟΠ Π1ά επι Παβίαπα πα, παπα π[ίσαα, αποά αἲ ορίογα 

αἰποί, οαδάσπα ρατίος ασαΠί, 

50. Ναπι απ 1π οοηνἰγς ἀοδίσηαπίπη, ουΙ απδο Π10- 
ποξίο το οοπαραΓαΡΙΠΊΗ52 απ. ΠΟΠ. ππαρίς τηςίσο τορ]οηίς 
9ο, αἩ ΠΟΠ Ἱπουηαπ{α πιασίς, απαπι αλ, ππαπ][οςίοῦ α 

σον Ίνῖο απἴοηα. 5ασαπί οηηίαΠα π]ἡπαῖΣ ἀαϊπάς οἱ ρ]ατα 
αἨῖς απ[ογγο 56Ο ΙΠΙ Υο]υηί ς 5ἱ αὶ Ὑογο ἵρδογιπα αΓαΠΙΟΓΘ8 
Ραπ1Ο. 5πί, 5 ΡοΠΙΠΙθΓΟ οἵαπι οἑπίαταο πο. ογηηοδοιηί, 
Αίθια Ίο απίάθιη 1]α γἰάίει]α οθηδοραί. Ῥηαοῖρις Υ6γο 
εΟΓΕΠΗ ΠΙΕΠΙΙΟΠΕΠΙ Γαοἶσραί, απἱ Ρασΐα πιογοεζε ϱΙΙΙοδορ]ιση- 



ο 9. 

α΄ η - η 
Ὕπποδρομον χαὶ τὰς τῶν Ἐνιόχων εἰκόνας καὶ 

(-0ὖ- οϱ) 

τὴν ἀρετὴν ὤνιον ὥσπερ εξ ἀγορᾶς 7 προτ ιθέν Ἔρ- 

Ὑαστήρια νὰ ἐκάλει καὶ χαπηλεῖα τὰς τούτων δικ-- 

τριθάς" Ἠξίου γὰρ τὸν πλούτου καταφρονεῖν διδάξοντα 

πρῶτον αὑτὸν παρέ έχειν ψηλό τερον λημμάτων. 

90. Άμέλει καὶ πράττων ταῦτα διετέλει, οὗ μόνον 

προῖκα τοῖς ἀξιοῦσι συνδιατρίθων, ἀλλὰ καὶ τοῖς δεοµέ-- 

νοις ἐπαρχῶν καὶ πάσης . περιουσίας Χαταφρονῶν, το- 

σούτου δέων ὀρθηα εσθαι τῶν οὐδὲν ον ὥστε 

μηδὲ τῶν ἑαυτοῦ 
8 χαὶ ἀγρὸν οὐ ος στης πόλεως κεκτημένος οὐδ 

Επιότναι αὐτοῦ πολλῶν ἐτῶν Ἠξίωσεν, ἀλλ᾽ οὐδὲ τ 

ἀρχὴν αὐτοῦ εἶναι διωµολόγει, ταῦτ᾽ οἴμαι διειληφὼ 

ὅτι τούτων μὲν φύσει οὐδενός ἐσμεν χύριοι, 

καὶ διαδοχἩ τὴν χρῖσιν αὐτῶν εἷς ἀόριστον παραλαµ.-- 

θάνοντες ὀλιγογρόνιοι δεσπόται νομιζόµεβα, χαπειδὰν 

ϕ προθεσμία. παρέλ θη, τηνικαῦτα παραλαθὼν ἄλλος 

ἀπολαύει τοῦ ὀνόματος Οὐ μικρὰ δὲ οὐδὲ ἐχεῖνα 

παρέχειτ τοῖς ζηλοῦν ἐθέλουσι παραδείγµατ α, τῆηςτροφῆς 
κε 

τὸ ἀπέριττον καὶ τῶν Ὑυμνασίων τὸ σύμμετρον καὶ τοῦ 
προσώπου τὸ αἴδέσιμον χαὶ τῆς ἐσθῆτος τὸ µέτριον, 

ἐφ᾽ ἅπασι δὲ τούτοις τῆς δικνοίας τὸ ἡρμοσμένον καὶ 

τὸ ἥμερον τοῦ τρόπου. 

97. Παρήνει δὲ τοῖς συνοῦσι μ.ηδ᾽ ἀναθάλλεσθχι τὸ 
ἀγαθὸν, ὅπεο τοὺς πολλοὺς ποιεῖν προθεσμίας ὁριζομξ- 

νους ἑορτὰς ἢ πανηγύρεις, ὡς ἀπ᾿ ἐκείνων ἀρξομένους 

των" 

ο» 

ηλ -« 

Φλ 
νόμῳ οε 

.ω λα ! / λ ω ὰ ο μ] -/ 

ποὺ μὴ ψεύσασθαι καὶ τοῦ τὰ δέοντα ποιῆσαι: ἠξίου 
γὰρ ἀμέλλητον εἶναι τὴν πρὸς τὸ καλὸν ὁρμήν. ΔΏλος 
δὲ ἦν καὶ τῶν τοιούτων κατεγνωχὼς φιλοσόφων, οἳ ταύ- 

την ἄσχησιν ἄρε τῆς ὑπελάμόανον, ἣν πολλαῖς ἀνάγκαις 

καὶ πόνοις τοὺς νέους ἀντέχειν Χαταγυµνάσωσι, τοῦτο 
μὲν δεῖν οἵ πολλοὶ κελεύοντες, ἄλλοι δὲ μαστιγοῦντες, 

οἳ δὲ γαριέστεροι καὶ σιδήρῳ τὰς ἐπιφανείας αὐτῶν 

χαταξύοντες. 

98. Ἡγεῖτο γὰρ χρῆναι πολὺ πρότερον ἐν ταῖς Ψυ-- 
γαϊς τὸ στερρὸν τοῦτο καὶ ἀπαθὲς κατασχευάσαι, καὶ 

πὸν ἄριστα σος ύειν ἀνθρώπους προαιρούμενον τοῦτο 

μὲν ψυχ ης, τοῦτο δὲ σώματος, τοῦτο δὲ ἡλικίας τε καὶ 

πῆς πρότερον ἀγωγῆς ἐστοχάσθαι, ἵνα μὴ τὰ παρὰ 

δύναμιν ἐπιτάττων ἐλέγγηται: πολλοὺς γοῦν καὶ τελευ- 

πᾶν ἔφασχεν οὕτως ἀλόγως ἐπιταθέντας: ἕνα δὲ καὶ αὐ- 

τὸς εἴθον, ὃς καὶ γευσάµενος τῶν παρ ἐχείνοις κακῶν, 
ἐπειδὴ τά) χιστα λό Ἶων ἀληθῶν ἐπήκουσεν, ἄμετα-- 
στρετετὶ φεύγων ὡς αὐτὸν ἀφίχετο καὶ οἥλος 

η 
διαχείµενος. 

μὴ 
ἦν ῥδον 

τῶν ἄλλων αὖθις 
ε 

λε ταραχὰς 

9 3 ὰς "Ἠδη δὲ τούτων ἄποστ 
3 ΄ 3 / 3 .ω 

ἀνθρώπων ἐμέμνητο καὶ τὰς ἐν τῇ π' 
ῤ ρα 

πει καὶ τὸν ὠθισμὸν αὐτῶν καὶ τ 

3 
ἲ διεξ- 
1 ἀἁ ΄ ᾽ Ν 

θέατρα καὶ τὸν 
ἀ ο 

τὰ τῶν 
ἵππων ὀνόματα καὶ τοὺς ἐν τοῖς στενωποῖς περὶ τού- 

των διαλόγους: πολλὴ γὰρ ὡς ἆ πθοε ἡ ἵπποικανία χαὶ 

πολλῶν ἤδη σπουδαίων εἶναι δοχούντων ἐπείληπ ται, 
, 

90. ̓ Μετὰ δὲ ταῦτα ἑτέρου δράµατος Ἡπτετο τῶν 
υ 

9 ι 

᾽ἀμφὶ τὴν νεχυίαν τε καὶ διαθήχας καλινδουµένων, 
Δ [ / ο 3΄ -ω 

προστιθεὶς ὅτι μίαν φωνὴν οἳ Ῥωμαίων παῖθες ἀληθῃ 
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ές, υϊγιαίεπια]ε ἵρεαπῃ γεπα]δτη {απαπαῃ 4 Γογο Ρτοροπυηί. 

Ἠϊπο αἱ ο[οίπας εααροπᾶδαπε Ἠ]ογαπα 5ομοῖας. νοζαραί. 

Ο06ησεβαί οΡί ουπΙ, ααἲ ἀῑνιίας οοπίεπιπεγο αΠος ᾖοσεγα 

ο]]οε, ῥεῖπχαπα 56 ἵρδαπα απορία 5αρεΓίούεΠα σογογο ἀεῦονο. 

90. Οποἆ οἱ ργαςίαραξ ἴρεθ, ΠΟΠ 5ΟΙΗΠ1 στα(ἶς εοηγοιξ5απ10 

ας ἀῑςξοτοπάο επίἩ Υο]επΗρηας, 5εά οἱ Ιπάϊσεπί]ρας πεσρσσα- 

τα 5αΏηηηϊςίταµάο, ΟΠΙΠΘΠΊ(16 οηΠίΠο ορι]επίῖαπα εοπ{ο- 

ΠΙΠΕΜάο. Ας {απ{απα αΏεγαί αἱ αἴἴεπα εχρείθτεί, π{ πε 5ΠΑΓΙΠΙ 

απ]άσπα τεναπα, σπα εοτγαπιρεβαπία, οὐταπα πετεγείς 

απῖ ασταΠα, 4πεπα πο. Ῥτοευ] αἲ ατρα 5έππι Παβεβαί, Ίαῦι 

{οί αππῖς πο Ιηγίςοτε απἱάεπα ἀῑσπαίας Γαεγῖῖ : ΙΠΙΠΙΟ Πε 5ΗΗΗΠΙ 

σπάει Ρίογξας ο.ξα αΠηπιαβαί: Π]αά, ορίπος, τεριίαη», 

σσοά παίητα ξίαταπι τογα πας ἀοπηϊπϊ 5αππα5, Ίεσο 

απίαΠ] ε{ Ρ6Υ 5ΙΕΟΘΣΞΙΟΠΕΠΙ ΠΞΗΠΙ ΘαΓΙΠΗ 1η {οπηριας Ιποθγ [αα 

πεοϊρ]εηίες, [οππρογαγ ΡΏο556ξςογθς ΠαΡΕΠΙΗΓ: 419 εχασίο 

εΠΠΡΟτΕ, αίας οαξάθπι α ποβῖς αεοῖρίεης, ποπῖπα οσα 

Παν. Τάεπῃ ποπ Ῥατνα ῬταῬεί Ππηίατί γο]επίῖθιας οχει]- 

ία, υ]είας 5ο]]οεί [εασα]ίαίεπα, οχθγοΙΙογπη ΠΗ5{ΗΠΙ 110” 

ἀ σπα, νυ]ίας πιοάοςβαπα , οἱ τος Βίας πιεδϊοσγ]{αίεα, ϱ{ 5αροι 

οπηπία Ἰσρο οοπηρος]ίαπα πηθηίαπι ΠΙΟΓΙΠΙ(Π6. πιαΠΣΕ [πι] 

ΠθΠῃ. 

37. Μοπεμαί 5εεΙΙ Υοιδαηίο5, πε Ῥεπο αποπάϊ ἴ6ιηρις 

Ῥτογοσαγοπέ, αἱ π]ή5 5οἶεπιπε ο5ί, οθτίπην 50ί ἵδηριις 

Ῥνοβηῖεπήριις, απ Γεσίος ἀῑες, απί 5οΊεπηῃες εοπνοπία5, 

απῖριας αππρϊοεηίας ποτ πιο εἰ Τεείο απονο. ον 

οηίπα εχρθγίθπη εσςε Πάπα αἆ Ποπεσία ἱπιρείαπῃ 4εβοτε γο]ε- 

Ῥαΐ. Ο5ίεπάεβαί εἰἴαπι 5ο Ρ]ή]οςορ]ιος Π]ος ἀαππμαγα, απῖ 

αἆ τ]ίπίοπα [ΟΓΠΙάΓΕ 56 αἀο]εξεεηίες ρη{απί, 5ἱ πη]1ς [ου- 

ηΙοΠΙΟΓΗΠΗ πεύοςςΙαἴρας αἴαπο Ἰαβοβα5 5α5Ηπεηαϊς 6χεί- 

οραπέ; νίποῖτο ρ]θγῖαπθ Ἰαβεπίας, αϊ Παστῖς οσάθηίες, οἱ 5ἰ 

απῖ εἰεσαμίῖογος, αἴῖαπι [εγο οππα Ῥειταάρθηίος. 

98. Ῥιίαραί οπῖπι ἴ]α πηπ]ίο Ῥηῖας ἵπ απ]ηιϊς ἀαγΙΙθι 

Ιςίαιη οί Πγηίαίεπα σοηίτα ἀο]ογες ο Ρροτίπτραοπος ραγα- 

ἆαπι οςδας 6ΜΠΊ4Π6, απῖ Ἠοπῖπες ορίῖπι Ιη5ίΙπειε τοι! 

ρατίῖπι απἰπηϊ, Ῥαγέίπα εοτροςῖς, Ρατ{ῖπα εἴῖαπῃ αγ{α(ῖς εἰ Ρη]ογίς 

εὔπσαΠοπῖς τα(ἴοπεπῃ Ἰιαῦεγο ἀεβετα, πε, 6 ασ» τῖγες εχζθ- 

ἄεγεπί Ιπιροπεπάο, τοργεμεΠςΙοΠδτη Ιποπιταί. Μα]ίος οοτίο 

6ἱ ΠΙΟΓΙΠΟΣ εχ εο ε55ε ἀἰοθραί, ἀππῃ Ρορίες ταΓἴοποιῃ Πα 5ι]- 

Ῥτα ντος Ἱπίεπάετεπίατ. Όπιαπι απίοπ ε[ἴαπα Ίρςο ΥΙάΙ, αϊ 

απ ]απα εα αριιά 1]ο5 πια]α ἀθσηςίαςςεί, απατία ς{αΠΠα νοια 

ἀοσιῖμα, ἹγγεγοζαΡ]ῇ επΓ5α απ[ασίοης Ιπάα, αἲ ἵρεαπα Υγομ]ς, 

σπθπα π]οχ αΏ 6ο ΓΕΓΘΕΙΠΠΙ 6ΕΓΠΕΤΟ ογαί. 

99. ἆαΠ1 ΥεΓο αΏ ἴξιῖς αἆ α[ῖος ἀῑστεξσας, ατρίς ἑαπυ]ης, 

οἱ ἴατρα. οοπΠἶείας ρειςασιίς ο5ί, εί Ππθαίτα, εἰ οἴτοιπα, 

οἱ αππ!σαταπα δἰαΐπας, οἱ οηπογαπῃ ποπηῖπα, ἄθφπε Ἡς 1ρ5ίς 

1Π απσιρογῖς εο]οφαῖα : (γομπεπ[ςεἵπιαπα εΠΙΠΙ ΤΘτθγα εΠ11ο- 

ΤΗΠΙ ΙΠΞαΠΙΠΩ 5ἰπάἴαπα, αποά Ίαπι οἱ ππα]ίος 5απιπιῶ εχῖςίῖ- 

πια Ιοηίς ντος Ἰηγαςί{. 

30. Ῥο5ἱ Ίο απαςί αἰίειαπα [αΏπ]αϊη οὐδις οςί, ποίαπἀο 

οα (πα εἶτοα Γαπετα εί ἰεςίαπιεηία αρἹίαπίαν, Ίος αἀάεης, 

ἨΠΑΠΙ Ἠαπο ΥΟςΘΠΙ ΒΟΠΙΑΠΟΡ Ῥ6ί ΟΙΠΠΕΠΙ ΦίαἴοΠι ΥΕΓΠΙ 
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ζ4 .. 

παρ) ὅλον τὸν βίον προϊΐενται, τὴν ἐν ταῖς διαθήχαις 
{ ἀΔ / .ω 

λέγων, ἵνα μὴ ἀπολαύσωσι τῆς σφετέρας αληθείας. 
μ ΔΝ / ρω 

ἊἈ δὲ χαὶ μεταξὺ λέγοντος αὐτοῦ γελᾶν προήχθην, ὅτι 
καὶ συγκατορύττειν ἑαυτοῖς ἀξιοῦσι τὰς ἁμαθίας καὶ 

τὴν ἀναλγησίαν ἔγγραφον ὁμολογοῦσιν, οἱ μὲν ἐσθῆτας 
ἑαυτοῖς κελεύοντες συγκαταφλέγεσθαι, οἳ δ᾽ ἄλλο τι 
κο ΄ ν] 

τῶν παρὰ τὸν βίον τιµίων, οἱ δὲ καὶ παραμενειν τινὰς 
.. Δ /΄ 

οἰχέτας τοῖς τάφοις, ἔνιοι δὲ καὶ στέφειν τὰς στήλας 
5 ὶ / 

ἄνθεσιν, εὐήθεις ἔτι καὶ παρὰ τὴν τελευτὴν διαμένου- 

τες. 
[ση 1. δ λΣ/ / ΄ αι τας Δ 
υἰκάζειν οὖν Ἠξίου τί πέπραχται τ τούτοις παρὰ 

τὸν βίον, εἰ τοιαῦτα περὶ τῶν μετὰ τὸν βίον ἐπισκή- 

πτουσι" τούτους Ὑὰρ εἶναι τοὺς τὸ πολυτελὲς ὄψον ὠνου- 

μέ ένους χαὶ τὸν οἶνον ἐν τοῖς συμποσίοις μετὰ κρόχων 

τε χαὶ ἀρωμάτων ἐκχέοντας, τοὺς μέσου χειμῶνος 
ς ον 
ἐμπιπλαμένους ῥόδων καὶ τὸ σπάνιον αὐτῶν χαὶ παρὰ 

καιρὸν ἀγαπῶντας» τὸ ὃ᾽ ἐν καιρῷ καὶ χατὰ φύσιν ὃς 

εὐτελὲς ὑπερηφανοῦντας" τούτους εἶναι τοὺς καὶ τὰ 

µύρα πίνοντας, ὃ καὶ μάλιστα διέσυρεν αὐτῶν, ὅτι 
ΑΛ ο» Ὑ τω 3 / 2 ἀλ 3 / 

μηδὲ χρῆσθαι ἴσασι ταῖς ἐπιθυμίαις, ἀλλὰ κἀν ταύ-- 

ταις παρανομοῦσι χαὶ τοὺς ὅρους συγχέουσι πάντοθεν 
ες Σα ; ώς τς 
τῇ τρυφῇ παραδόντες αὑτῶν τὰς Ψυχὰς πατεῖν, καὶ 

τοῦτο δὴ τὸ ἐν ταῖς τραγῳδίαις τε καὶ χωμωδίαις λε- 
/ εὼα Δ Δ / 3 / ν 

γόµενον, ἤδη καὶ παρὰ θύραν εἰσθιαζόμενοι. 

λοικισμὸν οὖν ἐκάλει τὸ τοιοῦτον τῶν ἡδονῶν. 
ιλ ΔΝ δὲ νά ὸ οὉω / 3 .. ἔλ . 

Ἀπὸ δὲ τῆς αὐτῆς γνώμης κἀκεῖνο ἔλεγεν ἅτε- 
μον , θα 

χνῶς τοῦ Μώμου τὸν λόγον μιμησάμενος' ὥς γὰρ ἐκεῖ- 
ο / 

νος ἐμέμφετο τοῦ ταύρου τὸν δημιουργὸν θεὸν οὐ 
Γ . 

΄ νά 3 ϱν Δ / ο αλ ΔΝ 3 

προθέντα τῶν ὀφθαλμῶν τὰ κέρατα, οὕτω δὴ καὶ αὖ-- 

τὸς Πτιᾶτο τῶν στεφανουµένων, 

Σο- 

ὅτι μὴ ἴσασι τοῦ στε- 
φάνου τὸν τόπον: εἰ Ὑάρ τοι, ἔφη, τῇ πνοη τῶν ἴων τε 

χαὶ ῥόδων χαΐρουσιν, ὑπὸ τῇ ῥοὶ μάλιστα ἐχρῆν αὐ- 
τοὺς στ ἔφεσθαι παρ' αὐτὴν ὡς οἷόν τε τὴν ἀναπνοὺν, 
ἵν ὡς πλειστον ἀνέσπων τῆς ἡδονῆς. 

89. Ἰαὶ μὴν κἀχείνους διεγέλα τοὺς θαυμάσιόν τινα 

τὴν σπουδὴν περὶ τὰ δείπνα ποιουµένους χυμῶν τε 

ποιχιλίαις καὶ πεμµαάτων περιεργίαις' καὶ γὰρ αἳ καὶ 

τούτους ἔφασχεν ὁλιγοχρονίου τε καὶ βραγείας ἡδονῆς 
ἔρωτι πολλὰς πραγµατείας ὑπομένειν" ἀπέφαινε γοῦν 

τεσσάρων δακτύλων αὐτοῖς ἕνεχα πάντα πονεῖσθαι 

τὸν πόνον, ἐφ᾽ ὅσους ὃ μήκιστος ἀνθρώπου λαιμός 

ἐστιν: οὔτε γὰρ πρὶν ἐμφαγεῖν, ἀπολαύειν τι τῶν έωνη- 
µένων, οὔτε βρωθέντων ἡδίω γενέσθαι τὴν ἀπὸ τῶν 

πολυτελεστέρων πλησμονήν' λοιπὺν οὖν εἶναι τὴν ἐν 
τῆ παρόδῳ ιγνομένην ἡδονὴν ποσούτων ὠνείῖσθαι 
χρημάτων. Εἰκότα δὲ πάσχειν ἔλεγεν αὐτοὺς ὑπ᾽ 
ἀπαιδευσίας τὰς ἀληθεστέρας ἡδονὰς ἀγνοοῦντας, ὧν 

ἁπασῶν φιλοσοφία χορηγός ἐστι τοῖς πονεῖν προαιρου-- 

μένοις. 

94. Περὶ δὲ δὲ τῶν ἐν τοις βαλανείοις ὃ δρωµένων πολλὰ 

μὲν διεζῄει, τὸ πλῆθος τῶν ἑπομένων, τὰς ὕβρεις, τοὺς 

ἐπικειμένους τοῖς οἰκέταις χαὶ μιροῦ. δεῖν ἐ ἐκφερομέ- 
νους. ν δέ τι καὶ μάλιστα μισεῖν ἐώχει, πολὺ δ᾽ ἐν 
τῃ πόλει τοῦτο καὶ τοῖς βαλανειοίς ἐπιχωριάζον" προϊόν- 

(το -- 16) 

οποιο, θα Ἱπίεμίσοης απσ ἵπ {οδίαπποη(ῖς δοπρπίας, Ἡὶ 

ἀθ]ίοθί πο, 41πα η γ]νῖς οἷηί, παπίηγ δα Υογαίο. Οσα” 

γογο 4πΠ1 αΏ 6ο ἀἰοσραπίαγ, τἱ5υΠῃ {6ησγο ποπ οἱ], Ίος 

ΠΙΠΙΙΤΙΠΑ δυπ{, αποά αἱ 56οιη 5ερεγῖ Ισποναπ{ίαπα 5ατυ 

νο]]ο 605 αἴεραί, οἱ 5ἰο]αΠίαίοπα 5ααπι αροτίθ 5οηρίο. οίῖαπι 

{οδίαὶ, ἀπ Ἠἱ νοςίος, αἰ αἰιᾶ απἷᾶ σογαπ, απ Ῥες 

γατα Γπογαπί οαγὶδδίπια, 6ΟΙΠΡΙΤΟΓΘ εοάθΠΙ τοσο 56ΟΙΠΙ 

ππαπθαπ{ : αΠϊ οἱ 56:γο5 ορτίο5 αἆ 5ερι]οα αδίανο, αἲῆ 

[απ αἱρρος. 5οη15 οοτοπατῖ Ῥγοροιρίαηί, 5{ο]ᾶῖ νἰάε]]οοί 

θµίαπα ΤΠ ρδα Πποτίο ΠΙαΠΘΠ{ο5. 

- Οοπ]θοίαταπα Ισίματ ἴπάς Παιϊ νο]εραί, οαπἷά ἵπ τῖία 

8. Π]ΐς αοἰηα. δἷί, απαπάο. {αιία 4ο 15, απο Ῥοδέ ππογίθπη 

5οοπίηγα οί, {οςίαππθπ{15 ππαπάαπ.  Ἠος οπίπῃ Π]ος 655ο, 

αἱ οπτα ο,σοπία οπιηέ, τἰπαπιάπο ἵπ οοηγἰγ]ϊς ΟΠ 61060 

εἰ οὐοτίρας εβαπάπίς απὶ πποβῖα Ἠήοπιο τοδῖς οΡΡΙεΠίΗΗ, 

ασας, 41πα ταγα» δαπί οἱ Ἱπίοπηρεςίίνας, απιαπί; {οιηροδίίνας 

οἱ α παίητα (πΗ]]ο εοσεηία) ἀαίας {απαπαπα γ]]ος [α5[άηί, 

Ἠος Π]ος 65-α, αῖ εἰίαπι πησηοπία Ὀἱραπίς εἰ, 41ο Ἡο- 

πη]πο νο] πιαχίπ]ο 605 οατρεβαί, απϊ πο {1 απ]άσπα οαρ]ά]- 

{αίἴρας 5οἰτεπί, 5εᾷ οἱ ἵπ Πΐδοο Ῥοσσαγεπί, ΠΠοΣΠτιο οαἳ ΠΠ] 

οοπ[απάσγοηέ, ΠΙΠΙΙΠΙ 5ΗΠΙ γολαρίαίρας ππάίααε ε0Ι- 

ομ]οαπό απ Ῥογηλίθηίος, οἱ αοᾶ ἵπ (παβσά1ῖ5 αἰαπο οὐ- 

πηορατῖς ἀἰσίΙίας, αἰῖα απανίς Ρατίο Ροίἵα5, παπά ρου ρα{δηίθιι 

Ἱαππασπα, ἱγυποπίος. βο]ώοἱδπΙπα Ισίατ γούσβαί {α]ο γο]ι- 

Ρίαίαπα σοη15. 

9». Οοίεταπα οἱ που εχ επάθπα δοπ{οπ[ῖα ἀἱσσβαί, ΡΤΟΙΡΙΙ5 

Μοπηϊ ἀῑσίαπα Ππίαίας.  Ὁϊ οπῖπι 1ο τερτοµεπάεραί {αυνὶ 

αγΙΠοθπα 4εΙΠά, αποᾶ σοτηια απία οσπ]ο5 ποη Ροδιἱςδοί : Πα 

αἱ 1ρ5ο Ἰηςοῖία αγσαεβαί 605, αἱ οογο]]ας ἵπ οαρί{ίαο βοδία- 

Ῥαπί. ἈΝαπι 5ἱ οὔοτα, ἱπαπίεραί, γἰο]αγΙπα τοδαγαησε 

ἀε]εσίαπία, 5αῦ παπί ρια5 Ρο Ι5δΙππΠή οας εο]]οσατί οροτίοβα!, 

Ἱαχία 1ρδαπῃ, παπα ῥγοχίπηο Παηῖ ροίοςί, ρίτασα]άπα, α)] 

απαπαρ]ανίπ λατ αἰίταμογοπί γο]αρία(ἴς. 

35. Ε95δ αποαπο Πίάσραί, απὶ παταπα (παπζαπα. 4ἱΠσοῃ- 
παπα ἵπ αρραταπάϊ5 οαπῖς αἀλίροπέ, ἆππι οοπάΙπιοπίογι 

νατοία{οῦα οἱ οπρροςίαγαπα Ῥο]ατίογαιησαο οΓΙΟΡΗΠΙ 6011 - 

Ροβ!Μοποιη 5οοίαπίατ. Ναπα εί Ίος Ἠγονί5 ας ποπηρπίαπεας 

γο]αρία[15 αΠΙΟΓΟ πηπ]ία ποσο[ία 5Ι5ΗΠετο αἰεραί. Τπάῖσαδαί 
απἴθηα, απα{που 1]ος. ἀῑσιίογαπα σαδα {οίππα Ώππο δα5οῖρογο 

Ί4βΟΓΘΠΗ 5ο1εγθ, 4ποΓΙΠΙ ΠΙΘΗΡΙΤΕΠΗ υἷς Ἰοηβίςς πα. Πομη]- 

πῖς ση{ίαν ὤσποί : πθηιο οπἶπι απίο(πα οὐαπί, π]]απῃ οχ 

οπη(ῖς {απίο Ῥτοίίο οἱρῖς γο]αρίαίοπα εο5 6πρεΓας πθο ἆθνο- 

γα(5, 5ιανίοτοπα, παπα απα' οχ οείοῖς νἠονίρας εί, 

ταρ]εἰίοπθπα τος : τεδίατο ἴρίαν, αἱ Ἠ]ανα, απο» γε]α{ η 

ναμδοιΙδα Ῥοτορίίαν, νοιαρίαίομα (αμα πιαπάΤ Ῥοσηπ]α 

πιογορηίας. Τη Ἠῶο απίοπι αΏδατάα ἀε]αβί 605 ΠΙΙΠΊΠΙΕ Πη]- 

ΤΙΜΗ 6556 ἀἰεσραί, προίο ἹπιρεΠίος γογίοΓΙπη(θ ἨσηαΓΟ8 

νολαρίαίαπα απᾶ5 ΟΠΊΠΟΣ ΡΗΙοδορ]ία δαρροαἰίαί ΙαβοΓαΤ6 νο- 

οί, 

94. Ῥο 5 απίοπ, (5) ἵπ Ῥα]ηεῖς ασηπ{Ης, ππη]ία 6ΟΠΊΠΙΟ: 

πιοταβας : πα] αάἴποπα ργοδε(πδη ατα, οοΠ{ΗΠΙΟΙΙα5, 605. 

συἱ 5ουνῖς πιροδίὶ σοδίαπ{γ ας Ῥτορειποά σπα ε[οναΠ{Ητ. 

τππη απ{οπα ππαχίπηο ας Ρίο οείογα ο ἶςδο γῖσιις ο5ί, αποά 

1η 10ο ΠΤΘΘΗ5, οἱ 1 Ῥα]ηεῖς γα]άο [αιηίΙανε, Ῥτοευπίε 5 
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ἴπ- τν) 
{ρ τινας τῶν οἰκετῶν 8ραν καὶ πασαέλλειν τας γάρ τινας τῶν οἰχετῶν δει βοἈν καὶ παραγγέλλει 

; 
προορᾶσθαι τοῖν ποδοῖν, ἣν ὄψηλόν τ τἃ χοῖλον μέλλω- 

σιν ὑπερθαίνειν, καὶ ὑπομιμνήσχειν αὐτοὺς, τὸ χαινό- 
τατον, ὅτι βαδίζουσι. Δεινὸν οὖν ἐποιεῖτο, εἰ στόµα- 
τος μὲν ἄλλο 

κ -- ή 3 / 3 - -” δι [ά ΄ 

μηδὲ τῶν ὤτων ἀκούοντες, ὀφθαλμῶν δὲ ὑγιαίνοντες 
/ ον 

ἀλλοτρίων δέονται προο! 
ἀχούοντες Ἀυστυχέσιν ν ἂν 

Ὃ οι δς Επι ας εν κ. 
τριου οξιπνουν-ες μη οξεονται μποξ 7Ε1ρων 

Ψομένων καὶ ἀνέχον ται φωνὰς 

κ. ι.) 

ο .αἲ 

Ξ 9 ἃ ασ) (5 εἰ ούσας χαὶ πεπη-- . 

ωὠμένοις: ταῦτα γὰρ αὖ τὰ πάσχουσιν ἐν ταῖς ἀγοραῖς ο 5 ῄ 
ἡμέρας μέσης καὶ οἳ τὰς πόλεις ἐ ἔ 

3δ. Γαῦτά τε χαὶ πολλὰ 
΄. μ ΄ ” - 

Χατέπαυσε τὸν λόγον. Εγὼ 
.- . / 

τοῦ τεθηπὼς μὴ σιωπήση καὶ 
ἐπαύσατο, τοῦτο δὲ τὸ τῶν Φαιάκων πάθος 

θειν: πολὺν ν γὰρ δὴ χρόνον ἐς αὐτὸν ολων, χεχη-- 
ληµένος" εἶτα πολλή συγχύσει καὶ ἴλέγγῳ. κατειληµ-- 
µέγος τοῦτο μὲν Ἱρῶτι κατερρεόµην, τοῦτο ὃξ ο 

σθαι βουλόμενος ἐξεπιπτόν τε καὶ ἀνεκοπτόμην, καὶ ἤ η ὴ 9 [ 

τε φωνὴ ἐξέλειπε καὶ ἡ γλῶττα ὃ διημάρτανε, χαὶ τέλος 
ἐδάχρυον ἀπορούμενος" οὐ γὰρ ἐξ ἐπιπολῆς 
- ὁ « -” / / - μ. ” 
ἔτυγεν ἡμῶν ὃ λόγος ααθικετο, βαθεῖα δὲ καΐριος 
- - λ 3 Λ ΄ 

ἡ πληγη ἐγένετο, καὶ µάλα εὐστόχως ἐγεχθεὶς ὃ λόγος 

αὐτὴν, εἰ τὴν Ψυχήν: εἰ γάρ τι 

δεῖ κἀμὲ σάφασθαι ὧδε 
περὶ τούτων ὅτε 

36. Δοκεῖ μοι ἀνδρὸς εὐφνοὺς Ψυχ] µάλα σκοπῷ τινι 

ἁπαλῷ προσ σεοικέναι. Τοξόται δὲ πολλοὶ μὲν ἀνὰ τὸν βίον 

καὶ μεστοὶ τὰς φαρέτρας ποικίλων 
λόγων, οὗ μὲν πάντες εὔστοχα 

αὐτῶν σφόδρα { τὰς Σευρὰς ἔτι 

ον αν εγξα 
3 

σα ς 
οὐὸ ὥς 

λ 
και 

, 
ιόγων, 

τε καὶ παν τοδαπῶν 
τοξεύουσιν, ἀλλ’ οἳ μὲν 

ναντες εὖ τονώτερον τοῦ 
θέοντος ἀφιᾶσι: καὶ ἅπτονται μὲν καὶ οὗτοι τῆς δδοῦ, 

ὰ δὲ βέλη αὐτῶν οὗ μένει 
μα. 

τα ὃξ 
ο άς ’ ) 

σφοδρύτητος διελθόντα καὶ παρ 
της ἐν τῷ ος ἀλλ’ ὑπὸ 

δεύσαντα κεγχηνυῖαν 

Ἄλλοι 

πάλιν τούτοις ὕπεναντ έως: ὑπὸ γὰρ ἀσθενείας τε 

μονον τῷ απ μον την πο ποπ 

3 
έφι χνεῖται τὰ ῥελη αὐτοῖς ἄχρι πρὸς 

ἐκλυθέντα χατα 
/ 

γαὶ ἐφίκηται, 

. “ 3 ΔΝ 

Ατονίας οὖδε 

σχοπὸν, ἀλλ᾽ 

τῆς ὁδοῦ: ἣν δὲ ποτ 

ἅπτεται, βαθεῖαν 

ἴσχυρᾶς της ἀπεστέλλετο. 

37. "Όστις δὲ αγεθὺς τοξότης χαὶ Τεύκρῳ ὅμοιος, 

πρῶτον μὲν ἀκριθῶς ὅ ὄψεται τὸν σκοπὸν, εἰ μὴ σφόδρα 

ἕ μαλαχὼς, εἰ μη στερρ ύτερος τοῦ βέλους: γίγνοντα, γὰρ 
3 μὸ ντ -- ν 

. .δῇ καὶ ἅτ ρωτοι σχοτοί. ος δὲ ταῦτα ἴδη, 
ἰῶ / μα π. -ω 

 νικαῦτα Χρίσας τὸ βέλος οὔτε ἰῷ, καθάπε ερ τα Σχυθῶν 
ος 3 2.5 ΄ 

γρίεται, οὔτε ὀπῷ, καθά -- τὰ Κο ουρήτων, ἀλλ ἠρέμα 
΄ 

-- ε χαὶ Ίλυκετ φαρμάκῳτ τοῦτο χρίσας , 

ΓΕπόξευσε" τὸ δὲ ἐνεγθὲν ν εὖ ιάλα ἐντόνως χαὶ διακόψαν 

: χρι τοῦ διελθεῖν μένει τε χαὶ πολὺ τοῦ φαρμάκου 

ἀφίησυν, ὃ δὴ σχιδνάµενον ὅλην ἐν χύχλῳ τὸν Νυχὴν 

περιέρχεται. πο τοι καὶ ἤδονται καὶ δακρύουσι 

μεταξὺ Ακούοντες, ερ καὶ αὐτὸς ἔπασχον, ἡσυχῆ 

ἄρα τοῦ φαρμάκου την 'ψυχὴν περιθέοντος. ἘΕ 

οὖν µο: πρὸς αὐτὸν τὸ ἔπος ἐχεῖνο λέγειν: 

10ΟΙΑΝΤς. ---Ι. 

ίπτει πολλάκις ἐχ 

ἄκρον μὲν ἐ ἐπιλίγ 

οὐκ ἐργάζεται πληγήν- οὗ γὰρ 

΄ 

ας 

Ε 
ατς 

τη- ή 

ατεγνῶς 

µ 
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Εν] 
πεήει ὃ 

ΠΙ. ΝΙαΒΙΝΤΣ 

| 
36δ--- 37. 17 

επῖπη αποξάᾶπῃ εκ 5ετνῖς εαπιατο οροι{οί οί αἴπποπογο,, πέ 
ἁπίε ρεᾷες ρτοδρίοἰθηέ,, 5ἱ αυ]ᾶ οχςἰαπΗτης μαπ]]ο, απἲ σαν ηπῃ 

Ῥτορίεγατεά[επά πα 5ἰέ, αίαπε οοπΙπΙοπείᾶσεγε 605 (1 αποᾶ 
αβγά ἰςείπιαπα ο5{) Ύπο 5εΠσεί 5εςα ἴποεᾶεγε ππομηπετΙη!, 
ΠπαΙσπαβαίατ Ἰίαππα,, 5ἳ, απππα εἀετεπέ, αἰἴοπο οΓ6 ΠΟΠ Ἰπαῖ- 
πετομέ, απί πιαπῖρα5Σ πεαπε αππῃ απαἴτρηί, αἱίογαιη απῖθας 

αἴετεπίατ : οσπ]!ς απίεπι αἰἴογαπα, τα]επίες ας 5αΠῖ, αἆ ῥτο- 

«ρἰοϊεπάαπι ορα5 Παρετεπί, ας 5ηςπετεηέ τοςες αιάἶτα 
απσθ παϊςετῖς Ποπηϊπίῦης εἰ ετώφροαῖς εοηγεπῖτεπί : απάἰαπε 
επΙπα Ίας Ίρσας ἴη [οτο, εί ππεάῖο ἄῑε εἰῖαπι Ἡ υἴπ, απῖρας 
ἀεπιαπάαία εσί πτβῖσπα ουτα. 

5. Ἠαο αίαπε Πη]α5πιοςἵ αἷῖα τηπ]ία ογαοῃθ Ροι5οουέης, 

ἀἰσεπάϊ Βπεπι Γδεῖξ. Ἐσο γετο Ππίεηπι, ἆππι Ἰοηπεβαίας. 

είπρεῃς απςουΠίαβαπα, ππείαθης πο εοπΠεβςεοτεῖ. Τδῖ γετο 

Ἰοᾳα ἀεςῖῖε, ἴιά ππήταπα, αιοᾶ Ῥ]ανασῖρας οἴῖαν αοοῖατε, 

ε5ο άποθπε Ρᾶδ5Η5 5απι. Ρῖα επῖπι ἀεβχῖς ἵπ μπι οσο] 1 

Ρευπημ]εης εοπς (1: ἀείπάςε πωα]ία εομ[αδίοπε αἴηπε τοτβσίπο 

εοττερίας, εἴ 5ιάοταε πιαπαβαπα, οἱ Ἰοᾳπῖ το]επίεπι οτα(ῖο 

ἀεβοῖεραί ασ τείτο Ἰπ]ίρερας; ἵρεαππε τος Ἰημετο]άεραί, εξ 

Ππησια Παραβαί: Ῥοξίγθπιο απἰπιϊ Ῥεπάεης Ιαοτίπιαβαγ. Χε- 

απε επίπῃ δΗΠηπιαπι ἀππίαχαί επίεπα Ρεςίτηχεταξ, απί Ἰ6- 

γῖΐτες πιε εἶας οταΓῖο ἴαισοταί, 560 αἰῆας οἱ Ἰείαίο να]πις 

τας : 5οἴίε επῖπι αἀπιοᾶππα Ηυταία οχα[ῖο ἵρειπι, 5ἳ Ἱία αῑοῖ 

[α5 εσί, απῖπιαπι ἰτα]οοῖξ. Οποᾶςὶ Ίαπ ἀθοθί ποπ] ο 

πια ΡΗοδορΗίσος αἴπησοτθ 5ΕΓΠΙΟΠΕΣ. Ιία ἆθ Πΐςες οχῖς[ῖπιο. 

36. Ὑάείατ πημῖ απῖπιας Ποπι]ηῖς Ῥοπα ἸπᾶοΙα ργοβάἰῖ 

αἁπποάππα φἰπηῆ]ί5 εςςθ 56ορο α[οπῖ ἴεποτο. Φασαγῆ απίεπ 

Τη μας γῖία πα], απ ρ]επας απ]άσπι ρλατείτας γατῖῖς αἴ(ιο 

οπηηῖς σεπεγῖς ογα(Ιοπίβας Παμε : οβίΕΓΙΠΙ ΠΟΠ ΟΠΊΠΕΣ οθγίο 

αοπ]αηίαγ ασ ἀος[παία Πεμηίς 5εᾷ αἲ πειτο ΠΙΙαη ἵῃ- 

ἰεπίο γεμεπιαπ/ἴοτί (παπῃ Ρατ ε5ί Ἱπιρεία {ε]απα οπη απ : ος 

ΠΙ αὐ τοεία φπἶάεπα ία πον αρετγαπί, εαπ[(ίορ απίθπι ἵρεο- 

ΤΙΠΙ ΠΟΠ ΠΙΑΠΕΗΙ ἵΠ 5εορο, 5εᾷ ρα τεμεππεπίῖα ἴείας Ῥε- 

πείταπίες ασ Ῥειπιεαηίες ἨΙαπίθπι πποάο γπ]πεγεα αΠΙΠΙΠΠΙ 

τεπαυαΠί. ΑΠοταπα οοηίτα ασίεο τος Ἱπιρεείαίο τ- 

τίαπα, εἰ αποᾶ Ἰαχῖογα πεινο επ Παπίας, αἆ 5οορΙΠα πδαπε 

ΠΟΠ μειγεπίηπί, 5εὰ Ἰαησαεπία Ἱπρεία, 5ΦΡεΠΙΠΙΘΓΟ ἵῃ 

πιαάῖο εαγδα ἀεβοῖωπί : αποᾶςῖ γετο Ππίεγάππι 5οοΡΙΠΙ 

οοπ(ἵηραπί, 5ππππππα παπα απἶάσπι Ιονίίετ ρειςέπησαπε, 

αἴῆις απίεπι γα]ηα5 πεππασπατη ἸπῃΙσαηί : πεβπε εΠΊΏ να- 

4ο πῖςεα οοπ]ιοευαπίαν. 

97. Αἴ απί Ῥοπας ]αομ]αίος ο5ί αο Τεποιο ΠΙ ςἰπῃῖς, 

Ρεϊποῖρίο απἶάεπι ἀλσεπίει «εοραπη Ρετερῖοῖοί, πΙΠΙ τα]άο 

πιο]ῖς., πιπα τυγςας5 π]πηῖς ςο]]άας εἰ Τε]ο Ἱπιρεπείταβῆϊς : 

5πηΐ επίπι 5οορί απἰάαπα Ἰηγα]ποταῦιος. ΤΡΙ απίοτ Ίνας 
οπηηῖα Ῥεγδροεία Ἠαῦοί, ἔππι ἀεπιαπι Επεία 5ασῃία, ΠΟΠ 

Υεµεπο, απεπιαάπιοάππη 5ογίΠαγαπι ςασ]είος Πησππίητ, πθηιε 

5ποσο, αἱ Οµτείαπα, 5εἆ 5εηςίπα πιογάϊεαπία ρατῖίετ οί ἀπ]οῖ 

Ῥήαγπ]αςο Ἱπ[οσία, ορτίο Ίαπα Ιασπ]αίατ. Τε]απῃ απίεπα, Υᾶ- 

Ἰὰε απαπίαπα 5αΐῖς οδἰ Ἱπιρι]ειπα, 6ο πξαπε Ῥοπείταης 

Ἱπ]ωτοαί, Ἱπίας πιαπεί αἱ πιπ]έαπα ππεάϊσαπποηίϊ οπή ε, 

αποά νῖἀε]ίοσί ἀἱδρετξυπα, (οίαπη οἴτοππισπασιε αΠΙΠΙΠΠΗ αΠ]- 

ΡΙ. ΄ Ἠϊπε εδί αποᾶ αεί ομ]εσίαπίτ οί Ιαοτῖπιας Ιπίει απάἴεῃ- 

ἆαπι οιπ{ηπέ : αποᾶ οἱ πιῖ αοοἰάΤί, ςεηςῖπι πιοάϊεσπιοηῖο 

Το απίπηππα πιϊηῖ Ῥεγνασαπίε. Ῥπεειττεβαί Ισίίατ πημῖ Ηο- 
ππετῖειπα Π]αά 1ρ5ῖ ἀῑεθτε : 



15 ΙΥ. ΔΙΚΗ Φο 

Ράλλ᾽ οὕτως, αἳ σι γένηαι. 

Ὥσπερ γὰρ οἳ τοῦ Φρυγίου αὐλοῦ ἀχούοντες οἱ 
μαίνονται, ἀλλ᾽ ὁπόσοι αὐτῶν τῇ Ῥέα λαι ια αι. 

οὗτοι δὲ προς τὸ µέλος ὑπομιμνήσκονται τ οὉ πάθους, 

οὕτω καὶ οἳ φιλοσόφων ἀχούοντ ἔνθεοι καὶ 

τραυµατίαι ἀπίασιν, ἀλλ) οἲς ὑπῖν τι ἐν τῇ φύσει φι- 

.] / 

ες οὐ παντε 

λοσοοσί Φίας πο: 

38. ΕΤΑΙ. Ὡς σεμνὰ χαὶ θαυμάσια 

ῶ ἕταῖρε, διελήλυθας, ἐλελήθεις τέ με 

ἀληθῶς τῆς ἀμθροσίας καὶ τοῦ λωτοῦ χεκορεσμένος: ὥστ 
3, ο 

καὶ μεταξὺ σοῦ λέ Ὄοεος ἐπασχόν τι ἐν τῇ ες χα 

παυσαμένου ἄχθομαι καὶ ἵνα δὲ καὶ κατὰ σὲ εἴπω, τέ- 

τρώμαι καὶ μὴ θαυμάσης" οἶσθα γὰρ ὅτι καὶ οἳ πρὸς 

τῶν κχυνῶν τῶν λυττώντων δη Ἰγθέντες οὐκ. αὐτοὶ μόνοι 

λυττῶσιν, ἀλλὰ κἂν τινας ἄτέρους καὶ αὐτοὶ ἐν τῃῃ μανία 

τὸ αὐτὸ τοῦτο διαθῶσι, καὶ οὗτοι ἔχφρονες γίγνονται: 
συμμεταθαίνει Υάρ τι τοῦ πάθους ἅμα τῷ δήγµατι καὶ 

που. γονεῖται ἡ νόσος καὶ πολλὴ γίγνεται τῆς μανίας 

διαδοχή. 
ΑΟΥΚ. Οὐχοῦν καὶ αὐτὸς ἡμῖν ἐρᾶν ὁμολογεῖς Ξ 

ἘΤΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν, καὶ προσέτι δέοµαί γέ σου 

κοιγήν τινα τὴν θεραπείαν ἐ ἐπινοεῖν. 
ΛΟΥΚ. Τὸ τοῦ ἄρα Τηλέφου ἀνάγκη ποιεῖν 

ΈΤΑΙ. Ποιον αὖ λέγεις; 

ΛΟΥΤΚ. ᾿Επὶ τὸν τρώσαντα ἐλθόντας ἴᾶσθαι παρα- 

χαλεῖν. 

ἰΒής 

ΔΙΚΗ ΦΩΝΗΕΝΤΩΝ. 

.Ἐπ' τὶ ἄρχοντος Ἆριστ άρχον Φαληρέως, Πνανε Ψιῶνος ἑθδόμιῃ 
ου γραφὴν ἔθετο τὸ Στ Σήμα ος τὸ Ταῦ ἐπ 
των βί ας ὑπαρχόντων καὶ ἁρπαγῆς, ἀφτρ' 

πάντων τῶν ἐν διπλῷ ταῦ ἐκφερομένων. 

5 / τ αν εμις 
Μέχρι μὲν, ὦ Φωνήεντα δικασταϊ, ὀλίγα ἠθικού- 

ἓ ο. -ω / - - Δ 

τουτουὶ τοῦ ταῦ καταχρωµένου ο. ἐμοῖς καὶ 

ρερον την βλάδην 
μην ὑπὶ 

χαταίροντος ἔνθα μὴ δ5ἵ, οὐ βαρέως ἔφες 

καὶ παρήκουον ἔνια τῶν λεγομένων ος τῆς µετριότη- 

τος, ἣν ἴστε µε φυλάσσοντα ο τε ὑμᾶς καὶ τὰς ἄλλας 

ποσοῦτον ἥκει πλεονε συλλαθάς᾽ απο αν ἐς 
πολλαχις, οὐκ ἀγαπῶν, : ) οἷς ἠσύχασα τ 

αλλ) ἤδη καὶ πλείω προσθιαίσται» ἀναγχαίως αὐτὸ εὖ- 
σος 

θύνω νῦν παρὰ, τοῖς ἀμφότερα εἰδόσιν ὑμῖν. Ἀέος δὲ 

ἀνοίας, ὥστε ἐφ 

5 

οὐ μικρόν μοι ἐπὶ τῆς Αποζλίσἒως ἓ ἐπέρχ χεται τῆς ἔµαυ- 

μ. 
3 σ Γ 

ο τοι «γὰρ προπεπραγµένοις αεί τι υ.εῖζον π .. τιθεν 
ο ας 

ἄρδην | µε τῆς οἰκείας οφ χώρας, ὡς ὀλίγου δεῖν 
ε 

τν σα συγίαν ἀγαγόντα μηδὲ ἐν γοάµµασιν αριθμεῖ ἴσθαι, ἐν 

ἴσῳ δὲ κεῖσθαι τοῦ : ψός ου. 
ο αν α. Ἆ 

Ἀ. Δίχαιον οὖν οὐχ. ὑμᾶς, οἳ δικάζετε νο αλλὰ χαὶ 
. 

τὰ λοιπὰ Ἰράμματα τῆς τ πείρας ἔχεν. τινὰ φυλακήν' εἰ 
1ὰρ ἐξέσται τοῖς βουλομένοις ἀπὸ τῆς καθ αὑτὰ τά- 

« 

Ξ ης ξεως ἐς ἆλλι πρίαν β βιάζεσ σθαι χαὶ τοῦτο ἐπιτρέψετε ὅ ὑμεῖ. τ η 

ΝνΗΓΝΤ« αν. (κο -- ϱ1) 
816 Ίασε, 5 σπα γ]σῖς Ρος {ο πονα Ἱας οταίατ. 

Οπειπα πιοάμη. επί αἱ ΡΗγαίαπα Ευίαα απ ἰαηί, ΠΟΠ 
ΟΠΊΠΟ5 ΤΠ ΓΙΤΟΓΘΗΙ γουΗπίΗς, 5οᾶ αποίαιοί ἵρεογαπα α Β]οα 

οονηρΙαπία» Ἡ γογο απθ1[ο οαγπη]πο, Ῥεϊοτίς α[[οσίας τοηϊπῖ- 
δοπηίας τ τα οἱ 4Ἡ1 ϱ]οδορίιος απασηί, ΠΟΠ ΟΠΊΠΕς α ἆθο 
Πιδρίταίἶ αο 5αποῖϊ αθαμηίς 5εά. ΠΠ κοἶππα, απογαὴ Ἰησυπίο 
απ]άἆαπα ΡΙΗ]οςορβίω οοσπαΓΗπΏ 5ος. 

9δ. ΑΜ. Οπαπη πτανῖα εἰ αἀπη]τα[ίοπο ἀἶσηα οἱ ἁῑνίπα, ο 

απηΐσς, ΕΟΠΙΠΙΕΠΙΟΤΑΣΙ11 απαπίαηαε τεγεγα απιγοδία, συαηίο 

1οίο κα{πγαἴτς,, πῃο Ἰηςοίο,, ΠΗ]ςΗΙ 1 Θ πατε οἱ {ο ἀἰσρηίςα, απΊΠιο 

ΟΟΠΙΠΙΟΥΕΡΑΣ, οἱ πιπΟ ἀοδϊποπία, ΠΙΦΓΟΤΟ α[ΠΟῖος, εἰ, τί 

{αῖς νενβῖς πίαν, δα σἷ15 5ΗΠῃ. Ἄεαιθ γθγο πηϊτονϊς : ποςίῖ 

επίπα 05. απϊ α οαπ]ριι5 ταβῖοςῖς ΠΙοΓάΘΠΙΗΝ, ΠΟΠ 50105 τα- 

Ρὶὰ οογηρί, 5εᾶ οἱ 5ἱ 4ος αἰῖος 1ρεῖ ἵη εα Ἱηδαπία πιοΏιογζς- 

τΠί, οἱ]αῦ] 1]ο5 πιοπίο ἀθ]ῖοῖ αίαπο ἵπ ΠΙΓΟΥΟΠΙ γογίῖ 5οἱετο. 

Χαπα 5πηα] ΟΙ ΠΊΟΥΣΗ εἴῖαπα πποτΏῖ Ίςῆας απἰάἆαπα ἵπ αἴἴαπι 

παης[ουίας. οἱ ριορασα µας, Βίας Ἰηδαπία ἴφεας πη]Ηρίοχ 

5ιοζεςῖο. 

190. Ἠασπε εῖαπα ἴρ5θ πορῖς ]αμα αππατε {6 οοηβίενίς» 

ΑΜ. ΜαχΙπα: ογοΠιθ Ἰπσαρεν, π{ οοΠΠΗΠΕΠΙ αΠ(ααπι 

πιοοἹοίπαπα ποβῖς εχοορίίας αἴᾳπε Ιπνοθηίας. 

1110. Ἐπςδο Τε]ερῃί Π]αά ποεεςςε ογΙ{ Γας616. 

ΑΛ. Οποάπαπα Πιά ἀἱαἷς2 

1950. Δά 6υΠα, α απο τ]ηθτα! δΗΠΠΗΣ, οΠΠάΠΠΙ 6.56: 

εἰ αΏ Πο ππεδϊοίπαπα Ῥείοπάαπη. 

νε 

4ΓΡΙΟΠΙΜ ΥΟΟΔΙΙΤΝΜ. 

 Ατοιοηίς Απίςίατομο Ῥ]α]οτεο, 5ορβπῖα Ῥναπορείοπϊς, 

οσα Πη5Η Μας ΣΏγμα αάνευςιας Ταῦ αριαᾶ ]αάΐσορς 5ορίεπη 

Ὑοσαίος, 6 υγ αἱ ταρῖπα Ῥοπογαπα; 5ροµατί 5ο ἀἴσεης οπιῖ- 

ας Τ]]ς νοσίθας, ααα ἀαρ]ίο ταῦ ρτο[ετεῖ 5οἶθηί. 

». Οπαπιᾶΐα, ο Ιπάΐορς Ὑουα]ες, πο αἀπποάαπα συαγίρης 

Ἰη]αν]5 αἰ[εσίας 51π1 αὐ Ίου ταῦ, ἀππι πιοῖς τεῦας αὐα{εβᾶ- 

(απ οἳ 6ο 56 Ιπ[ογοβαί, αδὈῖ παπα. οἳ Ίμς ογαίς 4αΠΙΠΙΗΠΙ 

που. αταν]ίος ἐπ]: ποπηπ]]α εἴἶαπα, απ ἀἰοραπίαι, αιι- 

γῖςςο πῃθ ἀῑδεΙπιπ]αραπα, Ῥνορίει πποδεςίῖαπα, απαΠα ποίῖς 

Πῃθ 5ΘΙΥ4ΥΟ 6ΙΠΙ εΓσα ΥΟ5, ἴππα 6/σα αἰίας 5γ]]άαβας : Ρροδίσπα πα 

γογο 6ο αγαν]ῖα: οἱ απο ρογγοηῖ{, αἱ ΠΟΠ ΠποςΟ πο 5ἳϊ 

σοπΙσπ{ΠΗ 1ῑ5, σπα) οσο 5 0ρο ἀἰδδπππ]ανί, Ὑεγαα ]απα. πλα- 

Ίοοπι γἴπα ἱπ[οναί, 1ρδα ης πεοθδρίίας οοδίί αἱ αοοάδεΠΙ 

Ίρδυπη αριιᾶ νο, απἰ αἰγαπη(αο ΠΟΡΙΤΗΡΙ ΠογΙδίῖδ.. Χο αἲῑ- 

{οι οχίσα5. ππείη5 Ῥτορίου, ΙδίΠΙ οχ{γΙδΙοΠΕΠΗ. πλοῖ Πο 

Ἰπναφίε, Ναπι σαπα ρπἱοτίρις ἰπ] αι πηα[ογες 5ΕΠΙΡΕΕ αὰ- 

ας Ργοδ5 ΠΠθ 6 ἀοππε[ῖζα 5οᾷε οχρε][εί, εοΠπο. Ργορῦ- 

πποᾶππα τοδίσοί, αἱ 5Ποπάυπη πηαί η, εἰ πε πίευ Πίογας 

απάσμα απηρ]έας. ΠΗΠΠΟΓΟΣ, 5ος, δἱρ]Π πιοίο ΊοθΠα ΠΡΕΔΠΙ. 

3. Επί ασια 4 ΠΠΗ ΠΟΠ ΠπΟ(Ο Υος ᾖπάῖους, εθά ΟΠΙΠΘΕ 

οίίαπα χο]ίφπας. Πΐοιας αὐ. Ίοςςς ἀο]ο 510Ι 63616. λαιη, 

οἱ τ! Ιμοί υπίσπῖαπο Πεσρῖ! ο 5ο ογάίπα ἵπ ααΠα γο]εηίες 

δν | ΊΤΓΡΗΠΊΡΟΤΟ» Ἰάᾳπε Υο5, 5ἱπε ααἴθιας πμ] οπηπίπο εοηρίίαι, 

ο - 

ι 



(15 -- 05) πλής 

οὐχ ὁρῶ τίνα 

αι τὰ κατ) 

τοσοῦ- 

ὧν χωρίς οὐδὲν καθόλου τι 

τρόπον αἳ συντάξεις τὰ νόμιμα, 

ἀργὰς, πο Ἀλλο 
ὃν . 

τον ἀμελείαςτε καὶ πα βοράσεως. ἦξειν, ὥστε ἐ 

οτε ὔτε ὑμᾶς οἴμα 

βέψαι 

εἰ χαθυ» οῄσετε τὸν αγῶνα ὑμεῖς, 
σαι 
ν ἄδιχου υμένῳ. 

Ε 

τινὰ μὴ δίκαια», 

ἐμοὶ παραλε 
ο ͵ , 

4. Ὡς εἴρε καιτῶν ὃ ἄλλων ἀγεκόπησαν τότε αἱ τόλµαι 
) 

εὐθὺς ἀρξαμένων παρανομεῖν, καὶ οὐκ ἂν ἐπολέμει µέχρι 

νῦν τὸ λάμθδα τῷ ῥῶ διαμφισθητοῦν περὶ τῆς ος 
καὶ κεφαλαργίας, οὖδε τὸ γάμμα τῷ κἄάππα διη Υωνίς ζετ 
καὶ ἐς χεῖρας μικροῦ δεῖν ἤρχετο πολλάκις ἐν τῷ γνα- 
φείῳ ὑπὲρ γναφάλλων, ἐπέπαυτο δ᾽ ἂν καὶ πβὸς τὸ 

λάμόδα µαγόμενον τὸ µόγις ἀφαιρούμενον αὐτοῦ καὶ 
μάλιστα παραχλέπτον, καὶ τὰ λοιπὰ δ ἂν ἠρέμει συγ- 

. ί 
χύσεως ἄργεσθαι παρανόµου" καλὸν ος ἕκαστον μέ “Εν ϱὰ 

ύ ος τα δὲ 

[ 
ὥτος ἡμῖν τοὺς γόµους τούτους διατυ-- 

ῤ / ε ον µος ὁ νησιώτης εἴτε Παλαμήδης ὁ 
-- / λ 

Ναυπλίου ---- καὶ Σ Σιμωνίδη δὲ ἔγιοι προσάπτουσι τὴν 
, 

“Ν ΄ ΑΔ ς προμήθειαν ταύτην ----, οὗ τῇ τάξει µόνον, καθ᾽ ἣν αἳ 

προεδρίαι βεθαιοῦνται, διώρισαν, τί πρῶτον ἔσται ἢ 

εύτερον, ἀλλὰ καὶ ποιότητας, ἃς ἕ; ἕκαστον ἡμῶν ἔ ἔευ 

Καὶ ὑμῖν μὲν, ὦ δικασταὶ, τὴν 
ὅτι καθ) αὑτὰ Ὀύνασθε 

χα) δυνάμεις συνεῖδον. 
/ / η τς 

µείζω δεδώκασι τιμΏν, φθέγγε- 
’ λ [2 {/ / 3 λ 

σθαι, ἡμιφώνοις δὲ τὴν ἐφεξῆς, ὅτι προσθήκης εἲς τὸ 
- ς - 

ἀκουσήῆνα: δεῖται’ πασῶν δὲ ἐσγάτην ἐνόμισαν ἔχειν 
οὐ η λ / 

µοιραν ἐνγέα τῶν πάντων, οἷς οὐδὲ ο. πρόσεστι καθ᾽ 
{ά ΄ 

αὗτά. Τὰ μὲν οὖν φωνήεντα φ 

τούτους. 

6. Το δέ Τε τα) τοῦτο, οὐ Υὰρ ἔχω Χείρονι αὐτὸ ὀνο- 
κά Δ Ν 3» 

μάσαι ῥήματι ἢ ᾧ καλεῖται, ὃ μὰ τοὺς θεοὺς, εἰ μὴ ἐξ 
( / δύο αυνηλθον ἀγαβοὶ καὶ καθήκοντες ὁραθῆναι, 

τοῦτο τοίνυν 

ε βιασαμένων, 

μους 

ὑμῶν 
κ Ἀ ’ /. 

τό τεᾶλφα καὶ τὸ ὐ, οὐκ ἂν Ἰκούσθηι μόνον, 
ἐτόλμησεν ἃ αθικειν µε πλείω τῶν πώποτ 
ς , 
θνομάτων μὲν καὶ ῥηιμκάτων ἀπελάσαι τ πατρῴων, ἐκδιῶ-- 

: , 
ἐ ὁμοῦ συνδέσμων ἅμα καὶ μμοις σεων, ὃς μηχκέτι 

ΘΕΜΟΣ 
ὖ ον πλεονεξίαν- ὅθεν δὲ καὶ ἀπὸ τίνων 

ρα 1 έγειν. 
. 

Ἡ ἡ και ὅνε 
υ 

ν 

.Ἐπεδήμουν ποτὲ Κυθέλῳ ----τὸ δέ «ἐστι πολίχνιον 

ἄποιχκον (ὣς «η 1η Ἀθηναίων --- ἐπη-- 

» γειτόνων τὸ βέλτιστον" 

τινι ποιηση, Λυσίμαχος 
» ὥς ἐφαίνετο, τὸ γένος ἀνέχαθεν, 

ιῶν .. τῆς Ἀττικῆς: παρὰ τούτῳ 

ο ῃ 

ξι 

πλεονεξίαν ἐφώρασα" 
, ο. 

λγοις ἐπεχείρει, τετταράχοντα λέγειν 
΄ / 

ισπώµενον, συνή- 
τὸν ἦν μοι τὸ ἄχου- 

σμα καὶ οὐ σι τι ἐλαχκνόμην ἐπ᾽ αὐτοῖς. 

8. Ὁπότε δ᾽ ἐκ τούτων ἀρξάμενον ἐτόλμησε καττί- 
τερον εἰπεῖν καὶ κάττυµα καὶ πίτταν, εἶτα ἀπερυθριᾶσαν 
χαὶ ῥασίλιτταν ὀνομάζς τν, ἀποστεροῦν µε τῶν αυγιεῖε- 
γηµένων μοι καὶ συντεθραμμµένων γραμμάτων, οὗ µε- 

Ἴμ.εϱον καὶ τὰ ὅμοια ἐπ' 

ταυτὶ λέγειν, καὶ οἷσ 

ΗΓΡΙΟΠΝ ΥΟΟΔΙΙΓΜ. 4 --- 8. 19 

Ἰ. ρευπηῖκοιῖἶς, πο γῖάεο ποπποᾶο δια απἴᾳπο ουάἶπες Ίπνα, 
Παχία απῶ α Ρηποῖρῖο σουηδ αἱ δη! ποβαπίας, 56 Πο 
εχἰςΗπιο νο ππ( παπα αἆ (απίαπα Ἱπομγίαπη γαι πβρ]{σρῃ [αι 
ΡεΓνεπίπτο», αἱ οα [εγα[{ς, σπα) εππῃ ὤη10 6ἱ Ίππο Ρσηση! : 
π6ῦ, 5ἱ το οργίαπιο ἀεσΗπανεις, τηηῖ, ααἲ Ἱρ]ανῖα αῇο- 
οίᾳ5 5Π1, ποσ]σομά πα οτ]{. 

4. Αίαπα ππαπα αΠαναπα «ποσο Πίεταναη απάασα αὖ 
ΠηΠΠο 5ίαἴπα, απ 1πά οσ/ροναηί οοπίτα Ίθσες ἀε]ἴπαπογα, ο5ςοί 
γεργεσδα : Πε(πε οηἵπ ἀἰσ]αδαγείατ αἆ Ἠππο πδηπθ ἀἴοπῃ 
λάμθδα ΟΗΠΙ ῥῶ ἀἰφερρίαῃς 46 γοςο χέσηρις 6ἱ χεφαλαργία : 
ἨπέΠπθ ε[ΙαΠΙ τῷ γάμμα ε5δοί ΕΠΙ Κάππα «6Γί4ΠΠΘΗ, πθια 
ἴαπα 5.6 αἲ ΠἹαΠΙ5 Ργορθπποᾶ Πα γοπίςδοί ἵπ. ΓαΠ]οπία ἆ6 
ἀἱσμοπίρα5 γναφεῖον θἱ γνάφαλλα : (πἴΠ εεςςαςσαί οἴίαπῃ Ίος 
γάμμα ΟΠΠ λάμόδα εοπίθηάεγε, ἀοίοπεπῃ µόγις Πῖ οχίοι- 
416Η5, ἴπππιο 5 [αγηης : αἄθοπιο τείηιιος Ἱέεπῃ Πίστα φπἱθ- 
γ]κδεηί, πες εοπΠΙΣΙοΠδΙη Ἱεσίρας γομίαΠι Ἱπ[οιτοπί. Ἐφί 
θη]πα πβρρης απαμι(αππα ο Πεγαπη Τη ϱ0 ογάἴπε, (πεΠι 
ΡΗΠΊΠΠΙ 5ογΗ(α ο5ί, ΠΙαΠοΓε : {γαηςορηάθΓο γεΓο ϱ0 410 Ώ0η 
ορονίεί;, εἶας ο5ί αῖ 15 οἱ «(πα ογετΗΓ. 

5. ΕΙ απ ρπιης πορῖς Ίας Ίορες ΧΙ{, εἶνο σαὔπηας [αθγῖί 

"λε Ἰηδη]α[ς, 5ἶναο Ῥα]απιεάες ΧαυρΙ Πας (5ηϱ{ οἱ ααἲ 

Ἰαπο 6πΑΠΗ Ῥ]πιοπίά!, (Πρααη), Ππον οάἴποπι {απίαπη, ρου 
απεια δια απ{ραξαπο Πατ εεάος εἰαθίία οί, Επίογαπε, 
απο 4ερεαί 6556 ριῖππα, απά; 5εοπηᾶα; 5εᾷ απα]Παίος οἵαηι 

οἵ γπίαίες, Ύπας Παβεπί φἰησα]ο ΠΟδΙΤΙΠΑ, Ροι5ροχογηξ, 

ΕΙ νορῖς ᾳπἴάεπα, πάϊσες, ΠοΠΟΓΘΠΗ ἐπραθγαηΕ ππακίππαπα, 

Ῥτορίεγεα αποά 5ΟΠΙΙΠΙ οἴεγα 5ἶπο ορθ αίοπα να]οιῖς : 5ο- 

πη]γοεαΠρας Ύοτο 5οομπά πα, απία, τῖ Ροι[οσίε αὐαἰαπίαη, 

ἂΠαπα αοζεςΣῖοηε εροηί : ΟΠΙΠΙΙΠΙ αΠ{ΘΠΗ ΡοβίΓΟΠΙΠΠΗ ΠΟΥΕΠΙ 

Ππίεν οπηπος Ποτῖς ἀεογεγεγαπέ, (π1θα5 πο γοκ (π]ᾷσπῃ ροτ 

5ε π]]α εν. Εί νοσα]ο» απίάεπα, αέ αρρατοί, Πἱ5. Ἰεσίρις 

ομίοπηρεγαπ!. 

6. Ηοῦ τετο ταῦ (πού επίπῃ Ῥοδδιπα ἵρδαπα ἑαηρίου 

πομηῖπο αΡρεΙΙαῦθ, (18Π1 απο πονηϊπατί 5οΙεΙ), ᾳποᾶ Ρος ἀεος, 

ην] ἀπῦς απῶ4απὰ Ῥυηίς ο γορίς, εἰ 5Ρεεῖε 4εζθη[ῖ, ἄλφα 

5οἶ]οεί οἱ ὑψιλὸν, (οἷιις πηἰκογ{α)) οοπγοηϊςςοηῖ, πο αι ἰγδίι 

απ]άθπα, Ίος Ἱπαπαπη ταῦ. πα] πια]οτοπα τίπι, απατα. ]]α» 

ππ(παπα Πίογα, Ιη[θιγο απδαπῃ θ5ί. Ναπι ποιηϊηῖρις οἱ 

νοιρῖς ρα[γῖῖς 1ης οχίτιάεγα, Ρα ἴθγεα οκ ἱροῖς εἰίαπα σο- 

Ιαποβομίρα5 εἰ ργαρος]οπίρης αχρο[ετο ἱοηίαί: αἆθο 

ΙδίαπΗ {ΠΙΠΙάΠΕΠΙ αν]άΠαίοπα [δυο π]{ογῖης πθαιΙθαπῃ. ΎδγήΠι 
Ίαπα ἵεπηρῃς ο5ί ἄἴσετε, ππάε οί α (ἱρης Ιπ]ηές οαροιῇ{. 

7. Ῥεγεατίπαραν αἰᾳπαπάο ΟΥΡεΙΙ (14 ορρίάα[απη ο5ί ΟΠ 

Ἱπ]πευπάπτη, εοἰοπία., 5ἱου(1 [ενίαν, Αποπϊθηςϊαπα), αἀἁπχε- 

ταιπ( 6 ποπ Γογκςίπηαπα Π]αά ῥῶ, οκ νἰοηίς πιεῖς ορί- 

πΙη.  Βγειίεραπα γετο αριιά οοπησππη 4ποπάαΠα Ροδίαπη, 

1 5ΙΠΙΑΕΒΗΠΗ ΠΟΠΙΙΠΕ, «ΘΠΕΥΕ, (παΠΙΠΠΙ αρρατεραί, Ῥα.ο- 

Πππα, 5οᾷ απὶ 56 ἴαπιθῃ ο πηθᾶ]α Αῑῑσα ογἴαπά πα ἀἱοῖ γο]ε- 

Ῥαΐ. ΑΡριά μηπο Ποβρίίθπι οσο Ἠπ]ας ταῦ αγἰΦ[ίαίεπι ἄερτο- 
Ἠοπάἱ : αποᾷ ἀππ Ῥαπσα πιοᾷο αρσγοάθγείαη, τετταράκοντα 
ϊσστο ΠΠΑΠ5, Ργίεγθα τήµερον, εί κἰπηῖ]ος ᾳππαδάαπα Υοεος 

3 5656 ΡοτίγάΠεης, οοηδισίπά(πεπη Τρί Ίαπο 6556 ορίηᾶ- 

Ρατ, π{Έ 5πο ἵ]α ΠΊΟΓΕ ρτο[οιτοί, ας Ρα[ἴεπίεγ αιθΙεῦαπα, πος 
γε]ιεπιθηίος αἀπιοάπΠα πο θα Τε5 ππογάεβαί. 

δ. 564 Ροδίᾳπαπη, 5Ηπηίο αὐ Πῖς ΙπΙο, ϱ0 αιάαοἴορ ΡΓο- 

εθς»ίί εἰἴαπα, π{ χαττίτερον, εί κάττυµα, δἱ πίτταν ΡΙΟΠΙΙΠ- 

οἵατεί, ἀεϊπάς, αΏ]εσίο οπιηῖ ΡΙάοΓ6, βασίλιτταν 4ποςιο 

ποπηἰπατεί, Ρεῖγαης πηε [5 Πἱαυῖς απο ΠΊΘΟΙΠΗ ο55δη! πλίῶ(πε 

2. 
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τρίως ἐπὶ τούτοις ἀγαναχτῦ χαὶ πίμπραμαι δεδιὸς μὴ 

τῷ χρόνῳ χαὶ τὰ σῦχα τὔχά τις ὀνομάση. ἸΚαί µοι 

πρὸς Διὸς ἀθυμοῦντι καὶ μεμονωμένῳ τῶν ῥοηθησόντων 

σύγγνωτε τῆς δικαίας ργής᾽ οὐ γὰρ περὶ | μικρὰ καὶ τὰ 

τυχόντα ἐστὶν ὃ κίνδυνος, ἀφαιρουμένῳ τῶν συνή- 

θων καὶ .συνεσχολακότων | μοι Ὑραμμάτων᾽ χίσσαν µου» 

λάλον ὄρνεον, ἐκ µέσων ὧς ἔπος εἰπεῖν τῶν χόλπων 
/ 

ἁρπάσανκ ίτταν ὠνόμασεν" ἀφείλετ το δέ µου φάσσαν ἅμα 

νήσσαις τε χαὶ χοσσύφοις ἀπαγορεύοντος Ἀριστάρχου" 

περιέσπασε δὲ καὶ μελισσῶν οὐκ ὀλίγας", ἐπ᾽ Ἀττικὴν δὲ 

ζλθε χαὶ ἐκ μέσης αὐτῆς ἀνήρπασεν ἀνόμως Ὕμηττ τὸν, 

ὁρώντων ὑμῶν καὶ τῶν ἄλλων συλ ναον. 

9, Ἀλλὰτ τίλέγωταῦτα;: ; Θεσσαλίας µε ἐξέθαλεν ὅλης 

Θετταλίαν ἀξιοῦνλέγειν, χαὶ πᾶσαν ἀποχέχλεικέ µοι τὴν 

ἠάλασσαν οὐδὲ τῶν ἐν κήποις φεισάμενον τν ως ὡς 

τ Ἠ λεγόμενον μηδὲ πάσσαλόν µοι καταλιπεῖν Ὅτι 

δὲ ἀνεξίκακόν εἰμι γράμμα, μαρτυρεῖτέ | µοι καὶ αὐτοὶ 

γκαλέσαντι τῷ πε σμάραγδον ἄποσ πᾶ-- 

σαντι καὶ πᾶσαν ἀφελομένῳ Σμύρναν, μηδὲ τῷ Συ 

πᾶσαν παραβάντι συνθήχην χαὶ τὸν συγγραφέα τῶν 

τοιούτων ο ὰ Θουκυδίδην σύμμαχον"τ τῷ μὲν Ὑὰρ Ίε εί- 

τονί µου δῶ νοσήσαντι συ Ἠνώμη, παὶ παρ' αὐτῷ 

φυτεύσαντί µου τὰς μυρρίνας καὶ παίσαντί µέποτε ὑπὸ 

μελαγχολίας ἐπὶ κόρρης. Κάγὸ μὲν τοιοῦτον. 

10. Τὸ δὲ ταῦ τοῦτο σχοπῶμεν ὡς φύσει βίαιον χαὶ 

"Οτι δὲ οὐδὲ τῶν ἄλλων ἀπέσχετο 

ών ἀλλὰ καὶ τὸ δέλτα καὶ τὸ θῆτα χαὶ τὸ 

ἔῆτα, μικροῦ δεῖν πάντα Ἰδίκησε τὰ στοιχεῖα, αὐτά 

μοι χάλει τὰ ἀδυκηθέντα Ἰράμματα. Ἀκούετε, Φω- 

/ζεντα δικασταὶ, τοῦ μὲν δέλτα λέγοντος" ἆ ἀφείλετό µου 

ελέχειαν ἀξιοῦν λέγεσθαι παρὰ 

κ. 

1 

πρὸς τὰ λοιπά. 

τὴν ον ἐντε 

πάντας τοὺς νόμους" τοῦ θῆτα Χρούοντος καὶ τῆς χε- 

μι τὰς τρίχας τίλλοντος ἐπὶ τῷ καὶ τῆς χολοχύν- 

Όης ἐστ τερᾶσθαι” τοῦ Ὥτα, τὸ συρίζευν χαὶ σαλπίζειν, 

ὡς µηκέτ αὐτῷ ἐξεῖναι μηδὲ πρόζειν. ές ἂν τούτων 

ἀνάσχοιτο; τίς ἐξαρχέσειε δίκη πρὸς τὸ πονηρότατον 

τουτὶ ταῦ; 

11. Τὸ δὲ ἄρα οὗ τὸ ὁμόφυλον τῶν στοιχείων µόνον 
ν 

ἀδικεῖ Ὑένος, ἀλλ ἤδη χαὶ πρὸς τὸ ἀνθρώπειον { πρτηρεα 

ϐηκε τουτονὶ τὸν τρόπον: οὐ γὰρ ἐπιτρέπει ας. αὐτοὺς 

κατ εὐθὺ φε έρεσθαι ταῖς Ὑλώσσαις' μᾶλλον δὲ, ὦ δικα-- 

σταὶ, μεταξὺ Ὑάρ με πάλιν τὰ τῶν ἀνθρώπων πράγµατ τα 

ἄνέμνησε περὶ τῆς γλὠσσης, ὅτι καὶ ταύτης µε τὸ µέ
ρος 

ἀπήῤλιασε χαὶ Ἰλῶτταν ποιεῖ τὴν γλῶσσαν. Γι) γλώσ-- 

σης ἀληθῶς νόσηµα ταῦ. Ἁλλὰ µεταθήσομαι 7 

ἐπ᾽ ἐχκεῖνο καὶ τοῖς ἀνθρώποις συναγορεύσω ὑπὲρ ὧν ἐπ έχει 

εἲς αὐτοὺς πλημμελεῖ" δεσμεῖς γάρ τισι στρεθλῶν. χαὶ 

Καὶ ὁ μέν τι 

πάλι .ν 

. αὖ τῶν τὴν φωνὴν έπιχειρ εἴ. βάττε 

χαλὸν ἰδὼν καλὸν εἰπεῖν αὐτὸ βούλεται, τὸ δὲ παρεισ- 

πεσὸν ταλὸν εἶπειν αὐτοὺς ἀναγκάζει ἐ ἐν ἅπασι προεδρίαν 

ἔχειν ἀξιοῦν: πάλιν ἕτερος περὶ χλήματος διαλέγεται, 

τὸ δὲ --- τλημον Ἱάρ ἐστιν ἀληθῶς ---ελημα πεποίηχε 

τὸ χλῆμα. Καὶ οὐ µόνον Ίε τοὺς τυχόντας ἀδικει, 

αλλ’ ήδη καὶ τῷ μεγάλο ὢ βασιλεῖ, ᾧ ᾧ καὶ γῆν καὶ θά-- 

. 9 --- τι. (88 - 97) 

οἱ οὐποαία : ἔππα γετο Ἰιαιὰ Ἰονίίου πα οοπηπηοία5, οἱ γα 

ἄζ6θΗΣΙ5, ΠΠΙΕΗΣ Ἡο ας [επιροτῖς 5αοζθςξα. ο[ἴαπῃ σῦκα, 

τόκα αρρε]]εί. Ότο ἁμίοπι νος Ρος 1ΟΥ6ΙΙ, πί αΠΠοΙ οἱ 

οπηπί ορε εἰ απχ{](ο ἀεμαίἳ ]αδίαπα ἹπάΙσηαΙοπεπα Γογα[ῖ5. 

Χεαπε επίπῃ ΡαΥγπ1 Ἠος απἲ γη]ραγο Ῥοτίοπ]άπη οδί, 411. 

ἃβδιθίῖς οἱ [απ α{ρι5 Π]θ γοιρῖς ρο]ηί: ΠΚΠΙ χίσσαν (4 

οδί Ρἰζαπι) ΠΠΕΑΠΗ , ἄγΕΠΙ Ιοηπαεἴςίππαπα, οκ πιθβῖο, αἱ Τα 

ἀἴσαπα, δἷπα αὐτερίαπα, Χίτταν αρρε]αν]ί : απἵῃ οἱ φάσσαν 

(ἆ εδί ραπ ραπη), ΠΠᾶ ΟΠΗ νήσσαις (14 εσί απαἴνς) οἱ 

κοσσύφοις (14 αδί ππτι]15), Ἱπίθγαϊσσπίε Απδίαγο]ιο, πμ οτ]- 

ρι. Ῥονίταν]ί οἴἴαπα αἆ 5ε ΠΟΠ Ῥαισᾶ5 µελίσσας (αΡ65) : ἵῃ 

ΑἴῑΙζαΠΙ Υθγο Υοµίεῃς, ες πιραῖα ἴῆ]α γεσῖοης Ὑμηττὸν Ριθ- 

{6υ Ίας ταρυ]{, ἱάππε γορίς 1ρ8ῖς οοἱειίσαιε ἱπςροσίαπΗρις. 

9. Ὑετιπῃ αι]ά οσο Ιδία ΕΟΠΊΠΊΕΠΙΟΓΟΖ ἰοία ΠΊε Τ]εςςα[ία 
εχρυΠέ, νπἸί(πε οὐ Τμοίίααπα ἀῑοῖ : ἴοίο ἵπεαρεγ θα- 
λάσση (πια1) 5ΗΠ1 οχο]ήδης. ἈΝεΠιθ α σεύτλοις (Ἠε[16) ΙΟΙ- 
{οηδίριις 5ἱρί (οπηρεναί, αἱ Ίαπα, αποά ἀῑοῖ 5οἱεί, Πε πάττα- 
λος (ραχΏ]]ας) απίάσια παΗί γε τας ἳί. Οπος νρτο Πενα 
αἴπι Ἱπ]αγίογαπη ρα[ΐθης, Υο5 1ρ5ἱ πΠΙ [ερδίες οσίῖς : πε(πε 

επί ππ( απ] αοσηδανἰ Πεταηα ζητα, 60138 πηϊμῖ σμάραγδον 

αὐφίπλε, οἱ ἰοίαπι Σμύρναν καγηρη]{: πθς ἵρδαπῃ εῖαπα ἔὖ, 
ΟΠΊΠΘΣ συνθήκας ([αάθγα οπιπῖα) ταπηρεη{θη εἰ συγγραφέα 
(δοτίρίοτοπα Ἠϊςίογίαγπα). Τμογαίάεπα ἵπ. {αἲ το πασίαπ 
σύμμαχον (5οεἵαπη). Ἐἰεηίπι γἰοῖπο πιο ῥῶ γεπία ἀαπᾶα, 
αποᾷ πιοτῦο ἸάβογαΠ5 πηεας αΡιᾷ 56 μυῤῥίνας (ΠΙΥΤΙΗ5) Ρ]αΠίᾶ- 
πῖ, οἱ αᾳπαπᾶο αίτα Ρ16 Ρεγοίαπ] π]θ ἐπὶ πόῤῥης (1 ππαν]]- 
Ίαπι) Ροοιςκοηΐ. Τα σπίάειη εσο ΗΠΙ. 

10. Ἠου Υενο ταῦ (απ 5 παίυτα γΙο]εηίάπ αἀγδιδης 

γοίηιιας θἱίαπι Πθγα5, ]απ εοΠΡΙάΘΓΘΠΙΙ5. Χαπα (ποᾷ α ϱ6- 

(οεῖς ἄποφπε παϊπίπιε αὐςπαεΕ, 5εᾷ εἴ θελτα οἱ θητα οἱ ἕητα 

α{ Ργοβθ οπηηία οἰοπποπία Ἱπ]αρῖα α[Γεσογῇέ, 4ε Ίος ΠΠ Πΐεγας 

Ίῶφας Ίρδας αοσθιςε 1η [ο5πιοπίσπη. ΑπαΙΙς, Ὑουα]ες [ηά]- 

ο05, ἱρδιπῃ δέλτα ἀἴσοης : Ῥγἱρηῖ{ ΠΙΗΙ ΠηΘάΡ ἐνδελέγειαν, 

Ῥτο ατα ἐντελέχειαν ἀεετο ᾖαρεί; απο 5απε 6ΟΠΙΓΑΓΙΠΙΗ οςί 

οπηπῖρις Ἰοβίρης. ΑιδΙΙς θητα ΡΙάΠΠΘΗΣ οἱ εαρηῖ επρῖ]ος 

εγο]]εῃ5, εο αποᾶ ρι]γαζαπα εδἰ κολοκύνθῃ (οπεπνίία). Αι- 

αῑῖς ἵρδυπη οσα ζήτα, «πεγεῃς 5ἱρὶ αΡ]αἴΠΠῃ ο-ςθ σνρί- 

ζειν οἱ σαλπίζειν (Β5ίπ]α εί ἵπρα 63Π6Γ6), α4εο αἱ πο γρύζειν 

αἰά σπα (14, οδί πππ(ἴτο) ΠΠ ρουγο Ποραί. Ομ]ς Ιδία απςο 

[οναί5 απί σπα’ Ρώμα 5αῖ5 πιᾶσπα οί [απη 5οε]εςίο Τα 5 

14. Ὑοαη Ίου ποπ. {αηίαπα οοσπαίππα 5δί εἸοποπ{ογ Πα 

σοπις Ἰ411, 5εᾷ. 1801 π Ἰοπηίηθς 1ρ5ος συαδσαίαν, ἵπ ΠΗπο 

πποᾶσπι. Ἅθαιε οπίπη ς ΡουαηΗ, αἱ γεσία [οιαπίυ Πησαῖς: 

Ίπημιο Υογο» Σπάΐςας : ΠπίθιΙΠα επίπα τος ἨΠΙΑΠΟΡ ΤΗΥΡΗ5 πι 

αἀπιοποτηηί γλώσσης (14 οί Πησισς }: παπι πο Ἠὰς 4ποσΠθ 

οχ Ρατίο οχίτυςῖῖ, 6ἱ γλῶσσαν [αοἳί γλῶτταν. Ο γλώσσης Υοτθ 

ΠποΓΏΗς τα”. οι τεᾷθο αἲ Π]ηά απο οσρείαΠ1, Ἰ0- 

πηϊπίραδαας. Ρα(τοςΙπαΡοΓ απ Ἡς, Ἱπ (πας 4 γειδής 605 

ἀοπαϊ. Ναι νἰπου]ϊς απ ραςάαπα γοσεπα ΘΟΓΙΠΙ Τ00- 

απετε εἰ ἀϊποειρειε ΟΟΠΩΙΗΡ. Ουπὸ ααἲς Ῥυ]ο γάσα απ]ά- 

ρίαπι γΙάεης, Ἰ4 καλὸν (ρε μναπη) αρρεί]ανε γε], Ίου ταῦ ον 

άΠΦΥΟΙςΟ ἵπγαοης ταλὸν ἵρδιπα ἀἴσετε εοαῖί : αὖθο επρῖῖ Τη 

οπιπῖρις είηιας 5οᾶος ομπετα. Ἠαήκιπα ας απἱβρίαπι 

αϊ61Μ, περὶ κλήµατος (14 ο5ί, 4ε ρα]πι(ϱ) : Ίου Ὑθγο,, ο5ί οΠΙΠα 

τογθγα τλῆμον [ἱὰ οσὲ 5οεΙεςίππι), τληµα [αοἳς, απο τα 

χλημα. Χες Ρ]εροῖος {απίππη Ἰομαῖπος Ἱπ]ηγία α[Ποῖέ, 5εᾶ 

Ίαμα εἰἴαπα ΤηάΡηΟ ΠΠ! τοσί, ου] [απια εί ἵρσαπα ἴ6υγαῦῃ ε 

λα ο Ὅ 

ο 

ο 



(98 - τοι) 
2.1) στη ο 3, 

λασσαν εἰξαί φασι χαὶ τῆς αὑτῶν φύσεως ἐκστῆναι, τὸ 

δὲ καὶ τούτω ἐπιθουλεύει καὶ ΚΌρον αὐτὸν ὄντα 'Γῦ-- 

ρόν τινα ἀπέφηνεν. 
12. Οὕτω μὲν οὖν ὅσον ἐς φωνὴν ἀνθρώπους ἀδιχεῖ 

ἔργῳ δὲ πῶς: Κλάρυσιν ἄνθρωποι καὶ τὴν αὑτῶν τύχην 

ὀδύρονται καὶ ἸΚκάδµμῳ καταρῶνται πολλάκις, ὅτι τὸ 
ταῦ ἐς τὸ τῶν στοιχείων γένος παρήγκγε: τῷ γὰρ τού-- 

του σώματί φασι τοὺς τυράννους ἀκολουθήσαντας χαὶ 

μιμ.ησαμ.ένους πλάσμα ἔπειτα σχήματι 

τοιούτῳ ξύλα τεκτήναντας ἀνθρώπους ἀνασκολοπίζειν 

ἐπ) αὐτά: ἀπὸ δὴ τούτου καὶ τῷ τεχνήµατι τῷ πο-- 

νηρῷ τὴν πονηρὰν ἐπωνυμίαν αυνελθεῖν. Τούτων οὖν 
ἁπάντων ἕνεκα πόσων θανάτων τὸ ταῦ ἄζιον εἶναι νο- 

». Δ 
αυτου το 

μίζετε: 
τοῦ τα τιμωρίαν ο πτσθα, »τὸ τῷ σχηματι τῷ αὖ- 

Εγὼι μὲν γὰρ οἶμαι δικαίως τοῦτο μόνον ἐς τὴν 

τοῦ τὴν δίκην μαμνην ὃ δὲ σταυρὸς εἶναι ὑπὸ τούτου 

μὲν ἐδημιουργήθη, ὃ ὑπὸ δὲ ἀνθρώπων ὀνομάζεται. ' 

Μο 

ΤΙΜΩΝ π ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΟΣ. 

ΤΙΜΩΝ, ΖΕΥΣ, ΕΡΜΗΣ., 

ΤΝΑΘΩΝΙΛΗΣ, ΦΙΛΙΑΔΗΣ, ΔΗΜΕΑΣ, 

ΠΔΟΥΤΟΣ, ΠΕΝΙΑ, 

ΘΡΑΣΥΚΛΗΣ. 

-- 3 ΙΜ. Ὁ 7εῦ φίλιε καὶ ξένιε καὶ ἑταιρεῖε καὶ 
χαὶ ἀστεροπητὰ καὶ ὄρχιε καὶ νεφεληγερέτα 

καὶ ἐρί Ύδουπε καὶ εἴ τί σε ἄλλο οἳ ἐμθρόντήτοι ποιηταὶ 

χαλοῦσι, καὶ μάλιστα ὅταν ἀπορῶσι πρὸς τὰ µέτρα” τότε 
γὰρ αὐτοῖς πολυώνυμος γινόµενος ὑπερείδεις τὸ πῖπτον 

τοῦ μέτρου καὶ ἀναπληροῖς τὸ κεγηνὸς τοῦ ῥυθμοῦ: ποῦ 

σοι νῦν ἡ ἐρισμάραγος ἀστραπὴ καὶ ἤ βαρύθρομος 

βροντὴ, χαὶ ὅ αἰθαλόεις χαὶ ἀργήεις χαὶ σµερδαλέος 

κεραυνός, Ἅπαντα γὰρ ταῦτα λῆρος ἤδη ἀναπέφηνε 
χαὶ χαπνὸς ἀτεχνῶς, ποιητικὸς ἐ ἔξω τοῦ πατάγου τῶν 
ὀνομάτων. Τὸ ὃ δὲ: ἄοίδιµμόν σου καὶ ἐκηθόλον ὅπλον καὶ 
πρόχειρυν οὐκ οἳδ' ὅπως τελέως ἀπέσθη χαὶ ψυχρόν 
ἔστι μηδὲ ὀλίγον σπινθῆρα ὀργῆς κατὰ τῶν ἀδικούντων 
διαφυλάττον. 

9. Οᾶττον γοῦν τῶν ἐπιορχεῖν τις 

ἕωλον θρυαλλίδα φοβηθείη ἂν ἡ τὴν τοῦ 

ις 

ἐπιχειρούντων 

Ἱερευνῶῦ Φλόγα: οὕτω δαλόν τινα ἐπανατείνεσθαι δο- | 

χεῖς αὐτοῖς, ὡς πῦρ μὲν ἢ καπνὸν ἀπ᾿ αὐτοῦ μὴ δε- 
διέναι͵ μόνον δὲ τοῦτο οἴεσθαι ἀπολαύειν τοῦ τραύματος, 
ὅτι ἀναπλησθήσονται τῆς ἀαβόλου. Ὄστε ἤδη διὰ 

ταῦτά σοι χαὶ ὅ Σαλμωνεὺς ἀντιθροντᾶν ἐτόλμα, οὐ 

πάντη ἀπίθανος ὢν, πρὸς οὕτω Ψυχρὸν τὴν ὀργὴν Δίκ 

θερμουργὸς ἀνὴρ μεγαλαυχούµενο.. ΠἩῶς γάρ; ὅπου 
Ύε καθάπερ ὑπὸ μανδραγόρα καθεύδεις, ὃς οὔτε τῶν 
Επιορχούντων ἀχούεις οὔτε τοὺς ἀδικοῦντας ἐπισχοπεῖς, 

λημᾶς δὲ καὶ ἀμθλυώττεις πρὸς τὰ γιγνόμενα καὶ τὰ 

ὥτα ἐκκεχώφησαι χαθάπερ οἳ παρηθηκότες. 
8. ᾿Ἐπεὶ νέος γε ἔτι καὶ ὀξύθυμος ὢν καὶ ἀχμαῖος 

τὴν ὀργὴν πολλὰ κατὰ τῶν ἀδίκων καὶ βιαίων ἐποίεις 

Υ. ΤΙΜΟΝ. 

πανδαμάτορος | 

Ίλς η. 91 

ΠΙΑΤΟ ϱρ58ῖ556 αίᾳια παίαταπη 5άΠά Ιηπίαςςο, ἱηδίαἰαίατ οί 

εχ 1μ5ο, 4ΠΙΠΠΙ Κδρος δῖΐ, τΌρον (ο56τη) απθηάαπῃ ο[ῇοἵς, 

12. Αίμα ἵη Ἠπο πΙούπα γοςσθη ΠοΠΗΙΠΙΠΙ Ἰορά{. Φ1ο0- 

πιοᾷο ΎοΓο Γ6 Ίρδα οί ορεγο οοδάεπα Ιω4αἱ, αιάΤίο. Ῥ]οταπί 

Ἠοηλίπος αἰαια 5Η Γοπίπηας γίός 4οῇοπί, αἴσιο ἵρειπι 

5Ώρο Οα4πΊΗΠΗ εχδδοΓαΠ{Η1, αιιοᾷ ταῦ ἵπ οἸοπιοηίογα πα σεηι5. 

Ἰηγοχον]{: αἰππί οηἵη ΤγγαµΠος οἶας Πίσγα. οοΓριΙ5 βοομίος 

αἴήπο Ηδ αι Ἱπηίαίοςδ, Ροδίθα ΙΙ! Πσανα ογαζθς Γαὐη]- 

«556, απῖθις Ποπιίπες α[σογοπί : αἴ(ιο οχ Ίχου Ἰῖο Τάι 

ρογηίσἰοςας [αργία ΡΕΡΣΙΠΙΙΠΙ ἨΟΙηΘΗ (σταυροῦ) ομγθηίςεο. 

Ῥτορίαι ἰδία οπηπῖα αποί ΠποΓΙΡΙ5 {ρδίΠι ταῦ. ἀἰσηιπη 6556 

οεηςεῖς2 Έσο φπἱά σπα οχἰςπηο πιθη{ο Ἠου 5ο] απ1 αἲ 5αρρίῖ- 

οἴππῃ ἱρδίας ταῦ το] 1, αξ ΡΩΠάΠΗ ἵῃ δα Ί]α βσανα να5(]- 

ποαί, 41α) 64ΠΕ π{ στανρὸς (ογιικ) οςδοί ἴδίίας ορογα ο[ΓοσίπΠα 

οδί, ΠΟΠΙΕΠ(Π6 Ἠος αριιὰ Ιοηππος 5ογᾖγδίαγ. 

τς 

ΤΙΜΟΝ, 5ίνε ΜΙΡΑΝΤΗΠΒΟΡΟΣ. 

ΤΙΜΟΝ, ΦΌΡΙΤΕΒ, ΜΕΠΟυΠΙΟΣ, ρωῦτῦς, 

ΡΑΌΡΕΒΤΑΡ, ἄΝΑΤΗΟΝΙΡΕΡ, ΡΗΠΗΑΡΕΡ, ΡΕΜΕΑ, 
ΤΗΒΑΡΥΟΙΕΡ. 

1. ΤΙΜ. Ο ο αρίίε ΡΗΙΗα, εἰ Χοπῖε, οί Ηείωνίε, οἱ Ερ]ος. 

Πε, εἰ Αδίενορεία, οἱ Ηοτοῖο, εί Νορμε]εροτεία, αἱ Επὶράαρο, 

εἰ 5ἵ απο {6 αίο γοσαηί πομ]πο αἰοπ]{ ροδία., άᾳπο αἆθο 

41 Τη γους Γαοἵππς]ο Παργοηί Ιπιροᾶ1(1 (ἴππο οΠἵ 15 π]ᾶσιο 

ΠΟΠΙΙΠΗΠΙ ασπηίης 55ίῖπες ΥΘΥΣΙΠΙ Ἰαραπίθηα, θἱ ΤΗΥ ΙΠΗΤΗΠΗ 

Ἠήαπίεπη τορ]ες) : αδί παπο (υἱριν Π]ὰ {ππη {αμίο δἰτορίίιι 

εγαπηρθης 2 αδὶ (οπ]ίγα {απίο οπη(α Ώοαπς 2 αϱί ιά Παπι- 

ΤΊΗ5, 64Πά6Η5 ας {αγ ρ]]ο (απιοῃ 2 Οπ]γίς 5αΠο οοηδίατο Ρο- 

{εδί, οα οπηπῖα ΠΙΠΙ] 0556 αἰῑιιά απἱά(πατη Ρσρίθυ πισας ας Γι]- 

ΠΠΠΠΗ Ρ]αΠθ ΡοσΙΙΟΙΠΗ, ποπΙΙπΙΠΙ ςἰγαρίέατη ἱ ἆσπιας, Το]αΠι 

ἁπίοπη (παπι ἀδραπίαίππη Π]]αἆ αἱ Ίοησο Γογἴθης 6ἱ οκρθὀΠξαπῃ, 

πηοςοῖο «πο Ρασίο Ρ]απθ τες ποίαπα ος, οἱ Γοβ]κ]έ, πο (α/1]- 

Ί]απα απἱά δα ἴταῦ οἰπ[β]]απῃ αἀγοιςις φοθ]εγαίος τοίῃοης. 

2. Ἰπὰε ε5ί αποᾷ ρου] αγ! ροίῖα5 πιοιον]η{ Ποςίσυπ] αΠαπιοά 

εἰΙγομηίαπα, «παπα θα]παϊπίς οπποία ἀοπηαη(ἶς ΠαΠΙΠΙάΙΗ : ἴία 

γἱάειῖς Π]]5 (ΠΠοπειη Ιαου]αῖ, αἱ ἴσπανη οἶιι5 Ὑο] ΓΙΠΠΙΤΗ Ἰαιι] 

Ππησαπί, οσο ΠΠΙΤΗ οχ να]ηογα Ππα]πΠι 5ἱρί ασοία στο οχ]- 

Ἠϊπο 

446 θδί απο ΦαΙΠΊΟΠΕΙ ]ε, {ο οοηἰοηιίο, οοπίτα ἴοπαιο 

Ππηθηί, αποά Γαρίηο ορογίαπίαΓ αἴπιιο πα πΙποπίης. 

ἄὐδης ο5ί, υἰΓ απ απο ἆς 56 ορίπίοΠεπα ἵπ απϊπιϊ5 μοπηῖ- 

ΠΤΙ [α6]]6 ΠπογοίαἩ, απᾶαν 41ρρο οἱ αγάθης απΠπΙΟ αἆγεισις 

0ΥΕΠΙ {ατα [σίά πα. Οἱ άπ{ απ 2 411 {α γο]α(1 ον Π]αΠ - 

ἀναρογα. Ρο ἀογπηῖοις Ῥοι/1γο5 ΠΟΠ απάἶᾳ5, πθ(πο ΙΠ]δίος 

ἁδρίοίας: οοπίγα απἴοπα Πρρίς οἱ Ια5οἱοδί5 οσυ]{5 σα απ βαΠί 

γ]άρας; αἴαπο ααγίρα5, τε]αέσθης5, ομδιτάιοτῖς. 

3. Ναπι (πυπ] αάμιιο ]αγεπίς οἵα5, αγάοπ(ἶ απίπιο οἱ Ίγα- 

ουηάἶα σνανἰ, πηπ]ία φπο[ἰάϊο αἀγθιδις Ἱπ]αδίος ας νἰο]οπίος 
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τοῦ Δευκαλίωνος ἐγ- ἐπὶ «χρεῖ ἵνα ούνου ναυαγία 

πα 
νγετο» ὃσ ὑποθρυ/ίων ἁπάντ ολ, χαταδεδυχὀ ότων μόγι 

μή] πεο» 
τ ἕν τι κιθώτιον σωθηναι 

ζώπυ 
ἐπιγονὴν καχίας μείζονος. 

4. Τοιγάρτοι ἆ 
ψ. ο εκ ει 

μας ῃ τρ ανὐτον, ουτε 

προσοχεῖλαν τῷ Άυχωρε 

έριιατος διασυλάττον εἲς 3 / 
ρόν τι τοῦ ἀνθρωπίνου στςε οι Ἱ 

κόλουθα τῆς δαθυμίας ταπίγειρα χο- 

θύον ως ἔτι σοί τινος οὔτε στε- 

φανοῦντος, εἰ µή τις ἄρα πάρεργον Ολυμπίων, καὶ 

ποιεῖν δοχῶν, ἀλλ’ εἲς ἔβος τι 

ἀργαῖον συντελῶν: καὶ κατ ὀλέγον Ἀρόνου σε, ὦ θεῶν 

γενναιότατε, 

Εδ λέγ 

οὗτος οὐ πάνυ ἀναγκαῖα τ 

της τιμης. ἀποθινοῦσι παρωσάμενοι 
ο στ 

ειν ποσάχις ἤδη σου τὸν νεὼν σεσυλήκασιν: οἱ 
ο ώς 

δὲ καὶ το τῷ σοι τὰς γεῖς ἴρας Ολυμπίασιν ἐπιθεθλήχασι, : 
/ ΔΝ 

χαὶ σὺ ὁ ιθρεμ έτης ὤχνησας ἢ ἀναστῆσαι τοὺς χύνας 
Ἅ  α . 3 λ ο κο να... 
Ὦ τοὺς γείτονας ἐπικαλέσασθαι, ὡς βοηδροµ-ήσαντες αὖ-- 

ν τ 
μ 

ποος 
τ 

λ ο ην 5 τοὺς συλλάθοιεν ἔτι συσχευαζοιένους ς τὴν φυγήν 

ἀλλ᾽ ὃ γενναῖος καὶ τωποντως χαι Τιτα πν 
/ . 3 

ὀμ.ενος ὑτε 

ανοχράτωρ 

ἐκάθησο τοὺς π οκάμους αὐτῶν. ὃε- 

Κάττη γυν χεραννὸν ἔχων 

ὦ θαυμάσιε. πηνίκα πα 

ζενρ 
Ταῦτα τοίνυν, 

ἀμελῶς σεται ουτως παρο- 
λ 

ρώμενα; ἢ πότε κολάση τὴν τοσαύτην ἄδ ος 
: 

σοι Φαέθοντες Ἡ Δευχαλίωνες ἴχανοὶ πρὸς οὕτως ὑπέρ- 

αντλον ὕθριν τοῦ βίου: 
- σ λ λ λ 

5. Ίνα γὰρ τὰ χοινα 
. ξ 

Ἀθηναίων εἲς ὕψος ἄρας χαὶ πλουσίους ἐκ πενεστά-- 

δεοµένοις ἐπιχουρ) 
αν τῶν φίλων ἐκ ὤδας 

των ἀπι 
μαλλον 

οι 
Π αἱ 

ον 

όμην, οὐχέτι 

ππουσιν οἳ τέως 
ς 

 κβως χαὶ 
»ν εο 

ὺ ἐμοῦ γευ- 

Ὢν που χαὶ οσοω Ὁ βα 

παλαιοῦ νεκροῦ 

ο, Ξ 
ματος ἀπηρτημένοι, ᾱλλ δίζων εν- 

τύγω τινὶ αὐτῶν, ὥσπερ τινὰ στήλην 

ὑπτίαν ὑπὸ του χρόνου ἀνατετραμμένην. ρε ἔρχονται 

; 
μηδὲ Αναγνόντες, οἳ δὲ καὶ πόβῥωθεν ἰλόντες ἑτέραν 

ἶ 
ἐκτρέπονται δυσάντητον καὶ ἅπο ον θέαμα ὄψ τα 

ὑπολαμθάνοντες τὸν οὗ πρὸ π 

γέτην αὐτῶν γεγενημένον. 
πο [ά Δ ο. κ. Ξ}-ῶλ -- / ο 9 ο Γι 

6. ὍὭστε ὑπὸ τῶν χκαχῶν ἐπι ταύτην την ἐσχατιὰν 
; 

η) 
τραπόµενος ἐναψάμενος διοθερ 

σωτῆρα καὶ Γεδερ- 

/{ κ" .» 

ραν ἐργάζομαι τὴν γην 
/ ε.α. / ᾿ .ω 

τεττάρων, τῃ ἐρημία χαὶ τῃ ὃδι- 

ροσφιλοσοφῶν. Ενταῦθα τοῦτο Ἰον μοι 
μ Ξ / δανεῖν, µηκέτι ὄψεσθαι πολλοὺς παρὰ τὴν 

Ἠδη 

τὸν βαθὺν τοῦτον | 

ς καὶ νήδυμον ---- ὃπὸρ τὸν Ἔπι- | ν 

--- καὶ ἀναρριπίσας τὸν χε- | 
ῃ , λ Ι 

ναυσαμενος μεγάλην ποιήσας την ' 

ὑπόμισθος ὅδολον 

χέλλη πρ 

δοχῶ χερ 

ἀξίαν ν εὖὐ Όντας" ἄνιαρ βότερον γὰρ τουτό γε. 

ρό νου καὶ Ῥέας υἱξ, 
ὕπνον ἄποσεισ ἄνενος 

ΤΙΜΩΝ. 4--- 6. (αος -- 11) 

Ραταῦαξ, δαρ]αίαφας οπ]ηῖ Ἱπάποίατανς 5Ρ6, Εε]ία εΗπι Ἡς 

ποτθρας, πεις (Πα οοδυπα ενα Γππ1ο: ασὶδ οοη- 

6η δσα ῆ]ς Ππιοπίαραίατ, ζοηῖίνα τοηασῖοραί, Γαἱσαγ Τη ΠΙΟΥΘΠΑ 

πο]ατῖς Ραση αξφο οἱ πδσιε μη οραίυς : ἴθυγο απἴθηὰ Π1Ο- 

τας Πα [γοφαεηίες ΠεραπΕ, αἱ ο υχὶ αφΙαΠοποΠα ρίαπο ΤοΓοι- 

τοηίς ηὶν αεθενα πχ ταεβαῖ, σταΠ(ΙΠεΠΙ αΠ{οτη 5οχα ἀἴσογοςς 

αἱ αἱ γιο]επίῖας εἰαίυςαπο ἴθουπα Ίοσμας, Ίπηργες ο[[αςῖ εἰ 

νε]οπιεηνρς 4δ[ογεραβ/α 1η ἵεταςς 5ἱησα]α» σαίος Παν ΤΠ) 

απαθαηί. ΟπαπιοβγοπΙ Ῥηπείο [επρογῖς 5α0 Ώδιολ]ίοπο 

{απίσα {αοτηα εδἰ πα[ασίαηα, Ὁί οπηπῖρας ασπα ομγη(ῖς 

απ]σα πιοᾶο 5αρειΓαθηξ ἄτοι]α αἲ Τγεοτθιπα πιοπίοια αμ- 

ῥα]δα., νο]αί! αποπάαπ; σεποτῖς Ἠαπιαηῖ Γοηηίθπα ΞεΓΥαΗ5. 
απο πια]οτο ἀθϊηάο 5οείθτα 5οΏο]εςοθγεηί, 

4. ἘΤσο εοπάίσπαπ Ῥγείασι οὗ «οσοτάῖαπα αὖ. Ἡς ε]ϊςίτ, 
οπῖ ΠΕΙΠΟ Ἰούζα 16Π1 5ασΓαΠΙ Γαοἵξ, πες σοτοπαπα Ππιροπῖ!, 

η]ςϊ [ογίο πας ααἲ αἰίοι αια5Ι ΟΙΥπιρίογΙπα. οογοΙαΙαμο, 

Ἰάᾳπε αἱ Πρῖ ρναδίαί, τθΠη 5ο μαιιά 5απθ ΡογπεζθςΣαΙΕΠΙ 
Γασθγθ οχἰς[ηιαί, 5οά Υοίοτι πεξοῖο ευῖ ἹπςΗταίο τά ἀππάσι 
οοδί.  ΠΙ ἴε, ο ἀεογαπῃ ργῶ5ίαΠ[Ιςδίπιε, ραπ] πη Τη 

βαανγηί Ίοεμπι τοάΙσεμ!, οΠΊΗΙ [6 ΠΟΠΟΥΕ 5ροΠαηίο». ΜΠΙοΟ 
Ίαπα Πεσγε αποίτος Γαπιρ]αῖα {παπα εχρΠατηί: απἰάσπη οσα 
ΤΙΣΠΗΣ ΠΡΙ αριᾶ Οἰγπυρίαπο 5αηί αἀπποληῖς οἱ {ας απδρι ὑψι- 
θρεμέτην (αλΗιοπαπίοιη) ροεία. νουῖίαηί, πε απδας απίάευα 
ος οχοῖαγο 6.65 γε] γἰοῖπος αἀνοσατα, απ ο γοδσίο 60- 
οπιτοπίος οοπηργεμεπάεγεπί 5ασγῖ]εσος., Τε5 5ιᾶς οἹαμΗΠΙ 
οοηνασαῃί5ς, πί ἵπ ρεᾶες 5ο ρτοπας ἀαγοπί. Φε {π, [ον- 

ες με]]αῖος, οἱ αὐϊ γιγαντολέτωρ 6ἱ τιτανοκράτωρ (Οἴβαῃ- 
{ατα οἱ ΤΙσπΊΠ υιείος) Ῥγαϊῑεαςῖς, 5οἆεμαδ, παπα ἆ6- 
οοπιοπΏ]{αἷο ΓΠΊεή. 5ΙΞΗΠΕΗΣ, Ἰπίθιρα ἆππι οἴποηος 

ἄπγθος ο{ἵοςο ΠΡΙ αἰίοπάεβανί. Ἠσο Ισίαν, ο ἄοις αἀπιῖ- 
ταρΏῖς, απαπάο. {απάεπα ἀἴδςηπ]αναο ἀοσίπος» (παπά ος 
π{ {απία [αοἴπογα παπα οαςξ απο οιρίς εοπΠαμταίοπος 
Ῥ]ιαεποπίδιο, αποί Ώοπσα[ίοποα ἀλατία ςαἰῑς ο55ε απεαηῖ, 
αἱ ἴαπα Ιπδχ]ιαςία Ποια Ἰηςο]επίῖα εοπιρεςεαίατ2 

σ. Ὠο πιο οηἴπῃ η ἀῑσαπα, ῑς, απ αἆ οείοτος ΡοιΏπεηί, 

ομηϊςεῖς, Ροξίαπαπα [οἱ Αλοηίθηςες εγον!ῖ, ἀῑνιίεξαιπο εχ 

ρατρεγιζηιῖς τοὔα1ά1, αἴππο οηπῖρης δα, απ] θης οσεραη!, 

Ῥεπίσης Ἰαγσίίς 5Η. 56. αξ ΤοΊή5 ἀῑεαηα, ΡΟ5Ι(ΗΑΠΙ 

αὐριγα τα, αἱ ἵπ απηῖοος Ῥεπεβοις εξσεπα, ορες ε[αά1, αἲ- 

ἆπθ οα 6 Γαοίαπα οσί, αἱ αἲ Ἱπορίαπα γοὐαοία5 5η : ΤΠ πο 
Ῥεουςης Ἰσπογαμί, ας πο αδρίσῖαηί απἶδεπα, «ΠΠ ΤαΠ1ΘΗ 8η- 

{θα ππο τογετονθηίας, αἀογαγεηί εἰ οχ πἹοο Ῥοπάετοηί παῖα - 
απ. εἴἴαπη 5ἲ Γογίο ομ1 ῃρ5οι πα 1η σἷα οζζπΓαΠ1, Ἡ πο ε]αά 
αν οΥΞΙΠα Ποπηϊηϊς ]απιάπά η 5ερι]1 (ασπα , {επαρουῖς ἁἷι- 

(ατηϊίαία εοἸ]αρξαπα, Ρα ἱετουηί, πο Ιεσεπίες απ]άεπα : αἲῆ 
απίοπῃ απππα Ίομσα πῃο τἰάσηί, ἵπ αἰἴαπι ἀοΠεσιιηί γίαιι, 
ταῖῖ απἱρρο τῖδατος 5ο 5ρεσίασα]απη αλαποά οέεαΓς ΤΠΓαΙΙ- 
εἴππα αἴᾳιὸ ανεγςαμά σπα, πε, Ἱπαπαπα, απ] ΠΟΠ α ΡηίάθΠα 

εογναίος 1ρ5ῖς απάἴεβαπα εἰ Ῥοποβοίογυπι απίο. 

ϱ. Το Ἰίαφπε τηα]ῖς οἰτουπανγα]αίας., ἵπ Ίππο τεβΙοίΗπη τί 

ἀοδογίππα αβτΙΠη οομορςςῖ, 6ἱ 5αξ5Ρθη5ο εν Μηιθεῖς ΥἨΕΠΟΠΕ 

ΙοΙΓΑΠΗ σοἶο, απαίποΓ Ἰπ ἀἴοπι οβο]5 Ἰοσαία ορετα, 6ΠΠΙ 

Ἰΐαοπε θἱ Ίναυ 5οΠπάΐίπο ΡΗΙΙοξορμαη». Ἠϊο επῖπα Ίος θεγία 

Ἰαβονῖ5 πιοῖ γίάεου ργοιηῖ σπα σοΠσε(1, αποά Ρ]ετοξπε ρα- 

[ο «σπα οἳ πιθηίαπ Γογίαπαίος Ποπ 5Ηπι σίσυνης : 14 

οπῖπα πηϊηί π]πηῖς πηο]εςίμπα. ΑΕ παπο {απάεπα αΠηπαπᾶο, 

ςαιπῖ ας Τους» ΠΠ, εχοπΠθης αΠΙ5ΞΙΠΙΠΙ Ι5ίαπα ΞΟΠΙΠΗΠΙ 

ας νήδυμον [ἀδρορίία ἀπΠοΠΠππαπη] (παπα ἘρϊππεπΙάσηι ἀος- 

ππϊοπάο τἱοῖςι), Παία 4εππο εαξοιίαης Ππποη, αι εκ Εξία 
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φλόγα ἐπιδείξαιό τινα γολὴν ἀνδρώδους καὶ νεανικοῦ ς ῴ ος δικα ή, 
Διὸς, εἰ μὴ ἀληθη ἐστι τὰ ὑπὸ Κρητῶν περὶ σοῦ καὶ 
νο ος ρ 

τῆς εχει ταφῆς μυθολογούμενα. 
Άν ον  εχι .. Δ 

7. ΖΕΥΣ. Τίς οὗτός ἐστιν, ὦ Ἱρμῆ, ὅ κεκραγὼς 
τν ον Ας , 

ἐκ τῆς Ἀττικῆς παρὰ τὸν Ὑμηττὸν ἐν τῇ ὑπωρεία 
ον ῄ ᾗ 

πιναρὸς ὅλος χαὶ αὐχμῶν καὶ ὑποδίφθερος; σκάπτει 
κ - η / π 

δὲ οἴμαι ἐπικεκυφώς" λάλος ἄνθρωπος καὶ θρασύς. Ἡ 
Ἀἁ [οὰ 3 οσο ν 

που φιλόσοφός ἐστιν: οὐ γὰρ ἂν οὕτως ἀσεθεῖς τοὺς 

λόγους διεξήει καθ’ ἡμῶν. 
σι τει” ν 3, / 3 ο πι) ὃν Ῥ. ἒ 
ἘΡΜ. Τί φῆς, ὦ πάτερ; ἀγνοεῖς Γίμωνα τὸν Ἐγε- 

ον Δ - νο ΜΕ ὃ πολλά ος 
κρατίδου τὸν ἸΚολλυτέα; οὗτός ἐστιν ὃ πολλάχις ἡμδίς 

. ; ο 
καθ Ἱερῶν τελείων ἑστιάσας, ὃ νεόπλουτος, ὃ τὰς ὅλας 

ακα ων 5 .... τοι Π 
ἑκατόμβας, παρ) ᾧ λαμπρῶς ἑορτάζειν εἰώθαμεν τὰ 

Λιάσια. 

2ΕΥΣ. Φε 

σιος, περὶ ὃν οἳ : 
ἐστιν; αὐγμηρὸς, ἆθλιος καὶ σχαπανεὺς καὶ μισθωτὸς, 

ὥς ἔοικεν, οὕτω βαρεῖαν καταφέρων τὴν δίκελλαν. 
8. ΕΡΜ. Οὐτωσὶ μὲν εἰπεῖν, χρηστότης ἐπέτριψεν 

αὐτὸν καὶ φιλανθρωπία χαὶ ὃ πρὸς τοὺς δεοµένους 

ο ον β ΞΑνς ὄ τς ο 
τῆς ἀλλαγης" ὅ καλὸς ἐχεῖνος, ὃ πλού- 

ο ; λ οά ὣω. / 
ποσοῦτοι φίλοι; τί παθὼν οὖν τοιοῦτός 

ο ΑλΕ ης συ / 3). Ν ΜΑ 

ἅπαντας οἶκτος, ὥς ὃξ ἀληθει λόγῳ, ἄνοια καὶ εὐήθεια 
λες πο ο ς 

καὶ ἀκρισία περι τῶν φίλων, ὃς οὗ συνίει χόραξι καὶ 
: ; Ὃαμονες ἂ, Σι κ 
Ἰύχοις χαριζόμενος, αλλ’ ὑπὸ Ἰυπῶν ποσουτων κακο, 

ν - 
δᾳίµων κειρόµενης τὸ ἧπαρ φίλους εἶναι αὐτοὺς χαὶ 

ο αρ οι αι 
ἑταίρους ῴετο, ὑπ᾽ εὐνοίας τῆς πρὸς αὐτὸν χαίροντας 

3 ω / ε Ν 

τἩ βορᾶ" οἳ δὲ τὰ ὁστᾶ γυμνώσαντες ἀκριθῶς χαὶϊ πε- 
: .ω / 

ριτραγόντες, εἰ δέ τις καὶ μυελὸς ἐνην, ἐκμυζήσαντες 
κο θι .. Γι Σ ον Δ 

καὶ τοῦτον εὖ κκάλα ἐπιμελῶς, ὤχοντο αὖον αὐτὸν καὶ 
πα Σο ς ον πο -- 2λλ, ίζ ο 

τὰς ῥίζας ὑποτετμημένον ἀπολιπόντες, οὐδὲ γνωρίζοντε 
«{ ΄ Ἀ ο ἔτι οὐδὲ προαθλέποντες --- πόθεν γάρ; ---- ἢ ἐπικρυ- 

ο το ροῦντες Ἡ ἐπιδιδόντες ἐν τῷ µέρει. Διὰ ταῦτα δικελ-- 
ο λ 3 / 

λίτης καὶ διφθερίας, ὡς ὁρᾶς, ἀπολιπὼν ὑπ αἰσχύνης 
ς 5 νι αν 

τὸ ἄστυ μισθοῦ γεωργεῖ μελαγχολῶν τοις καχοῖς, ὅτι 
ος μες, τς 

οἳ πλουτοῦντες παρ) αὐτοῦ µάλα ὑπεροπτικῶς παρέρ-- 
- τῷ ἁ οσο, 

Ύονται οὐδὲ τοὔνομα., εἲ Τίμων καλοῖτο, εἶδότες. 
ψ - ας δν / λ 2ο) 

9. ΖΕΥΣ. Καὶ μὴν οὐ παροπτέος ἀνὴρ οὐδὲ 

λητέος: εἰχότως γὰρ ἠγανάχτει δυστυχῶν: ἐ 
τὶ ρ σαν; ο 

ὅμοια ποιήσομεν τεῖς κἀταράτοις κόλαξιν ἐχείνοις έπι- 
ΚΕλησμένοι ἀνδρὺς τοσαῦτα µ.ηρία ταύρων τε καὶ αἰγῶ 
πιότατα καύσαντος ἡμῖν ἐπὶ τῶν βωμῶν: ἔτι γοῦν ἐν 

ταῖς ῥισὶ τὴν Χνῖσαν αὐτῶν ἔχω. Πλὴν ὑπ ἀσχολίας 

τε καὶ θορύθου πολλοῦ τῶν ἐπιορκούντων καὶ βιαζοµέ- 

νων καὶ ἁρπαζόντων, ἔτι δὲ καὶ φόθου τοῦ παρὰ τῶν 
Ἱεροσυλούντων ---- πολλοὶ γὰρ οὗτοι καὶ δυσφύλακτο: 
οφ ο} 21}/ / ιο ιν λὶ 

καὶ οὐδὲ ἐπ᾽ ὀλίγον καταμύσαι ἡμῖν ἐφιᾶσι ---- πολὺν 

ἤδη χρόνον οὐδὲ ἀπέθλεία ἐς τὴν Ἀττικὴν, καὶ μά- 

λιστα εξ οὗ φιλοσοφία καὶ λόγων ἔριδες ἐπεπόλασαν 

αὐτοῖς: μ.αχομένων γὰρ πρὸς ἀλλήλους καὶ χεχραγότων 

οὐδὲ ἐπακούειν ἔστι τῶν εὐγχῶν: ὥστε ἢ ἐπιθυσάμενον 
γρὴ τὰ ὥτα καθῆσθαι ἢ ἐπιτριθῆναι πρὸς αὐτῶν, ἀρε- 
τήν τινα καὶ ἀσώματα καὶ λήρους µεγάλη τῇ φωνῖ 
Ἐωνειρόντων. Διὰ ταῦτά τοι καὶ τοῦτον ἀμεληθῆναι 
ξυνέόη πρὸς ἡμῶν οὐ φαῦλον ὄντα. 

10. Ὅμως δὲ τὸν Πλοῦτον, ὦ Ἑρυῇ, παραλαθὼν | 

Υ. ΤΙΜΟΝ. 7 --- ιο. 
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ΟΟΘΠΔΕΗΣ; Πηποπίϊ οὔἵτα Παπιηια,, ἵναυ αμα]ά, ον[15 Π]ίας ασ 
ΠΣΕ ρτοπηἳ 1οΥἱ5 οχδεγας, πὶςὶ [ογίο γοια. Πα 5ΗΠ{, ας 
46 {ο Ογοἱες οἱ 4ο δορι]σνο {1ο αριᾶ 5ο 5]ίο [αρπ]απ[:. 

7. 308. Φαῖς μίο οδέ, Μογοιηί, απ οκ Αἰῑίοα γουϊ[ονα(αν 
ἀπ γαςἱσθηα πηοπ(ἶς Ηγηιαί{1, φοναἰάαίιις Ῥ]απο οἱ φᾳπα[ίάμς, 
οἱ οαριηίς Ρο]Ηρις ςοπιαπηϊοίας ὸ ΙΠοΙΥγιις ἀπίθιη, ορίπου, 
ΓοΦ185 Ἠοιπο Κα γγα]Ης αίσε απᾶαν. Ἠαιᾶ 4πδίς ΡΙΜΙΟΣορΗς. 
οδί; πε(ιΘ ΕΠΙΠΗ 56ΓΠΊοΟπος 46 ποβῖς αάθο Ἱππρίος 4ο]αίογας- 
5ος. 

ΜΕΝ. Οπίᾳ αἲξ, ο Ρα[αοιὁ (απ) τί ΤΙΠΙΟΠΟΙΗ Οο]γίίοιςθια, 
Ἐομοστα ας ΒΗαα, ατα πονῖς» Ἰής Ί]]ο θ5ί, απἵ πος {οίίος 
εαοιῖς τῖία [αοιῖς ορίραγο ἁοθερίέ; 6 τουσ». ἀῑνοςς απ 
ἴοία5 Ἱοζαίοιηβας πηασϊαρα!; αραᾷ 4πσηα ερ]οπάϊᾶς «οἸοβαιηιις 
ἄφογο Πἱαξία, 

10ΌΡ. Ἠοει! Ύπ Ιδίως ΤΘγΙΠ σοηγοιςῖο» Ί]οῃο Ρυϊά σπα 
ἠοηεςία5, ἀἴνος, απειη {οἱ απηῖοί οο]οβαΠ{ Ὅπαο Ιδίίαν ο0 
πηἰςογίαΓΗ τη ἀσνοπῖέ, ςᾳπα[ίᾶας,, ἱπ[ο]ῖν » 6ἰ {ο85οΥ πιογσσᾶθ 
οοπάπεία5., π{1 οχ Ἰίσοπο εοη[ίεστο οςί, άπΠεΠ1 1]]ε α”εο συάνοηι 
ΤΠ ΤΘΓΓΠΙ 4οπΙ {2 

δ. ΛΙΝ. ρα Ἰλππα, αἲ φο]οπί Ἰοηαῖ, οπή (ας Ῥογο]άτε 
ἁἴᾳπθ Ἰηππαπίίας, Ῥταίοτσα ο[[ισα ἵη οΠ]ηος Ίπορες. πη]φρνῖ- 
οοτᾶἶα : γογο απ{ίθηῃ τί ἀἴσαηι » Σα] [[α οἱ ςἰπηρ]οίίας., οἱ ἵπι- 
Ρηπάθηίἷα ἵπ απηϊομᾶῖς απιϊοῖδς απὶ ΠΟΠ. αππιαά γογίργοί 
0ΥΥΙΒ 56 οἱ Ἱαρίς συαἱβοατίΣ δοᾷ οχἰςἠπιαισί (οί γα]έτος. 
Ίεομί εΡί απθῖάμε οχοᾶθηίες, απιίζος 

ἄΠαπα ἵπ ἑρδυπι Ῥοπογο]οπίία Ρογηιο(ί 

Τ6ΠΙ. 

556 οἱ δοζα]ε5, απἱ 

οΏβοη[15 αἷας σαπᾷο- 
Ἡ γενο 5εζ 1ο παζα{ῖς Τ{πιοηϊς ο5δ]ριις οἱ οἱγοιπΠμο- 

αἷς, ας πηεζ]]α εἰἶαπι, δἱ απὰ Ίποναί, ῬίοῬε εἰ ἀΠ]σοηίοι 
εχεισία, απ ανη. Πάπα οἱ αἲ γαι μας. ἱπηῖς οχοἵδιιπῃ το]ίῃ- 
απεπίες αρίογαηέ, ηο ποδορηίος απἶάεπι απιρ]ίας απί αδρ]- 
οἹοπίας (ή οπίπη {4 [αζογοπ 8) αί οροα [ωγοηίος »Υο] αἰαπῖά 
νΙοἰδεῖπα Ἰαπαίοηίος. Ἰίαπια Ἰσοπα, αἲῖ γίᾶος, οἱ ΤΊΘΠΟΠΟ 
ἸπδίγασίΗ5, πῦο Ῥυα. ριᾷοτο το]ίσία, Ἀςυυπα Ππθγσε(θ ο0- 
ἀποίας οοΠέ, {οἱ ππα]ῖς α ἱηδαπῖαπι αἀασίας, αποᾶ εοτίος 
Ἰομηίηθς ἃ 56 απίσα ἀῑαίος ριαἰογοπηίες 5ροιβἱςδίπιο 
γἰάσαί, πε ου απ]άσπι {οπεπίας, ΤΙΠΙΟΠ ηθοῃο ἀἴσα[αγ. 

ὃ. 458. Ῥαμ6 ποβίς ἴα[ῖς νῖν Παπζαπα(πᾶΙή. ΟΠ{ΘΙΠΠΘΗ- 
4µ5 περσεπάδνο οδί. Πη[ο]κ οπῖπῃ Ίπτα ΙπαΙσπαδαίαν, ςἷ- 
απἱάσπη οα σι  [ποἴδπχα5 ἃο βοεἰοίῖ ΠΠῖ αδκοπἰαίογος » ΥΙΤΕΠΙ 
(α1εῦα πορ]ἰσεπίος, απῖ ποὈῖς ἴος οαργατΠὰ» {οἱ {αγΟΓΙΠΙ Γσ- 
πηογα Ρἱησαἱςείπ]α Τη αἰίαπίριας ο, επιαγογ]έ; ΘΟΥΙΠΑ οθΥ[6 Π](ο- 
Τ6Ι1 ΕΠΑΠΗΠΗΠΗ Τη παν ]ρας Ἠαβεο.. ΟΘἱοΓΙΠ Ρτορίος περοβα, 
ασπίδας ἀἴςμ]οίας Ρα, Ἱησοπίθμ](ς ρε]ογαπ{Ταη. {0 ΏαΠα . οἱ 
εογΙΠ1 (ὐἱ ρου νῖπι ταρίυπίς {ππη γοιο Ρτορίας πιείαη 5αογ]- 
Ίερογπ] (1 επῖπα Ῥσπο π]1 5Π{, δἱ 41ο5. Παιιά [αοἴ]ο απῖς 
ψΙί6ί, πθ(πο ποβῖς οομηϊνοπάϊ ραίίαπα Το πα!) , Ία αἷα 
οδί οχ απο Τη ΑΠΙσαπη ο0μ]ο5 ΠΟΠ εοπ]θοῖ; ππακίηιο Ροδί( αι 
Ῥλη]οδορ]ία δἳ γουῦοδα Π]α οοποθ(α[ἴοηος ΙΠίου 605 οχοτία: 
δηΠίν ΟΠΗ ΕΠΙΠΗ 1πίθι 5ο5ο ἀἰδίαά[επίην ρουροίπο(Πθ νο- 

οἰ[ογοπίαν, ποπ οδί τ{ απἰδαπαπα ποδίνΙΠα Ῥτοσος οἱ γοία Ἰιο- 

ΙΙΠΗΠΙ Ροβδί{ οχαιάἶτα : ἆπατο γα] οΏρίγισῖς αατίριας οἱίοςο 
564 εΠάΠΗ οδΕ, απἲί αὖ 5 ηιο]εδίῖα εοπβοῖ Πθοθςδο., γἰγέοιηι 

ποδοῖο απάΠΠ, οἱ ἱπεοῖρονεα, αἱ Π]θΓα5 ησα5 Πηᾶσηα γοςς 601 
παοίθηΗρις. Ἠαπο ἵρεαπα οῦ οαΠδαη ογθηί{, αἱ Πο Τππος, 
γἰν 5ᾶπ6 πθιΜ(αΠα οοπίεπηπεπάας5, α- πορῖς πδαπο «μις 
Γιοπί ποσ]οσίας. 

10. 964 πἰπί ως 5ο Ἰαμοπί, αβδιπίο ἴοοΙπι Ῥ.πίο αἲἱ, 
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Ὕ) . 3 Δ / 3. / κδὶ ς .. Ν 

ἄπιθι παρ αὐτὸν κατὰ τάχος: ἀγέτω ὃξ ὁ Τλοῦτος καὶ 

Θησαυρὸν μετ αὐτοῦ καὶ µενέτωσαν ἄμφω παρὰ τῷ 
"ε./ αλ 3 ΄ [ο4 αν / 4 ) 

Γέμωνι μηδὲ ἁπαλλαττέσθωσαν οὕτω ῥᾳδίως, κάν ὅτι 
/ Σ - ” .ω 

μάλιστα ὑπὸ Ἀρηστότητος αὖθις ἐκδιώκῃ αὐτοὺς τῆς 
; : 

οἶκίας. περὶ δὲ ἄχαρι. 
ς 

στίας, ἣν ἐπεδείξαντο πρὸς αὐτὸν, χαὶ αὖθις μὲ ἐν σχέ- 
Ξ 
εται-- 

το / κ, νο 
των χολάχων Εεκξεινων χαιτης 

Ψομαι καὶ δίκην δώσουσιν, ἐπειδὰν τὸν χεραυνὸν 

σκευάσω” κατεαγµέναι γὰρ αὐτοῦ καὶ ἀπεστομωμέναι 

εἰσὶ δύο ἀχτινες α ἕ µέγισται, πότε φιλοτιμότερον 
ηκόν τισα πρφην ἐπὶ τὸν σοφιστὴν Ἀναξαγόραν, ὃς ἔπειθε 

τοὺς ὁμιλητὰς μηδε ὅλως εἰναί τινας ἡμᾶς τοὺς θεούς. 

Ἀλλ) ἐχείνου μὲν διήµαρτον, --- ὑπερέσχε γὰρ αὐτοῦ 

τὴν χ ρα Περικλῆς --- ὃ δὲ κεραυνὸς εἰς τὸ Ἀναχεῖον 

παρασκήψας ἐκεῖϊνό τε χατέφλεξε καὶ αὐτὸς ὀλίγου δεῖν 

συνετρίθη περὶ τῇ πέτρα. Πλὴν ἵκανὴ ἐν τοσούτῳ καὶ 

αὕτη τιμωρία ἔσται αὐτοῖς, εἰ ὑπερπλουτοῦντο. τὸν 

Τίμωνα ὁρῶσιν. 

11. ΕΡΜ. Οἵον ἡ ἦν τὸ μέγα χεχραγέναι καὶ ὀχληρὺν 

εἶναι καὶ θρασύν. Οὐ τοῖς δικαιολογοῦσι μόνοις, 

ἀλλὰ καὶ τοῖς εὐχομένοις τοῦτο γρήσιμον" ἰδού γέ τοι 

αὐτίχα µάλα πλούσιος ἐκ πενεστάτου χαταστήσεται ὁ 

Τίμων βρήσας καὶ παρρησιασάμενος ἐν τῇ εὐχῃ κ) 

ἐπιστρέγας τὸν Δία: εἰ δὲ σιωπῇ, ἔσκαπτεν ἐπικεχυφὼς; 

ἔτι ἂν ἔσχαπτεν ἀμελούμενος. 

ΗΛΟΥΤ . Ἁλλ' ἐγὼ οὐκ 

παρ) αὐτόν. 

ΖΕΥΣ 
ντος, : 

15. ΠΛΟΥΤ. Ὅτι νὴ Δία ὕδριζεν εἲς ἐμὲ καὶ 

πατρῶον 

ὦ 2εῦ. 
; 

ἂν ἀπέλθοιμι, 

- μμ νκα 
Διὰ τί, ῶ ἄριστε Πλοῦτε, καὶ ταῦτα ἐμοῦ 

ἐξεφόρει χαὶ ἐς πολλὰ κατεµέριζε χαὶ ταῦτα π' 

αὐτῷ φίλον ὄντα., καὶ μονονουχὶ δυκράνοις ἐξεώθει µε 

τῆς οἰχίας καθάπερ οἳ τὸ πῦρ ἐκ τῶν χε ιρῶν ἅπαρρι- 

πτοῦντες. Άὖῦθις οὖν ἀπέλθω παρασίτοις χαὶ Χόλαξ ι 

χαὶ ἑταίραις τ -παραδοθησόµενος Ἐπ' ἐκείνους, ὦ Ζεὺ, 

πέµπε µε τοὺς αἰσθησομένους τῆς δωρεᾶς, τοὺς περιέ- 

Ψοντας, οἷς τίμιος ἐγὼ χαὶ περιπόθητος” οὗτοι δὲ οἳ 

λάροι τῇ πενία ζυνέστωσαν, ἣν προτιμῶσιν ἡμῶν, καὶ 

διφθέραν παρ) αὐτῆς λαβόντες χαὶ δίχελλαν ἀγαπά- 

πωσαν ἅθλιοι τέτταρας ὀθολοὺς ἀποφέροντες, οἵ δεχα-- 

ταλάντους ὃ ος ἀμελητὶ προῖς 

15. ΖΕΥΣ. Οὐδὲν ἔτι τοιοῦτον ὁ 

περὶ σέ. π κο. γὰρ αὐτὸν ἡ δίκελλα πεπαιδαχώγηκεν, εἰ 

Ε.ΟΦΥ ἐργάσε εται 

ὴ) παντάπασιν ἀνάλγητός ἐστι τὴν ὁσφῦν, ὡς χρῆν σὲ 

ντι τῆς πενίας προαιρεῖσθαι. Σὺ μέντοι πάνυ µεµ.-- 

Ψίμοιρος εἶναί µοι δοχεῖς, ὃς νῦν μὲν τὸν Τίμωνα αἴτιᾶ, 

διότι σοι τὰς θύρας ἀναπετάσας Ίφίει περινοστεῖν ελου- 

θέρως οὔτε ἀποχλείων οὔτε ζηλοτυπῶν' ἄλλοτε ὃ δὲ τοῦν-- 

αντίον γανάχτεις κατὰ τῶν πλουσίων χατακεχλεῖσθαι 

λέγων πρὸς αὐτῶν ὑπὸ μοχλοῖς καὶ χλεισὶ καὶ σημείων 

ἐπιθολαῖς, ὡς μ.ηδὲ παραχῦψαί σοι ἐς τὸ φῶς δυνατὸν 

εἶναι. ἳ αΌτα γοῦν ἀπωδύρου πρός με ἀποπνίγεσθαι 

έγων ἐν πολλῷ τῷ σχότῳ: καὶ διὰ τοῦτο ὠχβὸς Ἠμῖν 

ἐφαίνου καὶ φροντίδος ροος. συνεσπακὼς τοὺς 

δαχτύλουςτ πρὸς τὸ ἔθος τῶν λογισμῶν χαὶ ἀποδράσεσθαι 

(α1δ -- 1») 

Μενευν!, αἲ 1]Ηπα 4παη ορἱςδίπιο.  Αά]αησαί ὐρί οοπηϊίοπι 

Τ]ιοραυγαπα Ῥ]ηίηςς ππαποαηί(πε αΠΙΡΟ αριά ΤΙΠΙΟΠΕΠΙ, 

ηθΠ 6 {απ οΙίο οχ εἶας οράῖρς οοποθάαηί,, Πεοί γεὶ ππαχῖπιο 

ο05 ΤΙΠΙΟΝ, αμα Ῥοη]ίαίο οδί, ἀεπιο οπηίαί. Ὀε αξξοπία- 

ἰουρα5 απίθη Π]ΐ5, φαἳ 5 αἆθο ΙΠΙΠΙΟΠΟΓΟΣ ἨδΠΘΠΟΙΟΓΗΠΗ 

ῬιοορασγΠέ, Ρο5ί γίάσγο: 605 Ρ]εσίονο οδίάΠΙ οί, αΕί Γα]- 

ΠΊΘΗ ΓΟΟΙΣΙΗ πο Π{: ΤαΦ οηἴπα 6]α5 ἆπο ΟΠΙΠΙΙΙΗ Πακ ἰπηϊ 

ἀῑῆτασι απ οἱ τοιαδί, παπα 1]αᾶ παρε νομοπιοηίῖας 

Ρα111ο ἵπ Απαχαβογαπη 5ορμδίαπα Ιαομ]ανος, απ ἀἰοῖρα]ις 

δαῖς Ῥογειαάεῦαί πο 4605 1Π τογπα Ππαίυτα ῬίοΥδΙ5 ΠΟΠ. 

οχδἰδίοτο; οἱ αὐ 1ο απἰάθιη αβεγγανγί [γα5ίταίο Ιοία (ρτοἰοηία 

παπ(ε Παπ {πίαία5 ουΠή εδἰ Ῥοτίς]εδ)Σ ΓΠα1Π1ΟΗ απίσιη. 1Π 

Οαδίοταπα α4δην (παπα ῥγοίετ δΡεπι ἀε]αίππα οδδεί, 681 

οχιςδίς ΤΡΣΙΠΙ Ύθγο ἰαπίαπα ΠοἨ ἄά δαΧΗΠΙ σοπΙΙΙΠΗ ΓΗ 

οί. ΟπαπαΠα ΠΠ{οΓΙηΙ δα{15 Ρα πανΙΠΙ Ἱαεηί αβδεη[αίογες, 

51 ἵπ γό ρεγ( παπα απιρ]α ΤΙπποποΙη γιάστηί, 

1. ΜΕΠ. Ωπαπίατι α [οτί ἰΠίαίοπα πιασηϊς οἰαπποΙΡς. 

ΤΘΠ1 85ογο, 6ἱ πιο]οδίπτη 6556 αἰθιιο αμάασθίη ! πθαπο 14 πιο 
οαΗδαΓΙΠΙ αοίοΠΡις π{1]ε ο5ί, 5ο 15 οίαπα, απ ἆθος 60Π]- 
ῥγοοσηίαν.  Ὑθ] μία ΤΙΠΙΟΠ, 4ΠαΠα τθρθπίθ ἀῑνος ον Ραυρου- 
ΠΙΟ [αοίας οδε! ΠΙπΙΙΓΠΙ Ἱησεπ({ «Ἰαή1οίς ΥοςΙ{οΓαης οἱ Π]ᾶ- 

σπα ἀἰσσπάί ΠΗρονγίαία ἵπ Ῥυδοίβ5 815, 0Υ6ΠΙ αά 8656 
αἀγοτΗι ἀοπίαιαο : 5ἱπ νογο (αοας Ἱποιγναδαιο Γοάἱδεοί, 
οµαππππα περ]οσία5 [οάθγεί. 

ΡΙΙΟΤ. Δί οσο, Φαρίΐίος, αά ρδαπα ΠΟΠ 1ρο, 

ΠΡ. Οι]ὰ Ἱία απίοπι, ορίίριο Ῥ]αία, π]ο ργῶ5ογπι [1- 

Ῥοηία» 

1. Ῥ]ωΤ. Φπῖα ρον ογοπα 1η ππθ Ἱη]ητῖας ογαί, 40Π1Ο ηπα 

οχίναᾶσης αο (Γη5ίπ]αΙπα ρατθης, απὶ {απλή 1ρδί ραΐσυηιας. 

655601 αιηΐοιξς Ἰπε(υθ {απίαπα πο [πτσα εχρο]εραί, οἱ αἱ 

ο05 [ασστο γΙάσηλς, απἰ ἴρπαια παπι ῦας ΠαγεΠίσπη οχουηί. 

οιῖά, Ισίίαγο τοάραιηπε αἆ υπ, Ραταδηῖς, αδδεηίαἰ{ογίρις. 

οἱ πιογοἰ]ου]ίς οὐᾖοίοπά5ῦ Λά 1105, αφ αρίίευ, πηθ, 4πρδο,, 

πηϊκία, ααὶ οπἱσηαῖς πποπη Ππ{ο]Ισαπί, αῖ πιο απιρΙθ- 

οἴαηίατ, αἶρας Ῥγοίίοδια5 5ἶπῃ οἱ ἀοδίάσναβί]5 : Ε γογο [αι 

οι Ραπροτίαίε πατε οἳ π5απο Υοιδοπία! παπάο Ἰ]απα τηε 

Ροἱίογοια ἄποιπί, αεοθρίο(ιο αὖ οἃ ΤΠΘΠΟΠΘ θἱ Ισοπε, τηῖ- 

πετί απαίπου οὔο]ος Ρεπάσπίος ἀοπιίπο γἰναπ{, απὶ 4εοστη 

{αἱοπίογατα Ππάπογα -δἱο πορ]ασίῖπα αρ]οαπί, 

10. 10Ρ. ΝΙΗΙ {αἱ Ροδίας αἄγοιδις {ο ΤΠπΟΠ [αοἷεί: ἃ 

Ἰίαρπο Ρτοῦο Ρογάσσίας Ηἱ {ο ῬαπρετίαΙ! ΔΠΙΕΡΟΠΟΙΕ, ΠΙ5ὸ 

ςἳ Ίάπηῦος. {ογί6 5ογΗ(α5 οδἰ ομἡ]ρεί ἀο]οτί Ἱππρεπείγαρῆες. 

Αἲ ία πηῖ πηἰγαπη η πιοὔσα 4πονα]ας γἰάενῖς, απῖ πο Τ]- 

ΠΠΟΠΟΠΙ ασοιβο5», αιιοᾶ Ερί γοσ]ηςῖς [οἱρα5 Ἰας ]ας ναραν], 

Ῥτουί Πρίέαπη ΓΗ{, Ῥονημς]έ, πεβπο ἀοπηῖ οἸαμάσης, πεηιε 

Ίπ {6 Ἰο]οίγρία ατάθης : οἰίπα γουο 4ὔγειδα5 ἁἰγιίες Ιπάῖσηα- 

Ρανῖ5, εἰαμάί {ο αΏ. 15 6ΟΠ(ΠΟΤΕΠ5 τορασι]ΐς, αγίας οἱ 

απηιΙΟ Ππργοσςο, αἱ πο οεμ]5 απἱάθήη ορια αἱς. Ἰάσστη ΗΡΙ 

[ας οςροί αδρίσσνο. Ἠαο Ισίίαν αριιᾷ πηε Ἰαμιοπίαβανϊ5, ΤΠ 

ἑαπίῖς (οποῦνῖς ποσα] {ο ἀῑοίαη5 : αὐ ργορίαγεᾶ ποβῖς ρα]- 

Ίάμς τἰᾶσνανῖς., ουεῖς Ροια[ία5, ἀἰσίίοξαπα 6ΟΠΙΓΑΕἱ05 Ἰ9βο- 

να5 οἳ, [ποηποπίθια οοΠρΕ{α41 ΠΟΤΑ ΤΠΙΠΟΤΗΗ ο εξ 
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- ος - ς ν 
ἀπειλῶν, εἰ καιροῦ λάδοιο, παρ) αὐτῶν: καὶ ὅλως, τὸ 

- , μη μα 
πρᾶγμα ὑπέρδεινον ἐδόχει σοι, ἐν χαλκῷ ἡ σιδηρῷ τῷ 

; ο” ι ῃ ον λα ασ: 
θαλάμῳ χαθάπερ σλν Ἀαναην παρθενεύεσθαι ὑπ᾽ ἄχρι- 

θέσι καὶ παμπ. τονήροις τ παιδαγωγοῖς ἀνατρεφόμενον, τῷ 

Τόκῳ καὶ τῷ Λογισμῶ. 
3. ς .-ω - ρ 

14. Άτοπα γοῦν ποιεῖν ἔφασκες ἐρῶντας .. 
1 1 ον 3 / 3 

ολην, ἔξον δὲ ἀπολαύειν οὗ τολμῶντας, οὗ 
ων 

ετε «μίας Ἰβωμένους τῷ ἔρ 
/ 2 . Ἀ -- . πο 5 Χ 

ν ἐγρηγορότας, ἐς τὸ σημεῖον καὶ τὸν μογλὸν 
- : 

υχτὶ βλέποντας, ἵκανὴν ἀπόλαυσιν οἴομένους 
οὗ τὸ ος ς ἀπολαύειν ἔχειν, ἀλλὰ τὸ μηδεν 

/ ; 
Δόναι τῆς ἀπολαύσεως, καβάπερ τὴν ἐν τῇ ' φάτνη κύνα 

ει 
Ότους 

, 
ὦτι πυρίους γε ὄντας, ἀλλὰ 

μήτε αὐτὴν ἐσθίουσαν τῶν κριθῶν μήτε τῷ ἵππῳ πε 
η 1" 

νῶντι ἐπιτρέπουσαν. Καὶ προσέτι γε καὶ κατεγέλας 
Ὃν , ος ς 

αὐτῶν φειδοµένων καὶ φυλαττόντων καὶ τὸ καινότα- 
΄ λ . 

τον αὑτοὺς ζηλοτυπούντων, ἀγνοούντων δὲ ὥς χατάρα- 
{ ο η 3 / . ο. Ν 9 ! « Δ { 

ς Ἡ οἴχονόμος ἢ πεδότριν ὑπεισιὼν λαθραίως τος οἴκέτη, 
: : 3 

ἐμπαρ οινήσει τὸν κακοδαίµονα καὶ ἀνέραστον δεσπότην 
ἳ 

πρὸς ἀμαυρόν τι καὶ μικρόστοµον λυχνί διον καὶ διψα-- 

λέον θρυαλλίδιον ἐ ἐπαγρυπνεῖν ἑάσας τοῖς τόχοι.. Πῶς 
τ ο ο /' .ω ϱω 

οὖν οὐκ ἄδικα ταῦτα, πάλα: µ. τιᾶσθαι, νῦν 
αλ -- / πι /’ 5 - 

δὲ τῷ Τίμων: τὰ ἐναντία ἐπικαλεῖν; 
- νο Ὦ “. 

15. ΠΛΟΥΤ. Καὶ μὴν εἴ γε τἀληθὲς ἕξετα αζοις, 
Ὕ ει, κ /” 

ἄμφω σοι Ἓδλοχα: δόξω ποιεῖν: τοῦ τε γὰρ Τέμωνος τὸ 

πάνω τοῦτο ἀνειμένον ἀμελὲς καὶ οὐκ εὐνοϊκὸν ὡς πρὸς 

ἓ μὲ εἰκότως ἃ ἂν δοκοίη" τούς τε αὖ κατάχλειστον ἐν σιροῖς 

καὶ σκότω φυλά μάττοντας, ὅπως αὐτοῖς παγύτερος Ὑενοί- 

μην καὶ πιμολὴς καὶ ὑπέρογκος ἐ ἐπιμ. Ελουµένους, οὔτε 
τ 
ν 

περοσαπτοµένους αὐτοὺς οὔτε ἐς τὸ φῶς προάχοντας, 
[ο ΑΙ 35 /’ η Ξ / ην ρε-ᾱ τόμ, ο. 
ὡς μηδὲ ὀφβείην π πρός τινος» ἀνοήτους ἐνόμιζον είναι 

ἀ 

καὶ ὑθριστὰς 5) οὐδὲν ἀδικοῦν 

σμοῖς κατασήποντας, οὐκ εἶ υ 
/ / 

Απίασιν ἄλλῳ Ξινὶ τῶν εὐδαιμόνων µε; 

κος 3 
ΞΝν Εχεινα αι 

ω 

Γμών , 
μξ υπο τοσούτοις ὃ 

μετὰ μεν ῃ 

, 
τά 

δν ς 

ὀοτας ὡς 

---- ντες. 

16. ού-” οὖν ἐκείνους οὔτε τοὺς πάνυ προχε 
{ 

εἰς ἐμὲ τούτους ἐπαινῶ, ἀλλὰ τοὺς; ὅπερ ἄριστόν 
/ ή 

οταν οαανας τ ο πράγματι καὶ μής τε 

προησοµένους τὸ ὅλον. Σ 
-ᾱ 

εἴτις νόμῳ γήµας γυναῖκα 
νέαν καὶ χαλὴν ἔπειτα μήτε φυλάττοι μήτε ζηλοτυ- 

3 μ 1 3 η .ἳ 3 /λ 

ποῖ τὸ παράπαν, ἄφιεις καὶ ἔνθα αν ἐθέλοι 

γύκτωρ καὶ μεθ) ἡμέραν καὶ ξυγεῖναι τοῖς βουλομένοις, 
ν΄ 

μᾶλλον δὲ αὐτὸς 
/ . 

θύρας χαὶ μαστροπεύων καὶ πάντας ἐπ 
᾿ 

ἄρα ὅ τοιοῦτος ἐρᾶν δόξειεν ἄν; οὐ σύ 
; 

φαίΐης ἂν ἐρασθεὶς πολλάκις. 
- 1 

11. Εϊδέτις ἔωαπαλιν ἐλευθέραν γυναϊκα εἰςτὴν οἰκίαν 
/ Αι αφ ο γα / ς ον 

γόμῳ παρχλαξὼν ἐπ ἄράτῳ παίδων γνησίων, ὃ δὲ 

μήτε αὐτὸς προσάπτοι το ἀχμαίας χαὶ καλῆς παρθένου 

μήτε ἄλλῳ προσθλέπειν ἐ ἐπιτρέποι, ἄγονον δὲ καὶ σ 
αι κατακλείσας παρθενεύοι, καὶ ταῦτα ἐρᾶν 

καὶ ὄηλος ὢν ἀπὸ τῆς χρπας καὶ τῆς σαρχὸς 

χυίας καὶ τῶν ὀφθαλμῶν ὅ ὑποδεδυχότων, ἐσθ᾽ ὅπως ὅ 
.) 

τοιοῦτος οὗ παραπαίειν δόξειεν ἂν, δέον παιδοποιεῖσθαι 
4 Ἀ ΄ ο 

καὶ απολαύειν τοῦ γάμου, καταμαραίνων εὐπρόσωπον 7 ὴ σ 

3 ΄ ΄ 3 /. Ν πάγοι μοιγευθησομένην ἀνοίγων τὰς 
αὐτὴν καλῶν, 
νι .ε εἩ, τοῦτο 

τω ὦ Ζεὺ, τοὺτ 

κ. 

γ. ΤΙΜΟΝ. 14-17. 25 

πηϊπ]αρατῖ5 {ο απαπάοφπα απ[ασίίαταπα, ϱἳ απαπα παποῖσεί 

ο00Δ5ΙΟΠΕΠΙ Ῥο55ε5. Αά ραπσα π{ τεάεαπα, ταν ἱ5ςΙπαη ΕΡῖ 

τἰάεραίας, ΤΠ [ογΓθο αί «γ6υ {Πα]αππο υἰταίποπα ομςίοΚῖη] νε- 

1αἳ αἰίεταπι Ώαπαεπ, εἰ 510 ασπίδας εί 5οεἰογοςῖς ριβἀασοσίς 

| οἀπεατῖ, Ἐσποτε εί Βαοσϊπῖο. 

14. Ἐος ἵίασιε Ρ]απε Ἱπερίος εξδο ἀῑσεδας, απῖ απππα {ε 

πιίςεγθ απηατεηί, Ροβδεπί(ε ΓτηΙ, πο απάοτεΠί {αππεῃ : Πε- 

απε ἄπΠΟΓΕ 51ο 5εειγο π{ετεπίης, απῖρας τά ΠῬεγαπῃ εςςοξ, 5οᾷ. 

τε ρεγγ]ρ[ῇ οςίοᾶῖα 5εγνατεΠί, 51σή]απη απ τορασα]απα οει]ῖς 

Ἰαπάφιασπαπα ἀεπιοβς αδρἰοϊεηίες: 5οαπε αριπάς ρο[ῖτί 

| εχἰςΠπιαπίεΣ, ποῃ 5ἱ Ππετεηίαγ 1ρ5ῖ, 5οἆ οπιπίρας [Γπεπᾶι 
Γαου[ίαίεπα 5ἱ ρτατορίαπη ἱτοπί; φποᾶ Ρ]απο «ΆΠΕΠΗ ἵΠ Ργά:56- 
ΡΙΟ [ασ βίανο γάειης, απῖ πες Ίρ5ε Πογάθιπα αἰβπσαί, πες 

εσααπα εδαπἰεηίεπῃ 5ἴπαί αἴπσοτο. Ίη5ηρετ είῖαπι ἱτηάσρας 

εο5, απΙ ρεγροίπο ρατοετεΠ!, εἰ εαςίοά(τεπέ, οἱ (ᾳασᾶ ριοςῖ- 

Εἰῖ Ιηξία 5{{) ἵπ 56 1ρ5ο» Ζε]οίγρί [ονεπί, ἱπποτατεπί απίθπι 

5οε]εςβςςίπυπα αΠησεπα 5εενη]απα απί ἀἱεροησαίογειῃ αί 
Γατοεγαπα, εἰαποι]απα 5αβουμίθτη ΤΠ γΙπο Ἰαφοἱνίτα, ἱμίοτεα 

ἆππι Ἡθγαπα ἱπαππαβίεπα οἱ αῑῑς ἴγαβῖς παίππι αἆ ΠήοργπαΠα 
οὔΏσεηταπῃ εί εχίσαππη Παβεπίοπι εἰγοηίαπα ραα]α]οσιο Τη- 

5ἰτησίαπῃ ο1εο α5ητῖς εοπιραίαπαἰς 5ἶπαί Ἱπνίρί]ατο. Οἱ αι- 

επι, ο Ρ]αίε, αΏςπτάππα πο 5ἴέ, Ίνωο οἶίπι ἀῑνιαρας οἳ- 

Ιθεῖςςε ία, πιπο γετο Ρ]απε οοπίτατῖα Τίπιοπϊ γΠῖο γεγίεγε» 

15. ΡΗΟΤ. ΑιΠαῖ 5ἵ γεια Ἰααί Ιπααίτοτε, αΙΓΗΓΙ(ΠΕ ΕΗΠΙ 

ταβοπθ γἰάεβος [αθετο. Ναι Ἠη]ας απίάεπι Τϊπιοηίς 5ὺ- 

Ἰαία Ποεη[ία, πιετα περ]ἰαεηίία, πο. Ῥεπονο[επίία, αἆ πο 

απος 5ρεείαί, Παβενί ἀεβεί : Π]ος απίεπα απὶ πε εἰς πι 

51515 εἰ (επερεῖς ἀείίπεγεπί, ἀαπίες ορεΓαΠα, αἱ Π1ο εγαςς]ο- 

τεπι τεάάετεπί εί ρἱησιίοτ6μ αίαπε οογρα]επβίονοπα απο, 

πεηπθ 1ρ5ῖ πιο αἰησεπίες, πεπιαο ἵπ Ίασθπα ργοάισεπίες, αἲ 

πε α απο(παπα εοηδρίορτες, Ρτοῖςας ἀθεῖρετα εἰ ἵη Π1ε σοη/τ]- 

ΤΠε]Ιοξο5 εσςε τεβα:;, απϊ πΙ] ρεεσαηίεπι οοπιραίτεςοετο Ἱι- 

Ῥεγεπ! {οἱ νϊπου]ίς ἱππρεά[ίαπῃ, πεςο[επίος ἱπίθγίη Ροςέ ραπ]]ο 

56 ε γῖία ἀθεεξςιτος, ππεΠιε Γογίαπαίογαπα οπἱρίατη γε]σέυγος. 

16. Παππε αἀεο πεΠπε 1ος τεςίτῖοῖος Ἰαπάεπι, πεΠιε εο5 

τΙΤΡΗ5, απ [τηε Ηρεπίῖας εοπίτεεέαπί οἱ Ἱπςαπιπηί, 5εᾶ ροῖης 

εο5, απ, απο αρριίπιε Ιπ τῖία πῖ]α οί, ΙποβσγαιΙοπεΠα 

αἀμίρεαπε, ααὶ πεσπε Ῥτοιςας αβ5ΙπεαΠΕ, πεῃιθ οπυῖπΟ 

Ῥτο[οίαπέ, εἰ ουΠ]μεί ορίταάαπί. Τά επῖπι ος 10ΥθῃΙ 
γίάε, 4πεσο, Φαρίέους 5ἱ ααἲς Ἰοσϊπηϊς παρ{1ῖ5 Γογπιοςι]αΠι 

αΠἴφπαπα ΠΧΟΤΕΠΗ ἵπ ἴρ5ο αῖα[ῖς Πογε ἀπκχετῖ, ἀεῖπᾶε πθωπο 
ἀοπαῖ εαςίοαἴαξ, πεππε π]]ο Ζε]οίγρίς 5εηςα ΠΙογθαίας, ποσίιι 

εἰ Ιπίεγάῖα σπα γῖςυπι ο5ί εἴ γασατῖ Ρογπιίεης, οἱ ουπα οὐγ]ῖς 

απίρασαπε οἰα{υ]απα 5παπι ορ]εοίατε; απῖ ἴρεε ροξίᾳ5 αἰἴπαο 
εογπιρεηζαπα αἲ αἀπ]ίενῖς ἀπζαί, ἴοτος αρεγίεῃς, ΡγοΣῖ- 
ἵπεης 6{ ΟΠΊΠΕΣ αἆ 68ΠΙ ΕΟΠΥΟΕΑΠΣ : [α1ἶ5, 4πσθςο, γἷς πκογθια 

| 8ππατε γἰάεαίαγ» Ηαιά ἴδίπά ἴα απἰάεῃι ἀῑχονίς, Φαρίΐος, ααῖ 
σπ]ά 5ἲξ 8ΤΠΟΙ; Γ6 ΦΦΡΡΕΠΗΙΠΕΤΟ εχρενίης ες. 

17. 8ἱ απῖς εοηίτα ΠΧΟΓΕΙΑ Ίθσο ἀοπημή ἀπχοης αἆ ρτο- 

ΕΓΕΔΠ4Ο5 βέτο ΙΠσεΠΙΟΣ, Πογεπίειη απίθια ρπ6]]αΠα πθηιο 

αξησαί 1ρ5ε, πε(πε αΠἴαπα 4πεπα παπα αἆ Ί]απη οση]ος αβ[ίοθγε 

5ἰπαί; ἀοπιῖ αα{επα σοπε]αδαπη εηςίοαίαί γΙταίπει”, π]]αίη ος 

εα ΡΓΟΙΕΠΙ 5Η5οΙρίεης, εἶας {αΙΠεΠ αΠΠΟΓΕ Παστατε 5ε ἀ[ε[ἴἴαης,, 

Ἰάᾳπε Ιπάΐεανς γη]ίης εοἱογε, πηαογεορηίο ἵῃ ἀῑες εί Ίογας 

εοτροτε, οοπεατῖς εί ΠΠίτογξαπῃ τεσράεπῖ µας οοι15: απ ΏΟῃ 

ε]α5ηιοάί γἱτ ρτο οειῖίο εἰτοιπη[οτῖ ἄεῦθαί, απϊ απαςί σογονῖ 

«αοεγάοίεπα Ρε {οίαπα γΙίαπι πα(τῖεης, {ατα ΥθπιΙ5ίαΠα {απι- 
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ιν οὕτω καὶ ἐπέραστον κόρης καθ ἅπερ . ταν τῇ Θε- 

σμοφόρῳ τρέφων διὰ παντὸς τοῦ βίο; Ταῦτα καὶ 

αὐτὸς «ἀγανακτῶ πρὸς ἐνίων μὲν πορωςα λακτιζόμε-- 

γος χαὶ λαφυσσόμενος καὶ ἐξαντλ ούμενος, ὑπ ἐνίων δὲ 

ὥσπερ στιγµατίας δραπέτης πεπεδηµένος. 

185. 2ΕΥΣ εἲς .. Τί οὖν ἀγαναχτεῖ 

Ὑὰρ ἄμφω καλὴν τὴν δίκην οἳ μὲν ὅ 

ην 

[ 
ςχατ᾽ αὐτῶν; διδόασι 

ερ ὅ Τάνταλος 

ἅποτοι καὶ ἄγευστοι καὶ ξηροὶ τὸ στόμα» ἐπικεγχηγότες 

μόνον τῷ χρυσή, οἳ δΣ καθάπερ ὃ Φινεὺς ἀπὸ τῆς φά- 

ρυγγος τὴν στὸ Ἀρπυιῶν ἄφαιρ ῥούμενες. 
κ ης 

λλλ) ἄπιθι Ἰ παρὰ παν τῷ Τίμωνι 
' 

ους 

ΠΛΟΥΤ. Ἐκεῖνος γάρ ποτε παύσεται ὥσπερ ἐ 

κοφίνου τετρυπηµένου, πρὶν ὅλως εἰσρυῖναί με, κατὰ 

σπουδὴν ἐξαντλῶν, φθάσαι βουλόμενος 

ς 

ας ς ω2 κά [ο 5 Ξ -ο τς 
Ε σ 

Ε) 3 λ 
τὴν ἐπιῤῥοην, 

ο, 
μὴ ὑπέραντλος εἰσπεσὼν ο ύσω αὐτόν: 

" / 

τῶν λοαδον πίθον ὕδροφορ ρήσειν µοι δοκῶ καὶ µάτην 
τς 
μα ᾱ) 

Β η 3} - 5 τό» ο -ᾱ- 

ἐπαντλήσειν, τοῦ κύτους μὴ στέγοντος, 

πο. σγ:ὂον ἐκχυθησομέ νου τοῦ ἔπι 
. 

εὐρύτερον τὸ πρὸς τὴν ἔκχυσιν κεγηνὸ 
παν 

ἀχώλωτος Ἰ, ἔξοδος. 

19. ΖΕΥΣ. Οὐκ 
ντ 

τοῦτο χαὶ ἐς τὸ ἅπαξ 

ρόο οντος” οὕτως 

τ  -ὉὋν τοῦ πίθου χαὶ 

[ὰ δ/ 

βραγεῖ τ σου ῥᾳδιως 

Ὃ ως ἓν τῃ αν λ ἄπιτε ἤδη καὶ 

μέμνησο, ὦ Ῥ ο. ἐπανιὼν 

ς Κύκλωπας ἐ ἐκ τ ς Αἴτ 

σαντες ἐπισχευά σωώωσιν" 

ο 

πρὸς ημας ἄγειν γης, ὅπως 

τὸν κεραυνὸν ἄκον: 

τεθηγμένου αὐτοῦ να, εθα. ς 

50. ΤΡΜ. Προίωμεν, ὦ Ἠλοτε. ὍΤέ τοῦτο; 
/ 
. 

5 ον / 

ὑποσκάζεις ἐλελ Ἴθεις! μ.Ε. ὠ γεννάδ δα. ου τ τω Ίος μ.ονον, 

ος 
ὡς Ίδη γε 

ἀλλὰ χαὶ γωλὸς ὤν 

ον Οὐ ἄεὶ τοῦτον ῶ ο... ἀλλ ὑπόταν 

τοῦ Διὸς, οὐχ. οιδ᾽ 

ν 5/ 
το πα α πας ενιο 

πη 
«1 ω - Β 2. «ΕΙΝ Έτ κ 

νοντος, ὑπόταν δὲ ἁπαλλάττεσθαι ὃ δέη, 

-« 
πολὺ τῶν ὀγείρων ὠκύτερον" ἅμα γοῦν Έ

πεσε 
ες αν ν 

καιὼ Ἴδη ἀνακηρύττοι ου. χι νενικηκὼς, ο ρκή ησος το 

στάὃ ον οὐδὲ ἰδόντων ἐνίοτε τῶν 0ε ατῶν. 
.” ν΄. -ᾱ 

ΕΡΜ. Οὐκ ἀληθη ταῦτα φής: ἐγὼ δέ 

τν ἔχοιμ σοι γθὲς | μὲν .. θ6ο λὸν, ὥστε πρίασθαι 

καὶ 

ιεῖς ἐπὶ λευκοῦ έεύ ους Εθλαύνονε ας. οἷς οὐδὲ 

ὑπᾶρξε πώποτε" καὶ ὅμως 

ἵειρε ες περιέρχονται οὐδ) αὐτοὶ πιστεύ 

τι μὴ, ὄνχρ πλουτοῦσιν. 

ροή. ΠΛΟΥΤ. Ἑτεροῖον τ 

οὐγὶ το ις ἐμαυτοῦ ποσὶ βαδίζω τότε, 

ὅ ὃ Πλούς ων ἀποστέλλει µε παρ αὐτοὺς ἅτε 

της καὶ µε Ὑαλόδωρος χαὶ αὐτὸς ὤν' ὃηλοῖ γοῦν χαὶ 

Ἐπειδὰν τοίνυν μετοικισθῆναι δέῃ µε παρ 

τον ἐμθαλόντες µε χαὶ Ἀατα- 

"ο 

Μ 

ρόγον, ἐσχηκότας, αῳ  νω δὲ τήµερ Ξοον πλουσίους 

πολυτε 

3 
ᾷ τὴν ουτ' ἐστιν; 

δι 
ουοξ 

ὦ Ἑρμἃ, καὶ 

Ζεὺς, ἀλλ 

πλουτοδό- 

ς 
ο 

το Ἵ 

ιῶς ο. ἀράμενοι μετακομί- 
Ἡ 

γ. ΤΜΩΝ. 18-31. (158 -- 18) 

απο απιαβί]επα ΡΠε]]απ ἀεβογοδοςγό αὔξααο οπηπῖ τεποτῖς 
πδα 5Ίπεγεί, παπα οοπίτα Πῃογος ος οᾳ {οἱ]ογο εἰ οοπ]ασῖο [γα 
ἀερενοί2 Ἠαο ἵρσα ερο Ἰπάίρπου, ἀπ (πάσα ππο οα]εἴρας 
Ἰβποπηϊπίοςε πα Παηί, Μαχατίασαε σα ο από η αἴσρ οχ]αι]- 
ΠαηΙ, ἃ πυπηηΗἰς αα{εηα του! [αρ ΐνας αφαῖς πιοῖῖς οΟΠΙ- 
Ῥυπείας Υηλοίος. 

18. 1Ῥ. Οπἷά, σπῶ5ο, 15 5Πεσθηςες2 π{γίᾳπς ΕΠΙΠΙ 

Ῥα]ομτας Ῥαπας ἀαηί : τε]αῖ Ταπία]ης αἰῑᾳηῖς, οἵς 5Ίσσο ας 

Ίο]απο Ῥετείαπί, αἆ αιπὶ πιοᾶο αδρεοίαπα πεί ἀϊάπείο 

ἸΜαπίος : ΠΠ απἴοπα 51Ρ1, 1Πάεπα αἱ Ῥμίπευς, οἵθαπῃ ες 1ρεῖς 

{αασρις αὖ Ηατργίς εΠρῖ τ]άεπἰ. 56ἆ Ίαπι αθῖ : παπα Τ{ππο- 

πεΠα τηπ]{ο Ἱππρεηδίας απαπῃ απίεα 5αρεγο ἀεργεμεηάε». 

ΡΙΗΓΤ. Οπῖά απ{επα» απ 15 α(ποπάο ἀεξίπεί εοηςι]ίο, 

γε]α[ῖ οχ ρον[οταίο εορµίπο, οχμαυτίρο της, ῬηΙδη παπα ἴοίας 

πῄιχοτο, γε]αῖ Ργονοηίγο 5ἰπάσης πἰπίαταπα ορπη. Τη- 

Πχ πῃ, Πε ΟΟΡΙΟΡΙΟΓ ΙΠοῖάεης ἱρδαπα Ἱπαπάεπη 2 0 πατε γάδοΥ 

πΙ ααπαπα 1. Ῥαπαϊάσπι 4ο μπι οοησεδίατας οἱ [ηδίτα 

Ἱπβαςυτας, (παπα τας Ῥετῃπαί, εί 14 απο Ἰησεναίας, Ίαν 

Ίαππι6 5 εβῄαχυτατα, ΡΠ5απαΠῃ Ἰπβυχεί : αἆθο Ἰαΐας εςί 

αᾱ εΏἹαχαπα Παποτῖς Ἰηαίας ἀο]ῖ ας [αοΙῖ εχίἴα». 

19. 4Ῥ. Ῥνοῖπᾶε τἴπιαπῃ Ιδίαπῃ εί ρετρείπο Ππεπίειη 15- 

ςιΓαΙΏ Πϊςῖ ομ5ένακοιϊέ, ἵπ [ῶσο 4ο] τΠεΠποΠΘΠΙ πα 6ΙΠΙ 

1ἰδοπο περοιῖοί Γαο]ἱε, Ρονί(παπη {αι οἷίο ο[ησιις [αειῖξ. 8εά 

Ίαπα αΠαᾳπαπᾶο αΡΊία, αἴπαε Ἠοπηίπεηι ἀῑῑαία. ΑΙ Ἰοις ἴα, 

Μεγοιηῖ, τουθγίοης επγαίο αἀάποῖος {6ο εκ Ἐϊπα Ογε]ορας, 

απ πημί Γαππο εχασιαπ{ ας τεβοίαπίς ϱο επίπι ἨοΠε ασπ{ο 

ποῬῖς ]απα επί ορι5. 

50. ΜΕΠ. Ῥδισαπηις, Ῥ]ία. Οπ]ά Ίου απίερα 5 εἰαιά]- 

σας ΤσποχαΡᾶΠΗ , 0 Ώ0Π8. 6558 {6 ΠΟΠΗ Π]ΟΔΟ οὔΡΟΗΠΗ, Ξαά οἶαιι- 

ἄσπι οἵαπι. 

ῬΙΙΓΤ. Τὰ πμ Πο 5ΘΠΊΡΕΓ αξα τοπ : 5εὰ απιῃ αἲ 

οτε αἆ απεπηρῖαπ πἴος, πεςεῖο σποπιοᾶο τορεπίε {ατάις 

Πο οἱ αἴνοππε εγυτα οἸααᾶας, Πία αἱ τὶν αἶαπε ὥστε Ππεγῖς 

βποπη αξίῃσαπα, 111ΠΗ 15 Ίαῦ1, αἆ απεπα πηῖςδι5 {πθγαΠῃ, 5οηῖο 

οοη[δεία5 ΡΙογαη(πο Ἰασεί. Αί5ί απαηάο ἀἰςοθάοπά σα εί, 

(απι τθιο πῃο αἰαίππα ἀῑσας, 1ρδῖς 5οπηης οἹογοπη. Ἱαηπε 

αδῖ ρηήπιαπν οθεῖαἰῖ οἴγοῖ τορασα]απα , 180 ηλε ΥΙΟΙΟΤΕΠΗ Ῥγο- 

οαπιαί ῥτῶσο, αἱ 5ἰίαάϊππα ἰαπία Ῥει πϊεϊίαία ΡεγουιτόΠα, 

πἳ αφπαπᾶο «ρεοίαίογες 1ρ5ῖ ομ]15 Π16 ΟΗΥΤΕΗΓΕΠΗ 5εσυἱ που. 

Ῥοπενηί. 

ΜΕΒ. Μίπας τετο Ιδίως, Ῥ]ΐο, ἀῑσί5 : παπα ππ]ίος εσο 

ΠΥΘΙΠΟΓΔΓ6 Ροδπη, απ, 41Η Ἰιουῖ ο οὐ ο] αι αἶἆεῦα Ἠαῦε- 

τοηί, ααἲ 5ἳρῖ Ρατατοηί Ἰαηποη», Ἰουῖε τερεπίε αῑγῖτες εχ»]- 

ςιωηῖ, 5υη(ας Ἱπσοπίος [αἱ αη!, εἰ Ριρῖς αἰρῖς τεμαπίας, ααἴρις 

ης αφο]]ας απἰάεπα απ(παπα ἆομη Ρηές εἰ ἵαπιον Ῥητρυτα 

αυτοῖσαπο απηι]ῖς Γα]σοπίος Ππεσάπηί, απἲ, αἱ ΟΡΊΠΟΥ, ηΟΗ- 

πι φαῑῖς 5ἳδί Ρευςααᾶετε ρορδυΠί, 5πᾶς Ί]ας ορες 5ΟΡΙΠΙΠΠΗ 

ΠΟΠ 65568. 
91. ΡΙΩΓΤ. Ίξίπο αποᾶ ἀῑσῖς, Μεγευῖ, Ίοηδε ἀΙνατξΙΠ1 

οί; πες ἴππο πιεῖς τηε ρεᾶίρις Ῥοτίο, πεσαο ππε μα. σα- 

ΡΙίος, 5οᾷ Ῥ]αίο αἆ εος η, πἱροίε απὶ πλοντοδότης (ΟΡΗΠΙ 

Ἰαταϊίου) οί Ίρσε 51ί εἰ «ρ]επάΙάογΙΠΑ ΠΠΗΠΟΓΗΠΗ ας σιοά 

οἳ 5ιιο Ίρσίας ποπηῖπε 5αἲῖς ἸπθΙσαῖ. Ἱίασπε (πα πααῖ αν 

αἴῖο αἲ αἴἴαπι πσιαπά πα οί, ΠηΕ Τη {αῦπ]ας ἰοξίαπιεηία- 

τας εοπ]ἰοηί, ἃο ἀΠίσεπίοι ορβ]αηαηίες 4οπιο π1θ Ὀα]1]- 
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τ ς ον ας 
ζουσι: καὶ ὁ μὲν νεκρὸς ἐν σχοτεινῷ που τῆς οἰκίας 

εν ποτ ο ατα παλ λος μη 
προκειται υΌπερτα γονατα παλαια τη ο)ονη σχετπ 

᾿ 
πετομένην τετριγότες οἳ νεοττοί. 

29, Ἐπειδὰν 

: δέλτος ἀνοιγχθῇ καὶ ἀνακηρυχθῃ µου ὅ 
ν 

ἔντμ.ηθῃ κα 

5 / 3 Γο -ω ’ [α μα / Μ . 

γων οἰχέτης ἐκ παιδικῶν τίμιος, ὑπεξυρημένος ἔτι τὴν 
/ ο αθίν / Ν σος αμα «οι ες Α 

«νάθον, ἀντι ποικίλων καὶ παντοδαπῶν ἡδονῶν, ἃς ἳ 
τὸ μίσθωμα 

Θ ; ορ 
δη ἔξωρος ὢν ὑπηρέτησεν αὐτῷ, μέγα 

- ον ο ΟΝ Εμ νι ο θα Ἆ 
ὃ γενναῖος ἀπολαθὼν, Εχεινος μὲν, ὅστις ἂν η ποτε, 

ὅνο ς 
τοῦ τεως ἁσπασάμενός µε αὐτῃ δέλτω θεῖ φέρων ἀντὶ ἁρπασάμενός µε αὐτῆ δέλτῳ θεῖ φέρων ἄντ Ῥ 

) πας εν 
Πυρρίου Ὦ Δρόμωνος Ἡ Τιθίου Μεγακλῆς ἡ Μεγάθαζος 

λ Ν / 

ἢ Ἡρώταρχος μετονομασθεὶς, τοὺς µάτην κεχηνότας 
ἃσ παρά - / ᾽ τς 

Εχείνους ἐς ἀλλήλους ἀποθλέποντας χαταλιπὼν ἀληθὲς 
ν α Ν , Εκ ΕΝ 

ἄγοντας τὸ πένθος, οἷος αὐτοὺς ὅ θύννος ἐκ μυχοῦ τῆς 
/ λ /’ 

σαγήνης διέφυγεν οὐκ ὀλίγον τὸ δέλεαρ καταπιών. 

95. Ὁ ὃξ ἐμπεσὼν ἀθρόως εἰς ἐμὲ ἀπειρόχαλος 

Ν ., “” / Ὑ Ε) λ Ν 

παριὼν ἄλλος µαστίζειέ τις, ὄρθιον ἐφιστὰς τὸ 
τν ᾖ Ξ , τα 
οὓς καὶ τὸν μυλῶνα ὥσπερ τὸ Ἀνάκτορον προσχυνῶν 

οὐχέτι Φορητός ἐστι τοῖς ἐντυγγάνουσιν, ἀλλὰ τούς τε 
Ε ο 1 Ν να ολο) ο. 
ἐλευθέρους ὑέρίζει καὶ τοὺς ὁμοδούλους μαστιγοῖ ἆπο- 

σ λ -- Δ -ω Α 

πειρώμενος εἰ καὶ αὐτῷ τὰ τοιαῦτα ἔξεστιν, ἄχρι ἂν 
/{ 3 λ Ἂ ς ; 

ἢ ἐς πορνίδιόν τι ἐμπεσὼν ἢ ἵπποτροφίας ἐπιθυμήρας 
5 λ 
ἡ μην εὐμορφό- 

Ἡ 

/ 

Ὦ κόλαξι παραδοὺς ἑαυτὸν ὀμνύουσιν, 
Δ λα ο} ον 5 / μμ ώς 

τερον μὲν Νιρέως εἶναι αὐτὸν, εὐγενέστερον δὲ τοῦ Κέ- 
: ΄ ας ; 

χροπος ἢ Ἱόδρου, συνετώτερον δὲ τοῦ ᾿Οδυσσέως, 
{ ον Ἡξς 

πλουσιώτερον δὲ συνάµα Κροίσων ἐκκαίδεχα, ἐν ἀχαρεῖ 
. / 3, Εμ) ΦΝ ϱ ὁλί. 3 πολης 

τοῦ Ἰρόνου ἄθλιος ἐκχέῃ τὰ κατ ὀλίγον ἐκ πολλῶν 
ἐπιορκιῶν καὶ ἁρπαγῶν καὶ πανουργιῶν συνειλεγµένα. 

94. ΕΡΜ. Αὐτά που σχεδὸν φὴς τὰ γιγνόμενα: ὃπό- 
ος κο κ ο ήν αλ 

ταν ὃ) οὖν αὐτόπους βαδιζης, πῶς οὕτω τυφλὸς ὢν 
δν 

ους αν σε «τὴν ὁδόν: ἢ πῶς διαγιγνώσχεις ἐφ᾽ 

ὁ Ζεὺς ἀποστείλῃ κρίνας εἶναι τοῦ πλουτεϊν 

ΛΟΥΤ. Οἴει γὰρ εὑρίσχειν µε οἵτινές εἰσι: μὰ τὸν 

Δία οὗ πάνυ: οὐ γὰρ ἂν Ἀριστείδην καταλιπὼν Ἱππονί- 

χῳ καὶ [Καλλία προσῄειν καὶ πολλοῖς ἄλλοις Ἀθηναίων 
οὐδὲ ὀ6ολοῦ ἀξίοις. 

ἨΡΜ. Πὴν ἀλλὰ τί πράττεις καταπεµφβείς; 

ΠΛΟΥΤ. Ἄνω καὶ κάτω πλανῶμαι περινοστῶν, 
ἄχρι ἂν λάθω τινὶ ἐμπεσών: ὃ δὲ, ὅστις ἂν πρῶτό 

περιτύχη, ἀπαγαγὼν παρ) αὑτὸν ἔχει, σὲ τὸν Ἱρμῆν 
ἐπὶ τῷ παραλόγῳ τοῦ κέρδους προσχυνῶν. 

9δ. ΕΡΜ. Οὐκοῦν ἐξηπάτηται ὃ Ζεὺς οἴόμενός σε 
κατὰ τὸ αὐτῷ δοκοῦν πλουτίζειν ὅσους ἂν οἵηται τοῦ 
πλουτεῖν ἀξίους: 

ΠΛΟΥΤ. Καὶ µάλα δικαίως, ὠγαθξ, ὅς γε τυφλὸν 

ὄντα εἰδὼς ἔπεμπεν ἀναζητήσοντα δυσεύρετον οὕτω 

γρῆμα καὶ πρὸ πολλοῦ ἐκλελοιπὸς ἐκ τοῦ βίου, ὅπερ 
όροι ῥᾳδίως, ἀμαυρὸν οὕτω χαὶ 

37 
ΕΞΕ οὐδ᾽ ὃ Λυγχεὺς ἂν 

εκρὸν ὄν. Τοιασοῦν ἅτε τῶν μὲν ἆγαθῶν ὀλίγων ὄντων μικρον ὀν. Γοιγαροῦν ἅτε τῶν μὲν ἀγαθῶν ὀλίγ : 
.. ν .. 5 ν ας , 

πονηρῶν δε πλείστων ἐν ταῖς πόλεσι τὸ πᾶν ἐπεγόν- 
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19ΓάΠ1 ορετα ε[ογπηίς Ἰπίοίοα πποτίαας ἵη οΏοίο πΠα πο. 
Φά[πΠη Ίουο ]ασοί, ἀθίγῖέο Πίο ο{οσί1ς σοηίρης »ἆαπα οἴτοα 
ἱρδυηι ἀοσοι[αηί [ο]ες 6]15 6πάαγει αἴησοιο σοδ[[ομίος: π]ο 
Υοιο Ἡ, απ 1901 ἀῑπ δρειανοτοΠ!, πα [ΟΠ Πάσα αἱ μ- 
ΓΙΟ ΊΠοΠα αἀνο]απίοια ρυΠ{ φἰάσπίος, ους Πἰαπίο οχδρε - 
οἴαπί, 

2». Ὀρϊ απἱοτ 5αΡ]αΠ οί θΙαή]α, οἱ Πποπίὴ. (οσία- 
πηοη(ἳ νΙπεπ Πα ΠΠοἱδΕΠα δε, {αρα]ῶσαο αροτία:, αὖ ΠογΗς 
4ο Π5 µποι5 ἀε]αναίας οδί, οοσιαίας ας, απί αςσοι- 
ἴαἱος, απ! φουγα]ᾳ5 ἀοπῖ(πα, απῖ αἲ οΏδοηΙΠΙ νοΠΘΓΟΙΗ 
ῥι5ίο ογαί, εἰ οα συαίία οοίοτῖς Ῥνααίας οιρηίρς, τασα 
αμα ΠΠ ΙΠΗ Πλα]αΣ ππαση η ῥΥο ΠΠ ἴοτοης 1]ο γα ςίαη (ἱκςὶ- 
λας {αυ πππΠ{ρ]οία πα νοἱαρίαίασα, απας Ἱσγο αἰ η, πι 
5ο, 1401 οχο]είΗ5,, οἱ αἆ οιηπία οἨσεααίοςθ ροπηϊ[οραί.  Τς 
Ιαν, φαἱαπ]ς (απάσηα οδε, Ππὸ ΟΗΠΗ {ο5ίαιπθη{ {αυη]ῖς αἲ- 
ΠρΙεῃ5, ομπίοπ]ο «ΟΗΊΠΠΗ οοπΙεΠΙΕ, πηπἰαίο ταροπίο. πο- 
πήπα, αἱ απὶ απίοα για, νο Ώνοπιο, απί, δἱ πλανῖς, 
Τῆας γοσαβαίας, ἀείπεορς Μεσασ]ος, Ριοίανο]ς, απ! Μο- 
βαῦγζη5 ἀῑεαίγ : Ἠ]ος ἱποαδδπα ἠΙαηίος οἱ [Πίου 56 απρΙοΊσ- 
{65 πεΠπ(πθης, ἶαπι ἀο]ογο ΠΟΠ Ποίο Ἰπσοηίας, πι {απίΙΙΙ 
Πηγηππα οχ. ΙπΙπΙΟ φασοη) Τούθςδα δἰαρσιπῃ απιῄσονηί, 
οδεα Ρ]ηγίπ]α Τη {ου ορηδπηία, 

29. Τη πι ἰπίίαν ἴπαθης {αιἲς γἰτ, οηιηῖς Ίιοηος{ῇ ἵηημο- 

πας, δίοµόι5; απὶ Ροάῖσας αΠαπΙπΙΠΙ οχμοιγοδοῖί, οἱ 5] 

απῑς ἴαπιετο ῥγῶίοιίθης Ἰουῖς Ιπογοραση{, αιγθοις απ θς 

πθροπ[ο γεδίδ{, ρἰδίθίπαηι απίθηι Υο]αί (απρ]αηα αἀονας, 

ταΐς, ἵπαπαπα, στ, ςδ, απἱραδοιπη γουδαίας, Ποῦ. αΠΙΡΙΙΙς 

ἰοιεναβῆς, 5εᾷ εἰ ἵπ οηιίπος μονος οοπ(απησ]ίοδιι5 οί, 

εί 60Η56ΙΥΟ5 5105 Πασθ]]]ς αβί, απαδί οχρονηπά! σταίἶα, 

ἨΠΠΑ 14 8ἱρί 4ποσιθ. Περαίς Ἱδαπο αἆθο 4οποοῦ ππονο[νῖσι - 

Ίαἱη αἰἰᾳπαπα πασία5, γε] ού ποΓΙΠΗ αἰοπάογΙπα 5{άϊο ἵηδα- 

πἱθης, απί αδεοπία{οιίβις 5ο5ο {ΟΠ ἀοάσῃς, ἀο]ογαπ[ίριις 

{ΟΓΠΙΟΣΙΟΓΕΠΙ 151 ΝΙΓεο 6556, Ο6οτορο απί Οοἀτο ποβί- 

Ἰογθια, ΤἼγδδο ῬγήάσΠ[ΙοΓοΠΙ, 5οἀθοῖπα θἵηα] παπα Ον 5ίς 

ἀΠοτσιηΣ Ῥαποίο (οπηρονῖς ος ο[απάαί ἱπ[οῖν, αασὸ ποῖα- 

Επ οχ πια]15 ροι]α]ΐς, ναρῖηϊς αο ῥαπαἴρας ουαηί ρατία. 

»4. ΜΕΒ. Τὰ [νηια, αποά τος οδί, ἀῑαῑ5. ΟΠΠ Υανο εῖ5 

{ρΣίας. Ροΐδης αἱοιῖς, απἲ, 4αῶδο, ἰαπία ἵπ {6 (ΗΠΑ. 5ἲί 

οποίας. γίαΠα {αμπθή Ἰηγεηῖς απί απἲ (απάσιη ἀΠπαϊσας, αἲ 

απος {6 πα]δοη{ ο αρίίου, ἀῑγ {15 Π105 ο55ο ἀῑσπος ἀοραίσης ο 

ΡΙΓΤ. Οτοβῖς ν]άο]ίοεί Ιπγοπίτα πα, (πἵπαπι Π θἶπέρ 

ΠΙΠΙΗΊ6 Υ6γΟ, Ρ6Γ Πογο : πθπε οπίπι τα]θσίο Απδίά46 αἆ 

Ἠἱρροπίσιπα της αί Οαανη σοπ{μ]ἴσδεπα, Πππ]ίοδ(11ο αἱῑος 

ον Αομίοησίρας, Ιοιπίπος γὶν οΡο]αΓο5. 

ΜΕΝ. ΟείοναΠι αὐ 1ογα πΙδδας απιά [αοἷς» 

ΡιΤ. ΒαγδαΠῃ ἀθοῦξαπα Υγαδοι ρεγαπιρα]αῃς, ἄοπος ἵπι- 

Ῥγηάσης ἵπ αποπηρίαπα Ιποίάαπα ἶ5 απίθηα, απϊ 11 οΠΙΠ(Π6 

Ῥηηιας ομγίππα Παβασηέ, αράποίαπη ἀοπηί 5ευναί, ία, Μου- 

ου, οϱ. ἹαεΓΙΠ1 αἆθο ΙΠδροΓα [ΠΠ ΥΘΠΕΓΑΠ5. 

2ο. ΜΕΜ. ΏεεερίΗ5 ο1σο ο5ί Φηρίί6, 605 ἃ {ο ἀῑατί ἆ6 

510 ἀοογοίο οχΙςΙΠ]αΠ5, Ππος 1ρ56 ορίρις ἀῑσπος Ιπάίσαταιὃ 

ΡΙΗΓΤ. Νοαφο γειο Ιπ]ηνῖα, ο Ώοπας απ] (πἱάσιη πιο οἱ- 

01. 6556 501015, 605 (5Η ΗΡάΠΗ η {οθαί, τοπα, αἱ γίάσς, 

α παπά ΠΟΠ. 51Π6 ΞΗΠΙΠΙΟ Ἰαμογα απῖς περομίαί, απ σ1ο Ι4Π1 

νά 6πα Πηίαυ Ἰιουηῖπες ἀο[οσΙ{ς Π]ανη πε ΤΎποει5 απΙάεπη [ασ1]8 

τορειῖαί, 1Π1 αάθυ δίξ εγαπῖάα οἱ οχΗ]ς, Πασιο (111 Ῥου] 

Ρο παπα ραιοῖ. δἶπί, ριαγί απίεΠΙ Ἠοπΐπος οἱ 5ορ]εγα!! ἴη 
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3 
των, ὅδον ες ρα 
γηνευοµαι πρὸς αὐτῶν. 

τοὺς τοιούτους ἐμπίπτω περιιὼν καὶ σα- 

Δ ΄ 

ΤΡΝΜ. Ἠίτα πῶς» ἐπειδὰν χαταλίπης αὐτοὺς, ῥα- 

δίως φεύγεις οὐκ εἰδὼς τὴν ὁδόν: 
, : / 

ΠλΟΙ Ἡ. Ὀξυδερχὴς τότε πως χαὶ ἀρτίπους γί- 

γνοµαι πρὺς μόνον τὸν Χαιρὸν τῆς φυγῆς. 

96. ΕΡΜ. Ἔτι δή μοι καὶ τοῦτο ἀπόχριναι, πῶς 

τυφλὸς ὢν, εἰρήσεται Υὰρρ, χαὶ προσέτι, ὠχρὸς χαὶ βα- 

θὺς Εκ τοῖν σχελοιν τοσούτους ἐραστὰς ἔχει ὥστε 

πάντας ἀποθλέπειν εἲς σὲ, χαὶ τυχόντας | μὲν εὐδαιμο- 

νεῖν οἴεσθαι, εἰ δὲ ἀποτύχοιε εν, οὐχ ἀνέχέσθαι ζῶντας; 

οἶδα γοῦν τινας οὐκ. λίγους αὐτῶν οὕτω σου ο κής 

ὄντας, ὥστε καὶ ἐς βαθυκήτεα πόντον φέροντες ἔῤῥιψαν 

αὑτοὺς καὶ πετρῶν κατ ”Ἠλιδάτων ὑπερορᾶσθαι νοµίζον- 

τες ὑπὸ σοῦ. ὄτιπερ οὐδὲ τὴν ἀρχὴν ἕώρας αὐτούς. 

Π)λὴν ἀλλὰ καὶ σὺ ἂν εὖ οἶδα ὅτι ὁμολογήσειας, εἴ τι 

ξυνίης σαυτοῦ; κορυθαντιᾶν αὐτοὺς ἐρωμένῳ τοιούτῳ 

ἐπιμεμ.ηνότας. 

»τ. ΠΛΟΥΤ. Οἵἴει γὰρ τοιοῦτον, οἷός εἰμι, ὁρᾶ-- 

σθαι αὐτοῖς, χγωλὸν ἢ τυφλὸν Ἡ ὅσα ἄλλα µοι πρόσε- 

στιν; 
ΤΕΡΜ. Ἀλλὰ πῶς, ὦ Πλοῦτε, εἰ μὴ τυφλοὶ καὶ αὖ- 

τοὶ πάντες εἶσίν; 

ΠΛΟΥΤ. οὐ τυφλοὶ, ὦ ὠ ἄριστε, ἀλλ’ ᾗ ἄγνοια καὶ 

ἡ ἀπάτη, αἵπερ νῦν κατέχουσι τὰ πάντα, ἐπισχκιάζουσιν 

αὐτούς' ἔτι δὲ καὶ αὐτὸς, ὡς μὴ παντάπασιν ἄμορφος 

εἴην, προσωπεῖόν τι ἐρασμιώτατον περιθέµενος, διά- 
χρυσον χα) λιθοχόλλητον, καὶ ποικίλα ἐνδὺς ἐντυγχάνω 

αὐτοῖς' οἱ δὲ αὐτοπρόσωπον οἰόμενοι ὁρᾶν τὸ κάλλος 

ἐρῶσι καὶ ἀπόλλυνται μὴ ἐντυγχάνοντες. 

τις αὐτοῖς ὅλον ἀπογυμνώσας ἐπέδειξε µε, ὃ]λον ὡς 

κατεγίγνωσχον ἂν αὑτῶν ἀμθλυώττοντες τὰ τηλικαῦτα 

χαὶ ἐρῶντες ἀνεράστων χαὶ ἀμόρφων πραγμάτων. 

98. ΕΡΜ. Τί οὖν ὅτι καὶ ἐν αὐτῷ ἤδη τῷ πλουτεῖν 

γενόµενοι καὶ τὸ προσωπεῖον αὐτὸ περιθέμενοι ἕ τι ἑξα- 

πατῶνται, καὶ ἦν τις ἀφαιρῆται αὐτοὺς, θἄττον ἂν 
τὴν κεφαλὴν ἢ τὸ προσωπεῖον πρόοιντο; οὐ γὰρ δ) καὶ 

τότε ἀγνοεῖν εἰκὸς αὐτοὺς ὡς ἐπίχριστος ἡ εὐμορφία 

ἐστὶν, ἔνδοθεν τὰ πάντα δρῶντας. 

ΠΛΟΥΤ. Οὐκ ὀλίγα, ὦ Ἑρμῆ, καὶ πρὸς τοῦτό µοι 

συναγωνίζεται. 

ΕΡΜ. Τὰ ποῖα;: 

ΠΛΟΥΤ. Ἐπειδάν τις ἐντυχὼν τὸ πρῶτον ἄναπε-- 

τάσας τὴν θύραν εἰσδέχηταί µε, 
μετ) ἐμοῦ λαθὼν ὃ τῦφος καὶ ἡ ἄνοια καὶ ἡ µεγαλαυχία 

καὶ μαλακία καὶ ὕθρις καὶ ἀπάτη καὶ ἆλλ᾽ ἄττα μυρία" 
ὑπὸ δὴ τούτων ἁπάντων καταληφθεὶς τὴν ψΨυχΏν θαυ- 

µάζει τε τὰ οὐ θαυμαστὰ χαὶ θρέγεται τῶν φευκτῶν 

αμὲ τὸν πάντων ἐκείνων πατέρα τῶν εἰσεληλυθότων 

έθηπε δορυφορούµενον ὑπ) αὐτῶν, καὶ πάντα 
πρότερον πάθοι ἂν ἢ ἐμὲ προέσθαι ὑπομείνειεν ἄν. 

99, ΕΡΜ. Ὡς δὲ το. εἴ, ὦ ὦ Πλοῦτε, καὶ ὁλισθηρὸς 

χαὶ θυσχκάτ τοχος καὶ διαφευκτικὸς» οὐδεμίαν ἄντιλαθὴν 

καχῶν τ 

παρεχόµενος βεβαίαν, ἀλλ ὥσπερ αἳ ἐγχέλεις ἢ ἢ οἱἵ | 

Ὡς εἴ γέ 

συμπαρεισέργεται | 

Υ. ΤΙΜΩΝ. 20 -- 29. (199 -- 5) 

αθίθις ομηπία [εηθαηί, [αο]]ης. ἵπ Ίος 4παΠ1 ΤΠ 1105 411 

μας Ί]ας νασος, Ιποῖάο., οἱ 6ογΗΠὰ τοῖς Ἱπιροθίας Πα.160. 

ΜΕΒ. Αίγειο (πΠῃ 1]ος γοπαμῖς, απο ρασίο {απι [ασ]]ε 

απασῖς, απ νΙαβ1 ΠΟΠ ποιῖςὸ 

Ῥ]μ/Τ. Δά 5οἶαπα Γασίοπάϊ οὐσαςίοµθα οσιί πμ ασ 

Ῥεᾷος γ]δοπ, 

90. ΜΕΜ. Που πμῖ 4ποΠαο τοδροπᾶος απϊ (πάση Παἱ, 

αἱ, σπα οὔρ05 δἳ5, Ἰη5αρου εἰἶαῦα (πθ(ιθ οπίπῃ γογα οί 

τοςθιθ) Ρας, οἱ οτί θ5 στανίογ, [οἱ απιαίογος Ἠάρρας, 

αἱ οηης5 οΠΙΠΙΠΟ Ποππίπες ΠΠΗΠΙ {ο αδρ]οἶαηίς ἶαπα Ρο ἶτί 

16 Ποποη!, 

ΠΕΙ 

Ῥοαίος 5ο οχἰδίπ]θη[ς δπ ΠΠ, γα 51βί 

Νονῖ επΊπα ρεγημη]ίο5, απὶ ἴς Πα Πίδογα ἀπΙᾶ- 

ταηί, π{ 5ο ῥγωοἱρίίος Ρίδοσσα Ρος «φπονα εαα δα ρ]ηηί ο 

5οορι]ο ἀεάογῖπέ, οχἰςΗπιαπ[ο5 α {6 εοπ{οηιηϊ, αποῇ Ίρδος πρ 

ΠΙΟ (πἴά δη οοηστεσδα αδρίεςγο γο]ηίςδο5. Οοίογη {πία 

Ίρςο οοπΠ{οΏογῖς, ΟΡΙΠΟΓ, δἱ ΠποΔΟ {6 Ποςίῖ, Ἰηδαπίγο Ιδίο, 

απ {αῑεια αππαξίαπη {απα ΥεΠεπιοΠ!ῖ {απ]απθ Ῥονα [ο αΠΠΟΥΟ 

ΡτοδθφυαΏ 1η. 

97. ΡΙΓΤ. 06Π565 ΠΙΠΙΙΓΙΠΙ, ΘΗΠΗ Της 1ρῖς γἰάενί απα]ΐς 

«πι, οἸαα πα γιά ε]ῖοεί, οὔρουΠ, οἱ ασο αἲῖα ἵη π]ε δΗΠ{ υΠἷα2 

ΜΕΛ. Ουἳ, απο, Ῥ]ηία, πὶςὶ εί 1ρ5ί εοροῖ δΗΠ{ ΟΠΊΠΕ52 

ΡΙ)Τ. Ἠαιά Τα οδί, ο Ῥοπος 5ο Ισπογαπίία αἱ 6/ΤΟΥ, 

απο ΠΠΟ οπηηῖα ηΥαδθγιηί, οα]βίπεπη 1ρ5ίς ορ[ϊοπηί. Αάάσ 

αποᾶ 1ρ56 4ποΠπ6, η ΡΓΟΥ5ΙΙ5 ἀε[ογηηῖς γἱάσαν, αρίαία. ΠΗΙ] 
ῬθΥδύΠα. Ρ6Γ( ΙΙ απιαβίΙ, Ἱπαπγαία σοηπηῄδᾳμο ἀἰκηπεία, 

Π5ΗΡοΥ νατία γερίο ογηα{α5., 5 πἹε ο[ἴονο : ΠΙ απἴοπα, αηϊ 
ετοαπ{ νἰάετο 56 πο. ρεδοπαίαπα ασανα Ρο πάἵπονη, 

5ε4 ἵπ 1ρ5ο γυ]ία ο[]ογοδεθηίθηα, αΠΠΟΥΟ Ιπατάεδουηί, ας. 
πῖςί Ῥο[ίαπίαἨ, ρΓ) ἀο]ογῖς Ἱπιρα[Ιεηί]α 5ε5ο 1ρ5ῖ Ρον 
ουπί. Φαπο δί απ 1Π6 Ροπία5 πιάσίαπα Ἡς οξείοπἀστοί, 

ἀαπηπαγθηί 1ρ5ῖ 5ο5ε, αἱ {απίορετε εαροιγθηί, 6ἱ 05 ΡΓΟΙΣΙΙ5 

παιποβί]ος οἱ Ἰηνοηιδίας ρείογεηί {απ 5{πάἱοςα. 

298. ΜΕΠ. Οπῖά αποά, ροδί(παπα Ίαπη ἁἰγίίος Γαοιἱ μη! 

ἃς 5)Ρἱ Ῥ6τδοπαα αρίανοτα, αἀμιο Γααπίαγ» αἴ(ιο αὖθο 

ποπΠΗ]Ι σαρῖίο Πεπίία5 οαγεαπ{ 4ᾶΠῃ ΡΕΙδΟΠΗ, 5ἱ φμῖς απο 

Πμὶς εΊροτε Ροδίπ]είδ Χεαυο οί οπί(παπι ογεζμῆο ἰί, 

Ίρςος ο[ἵαπα {ππα, 4π1πα οπ]ηία ΙΠίτοίδις γ]ήσαπέ, ἴσπογαγα 

{οίαπ Ἰ]απι ρ]οαάἴπεπα Γαοαίαπα 6556. 

ΡΙΩΓΤ. Ῥ]απίήπα δυΠί, ο Μεγου, 42 της Τη Ἠος 4ποΠιθ 

αο]αναηί. 

ΜΕΠ. ΟυὐπαΠα Πα» 

ΡΙΟΤ. ΟΗη αααῖς ΡΠΊΗΠΩ ΠποσΙΠη οὐσγοδιΙς αροτίῖς 

Γον] ρι5 1ης απ ΕΠΕ, Πησγας Πα πα ΠΙΟΟΗΠΙ, 60 ΠΟΠ απῖπια- 

νοπεπία, Αιγοβαηίία, Ὠοπιοπίία, Φαείαηίία, Μο]ΙΠος. Τη- 

φο]ομίία, Ἐναι5, αλασιο δεχοσπία: απ αδὶ οπηοία Ἰομηη]ς 

απΙΠΙΙΠΗ Ἰηγαδογυπ{, ΟΙ {ππα 41 Ππταηᾶα ΠΟΠ 5ΗΠΙ π]γα- 

αν, οἱ απ [αρίοπάα, αρροαβίς πε απ{θιη {οἱ ππαΙογαπα, απ» 

ησγθδδα 5ΗΠί, ΡαΓΟΠΙΘΠΙ 5δρίοἲξ, Π]ουή Πα οποία τη δα (ο) 1ο; 

οτασίαίας ἀθπίαπε αποδ[ρεί ρααίατ Γαοας, απαπι Π16 4ἲ- 

Πσστο δα5πιθι{. 

29. ΜΕΒ. Φυαπ1 γοτο ]ωγῖ5 65 αἱ Ἰαργίοις, Ῥ]αΐα, ααΠ- 

απ ὥστε γεἰποι]ς; {ασῖ]ο απίεπα Γαοῖς, αΠΏσαπι Ἠ]]απα, αααν 

Άγια 8ἱ{, ΡΓΡΘΗ5Σ 56 γο]ἰῖ αησι]]]α., απί αἨριος, Ιπίετ 

.δ. κ... 

ότου, 

ον 



δω -- 146) 

ἄθεις διὰ τῶν δακτύλων ὃ δραπετε 

Πενία δ᾽ ἔμπαλιν ἴξ ξώρης τε καὶ 

ἄγκιστρα ἐκπεφυχότα ἐξ ἅπαντος τ 

μη 
απ 

Δ λ η 

ὣς πλησιάσαντας εὐθὺς ἔχε εσθαι καὶ μὴ ἔχειν ῥαδίως 

ἀπολυθῆναι. Ἀλλὰ μεταξὺ φλυαροῦντας ἡμᾶς πρᾶγμα 

ἤδη οὐ μικρὸν διέλαθε. 

ΠΛΟΥΤ.. Τὸ ποῖον; 
ἘΡΜ. “Οτι τὸν Θησαυρὸν οὐκ ἐπηγαγόμεθα, οὗπερ 

ἔδει μάλιστα. 

ΠΛΟΥΤ. Θάρρει τούτου ς ἕνεκα" ἐν τῇ Υῇ 

αὐτὸν ἀεὶ καταλείπων ἀνέρχομαι τ Ἰ 
ἔνδον μένειν ἐπικλεισάμενον τὴν αν ἀνοίγειν δὲ µη- 
δενὶ, ἣν μὴ ἐμοῦ ἀκούση βοήσαντος. 
ΕΡΜ. Οὐκοῦν ἐπιθαίνωμεν ἤδη τῆς Ἀττικῆς: 

μοι ἕ ἔπου ἐχόμενος τῆς χλαμύδος, ἄχρι ἂν τερὸς 

ἔσχα τιὰν ἀφίκωμαι. 

ΠΛΟΥΤ. Ἐὔῦ ποιεῖς, ῶ Ἑρμᾶ, 7 

ἦν γε ἀπολίπης µε, Ὑπερθόλῳ τάχα ἡ Κλέωνι ἐμπε- ος 
σοῦμαι περινοστῶν. Ἀλλὰ τίς ὃ ψΨόφος οὗτός ἐστι 

χαθάπερ σιδήρου πρὸς λίθον. 
51. ΕΡΜ. Ὁ Τίμων οὗτοσὶ σκάττει πλησίον ὁρ 

παπα καὶ ᾗ αν πά πα νὺν καὶ ὑπόλιθον γήδιον. 

καὶ ὃ Πόνος ἐχεῖνος, 

Ἄνδρεία χαὶ ὃ τοιοῦτος ὄρλος τῶν ὑπὸ τῷ Αιμῶ ταττο- 

µένων ἁπάντων, πολὺ ἆ ἀμείνους τῶν σῶν δορυφόρων. 

ΠΛΟΥΤ. Τί οὖν οὐκ ἁπαλλαττ Ὃ ορ ὦ ἙρυἨ, τὴν 
ταχίστην; οὗ γὰρ ἄν τι ἡμεῖς δρά αξ Ξιώλογον 

πρὸς ἄνδρα ὑπὸ τηλικούτου στρατο ο. περιεσγημένον. 

ἘΡΜ. Ἄλλως ἔδοξε τῷ Διί: μὴ ἀποδειλιῶμεν οὔν. 

3». ΠΕΝ. Ποῖ τοῦτον ἀπάγεις, ὦ Ἀργειφόντα, 

γειραγωγῶν; 
ἘΡΜ. ᾿Επὶ τουτονὶ τὸν Τίμωνα ἐπέμοθημεν ὑπὸ 

τοῦ Διός. 

ΠΕΝ. Νὸν ὁ Πλοῦτος 

ἐγὼ καχῶς ἔχοντα ὑπὸ τῆς ΤρυφΏς 

ποιον παραδοῦσα, τῃ Σοφία καὶ τῷ Πόνῳ, Υ - 

ἐπὶ Τίμωνα, ὅπότε 
παραλαδο 

αὐτὸν 

οὔσα., του-- 

γενναῖον 

ἄνδρα χαὶ πολλοῦ ἄξιον ἄπέδειξας οὕτως ἄρα εὖκα-- 

ταφρόνητος | ὑμῖν ἡ Ἠενία δοχῶ καὶ εὐαδίκητος, ὥσθ᾽ 
αρ 

ὃ µόνον κτημα εἶχον, ἀφαιρεῖσθαί µε, ἀχριθῶς τερὸς 
ἀρεοὴν ἐ Εξειργασμένον, ὃν αὖθις ὃ Πλοῦτος παραλαθὼν 

αὐτὸν “Ύ όρει χαὶ Τύφῳ έῃδι ιρίσας ὅμοι 

μαλθακὸν χαὶ ἁγεννῆ καὶ ἀνόητον ἀποφήνας ἀποδῷ 

πάλιν ἐ ἐμοὶ ῥάκος ἴδη αν Ἰνηε: ένον» 

ΕΡΜ. 

ον τῷ παλ αι. 

ἐρρωμένος δὲ τὴν ο 
βίον ζῶν καὶ τ πρὸς αὗτὸν τς παρ 

πολλὰ ταῦτα, ὥσπερ ἐστὶν, ἀλλότρια 

ΕΡΛ. Ἀπέρχονται: ἡμεῖς δὲ προσίωµ. 

94. ΤΙΝ. Τΐνες ἐ ἐστὲ, ὁ κατάρκαινἃ ι 

νοι ὃεΌρο ἥχετε ἄνδρα ἐργάτην χα μλαβοφόρον ένο- 

σομα, 

α Ότε 

ΤΙΜΟΝ. 30 -- 54. 29 

ἀῑξῖίος πεςοῖο απο Ραείο εἰαβοτῖς; αἱ οοπίτα ΤΙδεοξα ας ἵεπας 

Ῥαυρετίας ε5ί, {αοἴ]επι αΏςαπῃ ΡΓάΡεης. οἱ Ἱπβη[ίος πΠεος οχ. 

οπηπῖρης οοτροσῖ5 ΡατΗβ5 εχσετίος μαβοί, Πα π{, ααῖ αἆ οαπα 

αεεεςςθεῖηξ, εοπ{ῖππο αγηρϊαπίατ, πθο 5ε [αοῖ]α Ἠῆπο εχρε- 

ἀϊτε απεαπί. Ὑεγαπα Ιπίεγθα ἀππι ΞΕΓΠΊΟΠΕΣ πσαµάυ οαράῖ- 

ΤΠ5., ΤΟΠ αι περ]σεπάαπη οΡΗΠ 5ὐπηῃς. 

ΡΙΤΤ. Οἱ.» 

ΜΕΒ. Τ[εξαιταπι ποῃ αἀάππίπιας, 4πο {απι6Π γε] πια- 

ΧΙΠΠ6 ποβίς οΡΗ5 εγαί. 

30. ΡΙΤ. Ἠαςο απἴάεπῃ εα"ςα αΠΙΠΙΟ ο{ίοςο θείο. ἘπΠι 

οηίπ 5επιρευ 518 {εττα τείπαπο, απππῃ αἆ τος αξοσηάο, ἵπι- 

Ῥργαῃς ἀοπηῖ πξ πιαπραί {οπίρας οσε]αςῖς, πετο ομΙ(παΠῃ 4Ρ6- 

τίας, πῖ πε εἰαππαπίοπη αιά]ετῖτ. 

ΜΒ. 5εᾷ Ίαπι ΑίΠοος [πες Ἱπυγοάϊαπιατς ἴπ ΥοΓο 56- 

απθτθ µας ργεμεηδπα π]θ εΠ]απηγάθ ἴεπεης, ἆοπες αἲ οχίτε- 

ΠΊΟ5 Ηλίας ΡΕΓΥΕΠΕΤΟ. 

ΡΙΙΟΤ. Ἠεείε -απα, ο Μενουγί, αποάἀ πημῖ οὔθοο τίαπα 

Ῥγαρῖδ; 5ἵπ1ήε ἀθεεγας, [οτίαςςο ἵπ Ητρεγβο]αΠ} αΠ(αθπα απ 

Ο1εοπεπα οβῬειταἩς Ιπεῖάαπι. 5ο ααῖς Ἠῖο 5οπας, πα εἰ 

ΓΕΙΓΙΠΙ αἆ ςατπῃ αΠάαίαγ» 

31. ΜΕΝ. Ἠϊο Τίπιοπ νἰάε]οθί πποπίαπιπι ἃς ΞΑΧΟΣΙΠΙ 
απε]]απι [ο Ῥαρο1 εί Ραπρετίας αἀθςί, οἱ Π]ε Ταβος, 
Όχι θΊαπα Το]εταπίῖα, εἰ Βαρίεπία, ηθο ΠΟΠ Εοτη(πάο, εἰ 
Τοΐσπα Τά αβππεΠ, αποά 5Θοππ 5αῦ αἰσιῖς Ἰαμοτα 5ο]θί 
Έαππες; πηπ]ἱο Παπά ἀπρίεα απἰπιοξῖοτες 5απί {πῖς Π]ϊς ςαἰα]ῖ- 
πρας. 

ΡΙΙΓΤ. Οπ]ά ΙΕίίατ εαιςα» 5ἰέ, απ Ἠ]πο παπι οεἱςςίτης 

Γαβίαπηας 2 πδ(πο οπ/πῃ οί πί απἱάσπαπα α ποβῖς πεπιογαν]]θ 

σεταίατ ευπῃ 6ο σίτο, απὶ {απίο ἱηςίναείας οχεγεῖέα 5. 

ΜΕΒ. Φονί αΠίοι γίδαπα εξί; απατε 5ίτοη! 5ης. 

3». ΡΑὉΡ. Οπρεππι Ιδίαπα, ο Αταϊριοπία Μετοιτί, 4110- 

παπα αὐθαεῖς» 

ΜΕΠ. Νος5 αἆ µαπο ΤΙΠΙΟΠΕΠΗ Ἱεσατῖέ Ππρίΐεγ. 

ΡΑΤΠΓΡ. Ουπἴά»παπο αἆ Τίπποπεπι ΡΙπέας πηΗ{ητ, σπαπᾶο 

65ο, Ῥεδδίππε α Ταχ Παβίέαπα απππῃ ασοερίξσεπα, 5, 41ος 

γ]άες, Μετοιί, αρίεπίΙς εἰ ΤαῬοτί {ταᾶεῃς τῖταπα ΓΟΥΓΕΠΙ 

εί απαπἶνῖς Ρτε(1ϊ ε[Γεοῖ» Ἠαπε τοβῖς Ἰάοπεα Ῥαυρετίας τῖα 

οδέ, Τη σπα 5ῖο ἸΠπάα 5, πέ αποπα παπα πμῖ Παβεβαπα, οτῖ- 

Ῥετε Ροσίπ]είῖς, Ροδίᾳπαπα αἆ τῖτιπίοπα ρτορε {αοίας εςε, 

Ἰπαπα Ῥ]αΐας ἀεππο ασοερίαπι Οοπίαπιε[ῖα εί Ατιοζαηις 

(ταᾶσης,, αα]ῖς οἶίπα ΓΗΙ{, {αιεπα επ ο[Ποῖαί, πιο]]επα ςοἰ]ῖ- 

οοί, ἵσπανιτηα εί 5ἰοΠάσπας πα μῖ ἀεπίαπε Π]απη τοβᾶαξ, αί 

πη]ίῖας ΡγειἩ Γποτίέ οί ἀθίγίο Ῥαππο Ἠαπᾶ πιε]ῖογ2 

ΜΕΝ. «οτί 5ἰο τίδαπα οδε, ο Ῥαπρετίας. 

33. ΡΑΙΌΡ. ΑΛΡθο Ισίίαγ: γοςᾳπε αἀεο, Ταπος, βαρίθηίία, 

χοδαπε ορίογῖ, απῖ πιεοΙπῃ αἀθτα[ῖς, 5επυἰπιΠΙ. Χα Ιδία 
Ροίετῖας ςεπ!ῖθε, απα]επα πιο το]αποτῖί, ορβπιαπΙ πεππρε 

ορογῖς εοηξοτίοπα, εἴ σπα» ἵρεαπα αἆ ρτα:ςίαπῇςείτπα πατε 

ετπαἹετίπα: π16, Ἱπππαπα, απασππα ἄεσεπς ἴαπι ςαἰαὈτῖ οΥ- 

Ῥοτ6, ἴπΠΙ αΠΙΠΙΟ τερείας ΓΗ8, γ]τί τῖίαπι ἄσεῃης, εί Ξοςο 

τοβρίοῖθης; οείετα απίεπι 5αρεγταζαπεᾶ εχἰδίήπαπς, αἱ το 

ρσα [αμα 5ΗΠ{. 

ΜΕΠ. ΔΡειπί: ποξίταπα παπς οδί Ποππίπσοηι οοητοπ[τα. 

34. ΤΙ. Οµἱ εςίῖς τος, ο 5εε]εγα 5 απί 4ποΓξΙΠ1 Ώπο γθ- 

π]ςαςο παμίπε τί πιο]εςίῖ φἴεῖς, Ποπι]ηϊ πιετοεάθ εοπάπείο» 



ο τοον 
50 ν. ΤΙΝΜΟΝ. 

στρ . : 
Ἰλήσοντες; αλλ᾽ οὐ 7 αΐρον τες ἄπιτε µιαροι πάντες ὄντες 

ο οος 
ἐγὼ γὰρ ὑμᾶς αὖτ ἔκα µάλα βάλλων ταῖς βώλοις καϊ τοῖς | 

λίέθοις συντρίνω. 

ΤΡΙ. Μηδαμᾶς, ὥ Τέμων, μὴ ἡ 

(ρώπους ὄντας βαλεῖς, ἀλλ ἐ ἐγὼ μὲν Ἑρμῆς 

τοσὶ δὲ ὃ Πλυῦτος ἔπεμψε δὲ ὁ Ψεὺς ἐπ 

ὝὭστε ἀγαθῃ τύχη τὸν 

5 μις 
βαάλης' οὐ γαρ ἄν- 

] 

εὐγῶν Ἴλόον ἆ ἀποστὰς 
ασ ’ 

τῶν πόνων. 
ΤΙΛΙ. Καὶ ὑμεῖς 

χ 
ὥς Φατε" πάντας γὰρ ἅ ώ 

τουτονὶ δὲ τὸν τυφλὸν, ὅστις ἂν η, καὶ ἐπιτρίψειν | μοι 

. Μ ος 

οἷι ἱμώξεσθε ἤδη καΐτοι θε εοὶ ὄντες, 

μα καὶ ἀνθρώπους χαὶ θεοὺς μισῶ. 

δοκῶ τῇ ον 

ΠΛΟΥΤ. 

λαγγολᾶν γὰρ Ἱ ἄνθρωπος οὗ µξτ 

τι καχὸν ἀπέλθω προσλαθών. 

35. ΕΡΜ. Μηβὲν. σκαιὸν, ὢ Τίμων, ἀλλὰ τὸ πάνυ 

κος 
πίωµεν, ῶ Ἑρμῆ Ἰ» πρὸς τοῦ Διος' µε- ἳ 

/ ον . . 

ρίως µοι ὃοχει. μή 

τοῦτο ἄγριον χαὶ τραχὺ καταθαλὼν προτείνας τὼ γε 
λ ν 

λάμέανε τὴν ἀγαθὴν τόχην χαὶ πλούτει πάλιν καὶ ἴσιι 
η 

Αθηναίων τὰ πρῶτα χαὶ ὑπερόρα τῶν ἁγαρίστων χεί- 

οε ἴ 

γων μόνος αὖ τὸς εὐδαιμονῶν. 

ς . ή ᾷ 
ΤΙΜ. Ο0δὲν ὑμῶν δέοµαι" μὴ ἐνοχλεῖτέμ οι’ ἵχανος 

ἐμοὶ πλοῦτος ᾗ δίκελλα: τὰ δ᾽ ἄλλα εὖ ὑδαιμονέστατός 
; 

εἰμι, μη ενός µοι πλησιάζοντος. 
ο 

ΕΡΝ. νεα ὢ τᾶν, ἀπανθρώπως; 

ρω Διὶ μῦθον ἀπηνέα τε χρατερόν τε» 

3 ο ορ α΄ 
Καὶ μὴν εἰκὸς ἦν µισάνθρωπον μὲν εἰναί σε τοσαῦτα 

κ .. 
.. υ ολ 

ὃπ' αὐτῶν δεινὰ πεπονθότα, μισόθεον ὃξ 

ος ἐπιμελουμένων σου τῶν δε εῶν. 

6. ΤΙΜΙ. Ἀλλὰ σοὶ μὲν, ῶ Ἑρμῆ, καὶ τῷ Διὶ 

αμ χάρις τῆς ἐπιμελείας, τουτονὶ δὲ τὸν ΤΠλοῦτον 

δες τρ οὐκ ἂν λάδοιµ.. 
; / 

ΕΡΝΜ. Τι δή: ε . 

ΤΙΜ. “Οτι καὶ πάλαι μυρίων ! μοι κακῶν αἴτιος οὗτος 

χατέστη κόλαξί τε πώ. καὶ προ ους ἔπαγα Ἰὼν 

μηδαμῶς, 

χαὶ μίσος 

ἐπίφθωνον ἄποφ αι τος δὲ ἄφνω ορ. οὕτως 
ς 

/. 

ἀπίστως καὶ π προδοτικῶς: { βελείστη δὲ Πενία πόνοις 
λ ο Ἡ 

µε τοῖς ἄνδρικώτ τάτοις χαταγυμνάσασα καὶ μετ ἄλη- 
μας τε θείας καὶ παρρησίας / προσομιλοῦσα τά 

χάμνοντι παρε ρεῖγ. χαὶ τῶν ο εκείνων ο. 

τὰς ἐλπίδας Απαρτήσασά | μοι 

ὅστις ἣν ὃ πλοῦτος ὅ ἐμὸς., ὃν οὔτε 

συχοφάντης ς φοθῶν, οὗ δῆμος πα- 

οὐ τύραννος 
χόλαξ θωπεύων οὔτε 

ροξυνθεὶς; οὐκ ἐκκλησιαστὴς Ψηφοφορήσας, 

ἐπιθ ὀλεύσας ἀἄφελέσθαι δύναιτ᾽ ἄν. 

Ἐρρωμένος τοιγαροῦν ὑπὸ τῶν πόνων τὸν ἀγρὸν 97. 5 
τουτονι φιλ οπόνως ἐργαζόμενας: οὐδὲν ὁρῶν τῶν ἐν 

λ 

ἄστει κακῶν, ἑκανὰ καὶ διαρκἩ ἔχω τὰ ἄλφιτ παρα 

τῆς δικέλλης. παλίνδροµας, ὁ ; Ἑρμᾶ, ἄπιθι 

τὸν Πλοῦτον ἄπαγα ες τῷ Δι ἐμοὶ δὲ τοῦτο ἵκανὸν 

ὃν, πάντας ἀνθρώπους ἡ ἡθηδὸν οἰμώζε υπ] ποιῆσαι. 

ΕΡΊΙ. Μεβαμᾶς, ὥ γαθς: οὐ Ύὰρ πάντες εἰσὶν 

Η 
3 

ἐπιτήδειοι πρὸς οἴμωγήν. Ἀλλ' ἔα τὰ ὁρ ργίλα ταῦτα 

δὅ -- ὃῇ. (απ -- 19) 

ποᾷ ποπ 5ίπο Ἱπ[ογιαπῖο ος Ἰήπο αρταπ, απ. Ῥθοςποῖ 

πηογΙα ΠΗΓΗ. 515 οιηπος : Ίαπι οπίπι γος αἱ σιουῖς εἰ 5ανῖς 

ορθγίος πηα]α ρογάατη. 

ΜΕΠ. 03να6, ΤΙΠΙΟΠ, 376 5αχῖς πος Ροίας : ΠΟΠ θΠίΠα 

{απ Ἠοπιΐπος ρογ6μςδετίς. 

μῖςο γετο, Ῥ]ηίης. 

{αῖςδ, πος παϊςιξ. 

γιάε]]σεί οξο Μετουίας 51π1 

Αά {6 απίεπα φπρίΐίος, ααα1ῖς ρτουίρας 

Τίααπε αἆθο, απο ΠΡΙ Κααδίαπα 51ί, Γο]]οἷ- 

{αίεπι οἱ ορος οχοῖρε, Ἰαροτίρις ἵπ ΡοδίεγΙπη Υαἶοις Πηςδῖς. 

ΤΙΜ. Ὑο5 αποππα, εἰς, αἱ ργαζϊσαιῖς, 4 ος, ναρι- 

Ἰαβ1ῖς {αππθις Παπῃ ϐ{ ἆθος οἱ Ἰοπηίπος οἵηΠες ον ὤσιο οἱ. 

ΟπθοΠα γετο Ἱδαπι, απἰςαῖς οδί, Ίου Πιθο Ἰϊσοπο οοπηπη]- 

Ώιθ6ίο 6θΓΙΗΠΗ ο5ί. 

ῬΙΤ. Ῥου 1ογεπα, ο ἨΤογουγΙ, αΏθαϊηας, πε σος Ππα]αΠα 

πη]μῖ α06ΘΓΦΑΠΗ : Ῥ]απε οπΙπΙ Ἰοππο ἸηΣαπ]το γἰάσίαγ. 

30. ΜΕΠ. Νο απ]ά Ιηδοῖίο [αεῖα, Τίπιοις Ὑαπῖπ ρο[ῖης 

ασγος[ΙςκίηΙα Ιδίπο οἱ α5ρεγυπῃ Ἱησοπίαπα πηία, ρουΓοςίῖ5- 

απο πιαπῖρας Βοπαπα Γογίππαπη οχεἴρο, ἂς ἄεπιο ἀῑνος Πας, 

εἰ ΑεΠΙΕΠΣΙΠΠΙ οδίο ρηῖπιας; Π]οδηια Ιησταίος ἀρδρίορ, 

πηῖεο ΗΠΙ15 Ἠδα[ις. 

ΤΙΜ. Νο πιηῖ ποσοβῖαπι [αορςῖίο : τοῖς Παπάσπασααπα 

οσεο : α[α[ῖπα εορίαταπα Τη Ίου Ἰσοπε Ἰαβεος ερίετα Γον. 

5ἱ αά πο ΠΘΠΙΟ αοζε(αί. 

ΜΕΠ. Τεπο αθο ΙΠΠΠΠΙάΠΕ ασοτς, απηῖσθ 2 

Ἠσοπο 1ονί τοῖοταπα ἴαπι ἀπγα αἴααο αδρετα ἀῑεία 3 

ΧΟΠ 54π6 Ἱπογοβ]ρί]α εγαί , ΙΠγίδος 6556 ΠΡΙ Ποιπίηες, α απἶ- 

Ῥα5 {οί ΗΡί οί» εςςεη! Ἱπ]ητία; ἀθος ααίοπα οὔΐςσο, απὶ Εἱ 

ορίπε οοηςη](ππα γε]ηί, Ἰαιιά 5απε Ρατ ΓΗ]. 

36. ΤΙΝ. ΤΡΙ απϊάσιη, Μετουτί, ας ἀονί Ῥγαἴογοα Πιᾶ- 

χίππαπα Ἠαῦθο στα(ἴαπα, αποά Πχ Ἰαιά ποσ]εχῖςίῖς : ἴδίππο 

γοτο Ῥ]ηίαπι Παπάαπααπαπα αἀπηίαπ]. 

ΜΕΠ. ΟΠαΠΙΟΡΓΘΙΙ 2 

ΤΙΜΙ. Οπῖα οἱ οἵπα ΠΠΠΠΙΟΓΙΠΙ πΩΙΠΙ «ααξδα ππα]ογΗΠα Ἠ]ςο 

ΡΕ, αβδοπ[α[οτίρας ππο ΡΓοάδης, πηῖ Ἰηκίά[αίογος Ππιπη{- 

ἴρης,, οὐἵππα οχδαςοἴίαμς, ἀο]ίοῖς εοΓΓαπηροης οἱ Πνουί οΡ/- 
οἵσις; αἆ ΡοδίγΘΠΊΗΠΗ πηε τερεη/ε Ρ6Γ 5ΗΠΙΠΙαΙΗ Ρογβ((απη, πἱ 
Ῥνοςῖίογε ἀἴσηππη ογαί, 4ε5οίθης. Οοπίτα απίεπι ορίίηια 
Ῥαπροτίας Ιαῦογο Ῥεγαπαπι ΥΓ πῃα ΕΧΕΓΕΕΗΡ, 40 ΠΠΘΟΙΤΗ 

Ῥετρείπο ασθης οππα γονασ]ίαίο εἰ Πονίαίε ἀἰσρπάϊ, απα 

(οπηρης ρορπ]ανῖέ, θα. πλ ορι5 Γασἴεπίῖ ρταρι]ξ, οἱ {ο 

Ί]ας τος ἀοδρίεοτε ἀοοηῖί, ο[ῆοίεης αἱ οΠηΠες 5ρες γα ἵπ 

πιθηιοί φία. οπςοηί; οδίεπάεῃς ῥγαίογθα, σα παπι ἁἰγηία 

πηθις Γοτοηί, πας πε(ιο α5δοπίαίου Ῥά1ραΠ5, πέσο 5Υου” 

Ῥναπία πηο ἴθιγθης, ΠΟΠ Ῥορη]ής εχαδρεταἴα5, ΠΟἨ σπ]η]οί 

Ἱῃ οοποῖοπο 5[τασίππη ΓΟΥΘΗ5, ΠΟΠ ἀοπίαις {ΨΤαπΠΗ5 Πη5ῖ- 

αἶας 5ίταθης πΙῖ Ρορσεί οπἴρενο. 

37. Αποίο Ἱἴασπο Ρε ΙαῦοΓθίη τοβΏοτο, ἅσταπα Ώήπο Ἰπαι- 

εἰπῖο οοἶσης», Ιλ] γ]άσης παΙογηπα οογαπα» 4πίΡ Τοἱ 11 11118. 

οσσπτγαΠί, η ΠΠεἰοπίοπα ας ΡΟΓΟΠΠΟΠΙ ΥΙΟΓΗΠΗ Ἠπ]ας Πσοπίς 

ομο πημῖ ράτο.. Οπα9ο 1ος {πηΠῃ τοῖεσαης αρῖίο, ἈΠογουγῖ, 

Ῥ]πίαπι αἲ Ζοΐοπι αμάπσθης :. ΠΠ απίεπα Ίου δαἱ ος, δἱ 

οὔηπος οπηπίπο Ποπιίπες επ]ατο οοθβθΓῖπη. 

ΜΕΠ. 03νο ἰδίπο ἀῑσας, ο ῬοΠθ : Ἠεηια θΠΊΠ1 ΟΠΊΠΕ5 αἆ 

οπ]απάσπη τοσίο εοπηραγα{ἳ 5υηί. 5οᾷ Ιδίαηα {1811 ἱΤαευη- 

τὸ 



[πο -- 159) 

καὶ µειοακιώδη καὶ τὸν Πλοῦτον παράλαθε, Οὔτοι 
ἀπόθλητα ἐστι τὰ ὄῦρα τὰ παρὰ τοῦ Διός. 
ΠΛΟΥΤ. Βούλει, ὦ Τέμων, δικαιολογήσωμαι πρὸς 

έ; ἢ Ἰαλεπαΐνεις µοι λέγοντι; 
ΤΙΜ. Λέγε, μὴ μακρὰ μέντοι, μηδὲ µετ 

µίων, ὥσπερ οἳ ἐπίτριπτοι ῥήτορες ἀνέξομαι γάρ σε 
ὀλίγα λέγοντα διὰ τὸν Ἑρμῆν τουτονί. 

38. ΠΛΟΥΤ. Ἐχρην μὲν ἴσως καὶ μακρὰ εἴπ 
οὕτω πολλὰ ὑπὸ σοῦ κατηγορηθέντα΄ ὅμως δξ ὅρα ε 

μετὰ προοι- 

πμ 
ν 
. ον 

α/, ς / 
7οικχηκα., ὃς τῶν μὲν ποιστων ες 

Ὡ ς - ΓΡ Ά: σε, ὡς Φῆς, [ 
λ λ / 

αἴτιός σοι χατέστην, τιμῆς καν τρ ας χα» στΈφανων 

τετ' καὶ τῆς ἄλλης τρυφῆς, περίθλεπ πτός τε καὶ ἀοίδιμος δι 

ἐμὰ 
η ς ή 

χολάκων πέπονθας, ἀναίτιος ἐγώ 

ἠβίκημαι τοῦτο ὑπὸ σοῦ, διότι µε οὕτως ἀτίμως ὑπέθαλες 
ἀνδράσι καταράτοις ἐπαινοῦσι καὶ χαταγοη 

/ / Ν ’ .. 

πάντα τρόπον ἐπιθουλεύουσί μοι" καὶ τό γε τελευταῖον 
ζ 

ἔφησθα ὡς τ προδέδωχά σε, τοὐναντίον δὲ αὐτὸς ἐγκαλέ-- 
Δ ο ἀ 

σαιμὶ σοι πάντα τρόπον ἀπελαθεὶς ὑπὸ σοῦ καὶ ἐπὶ 
Β .ω η 

κεφαλὴν ἐξωσθεὶς τῆς οἰχίας. 
- ; 

λανίδος ταύτην τὴν διφθέραν Ἡ τιμιωτάτη σοι Πενία 
Ὥστε μάρτυς ὅ 

Ν ῃ 20) αμ ναι ο οἰιεῶ 
Ἱκέτευον τὸν Δία μηκέθ' ἤχειν παρὰ σὲ οὕτω δυσμενῶς 
μοι προσενηνεγµένον. 

39. ΕΡΜ. Ἀλλὰ νῦν δρᾶς, ῶ Πλοῦτε, οἷος Ίδη 
γεγένηται; ὥστε θαρρῶν ξυνδιάτριόε αὖ τῷ» καὶ σὺ μὲν 

Δ τν ὰ ς «ω 
σχάπτε ὥς ἔχεις" σὺ δὲ τὸν Θησαυρὸν ὑπάγαγε τῇ 

/ / 

θικέλλῃ: ὑπακούσεται γὰρ ἐμθοήσαντί σοι. : 
ἵ ο .» 5 / 

ΤΙΜ. Ἠειστέον, ὦ Ἑρμἃ, καὶ αὖθις πλουτητέον. 

Τί γὰρ ἂν καὶ πάθοι τις, ὁπότε οἱ θεοὶ βιάζοιντο; Πλὴν ο ς Ἶ 
ὅρα γε, ἐς οἷά µε πράγµατα ἐμβάλλεις τὸν καχοδαί- 
µονα, ὃ Ι 

ε 
Ἴσθα καὶ περισπούδαστος: εἰ δέ τι γαλεπὸν ἐκ τῶν 

ο ς π 
σοι" μᾶλλον δὲ αὐτὸς 

τεύουσι καὶ 

-- δα, τς 
Γοιγαροῦν ἀαντὶ μαλαχκῆς 

Ξ οκ ο, ἀλώον 
ο ο Ἑρμῆς οὗτοσι πῶς 

ς ἄχρι νῦν εὐδαιμονέστατα διάγων Χρυσὸν 

ἄθνω τοσοῦτον λήψομαι οὐδὲν ἀδικήσας καὶ τοσαύτας 

Φροντίδας ἀναδέξομαι. 

40. ΕΡΜ. Ὑπόστηθι, ῶ Τίμων, ὃ δι ἐμὲ, καὶ εἰ 
χαλεπὸν τοῦτο χαὶ οὐκ οἴστόν ἐστιν, ὅπως οἳ χόλαχες 
ἐκεῖνοι διαρραγῶσιν ὑπὸ τοῦ φθόνου" ἐγὼ δὲ ὑπὲρ τὴν 
Αἴτνην ἐς τὸν οὐρανὸν ἀναπτήσομαι. 

ΠΛΟΥΤ. Ὁ μὲν ἀπελήλυθεν, ὥς δοχεῖ. τεκµαί- 

ρομαι γὰρ τῇ εἰρεσίᾳ τῶν πτερῶν' σὺ δὲ αὐτοῦ περί-- 

μενε: ἀναπέμιψω γάρ σοι τὸν Θησαυρὸν ἀπελθών: μᾶλ- 

λον δὲ παῖε. Σέ φημι, Θησαυρὲ Ἰρυσῶ, ὑπάκουσον 
Τίμωνι τουτῳῖ καὶ παράσχες σεαυτὸν ἀνελέσθαι. 
Σκάπτε, ῶ Ἠέμων, βαθείας χατα φέρων. 

ὑμῖν ὑπεκστήσομαι. 

41. ΤΙΜ. Ἄγε, ὦ δίκελλα, νῦν μοι ἐπίρρωσον 

σεαυτὴν καὶ μὴ χάµης ἐκ τοῦ βάθους τὸν Θησανρὸν ἐ ἐς 
τουμφφρανὲς προχαλουµένη. Ὦ 7εῦ τεράστιε καὶ φίλοι 

Κορόθωντες χαὶ Ἑρμῆ κερδδε, πόθεν τοσοῦτον γρυσίον; 
ἦ που ὄναρ ταῦτά ἐστι; δέδια Ἰοῦν μὴ ὤνθρακας εὕρω 
ἄνεγρόμενος: ἀλλὰ μὴν χρωσίον ἐστὶν ) ἐπίσημον, ὑπέ- 
ρυθρον, βαρὺ καὶ τὴν πρόσοψιν ὑπερήδιστον 

Ὢ χρσὲ, δεξίωµα κάλλιστον ως 

αἰθόμενον γὰρ πῦρ ἅτε διαπρέπεις χαὶ νύχτωρ 

᾿Εγὼ δὲ 

λ 
και 

γ. ΤΙΜΟΝ. ὧδ-- 41. 981 

ἀἴαπα εἰ Ἱποοηςα]] αἀο]εςεσπῖς Πππρδίππα η] ας, ασ Ῥ]πίπην 
τεςρο.. Ου α 1ονε πηαπίας ἆοπα, εα ΠδιΜΙ(ΠάΠΗ αδρει- 
παπα 5ΗΠΙ. 

Ῥιῦτ. Οπῖά, ΤίπΙοΠ, γίη᾽ πιο 6αΗδαΠῃ αἀγθιςς {6 ασοιο 

απ ΠΡΙ πιο]οδίαῃ οδί ση] τηε 

ΤΙΜ. Ρε, εἶπο, πιοᾷο πε Ἰοησαπι ογαΙοΠΕΟΠΙ Που ῥτος-- 

πι Πηδίτποίαιη Ἠαβθας, αἱ ρεγοΠἰςςΙπηῖ ἴδίῖ γηδίογος :5ι- 

ΣΗΠΕΡΟ οηΙπα {α ραισα ἀἰεοπίεπη, Μογουγῇ Π]αςες στα(ἶα. 

ὁδ. ΡΙΤΤ. Οοηδεπίαπεια απἰάθμα ογαί ρτο]ῖχα ογα[ἴσηθ 

πα τηα, ποπ {απ σαν]ίει αοομκαςῖς {απποῃ ἀἱρίσς αἲ 

» αποὰ αἶδ, Ἱπ]ητία α[εζετίπα, αἱ Εβῖ παν ἰςς πια Πα 

απαγΙ πας ΓΕΡΗΙΗΣ Ποπουῖς 5ο]]σαί, Ῥηπ Ίου, σοΓοπᾶ- 

ταπ αΠαγηπ](ς γο]ηρίαίαηα σαιδα Γαἱ : Ῥπορίου Πο 5ρο- 

εἰαρῆῖς ειας, εί αὐ οπηηῖρης ερ]ερναία5 ας ου [15 5ἶ αι 

απίεπα, απος πο]ῖς, αὐ αςδοπίαἴοιίρς ΗΡΙ ασοἰα1ε, ἵπ Πο ΠΟ 

Ἰνογοί οπ]ρα, ΊΠιο ΠΗΙ αΏ5 ἴο Ίχως [αοία Ἱπ]ατία οδί 41θΠι 

46Ο οοπ{ηπηε[ίο»ε 5ορἱοταίογπα Π]ογαα ΠΗμ]άἰπῖ 5αἡ]οσονῖς., 

Ιαπάαπίἴσπι, αἀσ]απίῖαπα, ορ]ηῖ αγία ΙηςίαἰαΏ ἴαπα ΠΙΕΙ, ΟΙ 

εῖαπα ρο5ί οπηπία ἀῑχ]5ίῖ ργοδΙ(απα {6 α Πιο [αἱ5ε αἱ οοπίτα 

ε5ο {ε ἀεεασαγειΊπα, οπηηῖ Ιηοᾷο εχ Φάΐρης εχοιΣδι5 εἰ σᾶ- 

ΡΙ(ε Ργοίιδη5 ἔοταδ.. Θα96 Ῥγο ΠΙΟΠΙ ομ]αηγᾶς ΤΙΟΠΟΠΟΗΗ 

Ποί Ιπά 1 νοπεταπᾶα ἰδία Ραυρενίας; ἴαφπο Πὶο ΊΤογοπγῖας 

Τοςίαβῖίαη, απ επἶχθ Φογειη οΏςθογανθιίπῃ, πο αἆ {ε 4πιιο 

πη[(ίογου, αϊ (απίΠΠα Π πιθ ο ἵππη οχςογιῖςσος. 

ὃν. ΜΕΜ. Αί πυπο νΙάεμ), Ῥ]αία, ᾳπα]ῖς τοροπί {ασίις 
5189 Παφιθ ΟΗ1Πὰ 60 ]4Π1 ααάᾶείοι [ασ ΐ1ο π{ 6ρη5656.5.. Τα 
απἰάειη, ΤΠπιοη, ογγαπα [οὔ[ίο, αποᾷ [αςἱ5: αἲ {α, Ῥϊπίο, 

ἘμεκαυΓάΠ. 508 οἶας Ἰσοποπι αἀἀποίατη Γαοϊίος. ρῖ πίτα 
Ἰπο]απιαπ{{ απδο]αΡΙΓ. 

ΤΙΜ. Ῥανεγε πεζοςςε ε»έ, Μανοινῖ, οἱ ἆς Ἱπίεστο ἀ[οςοση- 

ἀυπη. ΟΗ1Π1 επῖπα 4Η 1ρ5ί γαι αἀμήρθαΠέ, φπἷά, 4μῶ5ο, {ο 

Παἱ5 Ταππεῃ 1]ιά ν]άς, ἵπ απσδ πης οοπ]θοίγας οἷς ΙΠΕΟΠΙ 

πποῦα, απῖ γἱία πδᾳπε αἀ]ας [εΠοῖίου οχασία, Τορεηίο {απίαπα 

απ γα αοοθρίατας οἶπα, οἱ {οἱ ππο ευτίς πρ[ίοΙηνας. 

απ απα ΠΠ] πια]ί [εορτίπη. 

40. ΜΕΝ. Ῥενίε αίᾳπε ομάπνα, ΤΙΠιο, Πιθα εαδα, 
εἰαπιςί Ιπίπο πιο]οδίιπα οδὲ εί «στο {οἰσγαπά μπι; Ῥογίος, 
Ππ(παπα, βα]ίοπι α{ Πηγ]ά[α ἀἰδγαπηραπίπι αθκθη[αίογες. Ἐσο 
απἴεπηα [η οσθ]απα, αξῖ 5ηργα ΕΠ. σαΟΠΠΊΘΗ α5οθμά στο, ΤΗΥ” 
5µ5 Υοίαβο. 

ΡΕΟΤ. ΑΡΗΙ απἴάεπι εγοπας, αἱ γἰάείατ : 1 οημη ος 

αΙαγΙπα τεπησαίίοπο οοπ[]οῖο.. Τα γετο, Ἐΐπιον, ἴδίῖο πια- 

πείο» ἸήΠο επί πο αὐίενο, Τ]ιοδαπγήπη αἲ Το πα ξίαπας ἴπ]ο 

απἴεπ Πσοηε Ἱππραείο {εταα [οη.. Ἠθις, Ίος, ΕΠΙ ἀῑσο, 

ἁππί Έμεσαπτε,, ῖο Τϊπποπί απςοι]ία, ἴθαιιο ΠΠ {οοπᾶ πι ο 

ἵετγα ομῇί6ε.. Ἠειις, ίππο, 5ίτοπιε [ο[ίο,, Πσοπθίη αἰῑας 

Ἰπιρίπαρης. Αί 6ο νοβῖς πππο αΏεοθί]απῃ. 

:ΤΜ. Απα, ο Ἰϊδο, πηϊμῖ πππο ναμά[κείπας βας, πο 
ἀε[αίίποτα, ἄππα ΤΠοδα αγάπη ον αγγ Ρεποίτα[ῖθις Τη Ἱπσσηι 
εραῖς. Ο. φαρίίευ ῬνοβϊαίαΙ!5, εἰ ΡτορίΠ Οουγβαπίες, οἱ 
Μετοιτῖ Ππογί ργα565, παπάς πῖ {απίπηι απ 5 Ἡοσσῖηο 5ΟΠΙ- 
πίαπα ΓαθΓ1έ5 Μα] Ππείπο, πε οχρεισο[ασ!Ι5 Ῥγο [ΠεδαΓο 
ΕΑΤΡΟΠΕς. (απο. αἴππ{). τερείαπῃ. Αί Ῥτοίθείο αΠΓΗΠΙ 
ερπαίπα γά6ο, 5ΗἨΓαροξορης, Ροπάρτοδιπι, 6 αδροοία 
απαπα συαΓἰβδίπΙτη. 

ΑΠΤΗΠΙ, 54ᾶν6 ΠΙΙΠΙ5 65 πιοτία]ίρας : 

ΠΊΠΙ(πα Ισηῖς ἱηδίαγ οχἰπηῖο πηῖσας οί ποσία οἱ ἱπίσαϊα. 



3» ντ. ΤΝΟΝ. ἡλ-- 45. 

μεθ) ἡμέραν. Ἐλθὲ, ὦ φίλτατε καὶ ἐρασμιώτατε. 
Νθν πείθοµαί γε καὶ Δία ποτὲ Ἰπνέσθαι Ἰβυσόν: τίς 

γὰρ οὐχ ἂν παρθένος ἀναπεπταμένοις τοῖς χόλποις ὑπε- 

δέξατο οὕτω χαλὸν ἐραστὴν διὰ τοῦ τέγους Χαταρ- 

ρέονταΣ - 

4». Ὢ Μίδα χαὶ Κροῖσε χαὶ τὰ ἐν Δελφοῖς ἀναθή- 

µατα ὡς οὐδὲν ορ. ῆτε ὡς πο Τίμωνα καὶ τὸν Τί- 

ιεὺς ὃ Περσῶν ἴσος. 

ρα, ο. μὲν τῷ ΤΠανὶ 

ὲ ἤδη πᾶσαν πριάµενος 
ὑπὲρ τοῦ 

μωνος πλοῦτονν ᾧ γε οὐδὲ ὅ 

Ὦ δίκελλα καὶ π. 
λόν 

τούτῳ πα μαι χαλό 
3 μ 

τὴν ἐσγατιᾶν» 
: ς 

θησαυροῦ; µόνῳ ἐμοὶ Ἱκανὸν λιαάσθαι, τὸν αὐτὸν 
αλ -ω. 

καὶ τάφον ἀποθανὼν ἕ ἕξειν μοι δοχκῶ. Δεδόχθω δὲ ταῦτα 

νενομοθετήσθω: πρὸς τὸν ἐπίλοιπον βίου ἁμιξία 
ν α 

προς ἅπαντας χαὶ ἀγνωσία καὶ ὑπεροψία: φίλος δὲ ἢ 

ξένος ἢ ἑταῖρος ἢ ἢ ως βάμὸς ὕθλος πολύς :χαὶ τ 
Ξ 

Ἡ / κ. πρ. / ὧν ος ο/ ο κο. 
καὶ κατάλυσις τῶν ἐθῶν' µονήρης δὲ ἡ δίαιτα καθάπε 

τοῖς λύχοις, καὶ φίλος εἷς Τίμων. 

43. Οἵ δὲ ἄλλοι πάντες ἐγθροὶ χαὶ ἐπίθουλοι: καὶ 

τὸ προσομιλῆσαί τινι αὐτῶν µίασµα: καὶ ἦν τινα ἴδ 
/ 3 Ν / . ν ὅλ 3» / β λ ῃ/ 

µόνον, ἀποφρὰς ἡ ημέρα: καὶ ὅλως ἀνδριάντων λιθίνων 
κ. τα στ , 

ἢ γαλκῶν μηδὲν ἡμιν διαφερέτωσαν" καὶ μήτε κήρυχκα 
ον ας ος 

δεγώµεθα παρ) αὐτῶν μήτε σπονδὰς σπενδώµεθα: Ἡ 

Φυλέται δὲ καὶ 

πατρὶς αὐτὴ ψυχρὰ χαὶ 

υατα καὶ ἀνοήτων ἀνὸ δρῶν φιλο οτιμήµατα. 

.] / αἱ ϱ ψ. Ν ” ΄ 

ερηµία ὃς ὄρος εστω πρὸς αὐτοὺς. 

φράτορες καὶ δηµόται καὶ ἡ 
σω 

ἀνωφελη ὀνό 
ῃ /. .. / μα / 

Πλουτείτω δὲ Τίμων μόνος καὶ ὑπεροράτω ἁπάντων 
/ καὶ τρυφάτω μόνος καθ’ ἑαυτὸν, κολαχείας καὶ ἐπαίνων 

φορτικῶν Απηλλαγμένος' καὶ θεοῖς θυέτω καὶ εὐωχείτω 
ο ας ο. εχὰς ὢν τῶν ἅλλ 
μόνος ἑαυτῷ γείτων καὶ ὅμορος, ἑκὰς ὢν τῶν ἄλλων. 
Καὶ ἅπαξ ἑαυτὸν δεξιώσασθαι δεδόγθω, ἣν δέη ἀποθχ- 
γεῖν, καὶ ἑαυτῷ στέφανον ἐπενεγχεῖν. 

44. ἸΚΚαὶ ὄνομα μὲν ἔστω ὃ Μισάνθρωπος Ἠδιστον, 
τοῦ τρόπου δὲ γνωρίσματα δυσκολία καὶ τραχύτης καὶ 

οπαιότης καὶ ὀργὴ καὶ ἀποανθρωπία εἰ δέ τινα ἴδοιμι ἓν 
΄ 

πυρὶ ο Ισμον χαὶ σθεννύναι ἴχετεύοντα, 

πίττη χαὶ ἐλαίῳ κατασθεννύναι: καὶ ἦν τινα τοῦ 7ει- 
μῶνος ὃ ποταμὸς παραφέρη, ὃ δὲ τὰς χεῖρ ἃς ὀρέγων 
ἀντιλαβέσθαι δέηται, ὠθειν καὶ τοῦτον ἐπὶ χεφαλὴν 

1 ε να δ / αι ν ἃ βαπτίζοντα , ὡς μηδὲ ἀναχΌψαι δυνηθείη" οὕτω γὰρ ἂν 
ν 2 ῃ λε / µ / τρ) τὴν ἴσην ἀπολάδοιε.. ϊσηγήσατο τὸν νόμον Τίμων 
η ” μα πω 

᾿Εχεκρατίδου Κολλυτεὺς, ἐπεψήφισε τῇ ἐκκλησία 
Ῥέμων 

ο ά Αα” Ἀ. ὖν 
Ἐλεν, ταῦτα ἡμῖν δεδόχθω καὶ ἂν- 

πμ ς 
δρικῶς ἐμμένωμεν αὐτοῖς. 

45. 
, ’ -. 4 ν ια . -ω 3 

γνώριμά πως ταῦτα γενέσθαι, διότι ὑπερπλουτῶ: ἂγ- 
; ὧο ὃ ον 

χόνη γὰο ἂν τὸ πρᾶ γµα Ὑένοιτο αὐτοῖς. 

ὃ αὐτός. 

λ λ Δ η Τὸ . ᾱ 3 ο) 

Πλὴν ἀλλὰ περὶ πολλοῦ ἂν ἐποιησάμην ἅπασι 

τοῦτ'  φεῖ τοῦ τάχους. Πανταγόθεν συνθέουσι ΧΕΧΟ- ο 

νιμένοι καὶ πνευστιῶντες, οὐκ οἴδα ὅθεν ὁ ὀσφραινόμενοι 

τ Ἱ]ότερον ον ἐπὶ τὸν πάγον. τοῦτον ἄνα-- 

να ἁπελαύνω αὐτοὺς τοῖς λίθοις ἐξ ὃ ὑπερδεξίων ἄκροθο- 

ὁμ σα Ἶ τό γε τοσοῦτον παρανοµήσοµεν εἰσάπαξ 
- ς "/ 

αντες, ως πλεον ἀνιῷν το ὑπεοορώμενοι; 

(154 -- 158) 

Αάο5 Ἠπο, ο πησοα γο]ηρίας. «Νμπο 54Π6 πηλί ογοάΙρ]ὸ Πἱ, 

εἴῖαπα ΟΥ 6ΠΗ 56 ἴπ αΠΤΙΠΙ ΟΙἱΠ1 οοηγεγ{]ςςο : ας οΠΊη] Υ1Γς0 

απΠΑΠΙΕΠΗ αθο ΓΟΓΠΠΟΣΗΠΙ, Ρος Ἱππρ]ανίαπα ἀσβαθηίσηα, ον- 

Ρ8Η50 5ἶΠί ΠΟΠ οχοῖρίαί 2 

4». Ο ΜΙάα, ο Οτα5ε, εἰ νο Ώε]ρ]η]οί {επρ]ῖ ἀοπανῖα, 

αυαπα. ΠΙΗΙ οδεῖς Ῥτα Τϊπιοπο εί Τπιοπίς ορυ]οηίία! αἲἲ 

αποπα Ππαση5 ]ο Ῥουσαγπῃ Ταχ ης οοπιραγαπά ας απΙά θα 

οδί. Ο Ἡρο, αἱ ἴα Τηεπο 5ιαγίςιπθ, ορίπΙΙΠα ΙΓ γος 

Ἠπῖο Ῥαπ] ΟΠΞΕΟΓά556 : αἲ 6ρο Ίαπ1 πΠῖγθΓδΙΠΙ Ἠάπο ασ] 

εοθΠΙᾶΙΏ, ΤΙΓΓΕΠΙΠΙΕ αβεεγγαπάο απο θχδίγααπα, απο τηε 
πππῃ εχοΊρεγο ρος5Ι{, ΠΟΠ ΡΙΗΓΕ5 : 6αΠ 4ποφι1Ε 5ερΙ] ΕΠΗ 

ΙΙΙ, αἱ ορίπος, πποτίαο Ἠάβεβο.. Οείθγαπῃ αποαά γίναπα, 

Ἰῶο 5αποῖα φΗΠίο, οἱ Ίεσο οοπβτιηαία :. Ποπηίηπα ΟΡΙΠΙΗΠΙ 

ΟΟΠΡΤΘΕΣΗΠΗ ΓΗ56Γ6, ΠΟΙΗΠΙ ΠαΡεΓΕ ΠΕΠΙΗΙΠΕΠΗ, ΟΠΊΠΕΣ α {επι 

ἀεδρίεοτα; απηῖοις απ{οπι γο] µοδρες, το] ατα ΝΠσερσοταῖα, 

Ἰοί ας πσος :. ου[α5ᾳμαπα Ἰαποηίαπ(ῖς πηϊσεγου, γε] Ἱπορί 

5πΏγοπτο, ]οσῖς (ταηςστεςδίο Παβθαξαγ οἱ ΠΙΟΥΗΠΗ 5αΏνθγς]ο : 

τω]Η] απίθοΠα. γ]ία 5 σομίανία. ΙΠάετα αἱ Ἱαρίς; οἱ "πας 
ΟΠΙΠΙΠΟ απιΙοας, ΤΙΠΙΟΠ. 

48. ΑΙ οείοτῖ πα]! ἵπ Ποδίἴαπῃ Ίουο 5ἷηί οἱ ΙηδιάΙα{ΟΓΙΠ1, 
Ἐοτιπῃ απεπιρίαπα 5ἱ αἱἰοπαας, Ἱπιρατας Παβθατ: 5ί αμαΠᾶο 

ΔΙί(ΠΠ6ΠΙ γάθγο {απίπΠα, ἶ5 πε[αςίμ5 ἀῑες ορίο : ἀοπῖαιε πμ]! 

αριά πιο φἰαἴπαίυγ ἀῑδογιπηηϊς θο5 Ιπίετ εί 5ἰπιπ]αγα πιαγ- 
πἹοΓθᾶ απ! ὤγθα : Πε(Ίθ ΠΙΙΣΣΙΠΙ α 15 Ἱεσαίαπα τοοἱρίαπηας, 

ηθπο οΠ) 15 ρεγοπίίαπηας [4155 Ππος Ιηίου Πῃ6 αἰζιιο 1105 

5ηπίο ἀθσετία αἴαπε 5ολπά(πες; ἔρα]ες νετο, οἱ οπτία]ες, 
οἱ Ῥορι]ατος, (πίπ εί ραΐτία Ίρεα,, [π]βίάα οἱ Ἱηπ Πα ποπηῖπα. 

Ἰαβοαπίαν, ας Γαἰπογαπα ἸοπηΙππα απηβ]ῖο. Θο]ας ΤΙΠΙΟΠ 

ἀΐνες΄ εδίο, οείετοδᾳπε ΟΠΊΠΕ5 ἀεερίεθίατ : πιο ος 56Ο Π 

ν]ναί, Ρτοςι] αὐ αξδοπἰαίονίρας οἳ 15 απ Ιηπποᾶ]ός Ἰαπάαγο 
5ο]οπί; ἀς φαοηίβεοί ας 5Ρ]επάϊάο ορι]είαγ σο]ας, 5ϱῖ γῖ- 

οἵπις αἱ ΕπΙΙπας, Ίοησθ α ορίοτῖς Τεπποῖας Πομηϊπίρης, Ὦο- 

πίσισο ως εν οίο, 56 ΠΠΗΠΗ απιρ]θοῖ αίσαε απ]αγε, 5ἰ γεὶ 

ποτΙ ορογίθαί, οἱ «ΟΓΟΠΑΠΙ 5ἱΡ 1ρ5ιη ΙΠΙΡΟΠΕΙΘ. 

44. ΝΟΠΊΘΗ 5ΗΑΥΙΣΙΠΙΠΙ 5ἳξ ἨΠισάνβρωπος. ΝΤΟΓΗΠΗ απ ΕΠΙ 

οματασίος. οδίο πιογοδίίας, αδροπίας, ταδβσῖίας, ΙΓασυιιάῖα 

αί(ας Ἱπμηπιαπίῖίαςς 5 4πθιῃ απίεπι οτί Ίσηο Ῥεγδιπίοη 

νἰάδτο, αἴαπο αἱ τοςησιαη ομσεεγαηίοπα, Ρἱοῖς αἴφιιο ο]εῖ 

Ἰπ]εοία οχδίϊησιογο ἀθογδίππῃ ο5ίο : πα Ῥουγο 5ἳ απο 

Ἠίοπιο Πατίης απ[εγαί, αίσιπο ἶς πιαπῖρης Ῥονγουῖς οτθί ές 

τοηοαίας, 15 1η εαριῖ ἱταδαίας οἱ 5 Ἠπηθισαίησ, 10 Ἡθ 58 

ἁ{{ο]ίογο Ροςφῖΐ : 5ἷο επίπι Ις[ῖ 5οο]εταίί ραί Ρο Ρατῖ α0ζθρθ- 

γΠΙ. Ἠαπο Ίεπεπῃ 5οηρεῖίι Τίππιου Ἐσλευταίάα Ἐ. Οο]γί- 

{αηςῖς, 6οΠΟΙΟΠΕΠΙ 1 5αΠγασίαπα πηϊςίί Ἰάεπι ΤήποἨ. δίς 

εδίο, είαμία Ἠσο 5απίο ποβῖςς Πάρο γΙγ{ει οΏδδιγειης., 

45. Ὑεταπι απαπ(ἶνῖς πηΙ Ἠου. {ογδί το, αἱ οΥηΛ05 

γο5εΙςαηΐ, εξ5ο Π]ε 5α1ϊς 5ρεταπε ἀῑνΙίοπι : ες οηῖπ τος 

1505 αἲ 55ρεπάΊ Πα αὐανή. 9οά Ἠθπα, απ]ὰ Ιδίπο, απῶκο 

οδἰ» ταν. απαμία Ῥγορεγα[ίο!. ππάῖαας ρι]νετο γεςρθιςὶ 

αἴπμς οχαΠΙπ]α ΙΙ ποςοῖο οοτίο Ἠπάς 1ρεῖς 

ΔΤΟΠΙ δα Ῥο]α οί. Ἐίναπη Ιβίίαν ἵπ Ἠππο οοΠεΠῃ οναάθης, 

Ἰαριάϊοις οκ 5αρεπονί Ἰουῦ. Πηςςῖ5 1ῃ5ο5 αΓΟΡΑΠΙ2 4 

Ἰου. πΠΙΙΗ αάγειδις Ίοσοπι πιοο Ἰαίαπι [αοἱσηις, 608 

εοπιο] αἱ αἰλοφπαηαγ2 απο γἰάε]ίοεί ἵπ οοηβτεςσα οοπ[ερη!, 

υπο ας 

κ Ώοὡἧὃὂμν να ο ο. 

--- 
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τοῦτο οἴμαι καὶ ἄμεινον. "ὨΩστ : δεχώµεθα ἤδη αὐτοὺς 
ὑποστάντες. Φέρ ἴδω, τίς ὃ πρῶτος αὐτῶν οὑτός ἐστι; 
Γναβωνίδης ὁ κόλαξ. πρῴην ἔρανον αἰτήσαντί μοι 

δρέ έξας τὸν βρόχον, πίθους ὅλους παρ' ἐμοὶ πολλάκις 

ἐμημεκώς. Ἀλλ εὖ γε ἐποίησεν ἀφικόμενος' οἰμώξε-- 

ται γὰρ πρὸ τῶν ἄλλων. 
40. ΓΝΑΘ. Οὐκ ἐγὼ ἔλεγον, ὡς οὐκ ἀμελήσουσι 

Τίμωνος ἀγαθοῦ ἀνδρὸς οἱ θεοί; Χαῑρε Τίμων εὐμορφό- 
τατε καὶ ἥδιστε καὶ συμποτικώτατε. 

ΤΙΜ. Νηδὶ καὶ σύ γ:, ὦ Γναθωνίδη, γυπῶν ἁπάν- 
των βορώτατε καὶ ἀνθρώπων ἐπιτριπτότατε. 

ΓΝΑΟ. Ἀεὶ Φιλοσχώμμων σύ γε ἀλλὰ ποὺ τὸ 

συμπόσιον; ὥς καινόν τί σοι ἄσμα τῶν νεοδιδάκτων 
διθυράµόων ὁ ἥκω κοµίζων. 

ΤΙΜ. Καὶ μὴν ἐλεγεῖά γε ἄση µ. 
ταύτη τῇ δικέλλη. 

ΓΝΑΘ. Τί τοῦτο; παίεις, ὢ Τίμων πα τιροας 

ῶ Ἡράκλεις, ἰοὺ Ἰοὺ, προσχαλοῦμαί σε τραύματος εἲς 

Ἄρειον πάγον. 
ΤΙΜ. Καὶ μὴν ἄν γε μικρὸν ἐπιέραδύνης, φόνου 

τάχα προσχεχλήση µε. 
ΥΝΑΟ. Μηδαμῶς: ἀλλὰ σύ γε πάντως τὸ τραῦµα 

ἴασαι μικρὸν ἐπιπάσας τοῦ χρυσίου: δειγῶς γὰρ ἴσχαι- 
μόν ἐστι τὸ φάρμακον. 

ΤΙΜ. Ἔτι γὰρ μένεις; 

1ΝΑΟΘΟ. Ἄπειμι" σὺ δὲ οὐ χαιρήσεις οὕτω σχαιὸς ἐκ 
χρηστοῦ γενόμενος. 

47. ΤΙΜ. Τίς οὗτός ἐστιν ὅ προσιὼν, ὃ ἄναφαλαν- 

τίας; Φιλιάδης, κολάκων ἁπάντων ὃ βδελυρώτατος. 

Οὗτος δὲ ἀγρὸν ὅλον παρ) ἐμοῦ λαθὼν καὶ τῇ θυγατρὶ 

προῖκα δύοτ τάλ αντα, μισθὸν τοῦ ἐπαίνου, ὑπό τε ἄσαντά 

µε πάντων σιωπώντων μόνος ὑπερεπήνεσεν ἐπομοσᾶ- 
μ.ενος ᾠδικώτερον εἶναι τῶν χύχνων, ἐπειδὴ γοσοῦντα Ὀ 

πρώην εἰδέ μις χαὶ προσΏλθον ἐπικουρίας δεόµενος, 

, εις έν 
ἆλα περιπαθῶς ὑπὸ 

- / 

πληγὰς ὅ γενναῖος προσενέτεινεν. 
μσβ «τα τη) 

48. ΦΙΛ. Ὢ τῆς ἀναισχυντίας. Νῦν Τίμωνα γνω- 
« ρ 

ρίζετε: νῦν Τναθωνίδης φίλος καὶ συµπότης» τοιγαρ- 
τς ὄτρ ὃς ται 
οὓν δίκαια πέπονθεν οὗτος ἀχάριστος ὤν, "Ἠμεῖς δὲ 
οἵ πάλαι Συνήθεις καὶ ξυνέφηθοι καὶ δηµόται ὅμως με-- 

τριάζοµεν, ὡς μὴ ἐπιπηδᾶν δοχΏμεν. Χαΐρε, ὦ δέ- 
ϱ) Δ α / /’ 

σποτα, χαὶ ὅπως τοὺς μιαροὺς τούτους χόλαχκας φυ-- 
λάζη. τοὺς ἐπὶ τῇ ἔζης µόνον, τὰ ἄλλα δὲ κοράχων ἄξῃ, τοὺς ἐπὶ τῆς τραπέζης µόνον, ἑ κοράκ. 

Β ΄ .ω κο σν. / 
Οὐχέτι πιστευτέα τῶν νῦν οὐδενί: οὐδὲν διαφέροντας. 

ή 3 νι ο λ' / / 

Ἐγὼ δὲ τάλαντόν σοι πάντες ἀχάριστοι καὶ πονηροί. 

χοµίζων, ὡς ἔχοις πρὸς τὰ κατεπείγοντα χρῆσθαι, καθ᾽ 
ὅδον ἤδη πλησίον ἤκουσα ὡς πλουτοίης ὑπερμεγέθη 

τινὰ πλοῦτον. "Ἠκω τοιγαροῦν ταῦτά σε νουθετήσων: 
χαίΐτοι σύ γε οὕτω σοφὸς ὢν οὐδὲν ἴσως δεήση 

παρ᾽ ἐμοῦ λόγων, ὃς καὶ τῷ Ἱέστορι τὸ δέον παραινέ- 
ελ σειας ἄν. 

ΤΙΝ. Ἔσται ταῦτα, ὢ Φιλιάδη. Πλὴν ἀλλὰ πρόσ- 

ἴθι' καὶ σὲ φιλοφρονήσομαι τῇ δικέλλη. 
ΦΙΛ. Ἄνθρωποι, κατέαγα τοῦ κρανίου ὑπὸ τοῦ 

ἀχαρίστου, διότι τὰ συμφέροντα ἐνουθέτουν αὐτόν, 

τῶν 

ΗΟΟΙΑΝΌΟΕ. 1. 

ΤΙΜΟΝ. 46 -- 48. 98 

πταπίας Ἰπρεηρίης. Εν τά, π{ ορἵπος, ΠΙΟΗΗ5.. Θιητο ῖς 

διηαἰκίοηίος., Ίαπι ο05 εχοϊρίαπιας. Αα, γἱάραπα απ Ἰής 

515, απ αβπηεῃ 4μοΙ{2 15 εξί απαϊ]οπῖάος αθδοπία{ου, αῖ πιι-- 

ρετ η] μί αγαπη Ρείεπίί Ἰαποιπ ρουγοχί{, απ 0η. Ἱπίορτα 

ἀο]ία 5αρε αριιᾷ ππο γοηλ]ςςεί.. 86 Ώομε 5αΠο Γαοίπῃ αιιοά 

τεη]έ; απίθ οείθΓος οΠΙπ ο] ]αΡί{. 

460. ἀΝΑΤΗ. Χοππε ἀῑχί ορο 5ωρίΗ5, ΤΙΠΙΟΠΘΙΙ ΥΙΗΠΙ 

ΡΟΠΙΙΠΙ ᾱ- 48 ποη 6ΕΠΠΡΟΥ πορ]θοίπα 2 Βαΐνο, ΤΙΠΙΟΙ 

Γουποβἰβδίπιο, θἱ 5ιαγ]ςδίπ]α, οἱ ροίαίοι Μαι ἰςδΙπηο. 

ΤΙΜ. Ρανα {απ 4ποαπα, Επα[ιοπίάς, γα, οΠΠΙΗΠΙ 

γογασἰςδίπηε, οἱ Ποπηπαπα ποφιιἰβείπηθ, 

σΝΑΤΗ. Τα απϊάσπα εΏρεί ἀῑσαχ 65; 5οᾷ αΏί ραναία: δέ 

ερυ]ῶ2 α[ογο οπῖπα ΠΗβί πογαπα αποᾶάατη οπΠΠΙΟΙΠΙ οχ Το- 

εθηιίρς ἀἰηωγναπαρῖς. 

ΤΙΜ. Απ] εἰερίασα ἴα αἆ απο Πσοποπη οππ6ς, δἱ ααϊάσπι 

ΡετάπαΠα ραἰμείΐες, 

ΕΝΑΤΗ. Ου] Ιδίας» ο ΤΠπΊο, πιοπ” {πα ρογοι(]ςρ 

Ο Πετομ]ο51 αι, Ἰαῖ. 

αρις Αγθυμάσιμ. 

ΤΙΜ. Αἱ δἱ ραπΠα]ήΠ] π]οᾶο 668565, πα πΠή [ογίαςςο ἀἴσπῃα 

οσαἱς ἀῑνογίς, 

ΕΝΑΤΗ. οι Παί. 8εᾷ {απ ποπ οοπιπηέίες απίπ. Ἰῖς 

τα]ηαι [ασίας πιοβΙοἵπαπα, αγῖ αμφηίᾷ οἱ ΙΠβροΙσοης; {αοῖέ 

οπΊπα απ ΓάΠη Ππρηϊηηϊς α. 5ἰδίσπά απ βαΠσΙΠοΠΙ, 

ΤΙΜ. ΕΠΙαπΙΠε Πο πἹαπες2 

ΕΝΑΤΗ. ΑΡθογοτο. Αἱ ΠΡΙ ππα]ο ομ1{, ααἲ, οἳἵ πι ρογα παπι 

υοηίσηι5, ΠΙΠΟ {6 αἆθο αβιεδίεπα οἱ ΙΠΙΙΠΙΑΠΙΠΙ ρ/ Ώρας. 

47. ΤΙΜ. ομἱξ Πίο τοσα]νασίου ουδ γοπίθηςὸ Τ5 Ῥ]ι- 

Ἰαᾷ ας δέ, 5ΡΙ1 ΟΙΠΙΕ5 αβ5οπία{ογος οχβδοΓαπᾶ5. Ηϊο γοο, 

απἱ α πηθ ἰπίορτυη αθγΙπη. αοοθρίέ, {πα ἵπ ἀοίσιη Βία. {α- 

Ἰοπία ἀπο, απἷα εαΠαΠίεΠα πης,, οείθιῖς {ασοηρας., δο]ας αἷ- 

Ἰαπάαδςεί, ]ατο]αταπάο α/ῄνπιαης, ππο γα] ογοπίς 1ρ5ίς 5ι18- 

Υ{15 63Π6γ6; αβί π1ε ππρεν ασγοίαπίοπα ΥἱάΙ{ (αἆ θΠ1 οηίΠα 

πια σοπ{η]εατη , παἰὰ αἱ δαργεηϊτοί, οΓαΠ8), Ρίαρας ο[ίαπι 

Ῥοηπ5 σίν πα Ιπῃίσογο 5η. 

48. ΡΗΙΠ,. Ο. ἱπιριάρηίίαπα! πιπο ΤΙΠΙΟΠΕΠΙ ασποδοῖς 

πηποσίπο παἰλοηῖάος αππίοας οἱ οοηνῖνα» Μοπίο γοτο, 

απ! αἆθο Ἱησιαίας δἷέ, α ΤίπΙΟΠΕ ἴία ἀοροχις οχογηα(αδαθ 

εδί. Αί πο», απῖ Ίαπι Ῥηϊάσπα θἶας [αη]ίαγες οἱ 5γπαρ]ερῖ 

ΒΗΠΙΗ5, αἆ Ίος ρορι]ατες, {απιοπ Ὑοιεσιπ(ο ασίπιας, πί πο 

Ἱπ αἶας οοΠΡύΘΒδΙΠη ΙΤΓΙΠΊΡΕΓΘ γΙάδαΥ.. Ἠενα, βαἶνο; α 

εο]ογα(ἶς Ιδίΐ5 αδεεηία(οτίρι5 σαγείο, αἵ αὖ ΠΠΘΠΡΗΠΙ {αη- 

{πα Ργῶ5ίο μη : οθίδγαπα 605 Ιπίει οἱ 6οΓΥΟ5 πμ ἀῑςοτῖ- 

πηῖς. Νοδαῷ α{αβῖς Ποπηηῖρις πη]]α Πες Παμοπύα οί : 

Ἰηβναί1 οίηΠες 5η{ οἱ Ἱπιρυπί. Αί 6ρο ἴα]οπίαπα ΠΡΙ α[ἴοτεῃς, 

απο {1 αἆ σα, απ; τος Ροδίπ]αγοί, Ῥο5565., η Π1πογα, 4. 1πα 

Ίαπ Ίο. γἱοπία ῬογγεΠίδδεπι, ασεορί ἵπ το απιρ]δείπια 

{6 ος5α οοηςπίαπα.  Ὑοπίο ἰπίίας, Ἠσ.ο, σπα» ]απ απά[ες, 

Ῥγορορρία ἀἁαίπτας» οἱδί [ογίαδσαο, απΠΙ {απία δἱς ργῶ [ας 

εαρίοηίία, Πῖς πηοῖς 5ογπιοπῖθς5 Παπά 65εας, απῖ γθἱ Νεςίονϊ 

Ῥτασἴροτο Ρος5ί5 απ]ά [ασία ορα5 οἳξ. 

ΤΙΜ. Βαπο Ῥεπε, ο ΡΗ/αάς; 5εἆ αἀεδάπτα, αἱ {6 αποσιθ 

ος Ιἶσομα απΠαη [Ι5δίπιε εχοἱρίαπῃ. 

ῬΡΗΠ,. Ο οἵνες, [Γαοαπα πηλὶ αἲ Ίου Ἰηρταίο οΓαΠΙΙΠΗ εδί; 

αποπίαπα ασε ἱρδί εοπάμοἰβ]]ία 5υΠί πιοπεβαπι, 

165ί65 

εαρίαη. γι]πονῖς ΠΡΙ ἀῑσαπα ἀῑσο 
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49. ΤΙΝ. Ἴδου τρίτος οὗτος ὁ ῥήτωρ Δημέας προσ- 

έρχεται Ψήφισμα ἔχων ἐν τῃ δεξιᾶ καὶ συγγενὴς 
τ ας 

Οὗτος ἐχχαίδεχα παρ) ἐμοῦ ἡμέτερος εἶναι λέγων. 
Ἴπόλει ---κατεδεδίκαστο τάλαντα μιᾶς ἡμέρας ἐκτίσαςτῆῃ 

γὰρ καὶ ἐδέδετο οὐχ ἀποδιδοὺς, κἀγὼ ἐλεήσας ἐλυσά-- 

μην αὐτόν --- ἐπειδὴ τ πρῴην ἔλαχε τη Ἐρεθπίθι Φνλῇ 

διανέµειν τὸ θεωρικὸν κἀγὼ { προσΏλθον αἰτῶν τὸ γιγνό- 

µενον, οὐκ ἔφη πνωρίζειν πολίτην ὄντα µε. 

50. ΔΗΛ. Χαῖρε, ὦ Τίμων, τὸ μέγα ὄφελος τοῦ 

γένους, τὸ ἔρεισμα τῶν Ἀθηναίων, τὸ πρόθληµα τῆς 

Ἑλλάδος" χαὶ μὴν πᾶλαι σε ὃ δημος ξυνειλεγμένος 

καὶ αἳ βουλαὶ ἅμφ φότεραι περιμένουσι. Πρότερον δὲ 

ἄχουσον τὸ Ψήφισμα» ὃ ὑπὲρ σοῦ Ὑέγραφα" «Επειδη 

« Τίμων Ἔχε εκρατίδου Κολλυτεὺς, ἆ ἀνὴρ οὐ µόνον χαλὸς 

« κάγαθὸς, ἀλλὰ καὶ σοφὸς ὡς οὐχ. ἄλλος ἓ ἐν τῇ Ἓλλάαδι, 
ῃ 

α« παρὰ πάντα χρόνον διατελεῖ τὰ ἄριστ τα πρατς των τῇ 

«πόλεις, νενίκηκε δὲ πὺξ καὶ πάλην καὶ δρόμον ἓν 
« Ὀλυμπίς μιᾶς ἡμέρας καὶ τελείῳ ἅρματι καὶ συνω-- 
« ρίδι πωλικῇ --- 

ΤΙΜ. ἈἉλλ) οὐδὲ ἐθεώρησα ἐγὼ πώποτε εἲς ΄Ολυμ- 

πίαν. 
ΔΗΜ. Τί οὖν; θεωρήσεις ὕστερον: τὰ τοια 

πολλὰ προσκεῖσθαι ἄμεινον.. «]αὶ Ἡρίστευσ σε 
« τῆς πόλεως πέρυσι πρὸς Ἀγαρναῖς καὶ κατέχοψε Ἡε- 

« λοπονν ησίων δύο μοίρας Ξ-- 

51. ΤΙΜ. Ἠῶς, διὰ γὰρ τὸ μὴ ἔχειν ὅπλα οὐδ 

προὐγράφην ἐν τῷ κατ αλόγῳ. 

ΔΗΝ. ΝΙέτ τρι ορια τὰ περὶ σαυτοῦ λέ ας ἡμεῖς δὲ 

ἀγάριστοι ἂν εἴη Ἔτι δὲ καὶ 

« ψηφίσματα Ἰράφων | καὶ ξυμβουλεύων καὶ στρατη Ἰῶν 

α οὗ μικρὰ. ὠφέλησε τὴν που. Ἐπὶ τούτοις ἅπασι δε- 

« δόχθω π βουλῇ, καὶ τῷ δήµῳ καὶ τῃ Ἠλιαία κατὰ 

««φυλὰς καὶ τοῖς δήµοις ἰδία καὶ κοινη πᾶσι 7ρυσοῦν 

α. ἀναστῖσαι τὸν Τίμωνα παρὰ τὴν ν Ἀθηνᾶν ἐ ἐν τῇ ἄχρο- 

«ᾳ πόλει »χεραυνὸν ἐν τῇ δεξιᾶ ἔχοντα καὶ ἀχτινας ἑπτὰ 

« ἐπὶτῇῃ κεφαλῇν καὶ στεφανῶσαι αὐτὸν χρυσοῖς στεφά- 

«γοις χαὶ ἀνακηρυγθῖναι τοὺς στεφάνους τήµερον Διο- 

2 

Η.ΞΥ ἀμνημονοῦντες. 

« νυσίοις τραγῳδοῖς καινοῖς ---- ἀχθῆναι γὰρ δι αὐτὸν 
«δεῖ τήµερον τὰ Διονύσια. ---Εἰπετὴν γνώμην Δημέας 

« ὃ ῥήτωρ, συηγής αὐτοῦ ἀγχιστεὺς χαὶ µαθητὴς 

ϱ ῥήτωρ ἄριστος ὅ Τέμων καὶ τὰ ἄλλα 

α πάντα ὅπόσα . ὃν ἐθέλῃ.» 

. Τουτὶ μὲν οὖν σοι τὸ 
τὸν υἱὸν Εβουλόμην ἀγαγεῖν παρὰ σὲ, ὃν 
ὀνγόματι Τίμωνα «ὠνόμακα, 

ΤΗ. Πῶς, ὠ Δημέα, ὃς οὐ 

χαὶ ἡμᾶς εἰδέναι 
ΔΗΜ. Ἀλλὰ γαμῶ, ἣν διδῷ θεὸς, ἐς νέωτα καὶ παι- 

τὸ γεννηθησόµενον ---- ἄρρεν γὰρ ἔσται 

« ὤνι χαὶ γα 

ἛἜ) Ἰὼ 

ἐπὶ 

ψήφισμα. 

2 
’ ς 

Υεγαμηχκας, οσα Ὑε 

ον / Ν 

δοποιήσοµαι καὶ 
ᾗ κ τν 

-- Τίμωνα Ίδη καλῶ. 
ων) ων κ. / 4 

ΤΙΜ. Οὐκ οἴδα, εἰ γαμήσεις ἔτ' 
όσο. , 

την παρ ἐμοῦ πληγὴν λαμθάνων. 

ΔΗΛ. Οἴμο 

ντος μμὶ λω ώ 
ι, ὢ οὗτος, τηλικαυ- 

οι: τί τοῦτο: τυραννίδι Τίμων ἐ ἐπιχειρεῖς 

ἐλευθέρους οὐ καθαρῶς ἐλεύθε ρος οὐ 

ν. ΤΙΜΩΝ. 50 --69. (105 -- 108) 

ο 49. ΤΙΜ. Έσσο απ{θπῃ {δις Ἠ]ε αἀνοπῖξ, π]λείου Ἠ]ε Ὦο- 

Γπηθα, 4δοΓίΙΠΗ Τη ἀεχίτα [στομς, 5ο ΠΠ οοσηα (πα ἀἳ- 

Γ 6εης. Ηἶο 4π1Π1 46 Π1θο 5ο]ν]σσεί τοῖριϱ]]ζ απο ἀῑε 5ο ζ θοῖπι 

{αἱοηία (ἀαπηπα(5 οπ] πα Ραεγαί οἱ Τη γποπ]α οοΠθοίας, 41Η 

5οἱγοτο ποηι]γοί; αἰαπθ οσο, απθπη Ἰ]τας οορηηϊςογοσεθτεῖς, 

Ἰοπηῖπεπη νογαν{), παρει ααίθπα 5ου {ο {δογίσμπα Εγος]ηή διά: 

επριῖ ἀῑπρετοί, οξο γογο αοορδδῖδδοια, αἱ, ααοᾶ πηή οἳ- 
Ππσεβαί, αοοΙρετεΠα» ἀῑκίί πο. οοησίατε ςἳΏὶ οἶνῖς πθεπθ 
{ογθῃ. 

50. ΤΕΝ. Ῥαΐνο, ΤΙΠΙΟΠ, ἴοίῖας σοη(ῖς σαΐᾳς. Αλεηίει- 

5ἵππα Γαἱογαπη, τωσῖ Ῥγορασπασυ]απας Ίαῦι αἷα Το Τοῖης 

Ῥορι]ί οοητοπία5 αἱ αἰτασιε οπτῖα εχδρεείαΠί. Ῥεά πας 

απο ἀδογοίαπα , απος 1π ΠΟΠΟΓΕΠΗ {ΠΠΠΙ α Πο 5οΠΙΡ{ΗΠΗ εξί: 

« Οπαπσφπἰάσια Τ{πιοἨ. Οο]γΠεηςῖς Ἐσ]οογα ας Ἐ., υἷς 

ἨΟΠ {αη{1ΠΙ Ῥγορίαίο ῥργωδίαης, 5ος 5αρίοηίία οίἵαπι Όνα)- 

αἴας, απαπία Ἰαιά Ἰπ. ποσπαπα γοδοῖ ποπη]ηίς τορθυίαίας, 

Ρ6Υ ΟΠΊΠ6 ἴοππρας πηπ]ία ῥνο περαβ]ἶσα ρια.εἶατο σεςς]ες ν]οῖς 

απ{εΠ ΠΠο ἀἷς ρηρ]αἴα ε{ Ἰασία οἱ οπή ἵπ αάἲς Οἰνπαρίοῖς, 

απαἀτ]αῖς ργαίεγεα οἱ Εἱσῖς εφπδςί Ίρις --- 

ΤΙΜ. Οµμ1 ροία, Ώθπιθα, (11 ΠΙΠ(ΠαΗ Ἰαάος ΟΙνπηρίσος 

πε 5ρεείαγετῖπι απϊάσπη 2 

ΡΕΜ. Ουπἷά ἴππιδ εος Ῥοξίθα 5ρεσίαβῖς 

Ἰα]ας σεποτῖς πλη]ία αἲά1 5αἴῖας εςί. 

τ ἰα]ῖα Ῥγαίθιθα 

« ΟπΙη 6ἱ 4ΠΠΟ Ρς- 

θείο 5ίΓεηι1ο 56 οἶτοα ΑεΠατηας αάγετςεας Ρε]οροηπεςίῖος Ρίο 

τορυβ]ῖσα πεςς!, οἱ ἆπας ἱρ5ογαΠα πποτας οδο]αί ---- 

οἵ. ΤΙΜ. Ουἳ {απάσπι Παπ αΓΠΙα ΠΙΠΙ ἀεεταπί; ἴπᾶς 

οοηςοι]ὶ οαΠα ορίοείς πο Ρρο(α]. 

ΤΕΜ. Ῥεία πιοᾷοΣίο Ἰοᾳπεπῖς, ΤΙΠΟΠΣ πο ααἴθι ρ]απο 

πηρα] ΠάΡΕΓΕΠΙΙΣ, Π5Ι ΠΙΕΠΙΟΓΕς 655ΕΙΠΗ5. «ΤΠΞΗΡΕΙ 5επῖρίῖς 

ἀεογεῖῖς, οἱ οοΠςϊΠο ἀαίο, οχεγοῖία ἀποίο, αγία Ἱπρτϊηιϊς 

Ῥτο[α. ΟΡ ας οπηπῖα ρ]αση]{ξ ουτῖα», εξ ρορι]ο, εἰ Πε] 

ρου (Πρας, Ρορι]ῖς απίεῦα Α Πίος «ἰπα]]]αἰἶπα, οηπίβα5 6ΟΠΙ- 

πημπ]ἴου, ἄπΤΕΠΠΑ ΤΙΠΙΟΠΕΠΙ εοἸ]οσατο Ἱαχία ἈΠπειταπη ἵη 

ατσος Γα]ποι ἀοχίτα (οηθηίθιη, ταδ]αίο 5ερίίος οαρίέος ΙΙ 

Ῥγοίοίδα ααγοῖς οογοπῖ5 τοάΙπηῖσθ, ΘΗΠΊΠΙ16 ἨΟΠΟΓΕΠΙ ος] ἵηῃ 

Ρουγςϊς {πασωαϊς πονῖς Ῥτουἱαπιατί : παπα Ἠοάῖα Τηποηϊς 

6αασα Ὠϊοηγδῖα Ἠῖο 5πίο.. Ἠαπο 5επίοηαπα ἀῑνίι Ώειηδα 

τΠδίοΥ, “Εἰπποηῖς οοσπαίας σεποτο ῥγονίπηας, ο] πξαπα ἀῑκοῖ- 

Ῥα]ας οἰεπῖπα ορπηας 1ηοίος ος Τΐπιου, εἰ απἰεφηίά. εἰ 

ο.5ε Πραετ,» 

5». Δᾶ Ἠπο Ιπίίαν πποάσπη 56 ΕΡῖ Ἰαῦεί ἀθοτοίυπα : εσο 

απίοα ῥγαἴογεα 4 αἀζποσπάο αά {6 Πο οοδιίαρασα, πει 

ἆᾳ ἴπο ποπηῖπε ΤΙΠΙΟΠΕΠΙ γοσαγ]. 

ΤΙΜ. πο Ῥασίο, Ώεπιοα, ααΙ, σαοὰ 5εἴαπα, πυπὀ(απα 

ἩΧΟΓΡΙΣ ἀμνἰςα 

ΡΕΝΜ. ΔΙ, ἆοο αναπία, ἀπεαΠι 4ΠΠΟ ΡΓΟΧΙΠΙΟ, οἱ Ηρενῖς 

Ῥνουγθαπαἶς ορειαπη ἄαρος οἳ, αποᾶ πᾶροείας, ΤΙΠΙΟΠΕΠΗ οἳ 

αμα ἀῑσο ΠΟΠΙΘΗΣ ΠᾶΠΙ ηλας ογἳ. 

ΤΙΜ. Ἠαιά εππϊάσπα 5οἵο, αἴγαΠα ἩΧοΓΘΠΙ Ππαπᾶπα 5ἶς 

ἀποίατας, α 1ης ἴαπα ατανί ἴοία αεζερίο. 

ΡΕΝΜ. Ηοῖ, Ἰοῖ.. Οπἷά Ίου 2 Γταηπ]άσπα Ἰηναάετο οοσῖ- 

Ἱίας, Τϊπιοπ, Ιροτος Ποαίπος ρετουιῖοης, ἴα, 4ς ου] ας. - 



(τοῦ -- 1τὸ 

να νες ἃ : ; ο δο ἀστὸς ὤν; Ἀλλὰ δώσεις ἐν τάγει τὴν δίκην τά τε ἄλλα 
οί 

καὶ ὅτι τὴν ἀκρόπολιν ἐγέπρησας. 
τς Β ον ας πω 50. ΤΙΜ. ΆἈλλ οὐκ ἐμπέπρησται, ὢ μιαρὲ, ἡ ἄχρό- 

πολις" ὥστε ὃἹλος εἲ συχοφαντῶν. 
.. .) Ἀ “” ΔΗΜ. ᾽Αλλὰ καὶ πλουτεῖς τὸν ὀπισθόδομον διορύζας. 

οί / / ΤΙΜ. Οὐ διώρυκται οὐδὲ οὗτος: ὥστε ἀτίθαγά σου 
καὶ ταῦτα. 

{] μ ἀ / ΔΗΜ. Διορυγθήσεται μὲν ὕστερον" ἤδη δὲ σὺ πάντα 
τὰ ἐν αὐτῷ ἔγεις. 

ε - ᾗ 
ΤΙΜ. Οὐκοῦν καὶ ἄλλην λάμβανε. 

Ξ ; 
ΔΗΜ. Οἴμοι τὸ µετάφρενον. 

Δ /” ΤΙΜ. Μ3 κέκραχθι: κατοίσω γάρ σοι καὶ τρίτην: 
.ω 3 ’ Δ » ἐπεὶ καὶ γελοῖα πάμπαν ἂν πάθοιμι δύο μὲν Λακεδαιμο- 

: ή : 
νίων μοίρας χαταχόψας ἄνοπλος, ἓν δὲ μιαρὸν 

Δ πιον μὴ ἐπιτρίψας: µάτην γὰρ ἂν εἴην καὶ νενικηκὼς 
3 αζ Ν / 

"Ολύμπια πὺξ καὶ πάλην. 

54. Ἀλλὰ τί τοῦτο; οὗ Θρασυχλῖς ὃ ιλόσοφος . ν τουτος ρ ς ο Φφ δν 
τὰ οσα Μην 3 .ω οὗτός ἐστιν; Οὐ μὲν οὖν ἄλλος: ἐκπετάσας γοῦν τὸν 

ο { ς μή, πώγωνα καὶ τὰς ὀφρὺς ἀνατείνας καὶ βρενθυόμενός τι 
Ξ ; ας πρὸς αὑτὸν ἔρχεται, τιτανῶδες βλέπων, ἀνασεσοέημέ- 

- ρα / 3 ΄ - ἎἊ { νος τὴν ἐπὶ τῷ µετώπῳ κόμην, Αὐτοθορέας τις ἢ Ἱρί- 
ΕΤΕ ν ο ῃ Αρ των, οἵους ὁ Ζεῦξις ἔγραψεν. Οὗτως ὅ τὸ ας 

ς : εὐσταλὴς καὶ χόσµιος τὸ βάδισμα καὶ σωφρονιχὸς τὴν 
.] 1 /” / ς/ ο κ ο. αι . ον [4 Ἆ Ν ὢν ἀναθολὴν ἕώθεν μωρία ὅσα περὶ αρετῆς διεξιὼν καὶ τῷ ον το πμ. μας ἡδονῇῃ χαιρόντων κατηγορῶν καὶ τὸ δλιγαρχὲς ἐπαινῶν, ην, η : ν 
ἐπειδὴ λουσάµενος ἀφίχοιτο ἐπὶ τὸ δεῖπνον καὶ ὃ παῖς 

ἀνθρώ-- 

μεγάλην τὴν κύλικα ὀρέξειεν αὐτῷ ---- τῷ ζωροτέρῳ δὲ ἱ 
χαΐρει μάλιστα --- καθάπερ τὸ Λήθης ὕδωρ ἐκπιὼν 
ἐναντιώτατα ἐπιδείχνυται τοῖς ἑωθινοῖς ἐχείνοις λόγοις 
προαρπάζων ὥσπερ ἴκτῖνος τὰ ὄψα καὶ τὸν πλησίον 
παραγκωνιζόµενος, καρύκης τὸ Ὑένειον ἀνάπλεως, χυ-- 
νηδὸν ἐμφορούμενος, ἐπικεκυφὼς, χαβάπερ ἐν ταῖς 
λοπᾶσι τὴν ἀρετὴν εὑρήσειν προσδοχῶν, ἀκριθῶς τὰ 
τρύθλια τῷ λιγανῷ ἀποσμήγων, ὥς μηδὲ ὀλίγον τοῦ 
μυττωτοῦ καταλίποι. 

5δ. Μεμφίμοιρος ἀεὶ, κἂν τὸν πλαχοῦντα ὅλον Ἆ 
τὸν σὺν µόγος τῶν ἄλλων λάδη., ὅ τι 

ἁπληστίας ὄφελος, µέθυσος χαὶ π 
ᾠδῆς καὶ ὀργηστύος µόνον, ἀλλὰ καὶ λλοι 

περ λιγγείας καὶ 
/ 3 

; Ἡ ; μάλιστα, περὶ σωφροσύγης καὶ χοσμιότητος: χαὶ 

ἂν Ψεύσμιατος ἕνεχα ἢ θρασύτητος ἢ Φιλαργυρίας" ἀλλὰ 
3 -ω Αάῑ κολάχων ἐστὶ τὰ πρῦτα καὶ ἐπιορχε ε προχειρότατα, 

καὶ ἡ γοητεία προηγεῖται καὶ ἡ ἀναισχυντία παρο- 
μαρτεῖ, καὶ ὅλως πάνσοφόν τι Ἰρημα καὶ πανταγχόθεν ὸν ές ν 4} ως ΚΕ ο ἄχριθες και ποιχίλως ἐντελές. Οιμώξεται τοιγαροῦν ος : οὐχ εἰς μακρὰν γρηστὸς ὤν. Σ - 

ο Ὀ] 

ἡμῖν Θρασυχλῇῆς. 
50. ΘΡΑΣ. Οὐ κατὰ ταὐτὰ στ ΄ . 

ᾱ, ὦ Τήμων, τοῖς πο 

αν ο μὸ, Τΐ τοῦτο; παπαῖ, χρόνιος 

λλοις 

Υ. ΤΙΜΟΝ. 55 --6, 35 

Ῥετίαίε οἱ οἴν]ίαία ΠΟΠ Ρ]αῃο οοηςία{5 96ᾷ ο[ο Ῥάπας ἀαδῖς 
| {τη οϐ αἰία πηυ]ία, παπα αποᾷ ἴσησιῃ αγοῖ 5ηρ]οσθιῖς. 

οῦ. ΤΙΝ. ΑΙ οΠίΠα, ο 566115, πορηδα αἲκ ΠΟΠ ος{: απανε 
ομ]γῖς αρραγεί 655ο {6 ογοορµαπίαη. 

ΡΕΜ. Αί ροι[οάἶδίί γαπίπα, οἱ Ίπάο πα[α. ΠΕΙ ςηί ορο5. 
ΤΙΜ. 5εᾷ Ροι[οβδΙΠῃ ΠΟΠ. οδί; (παγο πΠο Ἰσίωο Πππωη 

οθατρ]α δαπί, απ» ἀῑεῖς, 

ΡΕΜ. Ρειοάϊθίαν φπἱάσπη ροδίθα; 5ος πα {α Ί]α οπυηία 
Ῥομες {6 Πα0ες, απσο Ιςίιιά οοπ/ἴποί. 

ΤΙΜ. Παφαρ πο ΕΡΙ ἱοίαη Ἰαμδίο α1{θγΙΙΠΙ. 
ΡΕΜ. Πε, Ἰοῖ ί6υσο ππρο. 

ΤΙΜ. ΜΙΠα εἸαππογοπα; ςἵη Πίπας, {θγ[ίππα ΠΡΙ Ισ ἵῃ- 
ΠΙκονο : αοπαίη Ίος ρ]αιο γἱά(σπ]απῃ π]Πί αορ]ἀογῖί, 5ἳ ιηῖ- 
όπΠα ΠΙΟ(Ο ΠΟΠΙΠΠΟΙΟΠΘΗΙ ΘΗπΊο Ἱπριγίςδίππόπὴ μαμά Ῥευ- 
4απι, απἳ ΤαζθάΠΙΟΠΙΟΓΗΙΗ πας Ἰηογας, Ἱπεμηϊς Ἴρςα, 
Π{ΘΓΠΕΟΊΟΠΟ 4ε]ογογῖπῃ : ΠΠ Εςίτα σποσε γἱοβνῖηι Ο]Ιγπηρία 
εί ρυσ]]αία εἰ Ἰποία. 

σ4. Οπἷά ου απίενη 2 ορᾳπ]ᾶ Πίο οςί Τ]γαςγε]ες Ρ]ή]οςο- 
ΡΙ52 Εί ορτίο ἶ5 θδί : 5416 εχροιτεοία Ῥανρα., ἵπ ΓοΠίθῃι 
5υ)]α[ἶς αρογο]Π15, σταγ]{ου «ΘΟΙΠΙ ας 51Ροἵῇ6 ΠΙΙΤΠΊΗΥΑΗς 
νε, ΤΠαπίος δροσίαης, εαρΏμς απ(ογίογῖβιις ΤΟΙΡΟΓΞΙΠΗ 
τε]οςῖς, Ῥ]απα Π]απη ἱρφιπη Ὦογσαπι απί ΤγΙίοΠΕΠΗ. Υο[α- 
ΕΗ5» 4παἱες ΡΙηΧΙ{ Ζουνῖς. Ἠϊο Ἱ]ο οδε, απ Παβία «ἴπῃ- 
ΡΙοἰίαίοπι, ἵποθδδα ΠιοθίίαΠι » )α]Ιο καρίοη[ῖαιι ας 
ΠΙΟΔΕΓΑΠΟΠΕΠΙ Ῥγα 5ο Γουί; απῖ ππαης Ρ]ηνίπια ἃο νἰτίπίο 
ἀἰφεομ{, οί 605, απί νο]αρίαία ραπᾶθηέ, συαγ]{ου αὐοΙςη{ ᾿ 
Πασα[ίαίευα Ἰαπάαῃς; αἲ υΒί Ἰαμίας α Ῥα]που πὰ ΟΦΠΑΠΙ γ6- 
η, οἱ οἳ οπραοἴογοπη οπ]ίορηι δθινῃ]ης Ρουγαοχ{{ (ηπογασῖας 
ἁπίετη Πρεπίου ΡΙΡΙΕ), απαςί ]οί[ῃι Ῥοσυ]Πη Ἰαιδαν]Ε, οἩ 
οπηηῖα [90ἱΕ, απ Ρ]απίς»ῖπιο 6ΠΙΠ1 πια [η Εἱῃῖς Π]{5 φογηιοπῖρι5 
Ρηβησηί, οοηγίνις οἴρανία γο]α(ἵ πλ] γιις Ῥγαπρίθης, οἱ 5]ῖ 
ἀσσηπιρεηίοπι ομΕΙίο ῥγορο]]οης  ΠΘΗΙΗΠΙ οἈγγσα Ἠίαπι 
ἸάΡΕΗ5, 6ΠΠΙΠΠΗ ΠΟΟ 5ο5ο ομῖς ΊΠΙΡΙΕΠ5, ἵπομνγης, αιαθί 1η 
ΡαΠῖς γἱγΠα{θιη ΙΠΥΘΠ{ΗΡΙΠΙ 5ο ΔΡΕΓάΠς, Ίσησος ἀἱρῖίο Ἰπάϊσα 
5εάπ]ο ἀείθισεης, αἱ ΠΙΠΙ] ος Ἱπίπ]ίο απἱά(παπη τοῄη(παί. 

οὖ,. Πηϊᾳπίας Ρραγεία ομκοπία 5ΕΠΊΡΕΡ 4πεγρης, α[ἴαπῃ 5ι 
δο]15. Ῥ]αζομίαπα απί αΡΡΙπι Ππίθανιπη. 9ἱρὶ Ἰαμοί Ῥοῦτο 
(απ συ] οἱ Ἱπκααρῆϊς νοτασϊίαῖς {γαοίας εκί) αγίας ας 
ἱεπα]θηίης, Ποῦ αἆ οαΠΠΗΠΙ πδαια εἰ ςαἰίαΠοποια, 5οᾷ αἲ 
σοηγ]οῖα αἱ ΠνασηπΘίαΠα Ῥγογσ]Η 
ἐα1ΐ6α, πηΠ]ίο5 «6ΓΠΙΟΠΟς 

Τ0] βπΠλ{ο. ἵΠ. ΠΠΦΠΙΙΠΙ 
ΓαπάΠίαί τ ἴππα. ϱΠΙΠΊΥΟΓΟ πηακίηης 

46 5ογσίαίο αἱ πιοᾶσς[ῖα ἂβΙί, Ίάᾳο ]ά11 Υπο [ογο ἀδροςίτιις. 
εἴ γἱάϊσι]ο Ῥαϊρα[ίθης : ροςί Ίος γοπη]Ε, Αά ΡΟΡΙΤΕΠΙΙΠΗ ϱ 
{ΠοΠπ]ο α- ποπηι]]ῖς ε[εγίαι, Εοίπαπα απιμα Ρις ΤΕΠΙΠΘΗς 
πηΔΠΙΡΙ5. ΟδίΘΡΙΠΙ 41ΗΠΗ δἶσσιας. Ε5ί, ποπη[ηϊ Ποπη η! ρα]πιαπι 
γα] πηοπάασἩ, γα] απάασῖα., γα] ανανῖ(ἷαν οοπεθββοΓῖέ; 5οᾷ 
Ἀδδοηία{οῬιή 4ποΠπο Ίοησα ρνίποορς οσί, οί Ῥε]οταί Ροπή - 
Πασίτηο : Ἠ]ΗΠῃ ἵη απονῖς πεβοίῖο απίοίέ (α]]ασία, Ἱαχία απίσῃη 
δρη [ία Ἱπιριάοπίία: ἀοπί(πο Ίποππο ΡΙάΠΕ 5αρίεης, οἱ Ἱή- 
(πάσα οοΠςαΠμπαίς. ο5ί, οἱ Ὑαρία απαζαπα Ῥογ[ος[ἴθῃο 
ΡΙΩΟΣί4Η5.. Οπα16 ἆαμο οΡθΓαΠΗ, αἱ ἔπηι Ῥοπι5 Υ] [αΠη]άΤΗ. 
ἄπ[ογαί Ρῖπο αταπᾶο ΤηΡΟΓΠΗΠΙΠΠΗ. Οµἷά ου Ραρα ! {απη 
ἀἷα οδί ΎΠ1 γοπῖτο ἀἰδιπ]ε Τιπαδγε]ος» 

50. ΤΗΒΑΕ. ΛΙία πια οπηδα αἆ {6 π{ γοηίγσῃι εοπιρυέ, 

8. 
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τούτ Ὄις ἀφίγμαι, ὥσπερ οἳ τὸν πλοῦτόν σου τεθηπότες 

ἀργυρίου καὶ χρωσίου χαὶ δείπνων πολυτ ελῶν Ὃ ην 

συνδεδραμήχασι πολλὴν τὴν χολαχείαν ἐπιὸ ειξόμενοι 

πρὸς ἄνδρα οἷον σὲ ἁπλοϊχὸν καὶ τῶν ὄντων κοινωνικόν" 

οἶσθα γὰρ ὡς σας μὲν ἐμοὶ δεῖπνον ἵκανὸν, ὄψον δὲ 

ἤδιστον θύμον ἢ Ἶ κάρδαµον ἃ εἴ ποτε πρυφώτν» ὀλέγον 

τῶν ἁλῶν : ποτὸν δὲ ἡ ἐννεάκρουνος: ὁ δὲ ) τρίθων οὗτος 

Ἶς βούλει πορφυρίδος ἁμείνων. Τὸ χρυσίον μὲν γὰρ 

οὔδὲν τιμιώτερον τῶν ἐν τοῖς αϊγιαλαῖς μδων μοι 

δοκεῖ. Σοῦ δὲ αὐτοῦ χάριν ἐστάλην, ὡς μὴ; διχφθείρη 

σε τὸ κάκιστον τοῦτο καὶ ἐπιθουλότατον κτῆμα ὃ πλοῦ- 

τος, ὃ πολλοις π πολλάκις αἴτιος ἂν ηχέστων ̓ συμφορῶν γε- 

γενημένος: εἲ γάρ µοι πείροιο; μάλιστ τα ὅλον ἐς τὴν θα-- 

λατταν ἐμόαλεῖς αὐτὸν, οὐδὲν ἀναγκαῖον ἄνδρὶ ἀγαθῷ 

ὄντι καὶ τὸν ος πλοῦτον ὅρᾶν δυναμένῳ: μὴ 

μέ ἔντοι ἐς βάθος, ὠγαθὲ, ἀλλ᾽ ὅσον ἐς βουθῶνας ἐπεμέὰς 

ὀλίγον πρὸ τῆς χυµατωγῆς; ἐμοῦ δρῶντος ! μόνου 

ὅτ. εἰ δὲ μὴ τοῦτο βούλει, σὺ δὲ ἄλλον 

ἀμείνω κατὰ τάχος ἐχ Φόρησον αὐτὸν ἐκ τῆς οἰκίας μπει 

ὀθολὸν σαυτῷ ἀνεὶς, α- ἅπασι τ τοῖς ὃ) 

τρόπον 

δεοµένοις . ᾧ 

μιτάλαντ. ον: εἰ 

οιρίαν φέρεσθαι 

δὲ --καίτοι οὐχ ἐμαυτοῦ γάριν αἰτῷ., ἀλλ’ 

Δ ΄ 

μὲν πεντε 

δέ τις φιλόσοφος εἴη, 

τας 
[0] 
ἤ 

. διµοιρίαν 3 τριμ. 
πας 
ξμ.οι 
ο ο ». ο / ν 3 

ὅπως μεταδῶ τῶν ἑταίρων τοῖς ὄεομενοις ---- Ἱκανὸν εἰ 
: 

ὅλους δύο 
λ 

Όλι Ὑαρχῃ δὲ καὶ 
λ 

την 

Φ/ 
διχαιος" 

ταντηνὶ τὴν πήραν ἐκπλήσας παράσχοις οὐδὲ 
µεδίµνους χωροῦσαν Αἰγινητικούς. 

µέτριον χρὴ εἶναι τὸν φιλοσοφοῦντα καὶ μιηδὲν ὑπὲρ 
β πήραν φρονεῖν. 

ΤΙΜ. ᾿Επαινῶ ταῦτά σου, ὦ Θρασύχλεις -"πρὸ 

γοῦν τῆς πήρας, εἰ δοχεῖ, ὂνς σοιτὴν κεφαλὴν ἐμπλήσω 

χονδύλων ἐπιμετρήσας τῇ δικέλλη. 

ΘΡΑΣ. Ὦ δημοκρατία καὶ νόμοι, 
τοῦ χαταράτου ἐν Ελευθέρα τ τῇ πόλει. 

/ ον ον 
παιόµεθα ὕπο 

ΤΙΜ. Τί ἀγαναχτεῖς, ὠγαθέ; μῶν παρακέκρο υσμαί 

σε; καὶ μὴν ἐπεμθαλῶ χοίνικας ὑπὲρ τὸ µέτρον τέττα- ἰ 
ρας. 

/ δεην ς ο νο η 
Ἀλλὰ τέ τοῦτο; πολλοὶ ξυνέρχονται: Ἑλεψίας 

-- Δ / λ 4 Δ κ ’ 

ἴνος καὶ Λάχης καὶ Γνίφων καὶ ὅλως τὸ σύνταγμα 

ὝὭστε τί οὐκ ἐπὶ τὴν πέτραν ταύ-- 

9 
έχε 
τῶν οἴμωξομένων. 

την ἀνελθὼν τὴν μὲν δίκελλαν ὀλίγον ἀναπαύω πάλαι 

πεπονηχυϊαν, πρίν δὲ ὅτι πλείστους λίθους ξυμφορήσας 

ἐπιγαλαζῷ πόρρωθεν αὐτούς: 
ΡΛΙΕΡ. ΜΑ θα ὢ Τίέμων: ἄπιμεν γάρ. 

ον. τς 
ΤΙΝ. Ἁλλ᾽ οὐκ ἀναιμωτί γε ὑμεῖς οὐδὲ ἄνευ τραυ- 

μαάτων. 

ΝΕ 

ΑΑΛΚΥΩΝ π ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 

ΧΑΙΡΕΦΩΝ, ΣΩΝΡΑΤΗΣ. 

1. ΧΑΙΡ. Τίς ᾗ φωνὴ προσέθαλεν ἡμῖν, ῶ Σώκρα- 

νν καὶ τῆς λος ἐχεί- τες, πορς ὃεν ἀπὸ τῶν αἰγιαλ 
γης» ὡς ἧδεια ταῖς ἀχοαις στι τὸ Φθεγ- 

γΙ."ΑΛΚΥΩΝ. (179 -- 176) 

απαπα αν πα ΠΠ ΓαάεΠα Σ απΙ ἀἰν Παν Πα {παν Π 4ΠΠΟΥΘ ῬοΓ- 

οπδῖ Ἠπο οοποιττεγαηί, αιπὶ οἱ αισοηίῖ οἱ 5 ποξαγτα 

οα/πατΙΠΗ 58, εχρεαπά1 σταίῖα φπἷά 1η {ο αΞςοπ{α[οπίρς. 

εαὶς Ῥοδίηί, ΙΓ ΙΠηρΙΙσσια, οἱ απΙ [αομ]ίαίος ἴμας. Ἱ]- 

Ῥοπίει αῖς εἰαιβίαις. ἈΝοςίῖ αΠΙΏ, ΟοΡΙΠΟΙ, ΠΙάΖΠΙ 5α1ῑ5 

6556 ΩΙ, αἱ γθοίο ΟΦΠΕΠΙ, οππρ6 απίοπα οἱ παδίαγίῖαπα 

Ἱπουπαἳςδίηλαπη πηϊμῖ 655 οὐδοπίαπα, ααἲ, 5ἱ παπάς πα ῖ 
πθ[ίη5 55ο γοο, δαϊἱ5 ραπ]α]άά : ροία5 ΠΠ εδ οχ Ἐπηεα- 

οταπο Γοηίο (0α1Η]λος)ς Ρα] πίη απίθνη Ίου σπα1ραί Ῥητ- 

Ῥηγα ργωςίαηίῖας ε5ἰ.. Ναπι απ ΓάΠα τη μῖ απἱάσπη Ἰαπᾶ Ῥτε- 
Ποδίας νἰάείαν 15 Ιαρΐς, απἱρις Ρ]επᾶ 5αΠί Ἠΐονα.  δεὰ 

Ἠπο {αῖ ππῖας. σναίῖα ης οοη]1, πο [ο ἁῑν]ία, Ῥογη]ζο- 
αἰςείπια Π]α αίαιιε ΙηιάΤοδίς5ίπια ρο»5θεςίο, οογιπραΠ{, ατα; 

πηπ]Ης «ωρο σταν]ςδίπιας οα]απη[αίες Ἱπιρογίαναπί, Να 5ἳ 

η ααςοπ]ίαΡίς., το]ῖοίῖς οπηηῖθΗ5 ἰοίας ἵπ Π]ατθ οοη]ίοῖες » 

απἱρρο σπα ποπ ἀεδίάενεί νῖι Ῥοηπας αἱ απῖ Ρ)Η]οδορ]ῖαν 

ορ65 Ροδδῖΐ οοπίοπαρ]απῖ. Νε ΙαπΙΕΠ, ο Ῥοπα, θὰ Τπ αἰίαπι 

πη[ίας, 5οᾷ Ἱησαίπαπα ἵθηας απΠαη Ἰήσιθδςας, ραπ]ο Ἱπβα 

Πίουῖς ογερ]άίποπα Ῥτο]ιοῖίο, ππς πο γ]άσπία, 

57. Τὰ νεο 5ἱ πήπας Ῥ]ασεί, ΠΙΕΙΙΟΓΕ αἰία ταἵομε {πα 1]ας. 

απαπίηπη Ῥοΐεςί, οράΐρις οὐοῖίο, πει ΠΡΙ νο] ομο]απα τε]ῖη- 

σπαδ, 56 οπιπία εσεπίῖρας ἀῑπίπίριας, Ἰῖο απἴπαπε ἀνα- 

οπλας,, Πας ΠΙΙΠΑΠΙ, Πα]ο 5οπηϊαΙθηίΗΠη : 5ἱ απἱς Υεγο ον 18 

ῬΙή]οδορµας οί, ἀπρίαπ ἵς απἲ ἱπρ]απ Ῥατίεπι απ[ετὸ 

ἀεθοί : πηί απίεῦα (ᾳ παπα ΠΟΠ Πιθα ϱΔΙ58 Ῥείο, 5εὰ αἱ 

αριῖοῖς, 5ἱ (πῖ Γοτίε οσεριΠ!, ασίατ) αὐππάο επί, 5ἱ απο 

Ῥογατη αὐγοῖς ο εγίαπα πμί τεάδας., αια’ ἀπος Ἐσίπείϊεοι 

ΠΟΚΙΟς ΠΟΠ Ργογδας σαρῖῖ : ραποῖς θΠίΠ1 65» οοπίθη{Ηπη οί 

πιοβοσταἴθιη 5εααῖ Ἰοπῖπεπα Ῥμοδορμαπίεπι ἀθοεί, πο- 

απε 5ΗΡΓα ῬοΓγα(Πῃ 5ΗᾶΠ] Ξ4Ρ6/6. 

ΤΙΜ. Ἰδίπο τεοία, ο Τηγαδγο]ος: 5ο απίε ρεγαπα, 5ἳ Υῖ- 

ἀοίας, εσσο οαρα{ ΠΡ] Ιπιρ]εῦο ρησηῖ5, αποίατίαπα Ίος ἤσοηε 

αἀάεηῃ». 

ΤΗΒΑΣ. Ο ἀοπιοσταίία εἰ Ίεσες, ἵῃ Ἰθεγα οἴνίίαίο αἲ Ίο- 

πηίπε 5οε]εγα[ἰςδῖπιο Ρεγοἴπιας. 

ΤΙΜ. Οπὶά οοπᾳιετοτῖς, Ώοπε Τῃγαςγο]ο5» απ ααοά {ε 

Ἰπίον αἀπιο[οπά σπα οἴγοππιγεπί» αἰᾳαὶ αποἰατῖ εἴῖανα Ίοσο 

αἀ[οῖαπι οαηῖσες 4παίΠΟΓ. 
68. 5εᾷ απ]ά Ίου πππ]Η οοπομιγαπί ἰπυ], Ῥ]ερείας τῖ- 

ἀε[ίοεί, αἱ Ίιασμες, οἱ ἀπίρμον, ας ἀθπίαιε ΠΙογαπ ]εμίο 

Ποπηίπαπα, 4πος οσο πητῖς πιοίς πηπ]σαρο. Οπίά Πασιε 

εαιςῶ απῃ ρείταπ ἨδΠό εοπδζρηόαπα, εἰ αἴηυα τεφυ]ε Ἱ- 

ποπθιη ΠΊθΙΠΙ τοβοῖαπα, 4πεΠΙ απ {απίορετα εχεγου!» 1ρ5θ 

απἴθια, ππᾶσηα Υ! Ἱαρίάππη Τη πα εοἠαία, 605 σταπαἰηῖς ἴπι 
πιοτθια 6 Ἰοηδίησιιο Γοηίατη 

ΒΙΕΡΣ. Ῥατοε απῶ5ο πη[ίεγα, ΤΙΠΙΟΠ : αβίπιας επἶπῃ, 

ΤΙΜ. Αί οσο οθτίο 5ἶπε 6ΓΙΟΓΕ οἱ γα]πονῖθης πο αβθα[ῖς 

[αχο. 

ΑΕ 

ΣΗΛΙΟΥΟΝ., ευ ΡΕ ΤΑΑΝΡΕΟΒΜΑΤΊΙΟΝΕ. 

ΟΠΗ ἘΒΕΡΗΟΝ, ΒΟΟΒΑΤΕΣ. 

: ΟΗ ΣΕΒ. Ου Ιδία νοκ πο Ρερι]{, ο Βοογαίος, θΠ] 

πις α Πἰοτίθας Ποαια Ργοπιοπί{ογῖο 5 4παπῃ 5αασίς αασίοις { 
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{όμενον ζῷου; ἄφωνα γὰρ δὺ τά γε καθ ὕδατος 
διαιτώµενα. 

ΣΩ. Θαλαττία τις, ὢ Χαιρεφῶν, ὄρνις ἀλκυὼν ὀνο- 
παζομένη, πολύθρηνος καὶ πολύδαχρυς, περὶ ης δὴ 
παλαιὸς ἀνθρώποις μµεμύθευται λόγος: φασὶ γυναϊκά 
ποτε οὖσαν Αἰόλου τοῦ Ἕλληνος θυγατέρα κουρίδιον 
ἄνδρα τὸν αὐτῆς τεθνεῶτα θρηνεῖν πόθῳ φιλίας, Κήῦκα 
τὸν Τραχίνιον τὸν Ἱωσφόρου τοῦ ἀστέρος, καλοῦ πα- 
τρὸς καλὸν υἱόν' εἶτα 9) πτερωβεῖσαν διά τινα δαιμονίαν 
βούλησιν εἰς ὄρνιθος τρόπον περιπέτεσθαι τὰ πελάγη 
ζητοῦσαν ἐκεῖνον, ἐπειδὴ πλαζοµένη γῆν περὶ πᾶσαν 
οὐχ οἵα τ᾽ ἣν εὗρεῖν. 

2. ΧΑΙΡ. Ἀλκυὼν τοῦτ) ἔστιν, ὃ σὺ φής; οὐ πώποτε 
πρόσθεν ἠχηκόειν τῆς φωνῆς, ἀλλά µοι ξένη τις τῷ 

/ 
ὄντι προσέπεσε΄ γοώδη γοῦν ὡς ἀληθῶς τὸν ἦγχον ἀφίησι 
τὸ ζῷον. Πηλίχκον δέ τι καὶ ἔστιν, ὦ Σώχρατες; 

ΣΩ. Οὐ μέγα" μεγάλην µέντοι διὰ τὴν Φιλανδρίαν 
εἴληφε παρὰ θεῶν τιµήν' ἐπὶ γὰρ τῇ τούτων νεοττεία 
χαὶ τὰς ἀλχυονίδας προσαγορευοµένας ἡμέρας ὃ χόσµος 
ἄγει κατὰ γειμῶνα μέσον διαφερούσας ταῖς εὐδίαις, 
ὧν ἐστι καὶ ᾗ, τήμερον παντὸς μᾶλλον. Οὐγ ὁρᾶς ὡς 
αἴθρια μὲν τὰ ἄνωθεν, ἀκύμαντον δὲ καὶ γαλήνιον ἅπαν 
τὸ πέλαγος, ὅμοιον ὡς εἰπεῖν χατόπτρῳ: 

ΧΑΙΡ. Λέγεις ὀρθῶς: φαίνεται γὰρ ἀλκυονὶς ἡ τή- 
µερον ὑπάρχειν ημέρα, καὶ γθὲς δὲ τοιαύτη τις ἦν. 
Ἀλλὰ πρὸς θεῶν, πῶς ποτε χρὴ πεισθΏναι τοῖς ἐξ ἀργῆς, 
ὥ Σώχρατες, ὥς ἐξ ὀρνίθων γυναϊκές ποτε ἐγένοντο ἃ 
ὄρνιθες ἐκ γυναικῶν» παντὸς γὰρ μἍἉλλον ἀθύνατον 
φαίνεται πᾶν τὸ τοιοῦτον. 

8. Σ0. 
ο σα / Ε) ΄ στ λ γατων τε χαι σὀυνατων ἀμθλυωποί τινες είναι Χριται 

ο / 

-. ; πες ὪὮ φίλε Χαιρεφῶν, εοίκαμεν ἡμεῖς τῶν ὃυ-- 

. δ { αυ κ” αυ αν 3 παντελῶς' δοχιμάζοµεν γὰρ δὴ κατὰ δύναμιν ἄνθρω-- 
τσ Ἡ , π πίνην ἄγνωστον οὖσαν καὶ ἄπιστον καὶ ἄόρατον: πολλὰ σ ο ών Ἐ λς ς ωδος οὖν φαίνεται ἡμῖν καὶ τῶν εὐπόρων ἄπορα καὶ τῶν ἔφι- οι πώ, «τῶν ἀνέφικτα, συγνὰ μὲν δι ἀπειρίαν, συγνὰ δὲ καὶ διὰ 

ρα ων Δ Μ Σ . »ηπιότητα φρενῶν: τῷ ὄντι γὰρ νήπιος ἔοιχεν εἶναι πἃς 
; ξ πας : ἄνθρωπος, χαὶ ὃ πάνυ γέρων, ἐπεί τοι μιχρὸς πάνυ καὶ 3 επ ; ση τν ᾿ εν. νεογιλὸς ὃ τοῦ βίου Ἰ.ρόνος προς τον πάντα αἰῶνκ. 

Γ9 ἁ σα Δ ον ο» Δ ο. ο. ο. Τί δ᾽ ἂν, ὠγαθὲ, οἳ ἀγνοοῦντες τὰς τῶν θεῶν καὶ δαιμο- : ο ος «ο, νίων δυνάμεις ἔχοιεν ἂν εἰπεῖν, πότερον δυνατὸν ἢ ἀδύ-- τν . στις τς ; νατόν τι τῶν τοιούτων; Ἐόρακας, Χαιρεφῶν, τρίτην 
χειμών; κἂν ἐνθυμηθέντι γάρ τω δέος ορ ον μή ντ εφ. Ἡ Ετος ἐπέλβοι χαὶ τας αστραπας εχείνας χαὶ βροντὰς ανεμων νε τν ) τε ἐξαίσια μεγέθη: ὑπέλαθεν ἄν τις τὸν οἰκουμένην 

ἅπασαν καὶ δὴ συμπεσεῖσθαι. 

Σ Γ ἕ : 
ἡμέραν ὅσος ην ὁ 

χα λ ΔΙ / / σΔ/ 4. ἨΜετὰ μικρον δὲ θαυμαστή τις κατάστασις εὐδίας 
ἐγένετο καὶ διέµεινεν αὕτη Υξ ἕως τοῦ νῦν: πότερον οὖν 
αν ΄ οι δ/ κά / 3 / οἵει μεῖζόν τι καὶ ἐργωθεστερον εἶναι τοιχύτην αἴθρίαν 5 : τς ε εξ ἐκείνης τῆς ἀνυποστάτου λαίλαπος καὶ ταραχΏς µε- 
ταθεῖναι καὶ εἰς γαλήνην ἀναγαγεῖν τὸν ἅπαντα χόσµον, 
ο ' 

κ. η γυναικὺς εἶδος μεταπλασθὲν εἲς ὄρνιβός τινος ποιῆσαι; 
μ υ -ω το μεν γαρ τοιοῦτον καὶ τὰ π. 

λ / τὰ πλάττειν ἐπιστάμενα., πηλὸν ἡ κηρὸν ὅταν λαόῃ, ο οὐ 9 ὑποίως εκ τοῦ αὐτοῦ πολλάκις ὄγκου μετασχηματίζει 
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Οπούπαπι οί {απάσπα απίπια] Ἠ]ιᾶ γοσρῃι εάεῃς2 
πηνία δυπέ, απ’ ααἴάεμα Τη ααια ἀοριπί. 

ΒΟΟΒ. Μαπίπια απαάαπα, ο ΟἸῶτορµοἩ, αγίς, Ἠα]ογοῃ 
νοσαία, Ἰαοία Ἰαεηπιίᾳπο αὔιπάαης, 4ο αυα 586 Υγείας Ίιο- 
ηη]πίρης θδέ οοηβοία [αβι]α : [οί Ἡ]απι » 64111 πλη][ετ εςςθι 
αποπάαπα, Αοῑῖ Ηε]]οπὶς ΠΠ παία, ΠπαΡΙΕΠη » αἱ γἱνσίπειη 
ἀπχεταξ, ΕΑΠ [πΐο ΓΠοίαπι Ἰηχῖςςο ἀοςία οσο οοηςιοίη - 
ἀῑπῖς, 06γοθπι Τγασ ΕΙ ΠΙΠα Τι οἴ[ογο 5[6]]α Ῥτοσπαίαπῃ, Ρ] εἰ 

{ Ῥαγεηῖῖς ΒΠἴαπη Ῥα]οΗναας ἀείπᾶο γογο αἰῖς ἱηςγπσίαηι αἰγίῃα 
νο]απίαίο Τῃ ανῖς ΠΙοΓΘΠ1 οἴγοπηγο[ίίανα ππατία, σποδΓ6ΠίΘΙΠ 
Ώ]απα, απαπάσπαἱᾶθηι οβεττατίς (ργεῖς οπηπίρης ΠΟΠ. Ροίοιαί 
Ἰητοπίνο, 

Σ. ΟΗ-ΕΠ. Ἠαϊογοι 1 εἰ, ᾳποᾷ {α ἀῑσῖς2 ἨΠΠΕΠΑΠΗ απίο 
ππζΙνογανα εἶας γοσθίη, απῶ) ΠΗΠΙ Ἱῃςο]δης τΘγθγαὰ αθοΙά1Ι : 
ΠΕΡΠειᾳ εΓΡΟ Ρ]αΠθ 5ΟΠΗΙΠΙ θηΙΙΜΗ{ απίπηα! Ἰσίιά. Οπα]ἱ ααἴθια 
εουροιῖς εδί ππασηϊμᾶϊπα, δοσγαίας5 

θί δια 

5ΟΟΒ. ΝοΠ ΙπασηΠι : ἀΠἴαΠΙΘΠ ΠΙΑΡΠΙΠΙ οὗ, «πσα]αγθη 
τηἙ) 1 ἄΠΙΟΓΕΙΗ αοθορῖΐ α- αῑῑς ΡΥΩΙΩΙΠΗΙ : 4Π1Πη. οΠΊΠι Πῖ- 
ἀπ]αίαν, Πα]ογοπ]ος ο[ἷαμι απ! γοσαπίαν' ᾷἷος παπάς ασῖε, 
Ἰήεπ]θ Πιθ(ῖο ργαοἵριος 5εΓοΠ](αἴς, 4ΠΟΓΗΠΙ οδί οἶῖαπα Ἰο- 
ἀἴενηι5 Ἰ]οσο ὙπαΠηηαχίπας.  ΝΟΠΠΕ γίάος μέ 56Υ6Ώα εἶπί 
5πρειπα, ΠποΓβήσᾳα οαἵθαί οἱ απ αΠΓαΠα δἷέ {ο ΗΠή Ῥε]α 
Εᾳ5, οοηδ[ηι]]ε, ηξ Ίτα ἄπσαπη, 5ΡοζΠ]ο» 

6Η.ἘΠ. Βεοίο ἀῑοίς : γἱάσιαν θηἴπῃ Μαἰογομίας. Ποβίθιηας 
ε55ε ἀῑεδ; αἱ Ιου] ία (αἰῖς ειαί. δε, Ρε 4605, απα {απ- 
ἀ4θπι ο [Πάρι οροτίαέ Ἰαβου Ἶς απ) ΙΠΙ[ΠΠο 5η! ἀῑεία, ο 50- 
εγαίες, εχ ανΊρις ππ]ῖθγος ΠΠ(ΠαΠΙ οχς[[[ίςςα αέ αγος εκ 
ππα ο ρης ο ΠΤΙ] οηἴπα οΠΙΠΙΠΗΠΗ ος Ύπος πηίηιας Που τίἆσα- 
αν ρο56. 

5. Ξ060Π. 0 εατε ΟµΩτερΙοη, γἰάεην: οφ άσμα ΘΟΥ1ΠΙ 
σι) Πειῖ ροξηη!, ππῶᾳπ6 ποπ, ΠαΡεΙἶ ῥγο5ης αεῖο απἰάαπα 
6556 ]αάΐζες : οχἰβῖηχας αηἴΠιγθγο θα 5οομΠάΠΠα [αοι]ίαίθηι 
ΜαΓηᾶ ΠΕΙ, ἆ1ΙΟ ηθμιο Ποςςς, Πθς Γ6(616, ος ΕΟΓΠΟΥΕ ναιεί : 
ππα]ία Ῥνοῖπᾶε αρραϊθηί ποβῖς οἱ [ασία (ασ ἵμηα ἀἰβιοῖία, οί 
ο0/απ1, αἆ απα. ρειησσνο ἀαἴμν, αγάιιᾶς Ίπαις (πἱά δι ρ]ο- 
’αΠ1ε Ρτορίου Πηηρογ[ῖαπα, αῖα οἵππα Ἠοῦ ράσα οὐ ἹΠ[πη- 
παπα ΠΘΠΠΙ5 7 γε οΗἷΠ] τογα Ππ[αιης ν]άσί οςςα οΏιπῖς Ἰιο/(πο 
εἴαπα να]άε 5εηαν, ᾳπαπάοφἴειη οχΙσυ απ} Ῥίαπο οςί οἱ ἵη- 
[απ Πηδίαν γἱία ρα ἴἴππη αἲ οΙΠΠΟ. ΕΟΥΙΙΠ. Ομἷὰ απίσπῃ, 
ο Ῥοπ6, απῖ γίνος 46ο 1ι ΞΟΠΙΟΡΙΠΙΦ16 ἴσποιανέ, ἀἴεετα 
Ἰαβοαπέ, π{νάπα σπα ΤΟΥ. Ποςῖ αφπ]ά ροβδ]{, απ πο 
ΥἶςΙΙ, ΟΙ ΥΟΡΙΟΝ, ππϊαςίου[τας απαπία Πιο ἨΤεηις 5 
απῖη οἱ αππιο γοροίοΠΙΕΙΗ Πλοίας Ἱπνασαί οἳ ἰκία βπαίπα οἱ 
(οπ[ίγαα. νομίογΙ (1ο Ἰησοῃίος [ατογος : ἐχἰς[η]αςςεί αἰί- 
απῖς {εἰ γοηι [οίαπα πἶφιο [αἶκςα εο[αρΣη να. 

4. Ῥαπ11ο απ[επη Ρος πε Ίῆσα απ ᾷαπι οχς [δι εοπηρος!!! 
οαηἵ 5εγοη](ας, απ) ρευιηαηςίέ α. ΙοςῬίθπΠη 4ἴδηι. {αι η 
π{ναηα ππα]ας απἰάζαΠῃ 6ἱ ορογοδίις οςςο ρηίας, εχ Ιςίο {ν- 
ΡίΠε, απῖ γῖχ ημείς ροίθναξ, ασ εοη[αςίοιιο αἆ Ρ]ασα[ἰςεῖ- 
παπα ΠΙοΓοῦΙ πηπίαίαπα οσο] [αοθῃι τε[ΘΙ ΡΕ, Ίππο (ταποπ]- 
ἸΠαίεπι τεγοσατε ΠΠΝΠάΠΠ ΙΠΙΥΘΙΣΙΠΙ » απαπι πησει]ς 
ΓοΓΠΙάΠΙ {ταηπςπηπίαίαπα ἵη αγίσπ]απι απαηζαα [π0θΓ65 ΠΒΠΙ 
5 61Π1 5α16 ΠΙοάΙΠη εἰ ραθγη] ἴπίοι πος » αἱ απϊάθηα [Πησθγα 
5οἵηί, Πίο «ταγε βιηγία, [αοἷ]ς οκ ΘΠΘΠῃ 50ρο πιαί[θγῖας. 



9δ 

απλο» ῃ μ.. / ρα / λ 
πολλᾶς Ιδεῶν φύσει. Τῷ δαιμονίῳ δῇ μεγάλην καὶ 

3 -- κϊ ια " Δ ΔΝ κ 

οὐ συμόλητὴν ὑπεροχὴν ἔχοντι πρὸς τὰς ἡμετέρας ὃυ-- 
ὦ ος : αν ας εάχα 

νάµεις εὐγερῃ τυγὸν ἴσως ἅπαντα τὰ τοιαῦτα καὶ λεῖα" 

ἐπεὶ τὸν ὅλον οὐρανὸν πόσῳ τινὶ σαυτοῦ δοχεῖς εἶναι 
“. 

µείζω; φράσαις ἄν; 

5. ΧΑΙΡ. Τίς δ ἀνθρώπων, ὦ Σώχρατες, νοῆσαι 

δύναιτ᾽ ἂν ἢ ὀνομάσαι τι τῶν τοιούτων; οὐδὲ γὰρ εἰπεῖν 
ή 

ἐφικτόν. 
. μμ, 

Σά), Οὔχουν δὴ θεωροῦμεν καὶ ἀνθρώπων πρὸς ἀλλή- 
ος ή οπρον 

λους συμβαλλομένων µεγάλας τινὰς ὑπεροχὰς ἐν ταῖς 
ας ο σος πε ᾷς : ας 
δυνάµεσι καὶ ἐν ταῖς ἀδυναμίαις ὑπαρχούσας; ἦ γὰρ 
ὁ ας αρα αα ; ο ας τρ αν, 

: τῶν ἀνδρῶν ἡλικία πρὸς τὰ νήπια παντελῶς βρέφη, τὰ 

πεμπταῖα ἐκ γενετῆς ἢ δεχαταῖα, θαυμαστὴν ὅσην ἔχει 

τὴν διαφορὰν δυνάµεώς τε καὶ ἀδυναμίας ἐν πάσαις 

σγεδὸν ταῖς κατὰ τὸν βίον πράξεσι, καὶ ὅσα διὰ τῶν 

τεχνῶν τούτων οὕτω πολυµμηχάνων καὶ ὅσα διὰ τοῦ 
΄ Δ κ. ο 3 / -ω Ν κ / 

σώματος καὶ τῆς ψυχῆς ἐργάζονται" ταῦτα γὰρτοϊσνέοις, 
- ο ά : ες Ἓρατη 

ὥσπερ εἴπον, παιδίοις οὐδ᾽ εἰς νοῦν ἐλθεῖν δυνατὰ φαί- 
γεται. 

ο δι, ρ ο. 
6. Καὶ τῆς ἰσχύος δὲ τῆς ἑνὸς ἀνδρὸς τελείου τὸ 

/ ςΙ - .» 

μέγεθος ἀμέτρητον ὅσην ἔχει τὴν ὑπεροχὴν πρὸς ἐκεῖνα" 
ο / κά 

μνριάδας γὰρ τῶν τοιούτων εἷς ἀνὴρ πάνυ πολλὰς γει- 
/ 2} δ/ Δ ς / ω.. ν 

ρώσαιτ᾽ ἂν ῥᾳδίως ἡ γὰρ ἡλικία παντελῶς ἄπορος 
2 ς ἂ .ς 

δήπου πάντων καὶ ἀμήγανος ἐξ ἀρχῆς παρακολουθεῖ 
» ΜΜ; ο 

τοῖς ἀνθρώποις κατὰ φύσιν. Ὁπηνίκα οὖν ἄνθρωπος, 
τν λ /. ΄ 

ὥς ἔοικεν, ἀνθρώπου τοσούτῳ διαφέρει, τέ νοµίσωμεν 
Ν [4 

τὸν σύµπαντα οὐρανὸν πρὸς τὰς ἡμετέρας δυνάμεις φα- 
αν ΕΙ) εν δν 

νῆναι ἂν τοῖς τὰ τοιαῦτα θεωρεῖν ἐφικνουμένοις; Πιθα- 
ν . ν 1 . σ]. ν λ / ο 

νον οὖν ἴσως δόξει πολλοῖς, ὅσην ἔχει τὸ μέγεθος τοῦ 
ση ο Ὃ αν νο 7 ἈΑ τ- .. 
κόσμου τὴν ὑπερογῆν πρὸς τὸ Σωκράτους Ἠ Χαιρεφῶν- 

τος εἶδος, τηλικοῦτον καὶ τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὴν 
/. ο 

φρόνησιν καὶ διάνοιαν ἀνάλογον διαφέρειν τῆς περὶ 
ἡμᾶς διαθέσεως. 

. . » η Ν μν - 

7. Σοι μὲν οὖν καὶ ἐμοὶ καὶ ἄλλοις πολλοῖς τοιούτοις 
- 3315 νο» ον) ο οτσ / δ/ 

οὖσι πόλλ' ἄττ ἀδύνατα τῶν ἕτέροις πάνυ ῥαδίων" 
ο : . τν 

ἐπεὶ καὶ αὐλῆσαι τοῖς ἀναύλοις καὶ ἀναγνῶναι ἢ γρά- 

Ψαι τοῖς ἀγραμμάτοις γραμματικὸν τρόπον ἀδυνατώ- 
/ ον, ο 

τερὀν ἐστι τέως, ἕως ἂν ὡσιν ἀνεπιστήμονες, τοῦ 

ποιῆσαι γυναῖκας ἐξ ὀρνίθων Ἠ ὄρνιθας ἐκ γυναικῶν. 
« Δ / 3 1) τν Δλ ὄ ο κ». ελ 

Ἡ δὲ φύσις ἐν κηρίῳ σχεδὸν παραλαθοῦσα ζῷον ἄπουν 
Μ - 

καὶ ἅπτερον πόδας ὑποθεῖσα καὶ πτερώσασα ποικιλία 
ας ο λλοέν τν 

τε φαιδρύνασα πολλῇ καὶ καλη καὶ παντοδαπἩ χρωµά- 
ο. {9 γ κ κα ο, ν 

των µέλιτταν ἀπέδειξε σοφὴν θείου μέλιτος ἐργάτιν, ἔχ 
-ω ’ / Γι - 

τε ᾠῶν ἀφώνων χαὶ ἀφύχων πολλὰ γένη πλάττει πτη- 
το ν νο κ. {3 / ,. « / 

νῶν τε καὶ πεζῶν καὶ ἐνύδρων ζώων, τέχναις, ὥς λόγος 
-ω - / 

τινῶν, ἱεραῖς αἰθέρος μεγάλου προσχρωµένη. 
Νίο ες ες / ες ρ ν.μ) Μ 

8. Τὰς οὖν ἀθανάτων δυνάµεις μεγάλας οὖσας θνη-- 

τοὶ καὶ σμικροὶ παντελῶς ὄντες 
Δ “ .' /᾿ 

καὶ οὔτε τὰ μεγάλα 
Ών / αθραΣ. 9) ση εΛ η Δ κοιν δυνάµενοι καθορᾶν οὔτ' αὖ τὰ σμικρὰ, τὰ πλείω δ' ἄπο- 
τν ο. ον ας 

ροῦντες καὶ τῶν περὶ ἡμᾶς συµθαινόντων παθῶν, οὐκ. 
/ .. / / ντ 3 

Ὠσιωὼς ουτ αλχκχυονων περι ουτ αη- 
ας μα 
ὃν ἔχοιμεν εἰπεῖν β 
να σσα 2 Φλ 2η δ- /ν / 
δόνων" Ἄλξος δξ μύθων, οἷον παρέδοσαν πατέρες, 
τοιοῦτον καὶ παισὶν ἐμοῖς, ὢ ὄρνι θρήνων µελῳδὲ, πα- ! ἰ 

δν μι κο α / / λ 5 ρω Λ 
ῥραοωσω των σων νμΥγων περι, και σου τον ευσεΌὈη και 

ΙΕ ΑΑΚΥΟΝΟ ο -η8ε (18Ι -- 184) 

πηο]ο βησυη{ τοβησυπίαιθ πη]ίας ΓΟΓΙΠΑΓΗΠΗ Παΐητας. Ὄσο 
επίπηγετο ππᾶσηαια. αῦοπ γἱγαιῖς Ργωςίαπ[ῖαυι ηρσια 
ΟΠΙΠΙΠΟ οομηραΓαπζαπη αἆ ποδίγας ασεπα{ γίτος, αἲ ΠΙΠΗΠΗ 
ε55ε εγείετε ρᾶς εσί ομηηῖα Ἰς[ταςπποςί αἴθιο ἵη [ποἳᾷ ροδῖϊα : 
απαπζοφΠάεΠὰ. {οἱ 6σ]απα απαπίο {αμάσρι {οπιοί 1ρρο 
Ρρηίας ε5δε πα]ας2 4η Ιπάῖσατε Ῥορρί5» 

δ. ΟΗ.ΈΠ. Οπἵς απίοπα ΠοπΙμα, ο Βοσαίος,, Ἰίο]ίσογο 

ααοαί απ ἀϊσρπᾶο ε[ογιε {α]ε απἴοπια) 2 πεΠαθ οπίη γοιβῖς 

Ώ]α οοηδθ( Ἰσεί. 

ΡΟ6ΟΠ. ΧΝοπηθ γεγο αμα νογΙπις ΠΟΙΑ, Ίπίος 5ος 

5ἱ οοπ[ογαπία, ΠΙαΡΠΗΠΗ αζᾳος 6556 ἀἴςοτίπιοῃ, απο αἴῑας 

αππα 5ηρετοί, γ]παπα ΠπιρεοϊΠΠαἴσαπε» παιη ΥΙγογαπα Οίας 

αᾱ Ρπθτος ΡΓοῖςης Ἱπ[απίος, απἴπαπε, ἱ Ἰαροξ, α ρατία απ 

ἀθζεπι 4ἱεΡ]5, οοπηραταία αἀπϊγα]]οπη ρ]απο Παβεί ἀἴ[ογοιι- 

παπα τοβονῖς οἱ Ἱπβνηλ{α[ῖς Ἱη. οηπ]ρις ῬγοροπποάΠπῃ ρου 

γ{ίαπι αοἰοπίθα5, αἱ Ἡ5 απαοππησο αγΠβιις ἴςιίς ἴαπι 5ο]δι- 

ἄρας, εἰ 5 απ «οΓροτε οἱ απίπιο ρετῄοϊαπί : Ιδία επίπι 

πογε]]ῖς, αἱ ἀῑκί, Ῥαογα]ῖς πο ἵπ πποηίοπη απ]άθιηα γορῖτα 

γιάεηίαν Ῥο558. 

6. οβοιῖ5 απίοπα απίας το αἀ [1 πιαση τα ο ΤΠΙΠΙΕΠΡΙΙΠΗ 

απαπίαη. λος 5προγσγοΠαης αἀθο αἱ πηῆ]ία {αήαπα απις 

γΙἩ να]άο πηη]ία ἀεγ]οσηί [αἱ βίπιο : Φίας ομἰπιγθγό Ροπίέα5 

οπηπΙ Πα Ἰπάΐσα, σπάᾳπο πυ]]ς ς1ρῖ πιασΙηίς Ίρσα ςαβ]οῖαί, 

αὐ ΙπΗΙο Πομαπῖρας αάσςί οοπΊες παίητα Ἰοσο.. ΟπαΠάο- 

απἰάεπα 6/50 Ἠοππο, αί ραΐεί, Ποπηῖηϊ {απίαπα Ἰηίθτεςί, απ] 

οχϊςΗππαβίηα5 οπΊηο ἴπιι] σ6]απα αἆ ποδίτας γῖτες Π]ῖς ν- 

5υπη ἱπὶ, απ ἰα[ία οοπ{οπηρ]ατῖ γα]επί» Ῥνομαβί]α ςοἰ]οσί νῖ- 

ἀορίαν λα] 5, απαπίαπα ππασηΠέαάο παπά! 5αρεταί 5οσγᾶ- 

ες απί ΟΜτγερ]οηί15 5ροοῖοπα, {απίαπα σποαπθ ροίεΠίΊαπα 

οἶας ας 5αρίεπ[ίαπα αἴπε ΙΠίδ]]οσίαπα Ῥτο ταῖοπθ απίθοράστο 

Γαευ]ίαίαπα ποδίτατυπα ἀοίος. 

7. Ῥτοϊπάο ΠΡΙ πα]μῖαπε ας πιυ]ῖς ας ποςίτί εἰπῖρας 

πηπ]ία απἱάθιη Ἱππροςδίρίῆα 5υπί δ6οτήπα, 4) αηῖς τα]άε {[α- 

οὔία : παπα οἱ μας Ιπῇατο αγίῖς εχρετίῖρα5, εἰ Ίεροιο αι 

5ομεγο ΠΠ{ογα(ἶς πηπ]ίο πιαρῖς ατάπαπὰ οδί, π5αθ εο ἆππι 

5ἰη{ Ιπιρεγῆ, απαπῃ {α66γ6 ΠΙΠΠεΓος οχ αγΙΡΗ5, απί αγος εκ 

πμ Ιρις.  Ναίπτα τοτο αεθορίαΠα ἴπ [αγο [6γε 5ηθ ρεά]- 

Ῥα5 ασ ροπηῖς απίπιαΙ, Ῥεάῖρας αρροςΏῖς αἴαπο αἲῖς, οἳ να- 

ποίαίο πηπ]ία εχρο]εῃς Ῥη]εμτασιο οἱ οπηη]πιοᾶα «οΙογάΠ1 

αρθΏα. 5αρίεπίεια Ῥγούυχίέ, ἁἰνηϊ πιοβίς ορίβοσπα: ἴππα 

Ῥουτο εκ ονἰ5 π]ηεῖς οἱ ἵπαπ]ηπα ἶς πηη]έα βοπεγα Πησῖϊ α Πίτα 

εί (οτγοςίγαπι απασοτΙπιαο απἰππα Πα, απῖνας απ- 

Ῥηξάαπα , αἱ ρτοᾶυΠί αἰῑφαί, 5αοτῖς οἰμοτίς ππασηΙ αἲ {απῖϊ 

ορονῖς οΙΤΑΠΙ ΙΠΣΠΡΕΓ αςᾶ. 

8. ΘΠΗΠΙ 6Γσο νἶγος ΠηχΟΓ{αΠΠΗΠΙ 5ἷΠί Ἱησοπίο5 , ΠΟ5 ΠΊΟΓ- 

{α]ες οἱ Ρις]! ρίαπο, απ] ποσο ππασπα Ρό55ΗΠΙΙΣ Ῥο5ρῖζε- 

τα, 6ἱ πο ραϊνα πἱά θα, Τπ ρ]οτίσαια οίίαπα, ασ οἶτζα ΠΟΣ 

ποσά η, αφιίαη[ος, ΠΟΠ Υαἱεπιας (πε εχρ]οίαίθ απῖο- 

απαπα. 5ἰαΐπεταο πθ(ιο 46 Ἰα]ογοπίνα5, πες 46 Ἰηςο]ηϊς : 

{απαπη απίοπα {αρ]α., απα]επα. ἰταδιάσνυπ{ Ῥαγεηίος, ἴαΐετηα 

οἱ Προγῖς πιοῖς, ο αἶος Ἰαππεπ{ίογῦ πιοδ]α[εῖκ, ἱταάαπι 4ε 

ταἶς Ἠγηηπῖςς (πυπησο ρίππη εἰ ππανΊίο ἀσσΙποΡαπα αΠΙΟΓΕΠΙ 
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φίλανδρον ἔ ἔρωτα πολλάκις γυναιξὶ ταῖς ἐμαῖς Ξανθίππη 
τε χαὶ Μυρτοῖ λέγων τά τε ἄλλα, πρὸς δὲ καὶ τιαῆς 

οἵκς ἔτ τυχες παρὰ θεῶν. Ἆρά γε ποιήσεις 

τοιοῦτον, ὦ Χαιρεοῶν: 

ΧΛΙΡ. Πρέπει χοῦν, ὤ Σώκρατες, καὶ 

ῥηθέντα ὃ διπλασίαν ἔχειν τὴν παράκλησιν πρὸς γυναικῶν 

η 
και συ τι 

ο. ο» 
τα υπο σου 

τε καὶ ἀνδρῶν ὁμιλίαν. 

Σο, σα ἁσπασαμένοις τὴν Ἀλκυόνα 
ἤδη πρὸς ἄστυ καιρὸς ἐκ τοῦ Φαληρικοῦ. 

ΧΑΙΡ. Πάνυ μὲν οὖν- ποιῶμεν οὕτως. 

/ 
τς ρ0αγε ν 

ΥΠ. 

ΠΡΟΝΜΗΘΕΥΣ Ἡ ΚΑΥΚΑΣΟΣ 

ΕΡΜΗΣ, ΗΦΑΙΣΤΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ. 

1. ΕΡΜ. Ὁ μὲν Καύκασος, ὦ Ἡφαιστε, οὗτος, 
τὸν ἆθλιον τουτονὶ Τιτᾶνα προσηλῶσθαι δξήσει” 

ρισκοπῶμεν δὲ ἤδη πρημνόν τινα ἐπιτήθειον, εἴ που 
χιόνος ἐστιν, ὥς βε δαιότερον χατατ αἩ 

δεσμὰ καὶ οὗτος ἅπασι περιφανὴς Ἰ ή αρεμάμενος. 
Πφ. Ἠερισκοπῶμεν, ὦ Ἑρμη" οὔτε Ἡὰρ ταπεινὸν 

χαὶ π πρόσγειον ἀνεσταυρῶσθαι χρη, ὥς μὴ ἐπαμύνοιεν 
ὰ πλάσματα αὐτοῦ οἳ ἄνθρωποι. οὔτε μὴ 

ὡ : 

΄ 
τι συμνον 

ω- 

ο. ἀ 

αὐτῷ τὰ Ἂν κατὰ 
3 ἀ υ ᾱ 3 .” / κ) .) 3 

τὸ ἄχρον ---- ἀφανῆς γὰρ ἂν εἴη τοῖς κάτω --- αλλ’ εἰ 

δοχεῖ κατὰ µέσον ἐνταῦθά που ὑπὲρ τῆς φάραγγος 

ἂν νΕσταυρώσθω ἐκχπετασθεὶς τὸ γεῖρε ἀπὸ τουτουὶ τοῦ 

ν 3 

᾿ κρημνοῦ πρὸς τὸν ἐναντίον. 

ΕΡΛ. τὸ λέγεις: ἀπόξυροί τε γὰρ αἳ πέτραι καὶ 

ἀπρόσθατοι πανταχόθεν, ἠρέμα ἐπινενευχυῖαι, καὶ τῷ 

ποδὶ α τενὴν ταύτην ὃ κρημνὸς ἔχει τὴν ἐπίδασιν, ὃς 
3 

τὶ µόγις ἑστάναι., καὶ ὅλως ἐ ς ἐπιχαιρότα τος ἂν 

Μ) θε οὖν, ὦ Ἡρομηθεὺ, ἀλλ) 

τὸ ὄρος. 
5. ΠΡΟΜ. Ἀλλὰ κἂν ὑμεῖς γε, ὦ Ἠφαιστε χαὶ 

« Λ λ αν / ΔΝ ων ον 

ἘρυἩ, κ χατελεήσατέ | µε παρὰ τὴν ἀξίαν δυστυχοῦντα. 
ΕΡΜ. Τοῦτο οὓς, Ὅ] Προμηθεῦ, ἀντὶ σοῦ ἄνασχο- 

λοπισθΏναι αὐτίκα µάλα παρακούσαντας τοῦ ἐπ τάγμα- 

τος; ἢ οὐχ ἵἹκανὸς εἶναί σοι δοχεῖ ὃ Καύκασος καὶ 

ἄλλους ἃ ἂν χωρῆς σαι δύοτ προσπατταλευθέντας; Ἀλλ᾽ ὄρεγε 

τὸν δεξιών" σὺ δὲ. ῶ ραι τε κατάκλειε καὶ προσήλου 
καὶ τὴν σφῦραν ἐρρωμένως κατάφερε. Δὸς καὶ τὴν 

ἑτέραν" πατειλήφθω εὖ µάλα καὶ αὐτή. Εὺ τάς 
Εχει. 

Καταπτήσεται δὲ Ἴδη χαὶ ὃ ἀετὸς ἀπι 
ε 

'ς καὶ εὐμηγάνου πλα- Ὠ ὣς πάντα ἔχοις ἀντὶ τῆς καλῖ 

στιχῆς. 
λ Ἀγὶ .. 

3. ΠΡΟΜ. Ὦ Κρόνε καὶ Ἰαπετὲ καὶ σὺ, ὦ μΏτερ, 
σε πες ὴ 

οἷα πέπονθα ὅ κακοδαΐµων οὐδὲν δεωὸν ἐργασαμενος. 
8 

ολες 
πρῦτα μ μὲν τὴν νομὴν ως κρεῶν ἔχχε τρι σθεὶς οὕτως 

ἄδικον ἐποιήσω χαὶ ἁπατηλὴν ὥς σαυτῷ μὲν τὰ κάλλιστα 

ὑπεξελέσθαι, τὸν Δία δὲ παραλ ογίσασθαι ὃ ὁστᾶ « χαλύ:, ψας 

ἀργέτι δτυῶ »: µέμνηααι ὰρ Ἡσιόδου υνὺ Δί οὕτως ρἵετι οημῷ »» μεμνημαι γ που ες 

ο νο χαὶ πάρεγε σεαυτὸν χαταπαγησόµενον πρὸς | 

οκ οχερῶν τὸ ἧπαρ, 

ΥΠ. ΡΒΟΜΕΤΗΕΙΟς. {--- 2. 

| 
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5ρρο οε]εῦταβο, πχονίρας πιοῖς Χαπιμίρρῳ αἱ Ἠγτίο οπας- 
Τ4Η5 {ππῃ αἶία., ἴππα Ῥγαίενρα, απα]επα ΟΠΟΓΕΠΙ Πασία Παογῖα 
ἃ 415. ΑΠ ἵα 4πσᾳπο, ΟἨῶΓ6ΡΙΙΟΠ,, «ἰπι]]ο απἰάἁατη [αοῖες2 

6Η ἘΒ. Ῥεσεί 5απα, ο Βοεταίος, ἀῑσία α {6 ἀπρ]ίερη: 
Παροτα αἁλογία[οπεπα, απ ΠηΠ{Ητο ΙΧΟΡΙΠΗ ΥΙΤΟΥΗΙΗ( 10 
οοηςε{πάηῖ οοπά σα! 

3Ο0Μ. Ἐτρο, 5α]πίαία ἨαΙογοπε, Ργοσγθᾶί Ίαπῃ αἆ ΠΤΡΕΙΠΗ 
εππρης οσίαο ΡΠα]οτῖσο. 

ΟΗ.ΕΠ. Ἐδί : αἴᾳπα πος [ιοίαπηις. 

ΥΠ. 

ΡΒΟΜΕΤΗΕΟΣ., 5ινε ΟΛ Γ0λδῖς. 

ΜΕΒΟΟΒΙΟ5, ΥῦΤΟΑΝΟ5, ΡΠΟΜΕΤΗΕΙΟΣ. 
1. ΜΕΒΟ. 6απέαδας ᾳπἶάεπι, ο Ὑπ]σαπο, Ἰήεσα, ομῖ Π]ῖςδ- 

τΗπῃ ΤΠαπεπη ἴδίαπη οἸαγῖς αβῆσί οροτ{εΡῖί : πος 1891 ΠΠ οἵτ- 
οπηδρίοίαπλης Τάρεπα αἰἰαπαπα ορροΓίαπαπη, φἳουδί σα 5ἱηέ 
ἃ πἱγο παάα, αἱ της ἀεβσαπίατ νῖποπ]α, οἱ Πῖο οπηπίβιις 
οοηδρίσυς 51ί ρεπάεης. 

Υ0Τ0. Οτομπιδρίοίαπιας, ἨΤογουτί : ΠοΠιο οπῖπη. ἵῃ Ππι- 
πηῖ]ῖ εί {δυγα Ργοχίπιο Ίουο ογαςἵ α[ῄσοηᾶια5 οςξ, πο οκ η]]ατὶ 
1ρ5ῖ Ροβδίπί απο5 βηχΙέ, Ποπηίπος: πθΠιο οίῖαπα αἆ ΠΙΟΠΙἰ5 

νεγίσεπα; Γασίας θηίπα γίδαπα ΘΟΓΗΙΗ, απ Πίτα κυηί : 5οᾶ, 

5ἳ γἰάείαν, ἵπ. ππθᾶ]ο Ίβο Ῥτορεπποάαπι 5αρτα ῥγα οἱ ρΙ πα 

ευ[ῆχις Ἰῶγραί, ἀἱδραπαῖς ππαπίριις αὐ Ίας Ρατίο ἵπ αἄγοι- 

5.πΠῃ. 

ΜΕΒΟ. Πεείε ἀῑσῖδ : πᾶπῃ εχεςας 5υΠί{ Ἠῶ οαπίες οἱ ἵπας- 

605502 ππάϊ(πασπε, Ἰεηί{ες Ἰπο]παίας; οἱ ρθᾶΐ Ώηπο απσαςέαπα 

ορρίἀο ρα οἱρίβτπα μαβθί ροπεπᾶο γαςισῖο Ίοσυπα, αἱ 5αΠ]- 

πηῖς ἀῑβίς τνῖν αΠοιρί οοπηεϊςίογθ Ἰϊοραί : οοπιπηοἴςεῖππα 

ἀοπίαπο [αεηῖί Ἰδία εκ. Οπίη {πα εΓσο 5ἶπο Πιοτᾶ, ῬΓΟΠΙ6- 

Ώνει, ἄ5εεπᾶθ, ἴε(πο ργαο ἀεβσεπάππι αἆ πιοηίθπῃ, 

2. ΡΒΟΜ. Αί τος ΙαπιεΠ, ο Ὑπ]σαπα οί Μοτοιεῖ, πιῖ- 

ογοπηϊπί ππεῖ, απὶ Ῥγσίαυ πηογϊίαπα Ίου Ἰπβογηπίαπα Ἠαῦεο. 

ΜΕΒΟ. Ἠοσπε αἵδ, ο Ῥτοπείμεια, π{ ἵπα γῖορ Ίαπι 

Π05. 5ΙαΠΠΙ ἵπ ΟΓΙΕΕΠΙ αδαΠΙΙΤ ἀῑείο ποπ αιἀϊθηίες» 4Π 

ΠΟΠ. Ἰάοποις 655ε ΗΡὶ τίἀείατ 6απσασας, απῖ αἰῖος οίἴαπι 

ἀπος οαρίαί 5θί εἰαγίς αἴῆχοςὃ Αί {α ρουτῖσαο ἀθχίταπη : {πι 

απίοπα, Ψπ]έαπα, Ιπε]αάε 6απη, αρρος[ήσαιό εἰανῖς ππα[ΙθιτΠι 

γα]ίἀα απαπίαπα Ροΐες αἀϊσο. ΕΙ αἰίοταπι Ῥισ με : προ 

οἵαπα οΠΙΠΙΠΟ Ώοπε τον]πεία ο5ίο. Ἠθείο παβοί : ἀεγο]αρβίέ 

Ίαπα ποχ αθιῖ]α αποΠπε ἀθίοηξηνα Ἰθοιτ, αἲ ΠΠ] ποη Ἠαβεας 

Ῥτο Ῥε]]α {πα οἱ 5οἰεγςξίπια Πησεπαϊ ατίθ. 

3. ΡΒΟΝΜ. Ραΐατπο, Ταρεία, {παπα , ο πιαίεν, απα]ία Ρει- 

Ρείῖος πησος, (ἳ η ή] πια]! αἀπηῖςί ! 

ΜΕΒΟ. ΝΗΜΙ {α πια]ῖ αἀπαϊςῖςα, Ῥτοππεί]οι, ἀπ] ΡγΙπΙΠα 

ἀῑςιτιρηίῖοπο σα π Ίσα ΠΡΙ οοπεγεᾶἶία, ἴαπι Ἱπ]ηδίαπα [ουργῖς 

εἰ Καπάποπίαπα, αἱ ΙΙ πἴάεια 5αΏάο]ε ρατίος ορίη]ας οχ]- 

ήθος, Πονοπα απ{οπα οἰγουπηγεπίτες οβ{εε[ῖς ο5δίρις αάἴρο 

οαπαἰάα 5 πιοπαηϊ 54ης Ηεςίοςί εἷο ἀϊσεηίίς. Ὠεϊπάο Ἰομηῖ- 
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εἰπόντος: ἔπειτα δὲ τοὺς ἀνθρώπους ἄνέπλασας, πανουρ- 

Ἱότατα ζῷα, καὶ µάλιστ ἄ  γετ τὰς γυναῖκας” ἐπὶ πᾶσι δὲ 

τὸ τιµιώτατον χτῆμα τῶν θεῶν τὸ πῦρ χλέψας καὶ 

τοῦτο ἔδωκας τοῖ Ἱς ἀνθρώποις. Τοσαῦτα δεινὰ εἰργασμέ- 

νος φὴς μηδὲν ἀδικήσας δεδέσθαι: 

4. ἨΡΟΝ. Ἔοικας, ὢ Ἑρμῆ, καὶ σὺ κατὰ τὸν 

Ὅμηρον « ἀναί τιον αἰτιάχσθαι, » ὃς τὰ τοιαῦτά μοι 

προφέρεις, ἐφ' οἷς ἔγωγε τῆς ἐν πρυτανείῳ σιτήσεως, εἰ 

τὰ δίκαια ἐγίγνετο, ἐτιμησάμην ἂν ἐμαυτῷ. Ἐϊ γοῦν 

σχολή σοι, Ἴδτως ἂν καὶ δικαιολογησαίµην ὑπὲρ τῶν 

δείξαιµι ἄδικα ἐγνωκότα περὶ ἡμῶν εγκλημάτων ὁ 
΄ λ ο . κ / 

τὸν Λία: σὺ δὲ --- στωμύλος γὰρ εἰ καὶ δικανικός---- 1 6 

Γή 

ἀπολό» γησαι ὑπὲρ αὐτοῦ ὣς δικαίαν τὴν Ψηφον ἔθετο, 

ἄνεσ σταυρῶσθαί µε πλησίον τῶν Κασπίων τούτων πυλῶν 

ἐπὶ τοῦ Καυχάσου οἴκτιστον θέαμα πᾶσι Σκύθαις. 

ΕΡΝ. Ἐκπρόθ εσμον μὲν, ὦ Προμηθεῦ, τὴν ἔφεσιν 
Ν 

ἳ ἄγωνιῃ κ χαὶ ἐς οὐδὲν δέον: ὅμως δ οὖν λέ 

ἄλλως περιμέν ειν ἀναγκαῖον, ἔστ᾽ ἂν ὃ ἄε τὸς χαταπτ] 
ς 

ἐπιμελησόμενός σου τοῦ ἧπατος. Τὴν ἐν τῷ µέσῳ δη ταύ- 

την σχολὴ ὃν καλῦς ἃ ἂν εἴη ἔχον ἑ ἐς ἀκρόασιν καταχρήσα - 

σθαι σοφιστικὴν, οἷος εἶ σὺ πανουργότατος ἐν τοῖς λό- 

γοις. 
5. ΠΡΟΜ. Πρότ 

µου ὡς δεινότατα κατηγορήσῃς | μηδὲ καθυφῆς τι τῶν 

δικαίων τοῦ πατρός. 3Σὲ δὲ, ὦ Ἡναιστε, δικαστὴν 
κ. ψ 

ποιοῦμαι ἔγωγε. 

ἩΦ. Μὰ Δύ, ἀλλὰ κατήγορον ἀντὶ δικαστοῦ ἵ 
[ς ο 8 / ο ή! ς ’ 

ἔξων. ὃς τὸ πῦρ ὑφελόμενος Ψυγράν µοι τὴν χάικινον 
ος 
ἀπολέλοιπας. 

ο» αἳ Δ μυ 

ΠΡΟΜ. Οὐκοῦν διελόµενοι τὴν Χατηγορίαν, σὺ μὲν 
περὶ τῆς πα Ίδη σύνειρε, ὅ Ἑρμῆς δὲ καὶ τὴν 

τὴν κρεανοµίαν αἴτιάσεται" ἄμφω 
. - 

δὲ Ἐν χαὶ εἰπεῖν δεινοὶ ἐοίχατε εἶναι. 
[4 ε κα . 

Ἠφ. Ὁ Ἑρμῆς καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ ἐρεῖ- ἐγὼ Ὑὰρ οὐ τ πρὸς 

λόγοις τοῖς δικανικοῖς εἶμι, ἀλλ᾽ ἀμοὶ τὴν χάμινον ἔχω 
κα οἱ ΄ αἱ ς/ 

τὰ πολλα: ὅ δὲ ῥήτωρ 

ερος οὖν, ῶ Ἑρμη, λέγε καὶ ὅπως 

σθι µε 

τέ ἐστι καὶ τῶν τοιούτων οὐ πα- 

ρέργως μεμέληχεν αὐτῷ. 

ΠΡΟΝΜ. ᾿Εγὼ μὲν οὐκ ἂν ὤμην χαὶ περὶ τῆς χλο- 

πΏς τὸν Ἑρμῆν ἐθελησαι ἂν εἰπεῖν οὐδ 

τὸ τοιοῦτον ὁμοτέχνῳ ὄντι. 
ὥ Μαΐας παῖ, ὑφίστασαι, καιρὺς ἤδη περαίνειν τὴν 

κατηγορίαν. 
6. ΕΡΜ. Πανυ ασῦν, ὦ Προμηθεῦ, μακρῶν δεῖ λό- 

Ίων χαὶ ἱκανῆς τινος παρασχενῆς ἐπὶ ον μην πετρ 

Ὑμένα, οὐχὶ δὲ ἀπόχρη τὰ κεφάλαια εἶπ' πεῖν " 

µάτων, ὅτι ἐπιτραπέν σοι μοιρᾶσαι τ τὰ 
τὰ κάλλιστα ἐφύλαττες;, ἐξηπάτησας δὲ 

α-- 

ν τῶν ἄδικη- 

ὰ χρέα σαυτῷ μὲν 
τὸν ανα : 

καὶ τοὺς ἀνθρώπους ἀνέπλασας, οὐδὲν δέον, καὶ τὸ πὈρ 

Χλέψας παρ᾽ τμ ῶν ἐκόμισας ἐς αὐτούς' χαί μοι δοχεῖς, 

ῶ βέλτιστε, μὴ συνεῖναι ἐπὶ τοῖς τηλικούτοις . πάνυ φι- 

λανθρώπου τοῦ οί πεπε εεραμένος. Ἐὶ μὲν οὖν ἔξαρνος 
εἰ μὴ εἷρ ργάσθαι αὐτὰ, δε εήσει καὶ διελέγχειν χαὶ ῥῆσίν 
τινα μαχρὰν ἀποτείνειν καὶ π πειρᾶσθαι ὥς ἔνι μάλιστα 

ἐμφανίζειν τὴν ἀλήθειαν: εἲ δὲ οὓς τοιαύτην πεποιῆ- 

(18 -- 190λ 

πες οβηηχςῖ, απ]ηλα]ία γα[ογηῖμια; αἴᾳιο ἱπρεϊπηῖς πηπ]Ίογες. 
Ῥηρει οπιπία ἀθπίαπα, Ῥγοιοςίςςϊπιαπι ἀθοτιΠα Ροςεςςίο- 
πεπα, ἵσπεια 5αρτερίαπι εἰ Π]ηπῃ ἵρεηπι ἀθάίςιΙ Ποπηπίρας, 
Τοί ππα]α απ Ῥεγ[εσετίς, γἰποίαπη {ο οςςε ἀῑσῖς πη]]α το 
ραΐταία 

4. ΡΒΟΜ. Εί ἴα πημί νἰάετῖς, Μετοιτῖ, δεοππάππα Ῥορ- 

ἴαπα, Ἱποπ]ραίαπα εμ]ραγε, αἱ {αῑῑα αἀγειςιπῃ πηθ ρτοῖστας., 
απογπ] 650 63158 Υ]είη5 ἵηῃ Ῥηγίαπθο οαρῖεπᾶϊ Ἰοπους, ςἷ- 

απἰάθπα οχ ππεΠ{ο Ίης τοάάστοίας, ηχο ἀἴσηιπα α5Ιππαξκοηῃ, 
Οποςδί νασπι Πρί ἴεπιρας, Ἰμοπίογ εαπ]άεπῃ αριᾶ ἴε 
ΟΛΗ 58Π1 ΠΊΘΔΠΙ ασαπα, οδίεπάαπησπε Ππ]αςδίαπα 4ς πῃο 5ϱΠΙΕΠ- 

Παπα ΡγοπΠεῖαςξθ Φ0ΥΟΠΙ : ἴα τετο (Ἱοᾳπασπ]ας επ]πα ος εἰ 
{ογεη»ί σα Ιάῑίαίε ργα5ίαη») Ρατίες εἶας {ποτα, εί ρτοῦα Ἰηςίε 
εα]επ]άπῃ επΏα {η]ῖςςε, απο ἀαπυπαίας 5Ηπῃ αἆ ογασεΠα ρτορε 

Οαδρίας ἰδίας ροτίας, ἵπ Ο41685Ο, πηςθταβΙΙδείπππη 5Ρεεία- 

οπ]απα οπηηῖρας Βογ{ηῖς. 

ΜΕΒΟ. Ἰπαπί απἶάσπα, ο Ῥτοπιοίμοι, Ργονοσα{ἴοπθ οοτία- 

Ρῖς, πι]απιαιε Τη τοπῃ : αἰίαπιεη ἀῑς : εἰοπίπα [απιίςρεγ Πᾶ- 

π6γε Ἠθοεξδςε οδε, ἆππι αππ]]α ἀετο]εί Ίεοιγ ἔπαπα ομταίηγα. 

Οποἆ απίοπα Ἰπίδισα νασα] οί {επιροτῖς, ορΏίπιο Γαθτῖί Γα- 

οἵσπα, εο 5 αἆ ἀθο]απ]φΙοπεπα απἰοπάαπη ααίαπχΗΓ δορΏῖ- 

5ίῶ, μα]ῖς ἔα ες αδ(ηἱςείπιας ογαΠΙοππα αγ [ον. 

5. ΡΒΟΝΜ. Ῥνίοι ειρο ἀῑς, Ἀοτουτί: πί(αε ΠἹε ΠαΠῃ Τθ- 

Ἠοπποη{ςςίπιο πσζΙ5ες, πες φπἱσ(σαπα ΗΡΙ Ροτῖτο 5ἴπας 6ογαπα, 

απσς Ρτο Ίάτο ραΐ[τῖς ἀῑοῖ Ροςδίηί. Τε γετο, Ὑπ]εαπε, Ιαἷ- 

οδπα πΙΙ Ίεσο. 

ΥΠΟ. ΛΠΠΙΠΙΕ πετο; 5οἆ Ῥτομε 5οῖας πῃο Ῥτο πάΐσε 

αοσµκαίογθια ΠΡΙ [οτο, σαπῖ ἴδηο 5αράποίο {πἱσίά πα πα ῖ Γοτ- 

πασθΏα τε]αἰςί]. 

ΡΜΚΟΜ. Φπίη εΓσο ἀῑνῖσα Ἰπίου γος αοἴΊοπθ {πα ἆς Γαγίο ]ά1η 

ἀῑκκοτος Μεγουπίας απἴοπα οἱ Ἠοιπίπαπα ογθαΓἴοπεΏα οἱ οαΓ- 

πῖππα ἀῑςίπραΠοπεπα ΙπουςαΡΙέ: απΠΏο οπῖπι ατΏῄΠοες αἱ ᾱἷ- 

ορπά1 Ρον ςδιπαῖ γΙάεπη]ηϊ 6556. 

ΥΤΤ,Ο. Ῥτο πηε Πποσπο ἀῑσοί Μετουγίας : πᾶπι 6ο ἃ η] - 

οἵα[απα ογαοππα 5ἰά1ο Ίοησε αΏξαπ, πΊρρε εἴτεα ομπηῖ- 

ΤΗΙΏ Ρ]6ΓΗπη(πθ ουσπρα(α5: Πίο τετο τείος εδί, ας [α]ία ΠΟΠ 

Ἰεγίέεν 1ρ51 5απέ ππεδΠίαία. 

ΡΙΠΟΜ. Ναπαπαπα Ραίανοταπα [οτ, τί 4ο Γαγίο εἰίαπα Τθυ- 

ουσίας τε]]οί ἀἴεεια, παϊμίααε εχρτοβτατεί ἴαιε απΙσ(αΠα 1π 

αγία ςἰπιῃί γοιςαίο : αἴέαππεη 5 γε] Ίου ἵρδαπα, ο Μαἰα ΠΗ, 

αβατοᾶ! 5αδίῖπες, {επριις Ίαπῃ οδί ΡεΓασεγο αεοαςα[ἴοπθηῃ. 

6. ΜΕΒΟ. ὙΥαἱάε απάσπα, ο Ῥτοππείιθα, Ίοηβα ορΗ5 εδ 

οτα[οπο αἱ Ππείνασίο απούαπα αρραταία αάγειςις 6α, σας 

α΄ Ῥοτρείταςίϊ: ας ΠΙΙΠΙΠΙΟ 5αῑῖ οδἱ 5ο]α οαρίία εχΡοπΠεΓΕ 

(πογαπα. οπΙπαπα :. απσᾶ, απαα. Ῥηωβεστοτίς ἀῑνάρηαϊς 

οατηΐρας, Πρ]πιοί 1ρ5ί Ῥι]ο]ογῖπιᾶς 5ΕΙΥΓΕΣ, ἀθοῖρεγεσαπθ 

ΤΘΦΘΙ1; αποά Ἠοπαίπες οβϊηχοτί5, σπο πλ] ηήπας Πετί ἀεῦιε- 

ται; αποᾶ Ίσποπα 5ααταίας α πορῖς ἀείη]ειίς αἲ Ιδίος. Ἐΐ 

πημί απἰάεπη γ{άετῖς, ο ορίῖπαε, πηπίηηε Ἰη{εἱσετε , ἵπ {απία 

οπἰπίπια. σταν]ίαία απαπα οἸεπιοπίοπα εἰ Ῥεπίσπιπη οτε 

Γαογῖς οχροτίας.  Οποᾶςί ηθσος ἰδία ἴε [εοῖςε, αγσαθπάας 

οεἵς, οἱ Ίοησα απαάαπα οταο εχἰίοπάθηᾶα, απηϊοπάαπη- 

απο πημῖ, αἱ απαπὶ ῬοδδυΠα πιαχίπ] ἀεσ]αΓοπα γοαϊδηη : 



(τρ -- 102) 

σθαι τὴν νομὴν τῶν κρεῶν χαὶ τὰ περὶ τοὺς -ἀνθρώπους Ι 

καινουργῖσαι καὶ τὸ πῦρ κεκλοφέ ναι, Ἱκανῶς κατηγό- 
«ρηταί µοι, καὶ µακρότερα οὐκ ἂν εἴποιμι' λῆρος γὰρ 

ο τὸ τοιοῦτον. 

.ΠΡΟΜ. Εὶ μὲν καὶ ταῦτα λῆρός ἐστιν, ἃ εἴ- 
ους μικρὸν ὕστερον' ἐγὼ δὲ, ἐπείπερ ἵκανὰ 
φὶς : εἶναι τὰ κατηγορηµένα, πειράσοµαι : ὡς ἂν οἷός τε 

μ, διαλύσασθαι τὰ ἐγκλήματα. ἸΚαὶ πρῶτόν γε ἄχουε 
τὰ περὶ τῶν χρεῶν. Μαΐτοι, Υἡ τὸν Οὐρανὸν, καὶ νῦν 

λέγων αὐτὰ αἰσ[ύνομαι ὑπὲρ τοῦ Αιὸς, εἰ οὕτω µι- 

αρολόγος καὶ μεμψίμοιρός ἐ ἐστιν, ὡς διότι μικρὸν ὀστοῦν 
ἐν τῇ µερίδι εὗρε, χαταπέ μγαι ἀνασχολοπισθησόμε- 

ΥΠ. ΡΒΟΜΕΤΗΕΟΣ. 

νον παλαιὼν οὕτω θεὸν, µήτε τῆς συμμαχίας µνη- 
μονεύσαντα μήτε αὐτὸ τῆς ὀργῆς τὸ χεφάλαιον ἠλίκον 

ἐστὶν ἐννοήσαντα καὶ ὥς µειραχίου τὸ τοιοῦτον ὀργίζε-- 
σθαι χαὶ ἀγανακτεῖν, εἰ μὴ τὸ μείζον αὐτὸς λήψεται. 

Β. Καίΐτοι τάς Ἡε ἁπάτας, ὠ Ἑρμη, τὰς τοιαύτας 
συμποτικὰς οὔσας οὐ χρὴ, οἶμαι, ἀπομνημονεύειν, ἀλλ’ 
εἰ καί τι ἡμάρτηται μεταξὺ εὐωχουμένων, παιδιὰν 
ἡγεῖσθαι καὶ αὐτοῦ ἐν τῷ συμποσίῳ καταλείπειν τὴν 
ὀργήν' ἐς δὲ τὴν αὗριον ταμιεύεσθαι τὸ μῖσος καὶ µνη- 
σικαχεῖν καὶ ἕωλόν τινα μῆνιν διαφυλάττειν, ἄπαγε, 
οὔτεθεοῖς πρέπον οὔτε ἄλλως βασιλικόν: ἣν γοῦν ἀφέλῃ 

τις τῶν συµποσίων τὰς κομψείας ταύτας, ἀπάτην καὶ 

σχώμμµατα χαὶτὸ διασιλλαίνειν καὶ ἐπιγελᾶν, τὸ κατα- 
λειπόμενόν ἐστι μέθη καὶ χόρος καὶ σιωπὴ, σχυθρωπὰ 

καὶ ἀτερπῆ πράγματα καὶ ἥχιστα συμποσίῳ πρέποντα. 
Ὥστε ἔγωγε οὐδὲ μνημονεύσε εν εἲς τὴν ὑστεραίαν ἔτι 
ὤμην τούτων τὸν Δία. οὐχ ὅπως καὶ τηλικαῦτα ἐπ᾽ 
αὐτοῖς ἀγανακτήσειν καὶ πάνδεινα Ἠγήσεσθαι πεπον-- 

θέναι, εἰ διχνέµων τις χρέα παιδιάν τινα ἔπαιζε πειρώ- 

μενος, εἰ διαγνώσεται τ τὸ βέλτιον ὅ αἱρούμενας. 

9, Τίθει δ) ὅμως, ὦ Ἑρμᾶ ̓  τὸ χαλεπώτερον; μὴ 
τὴν ἐλάττω μοῖραν . ἀπονενεμηχέναι τῷ Αὖ, τὴν ὅλην 
δὲ ὑφηρῆσθαι' τί οὖν; διὰ τοῦτο ἐχρῆν, 

τῃ γἩ τὸν οὐρανὸν ἀναμεμίχθαι καὶ δεσμὰ καὶ σταυ- 

Ροὺς καὶ Καύκασον ὅο πο οἳ ἀετοὺς χαταπέµ. 
πειν καὶ τὸ ἧπαρ ἐκκολάπτειν : δρα γὰρ μὴ ο. 

τινα ταῦτα κατηγορῃ τοῦ ἀγανακτ τοῦντος αὐτοῦ μικρο- 
ψυχίαν καὶ εὐτέλειαν τῆς Ἰνώμῆς χ καὶ πρὸς ὀργὴν εὐ-- 
χέρειαν. ἨἨ τί γὰρ ἂν ἐποίησεν οὗτος ὅλον βοῦν ἄπο- 

λέσας, εἶ κρεῶν ὀλίγων ἕνεκα τηλικαῦτα ὀργίζεται; 

10. ἸΚκαίτοι πόσῳ οἵ ἄνθρωποι εὐγνωμονέστερον 

διάκεινται πρὸς τὰ τοιαῦτα, οὓς εἰκὸς ἦν καὶ τὰ ἐς τὴν 
ὀργὴν ὀξυτέρους εἶναι τῶν θεῶν; ἀλλ ὅμως ἐκείνων 

οὐκ ἔστιν ὅστις τῷ μαγείρῳ σταυροῦ ἂν τικήσαιτο, εἰ 

τὰ κρ έα ἕψων καθεὶς τὸν δάκτυλον τοῦ ζωμοῦ τι περιε-- 

ο ΗΕ Ἡ ὁπτωμένων ἀποσπᾶσας τι σρας βρόχθισεν, 

ἀλλὰ συγγνώμην ἀπονέμουσιν αὐτοῖς' εἰ δὲ καὶ πάνυ 

ὀργισθεῖεν, ἢ τρως ἐνετρύψαντο Ἡ κατὰ Χόρρης 

ἐπάταξαν, ἀνεσκολοπίσθη δὲ οὖδεὶς παρ) αὐτοῖς τῶν 
τηλικούτων ἕνεκα. Καὶ περὶ μὲν τῶν κρεῶν τοσαῦτα.,. 

τὸ τοῦ λόγου, 

αἰσχρὰ, μὲν χαμοὶ ἀπ. ολογεῖσθαι, πολὺ ὃ δὲ αἰσγίω χατη- | 

{ορεῖν ἐκείνῳ. ἤ 

πο 0. 4ἱ 

δἱη οοποαᾶ[ς {αεπῃ {ο [οοῖσςο ἀῑγΙδίοπθηι οαΠΊΗΠΗ, ΟΠ οη10- 
τη}. ΠοπηίπΠὴ Ἰηγθηίπη πονᾶςςα, οἱ ἵσποπη 5αβαμχίκεο, 
βαΐΐ5 οςί πημ αεοιδαἴππα, πες ος ρ]ητα ἀϊσαπα, 68115. ο5ἱ: 

Ρ]απε ομῖπι γἰάθαν πηρα. 

7. ΡΒΟΜ. Ιδία 5ἰπίπε πασα, αι ἀῑχῖιι, νἰάορίητις 

Ῥαη]ο Ρο5ί.. Έπο γοιο, απαπάοφαἰάειη φαῇϊεσνα αἷν αα" 

ἁοοηκα{οτίε 5υη{ α {ο Ῥνο]αία, οΌπαβοι, φπαηίαπα. Ῥοίογου 

ἀἰκεοῖνοτε οπἰπιίπα. ΡΙΙΠΙΙΠΙ(Π6 αι 4ο σαγηϊριις. Αἴαιο 

εαυἰάεΠα, Πα πια ]αγεί 115, ΠΗΠΟ θἶαΠ1 ἴδία Γο[ΟΓΡΗΣ ρι- 

4ονε 5α[[αιπάου Ζογίς νίσσπα, απἲ {απη 5ογαἶα! 5ἰ οοπ{τασιίααε 

απ]πηϊ, ἃς δ5ρ]είοδα (πσογα]α5., π{, απἷα ΡραγγΗΗ ος ἵη διὰ 

Ρογ1ομε γορθηξ, ἵπ ο ασσπα {οἱοπά απ παἰξίαί γοαςίπτη αάθο 

ἀουπα, ΠΙ αππρ]ας απν ΤΗ! 141 Πλοπηος, Πθσπο αἀσο, τα 

εααδα απαπ]]α εἰί εορίίαης, εἰ ρίαπα ραογῖ ο55ο Πιιά, 5ο- 
ΕΘΗΣΕΓΕ αίτια Ππάϊρπανί, πἰδί Ρατ ἴοπη Ίρ5ο ππα]όγοπα αοοῖρίαι. 

δ. Αἰσαί τειςιίίας ο[α5ηιοςῖ, Μονο, εοπγ]νῖα]ο5 ΠΟΠ. 

ἀοσοί, ορίπος, πποπηον] πποηίο τεροµσιςς 5ος, 5ὶ απ]ά, αἰῖαπα 

ρεοζαίανα αον1ί Ἰπίον ορα]ας, Ἱπάππη ρυίατα, αἰσο ΟΙ πι 

εοηγ{γῖο ἀεροδίίαηα 1Γαά το μα ους ; ΥΟΡΙΙΠΙ 1 Τη ογαςΕΙΠΙΠΙ 

5υµ Ρεσίουο Γοζοπόας οὔ σπα, οἱ Παπίας τοσοιζοιῖς, αἴινο 

Ἰιοςίου ης ἀῑθῖ ἴνανα απαΠάαΠΠ 6ΟΠςΟΙΥΟ5, ἄρασο, πθη1ο ἆθος 

Ίος 4θοσί, πθο ριἴουοα ταρῖπηα οί... Οιιοᾶςί φαῖς αΏςία]ο- 

η α οοην{γ]ῖ Ίας [ο5[ἴνιίαίος, αδίπα οἱ οσος οἱ 5ΏςαπΠᾶ- 

Ποπες οἱ Ι]κίοιιος, πλ]. 5ο]ἶσοί αἰτιιά ου Γης Πςῖ 

οὐνίσίας, κα ἱθίασιιο οἱ Ποπ, τος {οί νῖου οἱ Ἱπ[πομάα», 

πῶς ΠΠΠίηηο οομηροίαΙοπί οοπνομαηέ.  Θπατο ΠΙ] 

πηῖης Ῥίαταπα, ΎπαΏα. Πογίηα οζΟΓΚΔΠΗΓΠΗ, 6556 1οτοηι 

Ῥορϊτϊάϊας πει π {αηίο οροΓο ρτορίοιοα Ἱπαϊσπαγείπη, 

5ο616 σια θα ἴπ]πΊαῦα οχἰςπιανοί ο.5α ρᾶδδιΙΠα, οἱ ἀῑδγῖ- 

πεις αἰἰαπῖς5 οανπο5. Ππάππη (ποΠάαΗ. Παςουϊέ [οπίαπάο,, 

πα, θπΙ ἀθ[σίί, ΠΙΘΙΟΓΕΠΙ ρανίοπη ἀἴσποξσαί. 

Ὁ. Ῥοπε νενο, Μονο, αιιος σναγίας οδξ, ΠΟΠ ΠΙΠΟΕΘΗΙ 

πιε ρανίευ αθἰνρῖσεα {ογί, 5ο, [οίαια. 5 ρηϊριίςςο : αι 

Ἰβίίανο Ιάεομα οροτίοβαί, αιιοά. ρνογοιβίο ἀῑσίας, [οι 

εσ]απα πηϊςοριῖ, γπει]α, οΓπεςς, {οίΠΠΊ(α ΟαοᾶΣΙΠΙ αάϊπ- 

γεπίνο, εί ααπῖ]ας ἀεηίετα, οἱ {οσοι οχέππάσιοῦ Ἰδία νῖάθ 

πε ΠΙΑΡΠΑΠΗ ρα{ε[ασἷαπί ἹπαΙσηαπί(5 Ππηή Πα ἴεπη απἰΠη ἴσπο- 

Ῥήουα, ε{ ἵπ Ίνα σοποἱρίεπάα Ἰν[ίαίοιη : ααῖά οπίπα Πίο ἀοςί- 

ρηεί, δἱ ἰσίαπα Ῥονοια μοναἰάσνῖΕ, αἱ αςέα]ογ η σαγηῖς 

ΡαμόΟΥΗΤΗ οαιδᾶ Ταη{ο ορθνο 5ἱοπιασμοίας 

10. Οοπίτα Ποπαίπες φπαηίο δε ργαβοηί Φαπίογος {ῃ ἱςήας- 

πιο τεβας, 1ος ογοᾷῖ Ροίειαί αἲ ἵταπι εςςα ῥτοη]/ίογθς 

ἀῑῑδι αἱ (απιθπ θΟΓΙΠΙ ΠΕΠΊΟ οδί απ οο(ππά 166 Πλ]ία- 

η{, 5ἱ ϱαἳπος οἰίχαῃς Ππππιίδςο ἀῑδίίο 49 {α5επ]ο ἀοριδίαηε, 

απί αβκαίαν πα οαγπίαπα (πἱάάαπα αγ α]ξαπα ἀασ[α(ἴνονί: δρ 

γομίαπα ἀἆαπέ Τρείς : εἵπ οδί αἱ οίῖαπα να]άς Ἱταςοαπέατ, αέ 

Ῥμσηος Ἰποπίοια 5ο]επί, αί αἱαρας ΠΠ ΠΠαΙάΠΙ ΙΠσΕΙΕΓΕ; Πθ- 

πιο(ιο Ἰασίοπις αριιά 605. ἵπ ραΠραΙάΠα 1τα Ἱπδδας οδί ο 

{απία εοἰ]]οεί οἰπιίπα.. 6 οατηῖριις ἰδία 5απί 5α.ῑς, 41Ο ΕΠΙ 

τί ατρίς οδί πΩῖμί ἀε[εη»ίο, δἷο ππμ]ίο {ατρίος 15 ασοιδδ/ῖο. 
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νι ς - 5 
11. Περὶ δὲ τῆς πλαστικῆς καὶ ὅτι τοὺς ἀνθρώπους 

ἐποίης α. Χαιρὸς ἤδη λέγχευ. ἜΤοῦτο δὲ, ὦ Ἑριϊἃ, 
διττὴν ἔχον τὴν χατηγορίαν, 

ος αν αν". / « νὰ 
αἰτιᾶσθέ µου, πότερα ὥς οὐδὲ 

εν τ -- ο Ἅ .ω 
πους γεγονέναι, ἀλλ) ἄμεινον ἣν ἀτρεμεῖν αὐτοὺς γην 

τινα 

αν ας Ελα 
οὐκ οἶδα χαθ ὁπότερον 

ὅλως ἐχομν τοὺς ἀνθοώ- ολὼς Είβη ς ρ' 

με ο) 
ἐγρῆν, ἄλλον δέ 

τ- ο. Δ αν ο 

πον; ἐγὼ δὲ ὅμως 

» μ 
ἄλλως ὄντας, Ἡ ὣς πεπλάσθαι μὲν 

; 3 
καὶ μὴ τοῦτον ἐσχηματίσθαι τὸν 

ι 
ϱ ἄμφοῦ ἐ ερῶ; χαι 

υ 
πω 

ο / 
πσοωτον ο) τσ. 

υτε .- . 
2 τὴ» 

Ἰεγένητ αι. 
ῃ " ας 
βίο παρα γθέντων, πει βάσ ι θειχνύειν" 

ντα καὶ ἀμείνω - αὐτὰ παρὰ 
, 
μι χαὶ ἅπά (νθρωπον συνέθαινε τὴν γην μᾶ- ιἩ 

τούτου βλά ἄθη 

πολὺ 

ες κ», Δ οΙ ἃ ον 
τον πάλαι σττστ ραον γαρ ουτω και δηλ ον 1». ἣν 

ορ 
ἂν γενοιτο, ε τι τι δίκηκα Μὼ µετακοσμήσας τὰ περὶ 

τοὺς ἀνθρώπους ---ἦν οὖν τὸ θεῖον µόνον καὶ τὸ 
Β .. ρα να . κά» θεος . 9 
ἐπουράνιον γένος, ἡ γἩ δὲ ἄγριόν τι χρῆμα καὶ ἅμορ- 

- . . ’ 3 ΄ ΄ Μ 

φον, ὕλαις ἅπασα χαὶ ταύταις ἀνημέροις λάσιος, οὔτε : ' ο : ; . 
δὲ βωμοὶ θεῶν Ἡ νεὼς, --- πόθεν δέ: --- ἢ ἄγαλμα 3 
», ο ο ςλ ο.) -- ς “9 ἔόανον ἤ τι ἄλλο τοιοῦτον, οἷα πολλὰ νῦν ἁπανταχόθι 

/ Ν σμε]η ; ιν 
φαινεται μετα πασης ΕπΙ.ΞΛΕΙΧς ο ἷς εἵω ος --- 

ν 
τ 

τμ. 
ἀεὶ γάρ τι προθουλεύω 

. Ξ κ εμας σοκ 
αὐξηθήσεται μὲν τὰ τῶν θεῶν, ἐπιδώσει δὲ καὶ τἆλλα 

πάντα ἐς χόσμον καὶ χάλλος --- ἐνενόησα ὡς ἄμεινον 

εἴη ὀλίγον ὅσον τοῦ πηλοῦ λαθόντα ζῷά τινα συστή- 

σασθαι καὶ ἀναπλάσαι τὰς μορφὰς μὲν ἡμῖν αὐτοῖς 

προσεοιχότα" καὶ γὰρ ἐνδεῖν τι ὤμην τῷ θείῳ, μὴ ὄν- 

τος τοῦ ἐναντίου αὐτῷ καὶ πρὸς ὃ ἔμελλεν ἡ ἐξέτασις 

Ὑιγνομένη εὐδαιμονέστερον ἀποφαίΐνειν αὐτό: θνητὸν 

μέντοι εἶναι τοῦτο. εὐμηγ, ανώτατον ὃ) ἄλλως χαὶ συνε- 

τώτατον καὶ τοῦ βε 

Καὶ δὴ κατὰ τὸν 
ὡς , ος ρα κο ἐξ 

Όρος » χαι διαμαλάξας ἀνέπλασα τοὺς ανθρώπους ἔτ Ξ 

ξ ς 
τίονος αἰσθανόμενον. 

ο νο 
ποιητικὸν λόγον « γαῖαν ὕδει 

, ϱ: - 
παρπχαλέσας συνεπιλαθέσθαι µοι τοῦ 

αν/ 
και τὴν Ἀθηνᾶν 

ιο 3 ΔΝ Ν 

ἔργου. Ταῦτά ἐστιν ἃ μεγάλα ἐγὼ τοὺς θεοὺς Ἀοί-- 
. διὰ 

χηχα. ἸΚαὶ τὸ ζημίωμα ὄρᾶς ἡλίκον, εἰ ἐκ πεηλοῦ 
/ 

ἴφα ἐ ἐποίησα καὶ τὸ τέως ἀχίνητον ἐς χίνησιν ἤγαγον' 
ν ο 4 , 

χαὶ. ὡς ἔοιχε, τὸ ἀπ᾿ ἐκείνου Άττον θεοί εἶσιν οἳ θεοὶ, 
ὰ 5 ρω μυ 

διότι καὶ ἐπὶ γῆς τινα θνητὰ ζᾧα γεγένηται" οὕτω Υὰρ 
αλ ψτο ” - “7 ο 
ση και αὖγανακτε: λ, ὁ Ζεὺς Ὃ πρ ιαττουμένων τῶν 

θεῶν ἐκ τῆς τῶν Ἄνθρωκων γενέσ σλσο εἰ μὴ ἄρα τοῦτο 

ὡς ὐτὸν 8 - κ αυτον βουλεύσως . δέδιε, μὴ καὶ οὗτοι ἀπόστασιν ἐπ᾽ 
Ν - ν λ Ν 

χαὶ πόλεμον ἕξεν ἔγκωσι, πρὸς τ τοὺς θεοὺς ὥσπερ οἵ Τί- 
ον αν ος 

γαντες. Ἀλλ) ὅτι μὲν δὴ οὐδὲν ἠδίκησθε, ῶ Ἑρμη : 
να ΙΕΡΟ 

πρὸς ἐμοῦ καὶ τῶν ἔρ γων τῶν ἐμῶν, ὃηλον" ἢ σὺ δεῖξον 

κἂν ἕν τι µικρότατον, κάγὼ ο νομοι καὶ δίκαια 
εά Ν -. 

ἔσομαι να πρὸς ὑμῶν. 
. ; Ξ 

Ὅτι δὲ καὶ Ἰρήσιμα ταῦτα γεγένηται τοῖς 
: 5 : 

τως ἂν μάθοις, εἰ ἐπιθλένειας ἅπασαν τὴν 
: 5 ο μα . ρ 

η) 'αὐχικηρὰν καὶ αμ ; οὖσαν, 
' ν / 

Φυτοῖς ἡμέροις διαχεκοσμηµενην χαὶ ρογίαις ς 
νο ΕΝ 

καὶ τὴν (άλατταν πλεομένην καὶ τὰς νήσους 
, τ τς 

µένας, ἁπανταγοῦ ὃ 

παντΥύρεις' μεσταὶ 
. . . 

Χατοικου- 
[ο Ν 3 Δ [ι ΄ Ν ᾿ . 

ὕωμοὺς χα; θυσίας χαι ναοὺς χαι 

ΥΠ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ. 11 - 14. 

ζ ΕΟΠΙΠΗΠΕΘ, 

- Ἡ - . . 
πασα: υ..ν ανν πασπι ἱ 

(16 - το) 

11. Ῥε ατίε Πηβεπάϊ απίεπι ἄεππε 6ο, αποᾷ ἨοπΗΠος 
{εορηπα, Γεππρις ]άμι ἀἴσοτο : Π]αά απίοπη, Μοτουτῖ, αααπι 
ἀπρ]ίοεπα αρεαξ Πηκἰππα]αἴοποπα, πεςεῖο θηιΙᾶδιη, απαπα 
Ἱπ ῬαΓίέΠΙ πιαχίπηε πιο οππη]ποπηληϊ : πέταπα, π ΓοίΠΠη ΠΟΠ 
ορογ{η]ςςε Ποπα]Πες Πεγῖ, ππε]αδαε Γαἱσοε, 5ἵ οοπη]ενῖςεοπε 
ας πηαηβῖςςεηί ἴειτα ταᾶῖς; απ, θ05 απ]άσπι Ληαϊ ἀεραΐκεα, 
5εᾷ αἰἴαπα απθπάαπα, ΠΟΠ Ἠπης Τη πιοᾶσπα, οΠοσμηαίος. Αἱ 
65ο {απιεῃ 46 αἱτοσπε ἀῑσαπι : εἴ ρείππαπα φπἱάσπα, πα] ]ηπι 
ΟΠΩΠΙΠΟ ἀῑς εκ εο «απηΠΙΠΙ αοοἰᾶίκσα, απο Ἰοπηῖηος ἵπ 
ν{ίαπα δἷηί Ῥτοδιοβ, οοπαΏος οδίοπάστος ἀεϊπᾶς, πμ] έηπι 
Ἰηΐεγεσςε,, αἱ ας Ίου 1ραῖς εί ππο]ίας 5ἶέ, απαπι δἳ ἔθγταπι 
ἀεσεγίατη Ἰοπαπαπησπε γασμαϊη οοπΗρῖςεοί τοδίατο. . 

5. Ἐτξο εταί οἴἵπι ([αεῆῖας επῖπα ἷο ρα]απα Πα, απ αϊᾶ 

εβο ρεεσαγετίῖπι α1ο ογπαία Ιπάπείο τοβις Παπιαπῖς) ἀῑνῖ- 

ΕΠΗ 50111 ας εω]εςίε σεηι5; {ε]ίας τετο Ἰποπ]ία ααᾶαπι 

τες εἰ Ππ[ουηηῖς, «Ἠγίς {οία ἴδαπε αστεςῖθις Ποντῖᾶα : πθηαθ 

εγαηί ανα 4εογΗπη πες {θπιρ]απα (αἱ ροΐεταί επῖηαϱ) πθς 

5ἰαΐμα, πες ΦΙΠΙΗΙΔΟΥΗΠΙ, πθσαθ απά απἴσππαπα ε]αςηιοςί, 

απαλία ππα]ία Ίαπα πΏ]σαο αρραγθη! 5ΗΠΊΤΠα οὐπα ουΓα πι Ἠο- 

πογε μαβίία. Ἐπο Υετο (56ΠΠρΟΓ οπῖπα αἰαπῖά οοηςμ]ο ἵπ 

ΠηΘΕΠΠΙ(ΗΕ απῖἴο (ποπιοάο αππιρῃβοεπέατ τος 

4σοτ πα, οοίογα(αο ομηπῖα Ἱποτεππθηίηπη οαρῖαηί ογπαίας ας 

ρα]ο γα ἁαῖς) {π απἰπιατη Ἰπάυχῖ ορΗΙΙΠΠΗ {ογο {ασίαπα, οἳ, 

Ῥαϊγι]α απαάαπα ΠΠ Ῥατίε αοοθρία, απῖπια]ία ΟΟΠΙΡΟΠΕΓΕΠΑ 

αἴπιο ε/Πησοτεπα 5ρεοῖο ποβίσηιοί 1ρ5ῖς αδςϊπιῆῖα : οἰοηῖπη Ἱα 

εἰαίπεραπα, ἀε[εετο φάδσηα παίπταπα ἁῑνίπαπα, ἀππι πμ] 

εχδίαί 1ρ5ΐ εοπίταπίαπα, αἆ απο ἸπςΗέαία οοπιραταΓἴοῃε, Ἱ]- 

Ίαµᾳ 6556 Ώεαίἴοτεπη ἀπεῖάςε ραΐεαί : ἰσίέατ πιοτία]ο Ἰηιὰ 655ε 

το]εβαπας αγΠοιοςίςΙππαπα. αμοσιῖη. οἳ ργπάοηΗςςΙπια, - 

αποάσαε ππεµογίς Παῦογοί ΞδΗΣΙΠΙ. 

13. Τααπε, 5εουπάσπα Ῥοεία ἀῑείαπ, απαα ἴογτο πηϊκία 

αἱ ρειπιο)Π(α ε[ην{ Ποβηος, ΜΠΙΠΕΥΥάΠηΦΙε οίαπῃ αἀγοσανῖ, 

αἳ υπα πἹΕΟΠΙ ορετῖ ππαπαη ασζοηηηοατεί.  Ἰδίορο κυηί 

εο]σσί, απα; συανία 1π ἀθος αἀπα]ςῖ : ἔππαι ἀείτιπιοπίαπη ν]- 

ἀεπ᾽ απαπίαπα 5ἲἳ, 5ῖ ο Ἰπ{ο απ]πια]ία οοπ[δοετῖπα, 4ποά(ιε 

Ἰασίοπιις ογαί ΙΠΠΙΟΡΙΙΕ, ἵπ. πποίαπα ἀεάυπχενίπα : εν ο, 

ντἰάείαν, {βππροτο πηῖπας ἀἡἱ 5υπί 40, απῖα ἵπ ἵειτα 6ποφπε 

απϊπιαηίῖα (πα ἆαπα ππογία]ία οχδιΠοτῖηί : άπ1ρρο Ἱία εἰῖαπι 

σαρίες Ππάϊσπαίας, απαςὶ ἀείογίογο 4Η εσςοηί οοπάΙΠοπθ αἲ 

Ἰοπαίπαπα οτίας π]ςί [οτίο που γογείατ, πε οἱ 11 ἀε[οο[ῖοηῖς 

οοης]]α αἆ γεια 5ε ἰποαηε, ΓεἨήππσαε Ἰη[εναπί ἀῑς ρετίπάα 

ας Οραπίο. Αί πη] νοῬῖς αοοἰἀἰςςε πια]ῖ α τηε, Ἠετουτί, 

πποῖσᾳιε ορεΠίβας, οξί πιαπΙεςίαη : »ἶπ, οδίοπάε ἔα ΟΠΗ 

ααπος το] πηΠΙπΙΙΠΙ, οἱ εοπΙοεςζαπη, αο Ἰηδία π]Ε Ῥετρος- 

5ΙΙΠ α νοβῖς [αἱ6βογ. 

14. ΟμἵἩ οοπίτα πας ἵπ Τοπ ε.ςο ἀδοταπα, ία ππαχῖπηθ 

ἀϊκοας, 5ί οοηδΙάεγες {εγγαπι πο. απηρ]ίας Ἰιουπίάσπα, ΠΟΠ 

απρ]ῖας Ιπου]ίαπα, 5εὰ υγβίρας, ους ασιῖς, Ρρ]απίΐδαπε 

παλ ίριας ογπαίο ἀῑξηπείαα, ϱπαγο παν]σαίαπα, ἹηΣα]ας Ἰαῦ]- 

{ ταΐία, πλίαπο αγας, Σαοπβοία, ἴοπιρ]α [εδίογαπιαπς οε]ουτῖ- 

{αΐες : {ονῖς απίεΠα Ρ]θης οΏ]ηες τία., οπποία ΠΟΠΗΙΠΗΠΙ [οτα. 
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δ) ἀνθρώπων ἀγοραί. ἸΚαὶ γὰρ εἰ μὲν ἐμαυτῷ μόνῳ 
χτῆμα τοῦτο ἐπλασάμην, ἐπλεονέχτουν ἂν τῆς χρήσεως, 

νῦν ὃ᾽ εἰς τὸ κοινὸν φέρων κατέθηκα ὑμῖν αὐτοῖς' μᾶλ-- 

λον δὲ Διὸς μὲν καὶ Ἀπόλλωνος καὶ ρας καὶ σοῦ δὲ, 

ὥ Ἑρμῆ, νεὼς ἰδεῖν ἁπανταχοῦ ἐστι, Προμηθέως δὲ 

οὐδαμοῦ. “Ορᾶς ὅπως τἀμαυτοῦ µόνα σχοπῶ, τὰ 

κοινὰ δὲ χαταπροδίδωµι χαὶ ἐλάττω ποιῶ» 
15. Ἔτι δέ μοι ὠ Ἑρμῆ»» καὶ τόδε ἐννόησον, εἴ τί 

σοι δοχεῖ ἀγαθὸν ἁμάρτυρον, οἷον ατῆμα ἢ ποίημα, ὃ 
μηδεὶς ὄψεται μηδὲ ἐπαινέσεται, ὁμοίως ἡδὺ καὶ με 
πνὸν ἔσεσθαι τῷ ἔχοντι. Πρὸς δὴ τί τοῦτ΄ ἔφην; ὅτ 

μὴ γενομένων τῶν ἀνθρώπων ἁμάρτυρον συνέθαινε τὸ 
κάλλος εἶναι τῶν ὅλων, χαὶ πλοῦτόν τινα πλουτήσειν 

ἐμέλλομεν οὔτε ὑπ᾿ ἄλλου τινὸς θαυμασθησόµενον οὔτε 

ἡμῖν αὐτοῖς ὁμοίως τίμιον' οὐδὲ γὰρ ἂν εἴχομεν πρὸς 
ὅτι ἔλαττον παραθεωρῶμεν αὐτὸν, οὐδ) ἂν συνίεµεν 
Ἁλίκα εὐδαιμονοῦμεν οὐχ ὁρῶντες ἀμοίρους τῶν ἡμε- 
τέρων τινᾶς" οὕτω γὰρ δὴ καὶ τὸ μέγα δόξειεν ἂν μέγα, 
εἰ τῷ μικρῷ παραμετροῖτο. Ὑμεῖς δὲ, τιμᾶν 

πολιτεύµατι τούτῳ δέον, ἀνεσταυρώχατέ µε καὶ ταύ- 
την µοι τὴν ἀμοιθὴν ἀποδεδώκατε τοῦ βουλεύματος. 

16. Ἀλλὰ καχοῦργοί τινες, φὴς, ἐν αὐτοῖς χαὶ µοι- 

Κεύουσι καὶ πολεμοῦσι καὶ ἀδελφὰς γαμοῦσι καὶ πα- 

τράσιν ἐπιθουλεύουσι. Παρ ἡμῖν γὰροὐχὶ πολλὴ τούτων 
ἀφθονία;: οὗ δήπου διὰ τοῦτ᾽ αἰτιάσαιτ΄ ἄν τις τὸν Οὐ-- 
βανὸν καὶ τὴν Γῆν ὅτι ἡμᾶς συγεστήσαντο. Ἔτι καὶ 
τοῦτο ἴσως Φαΐης ἂν, ὅτι ἀνάγκη πολλὰ ἡμᾶς ἔχειν 

πράγματα ἐπιμελουμένους αὐτῶν. Οὐχοῦν διά γε τοῦτο 
καὶ ὃ νομεὺς ἀγθέσθω ἐπὶ τῷ ἔχειν τὴν ἀγέλην, διότι 
ἄναγκαῖον αὐτῷ ἐπιμελεῖσθαι αὐτῆς. Μαΐτοι τό γε ἐρ- 
γῶδες τοῦτο καὶ ἡδύ: ἄλλως καὶ ἡ φροντὶς οὐκ ἀτερπὴς 

ἔχουσά τινα διατριθήν. Η τί Ἱὰρ ἂν ἐπράττομεν 

οὐκ ἔ ἔχοντες ὧν προνοσῦμεν ο ἠργοῦμεν ἂν καὶ τὸ 
νέκταρ ἐπίνομεν καὶ τῆς ἀμθροσίας ἐνεφορούμεθα οὐδὲν 
ποιοῦντες. 

11. Ὁ δὲ µάλιστά µε ἀποπνίγει, τοῦτ᾽ ἐστὶν, ὅτι 
μεμφόμενοι τὴν ἀνθρωποποιίαν καὶ µάλιστά γε τὰς γυ- 

ναῖκας ὅμως ἐρᾶτε αὐτῶν καὶ οὐ διαλείπετε κατιόντες, 

ἄρτι μὲν ταῦροι, ἄρτι δὲ σάτυροι καὶ κύχνοι Ὑενόμενοι, 
χαὶ θεοὺς ἐξ αὐτῶν ποιεῖσθαι ἀξιοῦτε. Ἁλλ) ἐχρῆν 

μὲν, ἴσως φήσεις, ἀναπεπλάσθαι τοὺς ἀνθρώπους, ἄλλον 

δέ τινα τρόπον, ἀλλὰ μὴ ἡμῖν ἐοικότας" καὶ τί ἂν ἄλλο 
παράδειγµα τούτου ἄμεινον προεστησάµην, ὃ πάντως 

χαλὸν ἠπιστάμην: Ὢ ἀσύνετον καὶ θηριῶδες ἔδει καὶ 

ἄγριον ἀπεργάσασθαι τὸ ζῷον; καὶ πῶς ἂν ἢ θεοῖς ἔθυ- 
σαν Ἡ τὰς ἄλλας ὑμῖν τιμὰς ἀπένειμαν οὐχὶ τοιοῦτοι 

γενόμενοι; ἀλλ ὑμεῖς, ὅταν μὲν ὑμῖν τὰς ἑκατόμβας 
προσάγωσιν, οὐκ ὀχνεῖτε, κἂν ἐπὶ τὸν Ὠκεχνὸν ἐλθεῖν 
δέῃ « μετ ἀμύμονας Αἰθιοπῆας": » τὸν δὲ τῶν τιμῶν 
ὑμῖν καὶ τῶν θυσιῶν αἴτιον ἀνεσταυρώκατε. 
οὖν τῶν ἀνθρώπων χαὶ ταῦτα ἵκανά. 

18. Ἔδη ὃ δὲ χαὶ ἐπὶ τὸ πὺρ. εἰ δοχκεῖ, μετελε 

μαι καὶ τὴν ἐπονείδιστον ταύτην χλοπήν. 

φομ) {κὼ 
Επι τῷ 

Ν λ 

ερι μεν 
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θεῶν τοῦτό µοι ἀπόκριναι μηδὲν ὀκνήσας: ἔσθ᾽ ὅ 
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Οιιοςςὶ πι ]ηιθί 5οἱ Ἰοηηίπος γε]α{ ἱαρίπιαπα Ροβδοςδίοπθηι 

εβηνίδδεπα, Ρη]να[ᾖς α5ίρς 5(αά στο Ρο(μἱςδοπῃ γἰάου : πππς 

γορίςομη οοπιηληηἰσαίαπα. ἵπ πποάαπα ας Ίππο, αποᾶ 

1ηαρίς εδ, φουῖς, ΑροβίΠΙ5, φαποπίς5 εί πα, Μεγοπεῖ, {οπρ]α 

νιάθτο ἀαίαν αβίαααε; Ῥτοππε[μαί πΙΣαπαπη. Υἱάεῃ) αἱ πιρῖς 

5όΗ15 οοΠληοᾶ(ς ηγ]σί]επα, ραβ]]σα Ῥγούατη οἱ ΙπιπΙΠΙαπῃ 

15. Ἠαπο Ῥοτο ταΙΙοΠεΠΙ πμῖ Ροπ6, Μενου : οχρθπάο 

ἵεσμηα, Είπε γἰάεαίας Ῥοπαπη α[ἴαιοά {εείο 6π1θη5, 561 ρο5- 

ΒΘ6ΡΙΙΠΙ, 5ἱΥ6 αἲίε ΙαΏοΓα{ΙΠ1 51, ααοά ποιο γἱάραε, Ιαιάσέ 

ἨΘΠΙΟ, δἰπα] {αυ 51αγο Ππουπάππαπε [ογ6 Πα Ῥοπί15 ΦΙΟΙΦΙΙΠΙ 

απ{θπῃ ]αά ἀῑκί 5 απἷα πο Γα6ῖ5 Ποπηϊηίρας {οδίθπα Ἰαβίέατα 

ποῦ ογαί ρι]εμγαάο απίγοιςί : ππαίγαπη ἁῑγ]εϊῖς αΏπάατο- 

1ηΗ5, απ ποιο αΏῖ οπἱαπαπα ο55οη{ ἵπ αἀππνα[ἴοπα, πθς 

ποβίκιηεί 1ρ5ίς Ρονίηά ο οαγα»ς ΠΠ] οηἴπῃ οχςίαγθί οπ]ηίπο, αἆ 

αποά {απαμαπα Ἱπιροτ[οσ[ίμ5 ος οχΙσδγεΠηΙ5; πθαπο Ιπίε]- 

ἸἱβειθπιΙΒ, απαπία ὙδΓδεηΙς ἵπ [οσαίαο, πὶςί αποδᾶαπι 

ἱπίποιί ἀατοίατ Ώοπογαη. ΠΟΡίΓΟΡΗΠΗ χρονος : δῖο θΠίΠΙ 

ἀεπιαπῃ ΠΙᾶΡηΙΙΠΙ γἱάθα[ 6556 ΠΙΑΣΕΙ, δἱ αἆ ραν νί πηθηςΙ- 

ΤάΠὰ οοπρατθίαγ.. Ύ05 γ6το. 4ποιῃ 4εσεβαί οϐ 5οἶεις ΙΠγοη- 

απη Ποπονῖρας α[ῇοθνα, ἵπ ΟΓΙΟΕΠΗ φς{]ἰ5ῖ5 ππο, οπδᾳιο 

ηΗΗἰ γῖερς τε ΚΙάἶε[ῖς εοηδΙ1, 

16. Αἱ πιαΙοβοο» ο556 αποδάαπῃ αἲξ 1η Πς : αἁπ]ίογῖα οοΠ]- 

πα πηί, Ώο]]α σογαη{, 5οΓοτες ἀποιηί, Ρανς Πηίάἰαπίατ. 

Οµα5ί Υογο αραιά ποξ ποπ ππαρηα δέ Υἴογαπη ΠΙογΙΠη εορία : 

πε Ι4ΠΠΕΠ Ῥτορίετες ααἱ5 ουἱρανοη! Οα]απα οἱ Τοιναπα, 

αποᾷ πο εοπάἰάετίπί. Που ἵπεαροι Ποιῖ ροίοςί, αἱ ἀῑσας, 

ἨΘΟΘΑΞΗΠΙ 6556 πλι]ἶς πος πεσοιῖ5 Ιππρ]]σαγϊ, 41Πά ο ΤαΠηΙΙς 

1105. Ἐαπάσπι ἰβίίαν οϐ οαδαπη Ῥαδίου οίαπα ἰποἰσησίας, 

αποά. πτορθπα Παθεοί, π{ροίο οπ]ης ἳρί ουία. 5ἷε αοτοπᾶα. 

Ἐπενῖέ Ίου 1ρδί Ἰαρογίοφαπα, αἲ Ἱπομπάπα Πάσα :. αίήπο 

5ομ]οΙίπάο πο Ἱηργαία εδ, ργαῬθις αἰἴηπαπα οσο ρα[ἴοΠθηι. 

ΝΟ5. οηἶπι απἷά απαΓΕΠΙΙΙ5 ποπ Παβοπίες α]θας Ργοβρίεία- 

της” ο85δαΓ6Ιή5 50ἱ]σοί, ΡἱῬογδίπτα ο ποβῖς Πδοία:, οἱ απῃ- 

Ῥνοδία πο Ιηδιτο[ίανθπηις ο[1ο»!. 

17. Ωποᾷ Υετο πῃθ ππαχίπιο Πέ, Ίου οδί: απῖ ἱποισαιῖς 

ποηίπαπα [αργίσαΠΙοπενη, οἱ ροΙβς παπα ππμ]ίεγος,, 1ρςῖ {α- 

ΠΕΠ αΠΙα[ἶ5 θἳδ, πθαιο Ππίογηη (15 ἴπ ἴθυναπα ἀεδορηάστο,, 

πΗΠΟ ΤΠ {8ΗΓΟ5, ἀῑίᾶ5 π Φαἴγγος εἱ ΕΥΟΠΟς γοιςὶ, 4ἄθοδηιθ ον 

Ἠ]ί5 Ρτοσγοα{α πο ἀεοΙρπαπηϊπ], ΑΙ πΙμΗ οΏοιαί, Γογία ᾱἷ- 

668, 4ποπίης Ποπηίηες οε[ϊησονοπίαη, 566 αἰἴαπι φποπάαπα 

1η πΙοᾷσΠΙ, πες ποβίς »ἰηι]]ος : αἱ φιιος. αἰιᾶ εχοπηρ]α: δίο 

πηε]ίας πηϊμῖ ΡΥοροδΗ{δδθίῃ, φιιοᾷ οιηπίπο Ρο γα οἴοραπι 5 

πα τα(ϊοπί5 εχροι». οἱ [ογαπι οοπγοπῖοραί αἰαπο αστοςίο 

οΙαβογατί απῖηα] 5 4ποπποῦο {απ ἀἱῖς ςαογΙΠσμΣΒΟΗΙ, ορίοΓΟΣ- 

απθ γορίς ἩοΠοΓος (πραῖβδοηί, αἲῑο πποᾶο οοπιραταΙ» Εί 

Υ05 {άπΙΕΠ, απαπάο Πεσαίοπ]βας ο" ογυπί, π]]αΠΙ ΠΙΟΓΠΗ 

[αο1ἱ5, οἱδί γοἰ Οε6απι5 Ίοησο Ππποιο 5ἷέ ροίομᾶι5, αἱ νῖκα- 

15 ρνοβίςείπιος ἰΠίορα5: Πο Υοιο, ΠΟΠΟΤΙΠΙ τοῖς οἱ νἰ- 

ο πιαγΠα οπήδαπα, ἵπ. ρα ραπ. ορῖςῖς. 

«πἱάσιη ἴδία 5αποίαηί. 

Ὢο. Ποπηηῖρις 

18. απ, ἱ γἰάείαη, αἲ ἵσποπα {παἨδ6Ο, εχρνοβγααππ(ιιθ 

{απίο ορεγο Γαγίππι. Ῥου ἀοος οὐσο ου πη]μὶ τοςρομά ο Π]- 

τι 5 1 πιογαία5: οδίπο απἴσππαπα ἱ5ῆας Ισηῖς αυος απηϊδομ]ς, 
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ἡμεῖς τοῦ πυβὸς ἀπολωλέχαμεν, ἐξ οὗ καὶ παρ ἀνθρώ- 

ποις ἐστίν:; οὐκ ἂν εἴποις. Αὕτη γὰρ. οἷμαι, φύσις 

τουτουὶ τοῦ Ἀτήματος, οὐδέν τι ἔλαττον γίγνεται, εἴ τις 

χαὶ ἄλλος αὐτοῦ μεταλάδοι. οὐ γὰρ ἀποσέέννυται ἐναυ- 

σαμένου τιγός "“Φθύνος ὃ δὲ δὴ ἄντικρυς τὸ τοιοῦτο, ἀφ' 

ὧν μηδὲν ὑμεῖς ἠδίκησθε, τούτων χωλύειν µετ ταδιδόναι 

Καίτοι θεούς ως ὄντας ἀγαθοὺς Χρ 

εἶναι καὶ « δωτῆρας ἐάων » καὶ ἔξω φθόνου παντὸς ἔστ 

ναι: ὅπο Ί χαὶ εἰ τὸ πᾶν τοῦτο πῦρ ὑφελόμενος κα- 

τεχόµισα ἐς τὴν Ἰλν μηδ 

οὐ μεγάλα ὑμᾶς Ἠθίκουν" οὐδὲ νο ὑμεῖς δεῖσθε αὐτοῦ 

μήτε ῥιγοῦντες | μήτε ἕψοντ ες τὴν ἂμθ ροσίαν μήτε φωτὸς 

τοῖς δεοµένοις. 

᾿ ὅλως τι αὐτοῦ καταλιπὼν, 

ἐπιτεχνητοῦ δεόµενοι. 

19. Οἱ δὲ α ἄνθρωποι χαὶ ἐς τὰ ἄλλα μὲν ἀναγκαίῳ 

χρῶνται τῷ πυρὶ» μάλιστα δὲ ἐς τὰς θυσίας, ὅπως 

εδον χνισᾶν τὰς ἁγυιὰς χαὶ τοῦ λιθανωτοῦ θυμιᾶν καὶ 

τὰ µηρία κάειν ἐπὶ τῶν βωμῶν. ο ον δέ Τε ὑμᾶς μά- 

λιστα χαΐροντας τῷ καπνῷ καὶ τὴν εὐωχίαν ταύτην 

ηδ δίστην οἴομένους, ὁπόταν ἑ ἐς τὸν οι ἡ χνῖσα πα-- 

βαγέγνηται « ἓν πσσομένη περὶ χαπνς. ᾿Ἐναντιωτάτη 

τοίνυν Ἡ μέμψις αὕτη ἂν Ὑένοιτο τῇ ὑμετέρα ἐπιθυμία. 

Θαυμάζω δὲ ὅπως οὐγὶ χαὶ τὸν ζλιον κελεύετε μὴ κα- 

ταλάμπειν αὐτούς: καίτοι πὂρ χαὶ οὗτός ἐστι πολὺ θειό- 

τερόν τε καὶ πυρωδέστερον. 

σπαθῶντα ὑμῶν τὸ μες Εΐρηκα: σφὼ δὲ, ὦ ἜρυἩ 

ὶ Ἠφαιστε, εἴτι μὴ καλῶς εἰρῆσθαι ὃ δοχεῖ, διευθύνετε 

ή τε τε, κἀγὸ αὖθις ἀπολογήσομαι. 
90. ἘΡΜ. Οὐ ῥάδιον, ὦ Προμηθεῦ, πρὺς οὕτω 

οσο, σοφιστὴν ἁμιλλᾶσθαι" πλὴν ἀλλὰ ὦ ὤνησο, διότι 

3Η κἀκεῖνον αἴτιδσθε ὡς 

μὴ καὶ ὃ Ζεὺς ταῦτα ἐπήχουσέ σου" εὖ γὰρ οἴδαν ἔχ- 
καίδεκα γῦπας ἂν ἐπέστησέ σοι τὰ ἔγχατα ἐξαιρήσον- 

τας" οὕτω δεινῶς αὐτοῦ κατηγόρηκας ἀπολογεῖσθαι δο- 

κῶν. ᾿Εκεῖνο δέ γε θαυμάζω, ὅπως μάντις ὢν οὐ προεγί- 

Ίνωσχες ἐπὶ ντε. κολασθησόμενος. 
ΠΡΟΜ. Ἠπιστάμην, ὦ Ἑρμἃ, καὶ ταῦτα μὲν καὶ 

διότι δὲ ἀπολυθήσομαι αὖθις οἶδα, καὶ ἤδη γέτις ἐκ Θη- 
ῶν ἆ ἀφίξεται σὺς ἀδελφὸς οὐκ ἐς μαχκρὰν χατατοξεύσων 

ὃν φὺς ἐπιπετήσεσθαί μοι τὸν ἀετόν. 

ΈΡΜ. Γι γὰρ Ὑένοιτο, ῶ Προμηθεῦ, ταῦτα χαὶ ἐπί- 

δοιµί σε λελυμένον, ἐν ἡμῖν εὐωγούμενον. οὐ μέντοι καὶ 

κρεανομοῦντά γε. 

91. ΠΡΟΜ. Θαρρει" καὶ συνευωχήσοµαι ὑμῖν καὶ 

ὁ Ζεὺς λύσει µε οὐκ ἀντὶ μικρᾶς εὐεργεσίας. 

ΕΡΜ. Τίνος ταύτης; μὴ γὰρ ὀκνήσῃς εἰπεῖν. 

ΠΡΟΜ. Οἴσθα, ὦ Ἑρμϊ, τὴν Θέτιν; ἀλλ᾽ οὐ γρ 

έγειν' φυλάττειν Ἱὰρ. ἄμεινον τὸ ἀπόρρητον, ὥς μιαθὸς 
εἴη καὶ λύτρα µοι ἀντὶ τῆς καταδίκης. 

ΤΕΡΜ. Ἀλλὰ φύλαττε, ὠ Τιπὰν, εἰ τοῦτ' ἄμεινον. 

Ἡμεῖς δὲ ἀπίωμεν, ὦ φαιστε" χαὶ Υὰρ ἤδη πλησίον 

οὗτοσι ὁ ἀετός. “Ὑπόμενε οὖν καρτερῶς" εἴη δὲ ἤδη 

σοι τὸν Θηβαῖον ὃν φὴς ποξότην ν ἐπιφανΏναι, ὡς παύσειεν 

ἀνατεμνόμενον ὑπὸ τοῦ ὀρνέου. 

(20. - 204) 

εχ απο αριιᾷ ομηίηες ο5ί 7 Πο ἀῑκονῖς : ῶο, ορίποι, παίητα 

οδί οἶα5 ταί , ΠΠ] αἱ ἀεογοςζαί, οἰδί νε] αῑας ἴπάς ρα τ{θιῃ οᾱ- 

ρίαξ : πο οηἶπ] οχδ[ηριή ές, 5ἳ ας οχ 6ο 11Π16 ποζθηάο- 

τΙ{ : Ἱηγ]άϊία γοτο Ρ]απίδείτης ο5ί, οκ απίρις παπα αἲ γος 

ἀαππηατη τοσα, ΘΟΓΗΤΗ ΡΓομίβθγε ηο αἶδας πηρε Παίατ Ἱπα]- 

σοπΗρας.  Αίαπί 0 αππη 5ἱἡΐ5, Ώθηε[ίσος 6.56 ορου{6ί οΠ1- 

πηοάογαπαε Ἰα1ρ[ΐογας, Ῥτοσυ]. αΏ Ἰηγ]άῖα τοπποίος : αἰαπο 

αἆθο,, 5ἱ Υο] οΙΠΠΘΙΗ απο Ίρβπεπα ςαγορίππα ἀθίμ]ίββσήη ἵπ. 

1ογαὰ, ΠΙΠΙ]411 οΠΊΠΙΠΟ οχ ο τοἰἰαπἱδδεπα , Ἠαπά ππάρηα α 

1ης νοβῖς Ἱπ]απία [ογαί [ασία : πεσπα εηίπι νος 0 Ιπθϊσοίϊς, 

οἱ Ύπἳ πο. Π]σοαίἶς, πες ἀπΙΡΤΟΡΙΑΠΙ οοπια[15, πε(Πε ορΗ5 

Ἰαβθα(15 αγία [ποία 106. 

19. Ἠοπιήπίριας γεγο ἱρηῖς πδας οξί οἱ αἆ αἲία ρογποςρςβᾶ- 

πας, οἱ ρΙανΊπΊάπα αἲἲ ςαο]ῃοἷα, αἱ Ῥοςδίηί π]άογο ναρονγατε 

γίαδ, {ας αἀο]θτο, οἱ Τ4ΠΙΡΟΣ Ἰοδίαγ τα 1π αἲἲ5 6ΟΠΊΡΙΗΤΘΓΘ. 

Ὑ1άθο 536 ΥΟ05 ΦΗΠΊΠΊΟ 6Ρ6Γ6 ἀεοοίανί Ιδίο ΓΠΠπο, 6πδαε 

ορι]ας ρηίαγο ααγ]δίπιας, απαπάο πίάος ἵπ σα Ίπην ροπείταί 

ηλ]ίο (απηί νο]απηῖπς 5αΏγδοίας. Αἀάνοιδοίας οσο πας ο Π- 

η8{10 4141 Ππαχίπ]θ γοδίτο ἀθδίάθιίο. ΜΙΤοΓ απίσπα, 4πο- 

ηΊΟΔ0 Ἠθς 5ο1σίη γείπθν]ῖς 605 Παδίτατο : αἰα] ἴσηῖς [ο οδί 

πιη]ίο ἀῑν]πῖοι οἱ Πασταπ{ῖου. Απί Ἰαπιπε θΊαπῃ αθειδα!ῖς, 

απαδῖ ἀἰδδιραπίαια ριορνίαπα Υοβί5 Ροβδε5δίοΠοΠη 2 κ! : νος 

απίοηι πίσταια, Μονο] οἱ Ὑπ]σσπεα, 5ἳ απἷά πηῖπας τουία 

ἀῑσίαηα γιάεαίη, οιηοηάαίε οἱ ατση]ίας [πππσαα οσο ΠαγΙα 

Ρα9ί65 Πηθᾶς ΙΠΕΡΟΥ. 

20. ΜΕΒΟ. Τας]ο ποπ οδί, Ῥτοπισί]θι, οΠα {απα ναλάο 

εορ]]δία οοπίσπάσια.. ΟδίογΙπα ργα(ἴαγο ΠΡΙ, αποά ἑαρίίος 

Ιδίαπα οιαἱἴοποπα {Πα ΠΟΠ. ΙπαπάΙγονε : 5οἀδοῖπι οΠΙΠΙ, 

αποά ριοβα. δοἷο, νιίατος αρροδιἱςεί ΠΡΙ αἲ Ππίεεῖπα 

ουπθηόα” {απι συαν]ίος ἵρδαπα οβ]αγραςί, ἆππι οααδαΠα ἕπαπι 

ασογα ν]άοι5. Ἠ]αά οφαἱάσιῃ ΠΙΙΤΟΙ, σπιο Ῥασίο, απὐπα 5ἱς 

ναίθδ, ΠΟΠ ϱια5ογοιῖς Ἠου [6 5πρρ]οῖο ραπ απα 1π], 

ΡΒΟΜ. Νονοναιη Ἠ]ια, Μοαγοιηῖ; αἱ Ππα 5οἰνί ἀεβενο ἵπ 

Ροδίσναπα, πονί : οἱ 1401 ααίς Τμερίς αἀγεπῖεί {πας [Γαίος 

ΠΟΠ Ἰοησο {οπαροι15 ΙΠίοιγα1Ιο, δασἰ((ῖ5 οοπΗχΗγ5 οσα, (παπι 

Τη π16 Ιηγο]αίαταπα ο.5ο ἀοί5, αθπΠ]αΠ, 

ΜΕΜΟ. Τα, Ῥνοπποίμεια, παπα ογοπ]αηί, ἴεππθ ΙΠίΠθαΓ 

βο]αίαπη, οἱ ποβίδοαπα ερι]απίθΠα; δἷο {απΊεΠ, αἱ 6άΓΠ65 ΏΟΠ 

ἀἰδμπριας. 

:ΡΒΟΜ. Βοπο θ5ί0 αΠΙΠΙΟ : οἱ αἵπηι] γοβίξοαπα αρι]ᾶ- 

Ῥου, οἱ ααρίίου πιο γ{ηου]ῖς 5ο]νοί Ρίο Ποπ εχίσιο Ῥεμε[ίοῖο, 

ΜΕΙΟ. ΟΠοΠαΠΙ Ι5ίοῦ οἰοφμῖ πο σναγογῖς. 

ΡΒΟΝΜ. Νοξμ), ο Μενου], Τ[αίΙη2 5οᾷ ποπ οχροαἵί ᾱἷ- 

εστα : οιδἰοΚΊτο ργαδίαί Ίου αγζαΠ πα, αἱ ΠΊεγζςς 51{ οἱ ϱή6- 

ΠπΠα, απο 1ο α ρα"πα ΤοάΙπΙαΠ. 

ΜΗΕΜΟ. Ουἵπ ἵα ἴθοιπι 8οινα, ο Ταν, εἰᾳπ]άσπῃ ου 

η]θ]ίας ο5ἰ. Νο5 απίοπα αΏθαπηςς, Ὑπἱσαπος [411 οΏΊΠα 6006. 

απ Ῥγορε αἲεδί, αφ]απα. Τα γοο δΗ5ίπο [ογΗ{ος: απο 

απαη ΠΡ Ίαπι Γμοβαπας 1]α, 4πσπα ἀῑσῖς, καρτ {ανῖας εχο- 

τίαίαη, αἱ {ο Ιρογεί Ιασσγαίαπῃ αὐ Ιδία αλίο, 
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γπι. 

ΘΕΩΝ ΔΙΑΛΟΓΟΙ. 

να 

ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΟΣ 

ΔΝ ΥἈ / 1. ΠΡΟΜ. ΛΌσόν µε, ὦ Ζεῦ: δεινὰ γὰρ ἤδη πέ- 
πονθα. 

ΖΕΥΣ. Λύσω σε, φὴς, ὃν ἐχρῖν Βαρυτέρας 
ἔχοντα χαὶ τὸν Καύχασον ὅλον ὃ ὑπὲρ χεφαλῆς ἐ έπικε 
γον ὑπὸ ἐκκαίδεκα γυπῶν μὴ µόνον χείρεσθαι τὸ ρα, 
ἀλλὰ καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐξορύττεσθαι, ἄνρ᾽ ὧν τοιαῦθ) 
ἡμῖν ζῷα τοὺς ἀνθρώπους ἔπλασας καὶ τὸ τρ ἔχλεψας 
χαὶ Ἰωναῖκας ἐδημιούργησας; ἃ μὲν Υὰρ ἐμὲ ἐ ἐξηπάτη- 
σας ἐν τῇ νομῖ τῶν κρεῶν ὁστᾶ πιμελῃ χεχαλυμμένα 
παραθεὶς καὶ τὴν ἀμείνω τῶν μοιρῶν σεαυτῷ φυλάττων, 
τί χρὴ λέγειν; 

ΠΡΟΜ. Οὐκοῦν ἵκανὴν ἴδη τὴν δίκην ἐχτέτικα το- 
σοῦτον χρόνον τῷ Καυχάσῳ τ προσηλ ὠμένος τὸν χάχι- 
στα ὀρνέων ἀπολούμενον ἀετὸν τρέφων τῷ ῦ ἥπα τι. 

ΖΕΥΣ. Οὐδὲ πολλοστημόριον τοῦτο ὧν σε δεῖ πα-- 
θεῖν. 

ΠΡΟ}. Καὶ μὴν οὐχ ἁμισθί µε λύσεις, ἀλλά σοι 
μηνύσωτι, ὦ 750. πάνυ ἀναγκαῖον. 

/9 
πεοας 

η 
τμ. 

9. ΖΕΥΣ :. Κατασοφίζῃ με, ὦ Προμηθεῦ. 
ΤΠΡΟΝΜ. Καὶ ἵ πλέον ἕξως οὐ γὰρ ἀγνοήσεις αὖθις τ 

3 2 λ ἔνθα ὁ Καύκασός ἐστιν, οὐδὲ ἄπ ἦν τι 
τεγνάζων ἁλίσκωμαι. 

ΖΕΥΣ 
ἀναγκαῖον ἡμῖν ὄντα. 

ΠΡΟΥΙ, Ἠν εἴπω ἐφ ὅτι βαδίζεις νῦν, ἀξιόπιστος 
ἔσομαί σοι κ αἱ περὶ τῶν ὑπολοίπων μαντευόµενος; 

ΖΕΥΣ. πο ὰο οὔ: 

ΠΡΟΜ. Παρά τὴν Θέτιν͵ σνεσόµενος 

ΖΕΥΣ. Τουτὶ μὲν ἔγνως: τί ὃ οὖν τὸ 
δοχεῖς γὰρ ἀληθές τι . ἐρεῖν. 

ΠΡΟΝ. Ἠπδὲ ἐν, ὦ .. Ὁ, κουνωγήσης τῇ Νη 
γὰρ. αὐτὴ κυοφορήσῃ ἐκ σοῦ. τὸ τ τεχθὲν ἴ ἴσα 

σε οἷα καὶ σὺ ἕδρασας ---- 

ΖΕΥΣ ο Εώτο φῆς, ἐκπεσεῖ σθαί µε τῆς ἀρχῆς: 
ΠΡΟΙΙ. Μὴ γένοιτο, ὦ Ζε0. Πλὸν τοιοῦτό γε 

μῖξις αὐτῆς ἀπειλεῖ. 
ΖΕΥΣ. Χαιρέτω κα, ἡ Θζξτις: σὲ δὲ 

στος ἐπὶ τούτοις λυσάτι 

ορήσεις δεσιῶν, 

/ Ε] Β Ε] προτερον, ουτ'να μισθον ἀποτίσεις 

ο 

κ.α 

Δ 
ὅ Μσαι- 

2. 

ΕΡΩΤΟΣ ΚΑΙ ΙΟΣ 

”.-ᾱ. ΕΡΟΣ, Ἀλλ' εἰ καί τι ἥμαρτον, ῶ 7εῦ, οὐγ- 
γνωθέ / μοι παιδίον γάρ εἶμι καὶ ἔτι ἄφρων. 

ΥΠΙ. ΡΕΟΕΒὉΜ ΡΙΑΙΤΟαΙ. 1, 5. πρ 

ΥΠΙ. 

ΡΕΟΠΙΟΝΜ ΡΙΛΙΟαΙ. 

- 

ΡΒΟΜΕΤΗΕΙ ΕΤ 10Υ15. 

1. ΡΒΟΜ. Ῥογεπιε, ο Φηρίΐετ : παπα ρτανία ΊάΠ1 ραδδ5 
5ΗΠῃ. 

10ΌΡ. Τεπ) αἱ «οἶναπα, ας, οπ]ας ορογίεβαί Βταγἴογες [8- 
Ῥεπ[ϊ5 εοπαρεᾶες, 6α1οᾶςο {οΐο 51ος εαριί Ιπ]εσίο, α 5οἆε- 
οἵπι γη] ῖρας ποη 5οἶαπι ἀείοπάετῖ Ίεεηγ, εε οἱ οσπ]ος 
ε[οάϊ Ργο 6ο ᾳποᾶ ἰαῑῖα πορῖς απππαπ[ῖα Ἱοπήίηες βηχειῖς, 
Ίβηεπι δαήραεεῖς, εἰ πηπ]ίεγες οἳς ΓαΏγίσαίας 2 ΠαΠΙ Πιο απῖ- 
ἀεπῃ αποᾶ ἀεοορεεῖς ἵπ ἀῑςῖρι[ῖοπο οατηῖαπα, ἆππι οςξα 
ααῑρε οῬίθεία πημῖ αρροπῖς, οἱ Ῥγωςίαπβῖοτεπι ρατίθιη Πρῖ- 
πιεί 5εινας, αι]ά αἰῆπαί ἀἴεργαξ 

ΡΒΟΝΜ. Ἀϊπίτηπα δαὶ Ίαπι ΡΩΠαΤΗΠΙ ενςο]νῖ (αΠίΠΠι 
ἴεπιροσίς 0απεᾶςο α[ῆχῃς, απ αγίΠΠι οΠΠΟΙΑΓΙΠΙ Ρεςδίπιε 
Ρεεῖγε ππεγεέατ, αηπἰ]απῃ αἶεῃς Ίθοογα, 

1ΌΡ. Ἠου πε πι](οςίππαπι απ]άθπῃ εογπη, απο {6 ἀεροί 
ρα[ῖ. 

ΡΒΟΜ. Αἴποῃ 5ἴπα ππεγεεᾷο ᾳπἱάδΠ πῃε 5οἶγος »Σαρίΐει : 
5εᾷ ΠΡΙ Πάίσαδο ααἰᾶἄαπι γα]άε πιασαῖ ΠΙοΠΙΘΗ/Ι. 

2. ΤΡ. Τα πηο ἀοῑῖς εἴτοππιτεπῖγα 5ίπάες, Ῥτοπιεί]μοι. 
ΡΒΟΜ. Εεπαῖὰ ες 60 Ἰαοτί εαρίαπι ΠΟΠ. ΘΠΊΠι Ἰμηοταίιι- 

της ες Ροσίεα, αΏῖ ζαποάδη5 δἷί, πε(πε εατεβῖς νποπ]ῖς,, ςἱ 
απα5 ἴεεῆπας 5ίναοτε ἀεργεμιοπάαγ. 

10ΌΡ. Ἐάε Ρησ5, (παπι πιειορᾶεπι εἷς οἰαίπτιας Ἱία ποβῖς 
πεεβξσαγίατη. 

ΡΒΟΜ. 5ἱ ἀἴκετο απο ηυπε ταὔας, παπα ΗΡΙ βᾷο ἀϊδηις 
Ἰαβεβος η 15, τσ» ἀε τε]ῖηαῖς ργα ἀϊσαπι 5 
ΙΡ. ΟπιάΠΙ2 

ΡΒΟΜ. δά ΤΗΕΙΙάεπι Ῥτορετας, ΟΙΠΙ εἃ 6οηΡτεξξυγς. 
1ΌΡ. Τὰ απϊάεπα ρογνία]ςεῖ : ᾳαἷᾶ ἔππι ΡοτΓο2 γ]άετῖς επίπι 

αμαιῖά γεν ἀῑσίατις. 

ΡΝΟΜ. Τα πε, ααρίΐες, τοπι Παραοτῖς οππι Χεγεῖᾶο - είρ- 
ΠΠ, 5ἱ πἴεγα) [οταί εν {α, απο πε παίαπι Ρατῖ ἴε πιοᾶο 
ἰταείαβῖε, απο ἴα Ιταείατῖς --- 

4ΌΡ. Ἠοε 5ἱρηϊβσας, εἰθοίαπα πῃε [πῖ Ἱπιροτίο 2 
ΡΒΟΝΜ. ΑΡεΙέοπιεπ;, ο ΨΗρίΐετ : πε(ιθ {αΠΙΘΠ ΠΟΠ {α]ε απϊά 

εοπουβ]ῖέας εἶας πππα(γ. 

30Ρ. Ὑα]εαί ειδο ΤΠεΙΙς : {6 απἴοπι Ὑπ]επηις Ἠπ]ας Πιο- 
ΠΠ] ατα[]α 5ο]ναί. 

2. 

ΟὐΡΙΡΙΝΙ5 ΕΤ 10Υ15. 

1. 60Ρ. Αἱ 5ἱ αἷᾷ εἴαπα ροεσανῖ, Φαρίΐος, Ίσηοδος πηηῖ, 
{ Ῥπεγυ]ας οηἴτῃ 5ΗΠΗ, αἴᾳπε αἆμας ΙηΞίρίεης, 
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ΖΕΥΣ. Σὺ παιδίον ὁ Ἔθρως, ὃς ἀρχαιότερος εἶ πολὺ 

Ἰαπετοῦ; ἢ ἢ διότι μὴ πώγωνα μηδ πολιὰς ἔφυσ σας, 

διὰ ταῦτα καὶ βρέφος ἀξιοῖς νοµίζεσθαι γέρων καὶ πα- 

νοῦργος ὤν; 
ΤΡΩΣ. Τί δαί σε μέγα ἠδίκηκα ὃ γέρων ὣς 

εὼ, διότι, µε χαὶ πεδῆσχι διανοῖ; 
7ΖΕΥΣ. Σκόπει, ὦ κατ τάρατε« εἴ μικρὰ, ὃς ἐμοὶ 

. 5 ο. ς Ἡ ος 
πα ἐντρυφᾶς, ὥστε οὐδέν ἐστιν ὃ μὴ πεποίηκάς µε, 

ἥ 

μ 

ες , ὗ 
ον, το χρυσὸν, κύχνον, ἀτόν" 

: 
αν ἥντινα ἐρασθῆναι πεποίηκας, οὐδὲ 

ας 
δὺς γυναικὶ διὰ σὲ γεγενηµένος, ἄλλά µε 

κ σε ας : τὰς 
νεύειν ἐπ᾽ αὐτὰς καὶ χρύπτειν ἐμαυτόν" αἱ 
ταῦρον ἡ κύ οιλοὺ. ἐμΣ ὃξ Ἡν ἴδωσ ταῦρον ἢ κύχνον φιλοῦσιν, ἐμὲ δὲ ἣν ἴδωσι, 
ον τοῦ δέους. 

. ΕΡΟΣ. Εἰκότως" οὐ γὰρ φ Φέρουσιν, ῶ Ζεὺ, θνη- 

ταὶ οὖσαι τὴν σὺν πρόσοψιν. 
7ΕΥΣ. Πῶς οὖν τὸν Ἀπόλλω ὁ Βράγγος καὶ ὃ Ὑάκιν- 

θος φιλοῦσιν; 

ΕΡΩΣ, Ἀλλ ἡ Δάφνη κἀκεῖνον ἔφευγε καίτοι Χο- ῃ 

Σ , .., 
μήτην καὶ ἀγένειον ὄντα. Εί δ᾽ έθέλεις ἐ ἐπέραστος εἶναι, 

Δ { 

μὴ ἐπίσειε τὴν αἰγίδα μ-ηδὲ τὸν κεραυνὸν φέρε, αλλ Ν ὡς 

διστον ποίει σ σεαυτὸν Ὃ ο, ν κα ομνος  . οὐ-- 

: 
μαλν ὑπ κος χαὶ τυμπάνοις αρομα 

ὅτι πλείους ἀχολουθήσουσί σοι τῶν Λιο- 

νύσου ο, 

ΣΕΥΣ. Ἄπαγε" 
τοιοῦτος ον 

ΕΡΩΣ. 0 
τουτό γε- 

3 κ Αα ΦΕΙΡ ” / 

οὐκ ἂν δεξαίµην ἑπέρασ 

ὐχκοῦν, ῶ 25. 

ον οΥΝ 217 }Σ» λ 3 / 

7ΖΕΥΣ. Οὐκ, ἀλλ ἐρᾶν μὲν, ἀπραγμονέστερον : τς ρα. 5 ο ας / 
αὐτῶν ἐπιτυγχάνειν: Επι τουτοις αὖθις σφτημ.. σε. 

ος 

ΔΙΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΟΙ).. 

ΖΕΥΣ. Τὴν τοῦ Ἰνάχου παῖδα τὴν καλὴν οἶσθα, ὢ 

ρμῆς 
ἘΡΜ. ϊΝαί- τὸν Ἰὸ λέγεις. 

ΖΕΥΣ. Οὐχέτι παῖς ἐχείνη ἐστὶ . ἀλλὰ δάµαλις. 
ο αλ 

ΕΡΝΙ. Γεράστιον τοῦτο: τῷ τρόπω δ᾽ ἐνηλλάγη; 1 ρ Ψ ο ος ῇ ς Ξ - 
ΖΕΥΣ. Ἰηλοτυπήσασα ἡ ρα µετέθα 

Ἀλλὰ καὶ καινὸν ἄλλο τι δεινὸν ἐπιμεμηχάνηται τη 

αλεν αὐτ τήν. 

/ / 3 εό 

χαχοδαίµονι" βουχόλον τινὰ πολυόμμκατον Ἄργον τοῦ- 

όνομα ἐπέστησε Ξν, ὃς νέμει τὴν ὃ θάμαλιν ὁ ἄῦπνος ὤν. 

ΕΡΜ. Τί οὖν ἡμᾶς γοὴ ποιεῖν 
ΤΟ. Δ τ / δ 
ΖΕΥΣ. Καταπταµενος ἐς την Νεμεαν --- δέ 

ου - - Όλι 

που ὅ Ἄργος βουχολεϊ Εχεῖνον αποχτεινον, την οξ 
- η κο τε μα Ε 5 ο 
Ἰὼ διὰ τοῦ πε Ίαγους ες την ΑΙΥ "υπτον εν Τσιν 

/ ᾽ τ. 
ποιησον" και τῶν ἐχεῖ χαὶ τὸ ν Νεῖ- 

ᾖ 
τω γαὶ σωζέτω 

ο ενος - 
τὸ λοιπὸν ἔστω θεος 

λον ἀναγέτω χαὶ τοὺς ἀνέμους 
τοὺς πλέοντας 

ΤτΕ ).τε 

ΥΤΠΙ. ΘΕΩΝ ΔΙΑΛΟΓΟΙ. 5. 8. (506 - 508] 

30Ρ. Ταπε ρπετη]ας, ο Οπρ]άο, απὶ γείαςίίος ος πηπ]έο 

Ἰαρείο» απ, απῖα πες Ῥαβαπα πθς εαπος ρτοη] η, ῥτορίος- 

θα ΙπίαΠς Παβετί τς, αυτη γοίπ]ης ες οἱ γα[ογ2 

ΟΡ. ου] απίοπη Τη {6 {Πλ ΠΙαΡΠΙΠΗ οοπηπηῖςϊ τείυ]ας, οί 

αἶξ, 669 ΟΠΥ πε γ]ησίτε (ποσο ππεαΠ[εγῖς» 

1ΌΡ. Ὑϊάε, εχδεεταπάε, απ ράγγα; απῖ πα ηῖ απ] ερ Θ1Π1 

ἵπ πιοᾶυπη Ἰηςα]ίας, αἱ πμ] 5ἳξ, ααοὰ που [εορτῖς πιο, εαΐν- 

ΤΗ, ἴαΠΤΙΠΙ, ΠΓΗΠΙ, ΟΥΟΠΙΠΙ, απ ]]απα : πηο Ίρευπη απίσπι 

οπηΠίπο πυ]]απι σσ απιατοί ε[εοῖξί, πεσπθ Ιπίο]οχί απια- 

Ῥήοπα ππη]εγί ορεγὰ ἵπα πηθ [αοίαπῃ : απἶπ Πθδοεξςε Ἰαβεο 

Ρτοςσῖῖς αἆγειδαπῃ ]]ας 1, εἰ οο]αγο πποπηεί : Τηπα {ααγαπι 

οσΕΠΙΙΗΥΕ απιαηές πιο 5ἳ τίάραπέ, ππογίαπίης Ῥγορ ἤπιοτο. 

». ΟἵΡ. Μοπίο 5.Π6 : πθΠΠε επῖπα Γεγγο ρος5ηπί, Γαρίίσς, 

πιογία]ες {ρδα" (παπα οοηξρθείυπη. 

ΤΡ. Ου1 ΠΓοΓσο, πί ΑΡοΠΙΠεπι Ῥταποίας οἵ Ηγασἰπίῃας 

απιεηίς 

ΟΡ. δί Ώαρλπε Ἠ]απι άποπε Γαβῖε, {αππείςί οοπιαΓαπα 

οἱ ππβοιβεπι.  Οποᾶδί απιπαθ]]ς 6556 τοῖς, πε «σίάεπι 

απαία, ποια [ες Γαἱπ1θῃ., 5οῦ απαπη ]αουπάϊςεΙπισπα {6 τεάάε, 

π{τίπισθ ἀθπηῖςξαπα ΟΡ5αΓΙΕΠΙ πη]ίτα 5αβΠεείΘΗς, ΡΗΓΡΙΓΘΑΠΙ 

Ἰαβθ γεςίδια, Ἱπάπε «αἱεεος απΓαίοξ, αἆ ΠΡρίαπα αἱ {γπαραπα 

οοποίηΏπο Ιηστεάετε : ἔππα {α γ]άεβῖς Ρ]ατες {ο 5οουίυτας εσδε, 

απαπ ῬασσΠί Μαπαᾶες. 

4ΌΡ. Άρασε : πππ]ίαπη αἨδαπα αἱ απαθ]]ῇς 6556 το]ῖπα {αἱ1 

ογπα(. 

ΟῦΡ. Οπίῃ 6Γσο, Σαρίΐίας, απιατο Πο] : Γαεῖ]ε ος απῑάεμι, 

ΠΡ. Νεαπασπαπα : θηπ]άεπα αππαν γε]ῖπα, 5εά {ασῇ[ονε 

νῖα ροΗῇ : εα(αο ρα ἴε ευπά[οπε Γαήςς ἀπηιίο, 

9. 

Ι0ΟΥ15 ΕΤ ΜΕΒΟΓΒΙ. 

{, 111Ρ. Τπαολῖ ΒΠαπα, ΓΟΥΠΙΟΣΑΠΑ Παπ, ποςίῖ, ο Μεγου] 5 

ΜΕΒΟ. Όπαπε : πἰπαῖγηπη 10. 

ΠΡ. Νο απηρ]ίης Ρηε]]α εδί σα, εοᾶ Ίαγεησα. 
ΜΕΠΟ. Ριοβϊαίοςαπι Ίου αἲ 41ο {απάσπι πιοᾶο πηπίαία 

οδί 
10ρῬ. Ἐιπι]αία «απο πηπἰαντί οαπ : απῖη εὔαπι ΠΟΥΠΠΙ 

αΠπαοᾶ πια] πα πηασμήπαία εσί αἄτεισας πιῖςεγαπα Πίαπη : Ὀη-- 

Ῥη]οιπι αΠαπεπα ππα]15 οσυ]15, 

απὶ ρα5ο{ Παγοησανη Ἰηςοπηπ]ς. 

ΜΕΒΟ. Ουιᾶ ἴσιατ πος οροτίαί {αε6γε». 

ΠΡ. Θαύπ1 ἀογο]ανῖς ἵπ Νεπιθαπα (ο πδρίαπα Άγσις 

Ρα501), ευπα ΙπίοιΠεος αἴαπε Το Ῥες Ρε]αβις ἵη Ἐσνρίπη 

αὐάποίαπα [ας Ιςίη. ΤΠ ΡοδίδΠα 51 ἄεα 1ο Ἱποο]οπβθας, 

Ντα οχαπάανο Γασἷαξ, Υοηίος Ἱπππηίίαί, οἱ 5ειγεί πανίσαη- 

ἴ65. 

Α’βαΠ1 Ποπιίπε, αρροξαῖε, 



109, 2190) 

4. 

ΔΙΟΣ ΚΑΙ ΓΑΝΥΜΗΔΟΥΣ 

ΖΕΥΣ. Ἄγε, ὦ Γανύμηδες ---- ἤκομεν γὰρ ἔνθα 
ἐχρῆν --- φίλησόν µε Ίδη, ὅπως εἰδῆς οὐχέτι ῥάμφος 

ἀγκύλον ἔχοντα οὐδ) ὄνυχας ὀξεῖς οὐδὲ πτερὰ, οἷοά 

ἐφκινόμην σοι πτηνὸς εἶναι δοκῶν. 
ΓΑΝ. Ἄνθρωπε, οὐκ 

πτάμµενος ἡεοι με 
τερά σοι ἐχεῖνα ἐξερρύηκε 

ἤδη τος φ 

ΖΕΥΣ. Ἀλλ' οὔτε ἄνθρωπον ὁρᾶς, ὦ μειράχιον, οὔτε 

ἀξτὸν, ὃ δὲ πάντων βασιλεὺς π 

τὸν καιρὸν ἀλλάξας ἐμαυτόν. 
ΓΑΝ. Τί Φίς) σὺ Ὑὰρ εἶ ὁ Πὰν ἐκε ἴνος; εἶτα πῶς 

σύριγγα οὐκ ἔχεις οὐδὲ κέρατα οὐδὲ λάσιος εἰ τὰ σχέλη; 
ΖΕΥΣ. Μόνον γὰρ ἐ ἐκεῖνον ΥΠ θεόν; 
ΓΑΝ. Ναί: καὶ θύομέν γε αὐτῷ ἔνορχιν τράγον ἐπὶ 

τὸ ο λτωνά ἄγοντες ἔνθα ὁ ἕστηκε" σὺ δὲ ἀνδραποδιατής 
τις εἶναί μοι δοχεῖς. 

9. ΖΕΥΣ. Ἐϊπέ µοι, Διὸς δὲ οὐκ ἤκουσας ὄνομα 

οὐδὲ βωμὸν εἶδες ἐν τῷ }αργάρῳ τοῦ ὕοντος καὶ βρον- 

τῶντος καὶ ἀστραπὰς 1 ποιοῦντος; 
ΓΑΝ. Σὺ, ὦ βέλτιστε, φ]ς εἶναι, ὃς πρῴην κατέ- 

γεας Ἁμιν εἰ πολλὴν χάλαζαν, ὅ ὁ οἴκεῖν ὑπεράνω λεγό- 
µενος, ὃ ποιῶν τὸν Ψόφον, δ τὸν κριὸν ὁ πατὴρ ἔθυ- 
σεν; εἶτα τί οτι με ἄνήρπασας, ῶ βασιλεῦ τῶν 

θεῶν; τὰ δὲ πρόθατα ἴσως οἳἵ λύχοι ὃ διαρπάσονται ἤδη 

ἐρήμοις ἐπιπεσόντες. 

ΖΕΥΣ. Ἔτι γὰρ µέλει σοι τῶν προθάτων ἀθανάτῳ 
γεγενημένῳ καὶ ἐνταῦθα συνεσομένῳ μεθ) ἡμῶν; 

ΓΑΝ. Τί λέγεις; οὐ γὰρ κατάξεις µε ἤδη ἐς τὴν 
Ἴδην τήµερον; 

2ΕΥΣ. Οὐδαμῶς: 

θεοῦ γεγενηµένος. 

ΤΑΝ. Οὐκῶν ἐπιζητήσει µε ὃ πατὴρ καὶ ἀγανα- 
χτήσει μὴ εὑρίσκων, καὶ πληγὰς ὕστερον λήγοµαι κα- 

παλιπὼν τὸ ποίμνιον. 

ΖΕΥΣ. Ποῦ γὰρ ἐκεῖνος ὄψεταί σε; 

Ετὸς ἄρτι ῆσθα καὶ κατα-- 

μέσου τοῦ ποιμνίου; πῶς 

, σὺ δὲ λοὲ ταν 
ας οὖν τὰ μὲν 

το 19 μα ο μ 
τῶν θεῶν οὗτος εἰω.! προς 

3 / σα πλιδν ΔΑ » μοι 
Ετει εἰ ματην απετος αν Ξἵιην αντι 

ΓΑΝ. Μηδαμῶς: ποθῶ γὰρ ἤδη αὐτόν. Εἰ δὲ ἀπά- πηρα ἵαρ ση 
ξεις µε, ὑπισγνοῦμαί σοι καὶ ἄλλον παρ αὐτοῦ κριὸν 

πυθήσεσθαι λύτρα ὑπὲρ ἐμοῦ. Ἔγομεν ὃ δὲτ 

τὸν µέγαν, ὃς ἡγεῖται πρὸς τὴν νομήν. 

5. 2ΕΥΣ 
καὶ αὐτὸ δὴ τ 

Ὡς ἀφελῆς ὃ παὶς ἐστι χαὶ ἁπλοϊκὸς 

οὔτο παῖς ἔτι. ---Ἀλλ', ὢ Γανύμηδες 
ἔκεινα μὲν πάντα αίρειν ἔα καὶ ἐπιλαθοῦ αὐτῶν, τοῦ 

δὲ ἤδη η γὰρ ἐπουράνιος - 
σεν Δ 

ποιμνίου καὶ τῆς Ίδης : σὺ ὃξ --- 

ἐντεῦθεν καὶ τὸν πατέρα καὶ τὴν τσ ολλὰ εὖ ποιήσεις ἐ 
πατρίδα. καὶ ἀντὶ μὲν τυροῦ καὶ γάλαχτος ἀμθροσίαν 

ἔδῃ καὶ νέκταρ πν «ποῦτο μέντοι καὶ τοῖς ἄλλοις ἡμῖν 

αὐτὸς παρξξεις ἐγγέων' τὸ δὲ μέγιστου, οὐχέτι ἄνθρωπος, 

ἀλλ) ἀθάνατοςγενήση » καὶ ἀστέ έρα σου φαίνεσθαι ποιήσω 

χἄλλιστον, καὶ ὅλως εὐδαίμων ἔση. 

ΥΠΙ. ΡΕΟΒΟΝ ΡΙΑΔΙΓΟΟΙ. 4. 47 

4, 

40Υ15 ΕΤ ἄΑΝΥΜΕΡΙΣ. 

1. ΦΌΡ. Αςα, ἀαΠγΙΙΘάΕΕ, τεπῖπιας οΒἱΠ1, απο ορογίοραί, 

οδομ]αγο Π1θ Ία11, η{ 5οἷα5 ΠΟΠ απηρΙΙ5 ΓοδίΓΙΠΙ α4ΠΠΟΙΠΗ Ἰιᾶ- 

Ῥεγα π]ς, πθ(πε πηρες ασπίο5, πθιΠο αἷα5, αμας νίάσραν 

ΠΡῖ νοἰαστῖς δρεοἰθ. 

6ΑΝ. Τα, Ἰουιο, ποπ αηπ]]α πιοᾶο οΓα5, 4Π11η16 46γο- 

Ί45505, ταριϊδῖ 1ο α ππεάΙο 5νοραῦ αποπιοάο ἴβίία αἰα ἰδία 

ΕΡί ἀεβακοναπί, ἵπατο Ίαπ αῑας ογαδίςε 5 

4ΌΡ. ΑΙ πεσιο ΠΟΠΙΟ 5Η 650, 4πθή γίάες, αἀο]εεσῃ- 

{π]α, πθσια ααπῖ]ας 5ο οπΙΠΙαΠα Τον ἀθογΙπῃ Ἠΐσςς 5ΗΠῃ, 

οοπηπηοἆθ πηυίαία Γογη]α. 

ΑΝ. Ουἰά αἲς ” έα οπίηα 65 Ῥαπι Ι5ίαὂ αἱ αποπιοάο Πς(π]αΠα 

ΠΟΠ Ἰαῦες, που 6ονηπα, Ἠδ(ιο Πγία οαΤαδ 

40ΌΡ. ἨΙάπιπο {α 5οἶαπα ραίας ειπα 

ΑΝ. βαπο : αἴαπο αἆεο 5αογίβεαπηας 1ρ8ῖ ἸπίοστΠα ΠΙΓ- 

ευπῃ α 5ροΙαπσαία αἀἀποίαπα, αθί 5ίαί ἀθάΙσαίας τ ἴα απίοηι 

ρΙασίανία5 αλα π]ς 6556 πα] ηί γἱάθι]ς. 

». ΦΏρ. Ρῖο πημῖ, φονῖς πο. απάἰγίςίί ΠΟΙΠΕΠ, Ἠθ(ιθ 

ατατη γἰάΙ5{ ἵπ ανρα[ο ΡΙΗσοη[5, {οπαπίς, οἱ ΓΠαἱδιγα τηῖί- 

{θπιῖς2 

6ΛΝ. Ἐππι, ο ορίίπηα, {6 ας 6556, απϊ παρει ἀο[ααϊδί ἵα 

πΟς πημ]ίαπα συαπάίποπα, απϊ Παβίίατο 5προΓηο ἀῑσοιί5, απί 

εχοῖίας 5οπΙαπα, ου] απ]οίοιη ραΐει πηασίαν Πο Τί ου/α5 α- 

πη]ςςῖ ΤΘΙΙΗ. πιο 5αὈηριϊδίῖ, τοχ 4εογα» ογ65 απἰάεηα Παρί 

Γογίαδ5ε ]απι ἀἰδοστροπέ, ἵπ ἀθδοτίας ἱπροία [αοίο. 

ΠΌΡ. Ἐδαπιπε ΠΡΙ αυτα οςί ονἵαπα, απὶ Ἱππιοτία]ϊς [αομΙς 

Ἠ]ο πορίδειπα Γαἰατας ο5ὃ 

ΑΝ. Ου]ᾳ αἲςδ ἴα ποη ἀθγε]ιος π]ο ]άπα Τῃ Τάαπά Ποςῖοῦ 

40Ρ. Νοαυίαπαπα : α[ἰοπαί [αδίνα [ογπιαπα αηπ]]ῶ ρτο 4εο 

5η ήςδθηῃ. 

ΑΝ. ΑΙ γοφιϊτοί πο ραίοι, οἱ Ἱπάϊσπαβτίαν πο Ἱπγεπίο, 

Ῥ]αραδα πε Ροδίππού πα αεοἰρίαια, απῖ συθσαΠα Γο(ΕΙΤΠΙ. 

10Ρ. τρ απίθτη 1]]ο {ο γΙάεΡΙ(5 

ΑΝ. ΝοππαπαΠη (16 ΠΙάΠΕΓΕ γο]α), ἀαδιάσγο οΠἴΠα ]άΠ1 
Ῥαΐνεια. Θοάδί ἀθάαχοιίς π1ς, ρο] οσον ΠΡΙ οἱ αἴπηι αἲ εο 
Ἠϊτουπη π Ππππο]αίυτη, ῬγδΓἵαπα 5ο]1σοί πιαῖ γοσορ{{: Παβεπηας 
{61 {πΙΠΙΙΠΗ ΙδίΗΠΙ συαπάεπα, απῖ ἄν οδί στεσὶ αἲ Ρα5{10- 
ΠΕΠ]. 

9. 40Ῥ. Οσα αροτίας ρου οδί οἱ 5πηρίεχ, ἵρ5π]αθ 

1] ρ]απα, Ῥπος αάοὶ. Αέ, αηγπιοάος, ἰδία απἶάσπα 

οπηπῖα γα]ονο Ἰπψα, αίαπα οὐ]νίκεστο στεσίς οἱ Τά : ἴα 

4πἱρρο (ε{οηίη ]απι οα]ος[ί5 ο5) ΠΠΙΠΗΠΙ Ἠίπο Ῥοπο [αεῖος 

Ραΐπῖ ρα[Ιῶ 4116: ΡΓΟ οα560 οἱ Ιαοίο απηρΓοδίαπα εὖες οἱ παοίας 

Ῥΐρος: Ίου απίάειη αἀθο τοαμ]ς πορῖς {απ ργαροβῖς ΙπΠι- 

5ύΠ1 : ποάαιο ΠΙΑΧΙΠΙΗΠΗ, ΠΟΠ ΟΠΙΟ απΙΡΙΙΗ5,, 5ο ππιοτ{ᾶ- 

15 ουἱ5, 5141154116 {π1Π1 αΡΡαΤΕΓΕ Γαείαῦα Ρα]επογίπατας 48- 

πίστα Γθαί5 οιῖς. 
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ΑΝ. 'Ἡν δὲ παίζειν ἐπιθυμήσω, τίς συμπαίξεταί | ΑΝ. 864 5ἱ Ἰαάετο ομρίαπα, ααὶς πΊθεαπα Ἰαάσί 5 1η Τ]α 
μοι; ἐν γὰρ τῇ ἴδη πολλοὶ ἡλικιῶται ημεν. 

ΖΕΥΣ. “εις κἀνταῦθα τὸν συμπαιξόμενόν σοι 

τουτονὶ τὸν Έρωτα καὶ ἀστραγάλους µάλα πολλούς. 

Θάρρει µόνον καὶ φαιδρὸς ἴσθι καὶ μηδὲν ἐπιπόθει τῶν 
. 

χάτω. 
4. ΤΑΝ. Τί δαὶ ὑμῖν χρήσιμος ἂν γενοίµην; Ἡ ποι- 

μαΐνειν δεήσει κάνταῦθα 
28ΥΣ. Οὐκ., ἀλλ’ οἰνοχοήσεις καὶ ἐπὶ τοῦ νέχταρος 

τετάξη καὶ ἐπιμελήση τοῦ συμποσίου. 

ΓΑΝ. Τοῦτο μὲν οὐ χαλεπόν- οἶδα γὰρ ὡς χρη 

ἐγχέαι τὸ γάλα καὶ ἀναδοῦναι τὸ χισσύδιον. 

ΖΕΥΣ. Ἰδοὺ, πάλιν οὖτ ως γάλακτ' ος μνημονεύει χαὶ 

ἀνθρώπο οις διακονήσεσθαι οἴεται" ταυτὶ ὃ ὁ οὐρανός 

ἐστι, καὶ κ ἃ ὥσπερ ἔφην, τὸ νέκταρ. 

ΓΑΝ. διον, ὦ Ζεῦ, τοῦ γάλακτος; 
7ΖΕΥΣ. Ἐϊση µετ 

ποθήσεις τὸ γάλα. 
ΓΑΝ. Κοιμήσομαι δὲ ποῦ τῆς νυκτός; ἤ, μετὰ το 

ἠλικιώτου Ἔρωτος 
ΖΕΥΣ. Οὺὐχ., ἀλλὰ διὰ τοῦτό σε 

χαβεύδοιµεν. 
ΓΑΝ. Μόνος γὰρ οὐκ ἂν δύναιο, 

σε 
χαθεύδε 

ὀλίγον καὶ γευσάµενος οὐχέτι 

. , 
ἀνήρπασα, ὥς ἅμα 

υ μετ ἐμοῦ; 

ΖΕΥΣ. Ναὶ, µετά γε τοιούτου οἷος εἴ σὺ, Γανύμη- 

δες, οὕτω καλός. 

5. ΓΑΝ. Τί γάρ σε 

ος 

ΖΕΥΣ. Ἔχει τι θἔλγητρον ἡδὺ καὶ µαλακώτερον 

ἐπάγει σον. 

ΓΑΝ. Καὶ μὴν ὅ γε πατήρ 

δοντι χαὶ διηγεῖτο ἔωθεν ὡς ἆ 

φόμενος καὶ ση χαί 

χα αθεύδοιµι: 
/ Ν 

χκοιμ.σομ.ΕΥΟΝ τα πο 

ἃ ατα Β . /- 
προς τον υπνον ὀνή Ίσει το χαλ- 

Σ 

Τχθετό µοι συγκαθεύ-- 
ἂφ φεῖλον αὐτοῦ τὸν ὕπνον 

τι φθεγγόµενος μεταξὺ 

ὥ τν πρὸ τὸν μητ έρα ἔπευπέε µε 

; . Ὥρα δή σοι, εἰ διὰ τοῦτο, 

ἣς, ἀνήρπασάς µε, καταθεῖναι αὖθις ἐ ἐς τὴν Ὑδν, 
«η 

ο 
ἢ πράγματα ἕξεις ἀγρυπνῶν ' ἐνογλήσω γάρ σε συνεχῶς 

2 

ον πουήσεις, εἰ 
ς 

λλάκις καὶ περιπτυ 

σων. 

ΓΑΝ. Δὐτὸς ἂν εἰδείης: ἐγὼ δὲ κοιμήσομαι σοῦ κα- / γ {ή 

ταφιλοῦντος. 

2ΕΥΣ. Ἐἰσόμεθα τότε ὃ πρακτέον. ἨΝῦν δὲ ἄπαγε 

αὐτὸν, ὦ Ἑρμῆ» χαὶ πιόντα τῆς ἀθανασίας ἄγε οἴνο-- 

γοήσοντα ἡμῖν διδαάξας πρότι 

σχύφον. - 

ερον ὡς χρὴ ὀρέγειν τὸν 

οπῖπη παυ]1 α’ααα]ες ΓαΠη15. 

10Ρ. Ἠαρορῖς εἴἴαπα Ἰής, ααῖ ἴδοιπι Ἰαᾶσί, Οπρίάίπεπα 

Ι5ίππα, {αἱοξᾳπε Ώθπο πηπ]ίος : Ῥοπο απίηιο 5οἶήπῃ ορίο, οἱ 

Ἠϊ]απί5, παήππαιιε {6 Τοπ {ογγοςίτίαπα εαρίαί ἀοσίαεγῖαπι. 

4. 6ΑΝ. Οπ0 αυίεπι γοῦῖς η ῆ]ῖ5 αἴπι 5 Ἠϊοσῖπε οῖαπα ρᾶ- 

ΞΙΟΓΕΠΙ ἄπθγο οροΓ[εΡΙ{» 

40ΡῬ. ΜΙΠίπιε; 5εᾶ νίπιπα {επρεταβίς5, πεοίατῖ ῬγαΠοῖο- 

15, 6ΜΤάΠΙ(6 σεγος οοπσἰγ]. 

ΑΝ. Τά ᾳπἱάθπα Ἰαιιά ατάπυπῃ : εἰεπίπῃ 5α[ΐ5 56ἱ0, 4πο- 

πιοάο. ἀθοραί Ιπ[απάετε ας, οἱ 5οία Ῥοττίσεγε ογπαΡίηπη. 

20Ρ. Ἐοσο Πεταπα ἴ]ε Ἰαοῖς τεπαϊπϊςοϊίατ, εἰ Ἰοπηηῖσας 

56 πηηϊςίγαίαταπα Ῥηίαί: αἴαιαῖ οσρ]απα που εξί, ΡΙρπιάδαπε, 

π{ ἀῑχί, πορίαυ. 

ΕΑΝ. βπανίαςσπε, αφαρίΐος, Ιαεία» 

30Ρ. Φεῖες ραπ]]ο Ρο5έ, εί εο 5δίαἴο Ῥοίτο ποπ ἀθδιάεγα- 

Ρί5 Ίαο. 

ΕΑΝ. Ὀρί ααίοπα οι ἔαπα 1Ρο ποςίθ» απ ουπῃ φᾳπα Οµ- 

ΡΙάΙΠπαΡ 

4ῦΡρ. Νοπ: 5οᾷ δααρτορίει {ο 5αηῖραϊ, αἱ ππα ἀογπηῖᾶ- 

115. 

ΑΝ. Τα απῖρρε 5ο]ας ποπ Ροςεῖς, 5εά Παουπαῖας ΕΙ 

ἀογπιίγο ΠΊΘΟΙΠΙ2 

10ρ. Ὅίσπε εσπα {αἱ απἶάεπα, σπα]ῖς ία 65, σαπγπιεᾶες, 

{ατα ρΗ]σΠεΓ, 

ὅ. ΔΝ. Οπ]ᾶ {απάθτη αἆ ΞοπΙΠΗΠΙ {6 ]αγαβῖί Γογη]α 5 

ΠΌΡ. Ἠαρεί αΠπιιοά ἀθ[πιπιεπίαπα «πάγο, 5ΟΠΙΠΙΠΙΠΙΕ 

ποΠΙογοπα Ἰπάποἲζ. 

ΔΝ. Αί Ραΐος 5απ6 πΏῖ 5ιοεηδεβαί πα ἀογηπ]εηίϊ, 

αίαπο οπατταβαί ΠΙάµ6, απεπιαάμποᾶ σπα εἶας ΙηίΘΓΥογ[Ι5ςθΠΙ 

ΞΟΠΊΠΙΠΙ Υο]αίαπᾶο , σα]οϊϊταπᾶο , οσους, Ιπίετοα ἄμπι ἆοι- 

πθβατη , πηῖδσα : πατε αἆ πιαίτεπα αβ]εσαβαίπιε Ρ]εγήππ(πε 

ἀονπηϊέαπα. Οπταπάππα επῖπιγετο ΗΡΙ, 5ἱ Ιάστσο, αἱἲ αἲδ, 

εαγραϊςίΙ παα', αἱ ἄεροπας. Πεγαπα 1η ἴδιταπῃ : εείεγοΓιῖῃ 

ποσοίἴππα Παβερῖς γ]σϊ]απάο : ἱποοπιπιοάαβο οπίπα ΠΡΙ οοπ{]- 

ΤΠΟ 6ΟΓΡΗΣ Υθ/δαΠ5. 

10Ρ. Ἠοο ἵρβπηῃ α [ο π]Πί διά ΥΙ5ΦΙΠΊΗΠΙ αεο]ἀοί,, 5ἳ νῖσι- 

Ίανογο {εομΠα : π5ατθ οπίπι ἀθοξεπ]αβος {6 εἰ απιρ]οχαβογ. 

ΕΑΝ. Τα γἰἀειῖς : 650 5ΟΠΙΠΙΠΙ σαρίαπι γε] {ο ἀῑςειμι- 

γΙαηίθ. 

ΠΡ. Βεϊεπηας {απ απ]ά [αεία ορας δε.  Ἀυπο απίθια 

αράπο Ίρσιπι, Μετουτί, εί αβῖ Μαιςεηῖξ ΠπιπιοτίαΠ{α[ῖς Ῥο- 

παπι, τεᾶπο γΙπαΠα ποὺῖς πηηϊςίταίαταπα, Ροδί(παπη ἀἆοσιο- 

τὶς Ῥγία5, αποπιοο Ρογσεγε 4εοεαί ΦΟΥΡΗΙΠΗ. 
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ο, 

ΗΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΣ. 

1. ΗΡΑ. Εξ οὗ τὸ µειράχιον τοῦτο, ὢ Ζεῦ, τὸ 
Φρύγιον ἀπὸ τῆς Ἴδης ἁρπάσας ὃδεῦρο ἀγήγαγες. 
ἔλαττόν µοι τὸν νοῦν προσέχεις. 

ΖΗΥΣ. Καὶ τοῦτο γὰρ, ὦ ρα, ζηλοτυπεῖς ἤδη 
ἀφελὲς οὕτω καὶ ἀλυπότατου; ἐγὼ δὲ ὤμην ταῖς γυναιξὶ 
µόναις χαλεπήν σε εἶναι, ὁπόσαι ἂν ὁμιλήσωσί µοι. 

9. ΗΡΑ. 00δ' ἐχεῖνα μὲν εὖ ποιεῖς οὐδὲ πρέποντα 
σεαυτῷ, ὃς ἁπάντων θεῶν δεσπότης ὢν ἀπολιπὼν ἐμὲ 

ΗΝ ς μρι ας, ; : τὴν νόµῳ γαμετὴν ἐπὶ τὴν γῆν κάτει μοιχεύσων χρυ- 
{ Ἀ / ἳ .ω / ση Πλ} :λ) ] νι απ σίον ἢ σάτυρος ἢ ταΌρος γενόμενος. ἣν ἀλλ) ἐκεῖναι ον Ξ ς αή μέν σοι κἂν ἐν γἩ µένουσι, τὸ δὲ Ἰδαῖον τουτὶ παιδίον ἱ η με αν 

αρπάσας 
ς ιτν 
ανεπτης, 

5 ο Δ » [0] γενναιότατε θεῶν, χαι συνοιχκει 
ς .» 3 Ν .ω Ν) ο / ἡμῖν ἐπὶ κεφαλήν µοι ἐπαχθεν, οἰνοχοοῦν δ τῷ λόγῳ. ς , ; Ας Οὕτως ἠπόρεις οἴνοχόων, καὶ ἀπηγορεύχασιν ἄρα ἤ τε 

λ Ν Δ Ἡδη καὶ ὁ "Ἠφαιστος διακονούµενοι; σὺ δὲ καὶ τὴν 
ον ες , κύλικα οὐκ ἂν ἄλλως λάθοις παρ) αὐτοῦ ἢ φιλήσας 

πρότερον αὐτὸν ἁπάντων ὁρώντων, καὶ τὸ φίλημά σοι 
{Ν πω /. λα Υ ο λα ην πολλά Ἠθιον του νεκταρος, καὶ διὰ τοῦτο οὐδὲ διψῶν πολλάκις ον. ος ᾿ μας αιτεῖς πιεῖν" ὃτὲ δὲ καὶ ἀπογευσάμενος µόνον ἔδωχας 

/ ο) ς / ἐχείνῳ, καὶ πιόντος ἀπολαθὼν τὴν κύλικα ὅσον ὑπό- 
ω 

. Ν Μ λοιπον ἐν αὐτὴ πίνεις, ὅθεν καὶ ὁ παῖς ἔπιε χαὶ ἔνθα 
/ Ν .ω προσήρµοσε τὰ γείλη, ἵνα καὶ πίνῃς ἅμα καὶ φιλῆς: / ες καν ο τρ : ὃς ο ος πρῴην δὲ ὃ βασιλεὺς καὶ ἁπάντων πατηρ αποθέµενος 

τὴν αἰγίδα καὶ τὸν χεραυνὸν ἐκάθησο ἀστραγαλίζων ο 
ο ς, μετ) αὐτοῦ ὁ πώγωνα τηλικοῦτον χαθειµένος. Ἅπαντα 

οὖν ὁρῷ ταῦτα, ὥστε μὴ οἴου λανθάνειν. --- ο ο : ὃ. ΖΕΥΣ. Καὶ τί δεινὸν, ὢ Ηρα, µειράκιον οὕτω Ἡ [ον ο . ον Ε - καλὸν μεταξὺ πίνοντα καταφιλεῖν καὶ ἤδεσθαι ἀμφοῖν 
καὶ τῷ φιλήματι καὶ τῷ νέχταρι; ἣν γοῦν ἐπιτρέψω αὐτῷ 

/ / κἂν ἅπαξ φιλῆσαί σε, οὐχέτι μέμιψῃ μοιπροτιµότερον τοῦ 
νέκταρος οἰομένῳ τὸ φίληµα εἶναι. 

ΗΡΑ. Παιδεραστῶν οὗτοι λόγοι. ᾿Εγὼ δὲ μὴ οὕτω 
µανείην, ὡς τὰ χείλη προσενεγχεῖν τῷ μ.αλθακῷ τούτῳ 
Φρυγὶ οὕτως ἐχτεθηλυμένω. 
 2ΕΥΣ. Μή µοι 
δικοῖς: οὐτοσὶ γὰρ δθηλυδρίας, ὁ βάρέαρος, ὁ μαλθακὸς, 
ἡδίων καὶ ποθεινότερος ---- οὐ βούλομαι δὲ εἰπεῖν, μή σε 
παροξύνω ἐπὶ πλέον. 

λοιδοροῦ, ὢ γενναιοτάτη, τοῖς πχι-- 

4. ΗΡΑ. Εῑθε καὶ γαμήσειας αὐτὸν ἐμοῦ γε ἕνεχα: / ο π/ 
ο Ψέμνησο γοῦν οἷἅά µοι διὰ τὸν οἰγοχόον τοῦτον ἐμπαροι- 

γεῖς, 

ΖΕΥΣ. Οὐκ, ἀλλὰ τὸν "Ἠφαιστον ἔδει τὸν σὸν υἱὸν 
οἰνοχοεῖν ἡμῖν χωλ / 3. .ω ἔνοντα, ἐκ τῆς χαμίνου ἥκοντα, ἔτι 
τῶν σπινθήρων ἀνάπλεων, ἄρτιτὴν πυράγραν ἄποτεθει- 
μέγον, καὶ ἀπ᾿ 
ἡμᾶς τὴν χύλικα χ. 
ταξὺ, ὃν 

ἀσέόλου 

ρα οσο συµποσιῳ τῶν θεῶν, 
κ 

οὐδ) ἂν ἡ 

ἐχείνων αὐτοῦ τῶν δαχτύλων λαμθάνειν 
αἱ ἐπισπασαμένους Υὲ φιλῆσαι με-- 
µήτηρ σὺ ἡδέως φιλήσειας ὑπὸ τῆς 

χατηθαλωμένον τὸ πρόσωπον. Ἡδίω ταῦτα: 3 / δ 1, .Ἡ Γι 
- 

ο 
ου Ύαρ; καὶ παρὰ πολὺ ὁ οἰνοχόος ἐχεῖνος ἐμπρέπει τῷ 

196ΙΑΝύς. 1. 

ον 

Ι5ΓΝΟΝΙ5 ΕΤ ΙΟΥΙΕ 

1. 40ΌΝΟ. Ἐν απο αο]εξοθηα [πι λα, ἑαρίίο, ΡΙΗΥ- 
ΒΙΗΠ1 αὐ Τα ταρίαπα Ἠπο σα ακίς[ί » ΠΗΙΠΗ5 1ο οΓας., 

105. Ταπηπα εΠαΠχ, ο 1 1Πο, απημ]ανῖς » {αιη 5ΙΠΙΡΙΙοβῃα 
αἳ πα]! Ῥ]απο πιοΙοςίΠη 5 οᾳυἱᾶθῃι ορίπαβαν ἵπ Πη]ίοιος «ο- 
Ία5 ἀΠΙεΙθιῃ ο5κο ἰο, ααΦόμ]αΙθ οοηβιαγθγ]η! ΠἹΘΟΙΠΗ., 

δ. ΟΝ. Νο Ιδία φπἱάσπι Τοσίθ [αοῖς, πο ἀἶσπα [πα ροι- 
580Πα απ ΟΠΙΠΙΗΠΗ ἄσοαΠα. πάπα 4ομηίηιας 5ἱ5, Το]οία πῃο 
Ιαβίήνηα ακογας ἵῃ ἴθγγαΠ1 ἀοςσσῃαῖς πΙΩΟΠΑ(ΠΤΗ., ἵπ. αΠΓΠΙΠΙ 
Υ6ἱ καίγγαπη ἴααγιπηνο πηπίαίας. ΑΙΙαΠΙΟΗ. Π]α ΠΡΙ ςα]{δῃι 
Τη ΤΘύ Τὰ ΠαΠΟΠ{ : ΥΟΓΗΠΙ Τά 52Η) Ιίππι ΡΠΕΤΙΠΙ ταρη]ς[ῖ οἱ 
πο ογο]αδῖ, αοπογοφἰςκίπης 46ΟΓΙΠΙ - 6ἳ ποβίδοµπα ππῃς 
Ἰαβίαί αργα αρα πη Εἱ πο ασίας » ΥΕΙΡΟ απϊάσια ρίποσγηα. 
Ταπίαπα ΠΡΙ οραξ ΡΙΠΟΟΓΠΑΤΙΙΠΙ Ρεπιυπία 2 ἀο[ορθιιΠί «οἶ]ίοσε 
4ε]αδεαί! Ηοῦο οἱ Ὑπ]οπηιις ΠηΠ]ς (γάμο: 6ἱ {π 6αΠο σα11 6Ο 
ποἩ αλίο αοοἴρογο 5ο]ος αὖ ϱο, 414Π1 ο561ο μας ἀαίο ἵη 
οπιη η οοΠδρθοίΗ : ας 5 γΊΗη Ίου Πρίδπαγ]ας ο5ί ποσίαγο : 
1460 η 5Η1θις φἱἆθιῃ 5ἵθρε Ῥοροἱς Ρίρογο : Ιπίσγάιηι οἱίσηι 
ἀθριςίαίο 6ο]απή ροσπ1ο, Ρυάῃθγο 5οἶος 1ραί : ααάπΊ(αο Ρ- 
Ῥευῖε πεσσρίαηα οα[ίσσι, 4 ΠΙΠΠΗ ΤΠ 60 ΤΕΙ ΠΗΠΗ οἱ, οὔμ- 
οἳδ, πάς οἱ ἱρεο ΡΙΡΙ! απα(αθ ρατίε αρρ]ίο{ Ἰαρία, αἲ οἱ 
μας «ἴπην] οἱ οδομ]ορῖς, Ἀπρεν αἆθο νοκ θἱ ΟΠΙΠΙΙΠΗ 
Ρα{6Ι, Ροδίε1ς ασίᾷσ ας Γ]ηλίΠο, 5οἆθμας Ια]ΐς ΟΠΗ 0 Ἰαάθης, 
απ (αηίαπι Ραγβαπη τοπ] Ες. Ἰδία γίάσο εααἶάεπι οπησία. 
αἱ ΠΙΠΗ δἳί οἳς Ῥιίος {ο Ιαΐστς, 

5- 4ΌΡ. Εί φαἰά (αηίαπα ἵπ 6ο ο]ηηῃὶς θδί, Φ1πο, δἳ 
ἁἀο]οςοθηΠ]ΗΠ1 θα [ο Ίηα Ἱπίου μήροπάαπή ρογ)αδίθηι, δἳ ἀσ]ς- : 
οἵου απηΏοΡις, θἱ οβΟ]ο οἱ ποσίατο ὁ Ίπ]ο 5ἱ Ῥογπηίκογο 1ροὶ 
να] 5επ]ο] οβομ]αεί (ο, {411 ΠΟΠ. αΠΙΡΙΗ5 Υ {1ο μη] νετίαες, 
αποᾷ απίε[ογοπᾶ σπα ποο(ατί αἲὈ](γου «μην πμ. 

40Ν. Ηϊ δπη{ εοναπα, απ ρήθγος δΕΟΙαΠΙ1Ρ, ΘΓΠΊΟΠΕς : 
αἱ η ηῖ πο οοη(ἱσογ]ί πδηπε εὉ Ἰηδαπίνα, αἱ 4άΠΙΟΥΘΑΠΙ Ἰα- 
Ρία πο] Ιαΐς Ρμγοί (απο ο[[ομηπαίο, 

30Ρ. Να {απ οοηγῖοῖῖς Ἰηουδ5ε, οΡΙΠηᾶ, ΠΠΘΟ5 ἄΠηοΓος - 
Ἰήσσς θηίηι πημ]ορηίς, μ]ο Ῥαγραγας, οσο ππο[]ῖς:. δα νίος 
ε{ απιαΡΙΠΙοΥ ος! ---5δ4 {6ΙΠροΓο νγαιβῖς, πο {6 πηᾶοῖς ΡΗΘΗΙ, 

4. ᾷΌΝ. Ὀμηαμα εἰ αχοτσια Πα. ἆποας πιθα. (14 θηῃ 
Ρτα[ἴα : ΠΙΘΠΗΘΗ{Ο {Π1ΘΗ, απαπα Ἰπάίρηα Ργορίος ἱςέπηι Ρίη- 
6β/ΠΑΠΗ ΤΠ πηο αἁπη][ίας. 

10Ρ. Νοη Ἠππο φο]ίσσί, αξ Ὑπ]οβηΙα Ῥοίς ορονίθραί 
{αυπ1 βΠαπῃ γἴῃα ποθίς πηἰηϊςίγαγο οἸαπάΙσσηίθηα, α- [ογηᾶσς 
νεπΙεπίθια, ς]οαεῖς αά]ο ορεΓίαπα, Γοτοῖρο ]άμ1 Πιοᾶο 
ἀεροδίίο; αὐ ἰφ[ίκᾳπο ἱρίς πος ἀῑσί[ῖς οορογο σα]ἱσοριῃ, οἱ 
εστι απιρ]εχι αἰίτασίαπα οφε]ανῖ Ἰηίετοα, ου] πα {α (πἱᾶσπι 
πιαίθι' Πβοηίθυ 056 ΠΠ [ενας Πα]]σίτιο πἶστα ἱπ[οσ[ο [αοἱδῃῃ. 
Ἠσο Παουπάίογας ΠΟΠΠΟ 2 πη[ίππιααα Ἰηίθγοςί, αἱ Πο η Ρο- 
ου]15 ΠΠΠΙδί6υ Πιασίς ἀροσαί δΥΠΙΡΟΡΙΙΤΗ 46ΟΡΗΠΗ : ἄ4γπΙς- / μ 

. . . 
. 

ὁ Γανυμήδης δὲ χαταπεµπτέος | ἆος αιίοπι ἀειη[είεππά ας Πέοραπη 1η Τάαμ1 : Παπ ας οδί οπίπι, 

4 
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ς) 
ἴ . Λ 

αὖθις ἐς τὴν Ίδην: χαθάριος γὰρ καὶ ῥοδοδάκτυλος χαὶ 
νόσο 

ἐπισταμένως θρέγ ει τὸ ἔχπωμα, χαιοσε λυπεῖ μάλιστ αν 

χα ὴ φιλεῖ ᾗδιον που νέχτ ταρος. 

5. ΗΡΑ. Νῦν καὶ ο 7εὺ. ὃ φαις του χαὶ | 

οἳ ὃ δάκτυλοι αὐτοῦ ἀνάξιοι τῆς ς χύλικος χαὶ ἀσθόλου 

µεστός ἐστι, καὶ ναυτιᾶς ὁρῶν αὐτὸν, ἐξ ὅτου τὸν καλὸν 
ο ας 

κοµήτην τοῦτον ἡ Ίδη ἀνέθρεψε" πάλαι δὲ οὐχ ἑώρας 
͵ 

δ χάμινος ὼλ 

παῦτα, οὐδ) οἳ σπινθτρες οὖδε 

ε μὴ οὐγὶ πίνειν παρ αὐτοῦ. 

ΤΕΥΣ. λυπεῖς ὦ ρα, σεαυτὴν, οὐδὲν ἄλλο, κα- 
3 έν 

μοὶ ἐπιτείνεις τὸν ἔρωτ τα επιμ εἰ 
ν υ 

παιδὸς ὥραίου δεχομένη τὸ ἔκπωμα, σοὶ μὲν ὃ υἷος οἳ- 

ὰ ὦ Γανύμηδες, ἐμοὶ μόνῳ  ἀναδίδου τὴν 

ἑκάστῃ δὶς φίλει με χαὶ ὅτε πλήρη ὁ θρέ- 

γοις κάτ α αὖθις ὑπότ Ἐ παρ) 

; ο ας 
νογοείτω, σὺ ὃ 

ιν ο Ε] 
κύλικα : χαι ἐφ σ 

ἐμοῦ ἀπολαμβάνοις. Τί 
; 

τοῦτο: λακρύεις: μι δέδιθι- οἰμώξεται γὰρ, Ἡν τίς σε 

λυπεῖν ἐθέλη. 

6. 

ΗΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΣ 

1. ΗΡΑ. Τὸν Ἰξίονα τοῦτον, ὦ Ζεὺ. ποῖόν τινα 

τὸν τρόπον ἡγηρ Β 

ΖΕΥΣ. Ἄνθρωπον εἶναι αι χρησ τὸν, ὦ ρα, καὶ συµ- 

ποτικόν" οὐ γὰρ ἂν συνΏν ἡμῖν ἀνάξιος τοῦ συμποσίου 

ὤν. 
ἨΡΑ. Ἀλλ) ἀνάξιός ἐστιν, 

«ηκέτι συνέστω. 

ΖΕΥΣ 
γαι. 

ἨΡΑ. Τί ἄλλος --- χαΐτοι αἰσγύνομαι εἰπεῖν 

αὐτό: τοιοῦτόν ἐστιν ὃ ἐτόλμησε. 

ΖΕΥΣ. Καὶ μὴν διὰ τοῦτο καὶ μᾶλλον εἴποις ἂν, 

ὅσω καὶ αἰσγροῖς ἐπεγείρησε. 

. Τί δαὶ ὕθρισε; χρη 

ῃ 
Μῶν οὖν πολη τινάς 

συνίηµι γὰρ ὅποῖόν τι τὸ αἰσγρὸν, ὅπερ ἂν σὺ ὀχνή- 

σειας εἶπεν. 

1.ΒΡΑΔ. Αὐτὴν ἐμὲ, ο κ ἄλλην τινὰ, ὦ ΖΕῦ., πολὺν .0 

ήδη Ἰβόνον, Μαἱ τὸ αν πρῶτον Ἡγνόουν τ τὸ τ πρᾶγμα» 

Διότι α τενὲς ἀφεώρα ἐς ἐμέ: ὁ ὃ δὲ καὶ ἔστενε καὶ ὑπε- 

δάκρυε, καὶ εἴ ποτε πιοῦ παραδοίην τῷ Γανυμήδειτὸ 

ἔκπωμα, ὃ δὲ ἦτει ἐν αὐτῷ ἐκεῖνῳ πιεῖν καὶ λαθὼν ἐφίλει κ - 
μεταξὺ καὶ πρὸς τοὺς ὀφθαλμοὺς προσηγε χαὶ αὖθι 
- 3 ο Δ 

ἀφεώρα ἐς ἐμέ: ταῦτα δὲ ἤδη συνίειν ἐρωτικὰ 
ον 3 -. Γ 958 4 μἳ 3 ἀΔ Ε, 

Καὶ ἐπὶ πολὺ μὲν ἠδούμην λέγειν πρὸς σ καὶ ὤμην 
/ -ω / ἀ εά 3 ἃ δν Ν. , 

τῆς μανίας τὸν ἄνθρωπον' ἐπεὶ δὲ καὶ λόγους 

ἐτόλικησέ µοι προσενεγχεῖν, ἐγὼ μὲν ἂφεῖσα αὐτὸν ἔτ 

δακρύοντα καὶ προχυλιγδούµενον» ἐπιφραξαμένη τὰ 

ὥτα. ὥς μηβὲ ἑ ἀχούσαιμι αὐτοῦ ὑβριστικὰ ἵ ἴκετεύοντος, 
ἀπΏλθον σοὶ φράσουσα: σὺ ὃξ αὐτὸς ὅρα ὅπως μέτ ει 

τὸν ἄνδρα. 

ϱ,. ΛΡΕΣ 
. 8 

µέχρι τῶν 
χταρος; ἁλλ ἡμεῖς το 

. 
Ἐὖ γε ὅ κατάρατος ἐπ 

3 κ α ο 

ἐμὲ αὐτὸν καὶ 
σ / 

Ηρας γάμων; 
ο 3 θὐ -- / 

τοσοῦτον ἐμεθύσθη τοῦ νξ- 

ούτων αἴτιοι καὶ πέρα τοῦ μετρίου 

ίις, 511) 

οἱ τος ἀῑφίίογαπα π]ίογε, εί 5οῖίο ροτηῖςῖϊ ροσυ]απα, αποά- 

απο {ε πΙαχίηε Πέ, οδομ]αΐαγ πεσίατο 5παγΊης, 

5. 1Ν. Νιπς οί εἰαπᾶας, ο ζαρίΐ6ς, εσί Ὑπ]οσπις, οἱ ἁἷ- 

σε εἶας Ιπάίσαϊ ααῖ {παπι εα]ίορπι οοπἸησαηΕ, εἰ Γσ]πῖς 

Ῥϊοπας,, Ἡ]οπιε ἔα οοΠβρθείο Πᾶμςθας, εχ απο ἴεπιρογε Ῥη]- 

Ὁ οἨταπα οοπιαξα]απη Ἰσέαπα Τάα οπα(τῖν]ς : ἀπάαπα Ἱξία που ν]- 

ἄθμας, πθε φοἰπίϊ]α ποσαθ οαηίπας ασογ[εραπέ {ε, απῖπ 

Ῥΐμεγες αΏ οο. 

ΠΡ. Αμαῖς, Πππο, ἴθηλεί ἵρσαπι, π]] αλά, ππεππσε 

ΑΠΙΟΓΟΠΙ Ἰπίεπάϊς «πιπ]απᾶο.  Οποᾶ»ί πτανοΓῖς α Ῥπειο 

Γογπιοςο αεεἴροτε Ροσυ]απα, ΠΡΙ ΠΗας γίπαπα πηηϊςίγεί : αἲ 

ία, 6απσπιεᾶος, 5ο πημί ῥταῬε εασρπα, εἰ αἲ 5ἱηδα]ος 

Ῥὶς 5ωατίατα ππθ, οἱ απαπη ΡΙοπαπα Ρογη]αϊς, εἰ Πέεγαπα ἀεῖη- 

ᾱε, Ύπσπη α τηε τεεῖρίς. Οπ]ᾷ Που» Ιαογπατο» πε {πε : Ρ]ο- 

τορῖί οπῖπα οἱ απῖς ΗΡΙ ππο]οςίαπα αἴενγο πο]ηοιῇ. 

6. 

ΙΓΝΟΝΙΡ ΕΤ 10Υ15. 

1. ΠΓΝΟ. ΤΙοπεπη Ἱςίππα, ο ΦαΡίΐ6ς, 4παἴοπῃ πιο μας εσξο 

ρυίας» 

ΠΙΤΡ. 6οππποά πα Πομηίπθπα, Ζππο, αίσηο ο ΕΠαπαίθηη 

οοπτ]νϊϊ Γασίαπα : ΠΟΠ οπΊπα ποβίςοππη γογξατοίας, 5ἱ απ[άεν 

Ιπάΐσηας εδδοί 5ΥπροΣΙο. 

ΠΤΝ. Ιπάῖσηις τετο; απῖρρε Ἱπ]ατίω στανἰς αποίος: απατο 

ποβίδοππα αππρΠας πο 5ἲῖ. 

ΠΡ. Οπαπι {απᾶσπα Ἱπ[ατίαπα Γοοῖς2 οροσίεί επίπα, ηἱ ἃτ' 

Πτογ, πιο αποᾳπθ ΟΟΓΠΟΓΘΙΗ Πεγῖ. 

ΠΤΝ. Φιῖᾶ απίοπι αἴαᾶ 5 --- αἱ ραᾶος Πππρεβϊξ πε ἀἴσαμας 

{α]ο [αοἴπας εδί απδας. 

ΠΡ. ΕΙ εαπα απἰάσπα οῦ Τ6π1 πηασῖς εἴῖαπῃ ἀῑχετῖς, απος 

{ατρῖα Γαθηῖί οοπαία5. Απ ἰπίίαγ ασπαπα ιοπίαν 5 οἴοπ]ηχ 

Ἰπίε]]ίσο,, επ]αςιποᾶῖ εἲε ΠασίΠοσαιο Π]αά, φιοᾷ ο]οσαἳ το[ιι- 

δῖας. 

ο ΤΝ. Ίπιο πηθ {ρδαπα, Ποπ. αΠαπῃ απαπάαπα, Φαρίίοι, 

Ίαπι ἀπᾶππι. ο Ῥείπχαπα εηυἶάεπα ΙβΠΟΓΑΡΑΠΗ ΤΕΠΗ, ΟΠΣ Ιπίοη- 

ας οσπ]ῖς αφρϊσοτοί ἵπ πηθ : Ἠῖο απίεπα εἰ πεππεβαί, εἰ 5πῃ- 

Ιασηϊπιαβαίας : ἱ απαπᾶο,, αἱ Ῥίρεταπα, ἰτάᾷεΓθηα (6απγπηεϊ 

Ῥοσα]απι, ἴαπλ ηῖς Ροξοεραί ἵπ εοᾶσπι ΡίροτεΣ αοοερίιπιαπε 

Ῥοσπ]απη οςοπ]ααίας Ἰπίογεα, οομ]ῖς αἀπιογεμαί, αἴηπο 

Πίγαπα Ἰπίπεραίας ἵπ ππο.  Π]α Ίαπα ἸπίοΠῖσεραπι απιαϊοτία 

6-»α” οἱ ἀἴα απϊάθπα ππο Ῥιιᾶοναί Ίο αρηᾶ {ε ἀἴσεγε, ῬΙ]- 

(αραπιαπο οεςςαίαγαπη Μοπηῖπεπα αὐ Ἰηξαπία : αἲ ΡοΣίαπᾶπι 

Ἰ]απαῖς 5ογπιοπῖδι5 ααδας οσί πηε ςο][οϊίατα, εσο ἀεσμίπεης 

Ἠ]απι αά μας ἵπ Ἰαοηϊπιῖς οἱ ρεᾶῖρας αἀγο]αίαπε, ορίηταἰς 

αμΐρας, πο απάίτεπαι εοπίππιεῄίοσα 5αρριο Πίο Ῥείεπίεπη, 

αρ εδ Ιπάιοαίατα : ἴα απίθπα γῖάς σποπιοᾶο σίταπα π]οἴςεα- 

τ]5. 

3, ΙΡ. Φίεσῖπα Ἱπ[απᾶας Πἱα ἵπ ππεπηοί ἵρρατη, εί αἲ 

Ἱωποπῖς α5απθ οοπουΡίτα52 αἆθοπε Ἱπευη]αϊα5 ΡΗ{ πθείατο» 

τογαπῃ ποδηιεί ΘΟΓΙΠΙ εαιΙδᾶ 5ΗΠ1Η5,, οἱ π]ίτα πιοᾶυΠῃ ἄΠΊᾶΠ 

να Αμ ηλ ώΛΨοω.ν.. 
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οπου. οἵ Ἱε καὶ συµπότας αὐτοὺς ἐποιησάμεθα. 

Συγγνωστοὶ οὖν, εἰ πιόντες ὅμοια ἡμῖν καὶ ἰδόντες οὗ- 

ράνια κάλλη καὶ οἷα οὔ ποτε εἶδον ἐπὶ ἱ γῆς, ἐπεθύμησαν 

ἀπολαῦσαι αὐτῶν ἔρωτ τι ἁλόντες: ὁ δ᾽ ἔρως βίαιόν τί ἐστι 

καὶ οὐχ ἀνθρώπων μόνον ἄρχει, ἀλλὰ καὶ ἡμῶν αὐτῶν 

ἐνίοτε. 

ΗΡΑ. Σοῦ μὲν καὶ πάνυ οὗτός γε δεσπότης ἐστὶ χαὶ 

ἄγει σε καὶ . τῆς ῥινὸς, φασὶν, ἕλκων, καὶ ἔπῃ αὐτῷ 

ἔνθα ἂν Ἡ δγ Ὥταί σοι. καὶ ἀλλάττη ῥᾳδίως. ἐς ὅ τι ἂν κε- 

λεύσῃ, καὶ ὅλως κτῆμα χαὶ παιδιὰ τοῦ ἔρωτος σύ γε" 

καὶ νῦν τῷ Ἰξίουι οἶδα καθότι συγγνώµην ἀπονέμεις 

ἅτε καὶ αὐτὸς μοιγεύσας ποτὲ αὐτοῦ τὴν γυναῖκα, ἤ 

σοι τὸν πες ἔτεχεν. 

4. ΤΕΥΣ. Ἔτι γὰρ σὺ μέμνησαιε ἐκείνωνν εἴτι ἐγὼ 

ἔπαιξα ἐς ο χατ. Ελθών: ἀτὰρ οἴσθα ὅ μα δοχεῖ περὶ 

τοῦ Ἱξίονος: χολάζειν μὲ ἓν μηδ εμας αὐτὸν μηδὲ ἄπω- 

θεῖν τοῦ συμποσίου" σκαιὸν γάρ: ἐπεὶ δὲ ἐρᾷ καὶ ὥς φὺς 

δαχρύει καὶ ἀφόρητα πάσχε 30 ---- 

ΗΡΑ. Τί, ὦ Ζεὺ; δέδια γὰρ µή τι ὑθριστικὸ 

σὺ εἴπης. 
ΖΕΥΣ. 

μενοι αὐτῃ σοι ὅμοιον , ἐπειδὰν λυθῇ τὸ συµπόσιον 

κάκεῖνος ἀγρυπνῇ, ὡς τὸ εἰχὸς., ὑπὸ τοῦ ἔρωτος, παρα- 

κατακλίνωµεν αὐτῷ φέροντες: οὕτω γὰρ ἂν παύσαιτο 
ἀνιώμενος οἴηθεὶς τετυχ Ἠκέναι τῆς επιθυμίας. 

ΗΡΑ. Ἄπαγε, μὴ ὥρασιν ἴκοιτο τῶν ὑπὲρ αὐτὸν 

ἐπιθυμῶν. ι, 

7ΖΕΥΣ. Ὅμως ὑπόμεινον, ὦ ρα. Ἠ τί γὰρ ἂν 

χαὶ πάθοις δεινὸν ἀπὸ τοῦ πλάσματος, εἶ νεφέλη ὃ Ἰξίων 
συνέσται; 

5. ἩΡΛ. Ἀλλὰ Ἡ νεφέλη ἐ ἐγὼ εἶναι δόξω, καὶ τὸ 

αἰσχρὸν ἐπ᾽ 

2Ε15Σ. Οὐδὲν τοῦτο φής' οὔτε γὰρ ἧ νεφέλη ποτὲ 

"ρα γένοιτ’ ἂν οὔτε σὺ νεφέλη; ὁ δ᾽ Ἰξίων µόνον ἑξα- 

πατηθήσεται. 
ΗΡΑ. Ἀλλ' οἳ πάντες ἄνθρωποι ἀπειρόχαλοί εἶσιν" 

αὐχήσει κατελθὼν ἴσως καὶ διηγήσεται ἅπασι λέγων 

συγγεγενῆσθαι τῇ ρα καὶ σύλλεκτρος εἶναι τῷ δὲ 

χαΐ που τάγ᾽ ἂν ἐρᾶν µε φήσειεν αὐτοῦ, οἳ δὲ πιστεύ-- 
σουσιν οὐχ. εἰδότες ὡς ν 

2ΕΥΣ 

ἐμπεσὼν τροχῷ ἅθλιος προσδεθεὶς συµπεριενεχθήσεται 
μετ᾽ αὐτοῦ ἀεὶ καὶ πόνον ἄπαυστον 

Ξ ν 

Οὐδαμῶς: ἀλλ᾽ εἴδωλον ἐκ νεφέλης πλασά- 

ἐμὰ ποιήσει διὰ τὸν ὁμοιότητα. 

».- 
νεφέλη συνῆν. 

Οὐκοῦν, ἦν τι τοιοῦτον εἴπῃ, ἐς τὸν ἄθην : 

ἔξει δί ὺ Εζει οιχην διδοὺς 

οὐ τοῦ ἔρωτος ---- οὗ Υὰρ δεινὸν τοῦτό γε --- ἀλλὰ τῆς 

μεγαλαυχίας. 

τε 
ή- 

ΗΦΑΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ. 

1. Ἠφ. Ἑδρακας, ὢ Ἄπολλον, τὸ τῆς ἹΜαίας 

βρέφος τὸ ἄρτι τεχθέν; ὡς καλόν τέ ἐστι καὶ προσ- 

μειδιᾷ πᾶσι καὶ δηλοι ἤδη µέγα τι ἀγαθὸν ἀποθησό- 
μενον. 

ΥΠΙΠ. ΡΕΟΒΟΝΜ ΡΙΑΤΟΕΚΙΠ. 7. δι 

165 Ἠοππίπασα, απἰ εοηγΊνας εἰἶαπα ο05 αἀδοϊνονίηας. Ίσπο- 

εοεπάηπη Ισίέαν 1ρ5ῖ5, 5ἱ Παιςίο ραγί αίαπεπος Ροία, γἰςίδας 

εΦ]οςηρας [οηῖς, απα]ε5 πππ(παπη. δΡρεοίαταπί ἵπ ἵνα, 

ἀρριάσναναπ{ (πα Π]]5 πιο οαΡίΙ : αΠΠΟΓ απίθΠα γἱοἱοη{πι 

απἰάπααπα οδέ, πεσιο Ποπηϊηῖρια5 5ο]ήπῃ Ίππρεταί, 56ἆ οἱ πο- 

Ῥϊδηιοαί ἱρ5ίς αἰᾳπαπάο. 

ΠΝ. Τη {6 φπἱάθπα πα]ἀο ἀοππίππα Ἠΐσοσο οχοισοέ, {6- 

απο ααἲί ας [οί, Πᾶδο, αἱ αἴππί, ἴπαμοης τ 6ἱ {α 5οφιθνῖς 

Ίρδπα, 4ποσπππαπε ἀπσαί, πππ{ατῖσαο {αοῖ]α ἴπ (παπΠιοΠΙ- 

ας Παβδεί{ [ογήπαπα : ἄίαπο οΠΙΠΙΠΟ ῃοβδεδδίο Ππάμςαιθ 

απιογῖς ο5 Ρτο[δοίο : οἵαπι παπο ΤΓκίοπί 5οἵο ος γοπίατη (πῖ- 

Ῥηα5., 4πἱρρο σπῖ 6ἶα5 Ἱχογεπι Ίρσο αΠηπαπάο αἀπίετατίς, 

αασς ΠΡΙ ΡΙΠ]λοπη Ῥερεν]{. 

4. 40ρ. Έαπο οαπππαπη τεσογᾶατῖς 6ΟΡΙΠΙ, 5 απἷᾶ οσο 

Ἰα511Π {εγγαπα ἀθςοσπάεης 2 αἱ 5οἶπ) απ] πηϊμΙ 4ς Τχῖοπο γ]άσα- 

αχ» ρυπίτο απἰάσηα ποππασπαπα. ἵρεαπα, πεσιθ οχίαάσιο 

βυπηροςίος Ιπαγβαπαη οηἶπα : απαπάἀοσαἱάθιη νογο απια!, οἵ, 

αἱ αἷς, ρ]οταί, οἱ Ἱπίο]ογαβί]ία [τί ---- 

40Ν. Ου ρουτο, αφ αρίίοςὃ ΠαΠ ΠΙΘΙΙΟ πο απ]ά. Πασί(ῖο- 

ΞΙΙΗ {1 ποσο ἀῑσας. 

40ρ. Νεπαπαπα : 56 5Ιππ]ασγαπῃ οχ πεβια]α αδὶ Πηχοτ]- 

ηΊΗ5. 1ρ5ῖ ΕΠβί 5ἱπ]θ, Ροδί(παπα 5ολα{άΠὰ Γπογ]ί οΟΠΥΙΝΙΗΠΙ 

ορια νἰσι]αι, αἱ οτοᾶῖ ραν ο5Ι, Ρυᾶ 4ΠΠΟΙΟ, ΔΟΟΙΠΟΠΙΙ5 

Πακία ἱρδαπα : δἷο οηίπι 5εάαίας [ποπ οἶας 49191, 5ἱ Ῥα- 

ἰαπίς5α, αποᾶ οοποιρίεταί, αἀθερίπΠα 6556. 

45Ν. Άραδο : Ρεδδῖπιε Ῥεγεαί, τί ααὶ Τοπ 5αργα 5ηαῦι 

βογίθιῃ α[[οσίεί. 

40Ρ. Βιδίΐπο ίαππεΠ, ο ΦΗΠο : απῖά επίπα αἲ {6 πηα]ῖ Το- 

ἀππάαδῖί αἲ ἰδίο Πσπιοπίο, 5ῖ οσα περια]α (ποτ Τχίοη. 6011- 

βτθβδιις» 

ὄ. 4ΓΝ. Αί περι]α Ιδία 65ο ο55ε γἰάερον, εί πηρα 1]αά 

1π ππο ραΐναὈῖς οϱ. ἰπΠαάἴποπα. 

40Ρ. ΝΗΠΙ ἀῑοῖ5: πει επῖπι περι]α ππ(παπὴ Φ1πο Παί, 

που {α πεβα]α : Τκίοη {απίππι ἀθοῖριείαν. 

Π0Ν. ΑΕ, απα]ε οπποίί Ποπηΐπες ἀεσοτῖ ταάος 5ηΠ{, 5ἱ0- 

πἱαβίίαν (ογίαδςο, αὈῖ 1π ἵογταπα γεπονῖί, εί πανγαβῖί οπιΠίΡς 

56 ΦΠΟΠΕΠΗ ΙΠ]]ς56.,, 1 θοάδπα, 410 1ογοπι, Ἱεοίο ουβιῖςδε : 

απἴπ Ῥουτο ποπ. αΏ]ογγοί, Ἡί πιο ἀῑσαί πιάτο 56 : αἰ(ιο 

ογεάθέ οπηῖπος, Ισηανῖ 5οἴ]σεί ουπα πεβα]α ἵρ5άΠ1 Γἱ55ο. 

405. Ένσο, 5ἳ απ]ᾶ ε]αςπιοςἱ ἀῑκονῖέ, ἵπ ογοη ἀείναδης, 

γοίσ(πο πιίδευ αλΙσαία5 οἴγοιπιασείαΓ 6ΠΠ1 θἳ 56ΙΠΡΕΙ, ]4Ρ0- 

γοπ](πο ρογρείππα Παβερῖί ραπα5 4άΠ5., ΠΟΠ απιογῖ5 (ἨᾶΠΙ 

Ίμος φπἱάθπι σταγο ποΠ ο5{), 5εὰ ]αείαπίία». 

Ἱ. 

ΥΡΌΙΟΑΝΙ ΕΤ ΑΡΟΙΗΗΝΙΕ. 

1. Υῦο. ΥιάΙςΗπ), Αροΐίο, Μαΐα βΠο]απα πιοᾶο οά Πάπα 

απαπῃ Ρα]εμος οδί; ατηἰάείαπε οπηπίρας,, οἱ 1411 Ραΐε[αςῖ{ αἲῖ- 

απἰᾶ, αασά ππαρηϊ Ῥοπί 5Ρεπῃ [ασἶαί, 

8. 
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ΑΠ. Ἐκεῖνο τὸ βρέφος, ῶ "Ἠφαιστε, Ἡ µέγα ἄγα- 
θϱὸν, ὃ τοῦ ᾿Ἰαπετοῦ πρεσθύτερόν ἐστιν ὅσον ἐπὶ τῇ 

πανουργία; 
ΗΦ. Καὶ τί ἂν ἀδικῆσπι δύναιτο ἀρτίτοκον ὂν 

ΑΠ. Ἠρώτα τὸν Ποσειδῶνα,, οὗ τὴν τρίαιναν ἔκλε- 

Ψεν, Ὦ τὸν Ἄρη: καὶ τούτου γὰρ ἐξείλκυσε λαθὸν ἐκ 

τοῦ κολεοῦ τὸ ξίφος, ἵνα μὴ ἐμαυτὸν λέγω, ὃν ἀφώ-- 

πλισε τοῦ τόξου καὶ τῶν βελῶν. 

9. ΗΦ. Τὸ νεογνὸν ταῦτα, ὃ μόλις ἕστηκε, τὸ 

ἐν τοῖς σπαργάνοις» 
ΑΠ. Εϊΐση, ὦ ἣν φαιστε, Ἡν σοι προσέλθη μόνον. 

ΗΦ, ἸΚαὶ μὴν προσῆλθεν ἤδη. 
ΑΠ. Τί οὖν; πάντα ἔχεις τὰ ἐργαλεῖα καὶ οὐδὲν 

ἀπόλωλεν αὐτῶν; 
ΗΦ. Πάντα, ὢ Ἄπολλον. 
ΑΠ. Ὅμως ἐπίσχεψαι ἀχριέῶς. 

ΗΦ. Νὴ Δία, τὴν πυράγραν οὐχ ὁρῶ. 

ΑΠ. Ἀλλ) ὄψει που ἐν τοῖς σπαργάνοις αὐτὴν τοῦ 

βρέφους. 
ΗΦ. Οὕτως ὀξύχειρ ἐστι χαθά 

ἐκμελετήσας τὴν χλεπτικήν; 
8. ΑΠ. Οὐ γὰρ ἤχουσας αὐτοῦ καὶ λαλοῦντος ἤδη 

στωμύλα καὶ ἐπίτροχα" ὃ δὲ καὶ διακονεῖσθαι ἡμῖν ἐθέ- 

λει. Χθὲς δὲ προκαλεσάμενος τὸν Έρωτα κατεπάλαισεν 

εὐθὺς οὐκ οἵδ᾽ ὅπως ὑφελὼν τὼ πόδε: εἶτα μεταξὺ ἐπαι- 

νούμενος τῆς Ἀφροδίτης μὲν τὸν κεστὸν ἔκλεψε προσ- 
πτυξαµένης αὐτὸν ἐπὶ) τῇ νίκη» τοῦ Διὸς δὲ Υελῶντος 

ἔτι, τὸ σχήπτρον: εἰ δὲ μὴ “βαρύτερος ὅ κεραυνὸς 
ἦν καὶ πολὺ τὸ πῦρ γε, κάχεῖνον ἂν ὑφείλετο. 

ΗΦ. Τοργόν τινα τὸν παῖδα φής. 
ΑΠ. Οὐ µόνον, ἀλλ’ ἤδη καὶ µουσικόν. 
ΗΦ, Τῷ τοῦτο τεχμαίρεσθαι ἔχεις; 
4. ΑΠ. Χελώνην που νεκρὰν εὑρὼν ὄργανον ἀπ' 

αὐτῆς συνεπήξατο' πήχεις γὰρ ἐναρμύσας καὶ ζυ- 

Ἰώσας, ἔπειτα πολλάδους ἐμπήξας καὶ µαγάδα ὑποθεὶς 

χαὶ ἐντειγάμενος ἑπτὰ Ἰορδὰς έμε λῴδει πάνυ γλαφυ- 

βὸν, ῶ "Ἠφαιστε, καὶ ἐναρμόνιον, ὥς κἀμὲ αὐτῷ φθονεῖν 

πάλαι χιθαρίζειν ἀσχοῦντα. Ἔλεγε δὲ ἡ Μαϊα ὥς 

μηδὲ µένοι τὰς νύχτας ἐν τῷ οὐρανῷ, ἀλλ᾽ ὑπὸ πε- 
ριεργίας ἄχρι τοῦ ὥδου χατίοι, χλέψων τι καχεῖθεν 

δηλαδή. πόπτερος δ᾽ ἐστὶ καὶ ῥάβδον τινὰ πε ποίηται 
θαυμασίαν τὴν δύναμιν, ᾗ ψυχαγωγεῖ καὶ κατάγει τοὺς 
νεχρούς. 

3 
περ ἐν τ 

ΗΦ. ᾿Ἐγὼ ἐκείνην ἔδωχα αὐτῷ παίγνιον εἶναι. 

ΑΠ. Τοιγαροῦν ἀπέδωχέ σοι τὸν μισθὸν, τὴν πυρά- 

ο νος 
ΗΦ. Εὺ γε ὑπέμνησας: ὥστε βαδιοῦμαι ἀπολη-- 

Ψόμενος αὐτὴν, εἴ που ὡς φὴς εὑρεθείῃ ἐν τοῖς σπαρ- 
άνοις. 

(55 - 95.) 

ΑΡ. ἨΙαπιπο Ἱη[απίοπαι, Ὑπ]οαπα, 6556 Ιπδίσπο ΒΟΠΙΠΙ, 

ααὶ Ταρείο 5ἳέ 5οπίοι, απαπίαπα αἲ αξία [ίαηα 2 

ΥΠΟ. Ἐσφα]ά πια] {αοθγε Ροδδίΐ τουθης παίαςὃ 

ΑΡ. Ἠοσα Ναρίαπαα, ου]α5 (πάσπίεηι Γαταίας οδε, απ 

Ματίσια ; Πἴα5 οπΊπι οὐ αχΙί οἶαα. γασίπα β]αάΙσηα 

Ίρευπη ἀἴσαπα, άπ6π1 οχανπαν1{ αἲοι οἱ 5αρ[115. 

:Ἠε πιο 

9. ΥΌΤιΟ. Πως ἴδία τουθης παίας, αὐῖ γῖκ ρεάίρας κίαί, 

θα Η Π. [α50152 

ΑΡ. Εχροιίοια, Ὑπ]οαπθ, π]οχ αίαιο αἆ {ο ασρρβδθι1!, 

γιο. Αίαῖ /απ1 αοσρδ»ίέ. 

ΑΡ. Οπίᾶ εσο 5 οπποίαπε Ἠαῦες Πη5ίγαππεηία, πΙ]άΠ]άθ 

οοΗΠΙ. ΗΡΙ Ρος 

ΥΙΟ. Οπησοία, Αροίο. : 

ΑΡ. ΤαάΠΙΕΠ Ιηδρίοο ἀ]ρβοπίου. 

ΥΠΟ. Τία πιο Φαρίίαι απηοί, [ογοίροη] ΠΟΠ γ]άθο, ι 

ΑΡ. Λί γιάερῖς οµΠα αΠουί ἵπ οππαῦα]1ς Πη[απ(15, 

ΥΙΟ. Ταπηπο ασπ[ῖς οδί ππαηίθΗς, ας 5ἳ 1Π. {6ο πιεῖ- 

{ας Γαο{ αγίου [αΓαΠά1 1 

3. ΑΡ. Νο πα 1λαπα απαινἰςίῖ Ίαῦα Ἰοᾳποπίοια αγσι{π]α 

απάαπα οἱ γο]α]]ία : απἶπ. οἱ παἰπϊςίνατο ποὺίς γη. Ἠειί 

γογο ριογοσαίαα ΟπρίάΙποπα Ἰαοίαπάο ἀε]θοῖί {απ ποςς1ο 

αποπηοᾷο 5 ΏάοσΠ5 Ῥοᾶ65 : {η Ἰπίοισα ἆ μπα Ἰαπάαβαίην, 

γοπονῖς ορδίαπα παγηριέ, Ἠαπι απηρ]εχα οϱ. γιοζοίαπης 

ᾷογἱ5 απίοπα τιάση{ῖ5 5οδρίτ], εἱ, πἰ5ί συαν]ης ο.5οί ΓΗΊΠΊΘΗ, 

ππ]ίπαπο ρηοπα Παβογοί, ἴ]αά αποφαο ηπριἰδδεί, 

ΥΠΙΙΟ. Ασίῑοη φποπάαπα αἱ ΔΙαΕΓΘΠΗ Ῥα6Υ ΙΓ] ΠΓΓΑ5. 

ΑΡ. Νοπ ου ἰαπίππι, 566 θἱ ]411 ΠΠΙΦΙΟΙΠΙ. 

ΥΌΤιΟ. Τὰ 41ο Ιπάϊσίο εο]]!σοιε ροίες 

ᾱ, ΑΡ. Τοκίπάἴπεια α[οιΡῖ ππουίααπα παπα Ἰηγοπίςεεί, 

ἸΠ5{γΗΠΙΘΠ{ΗΠΙ οκ οἳ ΙΠΠΣΙΟΙΠΑ πηρες]: ππαπα γης θηίπι 

πάαρία 5, Ίπδο αἀάῑίο, έπη οαγίο]{ς πῃχίς, οἱ α55εΓσμ]ο. 

εαρροδίίο, Πάθδαπθ Ιπίεπάθης 5ερίοπι, εαΠΙ{ γα]άθ ΤΕΠΕΓΙΠΙ 

απἰά άσμα, ο Ὑπ]οπο, οἱ οοπΟΙΠΠΙΠΑ, αἱ οβοπηεί 1ρ5ἱ Πηγ]- 

ἀσαια, ααῖ ἀπά σπα αγία ρυἱδαπύς οἴμανο 6χεγοθος.. Ῥγῶ- 

{αγορα ἀῑσσραί Μαΐα, 1λαπα πο ποσία απἰάσπα πἹαπογο ἵπ ος]ο, 

«ο ομπ]οβ[αξἶς οσο Ἱδ6116 αά 1Π[6ΓΟ5 ἀεεεθμάστα, ΠΕΠΙΡΕ 

Ραταίαταπα ασαῖά Ιπᾶς εματη : αἲῖς απίοπη οδὲ {η5ίνασίας 

οἱ γίγσαπα (παπά απα 51Ρἱ οοη/[εοῖξ πηγα ὈΗΙ γἰγίαίο ρυααἰἴαπη, 

απα απίπιας ἀμοἵΐ, ἀθάποϊίφιια ΠΠΟΓΠΙΟ5. 

Υ010Ο. Παπο Τρί ἀοπαν!, αάἱογάπα α{ οςςοί, 

ΑΡ. Ῥιοϊπάο γοδδἶΙάί ΠΡΙ ππογοράσπα, ΓΟΓΟΙΡΟΠΗ ---- 

ΥΠΟ. Ῥοσίε απο αἀπιοπηϊς[ῖ : απατε 180 αἲ ο) ἔδοι- 

ρογαμά σπα, δἱουΡί, αἱ αἱ, τορογίαίας Τη {α501ἱ5. 
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ἨΗΦΛΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΣ. ΥΡΙΟΔΝΙ ΕΤ ΟΥΙ5. 

ΗΦ. Τέμε, ὦ 7εῦ . χρὴ ποιεῖν; χω Ἱὰρ 5 ὃς ἔχε- ΥΌΤΟ. Οπῖᾶ πια, Παρίίοτ, οροτίεί {ασεγθ2 γομῖο θΠΊΠι, 

λευσας, ἔχων τὸν πέλεχυν ὀξύτατον, εἶ καὶ λίθον | 1ᾳβαίδίῖ, 5εοµτίπα ποβεης αοπ[ἰς5ίπιαπῃ, εἴῖαπῃ 5ἱ Ιαρίάεπα ορις 

δέοι μιᾶ πληγη δικό ψαι. αἲί απο Ἱεία ἀῑςεσατα. 

ΕΥΣ -- Εὺ Τε, ὅ φαιστε ἀλλὰ δίελέ µου τὴν 10Ρ. Ἠοείεσαπε, ο Υπ]σαπθ. Αἱ ία ἁῑνῖάε πιθΙπα εαραί 

χεφαλην ἐς δύο κατενεγκών. ο 1 ἵῃπ ἆπας Ρατίες ἀε[εεία 5εειτ]. 

Ἠφ. ώς μου, εἰ ο λα, πρόσταττε δ᾽ οὖν) ντο. Τεπίᾶςπο πιο 4Ώ Ἰηαηίθπι» Οπίη ἵπιροτα γεγε 
ὅ ον τάληθὲς ὅπερ ἐθέλεις σοι γεν ααοά τῖς ΠΡί Πετῖ. : , 

ΖΕΥΣ. Τοῦτο αὐτὸ, διαιρ εθῆναί µοι τὸ Χρανίου: 10Ρ. Ῥινῖάε πε εα]τατίαπη : αποᾷ 5ἵ ΠΙΟΤΕΠΙ ΠΟΠ 6εςςο-, 
σσ οὐ νο Ἴποος ζ τει - : ; ς τε εἰ δὲ πβησες, οὗ νῦν πρῶτον ὀργιζομένου πει ιράση- τὶς, ΠΟΠ ΠΠΠΟ Ῥεῖπηππη Ἱταίαπα εχρετῖετα πιο. δεᾷ νῖᾶε 

νι στ σι Ἠ- - - - - - - - Ἀλλὰ χρὴ καθ.κνεῖσθαι παντὶ τῷ σας μ. Γοτῖας οπηπῖ αππηϊ οοπΙοΠΙΙοΠεΕ, πει ομπείοεῖς : Ῥείθο θΡῖπι 
λ -ά ἃ νο -. - 

ἀπόλλυμαι γὰρ ὑπὸ ὠδίνων, ριο ἀο]οτῖοας, ααὶ ππεαπα οργεῦγαπα σοπγε]]αΠί. 

στρέφουσιν. 
ἨῷΦ. Ὄρα. ὦ Ζ5ῦ, μὴ κακόν τι ποιήσωμεν: ὁξὶ πι] τι ΐ ἵ ααὶ 1 . ρα. ὢ 4.8. μη τι ποιησω[ τυς | ΥΠΟ. Υιᾶε, ἑπρίΐος, πε πια] απῖά [αοἵαπας : αοπία 

ια , Ε ο 3 3 μι ε - α Β . - 
γὰρ ὃ πελεκύς ἐστι χαι οὐκ ἄναιμωτι οὗ επῖπα 56εηΓῖς εδί, εί ΠΟΠ 5ἱΠ8 5αηδηῖπε, πεσιε αἲ Τωεῖπα 

, 
Ἐτλείθυιαν ο. σε. πποτεπα, ΕΡί ους[είτίσαβί(αγ. 

ΖΕΥΣ. ε µόνον, ὢ Μφαιστε, θαρρῶν: ΦΌΡ. Ἰποπία πποο, Ὑπ]σαπα, απἀαείοτ : 65ο επῖπα ποτῖ 
οἶδα ἐγὼ τὸ συµ9 έρον. απῖᾶ εοπᾶιισαί. 
Πφ. Ἄχων μὲν, τν δε- τί γὰρ χρὴ ποι νεῖν σου ΥΌΤο. Πανας απἶάεπα, 5εᾷ {απιοπ Γεπίατη :. απῖᾶ οηῖπα 

κπελεύοντος; Τΐ τοῦτο; χ κόρη ἔνοπελος; Μέγα, ὦ Ζεῦ, κα- | αἰηαῖς [αεῖαξ, ἴε ΙαῬεπίο» Οπᾶ Ίου ραθί]α αγπιαία2. λΙα- 

χὸν εἶχες ἐν τη 2 ο εἰκότως γοῦν ὀξύθυμος ἄσθα τη- ι σπυπα, ο ἀαρίίες, πια]απα αριῖςι 1η οπρίίε : ππογῖίο ἰσίίας 

λικαύτην ὑπ πὸ τὴ Ἡ µήνι Ύγι τ παρθένον ζφογονῶν καὶ ταῦ- | Ἱτασππάας οΓα5, ααῖ ἑαπίαπη 5αῦ εογοῦγί Ππθπηγαπᾶ ΥΙταΙΠΕΡΧ 

πα ἔνοπλον: η το ου στρατ πεδον, οὐ χεφαλὴν ἐλελήθεις γῖνατη πμ[πίτες, ἴάπις ατηιαίαπῃ : ρτο[ροίο εαδίτα, ΠΟΠ εαραξ 

ἔχων. Ἡ ὃξ πηὸς και πυρρι σος ἴζει καὶ τὴν ἀσπίδα | εἶαπιποβῖς ΠαυιίςΗ. Πως γετο Σα[ίαί, ἵπαπε ατπηαῖς (πρι ταί, 

τινάσσει καὶ τὸ ο υ πάλλει καὶ ὶ ἐνθουσιᾶ» καὶ τὸ μᾶ- εἸγρειππη εοποπΗί, οἳ Παξίαπι γῖρταί, ας Γατοτο οοπεϊαίηι : 

ος καλη πάνυ καὶ ἀχμαία γεγένηται ἤδη ἐν βρα- | αποᾶαπε πιαχίπιαπι ο5έ, [Όγπηοξα αἀπιοᾶιπι ας πιαίινα Ία0α 
σσις τν ς πω. " -. : - - πες 

χει γλ λαυκῶ' πις μὲν, αλλα χοσµε: και τουτο Ἡ Χθρυς. | εκεί Ὀγενῖ : αρεία π]άθπα, 5οᾷ ουπαί Ίου οῖαπι ἵρδυπα 
σι /ν / Μ Ε) . εα Β 
Ὡστε, ὦ δ 25, μαίωτρά μοι πόθος ἐγγυήσας ἤδη αὖ- ι 5αΐθα. Θµᾳτα, ο δαρίίες, ου5ίειτῖοῖαπι Πιθτεθᾶδίη τοβᾶς Ί]α 

τήν. γΙταῖπο παῖμῖ ἄεξροηςα. 

ΖΕΥΣ. ὦ 4ΌΡ. Ομ Πεν πεΠπεαπί ροίῖς, Ὑπ]σαπε: Ῥεγρείπο θΠῖιαν 
ἄεὶ οι λεν, γὼ δ) οὖν τό γε ἐπ ἐ γΊτσο πιαπετε γα]. ΑΠαππεπ, απαπίπηα π πι εδ, ΠΠ] 
ἀντιλέγω. | οΡΙοσπος, 

ΗΦ. ΥΓΤΟ. Ἠου γο]εραπῃ : τεϊ(σα πηΏῖ σπιος οταη! : Ίαππαπε 
ἤδη συναρπάσω ο ο, Ίρφαπη οοιτρίαπη. 

ΖΕΥΣ. Εἴ σοι ῥάδιον, οὕτω ποίει' πλὴν οἴδα ὅτι ΠΡ. 5ἱ Πβί ου [αεῖ]α, ία [ας : πονὶ {απποπ, απ Πεῖ 
ἀδυνάτων ἐρᾶς. ΤΟΠ Ροβίπί, {6 αρρείετα. 

-- 9. 

ΠΟΣΕΙΛΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΟΥ. ΝΕΡΤΙΝΙ ΕΤ ΜΕΒΟΙΒΠ. 

1. ΠΟΣ. Ἔστιν, ὅὦ Ἔρμη, νῦν ἐντυχε τν τῷ Διίς 1. ΝΕΡΤ Ἐξίπε, Μετοιτί, παπο οοπγθμ/το {ΟΥεΠΙ2 

ἘΡΜ. Οὐδαμῶς, ὦ Πόσειδον. ΜΕΒΟ. Νεπαπααπη, Χερίαπε. 
ΠΟΣ. Ὅμως προσά ὝὝελον αὐτῷ. ΝΕΡΤ. ΑΙίΑΠΙΕΠ αἀθςςε π]ε τεπηποῖα 1ρ5ῖ. 

ἘΡΜ. ΜΗ ἐνό) η λει, φημί- ἄκαιρον γάρ ἐστιν, ὥστε ΜΕΒΟ. Νεπιο]εδίς 5ίς, ἵπαπατη :ποΠ οΡΡογίΙπΙτη εηῖπη, 

οὐκ ἂν ἴδοις αὐτὸν ἐν τῷ παρόντι. ἁίσπε αἆεο γίσειε Πο Πἶσοοί ευπῃ ἵπ ργωφεηίία. 

ΠΟΣ, λῶν τη ρα σύνεστιν ΝΕΡΤ. Χιπ φαποπί ἀαῖ ορεγαπΙ2 

ἘΡΜ. Οὐκ, ἀλλ᾽ ἑτεροῖόν τί ἐστι. ΛΙΕΒΟ. ΜΙπΙπιε: 5εᾷ Ίοησε αΠπᾶ αιάάαπα ος. 

ποςΣ. ννημο ὁ Γανυμήδης ἔνδον. ΝΕΡΤ. ΙπίεΙ]σο: 6απγπηθάες Ιπίμ5. 

ΈΡΜ. 002 τοῦτ ο: ἀλλὰ μα λακῶς τ - αὐτός. ΜΕΒΟ. αι. ου : αἱ Ίρ5α -- ηΟΠ ορίῖπιε τα]εί. 

: ΠΟΣ. Πόθεν, ὦ Ἑρμᾶ ο δν ηὰρ τοῦτο φής. | ἁπαασα ε τετο, ἨΜετοιτῖὸ παπα πηϊτίβεαπι Ἠοο ε5ι 

ἘΡΜ. Αἰσγύνομαι εἰπεῖν, τοιοῦτόν ἐστιν. ΜΕΜΟ. Ῥιάεί εἰοᾳαῖ, ἰαἱε εςί. 
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ΠΟΣ. Ἀλλ) οὐ χρὴ πρὸς | ἐμὲ θεῖόν γε ὄντα. 

ΏΡΜ. Τέτοχεν ἁρτίως, ὠ Πόσ σει 

ΠΟΣ. Ἄπαγε, 
ἐλελήθει ἡμᾶς ἀνδρόγυνος ὤνς ἆλλ᾽ οὐδὲ 

ἡ γαστὴρ αὐτῷ ὄγχον τινά. 

ἘΡΜ. Εὺ λέγεις. οὐ γὰρ ἐκείνη εἴχε τὸ ἔμέρυον. 

ΠΟΣ. Οἴδα: ἐκ τῆς ὖ 

Ἀθηνᾶν: τοχάδα γὰρ τὴν κεφαλὴν ἔχει. 

ΕΡΜ. Οὐκ, αλλ) ἐν τῷ μηρῷ ἐκύει 

Σεμέλης βρέφος. 
ΠΟΣ. Εὺ γε ὅ γενναῖος, ὡς ὅλος ἡμῖν χνοφο 

ταντ ταχόθι τοῦ σώματος. Αλλὰ τίς ἡ Σεµέλη ε 

5. ΕΡΜ. Θηῤαία, τῶν ἸΚάδµου ος πω 

Γαύτῃ συνελθὼν ἐγκύμονα ἐποίησεν. 
ΠΟΣ. Εϊτα ἔτεχεν, ὦ Ἑρμη, ἄντ᾽ ἐκείνης; 

«ΕΡΜ. ο οι εἰ καὶ ο νν εἶναί σοι 

ον 
οον 

/ ο 
τέτοχεν ἐκεῖνος; ἐκ τινος; ουχουν 

ἐπεσήμανεν 

θῄι ή 3 ΔΑ 

χεφαλῆς ἔτεχεν αὖθις ὥσπερ την 

γώ Ἐνμι «ος 
το εχ της 

Φ 
οοχει ο 

ἡρονᾶν χαὶ ὁ ἀστραπῶν ἡ ἥχειν παρ᾽ αὐτήν' ὡς δὲ ης 

σθη καὶ Ίκεν ἔχων καὶ τὸν χεραννὸν, ἄνεφλέγη ὃ ὄρο- 

φας, καὶ ἡ Σεµέλη μὲν διαφθεί εἴρεται ὑπὸ τοῦ πυρὸς, 

ἐμὲ δὲ χελεύει ἀνατεμόντα τὴν Ἱαστέρα τῆς Ἰυναικὸς 

ἀναχομίσαι ἀτελὲς ἕ ἔτι αὐτῷ τὸ ἔμόρυον ἕπταμηνιαῖου: 

καὶ ἐπειδὴ ἐποίησα, διλὸν τὸν ἔαυτου μηρὸν ἐντίθη-- 

σιν, ὡς ἀποτελεσθείη ἐνταῦθα, καὶ νῦν τρίτῳ 

ἐξέτεχεν αὐτὸ καὶ μαλακῶς ἀπὸ τῶν ὠδίνων έχει. 

ΠΟΣ. Νῦν οὖν ποῦ τὸ βρέφος ἐστίν; 
ἘΡΜ. Ἔς τὴν Νῦσαν ἀποχομίσας παρέδωχα ταῖς 

Νύμφαις ἄνατρέφειν Διόνυσον ἐπονομασθέντα. 

ΠΟΣ. Οὐκοῦν ἀμφότερα τοῦ Διονύσου 

µήτηρ καὶ πατὴρ ὅ ἀδελφός ἐστιν: 

ΈΡΜ. Ἔοικεν. Ἄπειμι δ) οὖν ὕθωρ αὐτῷ πρὸς τὸ 

τραῦμα οἴσων καὶ τἆλλα ποιήσων ἃ νοµίζεται ὥσπερ 

/ λ 
τρυτου και 

λεγοι. 

10. 

ΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΙΟ}. 

1. ΕΡΜ. Ὦ "λιε, μὴ 
πλ Εά νο τ ίτη ὃν Ξ πλ) -- Ἀ 

Ῥησι, μηδὲ αὗριον μηδὲ ἐς τρίτ Ἡν ἡμέραν, ἀλλ' ἔνδον 

μένε, καὶ τὸ μεταξὺ μία τις ἔστω νὺξ μακρά: ὥστε λυέ- 

τωσαν μὲν αἳ Ὄραι αὖθις τοὺς ἵππους, σὺ δὲ 

τὸ πῦρ καὶ ἀνάπαυε διὰ μακροῦ σεαυτόν. 

ἨΛ. Καινὰ σας ὦ Ἑρμῆ, καὶ ἀλλόκοτα ἴχεις 

παρα ὙΥλλι ων. Ἀλλὰ μὴ παραδαΐνειν τι ἔδοξα ἐν τῷ 

δρόµῳ καὶ ἔξω ἐλάσαι τῶν ὅρων, κάτά µοι ἄχθε ται χαὶ 
τὴν νύχτα τριπλασίαν τῆς ἡμέρας ποιῆσαι διέγνωκεν; 

ΈΡΜ. Οὐδὲν τοιοῦτου, οὐδὲ ἐς ἀεὶ τοῦτο ἔσται" 
ιν] 

ται δέ 

νύχτα. 
ΗΛ. Ποῦ δὲ καὶ ἐστ 

ταντά μον 

ον ο / πρ 
ἑλάσῃς τήµερον, ὅ Ζεύς 

σθέσον 

.- 
δει- 

-- ος ον ο / / σς α 

τι νῦν αὐτὸς ἐπιμηχεστέραν γενέσθαι οἵ την 

ΥΙΤΠΙ. ΘΕΩΝ ΔΙΑΛΟΓΟΙ. 

τ 

[558, 529) 

ΝΕΡΤ. Αί ποπ ἀεσεί αριά πο ᾳμ1ρρθ ΡαίταΒ]. 

ΜΕΜΟ. Ῥερεγί{ Ί4Π1 πιοίο, Νερίππο. 

ΝΕΡΤ. ΆΑΡασα : Ιεπε ΡερεΓίέ2 ος απο» 6Υ5ο ποβῖς πεο- 

ορίπαπῖρις Γη1ἱ απηβίσιο 5εχι2 5εᾷ πες ΙπάΙοῖππα Γεοῖ[ οἷιις 

π{ονας Πππιογῖς α]πης. 

ΜΕΒΟ. Βεοῖε αἲξ : πθαΠθ οΠῖπα 1] Παβθεβαί Γαέαπι, 

ΝΕΡΤ. Τοπεο : αχ οαρίίε Ῥεροτίΐ Πίθγαπα, αἱ ΜΠΙΠΘΥΥΑΠΗ : 

Ῥαθγρογαπη οπἶπα Ἰαβεί οαριι{. 

ΜΕΒΟ. Νειαπαπι : 5ε4 ἵπ {6ΠΊοΓΟ [εγεβαί ον Βεπιε]ς Ἱῃ- 

ΙαΠΙΘΠΗ. 

ΝΕΡΤ. Ἐπρε : αἱ Ῥοπας Ί]α {οΐας ποβῖς πίθγπη σοδίαί, 

οἳ Ἱπ οπιηῖ Ρατία οογροβίς. Αἱ σα παπα οςί βεπιο]αρ 

9. ΜΕΠΟ. Τμεβαπα, Οαἆπι ΠατΙπῃ ππα : Π]απῃ οοηστος- 

515 στανγ]άαπη [δοῖί. 

ΝΕΡΤ. Ταπα ρερεέ, ἨΜοατουηῖ, εἶας τίορ 

ΜΕΒΟ. Πα Ῥ]απε, {απιείςὶ βάεπι πιοτογῖ τος Εβῖ πο γ]- 

ἀθαίαγτ ΡΕΠΙΕΙεη οηἴπι ἀοίς αὔσγεςσα Ππο (ποςί στανοπι 

οἷας ορπη]α[ἴοπεπι) πάαοΙί αἆ Ῥείοπάαπα α στο ουπη ἴο- 

πΙναβας αο Εα]πη]ηίρας αἱ γεπίαί αἆ 5ε : απππα πποτῖσεταίας 

αοθθΣ5ῖί ΓΠ]ΠΊ6η Ἰάβεῃς, 5Π6σΘΗΣΙΙΠΙ εδί ἰδοίηπι, ἵρδασιεα 

Ῥοιηο] Ρεγῖ{ αὖ Ίσπο : {ππα πιθ ]1Ῥεί, εχδεσίο πίογο πιπ]{οεῖς, 

ἀοίοιτο ποπά πα πΙαΗΓΗΠΙ αἆ 5ε [ΙαΠα 5ορ[πηεςίτείη : ροςί- 

απαΠ [οοἱ, Ρθι5οἰς5ο Γεπιοτί 51ο ΙΠπάΙΕ, αἱ πιαζατατείας 1ρ1, 

Νυπο {θγ[Ιο Ίαπῃ πΊΘηςο Ῥατίαπα οὐἱά1{, αίααε Ιπιροσ]Η]ης οτ 

Ἰαμογῖρας Παβεί. 

ΝΕΡΤ. παπα πας Ιπίαῃς ο5ἰ2 

ΜΕΒΟ. Τη Ἀγσαιη αρ]αίαπα {γαά1άϊ Νγπαρηϊς εἀποαπόπτα, 

ΠΠΡΟΣΙΙΟ Ρἱοηγ5ί ποπηῖηθ. 

ΝΕΡΤ. Έτσο πίτππιαπε Ροηγ5ί Ἱξῆας οἱ πιαίος οἱ ραΐοι 

οδὲ Γγαΐου πιεις» 

ΜΕΒΟ. Πα απἰάεπι νΙἀείαγ. Αἴ αφεο, ααπαπι 1ρ5ί αἆ 

γαµπας Ἰαίανας, οείετασαο επταίασας, σπα» 5οἶοπί, {απσαιαπι 

Ῥαθερεγα». 

10. 

ΜΕΒΟΓΒΗ ΕΤ 50115. 

1. ΜΕΒΟ. 8οΙ, πο εαΠα εβοτῖς Ἠοᾶ[ε, δαρίίετ αἲί, πες 

στα», ηθ(πε ρογοπάίε; 5εᾷ Ιπίας πιαπθ: Ἰάᾳπε ({επιρογίς ἵη- 

{εγγαΓΗΠα ππα οδίο ποχ Ίοησα.. πατε 5ο]γιπίο Ηοτα ΠεγΙΠα 

ού πο : τα τοδίίησιιε ἴσηεπα, ἴεᾳπα τεσγοᾶ απείε ροςί 1οή- 

δα {επηρης. 

501,. ΤηξοΠία ωο, ο Μετοιτῖ, αἴαπο Ἱηηδίίαία παποῖαης 

αἆος: 56 πιπισι]ά 46 νἷα αΡειΓαΤΕ Υῖδα5 5ΗΠΙ Τη οΗΓ5α, οἱ 

οχίγα Ηπη]{ος εαπος απεγο, 1άᾳ18 τηῖμῖ 5Ποσθηδεί, εἱ Ργορίοι- 

εα ποθίθπα {ΠρΙο ππα]ογεπα ἀῑε {ασργθ οοπ5 Πατ ρ 

ΜΕΒΟ. ΝΙΜΙ απ]άιη ἴαῑα; πει 5ΕΠΠΡΟΓ Π]ά οί : 5εᾷ 

Ἱία πσπο 1ρῖ πξας οδί, τί ποσίεπ 5ρί Πενί Ῥγούο οτε! 

τομ. 

501,. Πα απίοπα αΡί οί, απί απάθ παίδδας {α, αἱ ως 

πα μί παποῖαγες ο 
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ΕΡΜ. Ἐκ Βοιωτίας, ῶ 

τρύωνος γυναικὸς, ᾗ αύνεστιν ἐρῶν αὐτῆς. 
ΗΛ. Εἴτα οὐγ Ἱκανὴ νὺξ µία; 
ἘΡΜ. Οὐδαμῶς' τεχθῆναι γάρ τινα δεῖ 

λίας ταύτης µέγαν καὶ πολύαθλον θεόν: τοῦτον οὖν ἐν 

ϊς Ἄμφι- 

ἐκ τῆς ὅμι- 

μιᾶ νυχτὶ ἀποτελεσθηναι ἀδύνατον. 

9. ἩἨλ. ΑἈλλὰ τελεσιου υργείτω μὲν ἀγαθῃ τύχη. 

Ταῦτα ὃδ οὖν. ὦ Ἑρμῆ ̓  οὐχ ἐ ἐγίχνετ το ἐπὶ τοῦ Ἰρόνου 

--- αὐτοὶ Υὰρ ἡμεῖς ε ἐσμέν ---- οὖδ) ἀπόχοιτός ποτε ἐχε 

γος παρὰ, τῆς Ῥέας ἣν οὐδὲ ἀπολιπὼν ἂν τὸν οὐρανὸν ἐν 

Θήδαις ἐ ἐκοιμᾶτο, ἀλλ᾽ ἡμέρα | μὲν ημέρα, νὺξ δὲ χατὰ 

πα- 

.-- 

αλ 

µέτρον τὸ αὐτῆς ἀνάλ ογον ταῖς ὥραις, ξένον δὲ ἢ 

ρηλλαγμένον͵ οὐδὲν, οὐδ) ἂν ἐκοινώνησέ ποτε ἐκεῖνος 

θνητῃ γυναικί νῦν δὲ δυστήνου Ἰνναίου ἕνεκα χρὴ ἀνε- 

στράφθαι τὰ πάντα καὶ ἀκαμπεστέρους μὲν γενέσθαι 

τοὺς ἵππους ὑπὸ τῆς ἀργίας; δύσπορον δὲ τὴν 

ἀτριθη μένουσαν τριῶν ἕξης ἡμερῶν, τοὺς δ᾽ ἀνθρώπους 

ἀθλίως ἐν σκοτεινῷ διαθιοῦν. Τοιαῦτα ἀπολ αὔσονται 

τῶν Διὸς ἐρώτων καὶ καθεδοῦνται περιµένοντες;, ἔστ 

ἂν ἐκεῖνος ἀποτελέση τὸν ἀθλητὴν, ὃν ο. γεις, ὑπὸ µα- 

ς 
οοον 

χρῶ τ τῷ, ζόφῳ. 

ΕΡΝ . Σιώπα, ὢ λε, ΐε τι χακὸν Απολαύσῃς 

τῶν λόγων. ᾿ἘΕγὼ δὲ παρὰ τὴν Σελήνην ἀπελθὼν καὶ 

τὸν “Ύπνον ἀπαγγςλῦ κάκείνοις ἅπερ ὃ Ζεὺς ἐπέστ τιλε, 

τὴν μὲν σγδλῃ προθαίνειν, τὸν δὲ “Ὕπνον μὴ ἀνιέναι 

ὣς ἀγνοήσωσι μακρὰν οὕτω τὸν τοὺς ἀνθρώπους . 
ς 

νύχτα γεγενηµένην. 

11, 

ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΗΣ 

1. ΛΦΡ. Τί ταῦτα, ὢ Σελήνη, φασὶ ποιεῖν σε; 

ὁπόταν κατὰ τὴν Καρίαν γένη» ἵστάναι μέν σε τὸ ζεῦ- 

γος ἀφορῶσαν ἐς. τὸν ᾿Ενδυμίωνα καθεύδοντα Ὁπαιθριον 

ἅτε κυνηγέτην ὄντα, ἐνίοτε δὲ καὶ καταθαίνειν παρ᾽ 

αὐτὸν ἐκ μέσης τῆς ὁδοῦ 
- 

ΣΕΛ. Ἐρώτα, ὦ Ἀφροδίτη, τὸν σὺν υἱὸν, ὅς µοι 

τούτων αἴτιος. 

ΑΦΡ. "Έα: ἐκεῖνος ὑθριστής ἐσ ἐστ 

τὴν µητ τρα οἷα δέδρακεν, ἄρτε | μὲν ἐς τὴ 

Ἀγγίσου ἕνεκα τοῦ Ἐλιέως, ἄρτι δὲ 

τὸ Ἀσσύριον ἐχεῖνο μειράκιον, ὃ καὶ τῇ Φερσεφάττη 

ἐπέραστον ! ποιήσας ἐξ ἡμισείας ἀφείλετό µε τὸν ἐ 

μενου" ὥστε πολλάκις ἠπείλησα, εἰ ἰμὴ παύσεταιτοιαῦτα 

ποιῶν, χλάσειν μὲν αὐτοῦ τὰ τόξα καὶ τὴν φαρέτ τραν, 

Ὁορεν. δὲ καὶ τὰ πτερά" ἤδη δὲ καὶ πληγὰ γὰς αὐτῷ 

πυγὰς τ τῷ σανδάλῳ: ὃ δὲ οὐκ. οἱδ᾽ 

τὸ παραυτίκα δεδιὼς καὶ ἱκετεύων μετ᾽ ὀλίγον ἐ ἐπιλέλη- 

σται ἁπάντων. 
9. Ἀτὰρ εἶπέ μοι» χαλὸς ὁ ᾿Ενδυιίων ἐστίν: εὖπα- 

ραμύθητον γὰρ οὕτω τὸ δεινόν. 
ΣΕΛ. Ἐμοι μὲν καὶ πάνυ καλὸς, ὦ ὦ Ἀφροδίτη, δο- 

ἐμ. 

ὃν Ἴδην κατάγων 

ος τὸν Λίόανον ἐ 

Δ ο σον 
Ξ γουν αυτην 

ν 
πι 

ἐνέτεινα ἐς τὰς 

ΥΠΙΠ. ΡΕΟΒΟΝ ΡΙΑΤΟαΙ. 11. 55 

ΜΕΠΟ. Ἐν Ῥωοίῖα, 901, 

όσα "πα οδἰ, αΠπαης Ἠ]απι. 

501. ΤΗΠα ΡΟΓΤΓΟ ΠΟΠ 5α[ῑς5 οδί πα πον2 

ΜΕΒΟ. Νεαπίϊαπαπα : ουθατί οηίΏ1 α[ἴαπεπη οροίεί ον Π]ο 

οοησταδδι ΠΙΑΣΠΙΠΑ οἱ πα] 15 οσγίαπηϊπίρις ΙΠςΙσΠΕΠΙ ἀΘΙΠΗ : 

Ἱς ἰα]ῖς αἱ ππα ποείο αΏξο]ναίατ, Πετί Ποη Ροίαςί, 

2. 801, ΟπΙΠ 6ιρο, ααοᾶ Ῥεπο γοτίαί, λα εοηςαπηπλαίο. 

Αί πως σειίε, Μανοιτῖ, πο Περαπί πίαίο βαΐζαγπῖ (5απια5 

απ{εΠ 5ο 5ἶπο ατβί1), πεαθ 5εἐπραβαί Π]α ππαιαπῃ α 

Άμοα, που τα[είο 61ο Τ]εβίς ἵπ εσίαπα ἴραί : 5οἆ ἀῑος ογαί 

ἀἱο5, αί πον ΠΠ46Ι1 Ρίο ΠΠΕΠΣΙΓά 5ηᾶ οχαεία αἲ αππί {6Π1Ρ6- 

5ίαΐος- ΙΠΣοΙεῃς τετο, απἲ Ῥταἴαι ογάἴποπι πηπίαίαπα ΠΙμΙ]5 

πθο ΠΠΠΠΑΠΗ ἴ]α τοια Παβαϊςξοί οπή πιον{α]ῖ [οπηίπα.. Χαπο 

οοπίνα πηῖδοτα; ππυ]οτῖς σταίῖα οποία 5ηΠί 5ΗΓ5ΗΠΙ 4δουςαΙα 

γετίθπάα: ηίηιις ασί]ες παπί επί απΠεξεσπάο; τία ἀΠεῖίου, 

ἨΟΠ {ογοηάα 4πἱρρε Ρος 6οΠΗΙΠΙΙΟ5 {νος ἀῑες; Ἰοπίπος Ιπίοιοα 

Τπ οα]]σίπο ἀεσεπί. Ἠος 5οἰ]εσί [παείας εαρίοπί οχ. 

Ποτῖς απποτίρας, 5εἠεβιπίσιο οχδρεείαπίες πδαπα ἀππα ἴ]α 

Ῥεγβοῖαί αἰλἠείαπα, απεηα ἀῑσί5., πίει Ίοησας Ἰδίας ἴοπορτας. 

αϐ Απιριμμσομις πχοτος οιπι 

ΠΙΙςθγο 

ΜΕΒΟ. Τασο, 901, πο Ἱπ[ογαπῖαπα ΗΡΙ α[ζοναη{ Ι5Η 5ος 

πΊΟΠΕ5. Ἐσο Υετο αἆ Ἰμππαπα ΡΓΟΡΕΤάΗ5 οἱ ΟΠΗΠΙΠΗ, Τ8- 

πιποῖαβο 15 οἵἵαπι, ασ σαρίΐες πιαπζαν]ίς ία απἰάσια αἱ 

Ἰεπία Ῥτοργθάἱαίας, Βοιηπ5 απ{ΘΠΙ Πο οηηίαί Ποιηῖπος, 

Ισποταίπ1ο5 ΠΕΠΠΡΟ {αι ΙοησαΠα εχΣ[[ῖσ5α Ποσίθη. 

1. 

ΥΕΝΕΗΙΣ ΕΤ ΤΌΝ4Α. 

1. ΥΕΝ. Οπῖα Ιδία, Ίωππα, ἀἰσππί (αεθγε ἴαῦ αππ αᾱ- 

νοιδη5 Οαπίαπ γεποτῖς, ἰδίοτο {6 Πίσας, εἰ ἀεδροοίανο ἵπι 

Ἐπαγπιοπθια ἀογπηϊοπίεπα 518 ἀἴνο, απἱρρε γεπαίογεΠας αἱ]- 

ᾳπαπᾶο εἴίαπα 4εςορπάστο αἲ ρδαπη εχ πηεθία γία» 

ΙΗΙΝ. Δοϊδαίατο, Ὑσοπιαδ, οκ ΠΠοΟ πο, ααἳ πημΙ ἨογιΏχ 

6αιδα. 

ΥΕΝ. Ποπη : ἴ]α Ιπςο]οπίου Ππ]ιῖοδας οδί : 6Ἡ, ΤΠ πιο Π]α- 

Ππθυῦα απα]ία ἀδείσπαν]έ, πσπο ἵπ. Τάαπι ἀοάποεῃης Αποζσι 

Π]οηςῖς σνα[ἶα: αἰῖας ἵπ Τραπαπα, αἲ ΑΡΣΥΙΙΠΤΗ ΠΠ αὖθ- 

Ἰα5ερπίπ]απα, 4αθία {ΠΗΠΗ οἱ Ῥτοδεγρίπα» απιαΡ!]οπα Γοοῖί, εν 

ἀϊπιϊᾶῖα ρανία πηηῖ κα ρηήραῖξ ππθο5. 4Ππογες.  ΑἴΠιο ἄ4εο 

φἵορο οοπιππαία [α], ηῖςί ἀθεῖσίαί {αΐα [ασετε, τηε οοη[Γα- 

οἴπταπα 6556 οἶα ατειῖ5 ε{ Ρανδίτανη, 1Π10 είαπα ο γοππηοῖσιι- 

γαΠῃ αἶας : απἴῃ Ίαπα Ρίασας {ραῖ Ἰηεπίαν! ΤΠ παίες 5απάα110 : 

Ἱς απίθπη ποςοῖο απο µασίο» ἵπ ργῶσεπίῖα απἰάειη Επιε[ασἴης 

οἱ 5αρρίες, Ῥοδέ ραπ]]ο ο]{η5 ε5ί ομ]ηΙ ΠΠ]. 

9, Αεαῑο πημῖ, ρπο]ουπο Ἐπά γπιῖομ εδ 5 ΠΙάΙΗΠΙ οπΙπη Ίος 

πιαχῖμ]ο 5ο]αί[ῖο πη[ϊσείαγ. 

ΤΝ. ΝΙ φαἰᾶσια 5απθ ρι]σμαν, ο Ύδηας, Υυάείας ἔσιι- 



56 

τὴν ν Ῥαμόδα καθούδη τῇ οι μὲν 
ν η 
.. τὰ ἀχοντια 
Ν΄ ὼλ Γ ὰ -- 

ἤδη ἐχ τῆς αιρὸς ὑπορρέον: τα, ἡ δεξιὰ δὲ περὶ τὴν κε- 
; 

φαλὴν ἐ ἐς τὸ ἄνω ἐπικεχλασμένη ἐπιπρέπη τῷ προσώπῳ 
, ον 

περιχκε ειµένη» ὁ δὲ ὑπὸ τοῦ ὕπνου λελυμένο 
΄ Ῥ» 

8 
5 

η 9 1 « [ο] 

ο σαν 
ἀμβρόσιον ἐκεῖνο ἄσθμα. Τότε τοίνυν ἐγὼ 

στὰ {(. 
σ Ἀ Γι 

χατιοῦσα ἐπ᾽ ἄκρων τῶν δαχτύλων βεθηκνϊ ἴα, ὡς ἂν μὴ 

ἄνεγ γρόμενος ἐκταραγθε η σσ ας. τί οὖν ἄν σοι λε- 

ν 
Ν 

νοιµι τὰ μετὰ ταῦτα; πλὴν ἀπόλλυμαί γε ὑπὸ τοῦ 
τοις ἱ 
ν 
έρωτος. 

ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΟΣ 

1. ΔΦΡ, Ὢ τέ 

τη γἨ λέγω, ὑπόσα τοὺς ἀνθρώπους ἀναπείθεις καθ’ αὖ-- 

Ν ς/ στ ῃ .) Δ 
ΧΝΟΝ Ερως, ορα οισ πριεις' οὐ τα 5ν 

.ω 5 λ ο Δ Α.Α] 3 - 

τῶν 3 χατ᾽ ἄλλήλων ἐργάζεσθαι, ἀλλὰ χαὶ τὰ ἔντ 
ᾗ : 
ω ών κ. τν” ιο) ” .ὶ ἢ οὐρανῷ, ὃς τὸν μὲν Δίαπολύμορφον ἐ ἐπιδεικνύ 

των ἐς ὅ τι ἄν σοι ἐπὶ τοῦ καιροῦ δοχῇ 

δὲ καθαι ιρεῖς ἐχ. του 
τες ; 

ἸΚλυμένη βραδύ ύνειν ιλελησι.ένον εἰς επ. Εγίοτε ἀναγκάζ 
ΑΔ Δ ἀΔ ος 3 λ να 

τῆς ἵππασίας' ἃ μὲν γὰρ ἐς ἐμξ ε. 
Δ Δ π 

θαρρῶν ποιεῖς. Ἀλλὰ σὺ. ὦ τολ µηρότατε», χα) τὴν 
Ν 

Ῥέαν το ην 
έπει σας παι δε 

γραῦν ἤδη γαὶ μητέρα τοσούτων 

οὖσαν ἂν ραστεῖ ν καὶ τὸ Φρύγιον µειρά-- 

χιον ως α καὶ νῶν ἐκείνη μ.έμ-ηνεν ὑπὸ σοῦ καὶ ζευξ 

µένη τοὺς λέοντας, παραλαθοῦσα χαὶ τοὺς Κορύθα ντας 

τε μανικοὺς χαὶ αὐτοὺς ὄντας, ἄνω ον κάτω τὴν Ἴδην 

ππωοῦσων, φ μὲν ος 

ρύ 
ο οι λ / ο μια . -- 
αγνεις την πομ.ην ιεται μ.ευ.ηνως διὰ τῶν ορ ο0Ξξαυλε, 

ο οη τα πε τς επ ε τῷ κέρατι, ὁ δὲ ἐπιθομθξῖ τῷ τυμπάνῳ Ἶ Επιχτυπε: ἱ - νο ας 
τῷ χυμ.θάλῳ, καὶ ὅλως θόρυῤος καὶ μανία τὰ ἐν τῇ 
πο ποτ ὅσ- Αέδια τοίνυν Ὦ τὸ τοιοῦτον χαχὺν 1δῃ ἅπαντα ἐστι. ἐδια τοίνυν ἢ το τοιοῦτον χαχὸν 

ν 
"ὡ τεκοῦσα κ. 

σ ω. ς ε/’ ἃ τς σος 
τὴ απου.άνεισα ποτε η Ρέα η και μ.ἁλλον 

ο 
ἴ 
τι ἐν αὑτη οὖσα ὡς ω» χελεύσῃ τοὺς Νορύδαντας συλλαθόν- 

αν / - ς .ν / ο] .» 

τας σε διασπάσασθαι Ἡ τοῖς λέουσι παραθαλεϊν. 

9. ΕΡΩΣ. Θάρρει, μῆτερ, ἐπεὶ καὶ τοῖς λέουσιν 
Ν αλ 

ἰ ὶ πολλά 6} ὴ αὐτοῖς ἤδη ξυνήθης εἰμὶ, καὶ πολλάχις ἐπαναθὰς ἐπὶ τὰ 

/ 

- ης σροι - πηρα ς οἱ 
νῶτα χαι τῆς χου-ης λαβοµενος ἡνιογὸ αὐτοὺς, οἳ δὲ 

αν κ δν 
σαίνουσί με και την σας οώσω: ἐς τὸ στόμα τα 

/ 
λιχμησάμενοι ἀποδιδόασί ος αὐτὴ, μὲν Ίὰρ ἡ 

9 

ο δρ 
Ῥεα 

ον ο 5 
πότε ἂν ἐκείνη σγολὴν αγά αν. ἐπ᾽ ἐμὲ ὅλη οὖσα ἐν τι 

ΔΝ ας. 
Ἄττη: Καίτοι τί ἐγὼ ἀδικὸ δευοὺς τὰ καλὰ οἳ 

”- ο .. / 

ὑμεῖς δὲ ια] ἐφίεσθε 
Ἠ θέλει 
ἌἎρε ως μήτε ο... σοῦ: 

τῶν καλῶν" μὴ τοίνυν έμεα 

αι] 
/ 

σὺ, ὦ μ. πτερ, αὐτὴ, µ.ηχέ 

ου, Ὅ, δεινὸς εἶ καὶ χρατεῖς ἁπάντων: ἀλλὰ 

ιεμνήση μού ποτε τῶν λόγων. ρ 

ΥΙΠΠ. ΘΕΩΝ ΔΙΑΛΟΓΟΙ. 12 (585 - 935) 

απθ ππαχίππε, σπαπάο 5αρ]εεία 51Ρει Τάρεπα ϱ]απιγά6 ἆοτ- 

π]!, οἰη]σίτα {οηθης ]ασμ]α ον π]απια Ίαῦα. ἀεβαοηίῖας ἀθχίτα 

νοιο οἴνσα οαρΗ{ 5ΗΓΞΗΠΙ Τεῄοχα αἀπποάππα 4εσθί [αοἴεΠῃ απῃ- 

Ῥίοης., αίζτιο 1ρ56 5ΟΠΊΠΟ 5ο]αίας οβ]αίαπα γουῖργοσα{ αΠΙΡΥΟ- 

5ίαπα 1 πα ΜαΠία.  Τηπο Ισίαν οσο 5ίπο π]]ο 5ἰτορίτα 

ἀε]αμσα, 5ΗΠΙΠΙΙ5416 ΡούΠῃ ἀῑδΙϊς Ἱπηῖχα , πο οχρεισε[ασίης 

εαλίίο οσα ΏείΙτ ---- ΤΕΠΑ ποςίῖ : απ] εισο ΗΡΙ ρουγο ἀῑσατα 

απ) οοηδΘ(ΠΙΠΙΗΥ2 1ος {απίππη, 4ἱδρθίοο αΠΙΟΙΘ. 

μα τω 

ΥΕΝΕΠΙΣΡ ΕΤ ο ΓΡΙΡΙΝΙΣ. 

.ΝΕΝ. Ο ΠΙ Οαρίᾶο., νίάο αια]ία Γαοἵ5 : ποῃ θα, 41100 ἵπ 

ἵουγα οοπ ησαπέ, ἀἱσο, απο Π(αο Ἠουρ]ηος πα ιοῖς { ἴη 

«ο φπἴδαιιο απ αἲ 1η αἰῖος α ἀπ {απῖς 5ο οἵαπα ατα. 1 οα]15: 

απ ΦοΥ6ΙΙ φάσμα πλη]ία5 ἴπ. ΓΟΓΠΙᾶ5 ΟΟΠΥΘΙΣΗΗ ΙάδηΠάεΠ1 

οχἠ(ρος, 6ὐπα πλπίαης ἴπ (πο σΗπ]άμο ΠΡΙ οοΠΙΠΙΟΔΠΗ γἰ- 

ἀσία, Ἰπανα ἀσθποῖς ον σα1ο, βο]ομα αριιά ΟΙΥΠΠΕΠΕΙΙ 60Π1- 

πηογαΡΙ ΠΟΠΗΙΠΟ( ΠΠ οοσῖς ορ απα οπνδς ονάΙεμά! : παπι 

απαῦ Τη. π1ε σοη][γ]σσὰ ΟΠΙΠΗΙΕ15, σοπ[άθηίου πα! 1116 πο 

ας Φος ἴα, αιάαοἰςδίηιο, Ἠ]οση ο[ἱαπι 1ρ5απῃ ]4Π1 ν0- 

π]απα. οἱ πια’. [οἱ σον. Ππρι]Ιςῖ, 

ΡΙΥσίαπ](ο αὐο]εξεσηίπ]ὴι αρρείαί. 

υἱ ρα 4Π16Ι 

Νιπο λα Γαη 

ορογα {πας ήΠοΙςαπο Ἰοομίρις οἱ αβεηηηἶς. Τῃ οσα ξαην 

Οογβραπ ίδιας, ααἲ 5οἱ]σοί [αμα (1οί 5πί οἱ 1ρ51, 5ΗΗ5ΗΠΗ ἆθο)- 

5Η Ἰάαπα οἴοιπανασαπίαν, λαο αἰα]αίας οὔσης ο) ΑΙΠΗ, 

Οονγραπίες απο, Μο οοηςοἰμα1ί 5ρῖ 6µ5ο οπή, Πιο 

ο([ιδα οοπια. Γογίαν Παν]αίας Ρον πποπίος, αας Πρίαπα Ἱπβαί 

πὀπποο οονηα, αἴας οτήβα εχοίαί ρη]δο (νππραπο, απ 

πογθραί ον ΙΡαΙΟ : οἱ Τη ΗηΛα, (αηλ]15 (ανοιήδαιο ἵῃ Τάα 

ουληία 5απί Ῥ]ομα. ἈΠείο Ιδίίαν, σπῶ {6 {απ ΤΠΑΣΗΗΠΗ 118 

Ί1πὰ Ῥδρθγθπα, Πο ϱπαπάο ρ]απο ἴπ ΓΗΥΟΥΘΙΗ ασία Ἠλισα, Υοἱ 

ἀἴκονο ροἵας πηθη[15 5αᾶ ΟΠΙΡΟΣ, {1βοαί Οονγμαπίας οοΠ]- 

ΡηΘΙΟΗΣΗΗ {ο 4ἴδοσρειο, απί Ἰοοπίρας ομῇίεσνο, 

9. ΟΡ. Βοπο αδἰο αΠΙΠΊΟ, ππαίοι, απαπόοφιάδπη οἳ 1εο: 

π]ρις 1ρ5ἱ5 ]αµη [αμη]]αίς 51, οἱ 59.ρ6. οοηδεθηςὶς ΘΟΓΙΠΙ 

τουβῖς, ῬγομεηΣα(ις {αμα {αβααπα αροηῖ5 605 γορος ΠΙῖ 

απίσια απ] Τα) τη! οἱ ΠΠΑΠΗΠΗ αοοορίαπῃ ἵπ ο5 ἀεἰαπηΏοη- 

165, τος : 46 ἴρδα Υογο Ἠ]ιοα, απαπάο {αΠάΘΙΗ ία οεἵαπα 

ασας, αάἆνθιδυπῃ Π]ο αἱ 4 Πε(ιαπα σοπθίΗν, ἰοία Τπ ΑΙΙΙ46 οὐ- 

οπραία» Αἱ Ροιγο αιίά οπο ἀο[ίπαιιο, 5ἱ οδίοπάαπα. ρη]ο]ντα 

απα]ίὰ 5Π{2 γοδιπεί απ{οπη Ίρδα πο {οηεαπη]η] ἀοΣιάενῖο ρυ]- 

ΟἸΟΡΗΠΗ 5 Ριοἱηᾶς πηο Ἡθ ΠδΙ]Είῖ5. Απ Ποσσῖπο γῖς, 

πηαίθυ, αἱ ΠΟΠ αΠΠΡΙΙΗ5 απηος Πδα 6 1ρδα Ταγίοπα, πθς 1ο {62 

ΥΕΝ. Θπαπ πητί[οις ο5 οἱ 5αροτίος οπηπίθι5 : 5οᾷ οτῖί 

απ ΤουογάαβεΓε ἀῑεία πηθα. 

ο μι μμ μμ 
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19. 

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΗΡΑΝΛΕΟΥΣ 

5οο - 399) 

ΔΙΟΣ 

1. ΖΙΥΣ. Παύσασθε, ὢ Ἀσχληπιὲ καὶ Ἡραχλεις, 

ἐρίζοντες πρὸς ἀλλήλους ὥσπερ ἄνθρωποι: ἀπρεπῇ γὰρ 

ταῦτα καὶ ἀλλδτρια τοῦ συμποσίου τῶν θεῶν. 

ΗΡΑΚ. Ἀλλὰ ἐθέλεις, ὦ Ζεῦ, τουτονὶ τὸν φαρμα-- 
κέα προκαταχλίνεσθαί µου; 

ΑΣΚ. Νὴ Δία: καὶ ἀμείνων γάρ εἰμι. 
ΗΡΑΚ. Κατὰ τί, ὦ ἐμθρόντητε; ἢ διότι σε ὅ τρ 

ἐκεραύνωσεν ἃ μὴ θέµις ποιοῦντα, νῦν δὲ κατ ἔλεο 

αὖθις ἀθανασίας µε τείληφας; 
ΑΣΙΚ. Ἐπιλέλησα: Ὑὰρ καὶ σὺ, ὦ Ἡράνλεις, ἐ ἐν τῇ 

Οἵτῃ καταφλεγεὶς, ὅτι µοι ὀνειδίζεις τὸ πΌρ; 

ἨΡΑΚ. Οὔὕκουν ἴσα καὶ ὅμοια βεθίωται ἡμῖν, ὃς Διὸς 
μὲν υἱός εἰμι, τοσαῦτα δὲ πεπόνηχα ἐκκαθαίρων τὸν 

βίου, θηρία καταγωνιζόµενος χαὶ ἀνθρώπους ὑθριστὰς 

τιµωρούµενος: Ἡ 

μὲν ἴσως ἀνθρώπι οις [ 

ος ἀνδρῶδες δὲ οὐδὲν ἐποιεημέας 
5. ΑΣΕ. Ἐδλέχει γεις λ.. σου τὰ ἐγκαύματα ἰασά- 

µην, ὅτε πρῴην ἂνῆλθες 
φθαρμένος τὸ σῶμα, καὶ τοῦ γετῶνος χα 

σὺ δὲ ῥιζοτ τόμος εἰ καὶ σας γοσοῦσι 

τῶν Φαρη. 
Πρι 

.α, α 
πυρός: ἐγὼ δὲ εἰ καὶ μιηδὲν ἄλλο, οὔτε ἐδούλευσα πα 

Ν ν Ν΄ Ε, 3 δν) 1. 59 
ο τοσα υοψεριαεν Λνδία πορφ ρε ἐνδεδυκὼς καὶ 

ς 
εό 

δάλῳ, ἀλλ’ 
λ λ 

τέχνα χαι την τν-- 

παιόµενος ὑπὸ τῆς Ὀμφάλης χρυσῷ σα 

οὖὐδε μελαγχολήσας ἀπέχτεινα τὰ 

ναῖκα., 

ΗΡΑΝ. Εμ] παύσῃλοιδορούμενόςμοι, αὐτίκα µάλα 

εἴσῃ ὡς οὐ πολύ σε ὀνήσει ἡ ἀθανασία, ἐπεὶ ἀράμενός 

-« 

σε ῥίνω ἐπὶ κεφαλὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ὥστε μηδὲ τὸν 

Παιῶνα Ἰάσασθαί σε τὸ χρανίον αυντριθέντα. 

ΖΕΥΣ. 

ἡμῖν τὴν ξυνουσίαν, ἢ ἀμφοτέρους άποπ τέμψομιαι ὑμδις 

τοῦ ξυµποσίου. ἸΚαΐτοι εὔγνωμον, ῶς 

χαταχλίνεσθαί σου τὸν 

ἀποθανόντα. 

/ Δ Δ λ 32 / 

οι σασί, φημι χαι μὴ ἐπιταράττετε 

Ἀσχληπιὸν ἅτε χα ο] 
"ο 
ο «ὶ [ὃ] 

-Ὁ 
[ο] - 

--- μον 

ΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΟΝΟΣ 

. ΕΡΜ. τί σχυθρωπ' τὸς, ὢ Ἄπολλον: 
.. Ὅτι, ὢ Ἑρμῆ, ὃ δυστυχῶ ἐν τοῖς ἐρ 

ΕΡΨΜ. Ἄξιον μὲν λύπης τὸ τοιοῦτο: σὺ ὃ 
χεῖς; ἢ τὸ κατὰ τὴν Δάφνην σε λυπεῖ ἔτι; 

ΑΠ. Οὐδαμῶς: ἀλλ' ἐρώμενον πενθῶ τὸν Λάχωνα 
τὸν Οἰθάλου. 

ΤΕΡΜ. Τέθνηκε γὰρ, εἰπέ µοι, ὁ Ὑ άκινθος: 
ΑΠ. Καὶ µάλα. 
ΕΡΜ. Πρὸς τίνος, ῶ Ἄπολλον; 3 Ἆ τίς οὕτως ἄνέρα- 

στος ἦν ὡς ἀποχτεῖναι τὸ καλὸν ἐκεῖνο μειράχιου; 

ὠτικοῖς. 
μ { Α. 

τί δυστυ- 
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19. 

ΙΟΥ15, ἘΡΟΌΤΔΡΗ ΕΤ ΗΕΠΟΓΙΗΣ. 

1. 4ῦρ. Οαδραίαο, /Ἐκου]αρί εί Ἠετοι]ες, τ]καπίος Ἱηίου 

νος απαςῖ Ἰομηπες : Ἱπάσσοτα επί Ἠσρο οἱ αἰοπα σοη- 

γΊνῖο 4δογΗπῃ. 

ἨΗΕΠΟ. Εἰ {α νεί5, ο Φαρίίας, Ιδίαπα ΥοηδΠοΠΙ 5ΗρΓα η] 

Δ6ΟΙΠΙΡΟΤΕΡ 

90Ο. 8ἱο 54Π8 ἀεσοί : οἴοηίπα ηπε]ίος 5ΠΙ. 

ἨΕΒΟ. Ωπο ἵπ ποπογο, αἰίοπ]ία» 1ά6οπΠ6, ααοᾶ {ο δαρίίου 

Γα]πηῖπς ρογομβΣῖέ, ας» [5 ποπ οαί [αοἱοηίοπι, ΠΙΠΟ α- 

{6Π1 ρου πηϊκογιοοτάΊαπα Πίαγα πα Ἱππππογία{αίοιη ρατοΙρα»ί{» 

«8Ο. ΟΡΗίµ5πο 65, Ηειοπ]ο5, ἵπ ΟΡία ἴο άποπο 6οη- 

Πασταςςα, απί πΏῖ αχρτοβγος Ισπειη 2 

ἨΓΠΟ. Νεππαααπα ρατί εἱπηίαα ταίομε να ποβῖς οί 

οχασία., αἱ απῖ ονίς 5απη Πα5, {απίοδηιο Ἰαβογο5 5α5οορί 

αχριυτσαπάο Ποπ αἰαίοα, [ονίς ἀορο]απαϊς, οί ἵπ Ἰο- 

πηηος Ἱπ]ητίοςος απ[πιαἀνθγίεπάο : {απ Υεγο ργαδεσίας Ἰποιρα- 

ΤΗ Ταβῖεες οο[]σίς, οἱ οἴγοπ]αίογ 65, ασιος αἱ ππαχίπια 

Ἰοπηϊπίριας αὐ]ῖς αὐ ΠΠπροπεπάα ππεδϊέαππομία, απ γΙγε {α- 
πώ σ. πμ ργαςΗ{οι]ς. 

». 90. Βεεία παιγαδ: Πα Ἱπαδία ΠΡῖ απΙΠΙΩ γος[σία 

ςαμαν!, απαπάο ππρος Ἠπο αξεσηάΙςίῖ 5οηλαδίας, αἲ αἱ τῖς- 

Ερο 

Υεγο 5ἱ η] αμαά, πδσο 5ου γἰν{, αποπιαάπιοᾶ πα {π, πε(αθ 

οαγπηπανϊ Ἰαπαπ ἵπ Ἰωγαία ρΗτρτοαπα γεδίοπα Ἱπαυίας, 

Ιείαδαιο αΏ ΟπιρΗαΙε αΤ6ο 5αηάα]ίο : 5ο ποιο αίγα Ῥΐ]α 

Ρογοζα5 Ππίογ[οοί Πῃθγο5 οἱ πχοτοπῃ. 

απο οοτγηρίο «οτροἵα, ἔππα {ππίσα, ἴππι ἀεῖπάς ἶρπο. 

ΗΕΜΟ. ΝΙ5Ι ἀεσιοτῖς σοηγ]οῖαν πΠα!, οοπ/[οςίπι φοἶος, 

α παπι ΠΡΙ πο ΠΠ αηΙ ῥργοζαίαγα δἷς ἸηππογίαΠίας : ο{οηῖπι 

5αβαίππα {ο ΡΓο[Ισοίαπα ργοοἱρίίοπα ἵπ εαραξ ο σω]ο, αἱ πο 

Ῥασπ (πἱάοπα ἴρ56 πιο ογῖ ΗΡΙ ροςδῖί, οταπίο οοπίτΙ{ο. 

10ΌΡ. Ἐποια, ἵπαπαπῃ, αἰίογοαπάϊ [αοῖία, εἰ πο οοηί- 

Ῥαΐα ποβίς οοπσιοίιαἶπίς Ππουππα[ίαίοπα :. 81, απιβος ορ0 

αΡ]εσαΡο ος [ον ἃ- οοηγ]νίο.  Ἐπίπιγετο ὥαπιπα οδί, 

Ἠειομ]ος, Ριήογεπα ἀεοππῦοτο δοπ]αρίαπα, αἱ απ Ρρτῖος 

είῖαπι ορ{ογῖξ. 

.- μς- 

ΜΕΒΟΌΜΗ ΕΤ ΑΡΟΙΙΙΝΙΕ. 

ΜΕΜΟ. Ου]ᾷ οοπ!τασίο γα]έα ο5, ΑΡοϊΙο» 
ἀβ. Οία ομίπι, Μεγομνἳ, ραγπα ον 5οπ{οπίῖα ΙΙΗΙ ϱτο- 

εοᾶ η! τὸς απια(οίαο. 
ΜΕΜΟ. Βίσηυπι οοτίο ΠΙΩΤΟΤΟΘ {αῑο ποσοαπα : ία νοτο 

σαυα ρατίε π[ονέαμαί ας θδί» ΏΠΙ δις Γαρμηος {6 ρυηΡίς 
αἀμιςρ 

ΑΡ. Νεππασαπας 5εά ἀε]ίοίας Ἰή5σο Τασσπεπη Πλαπι -- 
Ρα1ϊ Ηαπι. 

ΜΕΜΟ. Ιπίογηίπε , ἀῑς, 4πῶδο, πμ, Ηγασπίμαςο 

ΑΡ. Μαχίπιο. 

ΜΕΒΟ. Α απο, ΑΡοΙΙΟ2 εἱ ααῖ5 αἆθο απιοτῖς αχρεις οιαΐ, 

αἱ οεσἰάει]! [ουππΟδΙΠΗ Π]απα Πάγθηθ 
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ΑΠ. Αὐτοῦ ἐμοῦ τὸ ἔργον. 

ἘΡΜ. Οὐχκοῦν ἐμάνης, ὦ Ἄπολλον: 

ΑΠ. Οὺκ, ἀλλὰ ὃ δυστύγ. ημά τι ἀκούσιον ἐγένετο. 

ΡΜ. Πῶς: ἐθέλω γὰρ ἀκοῦσαι τὸν τρόπον. 

9 ΑΠ. Δισχεύειν ἐμάνθανε κἀγὼ συνεδίσχευον ο, [ ) 

αὐτῷ, ὃ δὲ χκάχιστα ἀνέμων ἀπολούμενος ὁ Ζέ ἔφυρος τ 

Ἶρα μὲν ἐκ πολλοῦ χαὶ αὐτὸς» ἀμελούμενος δὲ καὶ μὴ 

φέρων΄ τὴν ὑπεροψίαν, ἐγὼ μὲν ἄνε «ρρυνα; ὥσπερ εἰώθει- 

μεν, τὸν δίσχον ἐς τὸ ἄνων ὁ δὲ ἀπὸ τοῦ Ταῦγέ του χα- 

παπνε ύσας ἐπὶ χε εφαλὴν τῷ παιδὶ ἐνέ
σε τσ. 

τ 
ἔρων αὐτὸν, 

ἀπὺ τῆς πληγῆς αἷμά τε ῥυῆναι πολὺ καὶ τὸν 

Ἀλλ ἐγὼ τὸν μὲν 7έφν- δα εὐθέως ἀποθανεῖν. 

ρον αὐτίκα ἡμυνάμην χατατοζ εὔσας, φε εύγοντι ἐ ἐπισπό- 
να. 

μενος ἄχρι τοῦ ὄρους, τῷ παιδὶ δὲ καὶ τὸν τάφον μὲν 

ἐχωσάμην ἐν Ἀμύκλαις, ὅπου ὅ ὃ δίσχος αὐτὸν κατέβαλε, 

χαὶ ἀπὸ τοῦ αἵματος ἄνθος ἀναδοῦναι τὴν γην ἐποίησα 

ἔδιστον, ὢ Ἑομῆ, καὶ εὐανθέστατον ἀνθέων ἁπάντων, 

ἔτι καὶ γράμματα ἔχον ἐπαιάζοντα τῷ νεκρῷῦ. Ἆρά 

ποι ἆλό όγως λε ωπῆσθαι δοχῶ 

ΕΡΜ. Ναὶ, ὦ ὢ Ἄπολλον: ἤ δεις γὰρ θνητὸν πεποιη- 

μένος τὸν ἐρώμενον" ὥστε μὴ ἄγθου ἀποθανόντος. 

15. 

ΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 

1. ΕΡΜ. Τὸ δὲ καὶ χωλὸν αὐτὸν ὄντα καὶ χαλκέα 

τὴν τέχνην, ῶ Ἄπολλον, τὰς καλλίστας γεγαμ.ηχέναι, 

τε Ἀφροδίτην καὶ τὴν Χάρυν. 

ΑΠ. Εὐποτμία τις, ὦ Ἑρμη' πλὴν ἐκεῖνό γε θαυ- 

μαζω, τὸ ἀνέχεσθαι συνούσας αὐ τῷ, χαὶ μάλιστα ὅταν 

/ 
την 

εν ο 
ὁρῶσιν ἱδρῶτι ῥεόμενον, ἐς τὴν κάμ.ινον ἐπικεκυφότα, 

πολὺν αἴθαλον ἐπὶ τοῦ προσώπου ἔχοντα: χαὶ ὅμως 

τοιοῦτον ὄντα περιθάλλουσί τε αὐτὸν καὶ φιλοῦσι καὶ 

ξυγκαθεύδουσι. 

ἘΡΜ. Τοῦτο καὶ , αὐτὸς ἀγανακτὸ καὶ τῷ Ἡφαίστῳ 

φθονῶ" σὺ δὲ χόµα, ὦ Ἄπολλον, καὶ κιθάριξε καὶ μέγα 

ἐπὶ τῷ κάλλει φρόνει, κἀγὼ ἑ ἐπὶ τῇ εὐεξίαᾳ καὶ τῇ λύρα: 

εἶτα, ἐπειδὰν κοιμᾶσθαι δέῃ, μόνοι καθευδήσοµεν. 

5 ΝΛΠ. Ἐγὸι μὲν καὶ ἄλλως ἀναφρόδιτός εἰμι ἐς τὰ 

ἐρωτικά: δύο γοῦν, οὓς! μάλιστα ἠγάπησα, τὴν Δάφνην 

χαὶ τὸν Ἡ άκινθον, Ἡ { μὲν Δάφνη οὕτως ἐμίσησέ µε ὥστε 

εἴλετο ξύλον Ὑενέσθαι | μᾶλλον ἢ ἐμοὶ ξννεῖναι, τὸν }ᾱ- 

χινθον δὲ ὑπὸ τοῦ δίσκου πολεσα, χαὶ νῦν ἀντ᾽ ἐχεί- 

νων στεφάνους ἔχω. 

ΡΜ. Ἐγὼ δὲ ἤδη π τὲ τὴν Ἀφροδίτην --- ἀλλ᾽ 

οὐ γρὴ αὐγεῖν. 

ΑΠ. Οἶδα, καὶ τὸν Ἑρμαφρόδιτον εκ σοῦ λέγεται 

τεχειν. Πλὸν ἐκεῖνό . εἰπὲ, εἴ τι οἶσθα, πῶς οὐ 

ζηλοτυπεῖ ἡ αν τὴν Χάριν ἃ τ] η Χάρις ταύτην; 

3. ΕΡΜ. Ὅτι, ὦ Ἄπολλον, ἐκείνη μὲν αὐτῷ ἐν τῃ 

Δήμνῳ σύνεστιν, Ἡ δ) Ἀφροδίτη ἐν τῷ οὐρανῷ' ἄλλως τε 

[1ο - 245) 

ΑΡ. εππη 1ρ5ίης Ίου οδί [αοἴπς. 
ΜΕΠΝΟ. Χαπι 61ο ἴ6 {ΤΟΥ απΙανΙ{, ΑΡοβο» 
ΑΡ. Παπά 5απε; 564 Πη[ογιαπία πα απο σπα Ἰηνο]απ{αγίαπη 

αεσΙαι. 
ΜΕΒΟ. Ωπο {απάθπι Ραςίο» πάπα Υο]ο Τ6ΓΙ αάΙτο πο: 

πρ αοο]ά ον]. 
ΑΡ. Ὠϊδοιπα {τασίανο ἀῑξεθραί, οδοαπ6 ππα 6ΠΠΑ ϱ0 

ἀῑκοο οχοτόθρατ : ἔππα, σα Ῥεδδίπιο γοπίογαπη Ῥετοαί, 76- 

ρήγτας απιαραί Ιαπιάπά πα οἳ ἴρ»ε, 5ο πεβ]οζία5, πθιδ 

{ογθης Ιςίιά [ας ἴαπα, ἀπ ῥτο]ίοῖο, α{ 5ο]εβαπας, 45ο 

Ἱπ αἰίαπα, Ζορήστας, Ἱπαααπι, α Τανσοίο 46ογδΙπα. 5ΡΙται5 

Ἱπ οαραί ΡΠεΓο Ιπρεδίί, απαπη ροΐεταί γομεπιεη{ἱδδίπο, ᾱἷ- 

5ο1η Πάπα, οἷσ {ος να]πονο 5αησαῖς ππαπατεί π]5, οἱ 

Ρο ςία(ἴπι οηιοτογαίαν. Αἱ οσο ΖερΗΥΡΙΠΙ 6 γες[αίο [ές 

υπ 5ασί 15 Ππιπηῖςςίς, (ασίοη{επα ρογξςοοπία5 πδαπε αἲ ΠΊΟΙ- 

ἴθπας Ῥποιο Υογο 5ερα]ογαπ οχασσοτανἰ ΑπιγοΙς, πβῖ ἀῑδοις 

Ώ]απι ἀο]εσῖές αἰαιαο α 5αησηῖπε Ποτοπα 5αΏπηϊίογα {6υγΠΙ 

Γοοἳ παπα ν]ςδηη, ἈΤοτοιῖ, οἱ ΠογΙΦΙΡΦΙΠΙΠΠΙ ΟΠΗΠΙΠΠΙ Π0- 

τάΠὰ, απ ργαἴογθα Πίονας λαβοί Πποίαπα 51ρ6ς ππο{ΠΟ {6- 

φίαηίο. Χιπ ΗΡΙ 5ἴπο τα(ῖοπο ἰτὶςῆία ν]άδου αἰΓεσίας» 

ΜΕΒΟ. πιο, Αροο : πογας οτί, απῖ ππονία]ἶ5 ο5ςεί, 
{6 ΠΕΙ πασίαπα. ΓΗἱ556 αΠΙΑΙΙΠΗ : πατε ο βναν]τει [ογᾶς 9ὂ 
ΠΙΟΤΜΙΟ. 

μ- 

ΜΕΒΟΒΗ ΕΤ ΑΡΟΙΙΗΔΙΡ. 

1. ΜΕΕΟ. Εἰ απα]ε (απάεπα, εἰαπά πα Ιδέα Ὑπήοσπια, 

αἱ [αμ]ῖς ατίῖς ορίβεσπα, Αροϊιο, Ῥπ]ομογτῖπιας ἵπ ππαα]- 

πΙΟΠΙΟ Παβία, Ἠ6ΠΘΥΘΠΗ ε{ γα Παλ! | 

ΑΡ. Γαιί απσάαπα Γο[ο]ίας, ο Μενου: Υθγαπα Ἠ]ιά ἀ46- 

πηΙΓΟΥ, ααὶ ρα1ί ροςδίηί οοηΣποπάΊποια 6] 5, ππαχίπηο 4πάπά0 : 

γῖᾶσηί 5άοἵς ΠΠπαΠαΠΙΘΠΙ, 1π ΓΟΓΠᾶΟΘΠΙ ΡΤΟΠΙΠΙ αἴαιε Ιηίθη- 

(ατα, Ὠλυ]ίαπα Γα]ἱαἴποπη ἵπ [αοἷο αροηίοπη : αἱ {8πΊΘΠ {αἱθηῃ 

απηρ]ασ(απίαν, οδομ]απίαν οἱ ππᾶ εβαΠΙ. ν 

ΜΕΒΟ. Πιιά οἱ ἴρ5ο Ιπάΐσπου, Υπἱοάποσπε Ιηγίάεο. πι 
{α οπρί]ος αἴα, ΑΡοϊιο, αἱ οἴμιαταπα ρι]δα, εἰ 5αρενβίας 08 
Ῥ]οἩή Γιά ποιι ο[[ογ (6, αἰᾳπε εξο οἳ ραἱῶίτίοιπα οοτροΓίς 
αβΙἴΙΠΗ οἱ αγίοπη Ίγγα ἰεπωροιαπά ο: {πα αδὶ οαὈΙέαπα ογε 
ευπά πα, 5ο]ἱ 5οἴ]εσί ἀογπηίθιηας. 

9. ΑΡ. Ἐσο απἱάσπα εἰ αίας Ἰπνοπιδία5 5Η ἵπ 16ΡΙΙ5 

απηαίογίϊς τ ἀπογιΠα υπο, απῑος ππαχῖρ]ο 5ργα ορίεγος ἀΠεχί 

Ῥαρμπον οἱ Ἠγασπί]μαπα, μας οὐο ης Παρηϊί Ἠδαπε εο» 

αἱ ρναορίαξ αν θου. Που, 4παπη ΠΠΘΟΠΠΙ 65565 Π]6 απἴθΠι 

ἀῑςοῖ Ίασία Ἱπιοηε : εἰ πιπο ΠΙογΗΠΗ ΥΙσεΠΙ ΟΓΟΠά5 Ἠα0εο, 

ΜΕΠΟ. Δί ασο Ίαπι αἰαπαπᾶο Ὑεποτοπι --- 5εᾷ πΟη ΟΡΟΙ: 

τί σἱον]ατί. 

ΑΡ. 5εῖο : Ηονηιαροῦ (παπα δ[ἵαπα οχ {6 ἀῑοϊίατ Ρορετῖς»θ. 

νογπα ιά η ῖ, δἱ Γουίθ 56ἵ5, ΘΧΡΟΠΘ, πο Ῥᾶοίο ΠΟΠ 

ωπηπ]οίαν Ύοπις Οµαίοπα, απί Οµανῖ5 Π]απα 5 

3. ΜΕΒΟ. Οποπίαπα, ΑΡοΙο, Π]α. ἵπ Τ6ΠΙΠΟ ΟΠΠ 1ρδο 

ἀορῖε, Ύομας ἵη οα]ο : απ: ργα"[ογοᾶ οἴτοα Ματίεπη εδἰ οὔθι- 
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βια, 54) ΥΙΠΠΠ. ΡΕΟΒΌΝΜ ΡΙΑΙΟαΙ. 16. 5 

μα -ᾱ ς νε. ας . 
περὶ τὸν Ἄρηξ εχει τὰ πολλὰ κἀκείνου ἐρᾶ, ὥστε θλίγον { ραίΐα ρΙαπάῦ, εππ](πε απμαί; Ἰάεοσιο ΡαΓΙΠΙ 1ρ5αίη Γαργῖ 

αὐτῃ τοῦ Ἰαλκέως τούτου µέλει. 
ΑΠ. Καὶ ταῦτα οἴει τὸν Ἠφαιστον εἰδέναι: 

ἘΡΜ. Οἶἴδεν: ἀλλὰ τί ἂν δρᾶσαι δύναιτο τοπ 

δρῶν νεανίαν καὶ στρατιώτην αὐτόν; ὥστε τὴν ἡσυχίαν 
ἄγει πλὴν ἀπειλεῖ γε δεσμά τινα Ὃ ο τς 

αὗτοῖς καὶ συλλήψεσθαι σα γηνεύσας 
ΑΠ. Οὐκ οἶδα" 

σόμενος εἶναι. 

ο να.οε 
ἐπὶ τῆς εὐνῆς. 

πἩ 
3 -ᾱ- 3 ο 

εὐξαίμην 8) ἂν αὐτὸς τ. ἔυλληφθη- 

--- σον 5 

ΗΡΑΣ ΚΑΙ ΛΗΤΟΥΣ. 

1. ἩΡΑ. Καλὰ μὲν, ὢ Λητοῖ, 
τῷ Δι. 

ΔΛΗΤ. οὐ πᾶσαι, ὢ 

γάμεθα, οἷος ὅ - Ἡφαιστός ἐ ἐστιν. 

ἨΡλ. Ἀλλ' οὗτος μὲν ὃ χωλὸς ὅμως γρήσιμός γέ 
ἐστι τεχνίτης ὢν ἄριστος καὶ καταχεχόσμηχεν ἡμῖν τὸν 
οὐρανὸν καὶ τὴν Ἀφροδίτην ἔγημε καὶ σπουδάζεται 

πρὸς αὐτῆς » οἳ δὲ σοὶ παϊδες ἡ μὲν αὐτῶν ἀρρενικὴ ος 
τοῦ µετρίου καὶ ὄρειος, χαὶ τὸ τελευταῖον -. τὴν Σχυ-- 
θίαν ἀπελθοῦσα πάντες ἴσασιν οἷα ἐσθίει 

«ον ο Μ 
και τα τεχνα ετεχες 

Ἔρα, τοιούτους τιχτειν ὃυ-- 

ξενοχτονοῦσα 
ὶ αι ο μπήι - ο ρωποος, χα μιμουμένη τοὺς Ῥχύθας αὐτοὺς ἂν Ρωποφάγους 

ὄντας" ὃ δ Ἀπόλλων ο μὲν πάντα εἰδέναι 

καὶ τοξεύειν χαὶ κιθαρίζειν χαὶ ἑατρὸς εἶναι καὶ μαν-- 

τεύεσθαι καὶ χαταστησάµενος ἐργαστήρια τῆς μαντικῆς 

τὸ μὲν ἐν Ἀελφοῖς, τὸ ὃ᾽ ἐν Κλάρῳ καὶ ἐν Διδύμοις 
ρω λ ο 

ἐξαπατᾶ τοὺς Ἰθωμένους αὐτῷ λοξὰ καὶ ἐπαμφοτερί-- 

ζοντα πρὸς ἑκάτερον της ἐρωτήσεως ἀποκρινόμενος, 

ὡς ἀχίνδυνον εἶναι τὸ σφάλι μα. 

τοῦ τοιούτου- 
Καὶ πλουτεῖ μὲν ἀπὸ 

πολλοὶ γὰρ οἳ ἀνόητοι καὶ παρξχοντες 

αὐτοὺς καταγοητεύεσθαι: πλὴν οὐκ ἀγνοεῖταί γε ὑπὸ 
τῶν ξυνετωτέρων τὰ πολλὰ τερατευόµενος: αὐτὸς γοῦν 

δ μάντις ἠγνόει ὅτι φονεύσει μὲν τὸν ἐρώμενον τῷ δί-- 
σκῳ» οὐ ὃ προεμαντεύσατο δὲ ὥς φεύξεται αὐτὸν ἡ Δάφν ην 

καὶ ταῦτα οὕτω καλὸν καὶ χομήτην ὄντα. Ὥστε οὐ γ 

ὁρῶ καθότι κχαλλιτεχνοτέρα τῆς Νιόθης ἔδοξας. 

2. ΛΗΤ. Ταῦτα μέντοι τὰ τέχνα, ἡ ξενοκτόνος καὶ 
δ Ψευδόμαντις, οἶδα, ὅπως λυπεῖ σε ὁρώμενα ἐν τοῖς 

θεοις, καὶ µάλιστα ὁπόταν ἡ μὲν ἐπαινῆται ἐς τὸ κάλ- 

λος, ὃ δὲ κιθαρίζη ἐν τῷ συμποσίῳ θαυμαζόµενος ὑφ᾽ 
ἁπάντων. 

ἨΡρλ. Ἐγελ ασα, ὢ Λητοϊ: ἐκεῖνος θαυμαστὸς, ὃ ὃν 
ὃ Μαρσύας, εἰ τὰ δίκαι« αἳ Μοῦσαι δικάσαι ἤθελον, 
ἄπέδειρεν ἂν αὐτὸς χρατήσας π μουσικη: νῦν δὲ κα-- 
τασοφιαθεὶς ἄθλιος ἀπόλωλεν ἔκως ἁλούς: ᾗ δὲ καλή 
απο παρθένος οὔ οὕτω χαλή ἐστιν ὥςς εἐπεὶ ἔμαθεν ὀφθεῖσα 
ὑπὸ τοῦ Ἀκταίωνος, φοθηθεῖσα μὴ ὁ ΣΕανίσκος ἔξα- 
Ἱορεύσῃ τὸ αἴσγος σης, ἐπαφῆχεν αὐτῷ τοὺς χύνας: 
εῶ Ἱὰρ λέγειν ὅ ὅτι οὐδὲ τὰς τεκούσας ἐμαιοῦτο παρθένος 
γε αὐτὴ οὐσχ, 

Ἱείῖς Γειταγῇ οπτα {αησ]ῖ. 

ΑΡ. Ἠσε ἵα ρυίας ΥπἱεαπΠα 5οἶταῦ 

ΜΕΠΒΟ. δαπα: 5εᾷ απῖά ε[ἴῆσογε Ρος5ῖξ, απ 5ίτεππ Πα 

νῖάεί αγοπεπα, επππ(αε πΠίεπη 5 απατα απίοςοί 5ἱρίαπε 

{δπιροταί; πἰςί ααοᾶ πἰπαίαγ, γἰπουία 5ο πα ἆαπα ΠιαςΗΙΠᾶ- 

ἴαταπα αἀγειςας Ἠ]ος., εἰ οαρίατυπα ἠγγεβίος ἵη Ἰεείο. 

ΑΡ. Νεςεῖο : αἲ εππίάεπα ορίαγεηῖτη ἶ5655α, απὶ 5ἷί ζ- 

ΡΙεπά!5. 

160. 

1ΠΓΝΟΝΙΣΡ ΕΤ ΤΑΤΟΝΑ. 

{. 808. Ρα] τος οπἵπατετο, Τμαΐοπα , είίαπα ΗΠΏεγος 

Ροίςίτ 1οπι. 

Ρέ- 

ΤΙΑΤ. ΝΟΠ ΟΠΊΠΕΣ, {απο ἴαῑες Ρατεγᾶ Ροδ5π15, απα[ίς 

οδί Υπἱεαπ5. 

564 Ἠ]ο εἰαπάας ἵαπποη πῆῆς οδί, απἱρρο αγ[ον 

ορΐπηας, εἵ αἀογπαν 1 ποὺίς εαἼαπα, οί ΥεπΠεγεπα ἀπχί, αἲ 

εα(πε οΏδειταίατ.  Ῥε {αἱ απίοπα Πρειίς, Πλογαπα Ίο γΙ- 

τηῖ5 πίτα πιοᾶπη οἱ πιοπίαπα ας ἀοπίαπε 1π 50ΥΠΑΠΙ ΡΓο- 

{εοία ΠεπΙΟ Πεςοῖί απα]ες οἶρος εαρίαί Ποςρίήρας Ππίογίοοιϊς, 

αἰηαθ Ἱππίαία Βογί]μας 1ρεο5, απ Ποπηπίρηας ναοί : 

ΑΡΟΙΙο απίεπῃ Ρα 5ο {ουί οπποία 5ε 5οἶτα, αἱ Ιασπ]ατί, οἱ εἷ- 

Ώιατα Ἰαάετα, εἰ πιεάϊεππα ασεγα, οἱ γαΠοϊπανϊ : ἔππα, Ῥοξί- 

απαπα οοπςΠαῖ{ οβΠοῖπας αγίῖ5 ἀῑνϊπαπαϊ Ῥε]ρηίς, ΟΙαῖ εί 

Ῥιάγπηϊς, Γηδίταίατ εοηδι]επίες, ου]ίαπα εί απιρίσαα ἵπ 

πίταπιαπε Ἰπίοιτοσαἰοπίς ΡατίεΠα ΤΕΣΡΟΠάΘΗ5, πο ρεγίομΊη Πα 

8ἳ{ αἱ ασηαίησ 6γΓοΓ.. Ιπάε απἰάεπι ἀῑοςοῖε : Ῥ]ατες θηῖπι 

5υηί 5η] , απἶαπε 56 ργΦΏεηί [α5εϊπαπάοδ; ηθς {απ1θΠ ργῶ- 

{εηί Ῥτιάεπίῖοτες, ΡΙεγαπησαθ Ῥγῳςβσῖας ἵρειπι ο[[απάθτθ. 

Ίβποταβαί ερτίε 1ρ5ε Ι]ε γαίες 5ο οεοἵδατπι 655 ἀθ]είας 

5υηᾶς ἀἴδεο; πες ῬγαάϊνίπανΙέ {ο πί [πσογεί ἵρεαπα Τα- 

Ρηπε, ἵάαπα ἴαπι ρπ]εμταπι εἰ Ῥε]]α]ε οοπιαίαπῃ. Ἠαπιθ 

πΟΠ Υ46ο, απα Ρατίε ρτοῇς Ἰαπᾶ4ς Νίοβεη Ργωςίαια γἰάοατῖς. 

». ΤΑΤ. Τε απϊάεπι μετ, Ἱοςρίίππι Ἰπίοι[οσ(εῖς ο 

ππεπάακ γαίες, ΠΟΠ πια [ασῖί απεπι ΠΡί ἀο]ογοπῃ α[ἴογαπί 
εοΠδροςΏ{ Ιπίες ἄθοδ; ἴππα ππαχίπια, παπάο Ίορο Ιαιιάαξας 
οὗ Γογπ]απ, 111ε, ἆ μπι οἴματα 1αά1έ ἵη οοπτ]νίο, αἀπηίτα [1οηῖ 
οδί οπ]ΠΙΡή5. 

0Ν. Βίάετε Ηβεί, Ἰαίοπα : Ί]οπε ἀΐσηις αἀπι]γαίίοπα, 
ουἵ ΜΑΙΡΥ, 5ἱ απἰάεπη Παδίππι Ἠαςος {αάἱεῖαπα [ογγο γο]υῖς- 
5εηΐ, Ῥε]]επ ἀείταχϊςςαί, ἴρ5θ γϊείος αγία πιαςῖσα 2 ηπης ἀο]ο 
εαρίᾳς πιῖςει Ιπίεγῆί, Ιπῖσαα 5επίομίῖα ἀαπηπαίης : Ἡ]α απ{θΠη 
Ῥα]οηγα έα ν]γζο {απ οσί Ῥι]εμία, αἴ, Ῥοδίᾳπαπι οοπηρετῖέ 
5ο ΥΙ5άΠι ε5σε 4µ Αοίφοπε, υγεία ης Παγεπῖς ετι]σατοί 
Ταγρί(π πει 5υᾶπα, ἱπηπιῖξευ]ί ἵπ ΘΗΠ 6.Πες : Πο ἄἴσογα, 
πεπε ραταεπίθας ομςἰείτίσαίπταπα [αῇςεο, ΥΙΤςο 5ἱ πιοο 
Γοτεί. 
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ΛΗΤ. Μέγα, ρα, φρονεῖς» ὅτι νε τῷ Δι 
χαὶ τος, αὐτῷ , καὶ διὰ τοῦτο ὑ6 Αρ ίζεις ἀθεῶς" 

πλὸν ἀλλ ὄψομαί σε μετ᾽ ὀλίγον αὖθις δακρύ 

ὅπόταν σε καταλιπὼν ἐς τὴν γῆν κατίῃ τα Όρος Ἡ χύχνος 

γενόμενος. 

ο ρα 

. 

απ. 

ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΑΙ ΕΡΝΜΟ}. 

ΑΠ. Τί γελᾶς, ῶ Ἑρμῆρ ὦλι 

στη Ὅτι γελοιότατι αν ὠ Ἄπολλον, εἰδον. 

ΑΠ. Ἐἰπὲ οὖν, ὥς καὶ αὐτὸς ἀχούσας ἔχω ξυγγελᾶν. 

ἘΡΜ. Ἡ Ἀφροδίτη ξυνοῦσα τῷ Ἄρει κατείληπται 
χαὶ ὃ Μφαιστος ἔδησεν αὐτοὺς ἔ ξυλλαθών. 

ΑΠ. Πῶς; ἠδὺ γάρ τι ἐρεῖν ἔοικας. 

ΕΡΜ. Ἐκ το λος ας ταῦτα ο ρω ἐθήρευεν 
μον λ 

ς τ 
1. 5 ο ο ι ὁ, 

Ύαςετο απελθών ΕΤ πὶ την χάμινου" εἴτ α 
πλ 

ιαθὼν, ὡς ῴετο, καθορᾶ δὲ ην 
Ὅ 
δν 

Π .ἲ κ ο» 
31. 

"Ἡφαιστον. ὗπε 
μα: 

ὄριο Ἴσαν χαὶ ἐντὺὸς Ε 
εν 
, Φ 3 

ιεκχεται μὲν αὐτοῖς τὰ οεσμ.α, εφι 
λ 

ν 
Σ ὁ Ἡφαιστος. Ἐκείνη μὲν οὖν --- καὶ γὰρ 

τς 
γυμνὴ οὖσα ---- οὗ ος ὅπως ας αἰδουμένῃ, 

μοι 
μὲ πειρᾶτο χαὶ ἡλ- 

ας τρ 
ν ἀφύχτῳ ἐχό Ε] 

ε δ--8 

1 
ἔπειτα δὲ ω 

ων µενον ἑαυτὸν δν 

9, ΑΠ. Τί οὖν; ἀπέλυσεν αὐτοὺς ὁ "ἤφαιστος: 

ΤΡΜ. οδλέτω, ἀλλὰ ξυγκαλέ σας τοὺς θεοὺς ἐπι- 

δείκνυται τὴν μοιχείαν αὐτοῖς: οἱ δὲ γυμνοὶ ἀμφότεροι 
ῇ ον ασ αό 

κάτω νενευχότες ἔυν νδεδεµένοι ερυθριῶσι;, και τὸ θέαμα 

ἤδιστον ἐμοὶ ἔδοξε μονονουχὶ αὐτὸ γιγνόμενον τὸ ἔργον. 

ΑΠ. Ὁ δὲ χαλκεὺς ἐκεῖνος οὐκ αἰδεῖται χαὶ αὐτὸς 

ἐπιδειχνύμενος τὴν αἰσχύνην. τοῦ γάμου; 
ΕΡΜ. Μὰ Δύ, ὅς γε καὶ ἐπιγελᾶ ἐφεστὼς αὐτοῖς. 

Εγὼ μέντοι, εἰ μα) τάληθὲς ἐς εἶπι 

μὴ μόνον μοιμε εὔσαντι τὴν λα 

δεδεµ. ένῳ μετ αὗτῆς. 

λΠ. Οὐκοῦν καὶ δεδέσθαι ἂν ὑπέμεινας ἐπὶ τούτῳ; 

ΤΡΜ. Σὺ δ οὐκ ἂν, ὦ Ἄπολλον: δὲ µόνον ἐπελ- 
θών: ἐπαινέσομαι γάρ σε, ἣν μὴ τὰ ὅμοια καὶ αὐτὸς 

εὔξη ἴδών. 

5 τν, ἐφθό νουν τῷ Ἄρει 
μ κ) ΔΝ 

στην θεὸν, ἀλλὰ καὶ / 
ἳ 

18. 

ΗΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΣ 

1. ΗΡΑ. Ἐγὼ μὲν ἠσχυνόμην ἂν, ὦ Ζεῦ, εἴ µοι 
τοιρΏτος υἷὸς ἦν θῆλυς οὕτω καὶ διεφθαρµένος ἕ ὑπὸ τῆς 

ὦ, / 

µεύης, µίτρα μὲν ἀναδεδεμένος τὴν χόµην, τὰ πολλὰ 

δὲ µαινομέ ταῖς γυναιξὶ συνὼν, ἁθρότ ὐτῷ ἐ μέγαις ταῖς γυναιξὶ συνὼν, ἁθρότερος αὐτῶν 

(δις - ο1τ) 

ΤΑΤ. Αιτοζαηίος, ο 1πο, {6 ε[ἴεις, αυῖα σομ/Ηχ ος Ζονίς, 

επΙη(ια ο τορήαπι ἴεπες; Ῥτορίθίοα οοπίπηο]ίαπα [αοῖς 

Ῥεπίσρηίει : αἱ νῖάερο {6 Ροδί Ραπ]]ο Πἴογαπα Ιαονησηΐθπα, 

ασππη {6 Φαρίίεγ Γε]ἰσία ἵη ἴθγγαπ ἀθεορπάοτῖ!, {αυγί εΥσηῖγο 

5ηπηία 5Ρρεοίθ. 

--- -1 , 

ΑΡΟΙΗΙΗΙΝΙΣ ΕΤ ΜΕΒΟΓΒΙΙ. 

1. ΑΡ. Ου]ὰ τίάες, ΜοτοινΙ2 

ΜΕΜΟ. Οπία εοἴῖσεί πιαχῖπηο γἱάϊοπ]α, ΑΡοϊίο, γἱά1. 
ΑΡ. Ου παιτα, αἱ οἱ Ίρ5ε το απά]ία ππαᾶ ἴδοῦΠΙ ῬοδδίΠα 

τά. 
ΜΕΒΟ. Ύεπας εοποΙπΙΏθης ουπα Μανίο εοηδίπεία ο»ί, εί 

Ὑπ]εσπς γηνί{ ο05 οαρίος. 
ρα Οµο {απάθιη πιοᾶο» παπι [ασείηπα απΙάάαπα ἀῑσίητας 

Ὕεμς, {απηργίάσια, οΡΙΠΟΙ, ἰδία παπα 5.τεί, γεπαβαία 

6055 οἴτοασια δεί πείς, απ οσμ]ος [ασεγεηί, Οἳ- 

οππηροξ! 15, ροδίηπαη αρΊεναί αἲ οαππήπαπα, ορ 5ο]σοί 

ογαί Ἱπίοπίας. Τι Ιανς Ππίταί οἶαπα, αἱ απ ταβαίασ τνο- 

ταπ1 εοπΣρΙΟῖξ οΗΠα 9901, αἱ ΙπαΙοίαπα ἀε[οτί αἆ Ὑπ]εαππη. 

τί απίεπῃ α5εεπάεγαηί{ εοίαπα, Ιηἰταη 6 685565 τδεθρ!1 ἴπ 

ορεγα ογαΠ{, 11 εἴγουπα πάσα Ἱππρ]ίσαπίας 1ρ5ίς τ]ποπ]α, οἳ 

5υρεγγομῖί Γορεηία Ὑπἱσαηι5. Ἠ]α Υετο (εἴεπῖπῃ εγαί πα) 

πο. μαβεραί «πεπιαάπιοάαπα ορίοσογεί 505ο Ῥηάραπάα τ 

Μα15 Ῥίαπι ο αδεΓε εοπαβα(α, 5ρεταβαίαιε δε ταρίαγυπα 

γίπομ]α» ἀθίπ, αἱ 5εης!!, ἰαπι ατοίε 5ε {επετῖ, ηἱ πάς 5Ρες 

αναἀεπα! 5ἰέ πα]α., 5αρρ]ίεαβαί. 

9. ΑΡ. Οµπ]ὰ ο/5ο2 αὐςο]ν]ί 605 Υυ]εαπιας2 

ΜΕΒΟ. Νοπάππι; 5εὰ οοπγοσαἰς ας «ρεοϊαπάππα ργῶ- 
Ῥοί αἀμ]ίοπαπη.  ΗΙ απίεηι παάΙ 4ΠΙΡΟ οἡΙσααπο ἆε- 
πηῖςςο νυ]ία γαρογο εα[ζαπάππίαγς «ρεείασπ]απη(θ 54Π6 Ἱ- 
ουπάἱβίπχαπη πμ ΓΗ νίδιπα [αηίππι ποη ραἰταίαπα ορ 
Ίρδυπῃ. 

ΑΡ. Γαθγαπη απίθιη Ιπίαπῃ πο ραάεί ἵρεαπα οεα]ῖς εκρο- 

πο ἀθάθοι5 πια πιοΠ 5 

ΜΕΒΟ. Νεππασπαϊας αἱ απ θαπη Ἱηχία αδίαης Ιγηόρας 

ε05.. Εφυϊάεπα, δί Υογπα οί ἀἰεεπόπα, Ιπγιάεβαπα Μανῖ 

ΠΟΠ 5οἱαπη αἀη]ίθγαΠῇ ΓογηποδίςδΙπιαπα ἀθαπα, 56ἆ εἰ αἰ]ίσαίο 

ουΠῃ ϱἩ. 

ΑΡ. Τιπο 6Γϱο γ]ποῖτὶ ἴα ραἰοτεΓῖς ϱὰ πιεγορᾶε2 

ΜΕΠΟ. Τα πο]]ο5, ΑροΙΙο2 Ργορίας ασορᾷο {απίαπῃ αἱ γἷάρ: 

πηαρης ετἰς ΠΡΙ Αροβο, πἰςί, παπα γ]άετίς, Ἰάεπα ορία” 

Ρἱ5. 

18. 

Ι5ΝΟΝΙΡ ΕΤ 40Υ15. 

1. 4Ν. Με απϊάεπι Ῥπάετεί, σαρίίες, {ας ΕΠ, ἴαπι 

Γομη]ποῖ οἱ οοτταρίῖ εὐπίείαίε; απῖ πηίτα τεγἰποίαπη Ρογας 

οοπιαπα, Ῥ]αίπηαπα οππη Γαπραπάϊς π]ετίρας τειςείατ, 



Ὥ 
Ἡ- 

(548 - 560) ΥΤΠΙ. ΡΕΟΒΙΝΜ ΡΙΑΙ.ΟΕΙ. ιο. ρι 

ἐχείνων, ὑπὸ τυµπάνοις καὶ αὐλῷ καὶ χυµθάλοις γο- | Ιπο[ῖου ἵῖς 1ρεῖς, αἲ (γπιραπα Ιἰρίαδηπο οἱ ογηρα]α εἶογοᾶς 
ο . - . ..- .. - - 

ρεύων, καὶ ὅλως παντὶ μᾶλλον ἐοικὼς ἢ σοὶ τῷ πατρί. | Ἀβοη5, ἀἴηπε οπηπῖπο οα(νἰς οἰπη[[ίου, 4παπη ΕΡί ραιεῖ. 

ΖΕΥΣ. Καὶ μὴν οὗτός γε ὁ θηλυµίτρης, ὃ ἄθρό- 10ρ. ΑἰΠα πίσσα ηπἰίτα [οπιῖπθα γοδἰηῖίας, ππο]ου ηχι- - υ 

τερος τῶν γυναικῶν οὐ µόνον, ὤ ρα, τὴν Λνδίαν | Ιοήρις, πΟὮ 5ο] αὴ, που 1 Φΐαμι δυμορῖί, Ἰποσ]οπίεσημο 

ἐχειρώσατο χα) τοὺς χατοιχοῦντας τὸν Ἑμὤλον ἔλαθε | Τπιο]απα ερ], οἱ Τ]ταςλς αἰθὶ ευμ]οοῖε; 5οᾷ εί αἄγεισιις 

καὶ τοὺς θρᾶκας ὑπηγάγετο, ἀλλὰ καὶ ἐπ᾽ Ἰνδοὺς ἐλά- | Ἰπᾶο5 ταρίο πια]ευηί Ισίο οχοταία εἸερμαπίος ἵπ. ροίοςία- 
σας τῷ γυναιχείῳ τούτῳ στρατιωτικῷ τούςτε ἐλέφαντας | ἴεπι γοβεαί!, εἰ τοαίοπε ἰοία Ροβίας ον, τθσεΙπ(ε Ραυ1ι- 

εἷλε καὶ τῆς χώρας ἐκράτησε καὶ τὸν βασιλέα πρὸς | Ίππι πείοτο ἄΠ5ΙΏ εαρίίναια αράαχ]έ: οἱ ἴδία απίάθηι 

θλίγον ἀντιστῆναι τολμήσαντα αἰχμάλωτον ἀπήγαγε, | ουηηία ροι[οοῖί φαἰίαης πα] οἱ ομοτοῖς 4πσεῃς, ἰἡγιςῖς 

καὶ ταῦτα πάντα ἔπραξεν ὀρχούμενος ἅμα καὶ γορεύων ! πδις Ιοβοτασοϊς, ομεῖας, πί αἶς, οἱ ΠαΓογς οοποῖέας. ΤΗΙΗ 

θύρσοις χρώμενος κιττίνοις, µεθύων, ὡς φῆς, καὶ ἐνθεά-- |. δἱ ααἲς ἵπ απΙπΙΙΠΙ Ππάχ1{ ππα]ο ἀἰσσγα 1ρ5ῖ, οοπ{υπιθ]]ς 1Π 

ζων. Εἰ δέτις ἐπεχείρησε λοιδορήσασθαι αὐτῷ ὑθρίσας | 54ΟΓΟΡΠΙ Πη]ία ]αο[ῖ5, αὐ 0 4ποππο Ρῶπας εχραίΠξ, γε! Πῖ- 
Σαΐαπα ομς[Ίπαρης ραΙη ήδη, γοῖ αἱ ἀἰςοσγροιοίας ε[ῄοῖεης ἐς τὴν τελετὴὶ ὶ τοῦτον ἐτ Ἱπατο Ἡ εοταῦτα, ες την τελετῆν, χαὶ τοῦτον ἐτιμωρήσατ ασταθή 

Ἡ π ἃ πιαίγο {απαπαπα Πππα]ας. Ὑιάρη) αἱ νπ]ία επί Ίκία αἷ- 
απςα Παπά Ιπάίδηα ραίτεῦ 8ἱ Υεγο Ίαδις οἱ ]αφοϊνία φαν] αἲ- 

μὲ Γη - ος 
τοῖς χλήµασιν Ἡ διασπασθῆναι ποιήσας ὑπὸ τῆς µητρ 

Δ 3 3 “”» 

ὥσπερ νεθρὀν. “Ορᾶς ὥς ἀνδρεῖα ταῦτα κοὶ οὐκ ἀνάξια έ 
τοῦ πατρός; Εἰ δὲ παιδιὰ καὶ τρυφὴ πρόσεστιν αὐτοῖς, | αἶπί, πμ οςέ σα ἵπ τα, αιιοᾶ ἰπγίάϊαπι [αοῖαίς Ἱπρηιϊς, οἱ 
οὖδεὶς φθόνος, καὶ μάλιστα εἰ λογίσαιτό τις οἷος ἂν οὗ-- | αμῖ5 τοραίαί, αια]ῖς 5οριῖας Ἠΐσσο {οτοί, υβῖ Ιδίαο [αοἷέ Ἱ 

.α » ο / - τς τος νήφων ην, ὅπου ταῦτα µεθύων ποιεῖ. εμας. 

5. ΗΡΑ. Σύ µοι δοχεῖς ἐπαινέσεσθαι καὶ τὸ εὕρημα | 9. ΦΌΝ. Τα πεί ν]άουῖς Ἰαιάαίατις οεἵαμι Ἰηγοπίιη οἶως, 
νίίειη εί νίπαπα» Ίάᾳπς {απιείςὶ γίάσας απα]ία Ρετρείτεπί 
Ἱπεῦηίαι1 Πίαβαπ[ες αίᾳπε αἆ Ἱη]απίαπα γογςί, οἱ Ρ]απε ΓΗΓ6η- 
ἴεςα Ροΐα. Τεαπίαπα φπἶάεπα, αἱ ΡΕίπΊΟ ἀοπανίέ ρα]πηῖίθηι, 
1ρ5ἱ οοπιροίαίογες Ἰπίθτεπηδγαπ{ εοπείδιπη Πσοπῖρς. 

τν ο δε ως 
αὐτοῦ, τὴν ἄμπελον καὶ τὸν οἴνον, καὶ ταῦτα ὁρῶν οἷα 

ο να, ρα ίςς 
οἳ µεθυσθέντες ποιοῦσι σφαλλόμενοι καὶ πρὸς ὕθριν 

3 μ ΜΑΣ 
τρεπόµενοι καὶ ὅλως µεικηνότες ὑπὸ τοῦ ποτοῦ: τὸν 

-. ο / κά / ψδ ν κο ε ο τεξ 
γοῦν κάριον, ᾧ πρώτῳ ἔδωχε τὸ χλῆμα, οἳ ξυµπόται 

-” 7 

αὐτοὶ διέσθειραν παίοντες ταῖς δικέλλαις. 
ο) ο. ιά -ο δλ 

ΖΕΥΣ. Οὐδὲν τοῦτο φής: οὐ γὰρ ὃ οἶνος ταῦτα οὐδὲ 
- -ω Ν / 

ιόγυσος ποιεῖ, τὸ δὲ ἄμιετρον τῆς πόσεως καὶ τὸ πέρα ς ᾽ ᾗ Ἰ 
ε. ο εά ) -- .. 3 / Α ο] 

τοῦ χαλῶς ἔχοντος ἐμφορεῖσθαι τοῦ ἀκράτου: ὃς ὃ 
Σι πρ η ς ; Δ  ςν/ / λα 
ἂν ἔμµετρα πίνη, ἱλαρώτερος μὲν καὶ ἡδίων γένοιτ ἄν 
στ ον ον ὃ ο Β Μ 5 Αλ Α 3 , 2 
οἷον δὲ ὁ Γκάριος ἔπαθεν, οὐδὲν ἂν ἔργασαιτο οὐδένα 

10Ρ. ΝΠΜΙ Ίου αἆ Τοπ, αποά ἀῑσῖ : οί. οπίπι ΥΙΠΙΠα 
Ἰδία, ἨθΠιο Ῥασσμις [αοῖε; 5οᾷ Ρροΐας Ιππποάεγαίο φαηές, 
ε{ π]ία απαπη. ἄεοραί ἱπσατσίταιί ΠΠεΓΟ : απ γετο ρεπαϊ 
πηο πι φειναί, Πατίου εἰ παγίος εχκΗίς πε(ιο Ἠπ]ας- 
πιοᾶ[, ᾳπα]ε Τοαν]ο οοπ(ἶσῖε, ᾳπἱοππαπα ἀοείσπανουῖε ἵπ. π]- 
Ἰ1πη οοπηροία{οΓσῃ. Αἱ {απ α. Πας απια]ατὶ γιάειῖς, απο, 
6ἳ 5ευηε]ες ππεπη(πίςσα, αἱ απ οηἰπι]ποτὶς Βασσῖ Ρο ]ιογη]- 

Μ. υ ο ον ς α 
τῶν ξυιποτῶν. Ἁλλὰ σὺ ἔτι ζηλοτυπεῖν ἔοικας. ὦ 

.. /΄ σἰ 5 
ρα, χαὶ τῆς Σεμέλης μνημονεύειν, ἤ γε διαθάλλεις 

-ω / ολ λλι κα 

τοῦ Διονύσου τὰ κάλλιστα. 

| 

ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΟΣ. ΥΕΛΕΒΙ5 ΕΤ 6ΠΡΙΡΙΝΙς. 

π]ας ἀοίες. 

19 19. 

να, ΑΦΡ. Τέ δήποτε, ὢ Ἔρως, τοὺς μὲν ἄλλους Ι. ΥΕΝ. Θυ]ά οδίεπίπιγοτο, Οπρίᾶο, αποᾷ αἰῖος απἰζθια :θεοὺς κατηγωνίσω ἅπαντας, τὸν Δία, τὸν Ποσειδῶ, τὸν | ἄθο ἀερο]]ανῖς ΟΠΕΣ, ἴογεπα, Ναρίππα, ΑροΠῄποιης όλα, τὴν Ῥέαν, ἐμὲ τὴν μητέρα, μόνης δὲ ἀπέχη Ἠ]λεαΠά, πηα σαοσιθ ΠλαίΓεηας ἃ 5ο]α, Υαἵο Ἀὐίῖηεας ΜΙπεΙνα, ἷ- ο λνης ἅτυσος μῷ σοι δὰς, καν αἳ Τη Π]α Ίβπε εατεαί ΗΡὶ ἴαν, πάσα 5ἰί 5ασί[ῖς Ῥματοίτα, σον η τς ὦ : αν : ΡΙ ο η ελ ΧξΥή |. Ίπηπε 156 απαδΙ {τασίαπάϊ ατοις αἱ οοΠΙπιαπάϊ εἷς Ίπηρο- ὃ) οἰστῶν ἡ Φαρέτρα, σὺ δὲ ἄτοξος εἰ καὶ ἄστοχος; Πα. 
ἘΡ. Δέδια, ὦ μῆτερ, αὐτήν' φοθερὰ γάρ ἐστικαὶ| ϱῦρ. Μείπο, ππαίου, επι : παω [ογπ]ζαμ]ϊς ος οἱ χαροπὴ καὶ δεινῶς ἀνδρική: ὁπόταν γοῦν ἐντεινάμενος ] ἴοινα δἱ τοϊοπιοηίοτ γ]η][ς - απαπάο ΙΙΙ Ἱπίοηίο αγειι τὸ τόξον ἴω ἐπ᾽ αὐτὴν, ἐπισείουσα τὸν λόφον ἐκπλήττει | ααστοᾶῖο αἆ Θ4Πι » 4μαδραία ογἰδία Ῥεγίογγο[αςἵ{ Π]ε, 6ἳ ε0η- µε καὶ ὑπότρομος γίνομαι καὶ ἄπορρει µου τὰ τοξεύ- | ἰμοήίκρο, ἀεβαππίᾳπα {ε]α πιοῖς ἆς πιαπῖριις. αν. ον 

ατα ἐκ τῶν γειρῶν. 
' ΑΦΡ. Ὃ Ἄρης γὰρ οὐ φοθερώτερος ην; καὶ ὅμως ΥΕΝ. Αἱ Μαϊς ποηπε {ορ Ρί]]ος ογα{ὁ οἱ {απο εκαγηπας[ί ἀφώπιλισας αὐτὸν καὶ νενίκηκας. Ίρευπα, ο γ]οϊς(]. 

| ΕΡ. Ἀλλ) ἐκεῖνος ἑκὼν προσίεταί µε καὶ προσχαλει- | ΟὔΡ. Αί Ίκίο πἱίτο αά η πλ, ἀίφια ην][αξ : ΝΠπεινα Ἱ. ται, ἡ Ἄθηνᾶ δὲ ὑφορᾶται ἀεὶ, καί ποτε ἐγὼ μὲν ἄλλως |. οοπίγα 5επηρέτ 5ηδρίοῖοσα ἴουνο πιο ἱπ{αδίαΣ Βοππ]αο Ίαπι παρεπτην πλησίον ἔχων τὴν λαμπάδα, ἡ δὲ, Εἴ µοιπρόσ- | 39ο, Ἡέ εᾳο αἴο ργα/Γγο]αΓοΠι » Ρτορία5 αἁπιοία [ος Ί]α εἰ, φησι, νη τὸν πατέρα, τῷ δορατίῳ σε διαπείρασα | οοπ[οΣίϊπα, 5ὶ αἆ πιο Δεοεαῖς, Ιπαπ]ί, ρου ραΐτοπη Ίπτο 



02 ΥΠΙ. ΘΕΩΝ ΔΙΑΛΟΓΟΙ. 20. 

.. / ν / δα πώ 
ἃ τοῦ ποδὸς λαθοµένη καὶ ἐς τὸν Τάρταρον ἐμβαλοῦσα 

αν λ ρω 

ἡ αὐτὴ διασπασαµένη διαφθερῦ. ολλὰ τοιαῦτα 
-ω ΔΝ Λ Λ 

ἠπείλησε: καὶ ὁρᾶ δὲ δριμὺ καὶ ἐπὶ τοῦ στήθου 
υμε Ξ ο) 

φοθερὸν 
ως 

; ε] 2 
πρόσωπόν τι ρ ἐχίδναις χαταχομ.οὺ, οπερ ενω 

μ] 
τ μάλιστα δέδια" μορμολύττεται Ὑάρ µε καὶ φεύγω, 

ελ ἴδω αὐτό. 

: ΑΦΡ. Ἀλλὰ τὴν μὲν ηναν δέδιας, ὡς φἳς, 

καὶ τὴν Γοργόνα, χαὶ ταῦτα» μὴ φοθηθεὶς τὸν περαυνὸν 

τοῦ Διός. Αἵ δὲ Μοῦσαι διὰ τί σοι ἄτρωτοι καὶ ἔξω 8ε- 

λῶν εἴσιν; ἢ κἀκεῖναι λόφους ἐπισείουσι καὶ Γοργόνας 

προφαίνουσιν; ε 

ΕΡ. Αἰδοῦμαι αὐτὰς, ὦ μῖτερ: 
Φφλ 

ἄξί τι φροντίζουσι καὶ περὶ ᾠδὴν ἔχουσι χαὶ ἐγὼ παρί- 

σταµαι πολλάκις αὐταῖς κηλούµεγος ὑπὸ τοῦ μέλους. 

ΑΦΡ. Ἔα χαὶ ταύτας, ὅτι σεμναί" τὴν δὲ Ἄοτε- 

μιυ τίνος ἕνεκα οὗ τιτρώσχεις; . 

ἘΡ. Τὸ μὲν ὅλον οὐδὲ καταλαθεῖ εἴν αὐτὴν οἷς ν τ 

φε εύγουσαν ἀεὶ διὰ τῶν ὁρῶν; εἶτα καὶ ἴδιόν τινα ἔοωτα 

δη ἐρᾶ. 
ΑΦΡ. Τένος, ὦ τέχνον 

ΤΡ. Θήρας καὶ ἔλάφων καὶ νερῶν, αἱρεῖν 

χουσα καὶ κατατοξεύειν, καὶ ὅλως ανα τῷ τοιούτῳ ἐστίν' 

.ς ο συ ναὶ 
σεμναι γαρ εἶσι καὶ 

ω 

) 
τε οιω- 

ΑΦΡ. Οἶδα, ὦτ ) 

20. 

ΘΕΩΝ ΚΡΙΣΙΣ. 

ΖΕΥΣ. ΕΡΜΗΣ. ΗΡΑ, ΑΘΗΝΑ; 

ΑΦΡΟΔΙΤΗ. ΠΛΔΡΙΣ Ἡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. 

. ΖΕΥΣ. Ἑρμῆ, λαθὼν τουτὶ τὸ μΏλον ἄπιθι ἐς 

τὴν μίαν: παρὰ τὸν Ἡρ ιάµου ο ον βουκόλον 

-- γέμει δὲ τῆς Ἴδης ἐν τῷ Γαργάρῳ --- καὶ λέγε πρὸς 

αὐτὸν ὅτι σὲ, ὠ Πάρι, κελεύει ὁ Φεὺς, ἐ πειδὴ καλός τε 

αὐτὸς εἴ καὶ σοφὸς τὰ ἐρωτικὰ» δικάσαι ταῖς θεαῖς ἥτις 

αὐτῶν ἡ χαλλίστηἐ ἐστί- τοῦ δὲ ἀγῶνοςτ τὸ ἆθλον ἡ νικῶσα 

λαθέτω τὸ μΏλον. Ὥρα ὃ δὲ ἴδη καὶ ὑμῖν παταῖς ἀπιέναι 

πα ρὰ τὸν δικαστήν" ἐγὼ γὰρ ἀπωθοῦμαι τὸν δίαιτα αν 

3 ἐπ ἴ ἴσης τε ὑμᾶς ατα καὶ εἴ γε οἵόν τε ἦν, ἠβέως 

ἂν ἁπάσας νενικηχκυίΐας εἶδο Ἄλλως τε χαὶ ἀνάγκη, 

τὸ Χαλλιστ εἴον ἀποδόντα πάντως ἀπεχθάνεσθαι 

Διὰ ταῦτα μὲν αὐτὸς οὐκ ἐπιτήδ ειος 

δικαστὴς, ὁ ὁ δὲ νεανίας δ Φρὺξ, ἐ ἐφ' ὃν ἄπιτε, βα- 

σιλικὸς μέν ἐστι χαὶ Γανυμήδους τούτου ἔυγγενὴς, 

τἆλλα δὲ ἀφελὴς καὶ ὄρειος" οὐκ. ἄν τις αὐτὸν ἀπαξιώσειε 

ποιαύτης θέας. 

5.ΑΦΡ. Ἐγὼ μὲν, ὦ 2, εἰ καὶ τὸν Μῶμον αὐτὸν 
ἐπιστήσειας ἡμῖν δικαστὴν, θαρροῦσα βαδιοῦμαι πρὸς 
τὴν ἐπίδειξιν: τί γὰρ ἂν καὶ μωμήσαιτό µου; χρὴ δὲ 

καὶ ταύτχις ἆ ἀρέσχειν τὸν ἄνθρωπον. 

(οι - 565) 

Ἰαδία {ο (ταπςήχ πα, απ{ρεᾶε οογγορίπα ἵπ Τατίαγαπη πη]ί- 

σἶαπα, απ! Ίρδα ἀΠαζοταίαπη Ροδυπιάαβο..  Μη]ία Ἠ]αςπιοςῖ 

ο5ί Ππίογπηϊπαία : ἴππι Ροίο αζετραπα ερεείαί Παροίααε αἲ 

Ρεεία5 [ασίεπι απαπάαπῃ Γογπη]άο]οδαπη, 5ογρεπ[ἴθης οοπηαίαπη, 

απαπ1 οσο πιαχίπιε ππείαο : ἱγηταί οπῖπι πιο, ο, 4πΠπα 60 

οσμ]ο5 σοπγετίο, ἵπ Γασαπα ΡτΟΡΘΙΙΟΓ. 

2. ΝΕΝ. Δί εκραγοςεῖς ΜΙΠεΙΥαΠΗ, αἱ αἲξ, οἱ 6οΓ6ΟΠΟΠΗ; 

Ἰάαπο ἴα, απῖ ποπ [ογπιάαγῖς Γαἴπιοῃ ᾷοτῖ. Μιας γοτο 

ος ΕΡὶ 5απί Ἰηνυ]πεταίΏ εἰ οχίτα {εί Ἱαοίαπαῃ Ρος απ 

εί 1] οπἶδίας οοπουαπέ, εἱ ἄο1βοπας ο5[επάη{2 

ΟὔΡ. Ἠσνεγεου ἴ]ας, ππαίε: παπι γεπεταπᾶς 5υπέ, οί 

«πηρες πα] ἄαπα οοπωπησ Παπίας, οἱ οαηία ο σπα [αἰ]απί : αἲ- 

απθ 1ρςο αξίο 5ωρίας Πης ἀοηπϊίας σαγπ]/ηο. 

ΥΕΝ. Άξα, πΠ({ο οἱ Ιδίας, απῖα νεπειαπάς : αἲ Ῥίαπαπι 

σσἷά εδί οἳς ΠΟΠ ΥΙΊΠΕΓΕΣ2 

ΟΡ. Τη 5Ιπηπῃα, ηε εοηξεααῖ πάθη Π]απα Πεοί Γασῖεη- 

ἴθπα 56ΙΠΡΕΓ Ῥογ πιοπίες : ἴ1πα οἴῖαπῃ ἱΡί ΡγορείΏΙ. φπεπάαη. 

ΑΠΙΟΓΕΠΙ Ίαπῃ απ]αΙ. 

ΥΕΝ. Οπ]ας, ΠΗ2 

ΟῦΡ. Υεπαοπῖς αἱ οεγγογάπα ΠἱππαΙογαππαπο, τί οαρίαξ. 

Ρεγδεοπία, οἱ 5ασΏ(ῖς οοπβραί; ἰοία ἀεπίαπε Ἠαῖο τεῖ οςί ῃ- 

ἱεπία : οειετοσιῖπ [Γαΐτοπη εἶας αγοϊζεποπίεΠα ϱὗ ἵρειπι, ας 
Ίοηρο Ιαοπ]απίθπ ---- 
ΥΕΝ. Βεῖο, παία, απἷᾶ γεῖ]ίς : Γεπαοπίετ {ρδίπα αγοι 

Πχίςι. 

20. 

ΡΕΑΗΙΟΝΜ ΠὉΡΙΟΠΙΝ, 

Ι0ΡΙΤΕΒ, ΜΕΒΟΒΗΡ. 45ΝΟ., ΜΙΝΕΒΥΑ, 

ΥΕΝΟΣ., ΡΑΒΙΡ αὖτ ΑΓΕΧΑΝΡΕΑΒ. 

1.40Ρ. Δοοερίο, Μεγουγῖ, ἰδίο Ροππο αΏὶ ἵη Ῥμγγσίαπη αἲ 

Ῥνίαπαϊ Παπ Ὦοπῃ. ῬαδίοΓεΠα (ραδοῖξ απίοπα Τά55 πιοπ(ῖς ἵπ 

ἄαισατο), Ἱρδίαπο ἄῑο : Τε, Ῥατῖ, ]αῦεί Φαρίίες, απαπάοπαῖ- 

ἄεπια οἱ Γογπηοςις 1ρ5ε 65 οἱ 5αΡίεῃς ἵπ τες αππαϊογῖς, 56η- 

{οπ[ία ἄθαδιις Ἰαΐα Ρτοππείατο, απ ΠΙαγαπα ρπ]εμογηῖπια φἳετ 

οοτιαπιϊηῖς απίοπα Ῥγωπηίαπα τ]είπς πεορίαϊ Ίος ῬΟοΠΙΩΠΙ. 

Παππσιε ϱΟΠΙΠΠΟΚΙΠΙ ο5ε, αἱ ἱρεωπηεί αΏθα[ῖς αἲ Παάΐσεπι τ 

οσιϊάσιη ρ]απο τορπάἶο ππαπας ατβῖ(τί, αέ απΙ οχ ὤᾳπο τος 

απηοπα, οἱ, 5ἳ Πεγί Ρο55εί, Προηίος οπποίας τίοῖς5ε γ]άθαπη : 

Ἀου Ῥοττο, αἱ αα πε ἀῑσαπα, Ώθοεδδεθ, απί ἱ ΓΟΓΠΙΟ2 Ργα-- 

παπα (πίρπαπα, ΡΙητῖβης ε5ςο ἵπ οὔἵο.  Ῥπορίεγεα ἴρ5ε σπ]- 

ἀεπι Ἠαιᾶ Ἰάοπεις τοβῖς 5ἶπα ]αά6ς : Ιατεηῖς απίεπα μίοος 

ῬΗγχ, αἆ 4πεπι αβίρ]ῖ5, τορῖα εΗτρίς εδί οἱ αηγπιθᾶϊς 

Ἰδίίας εοσπαίας; ορίεγΙπα 5ἴπιρ]εχ οἱ πιοπίαπας : ποπιο λαπι 

Ἰπαΐσηυπα ορηςαεΓ]{ εἶαδιποᾶί δρεεία{ἴοπθ. 

9, ΝΕΝ. Επιϊάεπι, ο Φρίίος, οῖατηςι τε] ΜοπιΙπη ἵρδυπη 

Ίππρομας πορίς Ππάίσοια, οοπβάθηίει αεοθήαπι αἲ ΓοΓΠΙΦΡ 

οξίοπίαἴοποπι : απῖᾶ επῖπα 1]α πιῖ τεργεμεπάε{ὃ αἴαιμεῃ 

οροτίοί 115 4ποσπε ρίαζεγθ ἨΟΠΙΙΠΕΠΙ. 



(35, 356) 
- στ Ε. 

ΗΡΑ. Ο0δ) ἡμεῖς, ὦ Ἀφροδίτη, δέδιµεν, οὐδ' ἂν ὅ 
ο , ς 

Ἄρης ὃ σὺς ἐπιτραπῇ τὴν δίαιταν" ἀλλὰ δεχόµεθα καὶ 

τοῦτον, ὅστις ἂν η, τὸν Πάριν. 
7ΖΕΥΣ. Ἡ καὶ σοὶ ταῦτα, ὢ 

Ἀ 

ἐ υθριᾶς: ἔστι 

θύγατερ, συνδοχεῖ; 
μὲν ἴδιον τὸ 

αἰδεῖσθαι τά γε τοιαῦτα ὑμῶν τῶν παρθένων’ ἐπινεύεις 

δὲ ὅμως. Ἄπιτε οὖν καὶ ὅπως μὴ χαλεπήνητε τῷ 
δικαστῃ αἳ νενικηµέναι μηδὲ κακὸν ἐντρύψησθε τῷ νεα- 
νίσκῳ: οὐ γὰρ οἷόν τε ἐπ᾽ ἴσης πάσας εἶναι καλάς. 

δ. ΕΡΜ. Προίωμεν εὐθὺ τῆς Φρυγίας, ἐγὼ μὲν 

ἠγούμενος, ὃ ὑμεῖις δὲ μὴ βραδέως ἀκολουθεῖτέ µοι, κ αἱ 
είτε οἶδα ἐγὼτ τὸν Πάριν, γεανίας ἐστὶ καλὸς χαὶ 

τὰ ἄλλα ἔ ἐρωτικὸς καὶ τὰ τοιαῦτα χρίνειν Ἑκανώτατος: 

οὐχ ἂν ἐκεῖνος δικάσειε κακῶς. 

ΑΦΡ. Τοῦτο μὲν ἅπαν ἀγαθὸν χαὶ πρὸς ἐ 
τὸν δικαστήν " πότερα δὲ τὸ δίκαιον ἡμ. 

τίς ἐστιν οὗτος ἢ καὶ γυνή τις αὐτῷ σύνεστιν; 

ἘΡΜ. Οὐ παντελῶς ἄγαμος, ὦ Ἀφροδίτη. 

ΑΦΡ. Πῶς λέχεις: 
ἘΡΜ. Δοχεῖτις αὐτῷ συνοιχεῖν Ἰδαία Ὑννὴ, | Ἱκανὴ 

μὲν, ἀγροῖκας δὲ καὶ δεινῶς ὄρειος « ἀλλ᾽ οὐ σφόδρα προσ- 
ἔχειν αὐτῃ ἔοικε. Ἐένος δ᾽ οὖν ἕνεκα ταῦτα ἐρωτᾶς; 
ΑΦΡ. Ἄλλως Ἱρόμην, ά 

4. ΑΘ. Παραπρεσθεύεις, ὦ οὗτος, ἰδίᾳ 

νολογούμενος. 
ΈΡΜ. Οὐ δὲν, ὦ Ἀθηνᾶ, δεινὸν ο 

ἠρετό µε εἰ ἄγαμος ὃ ν Πάρις ἐ ε μα 
ΑΘ. Ὡς δὴ τί τοῦτο πολυπραγμονοῦσα; 
ΕΡΗ Οὐκ. οἴδα: φπαὶ ὃδ’ οὖν ὅτι ἄλλως ἐπελ 

οὐκ ἐξεπίτηδες Ἶρε το. 
ΑΘ. Τί οῦν; ἄγαμός ἐστιν; 
ΈΡΜ. Οὐ δοκεῖ. 
ΑΘ. Τί δεί; τῶν πολεμικῶν ἐστιν αὐτῷ 

χα) Φιλόδοξός τις ἡ τὸ πᾶν βουχόλος; 

ΈΡΜ. Τὸ μὲν ἀληθὲς οὐκ ἔχω εἰπεῖν, εἰκάζειν δὲ 
χρὴ νέον ὄντα - τούτων ὀρέγεσθαι τυχε εἴν καὶ βούλε-- 
σθπι ἂν πρῶτον αὐτὸν εἶναι κατὰ τὰς μάχας. 

ΑΦΡ. Ὅρᾶς; οὐδὲν ἐγὼ µέμφομαι οὐδὲ ἐγκαλῶ σοι 
τὸ πρὸς ταύτην ἴδίᾳ λαλεῖν: μεμψιμοίρων γὰρ καὶ οὐκ 
Ἀφροδίτης τὰ τοιαῦτα. 

ἘΡΜ. Καὶ αὕτη σχεδὸν ταὐτά µε 
χαλεπῶς ἔχε μηδ οἵου µειονεχτ 
κατὰ τὸ ἁπλοῦν ἀπεχρινάμην. 

5. Ἀλλὰ μεταξὺ λόγων ἤδη πολὺ προϊόντες ἀπεσπα. 

σαμεν τῶν ἁστέρων χαὶ σχεδόν γε κατὰ τὴν Φρυγίαν 
ἐσμέν. Ἐγὸ δὲ χαὶ τὴν Ἴδην ὁ δρὃ καὶ τὸ Τάργαρον 

ὅλον ἀχριθῶς, εἰ δὲ μὴ 
τὸ» Δικαστὴν τὸν Πάρι. 

ἩΡΑ. Ποῦ δέ ἐστιν; οὗ γὰρ χάμοὶ φαίνεται. 

ο. Ταύτη, ὁ ὦ Ἡ Ἠρα, πρὸς τὰ λαιὸ περισκότει, 
πρὸς ἄχρωτ τῷ ὄρει, παρὰ δὲ τὴν πλευρὰν, οὗ τὸ ἄν- 

εφ ἔνθα τὴν ἀγέλην δρᾶς. 

ΗΡΑ. Ἀλλ) οὐχ δρῶ τὴν ἆ ἀγέλην. 

ΕΡΜ. Πῶς φής: οὐγ δρᾶς βοίδια κατὰ τὸν ἐμὸν οὗ - 

τν εἶναι 

/ 
ταυτη χοι- 

ον δὲ καθ ὑμῶν, ἀλλ 

δαί: ἐπιθυμία 

ἐξαπατῶμαι, καὶ αὖ τὸν ὑμῶν 

ΥΠΠ. ΡΕΟΒΟΜ ΡΙΑΤΟαΙ. 65 

0Ν. Χεσ πο, Ύεπας, τε[ουπἰάαιηας, πο Ματϊ απ]άσῃ 

ἴπο ϱἳ οοππη]ςδΙπα Γαθ{ αγΏϊτίαπης 5εά αοοϊρίτης ἵδίαπα, 

συἴοππ]απε ο5ί, Ῥανίη. 

Π0Ρ. Τιρίπε, παία, εαάεπι Ῥ]ασση{» απ]ᾶ αἲξ ο [ποἵθπιῃο 

αγενῖς αἱ εγηβεςεῖς2 οδί Ίου απϊάσπα Ῥτοριίάπα, ΠΙ γογο- 

οππά{οΓθς 51ῖς αἲ {αῑία, γοβῖς τιγσϊπίρας : αἴἴαπιοι αηηῖς, 

ΑΡΙί6 ουπο : αἱ πο απἷᾷ αοθινβίας Ιπάϊσπεπηϊηϊ Ἰπαϊοι, ατα» 

γ]σίο ος, που ππα]απα Ιπ[ογα[ῖς ]αγοηί : Πεγῖ ᾳπἱρρθ. Πο 

Ῥοΐεςί, υ{ Ὅαπε 51ῖς Ῥυ]ε]ιγος ΟΠΊΠΟ5. 

ὃ. ΜΕΒΟ. Ῥτοβεϊδεαπιατ τεοία ἵπ Ῥητγσίαπι, οσο ία 

4ανκ, Υο5 απίοπα πο Ἱεπίο 5οᾳαπαϊπϊ πιο : Ῥοποπιο θρίοίο 

ΔΠΙΠΙΟΣ πονί Ῥατίπ, Παγοπῖς οδί [Όππποδι5, Ῥιοίοισα απιογῖ 

ἀθάϊτας, οἱ αἲ {αία ἀΠπάίσαπᾶα Ἱπρηπιϊς ἱάοποιις; ἴς 5απς 

ΏΟΠ Π]α]ε Ία5 ἀῑχοτίε. 

ΥΕΝ. Ἠος απἱάσπα οπ1π6 Ῥοπαπα αἴαπο 6 Τ6 ηθα Πατγᾶς, 

πἰπαΙγαπα ]η5ίαπῃ ποβῖς ε5ςε Ἰπάίσεπα : πίταπι Ὑθτο Ἱππηρίας 

65Ι, 4Ἡ ΠΧος αἰίαπα οππα 6ο γἰτίερ 

ΜΕΒΟ. Ηαιά οπιηῖπο Ἱππηρίας ο5ί, ο Ύοπις. 

ΥΕΝ. Οπῖά αἲς» 

ΜΕΒΟ. Εδί οππα 6ο, αἱ ατβΙίτου, Τάσρα απωάαπα πηπ]ίος, 
εοπιπιοᾷα πάθπα [αοῖε, αἱ γηκίῖσα οἱ γα]άό πποπίαπα : 5οά 
ΠΟΠ απο αΠα «ΠταΓθ ἴ]απι γϊάδίαν. ΟµπΙά οί απίεια ο 
Ιδία τόσες 2 

ΥΕΝ. Βίο τοσαβαϊα, ππ]]ο σοης!]1ο. 

4. ΜΙΝ. Ἠεις ἴα, Ιπίααππα ασὶς Ιοσαίαπῃ Ῥηϊνα πα ΟΠ 

68 56ΙΠΠΟΠΟΣ οοπηπηηῖσαης. 

ΜΕΜΟ. ΝΗΜΙ, ο ἈΠπεινα, ᾳποᾶ ππείααδ, πεῦ αποά τοῖς 

ορςίΐ : 5οἶ]]σεί τοσαβαί πια, Ἱππαρίηςπθ ο5ςαί Ῥατίς. 

ΜΗΝ. Ου]ά Ἱία απᾶσπι Ίου οπίο5ο 5οϊδοίίαία 

ΜΕΒΟ. Νεσοῖο : αἲί απ{επα 56, αποά σαι ἵΠ ΠΙΘΠίΘΠΙ γο- 

πεταί, πΟΠ 4ε Ιπάμδίτία τοβ8ςςθ. 

ΜΙΝ. Οµῖά εΓσο» απ ορ]εὺς ο5ίῇ 

ΜΕΒΟ. ἨΗαιά ρπίσπη. 

ΜΙΝ. Οµ]ά ροτγοδ ῬεΠΙσαγαπηπε ΤΘΓΗΠΗ 5άίο {επείυτ ος 

Εἰουίο επρίάα5 οδί, απ ἴοίας Ῥαῦα]ειας 

ΜΕΒΟ. Έα 4ε τα απἷά τεγαπι 5ἰέ, αι [αεῖ]ο ἀἰχογίηι : 

η]ςί αποᾶ οοπῇίοεγε Ἰϊσεί Ίαγεπεπα οχροίετε,, Ἱογαπα 4ποια 

αἱ 5)Ρί [αεπ]ίας βαί, οἱ γε]]ο 5αΠο 56 ΡΕΙΠΙΗΠΙ 6556 ἵη ργα]ς. 

ΥΕΝ. Υἴάεμὸ πμ εσο ογπηῖπον πεΠιε Ιηδίπηπ]ο ία, αποᾶ 

ομπ1 ϱα Ῥηϊγα[ἴπι Ἰοηπαςίς : θαγαπη θηῖπα απ αἲ 4πθτθ]α5 

καπ! Ῥτοσ]ίγες, ποπ Ὑοηοτίς ου ο5ί. 

ΜΕΒΟ. Ἠσο Μίποννα εαἆθπα [οτε τηε τοσανΊ!: απατθ πΙΗ] 

οδί αποᾷ «στο ἴδτας, αιί Ῥαίος ἀοίοτίογα {6 ο5ςθ Ίοσο, 5ἱ 

απἷᾷ Ἠπῖο θ[ίαπα Πα Ἱππρμοίαν γεδροπᾶϊ. 

5. Ρ6ᾷ Ἰηίευθα, 41Πῃ 5ΘΓΠΠΟΠΕΣ ορ [μηι]ς,, [ατα Ἰοησῖας Ρ1ο- 

πτοδαῖ πη]ίατη ἀἰδορςςῖπιας α 5ἰε]ῖς., οἱ οἶτοῖίοι εχ ἀἆγθι5ο 

Ῥμηγσίῳ 5απ]5 : σπΊη οἴἴαπῃ Τάαπ1 γ]άθο α’σατΙπι(ιθ. {ο- 

{πι ασοιταίε,, 6ἵ, π [4105, Ἱρδαπα γοδίταπη Παάΐεθπα Ῥατίάσηι, 

10Ν. ὉΡΙ νογο ο5ἰ2 πεεάαπα οπίπα πμ αρρατεί. 

ΜΕΒΟ. Ἠ]ας, Φ1πο, αἆ 5ιπἰδίταπα τεςρίσα; ΠΟΠ αἆ 5ΙΙΠ]- 

ΠΠ πιοηίρπα, 5ο Ἱαχία Ἰαΐίας, αβί απίταπα εςέ οἱ στοσεΠα 

γ]ᾷες. 

40Ν. Αίσπῖ ποπ γίάεο στεσθῃ. 

ΜΕΜΟ. Ουἷά αἲξ» ποῃ ἴα νῖᾷςθς Υασσπ]ας αἆ Ἠουσε {θις 



ος ΠΠΙ. ΘΕΩΝ 

τωσὶ θάκτυλον ἐκ µέσων τῶν πετρῶν προερχόμενα καί 

τινα ἐκ τοῦ πα οὐ χαταθέοντα χαλαύροπα ἔγοντα χαὶ 

ἀνείργοντα μὴ πρόσω διασχίδνασθαι τὴν ἄγέλην» 

ἨΡΑ. “Ορῶ νῦν, εἴ γε ἐχειγός ἐστι. 

ΕΡΥ. Ἀλλ ἐκεῖνος. με 

ἐπὶ τῆς γῆς, εἰ δοχεῖ, χατασ 

διαταράζωµεν αὐτὸν νωθεν 

ν τὸ λέ τες. καὶ οὔ τω ποιῶμεν. 

εξ αφανου 

᾿Επεὶ δὲ κα- 

οἴέναι καὶ ἡγεῖ- 
ο 

σδὰτ ἡμῖν τῆς ο” σὺ γὰρ. ὡς τὸ εἰκὸς ἔμπειρος εἰ τοῦ 
ο. ᾿ .) { 

χωρίου πολλά ἅχιςν ὡς λόγος, χατελὶ ελθοῦσα πρὸς Ἀγχίσην. 

ΑΦΡ. Οὐ σφ όδρα, ὠ ρα, τούτοις ἄχθομαι τοις 

σχώμμασιν. 
.ω - Γι Ν 

Ι ΕΡΝ. Ἀλλ ἐγὼ ὑμῖν ἠγήσομαι" καὶ γὰρ αὐτὸς 
γ " ηλ] (χε πα 

κνώ, Ἱ τς ροζ ον. ἰς ὃ 7εὶ 
ἐνδιέτρινα τῇ Ίδη, ὅποτε δη ὃ ᾖευς 

τοῦ Φρυγὸς, καὶ πολλάκις ὃεῦρο 
τε -] νι -- 

χαταπεµφθεις ἐς ἐπισχοπὴν τοῦ παι ἴ 

; 
ρα τοῦ μειραχίου 
σ. ενα / 
ζλθον ὑπ) ἐχείνου 

δὺς, καὶ ὁπότε γε 
νν 3 ω”. ο». ον 5” λ ΄ 
ἤδη ἐν τῷ ἀετῷ Ών, συµπαριτιτά {μην αὐτῷ καὶ συνεκού- 

φιζον τὸν καλὸν, καὶ εἴ γε μέμνημαι, ἀπὸ ταυτησὶ τῆς 
λ / 

πέτρας αὐτὸν ἀνήρπασεν ὃ μὲν ο. ἔτυγε τότε συρίζων 
ες 

πρὸς τὸ ποίμνιον” χαταπτάµενος δὲ ὄπισθεν αὐτὸς ὁ 
Ζεὺς κούφως µάλα τοῖς ὄνυξι περ'θαλὼν καὶ τῷ στόµατι 

ας ἐπὶ τη κεφαθῇ, τιάραν ἔχων ανε μα τὸν παῖδα 

τεταραγμένον καὶ τῷ τραχήλῳ ἄπεστρ 
ο ; 
ος) Τότε 

ν ος τσ ενς 
Αποθεθλήχει γὰρ αὐτὴν ὑπὸ τοῦ δέους ---- ---- ἀλλὰ γὰρ 

Δ ρα δν / σι 
ια Ἔ τι .. ὃ διαιτητὴς οὗτοσὶ πλησίον, ὥστε 

τόν. 
7. Χαἴρε, ὤ βουχόλε. 

ον οι Ἀ Δ ΄ ον Σ. 9λ 
ουν Ξγω την συριγ α Λαζων --- 

προσείπωµεν αὖ- 

ΠΑΡ. Νηδὶ καὶ σύ Τε» ὢ νεανίσκε. “ές δὲ ὢν 

ὃεῦρο ἀφῖξαι πρὸς ἡμᾶς; Ὦ τίνας ταύτας ἄγεις τ τὰς : Ύυ- 
ναΐκας: οὐ γὰρ ἐπιτήδειαι ρεοπολεῖν, οὕτω γε οὖσαι 

χαχλαί. 

ΕΡΜ. Ἀλλ' οὐ γυναῖϊκές εἰ σιν, ραν δὲ, ὦ Πάρι 
ς 

καὶ Ἀθηνᾶν καὶ Ἀφροδίτην δρᾶς, κὰμὲ μὲ τὸν Ἑρμῆην ὁ 
-- ἀπέστειλεν. Ἀλλὰ τί τρέµεις καὶ ὠγοιᾶς: μὴ 5 σπιν ρ 1. Γι 
ρΗ, ν Δ σ/ - φ] αν ι 
δέδιθι: χαλεπὸν γὰρ οὐδέν" κελεύει δὲ σε δικαστὴν γε- 

ν έσθαι τοῦ κάλλους αὐτῶν: ᾿Ἐπεὶ Ὑὰ ὰρ, φ φησὶ, καλός τε 
ἶ χαὶ σοφὸς τὰ ἐρωτικὰ, σοὶ τὴν γνῶσιν ἐπιτρέπω, 

τοῦ δὲ ἀγῶνος τὸ ἆθλον εἴσῃ ἀναγνοὺς τὸ μῆλον. 

ΠΑΡ. Φέρ ἴδω τί καὶ βούλεται. Ἡ ΚΑΛΗ, φησὶ, 
ΛΛΡΕΤΩ. Πῶς ἂν οὖν, ὦ ὦ δέσποτα Ἑρμῆ, δυνηθείην 

ἐγὼ θνητὸς αὐτὸς καὶ ἀγροῖκος ὢν δικαστὴς γενέσθαι 
παραδόξου θέας καὶ μείζονος ἢ κατὰ βουκόλον: τὰ γὰρ 

τοιαῦτα χρίνευν τῶν ἀθρῶν | μᾶλλον καὶ ἀστικῶν τὸ δὲ 
ἐμὸν, αἴγα μὲν αἰγὸς ὁποτέ έρα καλλίων γαὶ δάµαλιν ἆλ- 

τάχ᾽ ἂν δικάσαιµι κατὰ τὴν τέχνην" 

την 
αὐτοςε 

ος ης δαµάλεως ᾿ 

δ τ 
ν. σε 
ἄν τις ἀπὸ τῆς ἕτερας 

ς / λ σε) ορ) 
αὗται δὲ ὅμοίως καλαὶ καὶ οὐκ οἱὸ ὅπως 

λ τὴν ἑτέραν μετάγάγοι τὴν 
ὅψιν ἀποσπάσας: οὐ ἐθέλει ἀφίστασθαι ῥαδίως, 
ἀλλ ἔνθα 

Ἀ. 5 -. / 

ἂν ἅπ πρῶτον, τούτου ἔχεται καὶ 
΄ 3 κ» ο τν ν 
ἄλλο µεταθῇ, κἀκεῖνο χαλὸν 

ὑπὸ τῶν πλησίον παραλαμθά- 
περιχέγυταί µοι τὸ κάλλος αὐτῶν καὶ 

ν 

τα χαὶ παραμόν ει καὶ 

γετα., χαὶ ὅλως 

ΔΙΑΛΟΡΟΙ. 20, (567 - :ὅ9) 

αἲξῖα πιεί ἸπαΙσίαπα εν. ππεδῖς ταρίθας Ῥγοδειπίες, οἱ 4μεη- 

ἆαπι οχ 5εορι]ο ἀεουγγεπίεπ, ααῖ Ῥεάσα Ἰαβραί, εἰ περεί- 

Ἰας, πο Ῥτοίεπας ἀῑδειρείας αγππεπίαη ο 

40Ν. Υἱάρο παπα, 5ἱ απἴάεπα 1ς οί. 

ΜΕΠΟ. 15 αἆεο 1ρ5ο. ΟποπίαπΙ Ὑετο Ῥτορε 5ΙΠΗΗ5, Τη 

ἴδια, 5ἳ νιάσίαν, Ρρο5]1ς γες[ἰσίῖς Ιποράαππας, πο οΟΠΙΙΓ- 

Ῥθμηας ϱΠΠΙ ἀ6εξΗρος οχ ἱπιργοτῖςο ἀεγο]απίες, 

ΠΓΝ. Οοπππιοᾶε ἀῑσῖς; αἴαπε Ιία [ασίαπας. Οπαπάοφηῖ- 

46η απίθπῃ ἀεστεςς 5Ηπης., {η Ίαπα ππππειῖς, ΥεΠΙς, ΡταΊτε 

{οππο ἆποεπα ῥγῶΡετο ποβῖς να : δ[επῖπι {6 Ρατ εδί ρεπίαπα 

ος5ε ος, απ 5.0ρο. πί [αμ]α [ογί, ἀεσορπάενῖ5 αἲ ΑπομΙδεΠ. 

ΥΕΝ. Νοπ αἀπιοάσπα, ἆαπο Ιδίῖς 6ΟΠΙΠΙΟΥΘΟΓ εανἨ]]α[το- 

πῖρις (5. 

6. ΜΕΒΟ. Δίαπ6 ε5ο αἀθο νοῬῖς νῖαπι πποηςίταβο : είθ- 

ΙΤ 1ρ5ε ΟΙ οοΙΠΙΟΓΑίΗ5 5ππα Τη Ἰάα, απαπάο Φαρίες 

αιπαθαί αἀο]εςοεπίπ]απα Ῥ]ηνσεια : ἔππι 5ρίασε]ε ας 

γεπῖ αὖ ϱο ἀθιηῖςσεης αἲ Ἰην]ςεπά πα ΡθΓ ΓΙ: 4πὔππάπε Ίαβὰ 

πημ{α [ας Ἱῃ αθπ]]α Ἰαΐεγοί, Ἱαχία 5ἴππν] το]αβαπα, αἰλεταβαππααε 

ρα]οσ]απα τ ααἷα, 5ἳ φπἱάσπη πιοηηῖ, αΏ Ιδία ταρο Ἠμαπι 

εαῖριί : ο πα Γογίο Πείπ]α Ἰπάεραί αἲ στεπονη: ἄεγο- 

Ίαπς απἴεΠα ϱ0Π6 θιπα Ίρ5ο αφ αρίίει να]άε]εντίει ηδη ρς απη- 

Ρίεχας, οἱ οτίς απάτη ἵ οαρῖίε σογεῦαί ΠαγαΠὰ ΠΠΟΙ5Ι Ῥγεβοη- 

ἄεῃς [οἸ[εραί Ρπετάπη Μαγραίαπα, οργνίσεαπε γοῇθχα Τη 1ρδίπα 

γοκρΙοἴοηίειη : ἴππο οσο Πςιπ]αα {π]ῖς παη αμ]εοεγαί εαπα ρτα» 

Ἠπποτο. ΑΙ οπῖπι αιρ]ίες Ἰήσσα Ῥτορε αἀθςί : 4πατε αἱοφιᾶ- 

ΩΙ ΕΠΠΗ. 

7. Ῥαΐνε, ΏοΙΠΙ ΡΙΟΥ. 

ΡΑΗ. Εἰ {ασαπο, Ιαγοπῖς : απῖς απἴεῦα Ίο αἀνοηίςεῖ αἆ 

πο52 απί απας Ιξίας ἀποῖς ππα]ίεγες2 Ἠαιιά επίπι Πα [οείας, αἱ! 

ποβίος [ομπεπίοηί, απος ἴαπι ερτοσια 5ἶπί Γοηια. 

ΜΕΠΟ. Μαίαπα αὐοδε, τα 5ἷπί Ππ]Ίθγος. άποπεπη, Ρατ, 

ΜΙΠεΙναΠΙ οἱ ὙοπθγεΠΙ Ιπιαετῖς, Ππε(Πθ Μεγομγίαπα πῖςΙί 

σαρίου, ΑΕ απ]ὰ ἱτεριάας εἰ ραΐϊες2 απίπ ἴὰ οπΊΠΕΠΙ πηείαη 

Ῥοπο; Ιπουπηπιος η] ο5ί. Φ]γεί απἴθια {6 πρίζα Ππ4σεπι 
Παν ματια ραπ αῑπῖς : Οπαπάσσαἰάσπα επῖπα, Ππαϊ, εἳ 
Ίρςο [ο ἼἼοσις ε5, εί ἀοσίαδτεβας αππα[οπς, ΕΗΡῖ εοδαΠΙοπεια 

ρενπηϊ!ο : οργαπηηῖς απἴθπα Ῥγοπηῖαπα 5οἵεςδ, αβί Ἰοσενῖς 
Ίου Ρολά. 

ΡΑΕ. Οεο, νἰάεαπι, οαπἷᾶ {απάθηι Υοηί: ἘΟΗΝΑ ΡΑΣ- 

ΦΤΑΝΕ, αἲί, ΑοσΙΡΙΑΤ. Δί 4ποπιοάο, ἀοιπίπο ἨΤεγουν], Ρο58ΙΠ 

65ο ππογίαἰῖς οπιπίπο, οἱ γηδίίσοας, Παάϊσεπι ασογο αὐπηταπᾶϊ 

εροοίασμ]ῖ, πια]οτίδαπθ απαπα αἱ Ῥαη]εο οοπγεηίας» Ἠσρο 
οηΊΠι ἴαῑα ἀΠπάϊσατα ἀεισαία]ογαπα. Ρος οἱ αγ βαΠΟΓΙΠΙ 
Ἠοπηϊπιμ : 46 πιο απίθπα, σσ οαρε]]α εαρε]]απα ΓογΠ]ᾶ Ῥγα- 

φίαί, Ίἴοπι απ” Ίάνεπσα Παγεπεαη ααπα, τὰ απἱάεμι [οτίε 
| ΠαάΙσανενίπα οχ ατίο. 

8. Ἠα γεΓο ΟΠΊΠΕΣ Ρετίηᾶε Ρα]ο]γο, εἰ 5απε πεςοῖο, απο 

| Ῥαείο αὖ ππα απἲς αἲ αἰίοταπα {ταδισαί γῖσαπα αρεἰτασίαπις 

ΠΟΠ εΠΊΠ] γη]{ αὐδίςίετο [ασ]]ε; 564 αἨ! 5ο ἀο[χενί Ρήππαπα, 

η ϱο ωτοί, Παάσαο Ῥγῶδεης Ῥιοραί : αποάςί αἆ αἰῑιά 

Γ παηςίεηῖε, τά «απο ρυ]οἨταπι νἰάοί, αἴᾳπε Ἱπιπιοταίατ, εἰ α 

Ῥνοχἰπιῖς αὐπῖρίίαγ: αἴᾳπε α4εο, πθ ἸοΠβΗΠΗ [αοἶαπα, ΕΙ οΙΠ]- 

Τη5α ηηΗΙ οδί [οίηα εαγαΠα, {οίππιάας ππε οεεπραν1ί : Ιπάῖ- 



| 

μου -- 3605) 

ὅλον περιείληφέ µε καὶ ἄχθομαι, ὅτι μὴ καὶ αὐτὸς 

ὥσπερ ὃ Ἄργος ὅλῳ βλέπειν δύναμαι τῷ σώµατι. Δοχῷ 
δ) ἄν μοι καλῶς ὃ δικάσαι πᾶσαις ἀποδοὺς τὸ μον. Καὶ 

γὰρ αὖ καὶ τόδε, ταύτην μὲν εἶναι συµθέθηχε τοῦ 
Διὸς ἀδελφὴν χαὶ Ὑωναῖκα, ταύτας δὲ θυγατέ έρας" πῶς 
οὖν οὐ χαλεπὴ καὶ οὕτως ἡ χρίσις; 

ΕΡΜ. Οὐκ οἶδα: πλὴν οὐγ οἷόν τε ἀναδΏναι πρὸς 

τοῦ Διὸς κεκελευσμένον. 

9. ΠΑΡ. Ἑν τοῦτο, ὦ Ἑρμῆ, πεῖσον αὐτὰς, μὴ 
γαλεπῶς ἔχειν µοι τὰς δύο τὰς νενικηµένας, ἀλλὰ µό- 

γων τῶν ὀφθαλμῶν ἡγεῖσθαι τὴν διαµαρτίαν. 

ΕΡΜ. Οὕτω φασὶ ποιήσειν ' ὥρα δέ σοι ἤδη περαί- | 
γειν τὴν κρίσιν. 

ΠΑΡ. Πειρασόμεθα" τί γὰρ ἂν καὶ πάθοιτις; ἐκεῖνο 
δὲ πρότερον εἰδέναι βούλομαι, πότερα ἐξαρχέσει σχο-- 
πεῖν αὐτὰς, ὡς ἔχουσιν, ἢ καὶ ἀποδῦσαι δεήσει πρὸς τὸ 
τη 

ἄχριθὲς τῆς ἐξετάσεως; 

ΕΡΗ. Τοῦτο μὲν σὸν ἂν εἴη τοῦ δικαστοῦ., καὶ πρόσ- 
ταττε, ὅπη καὶ θέλεις. 

ΠΑΡ. 
ΕΡΝ. 

ἂν ἀποστραφείην. 
10. ΗΡΑ. Καλῶς, ὦ ὠ Πάρι; χαὶ πρώτη γε ἄπο- 

Ψ 
δύσοµαι, ὅπως µάθης ὃ ὅτι μὴ ιμόνας ἔχω τὰς Ὀλένας λευ-- 

λ 

σα 
Ὅπη καὶ θέλω: Ἰυμνὰς, ἰδεῖν Βούλομαι. 
Ἀπόδυτε, ὦ αὗται" σὺ δ᾽ ἐπισχόπει: ἐγὼ δ) 

κὰς μηδὲ τῷ βοῶπις εἶναι µέγα φρονῶ, ἐπ᾽ ἴσης δέ εἰμι 

πᾶσα καὶ ὁμοίως καλή. 
ΠΑΡ. Ἀπόδυθι καὶ σὺ, ὦ Ἀφροδίτη. 

ΑΘ. Μὴ πρότερον ἀποδύσῃς αὐτὴν, ὦ Πάρι, πρὶν 

ἂν τὸν κεστὸν ἀπόθηται --- φαρμαχὶς γάρ ἐστι --- µή 

σε καταγοητεύση δι αὐτοῦ" καίτοι γε ἐχρῆν μηδὲ οὕτω 
ς Ἔ ὥ ος 

χεκαλλωπισμένην παρεῖναι μηδὲ τοσαῦτα ἐντετριμμέ- 
η - . ο ιβ ποσα ΜΑ: νην γρώματα καθάπερ ὡς ἀληθῶς ἑταίραν τινὰ, ἀλλὰ 

γυμνὸν τὸ χάλλος ἐ ἐπιδειχνύειν. 

ΠΑΡ. Εὖ λέ ἵουσι τὸ περὶ τοῦ κεστοῦ, καὶ ἀπόθου. 
ΑΦΡ. Τί οὖν οὐχὶ καὶ σὺ, ὦ Ἀθηνᾶ, τὴν κόρυν 

ἀφελοῦσα ψιλὴν τὴν κεφαλὴν ἐπιδεικνύεις, ἀλλ᾽ ἐπισείεις 

τὸν λόφον καὶ τὸν δικαστὴν Φοθεις; ἡ δέδιας μή ρου κ ἣν φοθεῖς; Ἡ δέδιας µή σοι 
2 ον ολ μή : ες ε 

ἐλέγχηται τὸ γλαυχὸν τῶν ὀμμάτων ἄνευ τοῦ φοθεροῦ 
βλεπόμενον; 

ΑΘ. Ἰδού σοι ἡ χόρυς αὕτη ἀφήρηται. 

ΑΦΡ, Ἰδοὺ καί σοι ὁ χεστός. 

ἨΡΑ. Ἀλλὰ ἀποδυσώμεθα. 
11. ΠΑΡ. Ὢ Ζεῦ τεράστιε τῆς θέας, τοῦ χάλλους. 

τῆς ἡδονῆς. Οἵα μὲν ἡ παρθένος, ὡς δὲ βασιλικὸν αὕτη 
λ ν 3 / ν 21”, ο Αι) ε 

καὶ σεμνὸν ἀπολάμπει καὶ ἀληθῶς ἄξιον τοῦ Διὸς, ος 

δὲ ὁρα ἥδε ᾗδ δίως. καὶ Ἱλαφυρόν. τι καὶ προσα Ἰωγὸν 
πως. 
ἐμειδίασεν ---- ἀλλ᾽ ἤδη μὲν ἅλις ἔχω τῆς εὐδαιμονίας, 

εἰ δοχεῖ δὲ, καὶ ἴδίᾳ καθ ἑκάστην ἐπιδεῖν βούλομαι, 
ὡς νὺν 1 ἅμο ρέθολός εἰμι καὶ οὐκ οἶδα πρὸς ὅ τι ἆπο- 

θλέψω πάντη τὰς ὄψεις περισπώµενος. 

ΑΦΡ, Οὕτω ποιῶμεν. 

ΠΑΡ. Ἄπιτε οὖν αἱ δύο: σὺ δὲ, 

ἨΡρα. Περιμενῶ, χαπειδάν µε ἀκριθῶς ἴδῃς, ὥὅρα 
. σον ὸ 

σοι καὶ ἄλλα ἤδη σκοπεῖν, εἰ καλά σοι χαὶ τὰ ὄδρα τῆς 

ΗΕΩΙΑΝΙΝ. 1. 

ὦ ρα, περί! μενε. 

ΥΤΠ. ΡΕΟΝΌΜ ΡΙΑΤΟςΙ. 5ο. 66 
ποτ εηυίάεμη, απο ποπ ε{ 1ρ5α, απεπηαάπιοάμΠα Αγσας, 

ιοίο γἰάετα Ροβδῖπα οοΓροΓθ. Ὑϊάραυ 60βο πηΠί Τουίο μια]. 

οαίατας, οπηπίρια5 δἳ ἱπριαπα Ῥοπ]ΠΙ.  Ἠπο Ῥοίνο ασσρᾶ, 

ης αἱ 5ἷέ Φογῖς 5οτος οἱ οοπ[ας, Π]α Πα: απὶ ουσο ΠΟΠ 

ατά πα δέ ου ο[ίαπα ποιηῖπο ρτοπποἰα[ἴορ 

ΜΕΒΟ. Ηαιιὰ 5εῖο : αἰίαπιεπ Ποτῖ ΠΟΠ Ῥοίεςί αἱ 5υίοτ- 

Γηβίας α 1ογε Ίή55ης. 

9. ΡΑΠ. Ὀπίοσηι ]πᾶ, Μετουτὶ, [αο αἱ τς Ῥειςμαάεας, 

αἱ πο ΙΠίθηςς 5ἷπί Τη πια, σσ» Ιπ[ειίογες ἀῑδορδκογίηί απηρας, 

56 5ο οσπ]ογπ Ἠπο 6.56 Ρ/{6ηί ΘΥΓΟΤΕΠΙ. 

ΜΕΠΟ. Τία αἴππί κε [αοίπτας : οπταπάσπα ΕΠΡῖ παπα, αἱ 

Ῥθγαρας Ππάἱοίαπῃ. 

ΡΑΜ. Οοπαβίπηι) απἰάεπη : αῖά οπίπι αιῖς [αοιαί» Ἠ]ιά 

Ἰ. απίοπα ΡΙΙΠΙΙΠΗ 5οἵνα ΥοΙο, πίταπα 5αἲῖς οτί δροσίατο ἴ]ας, 

5ἰουί 5ιηί, απ 1Π5αρευ αχιθγ οροτίδβῖέ, τί οχρ]οταίο εχα- 

ΠΠ Παμθαίαι ο 

ΜΕΒΟ. 14 απἴάσπα οῖξ έπα [αά1εῖς π πιαπα : Ίππρετα, αὖα 

Πετί γε]ῖς. 

ΡΑΕ. Ουα το]πι» πηἆας Ιπίποτί Υο]ο. 

ΜΕΒΟ. Ὑο5, ἀεροπῖί Υεςίες : ία Ἱπερίσς 
ατετίο, 

10. ΦΌΝ. Ορπιαε, Ῥατὶ: εΠπἱάθιη Ῥῖπια γοδίος ΡοπαΠ1, 

αἱ ἀΐδεας., 16 ΠΟΠ 5ο]ας Παβετα π]πας οαηάϊάας, Πε(Πθ 6ο, 

απος. συαπάο5 πλ δἶπί οοιῖ, α[εηῖ : παππαπθ ὤᾳπαΠίευ 

5ΗΠη {οία αἱ δἰπιί]οπα ἵη πιοάυπα Ῥη]ομγα. 

ΡΑΕ. Έχιο ία 4ποσπθ, Ὑεηις. 

ΜΙΝ. Να Ρεξ 1]απι εχιας, ο Ῥαπ, παπι οθδίαπη ἆθ- 

Ροδυοτ]! (εί οπίπι επε[οα), πε {6 Γ{αςοῖπεί οἶας ορ : απῖη 

εἰῖαπα Παιιά ορογ{εβαί Ιία οχογπαίαπα αἀθσα, ποσπθ {οί (1οα- 

{απι ρἰσππθηϊς, απαδί Γεγετα πιογείτῖσσπα φπαπάαπα, 5εᾷ πιι- 

4αΏα {ΟΓΠΊάΠΙ δχΗίρεγθ. 

:εβο τετο πι 

ΡΑΗ. Ἠοοία ΠΙΟΠΕΗί ἆ6 Οε5ίο : αἴᾳαε ε’Φο ἀθροπο. 

ΥΕΝ. Ου]ά ΙβΙίαγπος ία, Μπεινα, σαΐοα ἀθίγασία πάπα 

εαραί οδίθπά15, 5εά απαῖς οπἶδίας., ας Ππάῖσσπη {ουτ]ίας 5 παπι 

πιοίς οδί πο ΠΡΙ ατσιαί πἰηί]απς αἆ ΓΟΓΠΊΑΠΗ οομ{εγαί 

οΦΡ5ΙΠΠΙ Ἰ]αά οσπ]ογΙπΙ, 5ἱ αΏδαπε 11ο σα1εῖ; {εγιοτο 5ρθοίθ-- 

{12 

ΝΠΝ. Έεσα ΠΡΙ, εαδδίς Ώως ο5ἰ ἀθιπία. 

ΥΕΝ. Ἐοεε ΠΡΙ, εεδίας αποαπθ. 

40Ν. ΑίαχΠαπι!. 

14. ΡΑΗ. φαρίίου ῬγοᾶϊσίαΙί5δι αοᾶ 5ροείασ]απα, σπα; 

ἴουπια, απαπία γο]αρία5!. απα[ῖς Ίο νίγσο! ααπὶ γοσίαπι 

Ἰδία αἱ γογεπάπη τοςρ]οπάδί, γετθαια ἀἰσπιπι 4ογε! μασ 

απίοπα αἱ δπαν](ου Γπ[παίΠ 1. 1ππο ο[ἴαπι Γοδίνιπα (πἱάἆαπι 

αίσαθ ΙΠασθβγοΣΠα 5αβης[ί.  Αἱ ]απ1 65ο απος δα1ἶς οδί Ἰια- 

Ῥθυ {ο]ἱοἰια(ἶς :νδγιπη, 5ἱ Ῥ]ασεί, 56ΟΓ5ΙΗΠ1 δἱησι]ας ο[απῃ ἵπ- 

αρίσσγο γο]ο; παΠ πης απἰάθηα απηβίσια5 ατεο, πθο 5είο, 

απο ΡοἱβείπηΠα οομ]ο5 σοπγοτίαπα «πασπαγείδΙπα γίδα 4ἱ5- 

Παςίο. 

ΥΕΝ. Τία [αεἴαπλας. 

ΡΛΗ. ΒοοαΚ[ία εΓσο τος απιΏας: ία, Ζαπο, Τοδία. 

Π0Ν. Πεδίο : ΥεγΙΠΙ ροδίᾳπαπι τηε ἀΠ]σοηίοι Ἱπδρεχειί5, 

αἰῑιά ομἵαπα ΕΡί αίᾳια οίῖαπι εδ οοπδἰάεΓαπάαπα, απ. Ρ]ᾶ- 

6 
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/ Μ΄ .. 

καλὴν, ἁπάσης ἔσῃ τῆς Ἀσίας δεσπότης. 
. λ 

ΠΑΡ. Οὐκ ἐπὶ δώροις μὲν τὰ 
/“” ΔΝ σι κ ο 

πράξεται γὰρ ἅπερ ἂν δοχΏ. 
19. Σὺ δὲ πρόσιθι ἡ Ἀθηνᾶ. 

ν σσ ΄ ρ / 
ΑΘ. Παρέστηκά σοι, κάτα Ἡν µε, ὦ Πάρι, δικάσης 

; ος κ 
καλὴν, οὕποτε ὕττων ἄπει ἐκ μάχης, ἀλλ᾽ αεὶ χρατῶν" 

/ ] 

πολεμιστὴν γάρ σε καὶ νικη 

ΠΑΡ. Οὐδὲν, ὦ Ἀθηνᾶ, ι 

ἱρήνη γὰρ, ὡς δρᾶς, τὰ νῦν ἐπέχει τὴν Φρυγίαν τε εἰρήνη γὰρ, ὡς δρᾶς, τὰ ον ἐπέχει τὴν Φρυγίαν τ 
κ ο μεος 5 

χαὶ Λυδίαν καὶ ἀπολέμητος ἡμῖν ἡ τοῦ πατρὸς ἀργή. 
/ α/ 3 / ΑΝ κ ΕΞ σα ο { 

Θάρρει δέ: οὗ µειονεχτήσεις γὰρ, κἂὰν μὴ ἐπὶ δώροις δικά- 
δε1129 9 ”ν ροση Δ / ος σα 

ζωμεν. Ἀλλ' ἐνδυθι ἤδη καὶ ἐπίθου την κόρυν : Ἱκανῶς 
Ν αν κ. τα δν / .» / 

γὰρ εἴδον. Ἔὴν Ἀφροδίτην παρεῖναι αιρός. 
νλ Ἆ ι] 

18. ΑΦΡ. Αὕτη σοι ἐγὼ πλησίον, καὶ σκόπει καθ 
ο ασπς ων αλλ ἐνδίαερίξων ετσοτ ἓν ἀκριθῶς μηδὲν παρατρέχων, ἀλλ᾽ ἐγδιατρίθων ἑκάστῳ 
.ω -ω 3 ὢ 3 ο] Δ Ν “8 κ 

τῶν μερῶν. Εἰ δ' ἐθέλεις, ὦ καλὲ, καὶ τάδε µου ἄκουσον" 
ώς Να. : ο 

ἐγὼ γὰρ πάλαι ὁρῶσά σε νέον ὄντα καὶ καλὸν, ὃποῖον 
ὦχ οἵ»δ εἴ ἕτερον ἡ Φρυγία τοέφε (ζω μὲ οὖκ οἳδ' εἴ τινα ἕτερον ἡ Φρυγία τρέφει, µακαρίζω μὲν 
ος μὴ αν ον ιν 5 ; ν 

τοῦ κάλλους, αἴτιῶμαι δὲ τὸ μὴ ἀπολιπόντα τοὺς σχο- 
μα / .ω ανν 

πέλους χαὶ ταυτασὶ τὰς πέτρας χατ᾽ ἄστυ ζῆν, ἀλλὰ 
ας / ανν. 5 / ολ ν Ν 5 
διαφθείρειν τὸ χάλλος ἐν ἐρημία: τέ μὲν γὰρ ἂν σὺ ἄπο- 

ενας σα, ο ας 
λαύσειας τῶν ὁρῶν τί ὃ᾽ ἂν ἀπόναιντο τοῦ σοῦ κάλλους 
ερ, Μ. ὰ 33 λΜ.. / λ / 

αἳ βάες; ἔπρεπε δὲ ἤδη σοι καὶ γεγαμηχέναι, μὴ µέν- 
.. Ν .. στ μ λ ., 

τοι ἀγροϊχόν τινα καὶ γωρῖτιν, οἷαι κατὰ τὴν Ίδην αἳ 
αν Β ω, ς / ΦΔ 3 / κα. 3 

γυναῖχες, ἀλλά τινα ἐκ τῆς Ἑλλάδος ἢ Ἀργόθεν ἢ ἐκ 
{ ς / Ν / 

Κορῦθθου ἢ Λάκαιναν, οἵαπερ ἡ Ἑλένη ἐστὶ, νέα τ 
“Ὕ Ν 3 9 ἳ 3' / 3 -- ν ο] / 

καὶ καλὴ καὶ κατ᾽ οὐδὲν ἐλάττων ἐμοῦ, καὶ τὸ δὴ µέ- 
γιστον, ἐρωτική” ἐκείνη γὰρ δὴ εἰ καὶ µόνον θεάσαιτό 
σε οἶδα ἐγὼ πάντα ἀπολιποῦσα καὶ παρασγοῦσα ἑαυτὴν 
”. 1 λ ΕἈ πι το ανα. 
ἔχδοτον ἕψεται καὶ συνοικήσει. Πάντως δὲ καὶ σὺ ἀκή- ἵ 

Ἀλλ 

ς 
Β / 

0ρον απεργασομ-αι. ῄ 
/ 

ει μοι πολεια’ 
Β 

η] 

χοᾶς τι περὶ αὐτῆς. 

ΠΑΡ. Οὐδὲν, ὦ Ἀφροδίτη: νῶν δὲ ἡδέως ἂν ἀκού-- 
; 

σαιµί σου τὰ πάντα διηγουµένης. 
σας 

14. ΑΦΡ. Αὕτη θυγάτηρ μέν ἐστι Λήδας, ἐχείνης 
αᾱ ας Ὦ 

τῆς καλῆς, ἐφ᾽ ἣν ὅ Ζεὺς χατέπτη χύχνος γενόμενος. 
ΠΑΡ. Ποία δὲ τὴν ὄψιν ἐστί; 

νά 

ἈΦΡ. Λευκὴ μὲν, οἵαν εἰκὸς ἐκ χύχνου γεγεννηµέ- 
ο ον ο ο ωω πρσσει πως νην, ἁπαλὴ δὲ, ὡς ἐν ὡῷ τραφεῖσα, γυμνὰς τὰ πολλὰ 

χαὶ παλαιστικὴ, καὶ οὕτω δή τι περισπούδαστος ὥστε 
ας : , 

καὶ πόλεμον ἀμφ) αὐτῃ γενέσθαι, τοῦ Θησέως ἄωρον 
Οὐ μὴν ἀλλ) ἐπειδήπερ ἐς ἀκμὴν 

κατέστη, πάντες οἳ ἄριστοι τῶν Ἀχαιῶν ἐπὶ τὴν µνη- 
λ -. 

τείαν ἀπήντησαν, προεκρίθη δὲ Ἠενέλεως τοῦ ΤΠελο- 
κ.» / 35 ΔΑ 3. “Ν ν 

πιδῶν γένους: εἰ δὴ θέλοις, ἐγώ σοι χαταπράξοµαι τὸν 

γάμον. 
πες πες , 

ΠΑΡ. πῶς φής; τὸν τῆς γεγαμηµένης; 
τ εν .. Δ τς τω 

ΑΦΡ. Νέος εἴ σὺ καὶ ἀγροῖχος, ἐγὼ δὲ οἶδα ὡς χρὴ 

τὰ τοιαῦτα δρᾶν. 

Ν. ς ῃ 
Ετι αρπασαντος. 

ΠΑΡ. Πῶς: ἐθέλω γὰρ καὶ αὐτὸς εἰδέναι. 

16. ΑΦΡ. Σὺ μὲν ἀποδημήσεις ὡς ἐπὶ θέαν δὴ τῆς 
Ἑλλάδος, κἀπειδὰν ἀφίκῃ ἐς τὴν Λακεδαίμονα», ὄψε- 

ταί σε ἡ Ἑλένη, τοὐντεῦθεν δὲ ἐμὸν ἂν εἴη τὸ ἔργον 

ὅπως ἐρασθήσεταί σου καὶ ἀκολουθήσει. 

(505 - 255) 

οραηῖ ΗΡΙ ἄοπα, απαρ ΡΥΟΡΩΗΙΗΠΗ ἐγρυαπη εα]ου]1 ργο ππε 11, 
Ῥϊᾳπ{άοπη πο, Ρατ, Ππάϊσανεγῖς 655ε Γοτηα ῥγἰαηίθια, 
πηῖνεγςας οεῖς Αξία ἀοπῖπης. 

ῬΑΗ. Νο 4ΟΠΟΓΗΠΙ 5ρε ποδίτα οοηςίαηξ. ἆαπι τουρᾷε : 

Πεηί Τη Ίας Πίο Ηπίοπάα, απα: νιάεραπίης. 

12. Αοοοᾶο ἴα, ΜΠπεινα. 

«ΛΠΝ. Δάξιπα ΠΡΙ: αἴλος, 4πῶ5ο: δἱ της, Ῥαπϊ, Ργοπυποῖα- 
Υ15 ΓΟΓΙΠΟΞΑΠΗ, πΙΠ(ΠΑΠΗ Ππ[ογίος αρ] ρῖς ες Ῥησπα, 5οᾷ Ρετρε- 
ο ν]οίος :. Ρε]αίοτεπι επίπι ία εἰ γἱείοτίας Μερογίαηίειι 
τεαάαπη. 
ΑΗ. ΝΙΙ, Μίπεινα, ορι5 πηηὶ ο5έ Ρε]]ο ας Ῥασπα παπι 

ραχ, υπ νίἀες, πσπο απἰάεπι ορίϊπεί Ῥμενσίαιη εἰ ῶγάίαυα, 
Ῥε]]οσιε π]]ο Πη[εσίαίατ ραΐτὶς ἱπιρεπίαπῃ. Αἲ Ῥοπο εδίο 
ΔΠΙΠηΟ : πδα ασ αΗα [15 {παπα ππΙΙΘίΗΣ, θ1αΠη5Ι 4ΟΠΟΓΗΠΗ 
5Ρο5 πος ]πά[εος πἰηῖππε οΟηπΊονθαί.  δεᾷ Ἱπάπε Ίαπῃ γεσίες, 

αἴαπθ Ίπιροπο σαἱθαπ]ς «ας οπίπη γ]άΙ. ΎΘΠεΓεΠΙ αἄθςκε 
{επΙρις. 

19. ΥΕΝ. Έπ αἀδυπ Ῥτορε : απῖη {α ερεεία εἴπση]ας ραῖ- 

{65 επγαίο, ΠΤΙ] Ργῶ{6ΓΟΙΤΤΕΗΡ, γδγηπῃ Ιπ]πποταίας ππ]ομῖαπε 

πΠΘΠΙΡΤΟΓΗΠΙ. ο Ἰ1βεί απίοπι, ΓΟΓΠΊ056, εἰ Ἰδίως ον πια 

ασάΙ.. Ἐδο 5απε Ίαπι ἁπάστα, (σπα {6 γ]άεγοπα Πανεήοία ο 

Ῥυ]εμτάπα, αααἱθπῃ Παιιά δεῖο απ αἴαπα Ῥηπγσία πα τῖαί, Ώδα- 

ἔαπα {ο ρταάίζο οῦ. {ΟΙ ἀθοις; 14 απἴονι Ἰπουςο, αποὰ 

ΠΟΠ, ΓΕΠΕΙ5 5οορι]ῖς ἴδίίδᾳαε ταρίρας, ἵπ αγῃο τῖνας, 5εὰ 

οοιγαπηρᾶς. [ογπ]απα ΤΠ 5οΗ(πάϊῖπε : απεπα επῖπι {απ Ππαοίυσπι 

εαρίας ον πιοπβρας» απἶάνε Ἰαγεί Ποηεσία ερεσῖες {πα Ώογες» 

Ρατ Γαεγαί ΊαΠ1 {ο πηρίίας πῇίςδε, ποπ (πάσι αστος!ῖς αῑσιι- 

115 ας ταςίῖσςς, απα]ες Ῥετ Ἰάσπα δαπί πππ]στος, 5οά οπ]ας- 

ἆαπα εχ οτὌσἷα, αί Ατοῖς, απ! Οοππίμο, τε] Ταζα πας, αμα- 

15 Ηοε]ομο, πἰαίε Ἰπίερτα, ρα]εητα, πα]ασπε ρανίο ηΓεγίος πε, 

αωοάαπε πιακίπΙπα ο5ί, απιαίοτία πεφϊπα: ρεηία. Ἠας, 

αἱ {6 {απίππηπιοζο αδρεχεῖ, δαΐ 5οῖο, οπηπίρας τε]οῖῖς εἰ Τη 

παπα Ροϊεσίαίοιη ἀθθία, 5εαπείαγ εί μα ἴθουπα ἸαυαΡ, 

5Ιπο βίο απ{επα ἴα 4ποΠπθ ἹπαπάΙγ]ςα αἰἰαι]ά ἆὲ «α. 

ΡΑΠ. ΝΙΗΙ απἱοππαπα, ο Ὑεπας : αἲ πιπς Ῥετ]ροηίεγ αἲι- 

ἀἰνοτίπα εχ {ε οπηεία ἀεπατ[απίθ. 

14. ΥΕΝ. Εδί ία Ἰεάς, Πλας [ογηιος, αἲ Ύπαπα ὅ- 

Ῥίΐες ἀεγο]αν ἴἳ ἵπ οΥσππα πλμίαία5. 

ΡΑΠ. Ου Ππαπη [αοῖθὂ 

ΥΕΝ. Οαπάϊᾶα, απαϊθπῃ ἀθοθί ο.5θ εχ εγσπο Πα{σηὰ Σ ΓΗΠΗ 

πιο]]ΐς, τί ἵπ ουο πυ(πία : πιζα Ῥ]εγαπησαε πεί εἰ ρα]ῦ- 

είτα ἀθάϊία : ἀεπίαπε {απίο 5ἰπάῖο ρχρε βία, οἱ Ῥε]]απα οἴἵαπα 

Ῥνορίευ θατη εχ5[ερητ, Τμεσεο Ιπιπιαίαταπῃ αὔλας ταρ]εηίθ. 

ἘπΙηγοτο Ροξίαπαπῃ αἆ ΠΟΤΕΠΙ ορίαϊς ρεγτεπῖ{, οπΊες Αολ- 

ΥΟΓΗΠΙ Ρι]ποῖρες αἲ 1]αιπη 5ἰρὶ ἀοεροπάεπάα πα οΟΠΥΕΠΕΓΗΠΙ : 

Ῥτο]αίας εί Μεπε]αι5 εν Ῥε]ορίάατιπα βεηίθ. 5ἱ {απ τειῖς, 

ερο ΕΡί ρετβεῖαπα Ίχας παρίῖα». 

ΡΑΗ. Ουῖᾷ αἱς» παρίῖας ]απα παρία» ' 

ΥΕΝ. 5ο11εεί Ιανοπίς ε5 τηᾶῖς αἱ τηςίοις : 65ο γετο 

πον1, αἱ εοηνοη]αί Ἰδία Γα50Γ6. 

ΡΑΕ. Αί αποπιοᾶο» εἰεηίπα γε]ίπῃ εἰ ἴρ5θ 5εἶτα. 

15. ΥΕΝ. Τα φπἱάθπα Ῥετοσήπαβενίς αἲἲ Ἰαδίταπάαηι Πῖ- 

πα ταση αγῶοῖαπας πι αΡ! ρειγεπειῖς ΤασεάσπΙΟπεΠα, γΙ- . 

ἀεὺῖί {ο ἨΗε]επα : οχίπᾳε Ἰαπ1 ΠΠΕΑΤΗΠΙ Γαθηῖέ ρα σπι εἰι- 

416, αἱ ΠΠΟΓΕ αρία {6 5εο[είαγ. 



ο. 

(566. 207] 
ανα κθνν 

ναί µοι δοκεῖ, τὸ 
τος 

ϱῳ καὶ ξένῳ 
ΠΑΡ. Τοῦτ' αὐτὸ καὶ ἄπιστον ε 

ἀπολιποῦσαν τὸν ἄνδρα ἐθελῆσαι βαρό 

συνεκπλεῦσαι. 
ΑΦΡ. Θάρρει τούτου γε ἕνεχα. Ἠαῖδε γάρ µοι 

ἐστὸν δύο καλὼ, μερος καὶ "Έρως, τούτω σοι παρα- 

δώσω ἡγεμόνε τῆς ὁδοῦ γενησομένω" καὶ ὁ μὲν Ἔρως 
Όλος παρελθὼν ἐς αὐτὴν ἀναγχάσει τὴν γυναῖκα ἐρᾶν, 
ὃ δ μερος αὐτῷ σοι περιχυθεὶς τοῦθ᾽ ὅπερ ἐστὶν, 
ἱμερτόν τε θήσει καὶ ἐράσμιον, καὶ αὐτὴ δὲ συμπαροῦ- 

σα. Δεήσομαι δὲ καὶ τῶν Χαρίτων ἀκολουθεῖν, ἅπαν- 
τες αὐτὴν ἵνα πείσωµεν. 

ΠΑΡ. Ὅπως μὲν ταῦτα χωρήσει, ἄδηλον, ὢ Ἄφρο- 
δίτη: πλὴν ἐρῷ γε ἤδη τῆς Ἑλένης καὶ οὐκ οἵδ) ὅπως 
καὶ ὁρᾶν αὐτὴν οἴομαι καὶ πλέω εὐθὺ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῇ 

Σπάρτη ἐπιδημῶ καὶ ἐπάνειμι ἔχων τὴν γυναῖκα καὶ 
ἄχθομαι, ὅτι μὴ ταῦτα ἤδη πάντα ποιῶ. 

16. ΑΦΡ. Μὴ πρότερον ἐρασθῆς, ὦ Παρι, πρὶν 

ἐμὲ τὴν προμνήστριαν καὶ νυμφαγωγὸν ἀμείψασθαι τῇ 

χρίσει" πρέποι γὰρ ἂν χἀμὲ νικηφόρον ὑμῖν συµπαρεῖ- 

ναι καὶ ἕορτάζειν ἅμα καὶ τοὺς γάμους καὶ τὰ ἐπινίχια 

πάντα γὰρ ἔνεστί σοι, τὸν ἔρωτα, τὸ χάλλος, τὸν γάμον 

ο 

πουτουὶ τοῦ µήλου πρίασθαι. 
ΠΑΡ. Δέδοικα µή µου ἀμελήσῃς μετὰ τὴν χρίσιν. 

ΑΦΡ. Βούλει οὖν ἐπομόσωμαι; 

ΠΑΡ. ἨΓηδαμῶς, ἀλλὰ ὑπόσχου πάλιν. 

ΑΦΡ. Ὑπισχνοῦμαι δή σοι τὴν Ἑλένην παραδώ- 
σειν γυναῖκα καὶ ἀχολουθήσειν γε ἔτι αὐτὴν καὶ ἀφί- 
ἔεσθαι παρ᾽ ὑμᾶς ἐς τὴν Ἴλιον, καὶ αὐτὴ παρέσοµαι 

καὶ συμπράξω τὰ πάντα. 

ΠΑΡ. Καὶ τὸν Ἔρωτα καὶ τὸν Ἴμερον καὶ τὰς 

Χάριτας ἄξεις: 

ΑΦΡ. Θάρρει, καὶ τὸν Πόθον καὶ τὸν Ὑμέναιον 
ἔτι πρὸς τούτοις παραλήψομαι. 

ΠΑΡ. Οὐχοῦν ἐπὶ τούτοις δίδωµι τὸ μλον, 

τούτοις λάµ.δανε. 

3 
Επι 

ο]: 

ΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΕΡΜΟΥ. 

1. ΑΡ. Ἴκουσας, ὦ Ἑρμῆ, οἷα ἠπείλησεν ἡμῖν ὃ 

Ζεὺς, ὡς ὑπεροπτικὰ καὶ ὣς ἀπίθανα; Ἡν ἐθελήσω, 

φησὶν, ἐγὼ μὲν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ σειρὰν καθήσω»,, ὑμεῖς δὲ 
ἀποχκρεμασθέντες χατασπᾶν βιάσεσθέ µε, ἀλλὰ µάτην 
πονήσετε" οὐ γὰρ δὴ καθελκύσετε: εἰ δὲ ἐγὼ θελή- 
σαιμι ἀνελχύσαι, οὐ µόνον ὑμᾶς, ἀλλὰ καὶ τὴν γῆν 
ἅμα καὶ τὴν θάλατταν συναρτήσας μετεωριῶ"' καὶ τἄλλα 
ὅσα καὶ σὺ ἀχίχοας. Α 

Εγὼ δὲ ὅτι μὲν καθ) ἕνα 
πάντων ἀμείνων καὶ ἰσχυρότερός ἐστιν οὐκ ἂν ἄρνη- 

θείην, ὁμοῦ δὲ τῶν τοσούτων ὑπερφέρειν, ὥς μὴ χατα- 
πονήσειν αὐτὸν, κἂν τὴν γην καὶ τὴν θάλατταν προσ- 
λάδωμεν, οὐκ ἂν πεισθείην. 

ΥΠΙΠ. ΡΕΟΒΟΜ ΡΙΑΤΟΕΘΙ. 21. 607 

ΡΑΕ. Τά ραπ Ιπογθάϊμῆ]ο ο5ςο πηϊηῖ γἱαάσίαν, αἱ, ἀοσοτίο 

ΠαΓΙ{Ο, απΙΠΙΠΠΑ Ιπάυσαί οππα Ποπαΐπα Ῥατβατο εἰ ρογοστίπο 

παν]ρα[ἰοπί 56 4αΓ68. 

ΥΕΝ. Ῥοπιπα απαπαι Παβρο Ιπίίας πάσι τε εαιςᾶ. 

Ναἲῖ πιηῖ 5υπί ἆπο͵, ρα]ομεγγίπ]α Γοτηπα, Ηϊπιετας εί Οπρίάο : 

4ΠΊΡ05. ΗΡΙ (ταᾶαπα ἄπσες γία Γα{ατος.. Εί Οπρίάο απἰάσιη 

5ο {οίππι Ἱηδϊηπαρίε ἵη οαπ1, εοπείᾳαθ πιαστεπα απ]ατος 

Ἠππστι5 απ{θπα ΠΡ]πιεί ἱρ5ί οἰγοιπη[αδας, 41ο 5εμ]σοί {ρα 

θ5ί, ἀεδιάεγαβίεπα {6 [αοἱεί αἰάιο αιπαΡβίεπα : οσοππεί οίἵαιπ 

ηπα αάθτο.. Ῥγοίετεα τοσαΏο Οταίίας, π{ πος οοη επί : 

σαο σοπ]αποί οπΊΠες 1ρ5ί ρεγ5ααάθαιηας. 

ΑΠ. Οποπιοᾶο ἴδία ροδ5ῖη{ Πατ, Πο Πηιεί, Ὑεπις : 

ΔΠαπΊΘΗ αΠΙΟ ]απα Ἠε]επαπῃ, οἱ ποδξοίο απο ρασίο γ]άεγο Π]απι 

πι ηῖ γΙάθος, οἱ πανίσο τεεία Ἱπ γασἴαπα, εἰ δρατία:. ἀθγει- 

80Υ, Γεάεο(Πε 6ΟΠΊΡΟΕ πιπ[ετίς, Ἱάᾳ1ο π]ο π]α]ε Παβος, αποᾶ 

ΠΟΠάΗΠΙ Ἠα6 οπηπία [α010, 

16. ΥΕΝ. Αί απ πο ΡΠΗ5 απο, Ρατ, παπα πΙΙΠΙ οοποΙ: 

ΜαϊγίοΙ οἱ Ρτοπαῦος σταίατη τοπ]οτῖς φοπ{θπ{ία 5εζαπάΠΠη πια 

ἀαία :. ἆθζθί οπίπι ππο γΙοίτίσριη τοβίς πα αἀθςςο, ας [ο- 

5ίππι αροτο εἴπια] παραταπα εἰ γιείοτία πιο : οπηπία 

απῖρρε Πσοί ΠΡΙ, απιογεπη, ΓΟΓΠΊάΠΗ εἱ Ίας παρ[Ιᾶ5 ἰδίο ΡοπηΟ 

ΟΟΠΙΡ4ΤΑΤΟ. 
ΡΑΜ. Μείπο, πο πε πεσ]ίσας Ρροί ]αάἱσίαπι. 

ΥΕΝ. Υπ) Παξαταπά πι ΙΠίΘΓΡΟΠαΠΙ 5 

ΡΑΠ. Νεπβ(παπα : 5εᾷ ῬγοπηΠίο ἆεπιο. 

ΥΕΝ. Πεοῖρῖο εππινογο ΠΡΙ Ηο]επαπα πηθ (ΓαάΠ[αγαπα ο.5α 

ΠΧΟΓΘΠΗ, ΘΔΠΠΦΠ6 ΡΟΥΤΟ {6 56οΠ{ΗΤΠΙ 6556, αίαπα Παπ αά 

ΝΟ5 ΡΓΟ[ΘΕ(ΙΓαΙΗ : Ίρδα ε5ο αἀθτο, εί αἀ]αίτῖκ 6{ο α Ἠσο 

οπηηία. 

ΡΑΜ. Εαπι ΟπρΙάἵπεπα οἱ Ηπιεγαπη εί ἄταίία5 αἀάπεεςῦ 

ΥΕΝ. Νε ἀαβίία : Ροίμαπῃ εῖαπα αἱ ἨγπιοπαΙπα Ίπ5αρες 

Δ5ΞΗΠΙΑΠΗ. 

ΡΑΕ. Οµἵπ οισο ϱἃ εοπάΠίοπο ἰαάο ΠΡῖ Ῥοπιαπί, θὰ 

οοπάΠῖοπε αεοῖρθ. 

2, 

ΜΑΗΤΙΣ ΕΤ ΜΕΒΟΜΙ. 

1. ΜΑΗΣΡ. Αιζϊς), Μογοπηῖ, φα]ία πηϊπ]ίαίας 51{ ποθῖς 

απρίίος, παπα 5αρερα οί αΏδυτάα ὁ 81 νο]αετο, Ἱπαπῖέ, οσο 

εχ εα]ο οαίεπαπι ἀθπηίαπας νο Ἰπάε 5α5ρεηςί οἳ ἀθίταμειε 

πιο πῃασηα γὶ εοπίοπάστία5, Γηξίτα ΙαμοταβΙῖδ: ΠΟΠ. 6ΠΙΠΙ 

Ῥτο[εσίο ἀρίναχογϊς. Ἐσο εοπίτα 5ἱ ΥΟΙΗΕΓΟ 5ΗΓΞΗΠΙ α[γα- 

Ἰθγ6, ΠΟΠ Υο5 5ο]ΗΠΑ, 5ο οἱ ἴαγγαπα 5Ιπια] ας π]ᾶτο αἀ ἁιιεία ἵη 

εα)]ίπιο {ο]]απι : οἱ ορίοτα, ααοιπη(αα ἱρδοππεί απάἴνῖςι], 

Έσο απίοπα, 5ἳ 5ἴησι]ος σοπΊραΓε5, οπιπίρι5 Γογἱἴογθιη 6εςέ 

οἱ ναἰάἴογοπα ΙπΗία5 πο νεα : 5εᾷ ππα Ιαποίίς {οί ας 

ΞΙΡΕΙΙΟΓΕΠΙ 6.56, αἱ ἀανίπσοτθ 6ΙΠΙ ΠΟΠ ΥαΙΕΔΠΊΗ5., αἰδί {εΓ- 

Τ8Π1 οἵ ΡΟΠ{ΙΠΙ αβδΙΠΙΞΕΥΙΠΗΙ5 Ἠαιά 5.π6 πη]μί ρογςιιαςεΓίπ]. 

5. 



νηΠ. ΘΕΟΝ 

9. ΕΡΜ. Εὐφήμει, ὤ Ἂρες :οὗ γὰρ ἀσφαλὲς λέγειν 

τὰ ποιαῦτα, μὴ χαί τι χαχὸν ἀπολαύσωμεν τῆς φλυα- 

05 

ίας. 

ἶ ΑΡ. Οἵἴει Ἰάρ με πβὸς πάντας ἂν ταῦτα εἰπεῖν, 
ον 

οὐχὶ δὲ πρὸς μόνον σὲ, 
0 ὃ 

οὖν μάλιστα ἴελσον ἔδοξέ µοι ἀκούοντι μεταξὺ τῆς 

ἀπειλῆς, οὐκ ἂν δυναίµην σιωπΏσαι πβὸς σέ; μέμνη- 

μαι Ὑὰρ οὗ πρὸ πολλοῦ, ὑπότε ὃ Ποσειδῶν καὶ ἡ ρα 

χαὶ ἡ Ἄθηνᾶ ἐπαναστάντες ! ἐπεθούλευον 
συνδῆσαι λα- 

θόντες αὐτὸν, ὧς παντοῖος ἣν δεδιὼς, χαὶ ταῦτα τρεῖς 

ὄντας, χαὶ εἰ μή γε ἡ Οέτις κατελεήσασα ἐκάλεσεν 

αὐτῷ σύμμαχον Βριάρεων ἑκατόγχειρα ὄντα, κὰν ἐδέ- 

ο δετο ἂν αὐτῷ χε ρανω καὶ βροντη. Ταῦτα λογιζομένφ 

ἐπήει µοι πλδν ἐπὶ τῇ καλλιρρημοσύνῃ αὐτοῦ. 

ἘΡΜ. Σιώπα, Φφημί: οὐ Ὑὰρ ἀσφαλὲς οὔτε σοὶ λέ- 

γεν οὔτ' ἐμοὶ ἀχούειν τὰ τοιαῦτα. 

ὃν ο αρντος Ἴπιατ ἅμην 

δε 

2. 

ΠΑΝΟΣ ΚΛΙ ΕΡΜΟΥ. 

1. ΠΑΝ. Χαϊρε, ὢ πάτ τρ Ἑρμη, 

ΤΡΜ. Νηδὶκαὶ σύγε. Ἀλλὰ πῶς ἐγὼ σὸς πατήρ; 

ΠΑΝ. Οὐγχδ Κυλλήνιος Ἑρμῆς ἃ ὢν τυγχάνεις; 

ἘΡΜ. Καὶ μάλα. Ηῶς οὖν υἷὸς ἐμὸς εἰ» 

ΠΑΝ. Μοιχίδιός εἰμι, ἐξ ξαΐρετός σοι Ἰενόμενος. 

ἘΡλ. ΝΑ Δία, τράγου ἴσως τινὸς μοιχεύσαντος 

αἴγα ἐ ἐμοὶ γὰρ πῶς» κέρατα ἔχων καὶ ῥινα τοιαύτην καὶ 

πώγωνα λάσιον καὶ σκέλη διχαλὰ καὶτραγικὰ καὶ οὐρὰν 

ὑπὲρ τὰς πυγᾶς: 

ΠΑΝ. “Ὁπόσα ἂν ἀποσχώψης εἰς ἐμὲ τὸν σεαυτοὶ 

υἱὸν, ὦ πάτερ, ἐπονείδιστον ἀποφαίνεις, μᾶλλον 

σεαυτὸν, ὃς τοιαῦτα γεννᾶς χαὶ παιδοποιξ ἴς, ἐγὼ 

ςὲ 

ο2 ϱ2 ω- ὦ- 

ἀναίτιος. 

ΕΡΜ. Τίνα δὲ καὶ φής σου μητέρα; ἤ που ἔ 

αἶγα μοιγεύσας ἔγω 1ε; 

ΗΑΝ. Οὐκ αἶγα ἐμοίχευσας, αλλ’ ἄνάμνησαν σεαυ- 

τὸν, εἴ ποτε ἐν Ἀρχαδία παῖδα ἐλευθέραν ἐ ἐθιάσω. Τί 

δαχὼν τὸν δάχτυλον ζητεῖς καὶ ἐπὶ πολὺ ἀπορεῖς; τὴν 

Ἰκαρίου λέγω Ἠηνελόπην. 

ΕΡΜ. Εῖτα τί παθοῦσα ἐχείνη ἀντ ἐμοῦ τράγῳ σε 

ὅμοιον ἔτεχεν; 

9. ΠΑΝ. Αὐτῆς ἐκείνης λόγον σοι ἐρῶ". ὅτε 

ἐξέπεμπεν ἐπὶ τὴν ὀωαδον Ὦ παῖ, μήτηρ 

λαθον 

Υάρ 
με μέν 

σοι, ἔφη ἐγώ εἶμι, Πηνελόπη ᾗ ἡ Σπαρτιᾶτις, τὸν πα- 

τέρα δξ γίγνωσχε θεὸν ἔχων Ἑρμῆν Μαΐας χαὶ Διός. 

Ε 2 δὲ χερασφόρος καὶ τραγοσκελὴς εἰ, μὴ λυπείτω σε" 

γάρ µοι συνείη ὅ πατὴρ ὁ σὸ ὃς» τράγῳ ἑαυτὸν | 
Ε) 

1 

Απείκασεν, ὥς λάθοι, καὶ διὰ τοῦτο ὅμοιος ἀπέθης τῷ | 
τοάγω. 

στ ΚΏ 

Ν ΔΙΑΛΟΓΟΙΠ. 22. 

δὴ ΄ ο 

ΕΡΜ. Ν) Δία, µέμνημαι ποιήσας τοιοῦτόν τι. | 

(568 - 9το) 

9, ΜΕΒΟ. Βοπα γεινα, Μαι5 1 που οπῖπα {πίσπη εἰοηί 

τα]ία, πο αιὰ. οἴἴαπη ππαῖ τοὔυά οί αἲ πος αὐ ἰδία παντα” 

{αἴο. 

ΜΑΒ5. Νιπι { Ῥηίας αἆ οΩΠΟΣ της ργοπηΐκοιε ας «ἱ- 

οἴπγαπα, ΠΟΠ. ΠΡί 5ο], ποπ Ἠησαῦ {εΠΙΡΟΓΗΤΕ Ρ0550 που: 

ταΙ2 Οπος ἰρίέατ τἱά(ου απ παχίπιε γίδα ΓΗΙΜ πλ] αι ἀοηίῖ 

Ἱπίος ἴ]]ας πας, ΠΟΠ Ροβδίπα τείίσενο αἆ {6 : ππεπήπί εη]- 

ἄθμι ποῃ Ίία ἀῑα, απαπάο Νερίαπας οἱ Φ1πο οἱ ΜΙπεινα 

«οᾶῖοπο πιοία 5ἰγιοίίσᾳπο Ἰηςια]ῖς νοἰπεναπί ειπα υποῖγε 

οοπΙΡΓΘΗΘΗΣΙΙΠΗ , απᾶΠα τηπ]ία Ί]ε {εμία ργῶ ππεία, 1άᾳπο 

παπα ἰαπίππηπιοᾶο : αποά η ΤΙΕΙΙ5 πηϊσεναία γοσᾳςδοί 1ρρῖ 

αακΏΙαίογοπα Ἠγίαγθιπα οἙΠΙΙΠΙΑΠΗΤΗ , νϊπου]ϊς οὐηδἰτ]οία 

{ογ6ί σπα 15ο Γα]μηῖηε ασ ἰοπίίνα.  δία ΠιεΟΙΠΙ Ῥεροὴ: 

ἄεης, ἴοποιί ΠΟΠ. Ροίεταπι απίη. ΥΙ4ΘΡΕΠΑ πιαρηΠοσαθη {απ 

εἶας. 

ΜΕΒΟ. Τασαε, ἵπαπαπι : Πᾶμα (πίσηα Ἰαπά εδ πες 81 

Ίοᾳα1, πθο παϊηῖ απιᾶ(το {α1ία. 

Γῶ 

ΡΑΝΙ5 ΕΤ ΜΕΒΟΓΒΗ. 

1. ΡΑΝ. 8α1πε, ραΐει Μαιου. 

ΜΕΒΟ. Ίππο οἱ {απ αποφια : 5εᾷ αποπ]οᾶο 5ἴπι ἐρο ἵσς 

ραίειὂ 
ΡΑΝ. Νο {α Ογ]Ιοπίας ο5 Μονουνῖας 5 

ΜΕΒΟ. Τία 5απο : αἱ απο ρασίο [ία πεις ε5» 

ῬΑΝ. Ἐκ αἀπ]ενῖο παίας 5ΠΗ Πρ] ρεελαεῖς, 

ΜΕΠΟ. Ῥιο[ίοσίο Ἰήτεο Ροβί5, πῖ {41105 αἰίαπο αἀπ]ίθ- 

ταπίθ οἄρταπη : Ίπεις επί απ Πα ροίοςί αἱ εἶς ο 6ΟΓΠΙ- 

Ῥα5, οἱ παςο {α]1, οἱ Ῥαυρα ιδία, οπήραδαπε ΡΙΠ4ϊ5 ας 

μήτοϊηϊς, εἰ εαπᾶα 5αρεί παίες» 

ΡΑΝ. Οπἱο(α]ᾶ ἵπ πιο γ]αΙοπ]] ἀῑκουϊς, ἑααπι {ρείας Παπ, 

ο. Ραΐθς, Ρτοῦνῖς ας ἀεάεεστα αβὶοίς: απἴπ Ρος ἴομιοὶ 

Ίρδαπα, πἱροίο απὶ ἴαῑος αἰσηῖς ε{ἴ ΡΓοσγθᾶδ; Ε50 Ύετο οπἷρα 

ναςο. 

ΜΕΒΟ. Αί απαπα ἴα {απᾶσην ἀῑσῖ5 ππαίτεπα (παπα 5 πυπη(α]ὰ 

παργιᾶεης ἵη «αργα 5ΙΙΡΓΗΠΙ οοπαΠη( 5] 2 

ῬΑΝ. Νοπ εαργαπῃ ααἱᾶάστη 5πργαδ!; 5εὰ [αο αἱ Ππ Πθ- 

πηπορίαΠα τοᾶσας., 5ἱ Γοίο ἵπ. Αγοαᾶΐα ρασβ)ῶ Ιπσεπιᾶ ΥΙηι Ἱη- 

εα]ϊςίϊ: ααἷᾶ οοπιποῖΘο ἀῑδίίο απτῖς, ππαἰίππ](ο ωρίίαςο 

Τοαπῖϊ βίαπα Ἱπαπαπα, Ῥεπε]ορεῃ. 

ΜΕΜΟ. Ἐί απῖᾶ {πάει οδί τοῖ, αποᾶ, απιπῃ Ἠ]α ΠΙΗΙ 

ἀομετοί, Ἰΐτοο {6 5Ιπαῖ]εηα Ρερεγῖ! 5 

2. ΑΝ. Έα ἴρσα απ ἀῑχίί, επατταβο ΠΡΙ. ΟπαΠάο πιο 

αΡ]οσαραί ἵπ. Αποθίαπα, ΕΠΙ, παίες απἰάσπα {πα ἱπαυ], 

65ο 5ΗΠ1, Ῥομε]ορε Βραγίαμᾶ : αἲ Ραίγεβῃ 5άΐο ἆθαπῃ Ἱάβογο 

ια, Μονοπήπη Μαϊῶ ε{ ου]ς ΠΗΓΗ : αποά απίθπα οογπαίας 

μνοϊπίσαπο μοβίριας 65, 14 01 1ο ἀο]οχί 5ἱἱ: απαπᾶυ. οπίπι 

ΠΙΘΟΙΠΑ οοπσγεΚἰραίασ ραΐος {πας, Πἱγοο 5ε αδεϊπιηανέ, αξ 

Ἰαίοιοί : ο οδί οπδα. ος οἰπη]]]5 εγασετῖς ου. 

ΜΕΠΟ. 54Πο οοπηιποηϊηί Γοοίς5ε πῃε {α]ο απἱάᾷαπι. ΈΡΟ: 

9 ον. 3 / ω. ον 3 ῃ . .. . . ος 

Ἐγὼ οὖν ὁ ἐπὶ κάλλει μέγα φρονῶν, ἔτι ἀγένειος αὐτὸς | 65ο, οα] Γοιπιᾶ δρίῖίας [αοΐ, αάμας ἱππροιβῖς 1ρ5ε,, ἔαμδ ρᾶ-. 



αἱ 

ἔτι 57) 

ὢν σὺς πατὴρ κεκλήσοµαι καὶ γέλωτα ὀφλήσω παρὰ 

πᾶσιν ἐπὶ τῇ εὐπαιδία; 
3. ΠΑΝ. Καὶ μὴν οὐ χαταισχυνῶ σε, ὦ πάτερ" 

μουσικός τε γάρ εἰμι καὶ συρίζω πάνυ καπυρὺν, καὶ ὁ 
Ἀιόνυσος οὐδὲν ἐμοῦ ἄνευ ποιεῖν δύναται, ἀλλ᾽ ἕταῖρον 
καὶ θιασώτην πεποίηταί µε, καὶ ἡγοῦμαι αὐτῷ τοῦ 

Ὑοροῦ: καὶ τὰ ποίµνια δὲ εἰ θεάσαιό µου, ὁπόσα περὶ 
Τεγέαν καὶ ἀνὰ τὸ Παρθένιον ἔχω, πάνυ ἠσθήσῃ: ἄρχω 

δὲ καὶ τῆς ᾿Αρχαδίας ἁπάσης: πρῴην δὲ χαὶ Ἀθηναίοις 

συμµαχήσας οὕτως ἠρίστευσα Μαραθῶνι, ὥστε χαὶ 

ἀριστεῖον ᾖρέθη µοι, τὸ ὑπὸ τῇ ἀκροπύλει σπήλαιον. 
Ἡν γοῦν ἐς Ἀθήνας ἔλθης, εἴση ὅσον ἐκεῖ τοῦ Πανὸς 

ὄνομα. ς 
4. ἘΡΜ. Εἰπὲ δέ µοι, γεγάµηκας, ὦ Πὰν, ἤδη; 

τοῦτο γὰρ, οἴμαι, καλοῦσί σε. 
ΠΑΝ. Οὐδαμῶς, ὦ πάτερ: ἐρωτικὸς γάρ εἶμι χαὶ 

οὐκ ἂν ἀγαπήσαιμι συνὼν μιᾶ. 
ΤΕΡΜ. Ταϊς οὖν αἲξὶ δηλαδὴ ἐπιχειρεῖς. 

ΠΑΝ. Σὺ μὲν σκώπτεις, ἐγὼ δὲ τῇ τε Ἠχοῖ καὶ τῇ 

Π[ίτυϊ σύνειµι καὶ ἁπάσαις ταῖς τοῦ Διονύσου Μαι- 

γάσι χαὶ πάνυ σπουδάζοµαι πρὸς αὐτῶν. 

ΕΡΜ. Οἴσθα οὖν, ὢ τέχνον, ὅ τι χαρίση τὸ πρῶτον 

αἰτοῦντί µοι; ο 
ΠΑΝ. Πρόσταττε, ὦ πάτερ, ἵν ἡμεῖς μὲν εἰδῶμεν. 

ΕΡΜ. Ταῦτα ποίει' καὶ πρόσιθί µοι καὶ φιλοφρο-- 

νοῦ: πατέρα δὲ ὅρα μὴ καλέσῃς µε ἄλλου ἀχούοντος. 

29. 

ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. 

.. ΑΠ. Τί ἂν λέγοιµεν; ὁμομητρίους, ὦ Διόνυσε, 
ἀδελφοὺς εἶναι Ἔρωτα καὶ Ἑρμαφρόδιτον καὶ Πρία- 
πον ἀνομοιοτάτους ὄντας τὰς μορφὰς χαὶ τὰ ἐπιτηδεύ-- 
µατα; ὃ μὲν γὰρ πάγκαλος καὶ τοξότης καὶ δύναμιν οὐ 

Ν / ς / Υ αλ .”- Ν 

μικρὰν περιθεθληµένος ἁπάντων ἄρχων, ὅ δὲ θΏλυς καὶ 

ἡμίαγδρος καὶ ἀμφίθολος τὴν ὄψιν: οὐκ ἂν διακρίναις 

εἴτ ἔφηβός ἐστιν εἴτε καὶ παρθένος: ὃ δὲ καὶ πέρα τοῦ 

εὐπρεποὺς ἀνδρικὸς ὁ Πρίαπος. 

ΔΙΟ. Μπηδὲν θαυµάσης, ὦ Ἄπολλον" οὐ γὰρ Ἄφρο- 

δίτη αἰτία τούτου, ἀλλὰ οἳ πατέρες διάφοροι γεγενη- 
μένοι, ὅπου γε καὶ ὁμοπάτριοι πολλάχις ἐκ μιᾶς γαστρὸς, 
ὃ μὲν ἄρρην, Ἡ δὲ θήλεια, ὥσπερ ὑμεῖς, γίνονται. 

ΑΠ. Ναί ἀλλ᾽ ἡμεῖς ὅμοιοί ἐσμεν καὶ ταὐτὰ ἐπι- 

«τηθεύομεν: τοξόται γὰρ ἄμφω. . 
ΔΙΟ. Μέχρι μὲν τόξου τὰ αὐτὰ, ὦ Ἄπολλον, ἐχεῖνα 

δὲ οὐχ ὅμοια,, ὅτι ἡ μὲν Ἄρτεμις ξενοκτονεῖ ἐν Σχύθαις, 
σὺ δὲ μαντεύῃ καὶ ἴᾷ τοὺς κάµνοντας. 

ΑΠ. Οἴει γὰρτὴν ἀδελφὴν χαίρειν τοῖς Σχύθαις, ἤ 
Ύε καὶ παρεσκεύασται, ἦν τις Έλλην ἀφίκηταί ποτε ἐς 

τὴν Ταυρικὴν, συγεκπλεῦσαι µετ αὐτοῦ µυσαττοµένη 
τὰς σφαγάς; 

ΔΙΟ. Εὖ ε / .ω 

ἐκείνη ποιοῦσα., 

ΥΠΠ. ΡΕΟΒΟΜ ΡΙΑΙ.ΟαΙ. 25. 09 

τος ἀῑσαι, εἰ ΠπάΠίαπι 4ερεβο οπηβίθις οῦ) ο]εραπ[ίαα ῥτο- 
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ϐ. ΡΑΝ. Αίφπϊ πες ριάουἵ πθς ρνοῦτο ογο ΗΡΙ, ραΐου : Π]- 

φἷσρς οπίπι Ρθηέα5 δαπα, εἰ Πδίπ]α Ια4ο γα]άς αὐθαίαπι αἷᾶ- 

ἆαπι; Βαεελαξαιιο πΙμΙ] δίπε πῃθ [α0θτε Ροΐοςέ : Ίππο 5οὔαἶοπι εί 

Όμαςὶ 5οσἴαπῃ εοης Πα] { ππε, ἀάχ(ιο 1ρ5ῖ 5Η ο]ορῖ.. Οος- 

5ἱ 5τεσες ΠΊ6Ο5 δΡεείες, αποίουπι(πο εἶτοα Τοροσπα εί ρου 

Ῥανεπίαπα Ἰαβθο, πηπ]έαπα Ἰίαρετα. Νπρεί εαν αχ 1ο 

Αἰλοπίεηςίθι5 Ἰαίο (απ 5ίεΠΙ6 1οΠι σοφςῖ Ματαί]μοιε, τί 

γἰπαεῖς ριαπηίαπα αγ ρυία. δἷί πηΗῖ, α1σς 50 αγζΘ ο5ί, 

5ρε]αησα : δἳ 6’σο Αἴοπας γομειῖς, Ἱπίε]]ίσος ᾳπαπίαπα Τρί 

Ραπῖς δέ ΠΟΠΠΕΗΠ. 

4. ΜΕΒΟ. Αί, σπῶςο., ἀῑς πμ, ἀπχ]δη) Ίαπα ΠΧοτΘΙΗ, 

9 Ῥαπ35 ου επῖπα, οΡῖπος, ποπηῖπε {6 οοπηρε]]αΠ{. 

ΡΑΝ. Νεμίαπαιη, Ραΐες: 5απι οηῖπα Ἰαςοϊγίου αἰαπσπί- 

Ἰάπα: π6ο οοΠ{εΠ{Η5 5ΙΠ ΗΠᾶ, 4ΠαΟΠΠΙ ΤΘΠΙ Ἰαβθαιη. 

ΜΕΜΟ. Οαρτας νἰάσ[σοί Ππ]ς, 

ΡΑΝ. Τα απἱάσπη Ἱπ]άες: οσο γενο οἱ Ἐσ]ιο οἱ Ρίίγῃ προ, 

αἱ ουηοίας Ῥασομῖ Μαπαᾶας, αὐ γα]άε οο1ου α΄ ἱρεῖς αίαιο 

9Ψ56ΙΥΟΓ. 

ΜΕΒΟ. Φοϊπ) ἰαἰέας, απ]ά πμ συαΙβεαρεγα, ΠΠ, Ίαπα ρτῖ- 

ΏΤΙΗΗ Ροίθηί! ἃ {6 

ΡΑΝ. Ίπιροια, βίος, Ἡἱ οσο 5οἶαπῃ. 

ΜΕΒΟ. Τία (ασίας: οἱ αοοοᾶο αἆ πῃα, οί εοπηίαίο Ῥ]απάα 
εοπιρ|εοίεΓα : ΡαίΤΕΠΙ γειο γἱάς πο αρρε[ατίς πῃα, απἀ[θηία 
αἰίαπο, 

25. 

ΑΡΟΙΗΙΝΙΣ5 ΕΤ ΡΑΟΘΠΙ. 

1. ΑΡΟΙ.. Ουἷά ἀἴσαπιας2 6αάσπ]ῃα ΠΙαίθ Παίο5, Βας- 

εἶιε, [ναίτος ο.5α Οπρίάίποπι, Ἡοιπιαρητοάϊίαπα οί Ῥνῖα- 

ῬΗπλ, ἀἰδδίπη]ος Ῥ]απο {ογπια οἱ γία Ἱηςίαίο» οἰοηίπα Πῖς 

απάσπα απάϊ(πασπε Ῥπ]ομεν αΓοΙΠΗ {τασίαί, εί ρο[επίία ΠΟΠ 

πιοά]οστί οἰγοππιάαίας οπηπῖρς ἵππρογαί : ἰδίο ππμ]αυεῖς., 56- 

πηγϊς, εἰ απηρίρια [ασία; Παιά Ῥ]απο ἀἴσποδσας, ερ]εβις ςἳί 

8Ώ ΥΙΡο : ἴ]α γετο οίίαπα πίτα ἀθοογΙπα γΙγη(5, Ῥπίαρις Ἱη- 

απαπῃ. 

Ἐλο. ΝΗνΗ ο5ί, ααοά πητοτῖς, ΑΡο]Ιο : ΠεσΠθ θΠΙΠΙ δις 

Ἰη]ας. ἀῑπογϊπηϊηϊς οαμδᾶ., 5ο Ραΐτες Ιπίου 5ο ἀἴδραιος : α)ὶ 

54Ἠ6 οοάθπι σεπἠ{ ραΐτα 5αρία5 αχ απο πίθιο Ἠ]ο ππαδου]ας, 

Ί]α [εηηῖπα, απεπιαάπιοάππα νο, παδοππίΗτ. 

ΑΡ. Ῥτοί[εοίο : 5εά πος {απιοῃ »ἴπ]]ες, οί εαάεπι 5ίπάία 

(ταρίαπια5, 4πἱρρο αΠΠΡΟ ατοις δι ρε]. 

ἘΒΛΟ. Ὅξαιε αἆ ατομπα, οαάθπα πΠσαα, ΑΡοϊίο : 564 ἴδια 

Ίαπα ἀῑςεῖάοπί, αποά Πίαπα Ποβρίίος ππασίαί αραιά Βογί]ιας; 

{α απίθπη γαἰο]πεΓῖς, ε{ 54Π65 αρργοίο5. 

ΑΡ. Ῥαἱαπ) 5ΟΓΟΓΕΠΙ ἀε]οσίατί Βογίμῖς, απ; Ιία 5ε Ιαπι 

εοπιραταν!έ, αἱ, 5 απ ἄτῶοις Ῥοιγοπογῖί αἰἰαπαπάο. ἵπ 

Ταυτίεαπα, αβίίατα, 5 5ἴππα] εΙΠΙ 6ο πανῖ, αγεγραία οἵς- 

4ε5. 

ΑΟ. Στο απἰάσιη Ώ]α πιοΓ]{ο. 
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9. Ὁ μέντοι Πρίαπος, γελοῖον γάρ τί σοι διηγήσο- 
ση πρῴην ἐν Λαμψάκρ Ὑενόμενος, ἐγὼ μὲν παρήειν | 

τὴν πόλιν, ὅ δὲ ὑποδεξάμενός µε καὶ Ξενίσας παρ αὑτῷ, 

ἐπειδὴ ἀνεπαυσάμεθα ἐν τῷ συµποσίῳ ἵκανῶς ὕποβε- 

θρεγµένοι, κατ αὐτάς που µέσας νύκτας ἐπαναστᾶς 

ὃ γενναῖος ---- αἰδοῦμαι δὲ λέγειν. 

ΑΠ. Ἐπείρα σε, Διόνυσε; 

ΔΙΟ. Τοιοῦτόν ἐστι. 
ΑΠ. Σὺ δὲ τί πρὸς, ταῦτα: 

ΔΙΟ. Τι Τὰρ ἄλλο ἢ ἐγέλασα; 

ΑΠ. Εὖ γε, τὸ μὴ Ἰαλεπῶς μηδὲ ἀγρίως' συγγνω- 

στὸς γὰρ, εἰ Ὃ ών σε οὕτως ὄντα ἐπείρα. 

ΑΙ0. Τούτου μὲν ἕνεκα καὶ ἐπὶ σὲ ἂν, ὢ Ἄπολλον, 

ἀγά γοι τὴν πεῖραν" χαλὸς 3 'ὰρ, σὺ καὶ κομήτης, ὡς καὶ 

νήφοντα ἄν σοι τὸν Ἡρίαπον ἐ ἐπιγειρῆσαι. 

ΛΠ. Ἀλλ οὐκ στίχο ερήσει γε, ὢ Διόνυσε' ἔγω γὰρ 

μετὰ τῆς χόμιης χαὶ τόξα. 

- 

24 

ΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΜΑΙΑΣ. 
/ Σ .ω κ. 

1. ΕΡΜ. Ἔστι γάρτις, ὦ μῆτερ, ἐν οὐρανῷ θεὸς 
/” 

ἀθλιώτερος ἐμοῦ; 

ΜΑΙ. Μὴ λέγε, ἆ ῶ Ἑρμῆ, τοιοῦτον μηδέν. 

ΈΡΜ. Τί μὴ λέγω, ὃς τοσαῦτα πράγματα ἔχω µό- 
Δ / / ιά 

γος χάμνων καὶ πρὸς τοσαύτας ὑπηρεσίας διασπώμενος 
ἕωθεν μὲν γὰρ ἐξαναστάντα σαΐρειν τὸ συµπόσιον δεῖ 

καὶ διαστρώσαντα τὴν Χλισίαν εὐθετίσαντά τε ἕχαστα 
ο ΄ 

παρεστάναι τῷ Δι καὶ διαφέρειν τὰς ἀγγελίας τὰς παρ᾽ 

αὐτοῦ ἄνω χαὶ κάτω ἡμεροδρομοῦντα, καὶ ἐπανελθόντα 
/ 

ἔτι κεκονιμένον παρατιθέναι τὴν ἀμθροσίαν. πρὶν δὲ 
ε 

τὸν νεώνητον τοῦτον οἴνογόον ἤχειν, καὶ τὸ νέχταρ ἐγὼ 
ρ, ον ῃ Φ / α Φὰ ῃ 
ἐνέχεον. Τὸ δὲ πάντων δεινότατον, ὅτι μηθὲ νυκτὸς 
χαθεύδω μόνος τῶν ἄλλων, ἀλλὰ δεῖ µε καὶ τότε τῷ 

Πλούτων! ψυ 7’ αγωγεῖν καὶ νεκροπομπὸν εἶναι καὶ πα-- 
βεστ τάναι τῷ δικαστηρίῳ: οὐ γὰρ ἵκανά µοι τὰ τῆς 
ἡμέ ερᾶς ἔργα, ἐν παλαίστραις εἶναι κἀν ταῖς ἐκκλησίαις 

κηρύττειν καὶ ῥήτορας ἐχδιδάσχειν, ἀλλ᾽ ἔτι καὶ νε- 
κρικὰ συνδιαπράττειν μεμερισμένον. 

ρ ν τν 
2. Καΐτοι τὰ μὲν τῆς Λήδας τέχνα παρ) ἡμέραν 

Γή / . Ε] ». αλ 3ὁ ον  Ἰμονν 3 Ν ΕΙ }Σς ΄ 

ἑκάτερος ἐν οὐρανῷ 3 ἐν ἄδου εἰσὶν, ἐμοὶ δὲ καθ᾽ ἑκά- 
στην ἡμέραν κἀκεῖνα καὶ ταῦτα ποιεῖν ἀναγχαῖον, καὶ 

ο το / ον 3 ω.. ϕ / οἳ μὲν Ἁλκμήνης καὶ Σεμέλης ἐκ γυναικῶν δυστήνων 
/ ο μ ο. 

Ὑενόμενοι εὐωχοῦνται ἀφρόντιδες, ὃ δὲ Μαίας τῆς 
35 Δ {ν δν -” 3 - Σο η - ν ο / Ἀτλαντίδος διακονοῦμαι αὐτοῖ. Καὶ νῦν ἄρτι ἥχοντά 

ἀπὸ σιδς νο» Κάδ θι . 2,7 Α 
πὸ Σιδῦνος παρὰ τῆς Κάδµου θυγατρὸς, ἐφ᾽ ἣν 
παω Ε ο 

τα µε ὀψόμενον ὅ τι πράττει ἡ παῖς, μαμα ἄνα- 
/ 

πνεύσαντ πέπομφεν αὖθις ἐς τὸ Ἄργος ἐπισχεψόμε- 
νον τὴν Ἀωνάην εἰτ᾽ ἐκεῖθεν ἐς Βοιωτίαν, φησὶν, ἐλθὼν 

ἐν παρόδῳ τὴν Ἀντιόπηη ἶ ἰδε. Ἰαὶ ὅλως ἀπηγόρευκα 
ς 

ήδη. Εἰ νὰ δυνατὸν Ἡν, ἡδέως ἂν Ἠξίωσα πεπρᾶ- 
σθαι, ὥσπερ οἳ ἐν γἩ καχῶς δουλεύοντες. 

ΥΙΠΠ. ΘΕΩΝ ΔΙΑΛΟΓΡΟΙ. 51. [τα --ττ) 

}» Ὑεγαια αἲ Ῥπίαριπα αἱ τοᾶραπα , τἱἱομ]άπη ομίτα αιπ[ά- 
ἆ σπα ΠΡΙ παγγαβο, ααϊ πηρος Ταπυρκασϊ Γαοιῖηη : ἰσίίωτ Ρει- 
Ππαπδίραπα ρε : Πήσαπ {σπα Ύαπη Ἰοδρίϊο πιο εχορρίςςυ, 
Ροδίᾳπαπα τεφπ[ονίπηας, Τη οοην]γ]ῖο φαμῖς γίπο εἶσαίι, ἔωηω 
πηος[ε αάπιούαπα πηεᾶ]α ΤπςΙΥσεῃς Ῥοπις Το --«οὰ Ριάος νο- 
(αἱ ἀϊοστε. 

ΑΡ. Τοπίαραί ία, Ῥασςμαος 

ΑΟ. ΤθΠῃ {δῃες. 

ΑΡ. Τα αμἴεπι απἷά αἲ Ίο 

40. Ουἰὰ αἰπά Ύπαπη τῖδί 2 

ΑΡ. Ἰαιάο, ααοά πλ] Ἱτασαπάο {απ που Γογοσῖίθι : παπι 

γεομῖα ἀἴρηις ο5ί, 5ἳ {ο {απη ρ]οβγαη {οπίαν!. 

ΡΑ0. Τδα5 απἰάσπα τεὶ εαδα νο] {πὶ ἰεπίαπάϊ, Αροΐο, 

{ασῖαί, ρογίου]απ : ἴα οηἵ μη ΓΟΓΠΊΟΣΙ5 οἱ οομιαία5, αἱ γα] 5ο- 

Ῥνϊης {ο Ῥπίαρις αἀοτῖαίατ. 

ΑΡ. Αί οπνεβῖέ, Βασσμα, πο 5ο]εῖ(οί 

6ΟΙΠᾶ θΗἴαπα ΟΠΠ. 

:μαῦθο επῖπα ου ης 

24. 

ΜΕΒΟΓΒΗ ΕΤ ΜΑΙ Τ. 

1. ΜΕΒΟ. Ἐδίπε οπίπι αῑᾳπ]ς, ππαίος, ἵπ οα]ο ἀθις ΠΠΙΣΕ- 

ΠΙΟΣ ΠηΕ2 

ΜΑΙ. Νο ἀῑχετίς, Μοτοιιῖ, ἴαιε φπἱοΠααπ. 

ΜΕΒΟ. Νεα ἀῑκαιίπι, (αἱ [οἱ πεβοίῖα 5ΙςΙΙΠΘΟ 5ο]Η5., Ια58]- 

πάΙπο οοη/[δοίΗ5., ἵπαιθ {οἱ πηηϊκίεγία ἀῑδίτασίας 2 πας αιπ]- 

ἀθιπ πιος αίσιο 5αγγοχί, ΕΥΘΙΓΕΓΟ ΥΠΙΡΟΣΙΗΠΙ οροτίοΓ, οἳ 

Ῥοδίαπαπῃ Ἰη5ίνανί (ποΙπίαπα, {ατα ογάἴπε ἀἱδροςιί 5ἱησα]α, 

αΡρατετο {ονΙ, οί Ρετίειτο (ποσο γειδα5 ΠΠΠΟΙΟ5 αὐ 6ο 

ΒΗΥΦΗΠΙ 460 Γ5ΗΠ1 ΤΠ ἀῑσς Ίήσθης 5ρααπα οπιθιθηίθπη : (1Π]- 
απο γοάῖεγο αάμιο ραγογα]οηίας, αΡρροποπάα οδί απαυτοσῖα : 

Ῥτίας Υεγο 4παΠΊτεζθη5 θΠΊ{115 1]ε ΡίπεθΓΠα γεπῖγεί, ο5ο εἴῖαπι 

πθοίαν Ππ[απάεραπα. Οποά απἴεπι οπΙπΙαΠα εἰ ππο]ες[ἰςεῖ- 
ΠΛΗΠ, η ποσίο απ]άθηι ἀογππῖο 5ο]α5 ἀθοταιη; 5εᾷ οροτίοί 

πῃο {απο αποπΠιθ Ῥ]αίοπί πππργας ἀεάποστα, ἀθ[αποίοδαιε 

Ῥτοδοφι!, οἱ αἀ οσο αά (πίραπα]. ΜΙΗΙ φοΏῖσεί ποῃ δαΐἲς 5η 
απ ἆς ἀἱς [ασἷο, 4111 1η ρα]5ίεῖς νουδοῦ, ἵη οοποϊοβίρις 

ΡΙΓΟΘΕΟΠΕΠΙ ασο,, τηδίογας εάοςθο; 564 ρυῶίεγθα απσβ αἆ ΠΠΟΥ- 
ἴπος φρεεἰαπί αἀπηησίταπᾶα 5υπί πηϊηῖ ἵπ {οἱ ρατίες οΡεΙΠ- 

ἀα5 ἀῑνῖςο. 

9. ΑίΠαῖ Τεά Ἠρονί αίοιπίς αἴσταιε Τη 6Φ]ο οί αριιᾶ 1η- 

{ογος ἀεσιπί :. πλ απίοπα 5ἱηρη]]ς ἀῑεριας αἱ πῶς οἱ Ιδία 

ςυηί [αοϊοπάα. ΑΙοπεια 6ἱ Φοπιε]α ΠΠ, εχ ππ]ιογῖῦιις πηῖ- 

φε]ῖς ργουγεαί1, ερι]απία οΙγάΓΙΠ οχρετίος : 650 Μα]α Αί- 

Ἰαπίῖς Β]ία παίας ππϊςίτο 15. ΟµΙη ἴπιο ]α1η πιο ο γδηϊθη- 

Ίοπι πῃο ΦΙά0πο α Οαάπιῖ Β]ία, αἆ (1αΠ1 πῃθ πϊδογαί γἰδαγι πα 

απἰά ασαί ρυε]]α, απί(παπη Τοδρίγαδδεπη , ἱερανίί Ἱδγαπα 

ΑΙΦΟ5. αἱ ΥἱβΙίαγεη ΏαΠαθη : {ππῃ Ἰπάς ἵπ ΒΦοΠαιη, Ἱπαυ]ε, 

Ῥτο[οςία5 ἵπ (Γαηδίία Απίῑοραπι γίδα, {απησπε ρίαπε εοηίδείης 

απίηαπ ἀοξροπᾶϊ : αἴπιο αἀθο, οἱ πημῖ [αοπ]ίας Γογ6έ, ΡεΓ- 

Ἰμοπίος οᾳπἱάθπα Ῥοξίπ]αγονίπα γοπαΙ, αἱ ἵπ [ογῖς 5ο]ομί 

απ! ππα]αῦα φεγ{(πἴθηα δεν {ηηί. 
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ΜΑΙ. 
ρετεῖν τῷ πατρ γεανίαν ὄντα. 

Φθης, σόθει ἐς Ἄργος, εἶτα ἐς τὴν Ῥοιωτίαν, μὴ κα 
αι 

πληγὰς βοαδύνων λάδης' ὀξύγολοι γὰρ οἳ ερῶντες. 

5 -- Ὑ / λ Δ , ς 
Έα ταῦτα, ὦ τέχνον: χρὴ γὰρ πάντα ὑπη-- 

Καὶ νῦν ὥσπερ ἐπέμ-- 
Ἅ 

9. πο 

ΔΙΟΣ ΚΑΙ ΗΛΙΟ}. 

. ον ο / 
7ΖΕΥΣ. Οἷα πεποίηχας, ὦ Τιτάνων χάχιστε; 

: εξ τος β 
ἀπολώλεχας τὰ ἐν τῇ γῇ ἅπαντα, μειρακίῳ ἀνοήτῳ πι- 

- 
στεύσας τὸ ἅρμα, ὃς τὰ μὲν κατέφλε εξε πρόσγειος ἑνε- 

Ἴθὲὶς, τὰ δὲ ὑπὸ κρύους διαφθαρῖναιὲ ἐποίησε πολὺ αὐτῶν 

Αποσπάσας τὸ πῦρ, καὶ ὅλως οὐδὲν ὅ τι οὐ ξυνετάραξε 
χαὶ ξυνέχεε, καὶ εἶ μὴ ἐγὼ ξυνεὶς τὸ γιγνόμενον κατέ- 

ον .ω ο 2 Πα] Β ῃ 
ϐαλον αὐτὸν τῷ κεραυνῷ, οὐδὲ λείψανον ἀνθρώπων 

ἐπέμεινεν ἄν: τοιοῦτον ἡμῖν Ἠνίοχον τὸν καλὸν ἐχεῖνον 

καὶ διφρηλάτην ἐ ἐκπέπομφας. 
ΠΛ. μαρτον, ὦ Ζεὺ, ἀλλὰ μὴ χαλέπαινε, εἴ 

ἐπείσθην υἱῷ πολλὰ ἵκετεύοντι: πόθεν γὰρ ἂν καὶ ἤλπισα 

τηλικοῦτο γενήσεσθαι κακόν; 
ς/ - ἀ ο 

ΖΕΥΣ. Οὐκ ἴδεις ὅσης ἐδεῖτο ἀκριθείας τὸ πρᾶγμα 
τ ας 3 / 3 /. ου ο 4 / χαὶ ὥς, εἰ βραχύ τις ἐκθαίη τῆς ὁδοῦ, οἴχεται πάντα; 

ο αμ ὰ ὰ ες. Απ. σ/ ἠγνόεις δὲ καὶ τῶν ἵππων τὸν θυμὸν, ὡς δεῖ ξυνέχειν 
/ / {. 

ἀνάγκη τὸν χαλινόν: εἰ γὰρ ἐνδοίη τις, ἀφηνιάζουσιν 
2 σ κ) κ ο ”»ν/ 3 Δ 

εὐθὺς, ὥσπερ ἀμέλει καὶ τοῦτον ἐξήνεγχαν, ἄρτι μὲν 
 ΙμΑ] Δ κά 9 ὸν / Αἱ 5 λ Ν ΣΣ λ ὰ 5 μμ 

ἐπὶ τὰ λαιὰ, μετ᾽ ὀλίγον δὲ ἐπὶ τὰ δεξιὰ, καὶ ἐς τὸ ἐναν- 
{ ο / 3 / ὰ ν Δ / Μ. τίον τοῦ δρόµου ἐνίοτε, καὶ ἄνω καὶ κάτω, ὅλως ἔνθα 

3 /’ 3 / Αν 2 ον ᾳ / Φος ἐβούλοντο αὐτοί: ὁ δὲ οὐκ εἶχεν ὅ τι χρήσαιτο αὐτοῖς. 
9. ἩΛ. Πάντα μὲν ἠπιστάμην ταῦτα καὶ διὰ τοῦτο 

ἀντεῖγον ἐπὶ πολὺ καὶ οὐκ ἐπίστευον αὐτῷ τὴν ἔλασιν" 
3 ν ΕΙ --. / Γὸ / . / 2 

ἐπεὶ δὲ κατελιπάρησε δαχρύων χαὶ ἡ µήτηρ Κλυμένη 
τς - Ας Σ 

μετ’ αὐτοῦ, ἀναβιθασάμενος ἐπὶ τὸ ἅρμα ὑπεθέμην 
ιν, λ ὅπως μὲν χρῃη βεθηκέναι αὐτὸν, ἐφ ὁπόσον δὲ ἐς τὸ 
ν 
ἄνω ἀφέντα λε, εἶτα ἐ ἐς τὸ κάταντες αὖθις 

ἐπινεύειν χαὶ ὡς ἐγκρατῆ εἶναι τῶν Ἁνιῶν χαὶ μῇ 
ξφιέ έναι τῷ θυμῷ τῶν ἵππων: εἴπον δὲ καὶ Άλίκος ὁ χίν- 
ὄυνος, εἰ μ.ὴ ὀρθὴν ἐλαύνοι: ὃ δὲ --- παῖς γὰρ ἦν -- 

Ἡ / ν απ ϱ / ἃ 
ἐπιθὰς τοσούτου πυρὸς χαὶ ἐπιχύψας ἐς βάθος ἀχανὲς 
3 / ε τον. ς δισ δι κ δν 
ἐξεπλάγη, ὡς τὸ εἰκός' οἳ δὲ ἵπποι ὥς ἤσθοντο οὐκ ὄντα 

λ / .ω 

ἐμὲ τὸν ἐπιθεθηκότα, χαταφρονήσαντες τοῦ µειραχίου 

ἐξετράποντο τῆς δδου Χαὶ τὰ δεινὰ ταῦτα ἐποίησαν: ὃ 

δὲ τὰς ὄνίας ἀφεὶς, οἶμαι δεδιὼς μὴ ἐκπέσῃ αὐτὸς, 
“εἴχετο τῆς ἄντυγος. Ἀλλὰ ἐ ἐκεῖνός τε ἤδη ἔχει τὴν δί- 

η κα -- μ : 
χην κἀμοὶ, ὦ Ζεὓ., ἵκανὸν τὸ πένθος. 

3. 2ΕΥΣ. νον λέγεις τοιαῦτα, τολμήσας: Νῦν 

μὲν οὖν συγγνώμην ἀπονέμω σοι, ἐς δὲ τὸ λοιπὸν, ἤν τι 
ὅμοιον παραγοµήσῃς ἤ τινα τοιοῦτον σεαυτοῦ διάδογον 
ας ο ο« 
ἐκπέμψῃς, αὐτίκα εἴση ὑπόσον τοῦ σοῦ πυρὸς ὁ χε- 
ου ἡ δέ σ, . μ ς 181. λ 

ῥαυνὸς πυρωδέστερος. Ὥστε ἐκεῖνον μὲν αἳ ἀδελφαὶ 
θαπτέτωσαν ἐπὶ τῷ Ἠριδανῷ ̓  ἵναπερ ἔπεσεν Εχδιφοευ- 

βεὶς, ἤλεχτρον ἐπ) αὐτῷ δαχρύουσαι : καὶ αἴγε 
σθωσαν ἐπὶ τῷ πάθει, σὺ δὲ ξυμπηξάμενος τὸ ἅρια ---- 

| {ορογηί 

ΥΠ. ΡΕΟΒὉΤΜ ΡΙΑΤΟΑΙ. 25. τι 

ΜΑΙ. ΜΠΙ{ο ἴξία, ΠΠ : οροτίεί επῖπι εαποία ππονίσοτατ! ρ1- 
1πῖ {ο Ί1νοπεΠῃ. Νο Ισίίας, αἱ π]δδης 65, Ῥτορογα, αα- 
αμα Ροίο5, ΑΙΦΟ5: ἀείπάς ἵηπ Ῥοίίαπα, πο Ῥίασας οἵἵαιι 
{ατά1ος αοοϊρῖας : παπα ἵη ἵταπι οἱ Ὀίοπα Ῥτουβνες δυπί αὐῖ 
απιαηῖ, 

Ι0ΟΥ15 ΕΤ ΡΟΙΙ5. 

1. 40Ρ. ΟπαΠα ραΐταςιϊ, ΤΠαπαπΠι Ῥοδδίπιε: Ῥογο[αϊςίι 

απα» τη {οι ῖς 5απί οπηπία, αἀο]εςοση{α]ο Ἰηβἱρῖοπ({ οοπεγοςΠ{ῦ 

οπίας αυ Ἠσοο θχΗςδ]{ί, Ῥίορθ {θγίαΠ] Ἰαΐᾳς, ἵμα ποιο 

εονγαπηρί Γοοί, παπα Ἰπάε αράπείο Ἴρης : πίᾳπε ραςἵ5 

ἀἰσαπα, ΠΠ] οδε, απο πον οοπίτραν{Ε, οἱ οοπ[αάθτ! : πο 

Πϊςϊ απἰπαάνειδα το ἀε]οοίσδεια Π]απα [α]πηίηςθ, πο τοσο) 

αἰάεπα Ποππίπαπα τεδίατεπ! : ἴαΐεπι πορῖς ορππανα Ἠλαπι 

αὐπίσαπα. οἱ ου Γγας ασ[αἴογοπα οαἱςίςι]. 

501,. Ῥουσαν!ῖ, απρίίου: 5οᾷ πο αοθιβίας [ρτας, 5ἳ ΠΠΟΓΘΙ 

5ο55ί Πίο παπ]ίαπα 5αρρΙσαπῖ : απάς επίΠΙ 5ρεγατο Ροίηί 

{απΙΗΠΗ [0Γ6 ΠΙΙ12 

ΠΡ. Νοπ ία 5οἶερας αααπία Ιπάϊσοτοί αεουτα[ἴοπε Ἠσο 
Τ6Ρ, θ{, 5ἱ ααῖς (απ ]άπα ογασείι α νία, αείαπα 655 46 οπηηῖ- 

Ῥη5 2 Ισπογαβᾶςπθ ΡΟΙΤΟ Ε(ΠΟΓΙΠΙ 4ΠΙΠΙΟ5, πίαπε ἀεσσαί σοῃ.. 

ποια 5ΗΠηπΙα τί πα ϱἳ απῖς επί το]αχαί, Ἰάβεμας 
αδρογπαπίτ δἰαἴἴπα ; απεπιαάπιοά σπα γἱάε]ῖοσί ἰδίαπα 4ποσιο 

ἀῑδίπ]εγαπί παπο αἆ αἰπῖδίτα, Ροδί ραυ]]ο αἆ ἀοχίτα, ἰπίεγάιηι 

οίῖαπα ἵπ οοπίγατίαπῃ , 4παΠῃ απο ου Γ55 Γογοραί, ΡάΤΙΕΠΙ 5 ΓΗΠ1 

ΦΗΤΣΗΠΙ οἱ 4δοΓ5ΙΠΠ, ἃο Ῥ]απθ πο γε]επί 1ρ5ί : Μΐο Ἱηΐίεγεα 
πΙμ]] Παβεβαί αποά εσας [αοργεί. 

9. 301,. Ιδίσο οππϊάσπα οπηπία ΠοΤᾶΠΙ, 46 Ῥτορίεγθα Τ6- 
π]ίθρατ αι, που οοπηπη ή εΌαπα 1ρ5ί πιοῖ ου ΓΓΗ5 αΡΙΙαΠΟΠΕΠΙ. 
Ῥορίαπαπα {απάσπα Ιπδίαπάο εχρημπανῖΐ εί Ιαοηϊπί5, αἱ πιαίου 

ΟἼΥπιομο πα ΟΠ 6ο, Ρεγηιῖδί οΙΓΓΙΠΙ αἱ οοηδοθΠάενεί, 

αἱ πιοποπᾶο ἀοοπῖ, αποπιοάο οροτίοτεί ΠΥΠΙΟ σταᾶα εοηςὶ- 

φίοτς, άποπδαπθ 5ΗΓ5ΗΠά Ππηπη]ςίς Παβοηϊς ἵπ 5αΡ]πιε {οι 

{απι ἀθογδαπα Γαδα5 ΥεΙβοτθ, ποιο Ρασίο οοπιροίεπι ε55Ε 

Ἠαβδπαγυπα, ἃο πΙΠΙπΙΙΠη οοποθά στο απ]πιϊ5 ϱαΠοΓΙΤΗ.  Αά- 

ἀἶάϊ Ῥοιτο, απαπ{πΠα οςςαί ἀῑςοτίππεῃ , ηῖςί ϱες τεσίαπι γίαπι 
ασοτοί. Ἠϊο γογο, ᾳπἱρρε Ῥαογ, απαπῃ εοπξεεπάθγαί ἑαπίηπι 

Ίσησπα, 6 ργοβρεχοναί ἵη Ργοπά απ ΙπΙΠΠΕΗΣΕ Ραΐεης., 5{ι]- 

Ῥοῦο Ροτομ]ςις ο5ί, αἱ ρατ ΓΗΐ : οηαἵ απἴθια, αδί 5εηδεΓυη{ 

ΠΟΠ 6556 πιο απὶ οΙγΓΙΠΙ Ιηδίδίθης ΤεσεΓοΠα, οοπίεπΙ{ο 

αάοἱεςορπίμ]ο, ρα ρῖίος οχίτα σίαπι ταετηη{, οἱ αταγῖα ἰδία 

αἱ Ῥμασίμον, Παυεπῖς 6 πΊαπι ἀῑπηϊςςῖς, ορΙποΓ 

πηΘίΙ6Π5 πο οχεμί{θγεία 1ρ5α, απγορίαπη {οπεραί απίγρεπη. 

564 οἱ Ί]α ἴαπι, απαπι πιογα]{, Ἠπροί Ρῳπαία, εἰ πηηῖ, ὔ- 

ΡΙί65, 5αΐ15 οί 5αρρΙοίΙ Παείας. 

8. 40Ρ. δα[ῖς 55ο αἲς͵, ἰα]ία φπῖ Γαοτῖς απ5α52 Χαπο {ΠΙΘΠ. 

ἵσποφεο Εδὶ : ἵπ Ρορίσγαπη Υετο 5ἱ φπά εἰπι]ε ἀε[απεγῖς, απ 

(αἶοπῃ αΠἴ(πιοπα 5ποζὂξςοΓοπη ΗΡΙ οπαϊςενῖ5, ουη[οςΗπῃ εχρετίετα 

απαπίαπα Ίσπο {πο Γα]πθ 51ἱ ππαρῖς Ισηϊίαπῃ. Ἠ]απα 61Ρ0 50- 

τογος 5ερο]ίαπί αἆ Εγάσπαπα, αΏῖ ορο]αἰξ απ ἀπίαϊ5 εχουδρΗς, 

ο]οσίγί5αροι 6ο Ἰαοτίπιας ο(Γαπάεπίες, οἱ ρορι]{ Παηί οὗ ἨΠο- 

ε6 ο5Ηπι τ αἱ ἴα το[οσίο οπτγὰ (π[γασέας οΠίΠ1 ο5ί {6ιπο 6/15, 
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κατέαγε δὲ χαὶ ὁ ῥυμὸς αὐτοῦ καὶ ἅτερος τῶν τρογῶν |; ΔΙίοταφπε τοίασηπι οοπΙΠ(Δ), οΗΓςυπη τοάογᾶϊτο κα β]υνο ιν 
συντέτριπται ---- ἔλαυνε ὑπαγαγὼν τοὺς ἵππους. Ἀλλὰ 

µέμνησο τούτων ἁπάντων. 

260. 

ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΟ)}. 

1. ΑΠ. Ἔχεις µοι εἰπειν, ὦ Ἑρμῆ, πότερος ὁ Κά- 

τερος ὅ Πολυδεύχης; ἐγὼ γὰρ τ στωρ ἐστὶ τούτων Ἡ 7 

οὐκ ἂν διακρίναιµι αὐτούς. 

ΕΡΜ. Ὁ μὲν γθὲς ἡμῖν ξυγγενόμενος ἐχεῖνος Κά- 
ο ο στρ 

στωρ ἠν, οὗτος δὲ Πολυδεύκης. 

ΑΠ. Πῶς διαγιγνώσχεις: ὅμοιοι γάρ. 

ἘΡΜ. “Ὅτι οὗτος μὲν, ὦ Ἄπολλον, ἔχει ἐπὶ τοῦ 

προσώπου τὰ ἴχνη τῶν τραυμάτων ἃ ἔλαθε παρὰ τῶν 

ἀνταγωνιστῶν πυχτεύων, καὶ μάλιστα ὑπόσα ὑπὸ τοῦ 

Ῥέθρυχος Ἀμύχου ἐτρώθη τῷ Ἰάσονι συµπλέων, ἅτε- 

ρος δὲ οὐδὲν τοιοῦτον ἐμφαίνει, ἀλλὰ καθαρός ἐστι καὶ 

ἀπαθὴς τὸ πρόσωπον. 

ΑΠ. ὌὭνησας διδάξας τὰ γνωρίσματα, ἐπεὶ τά γε 

ἄλλα πάντα ἴσα, τοῦ ᾠοῦ τὸ ἡμίτομον καὶ ἀστὴρ ὕπερ- 

ἄνω καὶ ἀκόντιον ἐν τῇ γειρὶ καὶ ἵππος ἑκατέρῳ λευχὸς, 

ὥστε πολλάκις ἐγὼ τὸν μὲν προσεῖπον Κάστορα Ἡο- 

λυδεύκην ὄντα, τὸν δὲ τῷ τοῦ Πολυδεύχους ὀνόματι. 

Ἀτὰρ εἶπέ µοι χαὶ τόδε, τί δήποτε οὐκ ἄμφω ξύνεισιν 

ὁμῖν, ἀλλ’ ἐξ ἡμισείας ἄρτι μὲν νεχρὸς, ἄρτι δὲ θεός 

ἐστιν ἅτερος αὐτῶν» 

9. ΕΡΜ. Ἱπὸ φιλαδελφίας τοῦτο ποιοῦσιν- ἐπεὶ 

γὰρ ἔδει ἕνα μὲν τεθνάναι τῶν Λήδας υἵέων, ἕνα δὲ ἆθα- 

νατον εἶναι, ἐνείμαντο οὕτως αὐτοὶ τὴν ἀθανασίαν. 

ΛΙΠ. Οὐ ξυνετὴν, ὦ Ἑρμῆ, τὴν νομὴν, οἵ γε οὐδὲ 

ὄψονται οὕτως ἀλλήλους, ὅπερ ἐπόθουν, οἶμαι, μάλιστα: 

πῶς γὰρ ὁ μὲν παρὰ θεοῖς; ὅ δὲ παρὰ τοῖς φθιτοῖς ὤν; 

Πλὴν ἀλλ’, ὥσπερ ἐγὼ μαντεύομαι, ὁ δὲ Ἀσκληπιὸς 

ἴᾶται, σὺ δὲ παλαίειν διδάσχεις παιδοτρίθης ἄριστος 

ὢν, ἡ δὲ Ἄρτεμις µαιεύεται καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστος 

ἔχει τινὰ τέχνην ἢ θεοῖς ἢ ἀνθρώποις χρησίμην, οὗτοι 

δὲ τί ποιήσουσιν ἡμῖν; ἢ ἀργοὶ εὐωχήσονται τηλικοῦ- 

τοι ὄντες 

ΕΡΜ. Οὐδαμῶς, ἀλλὰ προστέταχται αὐτοῖν ὕπη- 

οετεῖν τῷ Ποσειδῶνι καὶ καθιππεύειν δεῖ τὸ πέλαγος καὶ 

εάν που ναδτας γειµαζομένους ἴδωσιν, ἐπικαθίσαντας 

ἐπὶ τὸ πλοῖον σώζειν τοὺς ἐμπλέοντας. 

ΑΠ. Ἀγαθὴν, ὦ Ἑρμῆ, καὶ σωτήριον λέγεις τὴν 
, 

τέχνην. 

εααῖς. Ὁϊ ἴαπιθῃ ΤΊΕΙΠΟΣ 5ἱς Ἠογπῃ ΟΠΙΠΙΗΠΗ. 

20. 

ΑΡΟΙΙΗΝΙ5 ΕΤ ΜΕΒΟΌΒΠ. 

1. ΑΡ. Ῥοπ) αἱ πηῖμῖ ἀῑσας, Μετουτῖ, αἱθς Οµ5ίἱοΓ 5ἳ{ Ἠο- 

τάπη, πἴδιγε Ῥο]]ακ2 παπι οππ]άθπα πί ἀῑδοθγπαιη 605, ΠΟΠ. 

εςί. 

ΜΕΒΟ. ἨΗοτί απἱ ποβῖδοιπα Γη] γοιδαίας, ἶ5 Οαίος οταί; 

Μο, Ῥο].χ. 

ΑΡ. Οπο Ραείο ἀϊῑβηοξοῖς 5 εἰπιί]ες5 οηίπῃ. 

ΜΕΒΟ. Ἐο αποᾶ Πα, ΑΡροϊο, Παβεί Τη [αεῖε γοςβσία νη]- 

ΠΕΤΙΠΙ, απ αοεερῖί αἲ αἀγειδατῖς ρηβ]αία οθείαη5; ε8 

ΠΙΧΊΠΠΕ, (πῖρις ο5ί α Βεῦγγορ ΑπΙΥΕΟ νπηριαίας, απαπᾶο 

Ἰα5οπί 5οοἵα5 πανίραραί : αἰίοτ αὐίσπι πΙμΙ] {αὶο ρτ/ετί, 564 

Ῥήσας εδ αίαπε Ιπίδρτα [αοῖθ. 

ΑΡ. ανταίαπα Ἱπργίηιϊς [εοῖςίῖ, ααἱ πιο ἀοσπετῖς Ίνα ο 1πά]- 

οἵα: οεἰογοηπίη αἰία ουποία 5υπί Ῥαπία, ονἳ ἀἰππιά[αηα 56- 

Επηδηίαπα, οἴαπε αἀ [ία 5πρετῃε 5ίε]]α, Ιαου] απ ἵή παπα, εί 

εσας αρῖαπο αἶθας : απο Γαοίαπη οδί, αἱ 5Ώρε Ἠηπο αβρε]- 

Ἰατῖπι Οαδίΐοτα, απ Ῥο]]αν οταί» Ίῆαπι, Ῥο]αοῖς ποππο. 

γοαγαπα ἀἷς παμί οἴῖαπι Ἰηά, απἷά {απάεηι δἷέ οαΗ5ο», ο 

απηΏο 5ἴπηυ]. ποβῖςοπα ποῃ. ἶπί, 56 ραγ(ῖς τιοῖθας παπο 

πποτίαα5, πμπο ἄεις 5ἱ{ αἰίει εογαπῃ. 

». ΜΕΒΟ. Ἐταίθγηιας αΠΙΟΥ 5αας]έ αἱ Ίχου Γασογεηί : 4π0- 
παπα οπίπῃ ορογίεραξ ΠΠΙΠΙ ορρείεγθ ππογίθη Τ,οάα» ΠΙΙΟΗΠΗ, 
αἰίογιπα πππογία]επα 6556, ΙΠπίος 56 ἀῑγΙςετιηί 60 Ῥασίο 1ρ8ῖ 
Ἱπιππογίαλαἴεη. 

ΑΡ. Ἠαπᾶ ργαδεπίϊ, Μετουνῖ, Ραγῖοπες 5Ιᾳπϊάθπη πε 

τιάεριηί «αἱάσπι 5656, αιοά ἀεείάεταθαπί, τί ρπίο, 

πιακίπιθ : απῖ οπῖπῃ Ίος Πεν Ροςῖξ, αππα Πίο αρπᾶ ἀεος, 

Ἰδίε αραᾶ ἀο[αποίος Ρε γίουν 5ἷέδ Αἴίαππεν, 5ἰουίῖ επο τα- 

ἠσϊπος, Ἐπου]αρίας πεάείας, ἴα Παείανῖ ἀοοος, εχεγοϊίαίος 

ἵη Ἠος σ6πετο ορΏπηας, Ὠίαπα ουρίείτίοαίας, ορίοτογαπη(α 

ἄθογιπα 5ἴησα]ί Παβεηί αγίοπα σπαπάαπα απί ἀῑῑ5 απ! Ιοηηηῖ- 

Ῥα5 υ{ἴ]επα, απἷά ΠΙ ποβίς ορεγίς [ασἰοη{» απ Ἰπετίος ερι]ᾶ- 

Ῥυπίαγ ἴασι σναπάϊ παία 2 

ΜΕΕΒΟ. Νοαυίαπαπι : 5 Ἠσο οί πιαπὰαία Ῥτον]ποῖα, έ 

πηηἰκίτοπί Νορίπο; οί οὐοφηΠίατο ἀεζοί ρείαρας., εἰ 5ἰευί 

παπίας Ἠίθιηο γοχαϊος γἰάσεϊηί, οοηδίάετα η οᾳ πανΙ, 1]α- 

απο γουίος 561νατθ. 

ΑΡ. Βοπαπα, Μοτο, οἱ αΙπίατεπα παϊτας ατίεΠ. 
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υΧ. 

ΕΝΑΛΙΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ. 

| 

ΔΩΡΙΔΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ 

ΔΩΡ. Καλὸν ἐραστὶν, ὦ Γαλάτεια, τὸν Σιχε- 

λὸν τοῦτον ποιμένα φασὶν ἐπιμεμηνέναι σοί. 

ΓΑΛ. Μὴ σχῶπτε, Δωρί: Ποσειδῶνος γὰρ υἱός 

ἐστιν, ὁποῖος ἂν η. 

ΛΩΡ, Τί οὖν; εἰ καὶ τοῦ Διὸς αὐτοῦ παῖς ὢν ἄγριος 

οὕτω χαὶ λάσιως ἐφαίνετο χαὶ, τὸ πάντων ἀμορφότατον, 

µονόφθαλµος, οἴει τὸ γένος ἄν τι ὀνῆσαι αὐτὸν πρὸς 

τὴν µορφήν; 
ΤΑΛ. Οὐδὲ τὸ λάσιον αὐτοῦ καὶ, ὡς φὴς, ἄγριον 

ἄμορφόν ἐστιν --- ἀνδρῶδες γάρ ---- ὅτε ὀφθαλμὸς ἑ ἐπι- 
πρέπει τῷ µετώπῳ οὐδὲν ἐνδεέστερον ὁ ὁρῶν ἢ εἰ δύ᾽ ἦσαν. 

ΔΩΡ. Ἔοικας, ὦ ὦ Γαλάτεια, οὐκ ἐραστὴν ἀλλ) ἐρώ- 
µενον ἔχειν τὸν Πολύφημον, οἷα ἐπαινεῖς αὐτόν. 

9, ΓΑΛ. Οὐκ ἐρώμενον, ἀλλὰ τὸ πάνυ ὀνειδιστικὸν 

τοῦτο οὐ φέρω ὑμῶν, χαί μαι δοχεῖτε ὑπὸ φθόνου αὐτὸ 
ποιεῖν, ὅτι ποιµαίνων ποτὲ ἀπὸ τῆς σχοπῆς παιζούσας 
ἡμᾶς ἰδὼν ἐπὶ τῆς Ἰόνος ἐν τοῖς πρόποσι τῆς Αἴτνης, καθ 

ὃ μεταξὺ τοῦ ὄρους καὶ τῆς θαλάττης αἰγιαλὸς ἀπομηκύ- 

γεται, ὑμᾶς μὲν οὐδὲ προσέθλεψεν, ἐγὼ δ’ ἐξ ἁπασῶν ἡ 
καλλίστη ἔδοξα, καὶ µόνη ἐμοὶ ἐπεῖχε τὸν ὀφθαλμόν. 
Ταῦτα ὑμᾶς ἄνιδ: δείγμα γὰρ ὡς ἀμείνων εἰμὶ καὶ 
ἀξιέραστος, ὑμεῖς δὲ παρώφθητε. 

ΔΩΡ. Εὶἰ ποιµένι καὶ ἐνδεεῖ τὴν ὄψιν καλὴ ἔδοξας, 
ἐπίφθονος οἴει γεγονέναι; καίΐτοι τί ἄλλο ἐν σοὶ ἐπαι- 
γέσαι εἶχεν ἢ τὸ λευχὸν µόνον; καὶ τοῦτο, οἶμαι, ὅτι 

Συνήθης ἐστὶ τυρῷ καὶ γάλακτι" πάντα οὖν τὰ ὅμοια 
τούτοις ἡγεῖται χαλά. 

9. Ἐπεὶ τά Ύε ἄλλα ὁπόταν ἐθελήσῃς μαθεῖν, οἵα 

τυγχάνεις οὖσα τὴν ὄψιν, ἀπὸ πέτρας τινὸς, εἴ πο 

γαλήνη εἴη, ἐπικύψασα ἐ ἐς τὸ ὕδωρ ἰδὲ σεαυτὴν οὐδὲν 

ἄλλο ἢ χρόαν λευχὴν ἀκριθῶς: οὐκ ἐπαινεῖται δὲ τοῦτο, 
ἣν μὴ ἐπιπρέπῃ αὐτῷ καὶ τὸ ἐρύθημα. 

ΓΑΛ. Καὶ μὴν ἐγὼ μὲν ἡ ἀκράτως λευκὴ ὅμως 
ἐραστὴν ἔχω χἂν τοῦτον, ὑμῶν δὲ οὐκ ἔστιν ἥντινα 

ἢ ποιμὴν Ἡ ναύτης ἢ πορθμεὺς ἐπαινεῖ- ὁ δὲ Πολύ- 
φημος τά τε ἄλλα χαὶ μουσικός ἐστι. 

4. ΔΩΡ. Σιώπα, ὦ Γαλάτεια" ἠχούσαμεν αὐτοῦ 

ἄδοντυς, ὁ ὁπότε ἐκώμασε πρῴην ἐπὶ σέ: Ἀφροδίτη φίλην 
ὄνον ἄν τις ὀγκᾶσθαι ἔδοξε. 

τε 
Ν 

Καὶ αὐτὴ δὲ ὁ πηχτὶς 
οἵα" Χρανίον ἐλάφου γυμνὸν τῶν σαρκῶν, καὶ τὰ μὲν 
ας πήχεις ὥσπερ σαν, ζυγώσας δὲ αὐτὰ χαὶ ἐν- 
άψας τὰ νεῦρα, οὐδὲ κόλλοπι περιστρέψας, ἐμελῴδε 
ἄμουσόν τι καὶ ἄπωδον, ἄλλο μὲν αὐτὸς βοῶν, ο. 
δὲ” ἡ λύρα ὑπήχει, ὥστε οὐδὲ κατέχειν τὸν γέλωτα ἐδ 

ΡΙΤΑΤΟΑΙ ΜΑΒΙΝΙ. 1. Τ3 

1Ν. 

ΡΙΑΤΟΟΕΙ ΜΛΗΒΙΝΙ. 

τς 

ΡΟΒΙΡΙΣ5 ΕΤ αλΙΑΤΕΑ. 

1. ΡΟΠ. Ῥπ]εμγιαπι ἁπιαίοτεπη, ο αἰαίθα, αἰπηί, ΦΙευΜΙΠ 

Ι5{ΠΠΙ Ρα5ίΟΓΕΠΗ , ἸηξαπίταΊη {6. 

Δ1,. Νε εαν []ατε, Ὠουί : Ναρίαπί επῖπι εδί Π]ΐμ5, αια- 

Ἰδοπππαιο ο5ί. 

ΡΟΜ. Ου]ά εγσο2 αἳ γε] Πουῖς Ἱρεῖας βίας [ετις αἴθο αἱ 

Ἠήγίας νἱάστείατ, «ποάσαο οππΠΊαπα οί πιανπιο ἀε[οτηια, 

πποσπ]ας, οθη5επ’ πεηιις οἱ Ργο[Ι{αγΠα οςςε αά Γογπ]απα 2 

ΔΙ, Νοε ΠΙγίαπα Π]αά οἶας οἱ, τί αἲς, Γδγηπα οπηηϊ 

Ῥ]απο ρι]ομγαάἶπε ἀεσηαϊίας : οδέ οπΊπα γγῖ]α: οἱ οσπ]ας ἀε- 

εοταί [γοηίσπα, η] ἀείεγίας 6ΘΓΠΕΗΣ, (παπά 5ἱ ἆπο εδεεπί. 

ΡΟΠΒ. Ὑ]άενο, ααἰαίθα, ΠΟΠ αΠΙ{ΟΓΕΠΙ, 5ο απαΜΠα αβεγο 

ΡοΙγρμαππΙπα, Ῥγου{ απἰάσπι Ἰαπζα5 θπῃ. 

2. 6ΔΙ,. Παπά ορτί αππαίαπη: ΥθγΙτη Π]απῃ ΠΙΠΙἶαΠη ΟΡΡΓΟ- 

Ἠγαπα1 ΠΡΙάἴπθπη γαξίταπα ΠΟΠ {6ΓοΟ : απΙῃ πη[ηῖ γ]άθιη]ηί οκ Ἱηγ]- 

ἀἷα μιά {ασενο, απία ραδεεῃς αἰαπαπάο, πύπα α δΡεοπ]α Ἱα- 

ἀαπίες πος γἰάστεί ἵπ. Πίογε, αἆ ἴπιος Ρεᾷθς Είπα, απα 

Ῥατίο Ἱπίευ πιοπίθιη οί ππατο Ίοηρο Ἰας Ργοίρπά[ίμτ, Υο5 τε 

αβροσίί απἰάθπα; οσο οομίτα οχ οπιπῖρας 1ρ5ῖ Ῥαἱοεγήια 

5ΗΠῃ τίσα : Ιάδοσπο 5οἱἱ αἴἴαπα πιῖμί αά]θοῖί οσ]ατῃ. Π]α νος 

Ῥαηριπίς Ιπάίσῖο οπίπι 5υηί, Π1θ ΓΟΓΠΙᾶ ΠΙΕΙΙΟΓΘΙΗ 655 οἱ 

ΑΠΙΟΤΟ ἀἴσηαπα : αἲ νος ἀεδρεσία: [αἶςιῖς. 

ΡΟΒ. Τι 5ἱ ρασίουί οἱ Ἰαπιῖπε ἀθ[οσίο ρπ]εητα ες υίσα, 

1400 {6 ἴαΐοπι Ῥηίας οῖ Ἱην]άθαπηας 2 αἰᾳαῖ α]ά αἰίιά. ἵπ. 

{ο Ἰαπάατο Ρο(ηέ, ἆπᾶΠα οαπάογεπα (απίαπΙΠΙοᾶοΣ» απο, ορῖ- 

ΠΟΙ; ΟΡ 6ΛΗ54ΠΑ, 4ος αβδπεγοτίέ σαςεο οἱ Ἰαο : ομπεία ἰσί« 

αγ Ες ἱηχ]]ία ἆποῖί ρα]εμτα. 

3. Οείεγαπι αβῖ νο]ποτίς ἀΐδοετο , απα]ῖς ΗΡΙ ςἵέ [αοῖος, α 

ταρο (μαζαπα, 5ἱ απαπάο (ταπαα απ Γαθη]ί Πάγο, ΡΓΟΠα ἵπ 

ΆσαΠ1 ἀοδρεείαης, οοπίθπηρΙατε ἴθιπεί ἵρδαπα, ΠΙΠΙΙ αμιᾶ, 

απᾶπῃ οο1οΓο οαπά[άαπα εχαπϊςί(ε : Ἰ]ά απἴσπη ποπ Ἰαμααίατ, 

π]ςϊ οπ](οδσαί σαπάοτί Ἱπηπηϊχίας τΗΡΟΓ. 

6ΔΙ.. Αιααῖ ]α οσο Πποτο οαπάϊάα {απΠεΙ αιπαίογεπι το 

Ιδίππα Ἰαβθο; αἱ γοδίναπη πα]]α οδί (απ 56Η ραδίου, »ἶνα 

παπία, 5ο ροτβίοτ Ἰαμάοί 

τεβας οχεθ]]Π, οἱ πιπδίοις ος. 

4. ΡΟΠ. Τασα, αἰαίεα : απαϊνίπας Ἰαπα οαπθηίθῃα» 

απαπάο οοπ]εςκα{πΠα. ἴμαί παρετ αἆ {6 : ία πΗί Ύεπας ος 

Ρτορήία, αἱ αφίηας αααῖς ππάστο εδί γίδα. Ταπῃ ἴρδα Ίντα 

απα]ῖς 1. οταπῖαπα οθινῖ παάυπα οαγηΐβιδς οοτηια απίάθῃι 

απα»! πιαπαῦτία εγαηί, απἴθας απαπα ]ασαπῃ αἀἀῑᾷἰκςεί αἴημε 

ἀΠ]ραξκεί Πεγγος, 41ος πα]]α εἰανῖοπ]α {οέοπάεταί, ποᾶι]α- 

Ῥαΐαν αρτεςίε απ]ά ἆαπα οἱ αΏδοπαπα, ἆππι α]ἰαά ἴροο τος][ο- 
ταγοίαἩ, αἰαά Ίγνα 5αΏδοπατεί. 

Ῥο]γρ[οιηις απίοπι οἱ α[ϊς 

Τίασπε πε οοπ/ἴποτο απἱάεπι 



τά ΙΧ. ΕΝΑΛΙΟΙ ΔΙΑΛΟΤΟΙ. 5. δι -αὖ 

νάµεθα ἐπὶ τ τῷ ἐρωτικῷ ἐκείνῳ ἄσματι" τ] μὲν γὰρ ϱ] τἴδΗΠΙ ΡοίθΓαπηα5 Τη απιαϊοτῖο Ἰδίο οαπΕίσο : παπα το] Ἐσίο 

᾿Ηχὼ οὐδὲ ἄπο οχρίνεσ σθα, αὐτῷ ἤθελεν οὕτω λάλος οὖσα | πην]ίαπη αθεταί αἱ τεςρομᾶετε ἱροῖ γε]]εί, {αμα Πἱορί σαγγυ]α, 
; 

βρυγωμένῳ,, ἀλλ’ ἠσχύνετο, εἰ 

χεῖαν ᾠδὴν καὶ καταγέλαστον. 

ο. Ἔφερε δὲ ὁ ἐπέραστος ἐν ταῖς ἀγκάλαις ἄθυρ- 

μάτιον ἄρκτου σχύλακα τὸ λάσιον αὐτῷ προσεοικότα. 

Τές οὖν οὐχ ἂν φθονήσειέ σοι, ὤ Γαλάτεια, τοιούτου 

ἔραστ 

3 ἴσα 
σα 
τ 

νείη μιμουμένη τρα- 

τοῦ 5 5 

ΓΑΛ. Οὐχοῦν σ σὺ, Δωρὶ, δεῖξον ἡμῖν τὸν σεαυτῆς, 

χαλλίω ὃἼλον ὅτι ὄντα καὶ ᾠδικώτερον καὶ κιθαρίζειν 
/ 

ἄμεινον ἐπιστάμενον. 

3 ᾿ 3 

αστῆς ΔΩΡ. Ἀλλ᾽ ἐρ 

μνύνοµαι ἐπέραστος εἶναι" τοιοῖ ' 
ἐστὶ, χινάθρας ἀπόζων ὥσπε 

μοι οὐδὲ σε- 

τος δὲ οἷος ὁ Κύκλωφψ 

ράγος, ὠμοφάγος, 
"ημοῦντας 

Ξ 

τ 
νο Σ/ 

τοὺς ἐπιδη τῶν ξε- 
, 

ὥς φασι; καὶ σιτούμενος 
Ἀ. / 

νων, σοὶ γένοιτο καὶ σὺ ἀντερῴης αὐτοῦ. 

9 

ΚΥΚΛΩΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ. 

1. ΚΥΚ. Ὢ πάτερ, οἷα πέπονθα ὑπὸ τοῦ χατα- 
Ξ μας : 

ράτου ξένου, ὃς μεθύσας ἐξετύφλωσέ µε χοιμωμένῳ η 

ἐπιχειρήσας. 
ΠΟΣ. Τίς δαὶ ἦν ὅ ταῦτα τολµήσας, ὦ Πολύφη 
ΚΥΙΚ. Τὸ μὲν πρῶτον Οὗτιν αὑτὸν ἀπεκάλει, ἐπεὶ 

δὲ διέφυγε καὶ ἔξω Ἡν βέλους, ᾿Οδυσσεὺς ὀνομάζεσθαι 
Μ 

ἔφη. 
ο » 5 

Π Οἶδα ὃν λέγεις, τὸν Ἰθακήσιον ἐξ Τλίου δ' 
α. ο. ῃ / - 

ἄνέπλει. Ἀλλὰ πῶς ταῦτα ἔπραξεν οὐδὲ πάνυ εὖθαρ-- 

σὺς ὤν: 
». ΚΥΚ. Κατέλαέον ἐν 

ἀναστρέψας πολλούς πο 

ποιμνίοις" ἐπεὶ γὰρ ἐπέθηχα τῃ θύρα τὸ πῶμα 

δὲ ἐστι παμμεγέθης -- χαὶ τὸ 7 πυρ ἀνέκαυσα 

ὃ ἔ ἔφερον δένδρον ἀπὸ τοῦ ὄρους, ἐφάνη- 

σαν ἀποκρύπτειν ἑαυτοὺς πειρώμενοι: ἐγὼ δὲ συλλα- 

θών τινας αὐτῶν, ὥσπερ εἰχὸς Ὁ χατέφαγον ληστ στάς 

ΥΞ. ὄντας. Ἐνταῦθα ὁ πανουργότατος ἐκεῖνος, εἴτε 

Οὔτις εἴτε ᾿Οδυσσεὺς Ἡν, δίδωσί µοι πιεῖν φάρμακόν 

τι ἐγχέας, ἡδὺ μὲν καὶ εὔοσμον, ἐπιθουλότατον ὃ δὲ καὶ 

τῷ λαην ἀπὺ τῆς νομῆς 

ἐπιθουλεύοντας ὃπλον ὅτι 

τοῖς 

ταραγχωβέστατον: ἅ ἅπαντα γὰρ εὐθὺς ἐδόχει μοι περιφέ- 
ε Γ 

πιόντι καὶ τὸ σπήλαιον αὐτὸ ἄνεστρ 
Ἂ ος 
ὅλως ἐν ἐμαυτοῦ ἤμην, τέλος δὲ ον Ὁ 

ω « ει] - κ” 

σω Ὡς 

ἄ ' ι ζ 
χατεσπάσθην. Ὁ δὲ ἀποξύνας τὸν μοχλὸν χαὶ πυρώ- 

σώος 
σας ος: πα θλωσέ µε καθεύδοντα, καὶ ἀπ᾿ ἐχεί- ζ 
νου τ : ὢ Πόσειδον. 

8. Πος, Ὡς μὴ ώς ὦ τέκνον, ὃς οὐκ 
αμ 
ἕκεθορε ὍὉ δ) οὖν Ὀδυσσεὺς 

πῶς οἵδ) ὅτι ἐδυνήθη ἄπο- 

χινησαι τὴν πέτραν ἀπὸ 

ΚΥΚ. Ἀλλ' 
ἐξιόντα, χαὶ πας 

ἐγὼ ο αλλον αὐτὸν λάδοιµι 

πν ας. - Ὅ ρ- νο θύραν ἐθήρων τὰς γεῖ- 

| 
ταβτεηίῖς 5εᾷ Ραάεραί εαπα, 5ἱ γα Γαΐκσοί Ππη]τασί αξρογπι 
οαπίαπι εἰ πϊου]απῃ. 

5. Ίππο Γεγεβαί εἰῖαπι απια]ς 1ςίο ἵπ α]πῖς ΙαάΙσταπη, αγςος 
εαἴα]απ, Πἰγςα ία Τρ5ῖ Ῥ]απε 5Ιπη]επι. Οπῖς πο Ἱπνίάραί 
ΕΡΙ, σα]αΐίεα, ἴα]επι αΠΙἴΟΓΕΠΗ 

ΛΔΙ.. Οµπίη 6γσο, Ώογί, πιοηξίτα ποὺῖς ἔππα, Γογπποδίογοτ 

5οἡ]σεί αο ἀοοίῖας οαπεπίθπα, φπῖαπα οἴματα Ἰαάθγε πηεῖῖας, 

ςεῖαῖ. 

ΡΟΒ. Αἱαπιαΐοτ απἰάεπα πα]]α5 οί πιηῇ, πει πῃθ απιᾶ- 

Ῥήεπι ο-5ε αγτοσαηίευ ΡΓΟ) ππε Ρετο : {αΐς απίεπῃ , απα]ῖς ες 

ΟΥ6Ίορ5, [α. Πάπα αἰατάπ1 Ο40ΓΕΠΙ 5ΡαΓΡεΠς, {απαπαπα Πῖτ- 

ευ, εταάϊνοτας, αἱ αἰπηί, εί οἴθαπα εαρῖεῃς, απῖ ευ ἀε[ε- 

τηπίας, Ιοδρίίος., ΠΡῖ ετοπιαί, ἵπαπο πππίπο απηος Π]απῃ. 

κ 

οΥά:0ΡΙ5 ΕΤ νερτῦ 

1. Ο6ΥΟ. Ο Ρραίΐει, (πα]ῖᾶ ΞΙΠΙ Ρᾶξςας αΏ 119 5εε]εταίο Ἰπο- 

φρῖίο, απαῖ, παπα Ἱπερηαςξοί, εχώρεανΙί πιο ἀογπηῖεηέεπι 

Ἀπστοςςς. 

ΝΕΡ. Οµἱς Ἱεία, ῬοΙγρΙεπῃε, εί απ5ας2 

ΟΥΟ. ἸπΙῖο βαπιοί Νεπηίπεπι αρρε]μαβαί : αἲ ροξίᾳπαιη 

εβιςῖί εχίτασιε {ε]] Ιαοίυπι εταί, Τ1γ5δεπη 51] ΠΟΠΠΕΠ 65ςε 

ἀῑκ]ε. 

ΝΕΡ. Νοτῖ, άπεπη ἀῑσας, Τιασρηςεπα 1Ηππα : ος Πίο 4ο- 

πΊαπΙ τογεπεβαίατ. Οµοπιοάο {αππεῃ Ιδία ραΐτανί, απῖ 

Ἰαπά γα]άς Γογ{1 51ξ απἴπιο 5 

9. 0ΥΟ. Ώερτεμεπαϊ ἵπ απίτο α Ῥᾶδία Τεγδγςις ασπαπ]- 

πηπ]ίος., ΙηΞιάϊαπίες ππηῖναπα στεβῖρας : αΏί επῖπι ορροςηῖ 

Ίαπς» ορετο]απα (Ίου 5αχιπα πμί οδί ἵπσεπς) ἴσπεπιαπε 

{οοἳ 5πζσεηξα (παπι ΓΡΓεΡαΠΙ 4ΓΏΟΓΕ ἃ πποηίθ, 14 ἄβετο γ]- 

ἀοραπίατ, πέ αΏ5οοπάσγοπί 5ε5α. Ταπῃ εσο εογγβρίος ΘΟΓΙΠΙ 

αποξάαπα, αἲ «θππππη οταί, οοππιαπάασανί, 4π1ρρε Ἰαΐτο- 

ηος :. Πρ] Υα[ογίπιας 1]Ε 5ἶτε Ἀθππο 5ἶτο ΤἼγεςες ἆαΐ πηϊηῖ 

Ῥϊναγα πιεδΙζαππἙΠἴπα ΙΠ{ΗΣΙΠΙ, 5πανθ σπ]άσπι οἵ οἀοτῖς 

Ῥοπ], 5οά Ιάεπι ἸηςΙάιοςίςςΙπιυΠα ας ἑπτρ]οπςεΙπατη : θ{θ- 

πῖπι ουπεία φἰαΐπι γιἀεραπίας πημῖ οἵτοππιασὶί, Ίος Ῥοΐα 

Ἰαπξίο, ἵρεασαε 5Ρρε]αηοᾶ 5ΙΓ5ΗΠΗ ἀθογξαπα γετίεμαίης, ε- 

απε απηρ]ίας οπιπίπο αραιά πιο 6ΓαΠΙ; ἀεπίααθ ἵπ 5ΟΠΙΠΙΠΑ 

ἀαγο]αίέας εαπι. Τί Πε, εχαεμίο τεεῖε οἱ απιρηςίο Ἱηςι- 

Ῥες, Ἰαπ]ίπο ππε ρεϊγατϊί ἀοτππεπίεπι : εκ 6ούπε ἴεπιρογα 

οὔροις 5απι ΠΡΙ, Χερίηπε. 

Ἆ. ΝΕΡ. Οὐαπι {α αἰίαπι ομάονπαϊν]ςα, ΠΙ, απϊ ποἩ οχ- 

εΠπεγῖς, ἆππι οσσ]ας εβοάἰεραίατ.  Όγεςεες απίεπι απο 

Ῥασίο ε[ιβῖί» παπα, αἱ τη] μῖ απ]άεπα εεγίο Ῥεγιαᾶεο, ΠΟΠ. 

Ῥο(α]ῖ αΠΙΟΥΕΤΕ ΡείΓαπῃ ἃ [αΠΗ8, 

610. Ίππο ἴρ5ε αὐξί], αἱ πιασῖς 6ΙΠΙ ΕΑΡΕΓΕΠΙ εχεη- 

{ τδπα : ΠᾶΠΑ 4π1π1 σοη5ο4ἴςςθπα Ἱατία Ἰαππαπα, τοπαβας ππαῖ- 



3 ς. Δ ῃ /. μ 
ῥας ἐκπετάσας, μόνα ταρεὶς τὰ πρόβατα ἐς τὴν νο- 

Ξ 
Ἐντειλάμενος τῷ; αριῷ ὃπόσα ἐ ἐχορην πράτ ττειν αὖ- 

ῇ 

ἔλαθον ὑπεξελθόν-- 

ἔδει ἐπιθοήσασθαι 
ΟΣ. Μανθάνω: ὑπ ἐχείνοις 

τοὺς ἄλλους Κύχλωπας 

4. 

τες' σε 
:Ει 

δὲ 

ἐπ) αὐτόν. 
ΚΥΙ. Συνεχάλεσα, ὦ πάτερ, καὶ ὖκον ἐπεὶ δὲ 

ἤροντο τοῦ ἐπιθουλεύοντος τοὔνομα κἀγὼ ἔφην ὅτι 

Οὗτίς ἐστι, µελα Υγολᾶν πίστες µε ῴχοντο πως. 
ο / / / αλ ν.δ 

τε Οὕτω κατεσοφίσατὀ µε ὃ χατάρατος τῷ ὀνό- 
ΕΝ ΗΝ ”. 3 ος / ο αν 

ματι. Και ὃ μαλιστα Ἠνίασε µε» Οτι καὶ ονειοι-Ων 
Δ αν 

ἐμοὶ τὴν συμφορὰν, Οὐδὲ ὃ πατὴρ, φησὶν, ὁ Ποσειδῶν 

ἰάσεταί σε. 
ΠΟΣ. Θάρρει, ὦ 

ὣς µαθη ὅτι, και εἰ 

ο. ν ἃ 
τέχνον" ἀμυνοῦμαι γὰρ αὐτὸν, 
η Β ας 

πήρωσίν µοι ὀφθαλμῶν ἴᾶσθαι 
. .ω ω. / Ν / 3 λὶ λ 

ἀδύνατον, τὰ γοῦν τῶν πλεόντων, τὸ σώζειν αὐτοὺς χαὶ 
. 3 3 8 ὰ.- ΑΙ 

ἀπολλύναι, ἐπ᾽ ἐμοί ἐστι: πλεῖ δὲ ἔ ετι. 

9. 

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΚΑΙ ΑΛΦΕΙΟΥ, 

ο . / ο Ὑ 

1. ΠΟΣ. Τί τοῦτο, Ἄλφειξ: μόνος τῶν ἄλλων 
: σπα νο 

ἐμπεσὼν ἐς τὸ πέλαγος οὔτε ἀναμίγνυσαι τῇ ἄλμη, 
ς Μ/ ”. αἩ Μ.. 3 β. ον Δ ὃ 
ὡς ἔθος ποταμοῖς ἅπασιν, οὔτε ορ σεαυτὸν δια-- 

Γι ΔΑ ο. / » ση . ] λ Δ 

χυθεις, αλλὰ διὰ τῆς θαλάττης ξυνεστὼς καὶ γλυχκὺ 
λ 3 4. 

φυλάττων τὸ ῥεῖθρον, ἁμιγὴς ἔτι χαὶ κ.α. σπε γη 

οὐκ οἷδα ὅποι βύθιος ὗ ὑποδὺς χαθάπερ οἳ ̓λάροι χαὶ ἐρω- 

διοί: καὶ ἔοικας ἀνακύψειν που καὶ αὖθις ἄναφανεϊν 

σεαυτόν. 

Αλ. 
ο ὥστε μὴ 

Ἐρωτικόν τι τὸ πρᾶγμά ἐστιν, ὦ Πόσειδον, 
ἔλεγχε: ἠράσθης δὲ καὶ αὐτὸς πολλάκις. 

ΠΟΣ. Γυναικὸς, ὦ Ἀλφειὲ, ἢ νύμφης ἐρᾶς ἡ καὶ 
τῶν Νηρηΐίδων αὐτῶν μιᾶς; 

ΑΛΦ. οὐκ, ἀλλὰ πηγῆς» ὢ Πόσειδον. 

ΠΟΣ. Ἡ δὲ ποῦ σοι γῆς αὕτη δεῖ; 
ΑΛΦ. ἈΝησιῶτίς ἐστι Σικελή: 

καλοῦσιν. 

9. ΠΟΣ. Οἶδα οὐκ ἄμορφον, ὦ Ἀλφειὲ, τὴν Ἆρέ- 
θουσαν, ἀλλὰ διαυγής τέ ἐστι χαὶ διὰ χαθαροῦ ἀναθλύ- 

ζει καὶ τὸ ὕδωρ ἐπιπρέπει ταῖς ψηφῖσιν ὅλον ὑπὲρ αὐτῶν 

φαινόμενον ἀργυροειδές. 
ΑΛΦ, Ὡς ἀληθῶς οἶσθα τὴν πηγὴν, ὦ Πόσειδον- 

παρ ἐχείνην οὖν ἀπέρχομαι. 
ΠΟΣ. Ἀλλ' ἄπιθι μὲν καὶ εὐτύχει ἐν τῷ ἔρωτι 

ἐχεινο δέ μοι εἰπὲ, ποὺ τὴν Ἀρέθουσαν εἶδες αὐτὸς 
μὲν Ἀρχὰς ὢν, ἡ δὲ ἐν Συρακόσαις ἐστίν: 

ΑΛΦ. ᾿Ἐπειγόμενόν µε κατέχεις, ὢ Πόσειδον. 
περίεργα ἐρωτῶν. 

ΠΟΣ. Εὖ λέγει: χώρει παρὰ τὴν ἀγαπωμένην, χαὶ 
ἀναδὺς ἀπὸ τῆς θαλάττης ξυναυλία μί νυσο τῇ πηγη 

χαὶ ἓν ὕδωρ γίγνεσθε, 

Ἀρέθουσαν αὐτὴν 

ΡΙΑΤΟαΙ ΜΑΒΙΝΙ. 9. Το 

Ῥα5 θχραηςίς, 5οἶα5 Ργ[εγηη[{οης ογε5 αἲ Ρα5ίΗΠΗ, Ῥγορ- 

αἱρίεηξηε απἱείί ᾳαῶομπισιθ Ρατ ογαί Πυπη [ασεγο ΡΓο πιο. 

4. ΝΕΡ. Ἰπιε]σογο πιμί γίάδοτ ο05 σας ἰδίίς Ἰαίοπίος 

εἶαπι 6Ρτοςς05 Πα. ΟμίΠ {π ορίοτος Όγο]οραξ απαπίο 

ΡοίθΓᾶς 6Ι4ΠΙΟΓΕ 44 γοςᾶδδος αάνογξΙπα θΗΠι. 

ΟΥΟ. Οοπγοσανὶ, Ραΐος, εἰ γεπεναπί : φοἶδοίίαίι απίθηι 

Ἰηβϊάἰαίογῖς ΠοΠΠΘΗ, αΏί ορο ἀἴσοραπῃ Νεπιίπθια 556, αῑνα 

πιο Ρἱ]6 Ῥεγοῖέαπι ἀπορηίος οοπ[ος{ἴπῃ αὐίθταπί : οἷο πιο οἵι- 

ομπηγοπίαπι ἀείοςίαβ]]ς Ί]ε ἀεορρίέ ποπηῖπε : αποᾶσιε πιᾶ- 

χίπιο παηῖ Γηῖ{ ἀοοτῖ, εἰῖαπα αχρτογαίο τηϊμί ἄἄπππο, Νο 

Ραΐει απἰάσπα, Ἱπαπέ, Χερίππις ςαπαβίί {6. 

ΝΕΡ. Ῥοπυπῃ απίπΙΠΙ Ἰαῦεα, βΙΣ πἱοῖδοατ ἵρεαπα, αἱ ᾱἷ- 

5οαἵ, απαπιγῖς εοἰα[ῖ ου πΙογαπα ππθᾶ οτί ποη Ρροβδίπα , Γουίι- 

ηΔΠΙ ΙΑΠΠΕΠ παγΙσαπ απ, αἱ 5εΓγοπα οο5 απί Ῥογάσπι, ἵπ 

ηλθαᾶ 6556 Ροίεδἰαίε: πανίσαί απίοπα ας. 

9, 

ΝΕΡΤΟΝΙ ΕΤ ΑΤΡΗΕΙ. 

1. ΝΕΡ. Οπ]ᾷ που οδί νεῖ, Α]ρ]ιοεῦ εοἶς αἰἴογιπι Π]αρσιις 

ἵη Ρε]αρι5 πθο εοππη]ςορτῖς 5α1ο, αἱ ᾳ{άσπα πηος ο5ί Πανῖῖς, 

οπΠῖρι5, πες τοπυ]εςοῖς {ο ἀῑ[αδις: 5οᾶ Ρος ΠάΓο 60Π- 

ετείας, ας ἀπιεί φειναίο Πᾳποτεα, ποτ Ῥουπηϊχίας Ργῶίεγοα 

Ῥητηςαιθ Ῥγορεγᾶς, Ποδοῖο απο ἵπ Ῥτοβαπάππι {ο ἀ4θπιοι- 

66Η5, τἱ πανῖω 5ο]επί αἱ αγάοῦ : 6 γϊάετῖς ΘΠΊΘΙΣΗΓΙ5 αἲ]- 

ουβῖ, ἵσηπε ἆθπιο ἵπ Ἱασρπα ῥγο]αίυτας. 

ΑΤΡΗ. Απιαίοπίαπι ου φπἱάἆαπα εδί, ο Νερίππθ : «πατε 

η α1ρΠα5; 4ΠΊΟΤΘ σαρίας επῖπα οἱ ἵα Παϊςα ςαρρίας. 

ΝΕΡ. ΜαΠεγεπι, ΑΊΡΙΕΕ, αΏ ΠΥΠΙΡΗΦΗ 4ΠΠᾶ52 απ Νεγοῖ- 

ἆππι ἱρδαγαπη ππαπα 

ΑΗΕΡΗ. ΧΝεππασπαπα; 56 παϊαάεπα, Νερίπηο. 

ΝΕΡ. Ηαο ίαππεη παβῖ ἵαγγαταπα ΠΡΙ Πας 

ΑΤΕΡΗ. Ἰηεπ]ατίς οδί ΦΙεπ]α: Αγείμασαπα τος[{απῖ. 

2. ΝΕΡ. Νογῖ5απθ ποῃ ἱηγεπηςίαπη, Α]ρῃθο, ΑΓοίΠΙΙΣΑΠΙ : 

ἴπιο επίπα εξί ρε]]αοίάα, ο ριτοσιε 5ο1ο 5οα[Γῖ{, θἱ ααπα ]α- 

ΡΙΗ15 ΠΠπάεης π]ίοί, {οίαπιιο 5αρει εος αρρατοί αΓσοηίθα. 

ΑΕΡΗ. Ὀτ γετε ποςίί [οηίθπη Ατοιηισαπι, Νερίππο : αἆ Ἱ]- 

ΊαΠ 1ρεαπῃ 61βο0 πιο 60ΠΙ6ΤΟ. 

ΝΕΡ. ΑΙ αΏί, αἱ ο5ίο [ο]ῖκ ἵη απιοτθ. Ίπιο ἰδίιά οιἵαπι 

πη]μῖ 6χροπθ : αί Αγομησαπι γΙάΙδΗ ία, απῖ Άτοας ες, απη 

Ί]α 5ἲί βγτασιςῖς 2 

ΑΤΡ. ἘΕοδιπαπίεπ πιο ἀείίπες, ο Νερίππα, σπα πΙ] αἲ 

16ΠΙ {αοἱαπί 5εἰςεαπαο, 

ΝΕΡ. Βεπε ΠΊΟΠΕς : απη {πα Ῥεισε αἆ ἀΠεσίαπας σπππ(ο 

οιπειςεεῖς α πιατί, πηπίαα οοΠπδρΙταῖοπε αηῖςοείογ Γοπ!1, οί 

πΠαπῃ ἵπ αππαΠα οοἵ(, 



Τ8 ΙΧ. ΕΝΑΛΙΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ. 4, 5. 

ΜΕΝΕΛΛΟΥ ΝΑΙ ΠΡΟΤΕΩΣ. 

1. ΜΕΝ. Ἀλλὰ ὕδωρ μέν σε Υέγνεσθαι; ὤ Πρω- 

τεῦ, οὐκ ἀπίθανον, ἐναλιόν γε ὄντα, καὶ δένδρον, ἔτι 

φορητὸν, καὶ ἐς λέοντα ὃ δὲ ὑπότε ἀλλαγείης, ὅμως οὐδὲ 

τοῦτο ἔζω πίστεως: εἰ δὲ καὶ πῦρ γέγνεσθαι δυνατὸν 

ἐν θαλάττη οἴκοῦντα, τοῦτο πάνυ θαυμάζω καὶ ἀπιστῷ. 

ΠΡΩΤ. Μη θαυμάσῃς» ὦ Μενέλαε" Τε νομαι Ἰάρ.
 

ΜΕΝ. Εἶδον χαὶ αὐτός: ἀλλά μοι δοχεῖς --- εἰρήσε- 

ται γὰρ πρὺς σέ ---Ὑοητείαν τινὰ προσάγειν τῷ πρά- 

ὀφθαλμοὺς ἐξαπατᾶν τῶν δρώντων ν 
ἵματι καὶ τοὺς 

αὐτὸς οὐδὲν τοιοῦτο Ὑεγνόμενος. 

», ΠΡΩΊΤ. Καὶ τίς ἂν ἁπάτη ἐπὶ τῶν οὕτως 

ναργῶν Υένοιτο: οὐχ. ἄνεωγμένοις τοῖς ὀφθαλμοῖς ε 

ὅσα ας τεπι οίησα ἐμαυτόν; εἰ δὲ ἀπιστεῖ 

εἶναι δοχεῖ, Φαντασία τις πρὸ τῶν 

να 
ς χαὶ το 

(πω ὤυ ον τ 

Ύμα Ψευδὲς 

νεον ἵστα 

Ε ., 8ι 

ς αμένη, ἐπειδὰν πῶρ γένωμαι;, προσέ- 

εγκέ μοι, ὦ πρσχατε, τὴν γεῖρα: 

ὤμαι µόνον ἢ καὶ τὸ κάειν τότε µοι πρό 

ΜΕΝ. Οὐκ ἀσφαλὴς ἡ πειρα, ὤ Ἡρωτεῦ. Ξ 
ΤΠΡΩΤ. Σὺ δέ μοι, ὠ Μενέλαε, ὃ δοχεῖς οὐδὲ πολύ- 

πουν ἑορακέναι πώποτε οὐδ' ὃ πάσχει ὃ ἰγθὺς οὗτος 

ως 
εἴση γαρ εἴἲ 

, η 

ον  Ὁ 
Ἔι 

εἰδέναι. 

ΜΕΝ. Ἀλλὰ τὸν μὲν πολύπουν εἴδον, ἃ πάσγει δὲ 

ἡδέως ἂν µάθοιµι παρὰ σοὺ. 

ο ΠΡΩΤ, Ὁποία ἂν πέτρα προσελθὼν ἄρ βμόση 

τὰς χοτύλας καὶ προσφὺς ἔχηταιν ἐκείνη ὅμοιον ἅπερ- 

γάζεται ξαυτὸν χαὶ µεταθάλλει τὴν χρόαν μιμούμενος 

τὴν πέτ τραν, ὃς ἂν λάθη τοὺς ἁλιέας μὴ διαλλά άττων 

μηδὲ φανερὸς ὢν διὰ τοῦτο, ἀλλ ἐοικὼς τῷ λίθῳ. 

ον. Φασὶ ταῦτα": τὸ δὲ σὸν πολλῷ 

τερον, ῶ Πρωτεῦ. 

ρου. Οὐκ οἶδα. ὦ Μενέλαε, τίνι ἂν ἄλλῳ πι- 

στεύσειας τοῖς ἑαυτοῦ ὀφθαλμοῖς ἀπιστῶν. 

ΜΕΝ Ἰδὼν εἶδον: ἀλλὰ τὸ πρᾶγμα τεράστιον, τὸν 

αὐτὸν πῦρ καὶ ὕδωρ γίγνεσθαι. 

παραδο- 

ὃ, 

ΠΑΝΟΠΗΣ ΚΑΙ ΓΑΛΗΝΗΣ. 

1. ΠΑΝ. Εἶδες, ὦ Γαλήνη, γθὲς οἷα ἐποίησεν ἡ 

Ἔρις παρὰ ̓ τὸ δεῖπνον ἐν Θετταλία, διότι μὴ καὶ αὐτὴ 

ἐκλήθη ἐς τὸ συμπόσιον; 

ΓΑΛ. Οὐξ ξυνειστιώμην ὑμῖν ἔγωγε: ὁ Ὑὰρ Ποσειδῶν 

κέλευσέ µε, ὦ Πανόπη, ἀκύμαντον ἐν τοσούτῳ φυλάτ- 

τειν τὸ πέλαγος, Τί δ᾽ οὖν ἐποίησεν ἡ Ἔρις μὴ πο-- 

ροῦσα; 

ΠΑΝ. Ἡ Θέτις μὲν ἤδη καὶ ὃ Πηλεὺς ἀπεληλύ-- 

καὶ τοῦ 

τοσούτῳ 
3 

μὲν πι- 

ώω 

θεσαν ἐς τὸν θάλαµον ὑπὸ ος Ἀμφιτρίτης 

ΤΠοσειδῶνος παραπεμφθέ έντες, 

λαθοῦσα πάντας --- ἐδυνήθη δὲ 

ο 3 
ᾗ Ἔρις ὃ' ἐν 

ὃ τῷ ῥᾳδίως, τῶν 

4, 

ΜΕΝΕΙΙΑΙ ΕΤ ΡΒΟΤΕΙ. 

{. ΜΕΝ. Α{αππαπη ἴε Πειῖ, ο Ῥτοίαι, παπά Ἱπιρτοραβήε, 

απῖρρε ππατΙπ πας εί αἲΏογθπη, τὰ αποσπε Γεττί Ροίεςί : απἴῃ. 

ἵη Ίθοπθπ ᾳπΠαπάο πηπίατῖς, πο 1ά απἰάεπι Ρ]απο ετίτα Πάεπι 

εδέ :τδγυπι, 5ἱ οἱ ρηῖς Πογῖ ροςςῖς, ἵπ ππατὶ αι Παδίίες, Ἰὰ 

γα]άς αἀπιῖτο ας πηϊηῖπιθ εγεᾷο. 

ΡΒΟΤ. Νο πτεγῖς, Μεπε]αθ : ΠΑΠΗ Ἱία τες εςί, Πο. 

ΜΕΝ. Υἱ4ϊ ἵρεε οηπίάεια : 5ο γἰάσνε παῖμῖ, απιοά ράσο 

(πα ἀῑσέαπι το]ίπα, ργῶςΕΗσίας απαςάαπη αἀππονετε Ἰαῖς γεῖ, 

οεπ]ο5η1ε [α]ἱεγα «ροοἰαπ πα, ἀπ] ἴρ5ε πΙμῇ {αῑε Πς. 

9. ΡΒΟΤ. Είαια ἰαπάρπη Γα]]ασῖα ἵῃ τες {αι ππαπ[{ες[ῖς 

τος]άθα[5 ΠΟΠ {ὰ αρογίῖς οεμ]ΐς ες εοπ{α] ας, απας ἵπ [ογη]ας 

ΠιεΠ]ΕΙ 1ρ5ο ϱΟΠΥΕΓΞΗΠΙ ΓΕΟΘΓΙΠΙ2 5η ΠάεΠΙ ποπ Ἠαρες, οἳ 

Γαἶκα τες Ίσως 65ς5ο υἰάείας, Ιπαπῖς 5εἰ]οεί απσάαπι 5ρεσῖος 

απίο οσπ]ος εοηκἰςίοης, ἔππι ία, αδί ἴσηῖς [αοίας Γπετο, αᾱ- 

ππους ΠηΗΙ, τὶς ΓογῇΗςείπιο, ΠΠΑΠΙΠΙ : Ῥτοῦς 5εῖες, γάδαγηα 

5ο] ἰαἰίς, απ [αου]ίας εἴἴαπα αγεπά1 ἔππο η Βῖ αἁδίῖ. 

ΜΕΝ. Νο {πίσπα οί ηου εχρενϊπιθηίαπα, ο Ρτοῖει. 

ΡΒΟΤ. Τα ααἱάεπι πμ], Ἠοπε]αα, γῖάεεϊς ρο]γρΗα γΙάΐς5ε 

πιπαυαπη, απ ᾳαθ Ἠα]ας Ρἱ5εῖς 5ἷέ παίητα, 1βποτατε. 

ΜΕΝ. Ίπιο ρο]γριπη γΙάϊ : αἲ παίπταπα εἶας Ἰῆνεηίες ἀά]- 

ερεῖπα αΏς {θ. 

8. ΡΒΟΤ. Δά απαπιοππι(πθ Ρείταπα αεζεσεεϊ, αρίατι- 

απο αεοίαθα]α εἰ ασααΙπαίας οἳ Ππαςευϊ, ΠΙ ςπηΠεπῃ 5ε γει- 

αῑῑ, πηπίαίοσ6 εοἶογε 5οοραΠαὴ ΠπλΙίαξα, αἱ Γα]]αί ρίςεαῖοτες 

πϊμῇ] ἀἴπειςας, Ῥτορίεγεαήπε πες εοπδρίοµα5, 5εᾷ ΡἰαΠο εἴ- 

πηϊ]ῖς 15ίῖ Ιαρίάῇ. 

ΜΕΝ. Ιδία παιταπέ : {παπι απἴθπη Ἠ]αά πησ]ίο εδ! Ππογθάῖ- 

Ῥήΐας, Ῥτοίει. 

ΡΟ. ἈΝεςοῖο Ργο[οσίο, Μοπείας, επῖ αἱ α[ίοτί Πάει Ἰνα- 

Ιίατας, απαπι Μας 1ρρῖας οομ]ς άεπερας. 

ΜΕΝ. Υἱάσπᾶο 5απε γίάί : 5οᾶ τες εδί ρογίοπίοσα, Ιάεπα 

πά Ἰσηῖς οἵ αηα ΠαΙ. 

- 
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ΡΑΝΟΡΕΣ ΕΤ ἄΑΔΙΕΝΕΣ. 

1. ΡΑΝ. ΥιάϊςΙπ᾽, 6αἶοπε, Ποῖ, απα]α ἀοξίρηαης Ἐτίς 

Ἰπίος εα παπα ἵπ Τ]οδσα]ία, αποᾶ ἨοἨ εί Ίρεα Γαεηί γουαία 

αἲ εοπν1νταπιὸ 

αλΙ,. Εαιϊᾶσπι Ἰαιᾶ ερα]αῦαι γοβίδεαπη : Νερίυπας οηίπι 

Ππςδίέ πᾳο, Ῥαπορε. πα]]ής Παοίῆας αβἰταίαπ] ας ἐταπα παπι 

Ἰπίοιθα, 5ειτατο Ρε]ασας. Οπ]ά εγρο Γεοῖί Ἐπί5, απθᾷ πο 

αἀεδςεί2 

ΡΑΝ. Τ]δίῖς εί Ῥε]οις Ίηπι αρίοταπί ΤΠ Πνααπάῦ] αὖ Απι: 

Ῥμήιηία οἱ Νερίαπο ἀοάποίϊ : Ες Ππίοίπι οἶαμι οπιπῖρς 

(ροίεταί απίοπη [ασ βίπιε, ἀππα Εἱ πάση Ῥήρογεπί, ΤΗ] ςα]ϊα- 



(δοι - 905) ΙΧ. ΡΙΑΙΟαΙ ΜΑΒΙΝΙ. ο. τΤ 

νόντων, ἐγίων δὲ κροτούντων η τῷ Ἀπόλλωνι κιβαρίζοντι | ποηί, αλ γοὶ Αροϊημι οἴ(μαναι ρι]σαηίῖ, γε] Μηςίς ο101- 
Ἄ ταῖς Μούσαις ἀδούσαις προσεχόντων τὸν νοῦν ---- ἐνέ- 

ϐαλεν ἐς τὸ Ἐυμπόσιον μηλόν τι πάγκαλον, χρυσοῦν 

ὅλον, ὦ Γαλήνη: ἐπεγέγραπτο δὲ «ᾗ καλη λαβέτω. » 
Κυλ.νδούµενον δὲ τοῦτο ὥσπερ ἐξεπίτηδες Ίχεν ἔνθα 

ρα τε ολ) Ἀφροδίτη καὶ Ἀθηνᾶ κατεχλίνοντο. 

9. Κάπειδὴ ὁ Ἔ ἡρμῆς ἀγελόμενος ἐπελέξατο τὰ Ίε- 

Ἰβαμμένα, αἱ μὲν ἈΝηρηΐδες ἡμεῖς ἄπε σιωπήσαμεν' τί 

γὰρ ἔδει ποιεῖν ἐκείνων παρουσῶν; αἱ δὲ ἀντεποιοῦντο 
ἑκάστη καὶ αὑτῆς εἶναι τὸ μᾶλον ᾖ ἠξίουν, καὶ εἰ ή γε 

ὃ Ζεὺς διέστησεν αὐτὰς, καὶ ἄχρι γειρῶν ἂν προὐγώρη- 
Αὐτὸς μὲν οὐ κρινῶ, φηαὶ, [] 

ος παρε 
ε τὸ πρᾶγμα" ἀλλ’ ἐχεῖνος, 

ο μας χ/; 
περὶτούτου, ---- χαίτοι ἐχεῖναι αὐτὸν διχκάσαι ἠξίουν ---- 
Μ. ΕΙ ιν σε αν εν / ων Α. αν 
ἄπιτε δὲ ἐς τὴν Ἴδην παρὰ τὸν Πριάμου παῖδα, ὃς οἰδέ 

ος -- η /. / κ σα 
τε διαγνῶναι τὴν χάλλιονα Φιλόχαλος ὧν, καὶ οὐκ ἂν 

ἐχεῖνος χρίναι καχῶς. 
σσ Δ σι , 

ΤΑΛ. Τί οὖν αἱ θεαὶ, ὦ Πανόπη; 
τὴ / νο 1 / 

ΠΑΝ. Τήμερον, οἶμαι, ἀπίασιν ἐς τὴν Ἴδην, καί 
. ον σος ας 

τις ἦξει μετὰ μικρὸν ἄπαγγέλλων ἡμῖν τὴν κρατοῦσαν. 
: ᾗ - 

ΓΑΛ. "Ηδη σοί Φημι, οὐκ ἄλλη κρατήσει τῆς 
3 Φε] νο Ἀ Δ μαποτς, 5 
Ἀφροδίτης ἀγωνιζομένης, ἣν μὴ πάνυ ὁ διαιτητὴς ἅμ-- 

2 
θλυώττη. 

6. 

ΤΡΙΤΩΝΟΣ, ΑΜΥΝΜΩΝΗΣ 

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 

ΚΑΙ 

ΤΡΙΤ. Ἐπὶ τὴν Λέρναν,ι ὦ Πόσειδον, παραγί- 
χαθ) ἑκάστην ἡμέραν ὑδρευσομένη παρθένος» 

τόν τιχρημα" οὐκ οἶδα ἔγωγε χαλλίω παῖδα ἰδών. 

ΠΟΣ Ἐλειο: έραν τινὰ, ὦ Τρίτων, λέγεις, ἢ θερά-- 
παινά τις ὑδροφόρος ἐστίν; 

ΤΡΙΤ. Οὐ μὲν οὖν, ἀλλὰ τοῦ Αἰγυπτίου ἐκείνου 

θυγάτηρ, µία τῶν πεντήχοντα χαὶ αὐτὴ, Αμυμώνη 

τοὔνομα: ἐπυθόμην γὰρ ο ὃς Χαλοῖτο χαὶ τὸ γένος. 
- αν 
Ὁ Άκναος δε 

γεῖν διδάσχει καὶ πευπει ὕδωρ τε ἀρυσομένας χαὶ πρὸς 
τὰ ἄλλα παιδεύει ἆ ἀόχνους εἶναι αὐτάς, 

9. ΠΟΣ. Μόνη ἐξ παραγέγνεται μαχκρὰν οὕτω τὴν 
ον -- ο κ; 
ὁδὸν ἐξ Ἄργους ἐς Λέρναν: 

ΤΡΙΤ. Μόνη: πολυδίψιον δὲ 
ο ον ή, σολ ον 
ὠστε σναὖγκη αει ὑδροφορεῖν. 

σκληραγω πετ ας ἃς θυγατέρας καὶ αὐτουρ- 

τὸ Ἄργος, ὡς οἴσθα: 

ΠΟΣ. Ὦ Ἐρίτων, οὐ µε τρίως με διετάραξα ς 

τὰ περὶ τῆς παιδός' ὥστε ἴωμεν ἐπ᾽ αὐτήν. 

ΤΡΙ Τ. Ἴωμεν. Ἴδη γοῦν καιρὸς τῆς ὑδροφορίας: 
καὶ σγεθὀν που χατὰ µέσην τὴν ὃλόν 

τὴν Λέρναν. 

ΠΟΣ. Οὐκοῦν ζεῦζον τὸ 

ἔχει τὴν διατοιθὴν ὑπαγειν 

κος 

ἐστιν ἰοῦσα ἐς 

. αν ο πας 
ἅρμα: η τοῦτο μὲν πολλην 

Ν σα ο ’ Δ 

τοὺς ἵππους τῇ ζεύγλη καὶ 
τὸ ἅρμα ἐπισκειάζειν, σὺ δὲ ἀλλὰ δεληῖνά μοι τινα τῶν 
ὠκέων παράστησον" ἐφιππάσομαι γὰρ επ ίαν τοῦ τά- 
γιστα, 

Πλας αὐ μή ρογθπί ἄπΙΠΙΙΠΙ) ΠΡΗΠ{ ἵῃ ΟΥ [γα πη ΠλαΓάΠ (παν 

ρυἱοἰιο μη, ἄποΙΠὰ ἰοίσηα, «αἱ : ο εαί Πηςουί- 

Ρέππα : ῬυοΙιΑ ΑσοιρΙαΤ. 14 απίοπι ϱνογοΙαίαπα απαδί 40 

πα δία. ροιγοηῖ! αδί ἆ1μο, γοηιις οἱ Μίποινα 4εοιπ]ῃο- 

Ραη1. 

2. Τμπη 6ο Μενοιτίας 5β]αίο ροδίαιιαΠα ροι]ορίί Ιηςοηρία, 

πο5 απίάσηα Νενοῖάςς σοηΜἴοπίηλΙ5 : απἷά οπίπι ορον{εβαί {[α- 

οσο, ἀθαθιι5 ρυ5οπριις” αἱ ο 5ἱρί ασ απο γπάἰσαρα{, 

5ΗΠΠΠάΙΙΟ 6556 παΙαπη εοπ{επάεβαΠ : αἴπ οµίαια, ηἰδί ο1ι- 

ρίίαι; ἀῑνοια]σδεί ας, αἲ ΠΙάΠΙΙ5 65 ρ6ινοηςδεί. 1ο {απ1ο, 

1ρ56 απἰάεια, πα έ, αάιοίανα Πο. ΠΠ{ΘΗρΟΠάΠΙ οᾳ 4ο νο 

(ᾳπαπ(παΠα. ου ιἱ [αεθγοί, Ι5δίῶ ΠΠαΡΠο ορειε ΙαβογαΓε!): 

αδίτο γουο ἵπ Τ4απι αἆ Ῥηανηϊ σπα, απϊ οριία πογειν]ί ᾱἷ- 

5ΗΟ5Ε6ΘΙΕ Ρ16ΙΥΙΟΓΘΠΙ, ΓΟΥΠΙΑΥΙΠΗ οἰεσαις δΡεσίαίοι; πεαιε ἶς, 

Ῥνο[θοίο [αάϊεανθνῖί πια]ο. 

6ΔΗ. Ου]ὰ 6Υσο ἀθα, Ῥαπορες 

ῬΑΝ. ἨΗοάϊῖε, ραΐο, ρείαπί Τάαπι ες αἰῑφαῖς ααίπνης 

εξ πιοχ., ααϊ πυποῖεί ποβίς γἱίγίσθι. 

ΔΙ. ᾖαπ πυπο Επί ἀἶσο, ΠΟΠ α]ία γἱησοί, Ὑδιισίε 111- 

ἆθη εοτίαπ{α, Πηἰςί γα]άε 5ἰί ατρ]ίον Ἰοοίὶ οσιΙοΓ ΙΤ αθῖο. 

6. 

ΤΒΙΤΟΝΙ5, ΑΜΥΜΟΝΕΣΡ ΕΤ ΝΕΡΤΟΝ:. 

1. ΤΗΒΙΤ. Αἆ Τιθιπαπα, Νερίαπο, αοθθα[έ αποἰᾶτο αα πα ίη 

νίήδο, 1ο5 ραπ ριολθυγΊπια : παπά ρᾳπἱάσμη 5οἵο Γονιοςίο- 

16Η1 ΠΊ8 ΡΙΙ6/Ι81η γ]άΐς5α. 

ΝΕΡ. Ἰησεπια!ηπο ἀῑοῖ5, ο Τνίοι, απ. (απλπ]α απαάαηι 

εδί αἲ αφπαπη Γεγομάαπ 

ΤΗΙΤ. Νειαααπη : 5ο4 πυρίϊ ἰδίίας (ία, πα απΙΠ- 

σπάβεΠαΡΙΙΠΗ οἱ Ἴρδα, ΑΠΙΥΙΠΟΠΘ ΠοπΙῖπα: 5οἴδο[ία[ας οηἴπι 

5Ι1Π 6ἱ 6ΠΟΠΠΟ(Ο γοσείἩ, θἱ σεηις.. Ώαπμαις απΙθΠΙ τας 

Ἰαθεί Πία5, εἰ αἆ ορα5 εις ππαπίριι5 Πποεπά πα Ἱηςία!, 

αἰαπθ δἰἷαῦα. ΠΗΕΗΙ ααπαπα Παιδια ναςς αἱ οσίενὰ ΡΟ ΥΟ Πηη]- 

5ίονία οοπάοσε[ασ1έ, αἱ ἱπηρίσγω ἳηί. 

2. ΝΕΡ. Βο]απο οοη/οῖ ἴαπι Ιοησπα Ιου Αγδὶς αἆ Τοι- 

ἨΒΙ1 2 

ΤΠΙΤ. Ρο]α : να]άθ αΠ{εΠΙ 5ΙΗΠοΠΙΟΞΙΠΙ ο5{ ΑΙΡΟΣ, αἱ ποςίῖ : 

ἁἰαιο αὖθο Πθεθςςε οδί 56ΠΊΡΕΥ α4ΠαΠ1 60 [8116, 

ΝΕΡ. Ἐνίοι, πο πιοδῖοσι {ει ἴα πα οοπ{αβαςί1 Πὶς ἆς6 

Ριιθ]]α ἀῑείἶ5 : απο αάσανηας αἲ οπΠ. 

ΤΗΙΤ. ΕαΣ: ]αἨ1 οΏἵηχ {6ΠΡΙΙ5 οδί αηιιαἰοηῖς; οἱ ίρια, 

πὶ [41190 ἵπ Ππθάία γουδαίαη γἷα ρείθης ΤουΠαΠΙ. 

ΝΕΡ. Παφια Ί1ήδο ει απα : ααί Ελιά απϊάσπα Ἰοηρα!ι 

Ἰαῦοί ΠποΓ ΑΙ, 5αράευς οΠιο5 ]15σο, οἱ ο ΙΠΙ αΡρατατθ : 

απ]. {π ροία5 ἀεἱρμίπΠΙ ΗΙΗΙ αἴσπθῃα οκ. γε]οσίοιρας 

πάάποῖίο : οφ ζαιι5 οΠΙΠ1 1Π 60 Ρτογεἶιαν ορ]ειτίμιο, 



ΙΧ. 

ΤΡΙΤ. Ιδού σοι οὗτοσὶ δε Ελφίνων δ ὠκύτατος. 

ΠΟΣ. Εὖ γε ἀπελαύνωμεν: σὺ δὲ παρανήμου, ῶ 
Τρίτων. ἸΚάπειδὴ πάρεσµεν ἐς τὴν Λέρναν, ἐγὼ μὲν 
λογήσω ἐνταῦθά που, σὺ δ ἀποσχόπει: ὑπόταν αἴσθῃ; 

προσιοῦσαν αὐτὴν --- 

ΤΡΙΤ. Αὕτη σοι πλησίον. 

5. ΠΟΣ. Καλὴ, ὦ Τρίτων, καὶ ὁραία παρθένος" 

ἀλλὰ συλληπτέα ἡμῖν ἐστιν. 

ΑΜ. Ἄνθρωπε, ποῖ µε ξυναρπάσας ἄγεις; ἄνδρα-- 

ποδιστὶς εἶ, καὶ ἔοικας ἡμιν ὑπ Αἰγύπτου τοῦ θείου 

ἐπιπεμφθῆναι" ὥστε βοήσομαι τὸν πατέρα. 

ΤΡΙΤ. Σιώπησον, ὢ Ἀμυμώνη: Ποσειδῶν ἐστι. 

ΑΜ. Τί Ποσειδῶν λέχεις: τί βιάζη µε, ῶ ἄνθρωπε, 

χαὶ ἐς τὴν θάλατταν καθέλχεις; ἐ ἐγὼ δὲ ἀποπνιγήσομαι 

ἡ ἆθλία χαταδῦσα. 

ΠΟΣ. Θάρρει, οὐδὲν δεινὸν μὴ πάθῃς ἀλλὰ καὶ 
πηγὸν ἐ ἐπώνυμόν σοι ἀναδοθῆναι ἐάσω ἐνταῦθα πατ άξας 

τῇ τριαένη τὴν πέτραν πλησίον τοῦ κλύσματος, καὶ σὺ 

Τδ 

5 

ο κος ο ορνά 5 
εὐδαίμων ἔση καὶ μόνη τῶν ἀθελφῶν οὐγ ὑδροφορήσεις 

τ “1 ἢ Ἡ . τ 

ἀποθανοῦσα. 

τά 

ΝΟΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΦΥΡΟ}. 

1. ΝΟΤ. Ταύτην, ὦ Ζέφυρε, τὴν δάµαλιν, ἣν διὰ 
τοῦ πελάγους ἐς Αἴγυπτον ὃ Ἑρμῆς ἄγει, ὃ Ζεὺς διε-- 

κόρευσεν ἁλοὺς ἔ. ἔρωτι; 

2Ε9. τότε, ἀλλὰ 
παῖς ἦν τοῦ ποταμοῦ νάχου: νῦν δὲ ἡ "ρα τοιαύτην 

Εποίησεν αὐτὴν ζηλοτυπήσασα, ὅτι καὶ πάνυ ἑώρα 

ἐρῶντα τὸν Λί:. 
ΝΟΤ. Νῦν οὖν ἔτι ἐρᾷ τῆς βοός: 

2ΕΦ. Καὶ µάλα, καὶ διὰ τοῦτο ἐς Αἴγυπτον αὐτὴν 

ἔπεμψε καὶ ἡμῖν προσέταξε μὴ κυμµαίνειν τὴν θάλατ- 

να, ἃ 
Ναὶ, ὦ Νότε οὐ δάµαλις δὲ 

ταν ἐστ᾽ ἂν διανήξηται, ὡς ἀποτεχοῦσα ἐχεῖ --- χυεῖ 
αἱ νν .. ᾿ μ / 

δὲ ἤδη ---- θεὸς γένοιτο καὶ αὐτὴ καὶ τὸ τεχθέν. 
ΝΟ. Ἡ δάµαλις θεός: 

7ΕΦ. Καὶ µάλα, ὦ Νότε: ἄρξει τε, ὡς ὅ Ἑρμῆς 
η» τῶν πλεόντων καὶ ἡμῶν ἔσται δέσποινα, ὄντινα ἂν 

μῶν ἐθέλη ἐκπέμψαι ἢ κωλῦσαι ἐπιπνεῖν. 
ΝΟΤ. Θεραπευτέα τοιγαροῦν, 

σποινά γε οὖσα. 
799. ΝΑ ΑΟ: εὐνουστέρα γὰρ ἂν οὕτω γένοιτο. 

Ἀλλ) γὰρ διεπέρασε καὶ ἐξένευσεν ἐς τὴν γῆν. 
Ορᾶς ὅπως οὐχέτι μὲν τετραποδιστὶ βαδίζει, ἀνορθώ- 

ο εφ τ - 

ημί 
γ/ 

ὦ Ζέφυρε, ἤδη δέ- 

ἤδη 

δν 3 Μι ες κ. - / 3 3 /. 

σαςο αὐτὴν ὅ Ἑρμϊς γυναῖκα παγκάλην αὖθις ἐποίησε- 

ΝΟΤ. Ἡαράδοξ α γοῦν ταῦτα, ὦ Ζέφ φυρε" οὐχέτι τὰ 
: 

χέρατα οὐδὲ ἓ οὐρὰ καὶ διγαλὰ τὰ σκέλη, πλλνε ἐπέραστος 
ν Ξ 

κόρη. Ὁ μέντοι Ἑρμᾶς τί κ παθὼν µεταθέθληκεν 
- 
ἑαυτὸν καὶ ἀντὶ νεανίου πυνοπρόσωπος Ὑεγένητ ται 

2Γ9Φ. Μὺ πολυπραγμονῶμεν, ὅτε ἄμεινον ἐκεῖνος 

οἴδε τὰ πρακτέα. 

ΕΝΑΛΤΟΙ ΔΙΑ ΛΟΡΟΠΙ6. 7. (8ος - 0) 

ΤΗΙΤΓ. Εεςε ΠΡΙ Ιίαπα ἀθιρ]ήποτιπα οοἱςςΙπση. 

ΝΕΡ. Βεπε: αγεμαπιΙΓ; ἴα τετο Ἰαχία αἁπαία, Τείοη, 
ΟπαπάσαυΙάεία ναπίπηας Ἰεγπαπα, οσο Ἰηςίά[αμου Ἱςίο [ος 

Ίοσο» ἕα Ρτοδρεοία; 4πήππάπε 5εησοτῖς αἀγεηίαπίθιῃ Π]αιη --- 

ΤΗΙΤ. Έπ Ίρδα Πῖ Ῥτορε αἀεςί. 

3. ΝΕΡ. Ῥή]ομτα, Ττϊίοη, εί Ποτεης τΊτγσο : οπιπῖπο οοπι- 

Ῥγο]επάεπάα πολῖς εί. 

ΑΝΜΥ. ΜΙ Ἠοπιο, απο π]ο οογερίαπα ἀποῖς» Ρἱασίανῖας ος. 

εἰ γἰάετίς ἵη πος αὖ Ἐδγρίο ραΐγαο Ππηπηῖςδας 6.ςε : απατο 

: πγοσαΡο ραΐγοι. 

ΤΗΙΤ. Τασε6, ΑΠΙΥΠΊΟΠΕ: Νερίππς Πῆς εςί. 

ΑΜΥ. Ου]ά πὶ Ναρίσπαπη ἀῑσῖ55 απῖά γῖπι αΏθις πηῖ, 

ἨοΠ1ο, ἵπαπε πιατο ἀείταμῖς» πιῖσετα 5α{Γοζαῦογ ἀειπειςα. 

ΝΕΡ. Ῥοπαπι απίπιαπα λαθος πι] απα Ιπεοπηππού σπα ρᾶ- 

Πογὶς : πιο εἴῖαπα Γοπίοπα {πῖ ποπηῖηϊς οπι]σανο Γαοαπα 

Ῥεγοιςσα ἰτίάεπία Ἰας Ρείτα, Ρτορε πιατίς εοδίσῃα : ἴα νεο 

Γο]ῖκ αῖς, 5οτογΙΏ](αο 5ο]ᾶ ΠΟΠ Γεγος αη Παπ Ππογίσα. 

7: 

ΝΟΤΙ ΕΤ ΖΕΡΗΥΒΙ. 

1. ΝΟΤ. Ἠ]απι οισο, Ζεριγτα, ΙάΥεΠεαΠΗ, 4Π.Π1 ΡΕΓ ῥ0- 

Ίαριας ἵη Γαγρίπα Ἠεγουτῖας ἀμοΙί, ἁπρίίογ γΠανΙί απ]οτο 

οαρίας» 

ΖΕΡΗ. Τία οδί, Νοίο : ΠθΠθ {ππο ἴαππθῃ εγαῖ Ί1γεησα, 5οὰ 

Πα Παν1ί ΤπαςΡΙ : ΠαΠο απο ἴαἱοπῃ Γοοῖί οππη, ορηλ]α[ἴοπθ 

Γευν]άα, αποά Υγομεπιεπίος γΙάεγεί αΠπαγο ΠΟΥΕΠΙ. 

ΝΟΤ. ΤΡ ε[ἴαπη Π ΠΟ απιαί Παπά ναςσαη» 

2ΕΡΗ. Ρ]απε : ἴάεοπαε ἵπ Ἐσγρίαπι 6ΗΠΙ ΠΙ5Η, αε ποβῖς 

Ρταεθρίί πο Πποιίρις ασἰίαΓεΠΊΗ5 Πάτα, 4οπες ΠαΠςΠαΙ. 

αἱ ρατίαπα ΤΡΙ θηῖκα (πἱογαη οηίΠι Ια1η [ογ), ἄσα ΠαΙ α11 

{ρσα, ἴσηι αποά παίαπα ο. 

9. ΝΟΤ. ΄ατεησα πί ἀθα Παί2 

72ΕΡΗ. Οπιηῖπο, Νοίε : 6 ργαο{, ηἳ Μοτουπῖας πατταν]!, 

πανγ]ραπρα5, ποδα πο ΘΠΙΠΗ5 ἴη δ]ας Ῥοΐοσίαίο, π{ αποπιΟΠ]- 

σπα ποδἰγήπι γο]αεηί επηη{αί, ααἲ ρτοµ]υθας Πατο. 

ΝΟΤ. Οο]επάα Ιρίας, ο 7ερήγτο, ]απα φπ1ρρο ἀοπιῖπα. 

ΖΕΡΗ. Ῥτο[εσίο : πιααίς οπΊπα Ῥεπενοῖα ποΡίς ία τοάδαίαγ. 

Αί εσσο ]απ1 [γα]θοῖξ, αἰιε εναςῖί ἵῃ (εταπη. Ιάομ) αἳ πο. 

απηρῃας απαἀγηρεᾶϊ5 πποτο Ἰπορᾶαί, 5οὰ οαπ ογοζίαπα Μει- 

ουσίας πα Ἰθγοπα ρολο γ σα Πεγαπα ε[Γοζσγ 2 

ΝΟΤ. ΜΙΤαμῖϊα 5απθ 5η ἴδία, Ζεριντο : αὐῑεγαπί 60Υ- 

ηπα, εααάα, Ιβάἱ Ῥοὰες : οοπίτα απιαΡῆ{ς εσί νήσο. Αίααϊ 

Μετουνῖας σα] οδί ααοᾶ 5επποί πηπίαΕ, οἱ ρτο Ίάγεπο 6η- 

πΙπᾶπη Γαοῖεπα 5αΠηςουῖ{ 2 

ΖΕΡΗ. Νε οιοδῖας Ππαπταηας; απαπάσαπἶάθηι ππε]α5 

Τ]ε εοἰνοηί α]ά 5ἷῖ [αοἰοπάυπη. 



(209 - 515) 

δ. 

ΠΟΣΕΙΑΩΝΟΣ ΚΑΙ ΔΕΛΦΙΝΩΝ. 

4. ΠΟΣ. Εὸ γε» ῶ Δελφίνες, ὅτι ἀεὶ φιλάνθρωποί 

ἐστε, καὶ πάλαι μὲν τὸ τῆς ᾿Ινοῦς παιδίον ἐπὶ τὸν 
᾿Ἰσθμὸν ἐκομίσατε ὑποδεξάμενοι ἀπὸ τῶν Σκειρωνίδων 

μετὰ τῆς μ.ητρὸς ἐμπεσὸν, καὶ νῦν σὺ τὸν κιθαρῳδὸν 

τουτονὶ τὸν ἐκ Μηθύμνης ἀναλαθὼν ἐξενήξω ἐς Ταΐνα- 
ρον αὐτῇ σχευῆ καὶ κιθάρα, οὐδὲ περιεῖδες κακῶς ὑπὸ 
τῶν ναυτῶν ἀπολλύμενον. 

ΔΕΛΦ. υς θαυμάσης, ὦ Πόσειδον, εἰ τοὺς ἀνθρώ- 
πους εὖ ποιοῦμεν ἐξ ἀνθρώπων γε καὶ αὐτοὶ ἰχθύες γε- 
νόμενοι. 

ΠΟΣ. Καὶ µέμφομαί γε τῷ Διονύσῳ, ὅτι ὑμᾶς κα- 
δέον χειρώσασθαι µόνον, 

ηλ / 

ταγαυμαχρίσας βκτεβαλε., 

Πῶς ὃ᾽ οὖν τὰ κατὰ ὥσπερ τοὺς ἄλλους ὅ ὑπηγάγετο. 

τὸν Ἀρίονα τοῦτον ἐγένετο, ὦ Δελφών 

2 Ελ. ὋὍ Περίανδρος, οίμαι, ἔχαιρεν. αὐτῷ καὶ 

πολλάκις µετεπέµπετο αὐτὸν ἐπὶ τῇ τέχνη» ὁ δὲ πλουτή- 

σας παρὰ τοῦ τυράννου ἐπεθύμησε πλεύσας οἴκαδε ἐς 
τὴν Μήθυμναν ἐπιδείξασθαι τὸν πλοῦτον, καὶ ἐπιθὰς 
πορθµείου τινὸς κακούργων ἀνδρῶν ὡς ἔδειξε πολὺν 

ἄγων χρυσόν τε καὶ ἄργυρον, ἐπεὶ κατὰ μέσον τὸ Αἱ- 
γαῖον ἐγένοντο, ἐπιθουλεύουσιν αὐτῷ οἵ ναῦται: ὁ δὲ --- 
ἠκροώμην γὰρ ἅπαντα παρανέων τῷ σχκάφει --- ᾿Επεὶ 
ταῦτα ὑμϊν δέδοκται, ἔφη, ἀλλὰ τὴν σκευὴν ἄναλα-- 

θόντα µε καὶ ἄσαντα θρῃνόν τινα ἐπ) ἐμαυτῷ ἑκόντα 
ἐάσατε δΐψαι ἐ ἐμαντόν. Ἐπέτρεί εψαν οἵ ναῦται καὶ ἀνέ-- 
λαθε τὴν σχευὴν καὶ ἦσε πάνυ λιγυρὸν, καὶ ἔπεσεν ἐς 
τὴν θάλασσαν ὣς αὐτίκα πάντως ἀποθανούμενος: ἐγὼ 

δὲ ὑπολαδὼν καὶ ἀναθέμενος αὐτὸν ἐξενηξάμην ἔ ων 
ἐς Ταΐναρον. 

ΠΟΣ. Ἐπαινῶ σε τῆς Φιλομονσίας" ἄξιον γὰρ τὺν 

μισθὸν ἀποδέδωχκας αὐτῷ ἀκροάσεως. 

ο). 

ΠΟΣΕΙΑΩΝΟΣ ΚΑΙ ΝΗΡΗΙΔΩΝ. 

1. ΠΟΣ. Τὸ μὲν στενὸν τοῦτο, ἔνθα ἡ παῖς χατη- 
νέχθη, Ἑλλήσποντος ἆ ἀπ᾿ αὐτῆς καλείσθω: τὸν δὲ νεκρὸν 

ὑμεῖς, ὠ Νηρηΐδες, παραλαβοῦσαι τῇ Ἑρῳάδι προσε-- 
γέγκατε, ὡς ταφείη ὑπὸ τῶν ἐπιχωρίων. 

ΑΝΦ. Μηδαμῶς, ὦ ὢ Πόσειδον, ἀλλ᾽ ἐνταῦθα ἐν τῷ 
ἐπωνύμῳ πελάγει τεθάφθω: ἐλεοῦμεν γὰρ αὐτὴν οἴκτι-- 

στα ὑπὺ τῆς μητρυιᾶς τ πεπονθυῖαν. 

ΠΟΣ. Τοῦτο μὲν, ὦ Ἀμφιερίτη, οὐ θέµις: οὐδ) ἄλλως 
καλὸν ἐνταῦθά που χεῖσθαι ὑπὸ τῇ ψάμμῳ αὐτὴν, ἀλλ) 
ὅπερ ἔφην ἐν τῇ Ῥρῳάδι ἢ Ἡ ἐν Χερ βρονήσῳ τεβάψεται, 
Ἐχεῖνο δὲ παραμύθιον οὐ μικρὸν ἔσται αὐτῃ, ὅτι μετ᾽ 
ὀλί ον τὰ αὐτὰ καὶ ἡ Ἰνὼ πείσεται καὶ ἐμπεσεῖται 
ὑπὸ τοῦ Ἀθάμαντος ὃ διωκοµένη ἐς τὸ πέλαγος ἆ ἀπ ἄκρου 

ΙΧ. ΡΙΑΙ,06Ι ΜΑΕΙΝΙ. ς, ο, το 

δ. 

ΝΕΡΤΟΝΙ ΕΤ ΡΕΙΡΗΙΝΙΜ. 

1.ΝΕΡ. Ἠεοίενογο, Ώε]ρηῖπες, ᾳποᾷ 56Π1ρογ απιαΠίος ςἰ[ῖς 
Ἰοπηίππας οἰοπίπα ο]ἵπα Της Βἰαπι α Τκίμππαπι ἀοα]ῖρεῆς 
εχοερίαπα, 41 α Βοιτοπῖϊς δαχῖς οΙΠΙ Ππαίγο Ιποῖάστοί τη 
ππαός ἵπαπε πηπο οματάππι Ἰ]απα οκ Μείμγπιπα Ρορί- 
4παΠ1 40150 5πΏίθγανας ου ἴρδο Παβία οἱβιαγωάῖσο οἱ 
οπατα, εμαίας{ῇ αἆ Τωπαναπα, πθφιθ ποα]οχῖςίί πια] παιι- 
{αγαπη 5οο]ετο ρεταιηίοπῃ. 

ΡΕΗ. Νε πτοιίς, Νερίπε, οἳ Ποπηηίθιις βοπε[ασίπιης, 
οκ Ποπηπῖρα5 ᾳπἱρρε 1ρ8ῖ ἵη Ρῖςοος το»ῖ. 

ΝΕΡ. Ίπιο εημῖάεπι ασοαςο Ῥασσμαπα, απϊ νορῖς Ρα ]ῖο 

πανα]ῖ γΙοιῖς ΓΟΥΠΙάΠΗ πηπ[αν]ϊ, απ πα ἀθοιῖςςεί ἵη Ροίοςίαἴθηι 
τοβίρετα ἵαπέππα, απο Ρασίο αἰίο ςἳΡί φαρ]οσ{. Αί απθΠΊΟ- 
40, απ αἆ ΑΠΙΟΠΕΠΗ ἰδίπα κρεοίαΠ{, δυηί Γιοία, οδ]ρηῖη 5 

Σ. ΕΙ. Ρεήαπᾶετ, ορίπος, ἀε]ορίαβαίατ 6ο, οἱ 5αρίας 
οππ αγοβς5εΡαί οϐ αγῃῖς οχορ]]θη[ίαπα : Ἠππο α{σΠη ΠαςΙΙΠΙ α 
ψταηπο ἀῑγ[ίίας ἀαείάορίππα οορίέ ἄοπιαπα τεάευπαῖ Μείγ- 
ΏΙΠΑΠΗ απἆ οδίοπίαπᾶας 0Ρ85. ΟµαΓ6 6οΠδοθηςα γοσίοτία πατ]- 

ου]α πια]εβοογια Ἰοηαίππ1, πὲ ργο 5ε ΕΠΙ ΠΠΙΠΗΠΗ Γουγο 5ο 

αππῖ εξ αὐσοη(1, αβῖ πποάἴαπα Έσαοατη [εσογυπί,, Ἱης]άίαπίαν 

1ρςῖ παπία.. ΤΠ Π]ο (απδουἱίαθαπι οπίπα ομηηία αἁπαίαης 

παγ]α[ο), Οπαπάοφιἱάθηι 14 γοβῖς εοπςΙέαίπα ο», ἰπηπῖί, αἲ 

οπα(α. βυπ]ίο, ἀθοαπίαίοαιε ἸΊθ5ςο ροπίο 5ἰπίίο τηε Ρῥτο]ῖ- 

οεγε πιεπχεί ἵρεαπι. Ῥεγηΐσεταπί παπί : ΠΊοχ οἴ(]ναγα αἲ 

Παβίίαπα ιά σία5. οροϊη]έ αάπποαιπη ατσιία, οροἰάϊίαπο ἵῃ 

πΠαΓ6, απαςί δ{αΐπι Ρ]απε ρεγίίανας. Έπο απίθπα 55εθρίΠα 

Ἱπιροδίίππισαα ἀογςο Γδγεῃς επαίαγῖ αἲ Τα παγυπι. 

ΝΕΡ. Ἐπιϊάσπι Ἰαμάο {6 οῦ. 5μπάίππα Ἠ]αά ππασίσοςς ᾱἷ- 

Εηᾶπι εηίπα πιογοράσπα γοάάΙάϊςεῖ Τρ5ί απ τας απ {1οηῖς. 

9. 

ΝΕΡΤΟΝΙ ΕΤ ΝΕΒΕΙΡΟΜ. 

1. ΝΕΡ. Ενείαπα Π]ιά απβαςίαπα, απο ραθ]]α ἀθ]αρσα οί, 

Ηε]εςροπία5 αὐ ἑα νοσοίατ: οοτρις απίοπα Υγο5, Νονοῖᾶος, 

αοοθρίαπα αἆ Ττοβάσιη ἀε[ονία, τί 5ορο[ίαίαν α- τοβοπῖς 

Ἱπεο]ῖς. 

ΑΜΡΗ. Ναυίίαπαπῃ, Νερίαπας τεγαπα Ίου ἴρςο ἵπ Ρε]ασο, 

ουῖ ΠοπΠΘΏ ἀθαῑέ, 5ορο[ίαίατ : πιῖςεγεί οπῖπα Πος εἶας, απδ» 

πηϊσρταπάα ΠΗέ α πογετζα ραβςᾶ. 

ΝΕΡ. Τὰ απἱάσπα, Αππρημώιε, [ᾳ5 ΠΟΠ οδί; Ώθαιο ΡΟΓΓΟ 

466ΟΓΙΠΑ Ιδίίο αἰἰοπΏῖ Ιά06γ6 6ἳΠ1. 5αῦ ΤΟΠ: 56, αποά 

ἀῑχί, η Τγοαᾶε απί ΟΠ6Ι5ΟΠΟΣΟ ππος 5ερι]ίατῷ παπα Ρίέατ. 

14 απίεπ 5οἰαίἴαπα ο] 1ρ5ῖ ΠΟΠ ππεάίοστα, ᾳποᾶ Ροςί ραι]]ο 

οαάεπῃ εἰ Ίπο ρα[ϊείητ, Ργῶεερσά πο οαζεί αὖ Αἰμαππαπία {- 
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τὴν θάλατταν, 

Ἀλλὰ κἀκείνην 
Ν Ν 

τροφὸς γὰρ 

τοῦ Κιθαιρῶνος, καθ ὅπερ καθήχει ἐς 

ἔχουσα καὶ τὸν υἱὸν ἐπὶ τῆς ἀγκάλης. 

σῶσαι δεήσει χαρισαμένους τῷ Διονύσῳ: 
3 .ω λ 3 / 

αὐτοῦ καὶ τιτθὴ ἡ Ἱνώ. κα 

9. ΑΜΦ. Οὐκ ἐχρῆν οὕτω πονηρὰν οὔσαν. 

ΠΟΣ. Ἀλλὰ τῷ Διονύσῳ ἀγαριστεῖν, ὦ μφιτρ
ίτη, 

οὐκ ἄξιον. 

ΝΗΡ. Αύτη δὲ ἄρα τί παθοῦσα χατέ 

κοιοῦ: ὅ ἀδελφὸς δὲ ὅ Φρίξος ἀσφαλῶὣς ὀχ
εῖται; 

ΠΟΣ. Εἰκότως" νεανίας γὰρ καὶ δυνατὸς ἀντέγειν 

μ λ λ ο φις / 3 ρω δν / 

πρὸς τὴν φορὰν» ἡ ὃξ ὃπ ἀπθείας ἐπιῤᾶσα ὀγηματος 
Δ/Ν” ο) 3 ο 3 ἡ 3 Ν 3 .. 

παραδόξου χαὶ ἀπιδοῦσα ἐς βάθος ἄχανες, ἐκπλαγεῖσα 

χαὶ τῷ θάλπει ἅμα συσχεθεῖσα καὶ Ἰλιγγιάσασα πρὸς τὸ 

σφοδρὸν τῆς πτήσεως ἀχρατὴς ἐγένετο τῶν χερά
των τοῦ 

κριοῦ, ὧν τέως ἐπείληπτο, καὶ κατέπεσεν ἐς τὸ πέ- 

λαγος. 

ΝΗΡ. Οὔκουν ἐχρῆν τὴν μητέρα τὴν Νεφέλην βοη- 

θῆσαι πιπτούση; 

ΠΟΣ. Ἐτοῦν: ἀλλ ᾗ Μοῖρα πολλῷ τῆς Νεφέλης 
κι υ ἤ Ἰ ἵ Ἰ 

δυνατωτέρα. 

πεσεν ἀπὸ τοῦ 

10. 

1ΡΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ. 

1. ΤΡΙΣ. Τὴν νῆσον τὴν πλανωμένην, ὦ ΠΠόσειδον, 

2 θεῖ πιο Ῥικελίας ὕφαλ ΕΙ ο. 

Ἡν ἀποσπασθεῖσαν τῆς Σικελίας ὕφαλον ἔτι νήχεσθαι 
/ / Ν μ κο νο. λ 

συµθέδηκε, ταύτην, Φησὶν ὃ Ζεὺς, στησον Ίδη χαι 

ῴ / ν] / .ῶ σον 3 -. 3 ’ / 

ἀνάφηνον καὶ ποίησον Ίδη δῆλον ἐν τῷ Αἰγαίῳ µέσῳ 

βεθαίως μένειν στηρίξας πάνυ ἀσφαλῶς" δεῖται γάρ τι 

αὐτῆς. 

ΠΟΣ. Πεπράξεται ταῦτα», ὢ Ἶρι. Τίνα δ᾽ ὅμως 

παρέξει αὐτῷ τὴν χρείαν ἀναφανεῖσα καὶ µηκέτι πλέ- 

ουσα” 
ΤΡΙΣ. Τὸν Λητὼ 

/ ων ῥὰΩὲ 3. 

πονηρως Όπο των οωοινῷὼν ΕΕΙ. 

ο μρ Ὡς δετ 9 ο» - ον Δ 

ἐπ᾽ αὐτῆς δεῖ ἀποχυῆσαι' Ἴδη γὰρ 

] ιο 
λΝ .” 

ΠΟΣ. Τί οὖν; οὐχ ἱκανὸς ὁ οὐρανὸς ἐντεκεῖ
ν; εἰ δὲ μὴ] 

ας. 3} ο κω. ο Γ Ἀ ῃ « δα» 

οὗτος, ἀλλ Ἡ γε ΥΠ πᾶσα οὐκ ἂν δύναιτο ὑποδέξασθαι 

Δ .ω 

τὰς γονὰς αὐτῆς» 

1ΡΙΣ. Οὐκ., ὢ Πόσειδον: ἡ ρα γὰρ ὄρχῳ μεγάλῳ 

χατέλαθε τὴν γην, μὴ παρασχεῖν τῇ Λητοῖϊ τῶν ὠδί- 
τς ώς στο 

γων ὑποδοχήν. τοίνυν νῆσος αὕτη ἀνώμοτός ἐστιν" 

ασ νο ἀφανὴς γὰρ ἢν. 
ρ 

9. ΠΟΣ. Συνίημι. 
3 -.ω .ω /. / 9 / 

ἐκ τοῦ βυθοῦ καὶ µηχέτι ὑποφέρου, ἀλλὰ βεθαίως µένε 

« κά / .ω -ο / 

χαὶ ὑπόδεξαι, ὦ εὐδαιμονεστατη, του ἀδελφοῦ τὰ τέχνα 

Στῆθι, ὦ νῆσε, καὶ ἀνάδυθι αὖθις 

; ο ο Δ .. μι / 

δύο. τοὺς καλλίστους τῶν θεῶν’ και ὑμεῖις, ὦ Τρίτωνες, 

δν / Δ Αλ  Ψ Δ νο 

διαπορθμεύσατε τὴν Λητώ ἐς αὐτήν' καὶ γαληνὰ ἅπαντα 

Μ υι -. 3 - λ -ω 

ἔστω. Τὸν δράκοντα δὲ, ὃς νῦν ἐξοιστρεῖ αὐτὴν φοθῶν, 

Ν 3 .ω 

τὰ νεογνὰ ἐπειδὰν τεχθῇ, αὐτίχα µέτεισι καὶ τιμωρήσει 
ς ο , 5 

απάγγελλε τῷ Δὺ πάντα εἶναι 
.ω 

Δ εά Δ 

Άγλος: ἠχέτω ἡ Λητὸ ἤδη καὶ 

μία 
. 

τη µητρι. 
εὖ- 

ς 
τρεπῃ: ἕστηχεν ἡ τι- 

ῃ 
“πτετω, 

ΙΧ. ΕΝΑΛΙΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ. Ι0. 

| 

(οι - 510) 

σαΐα ἵπ Ῥε]ασα5 οκ 5ΗΠΙΠΙΟ ΟΙΙΦΤοΠε, απα Ῥανίε Ργοίσρ]- 

τς αἲ Πιαίθ, «6ΓΘΗ5 Ρισίογεα ΠΜΗΠΗ Τπ μἱηῖς. Φε Ί]απα 

φποηπθ. 5ογνᾶτο Πο5. ορογἰαΡῖέ βαΠοδηίες Ῥασζ]ος ΠαΠΙ 

πεῖκ γαρ 1 ππαπηηλας Τπ0. 

2, ΑΜΡΗ. Παιᾶ οροτίοραί {απ πηα]απῃ. 

ΝΕΡ. 5οᾷ ΒασσΠο σταίίαπα Π]απα πθραγε, Απιρηημηίο, ποη. 

οδί Φ41ΗΠ1. . 

ΝΕΠ. Ηοῖιε Υοτο απ [αοίαμα οί τί ἀοοϊάεηϊ αὐ απείο, 

απαπῃ [ναίου οἷας Ῥμηήίνης αὔδαπε Ῥεπῖοπ]ο γομαία2 

ΝΕΡ. Εί πιεπίο απἶάεπα :. παπι Παγοπῖς εδί, αὐ Ροίΐεςί 

«μςίποτο 5ο αάνοιδας πηποίις οε]οπαίθπι : Ίλα απἴεη γαρ 

Ἰπφο]οπίία, 4πσπα Ἰη5ερηθϊδςεί γομΙοπ]πα. Ῥτοιδας Ἰπαδίία- 

{μπα οἱ ρτοδρεσίαβθοί Τπ. ΡΓοΡΙΠΙΙΠΙ ΊΠΊΠΙΕΠΞ6 Ῥαΐθης., οἳ- 

φἰαρείασία, δίπαπο πι] αογῖς οοπερία οἵ γογϊρίπε εκ 

τἰο]οπίῖα το]αίας, 6 πηαπίρις απιϊςιε απῖειῖς οοτηπᾶ, απρ 

Ἰασίοπιας Ῥγδμεησα {οηπεγαί, οἱ ἀο[αχῖί 1η πιατο. 

ΝΕΠ. Νο ορογίεραί πμαίγοι ΝδρΙε]εη ααν παπα Γ60ΓΕ 

οαδεπί{ ο 

ΝΕΡ. Οροτίοραί : 564 [αἴππι πηπ]ίο Χερ]ε]ε ροίεηίἴα5. 

10. 

ΙΛΙΡΙ5 ΕΤ ΝΕΡΤΟΝΙ. 

1. ΤΠ. Ἱησα]α ἰδία 6υγαΠ5, Χερίαπε, απ ατι]δα α ΦΙοἶ[α., 

ιοί ἰδοία αάμαο παίαί : εαπι, αῑί ααρίΐου, ε νεςβσίο 

οοηβ[ϊέπα, ἴπαπο Ἱποθπη ΡΓΟΓΕΓ, 6 {ας Ίαπα πί οοηδρίεια ἵπ 

Έμαο πιοβῖο 5ἰαρίῄδαυε πηθηθαί, Βωπησία. Ιπηπηοίἶ5. γας1εῖ- 

5: πδας οπίπῃ οἷας οι]. 

ΝΕΡ. {αππ]απι Γαοίαπα οί, . Ψεγαπηίαπαθη 4πεΠΙ ΡΓΑ)- 

αυ 1ρ5ῖ δα Τη 1108Π1 οποία ποσπο απηρῆα5 Ἰηπαίαηςὸ 

ΤΠ. Τιαίοπαπα ἵπ οἃ ἱηδη]α ορογίεί ρανίαπη ἄοροποτο :{αππ 

οπῖπα πιαίο α ἀοἱογῖρας λαρεῖ. 

ΝΕΡ. Οπῖᾶ ουσ 2 ΠΟΠ Ι4οπειΠ ε5ί οα]απα, ἵη απο ρατίαί 

Ίου οἳ παίηας, ἄί απίγαιδα 5α1ἱ6Π Τειγὰ ΠΟΠΗΟ εχεῖρευε 

Ῥο55!ΐ Ταίοησς ραία5 

Πα. Μϊπίπιο, Νορίππο : ηαΠα ΠΟ ἀατο]αγαπᾶο σταγί οἳ- 

εἰμηχῖϊ (οιγαα, πε ργρεγεί Ταἴοηιρ οοΠΙΠΙΟΔΞΙ ΡαΤΙΕΠάΟ. 

ςοοπι; Ί9Πῃ ἰδίῶο {ηδα]α {ηγαίᾶ ΠΟΠ. ἐ5ί, απἱρρε ποπά πα 

οοπδρίευᾶ. 

9, ΝΕΡ. επι ἴ6μς6ο- Οοηβίςίο, Ἱηξα]α, αίαπε εππεῦμο 

γαήδας οχ Ρτο[απάο, πες ΡοΓΓΟ 5) υπάῖ5 Γεγατε; 504 Πχα 

ΠΙΙΠΘ, «0 5Η50ἱρ6 πα ἰςείπια, Παἰτῖς νεος ἨίΠο5, 

1Ο ]1ΕΡΓΗΠΟΣ ἄοοτιπη. 05, ΤΗΙΟΠΟ5, (ναη5γο]ίε Ταἱομᾶπι 

οο- οπποίααπε 5ίουί ναπσἶ]α.  ΏναζοΠεΠα Υ6ΤΟ ααὶ πυπο 

τοπί ὥδίτο οχαριίαί ]αηι τογήίαπς,, Ἰπ[αμίος» 5ἴαμση αἰαπε 

παιῖ ἑπονίης, αἰοδεἙη{αΠ, ἃς ΡώΠᾶ» οχροίοηΐ ϱγο ππαίγε. Τα. 

τοηυπεῖα 1ονῖ, οπημῖα 6558 ΡαΓα{8 7 οοηςῖί Ώε]ας; γεπῖα 

Ταίοπα οί ραγίαί. 
4 



1. 

ΞΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΤΤΗΣ. 

1.ΞΑΝΘ. Δέξαι µε, ὦ θάλαττα, δεινὰ πεπονθότα καὶ 
κατάσθεσόν µου τὰ τραύματα. 

ΘΑΛ. Τί τοῦτο, ὦ Ἐάνθε; τίς σε κατέκαυσεν : 
ΞΑΝθ. Ὁ φαιστο, ὨἈλλ απηνθράκωµαι ὅλος 

ὁ κακοδαίµων χαὶ ζέω. 

ΘΑΛ. Διὰ τέ δαί σοι καὶ ἐνέδαλε τὸ πῦο: 
ΞΑΝθ. Διὰ τὸν ταύτης υἱὸν τῆς Θέτιδος: ἐπεὶ γὰρ 

φονεύοντα τοὺς Φρύγας ἱκετεύσας οὐκ ἔπαυσα τῆς ὁρ-- 
γῆς, ἀλλ) ὑπὸ τῶν νεκρῶν ἐνέφραττέ µοι τὸν ῥοῦν, 
ἐλεήσας τοὺς ἁθλίους ἐπηλθον ἐπικλύσαι ἐθέλων, ὡς 
φοβηθεὶς ἀπόσγοιτο τῶν ἀνδρῶν. 

ες : ν ν ». Ενταῦθα ὁ "Ἡφαιστος --- ἔτυχε γαρ πλησιον 
Ὕ ο, 9, στ ω σε ν . που ὤν ---- πᾶν ὅσον, οἴμαι, πῦρ εἶγε καὶ ὃ 

. .ω / ) Αἴτνη καὶ εἴ ποθι ἄλλοθι, φέρων ἐπ]λθέ µοι, καὶ 
αυ ὃν / Λ ας Υ -- αλ" ΔΝ -- μὲν τὰς πτελέας καὶ µυρίχας, ὥπτησε δὲ καὶ τοὺ 

χοδαίµονας ϊγχθὺς καὶ τὰς ἐγχέλεις, αὐτὸν ὃ 
; 5 Χ, ξ α 2 » υ υ, 
: τε. καχλάσαι ποιήσας μικρο δειν ὅλον ζηρὸν εἴργασται 

ας ωω ο η- 

ὥρμησας οὐχ. αἰθεσβθεὶς ὅτι Νηρηΐδος υἱὸς ἦν. 
ΞΑΝθΘ. Οὐκ ἔδει οὖν 

Φρύγας: 

ΘΑΛ. Τὸν "Ἡφαιστον ὃ 

υἱὸν ὄντα τὸν Ἁγιλλέα: 

3 -. ΄ ΜΥ Δ ἐλεῆσαι γείτονας ὄντας τοὺς 

[πμ σα 
. ρις 

οὐκ ἔδει ἐλεησαι Θέτιδος 

πσ 

ΔΩΡΙΔΟΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΑΟΣ. 

1. ΔΩΡ. Τί δακρύεις, ὢ Θέτι 
ΘΕΤ. Καλλίστην, ὦ Δωρὶ, 

ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἐμθληθεῖσαν, αὐτήντε χα βρέφος αὐτῆς 
αρτιγέννητον" ἐχέλευσε δ- ὃ πατὴρ τοὺς ναύ 
λαθόντας τὸ χιθώτιον, ἐπειδὰν πολὺ ἀπὸ τῆς γῆς ἄπο- 
σπάσωσιν, ἀφεῖναι ἐς τὴν θάλατταν, ὥς ἀπόλοιτο ὁ 
ἁθλία, καὶ αὐτὴ καὶ τὸ βρέφος. 

ΔΟΡ. Τίνος δὲ ἕνεχα. ὦ 
ἀχριθῶς ἅπαντα. 

ε 

) ἀδελοή: εἶπὲ : ελφή; εἰπὲ 

9ΕΤ Ὁ Ἀκοίσιος ὁ πατὴρ αὐτῆς καλλίστην οὖσαν Ε] ΄ 3 ο 1 Ε] / κ Ἐπαρθένευεν ἐς γαλκοῦν τινα θάλαμον ἐμθαλών: εἴτα, 3. ἲ .. ποτ µ εἴ μεν ἀληθὲς οὐκ ἔγω εἰπεῖν, φασὶ ὃ) οὖν τὸν Δία γρυσὸν η Σω - - - Ἴενομενον ῥυῆναι διὰ τοῦ ὀρόφου ἐπ᾽ αὐτὴν, ὸ ΄ 3 μ ν ς / Ν Δ ὁ Έχεινην ες τὸν κόλπον καταρρέοντα τὸν θεὸν 
γενέσθαι, 

Α , 

δεξαμένην 

ἐγχύμονα 
-. 

λ ΄ Τοῦτο αἰσθόμενος ὅὃ πατὴρ, ἄγριός τις καὶ 2 ’ 
/ ζηλότυπος Ύξρων, Ἠγανάκτησε καὶ ὑπό τινος μεμοι-- 

τά 3 
π Ἰεῦσθαι οἴηθεὶς αὐτὴν ἐμθάλλει ἐς 

τετοχυῖαν. 

λ ϱ. ν 
την χιρώτον αρτ. 

ΕΓΙΛΝΙΕ. 1. 

ΙΧ. ΡΙΑΙΟΕΙ ΜΑΒΙΝΙ. 11, 1. δι 

Ε]-- 

ΧΑΝΤΗΙ ἘΤ ΜΑΗΙΡ. 

1. ΧΑΝ. Βεεῖρεπις, Ματα, σταγῖα Ρᾶδ5ΙΠΗ: τεδησι]α Ίηρα 
ση]πογα. 

ΜΑΠ. Οµἷᾷ Ίου εί τοῖ, Χαπίμα» παῖς {6 οχιςςῖε 
ΧΑΝ. Ὑπ]σαπας, Ίππο [ογγε[ασΕς 5Ηπι {οΐης 650 ΠΙῖςες, 

εί Γογνοο. 

ΜΑΗ. Οµπαπι τοτο οϐ οπΠ5απα ΠΡῖ Ἰπ]θοῖί ἴσηοπα2 
ΧΑΝ. ΟΡ βΙαπι ΤΙοᾶϊς Ἠη]ας : αππη επίπα οσρἰάεηέει 

Ῥληγσα 5πρρ]εκ αάτοπη, ἁἴᾳπε Ί]ε {απθη ἵγαπα Πο. τοηη][- 
[ετεί, απίπ εἴῖαπῃ οαάαγοιίθας οὔ5ίγπστοί πηῖΠί ΠΠΊΘΠ » ΠΠ]- 
5εγαίας Ιη[ο]ίοες Ἰγγηϊ {απαπαπι απᾶῖς εππι ΠΙΕΙΞΗΓΗ5. {πο 
επηίας αΏφ[ποτεί 56 α νΙγοτΙη επρᾳο. 

2. Η! ἵαπα Ὑπ]εαηιας (Γογίο οΠΙῃι ΡΤΟΡΙΙ5 αἀεταί) απαπίαπα, 
οπεᾷο;, Παβεβαί Ισηῖς, ο αποάσπππππε ἵηπ Ἐίπα, εἰ «ἴοπβῖ 
ππρίαπα, εο]εσίο., Ἱπιρείππῃ ἵῃ πιο Γεοῖς, Ἱπεεπαίαιο π]πιος 
ἃ6 ΠΙΥΓΙΕΔΦΣ ΤΠΠΙ απεαν1! απ {π[οΠοϊςς]ῃιος Ρίδοςς εἰ αη- 
Επῇ]ας : ἵρδιπα Ύδτο Π16 (ΠΠΙ εΠογγε[οοῖκςεί, ΡαγΙΠ αΏεςί 
απῖη. {οπή απἰάαπα τοβᾶΙάσηῖΕ. Ὑἱάος οθτία, 4ποπποςς 5ἱΠι 
αεείᾳς αΏ Ίςῆῖς Ἱπορμα]ϊ πο[ῖς. 

ΜΑΜ. ῬΤηρίάας, ο Χαπίμα, αίᾳπε Φξίπαπς, πέ ραν εγαί : 
αησηΐς α επάατειῖρης; Ὠδίας, πί αἲς, αἲ Ίππο. Ἀεηιο 14 
Ἱπιπηεηίο, Χαπίμα, απ ἵη πήθίι Περοίεπα Ἱτγαεγῖς, πο τοι]- 
ἴπς5 πες οοβ[ίαης Νεγεῖαϊῖς ο.ςε ΠΠ. 

ΧΑΝ. Νοπ ἀεοεβαί ογσο πηϊςοτίεογᾶῖα {αηαί ντἴοπο γη 
ππεογΗΠΙ ΡΗΙΥσΗΠΙ 2 

ΜΑΠ. Ὑπ]οαπαπι Ὑθγο ποη. ἀθεσβαί πηϊςογῖοσγαῖα ἰαησϊ 
ΑΟΜΗΗ5, φπῖ ΤΗεΙΚϊς οςςεί βΗμς2 

ῶ 

ΡΟΒΙΡΙ5 ΕΤ ΤΗΕΤΙΡΙς. 

1.ΡΟΒ. οιά Ἰαεγπατα, ΤΗΘΙ2 

ΤΗΕΤ. Ἐονπιοδίκείπιαπη, Ώου], νἱᾶϊ Ρπε]]απ] ἵῃ οἰδίαπῃ α 
Ραΐγ οοπ[θείαπα, {παπι ἱρσαπα, {πι Τη [αη ίσα εἶας πιοᾷο πα- 
ἴππῃ : Πηςςῖΐ απίοπη ραΐος παπίας ςηΏ]αίαπα αγ σαι » υΡ Ίοησαθ 
Ἀειτα Ργοςβεκεεῖηί, ἀοπη]ί[εγα ἵῃ Ππάγα »0{ Πηίργεαί παῖσετα, 
οἱ Ίρεα οἱ Ἱηίαης, 

ΡΟΒ. Φπαπι οϐ Ε3Η58Πα, 5οΥΟΓ2 ἀῑς, 5ἱ Τοτίε ασεπταία 
ἀῑάΙεῖς{ϊ οπιηῖα 5 

ΤΗΕΤ. Δοπϊδίας ραΐε οἶας Γογπια Ργπρείαπέειη ςεγναμαί γὶν. 
5ΙπεΠα, Τη Φγδπα Πποπάαπα ΠΙαΙαΠΊΠΙ Πηο]ηδαπη. Ταπα Ῥογτο 
απἷά γεγεγα 51 [αοίαπα, οἱ ἀἴσογο ΠΟΠ παβεο, αἴππί ΙάΠΙΕΠ. 
ΟΥΕΠΗ Ππ απτάπὴ Πχ {αξαιη Πα χίςςε Ρε: {εείηπι αἆ θαπα: σπα». 
τεζερίο Ἱπ 5ἴπαπι ἀεβπεπίαο ἄρο, ταν]άα 5ἲῖ [αοία. Ἠος 
4 ΠΠ 5εηςίἰςεεί ραΐος, [ογις αμα πἰς οἱ πιπ]α[ίοπο Γογγ]άιις 
5εµεχ, εσειτίπια {πΠίς οἱ αἩ ἄΠᾳπο αζπ]ογαίαπι εαδρίσαίας 
ΠηπιΗΕ ἵπ ατζαπα Ραία πιοᾶο θᾷ[[ο, 
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9. ΛΩΡ. Ἡ δὲ τί ἔπραττεν, ὢ ὢ Θέτι, ὁπότε χαθίετο; 
β 5 : 

ΘΕΤ. Ὑ πέρα αὑτῆς μὲν ἐσίγα, ὦ ὦ Δωρὺ καὶ ὶ ἔφερετην 
Π 

Καταδίκην, τὸ βρέφος παρητεῖτο μὴ ἀποθανεῖν δα-- δὲ 

κρύουσα καὶ τῷ πάππῳ ὃ δειχκνύουσα αὐτὸ, χάλλιστον ὂν" 

τὸ δὲ ὑπ' ἀγνοίας τῶν κακῶν ὑπεμειδία πρὸς τὴν θά- 

λατταν. Ὑποπίμπλαμαι αὖθις τοὺς ὀφθαλ μοὺς δα-- 

κρύων μνημονεύουσα αὐτῶν. 

ΔΩΡ. Κάμὲ δακρῦσαι ἐποίησας. 

θνᾶσιν: 

ΘΕΤ. Οὐδαμῶς: νήχε ται γὰρ 

τὴν Σέριφον ζῶντας αὐτοὺς φυλάττουσα. 

ΔΩΡ. Τί οὖν οὐχὶ σώζομεν αὐτὴν τοῖς ἁλιεῦσι τούτοις 

ἐμθαλοῦσαι ἐς τὰ δίκτυα τοῖς Σεριφίοις; οἳ δὲ ἀνασπά- 

Ἀλλ) ἤδη τε- 

ια 
οἱ ετι μι 

κ ὅ 
ι ᾗ κιθωτὸς ἆ 

’ νου ς/ 

σαντες σώσουσι ὃΠλον ὅτι. 
ΘΕΤ. Εὺ λέγεις, οὕτω ποιῶμξν: μὴ γὰρ ἀπολέσθω ς - : 

μήτε αὐτὴ μήτε τὸ παιδίον οὕτως ὃν καλόν. 

19. 

ΕΝΠΙΕΩΣ ΚΑΙ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ. 

{. ΕΝΠΙ. Οὐ καλὰ ταῦτα, ὦ Πόσειδον" εἴρήσεται 

γὰρ τάληθέ ἐς ὑπελθών µου τὴν ἐρωμένην εἰκασθεὶς 
ν 

ἐμοὶ διεκόρευσας τ τὴν παῖδα" ᾗ δὲ ῴετο ὑπ᾽ ἐμοῦ ταῦτα 

ο. καὶ διὰ τοῦ το παρε 

ΠΟΣ. Σὺ γὰρ, ὦ Ἐνιπεῦ, ὑπεροπτιχὸς ῆσθα χαὶ 

βραδὺς, ὃς χόρης οὕτω καλῦ Ἡς φοιτώσης ὁσημέραι παρὰ 

σὲ, ἀπολλυμένης ὃ ὑπὸ τοῦ ἔρωτος, ὑπερεώρας χαὶ ἔχαι- 

ρες λυπῶν αὐτὴν, ἡ δὲ περὶ τὰς ὄχθας ἀλύουσα καὶ 
: ; Ξ 
ἐνίοτε ηὔχετό σοι ἐντυχεῖν, 

εν ἑαυτήν. 

ἐπεμθαίνουσα καὶ λουοµένη 
δὲ ἐθρύπτου πρὸς αὗτήν. 
9. ΤΝΙΠ. Τί οὖν; διὰ τοῦτο 

τὸν ἔρωτα χαὶ καθυπι τοχρίνασθαι 

σε προαρπάσαι 

Ἐνιπέα ἀντὶ οσει-- 

Τυρὼ ἀφελῃ θῶνος εἶναι χαὶ κατασοφίσασθαι τὴν 
χόρην οὔσαν; 

ΠΟΣ. Οψὲ ζηλοτυπεῖς, 

τερον ὤν' ἡ Τυρὼ δὲ ον δεινὸν πέπονθεν οἴομένη 
ὑπὸ σοῦ διαχεχορεῦσθαι. 

ΕΝΠΠ. Οὐ μὲν οὖν: ἔφησθα γὰρ ἀπιὼν ὅτι Ποσειδῶν 

Ἴσθα, ὃ καὶ µάλιστα ἐλύπησεν αὐτήν' χαὶ ἐγὼ τοῦτο 
Ἰθίκημαι, ὅτι τὰ ἐμὰ σὺ Ἠδφραίνου τότε καὶ περι- 
στήσας πορφύρεόν τι αμα, ὅπερ ὑμᾶς συνέχρυπτεν 
ἅμα, συνησθα π παιδὶ ἄντ ἐμοῦ. 

ποΣ » Ναί: σὺ γὰρ οὐκ Ίθελες, ὦ ὦ Ἐνιπεῦ. 

14. 

ΤΡΙΤΩΝΟΣ ΚΑΙ ΝΗΡΗΙΑΩΝ. 

1. ΤΡΙΤ. Τὸ χῆτος ὑμῶν, ὦ Νηρηΐδες, ὃ ἐπὶ τὴν 
τοῦ Κηφέως θυγατέρα τὴν Ἄνδρομέδαν ἐπέμψατε, 

οὔτε τὴν παῖδα ἠδίκησεν, ὥς οἴεσθε, καὶ αὐτὸ ἤδη 

τέθνηκεν 

ΙΧ. ΕΝΑΛΙΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ. 153 14. (55ο, αμ 
Ἠ]α νενο απῖὰ [αοΐδραι, Τιοιῖ, σπαπζο ἀοπηίο- ι. 2. ΡΟΗ, 

ραανὸ 
ΤΗΕΤ. Ῥτο 5ε απἶάεπη τασεβαί, Ῥουἳ, Φ010 απίπιο [ργεης 

ςοηίοηίῖαπα : αἲ Ἱη[απίθπα ἀδργεσαβαίας, πο Ππίενϊτοί, λαής 
πα Ἰασχ]ηχὶς αγο οδίεᾶεης Ἡλαπη Ῥη]ο] ουν Ίηχα δροο]ο :ἴς α- 
{ΕΠΗ Ισηατις5 ΠΙΑΊΟΓΙΠΙ εἴῖαπα αππ]άεραί αἲ ππανο, 

ταν αἱ Πἴθγαπα οου]] Ἰαση]ηιῖς Ἰπία τοροίοη{ῖ, 
Οοπηρ]ο- 

ΡΟΒ. Είππε αἆ Ἰασγίηιας ῥγογοσα»{1. 

{αἱ Ίαπά δαπ{» 

Ὑενὰ ΠΙΑ Πποι- 

ΤΗΕΤ. Νοπάαπι : παίαξ επΊηι Πασίομας αὖσα εἶτοα 5οιῖ- 

ΡΙΙΠΙ, γῖνοδαιθ 605 οαδίοάΠ{. 

ΡΟΒ. Οπῖά Ἱασπε ΠΟΠ 56ΓναπηΙς δαπα, οἱ ρἰκοαίοτῖρης 

Ἰπίοίπιας ἵπ γοίῖα δεηρ]]]ς Ι5ίῖςο Ἠἱ πΙπαΙαπη οχ{γαςίαπη 5ο:- 

ναβιηί. 

ΤΗΕΤἘ. Ἠοείο ΠΊΟΠΘΕΣ: ία Γαεαππάς : πο οΡῖπι Ιπ{ογοαί που 

Ίρσα, πθς Ιπίαης ἴαπαι [ΟΓΠΙΟΡΗ5. 

19. 

ΕΝΙΡΕΙ ΕΤ ΝΕΡΤΟΝΙ. 

1. ΕΝΙΡ. Νο Ῥε]α 5αηί Ιδία, Ναρίππο: ἀῑσσίατ οΠΙΠα γο- 

Πία5.. Ῥου [απάθπα οΏγθροπς απιῖοα ΤηθαΣ, ΠΊθαΠΙ ΓΟΓΠΗΠΗ ν 

πιοη Πας, ΥΠἰαςίϊ ρπε]]απῃ : αἲ ἴ]α ραίαβαί α π]ο Ίωρς 56 [η]ςςο 

Ῥαδδαιης Ιάεοσπο Ῥταβεβαί 5056. ἤ 

ΝΕΡ. Εἰεπῖπι, Επίροι, {αδίοξι5 οἵας οἱ {ατάις, απἲ ρο]- 

Ίαπι {απ Ῥη]ομταπα γεηἰαπίεπα (πο[άῖε αά {6, Ῥετουηίοπη 

ΊΠΟΓΟ 465ΡΙ6ΟΘΓΕ5, αἴαιο α{ἴαπη Ια{αγογῖς οσυο αἱ [αοἱοπάο. Π]α 

Ἰπίοτίπη αἆ τῖρας 1ηας πιωσία ορειταβαξ, αἴαπε ἵπβγρδδα 1πιο. { 

ο -- 

Φ 

οἱ 56 Ίαναῃς αΠαπαπάο, ορίαβαί {6 ρο(ἵγῖ : 

8ΗΠ1 {6 6εγεβας 6υσα 1]απι. 

9. ἘΝΙΡ. Οµ]ά εγσο» Ῥγορίεγεαπθ οροτίεβαί {6 Ῥγωῖροιο 

ΤΠΘΙΠΑ ΑΠΙΟΤΕΠΙ , οἱ 5ἵπιπ]αγα Ἐπίρεϊ ΡΕΓΞΟΠάΤΗ το Νερίπο, ] 

4οϊοσπε οἴγοιπινοπίτο Έγτος 5ἰπηρ]ίοθπα Ρθ]]απα 5 

ἴα γετο [α5Η410- 

ΝΕΡ. 8οατο πο (πηη]α{ῖοπο {αηροτίῖς, Ἐπίρει, αὐῖ ρτῖας 

«προιΏε «ργογ]5ίῖ : πμ] ααίοπι Τγνο πια] εοπϊρῖε, αππα 

Ῥαίαβαί γ]γαϊηϊ(αίοπη 518Π1 α {6 Ἱπηπηϊηηϊ. 

ἘΝΙΡ. Ηαιά Τα απο : ἀῑνίςίῖ οπἱπα, απαπα αίτος, {ο Νο- 

Ῥίππαπα 6556, αποά δἱ πιανῖπηαπα ἵπ πποᾶπα Ἠ]απι ρυρυσί!: 

οα αποσπε ἵῃ πο Ἰπ]ητία τοὐιπάαν1έ, αποά ἴπ γῖοθπα ΠΠΕΚΠΙ 

σαμαῖα {απο [οτγος; εί εἰτεππη]οοίο ΡΙγρΗτεο Παεία, απϊ Υ0Β 

εοπίεσοραί παπα, Τοπ Ἰαβθγες ΕΠΠΙ ριθ]]α Ῥγο πιο. 

ΝΕΡ. Φιἱρρε ία πο]ερας, Ἐπίρει. 

14. 

ΤΗΒΙΤΟΝΙΣ5 ΕΤ ΝΕΒΕΙΡΙΜ. 

1. ΤΕΤΤ. Οοίας ἴ]ο τεςίος, Νεγοῖάες, 4πθπα ἵπ σορ]ιοῖ Π' 

Ἰαπι Απάζομισζσηι Ππιπαϊδίδί]ς, που ριθ]]αιη ]α51έ, τί αλ 

πηΙηΙ, οἱ 1μ5ο Ίαπα Πίο. 

| 



(555 - 954) 

ΝΗΡ. πὸ τίνος, ὢ Τρίτων: ἢ ὁ Κηφεὺς καθάπερ 
δέλεαρ προθεὶς τὴν κόρην ἀπέχτεινεν ἐπιὼν. λο ἦσας πρ ς τη ὴ ” (η 

κω / 

μετὰ πολλῆς δυνάμεως; 

ΤΡΙΓΤΓ. Οὐκ, ἀλλ' ἴστε, οἶμαι, ὦ Ἰφιάνασσα, τὸν 
Περσέα, τὸ τῆς Δανάης παιδίον, ὃ μετὰ τῆς μητρὺς ἐν ια δτῷ ἐπ ηθον ὃν θάλ εν μις μοι αμ τῇ κιθωτῷ ἐμθληθεν ἐς τὴν θάλατταν ὑπὸ τοῦ µητρο- 
πάἄτορος ἐσώσατε οἰκτείρασαι αὐτούς, 

ή σα. Δ 1Φ,. Οἶδα ὃν λέχεις' εἰχὸς δὲ Ίδη νεανίαν εἶναι καὶ 
µάλα γενναϊόν τε καὶ καλὸν ϊλεῖν. 

ΤΡΙΤ. Οὗτος ἀπέχτεινε τὸ κῆτος. 
1Φ. Διὰ τί, ὢ Τρίτων; οὗ γὰρ δὴ σῶστρα ἡμῖν 

τοιαῦτα ἐκτίνειν αὐτὸν ἐχρῆν. 
2. ΤΡΙΤ. ᾿Εγὼ ὑμῖν φράσω τὸ πᾶν ὥς ἐγένετο" 

ἐστάλη μὲν οὗτος ἐπὶ τὰς Γοργόνας ἀθλόν τινα τοῦτον ἐστάλη µ. ς γ 
-Η ο ο ας ντο} - Ν Εν. τῷ βασιλεῖ ἐπιτελῶν, ἐπεὶ δὲ ἄφιχετο ἐς τὴν Λιθύην ---- ρ] ας : 

ρ. Πῶς, ὦ Τρίτων: μόνος; ἢ καὶ ἄλλους συµά- κ σ ρ »ἡ » η Γκὴ ιο 3) / εν / χους ἤγεν; ἄλλως γὰρ δύσπορος ἡ ὃδός. 
». Διὰ τοῦ ἀέρος: ὑπόπτερον γὰρ αὐτὸν { λθηνᾶ βος ωμή Ἰ ΛΥη 

ἔθηκεν. ᾿Ιπεὶ δ᾽ οὖν ηκεν ὅπου διρτῶντο, αἳ μὲν ἐκά- 
- [ὰ ο. / θευδον, οἶμαι, ὃ δὲ ἀποτεμὼν τῆς Μεδούσης τὴν χεφαλὴν 

ὤχετ᾽ ἀποπτάμενος. 
1Φ. Πῶς ἰδών; ἀθέατοι γάρ εἶσιν: Ἡ ὃς ἂν ἴδῃ 5 οὐχ 

ν Ὕ’ Ν ΄ Μὰ 

ἄν τι ἄλλο μετὰ ταύτας ἴδοι. 

ΤΡΙΤ. Ἡ Ἀθηνᾶ τὴν ἀσπίδα προφαίνουσα ---- 
τοιαῦτα γὰρ ἤχουσα διηγουµένου αὐτοῦ πρὸς τὴν Ἂν- 
ον /ν ν ον σος σέ ς Ἄθτνα δὲ) Όρομεδαν καὶ πρὸς τὸν Κηφέα ὕστερον ----Ἡ Ἀθηνᾶ δὴ 

ς : ς ἐπὶ τῆς ἀσπίδος αποστιλθούσης ὥσπερ ἐπὶ χατύπρου 
παρξσχεν αὐτῷ ἰδεῖν τὴν εἰκόνα τῆς Μεδούσης: εἶτα 

; 

«Ἱ 
αρ ο2 [πμ] λε εν -ὲ ο] 5” ο. ρα Ε πε 6 μον ε ο ο ο Ε Ὡς « [ὦ ο ῶ 4 5” « » π 

"ο 
5 τν κ « 5 συ } πνὲ 

Φ / ἐγένετο, ἤδη πρόσγειος πετόµενος. ὁὃρᾶ τὴν Ἄνδρομέ- 
δαν προχειµένην ἐπί τινος πέτρας προθλῆτος προσπε-- 
πατταλευµένην, καλλίστην, ὢ θεοὶ, καθειµένην τὰς 
κόμας, ἡμίγυμνον πολὺ ἔνερθεν τῶν μαστῶν: καὶ τὸ 
μὲν πρῶτον οἰκτείρας τὴν τύχην αὐτῆς ἀνηρώτα τὴν 
αἰτίαν τῆς καταδίκης, κατὰ μικρὸν δὲ ἁλοὺς ἔρωτι ---- 
ἐχρῆν γὰρ σεσῶσθαι τὴν παῖδα --- βοηθεῖν διέγνω: 
κἀπειδὴ τὸ κῆτος ἐπῄει µάλα φοθερὸν ὡς χαταπιόµε- 
νον τὴν Ἀνδρομέδαν, ὑπεραιωρηθεὶς ὃ νεαγίσχος πρό- 
χωπον ἔχων τὴν ἅρπην τῇ μὲν καθικνεῖται., τη 
δεικνὺς τὴν Γοργόνα λίθον ἐποίει αὐτὸ, τὸ δὲ τέθνηχε 
ὁμοῦ καὶ πέπηγεν αὐτοῦ τὰ πολλὰ, ὅσα εἴδε τὴν Μέ- 
8ουσαν: ὁ δὲ λύσας τὰ δεσμὰ τῆς παρθένου, ὑποσχὼν 
τὴν χεῖρα ὑπεδέξατο ἀκροποδητὶ κατιοῦσαν ἐκ τῆς πέ- 
τρας ὀλισθηρᾶς οὕσης, καὶ νῦν γαμεῖ ἐν τοῦ Ἰηφέως 
χαὶ ἀπάξει αὐτὴν ἐς Ἄργος, ὥστε ἀντὶ θανάτου γάμον 
οὗ τὸν τυχόντα εὕρετο. 

4. ΙΦ. ᾿Εγὼ μὲν οὗ πάνυ τῷ γεγονότι ἄχθομαι: τί 
γὰρ ᾗ παῖς ἠδίκει ἡμᾶς, εἴ τι ἡ µήτηρ ἐμεγαλαυγεῖτο 
καὶ ἠξίου καλλίων εἶναι; 

ΔΩΡ. ὍὍτι οὕτως ἂν ἤλγησεν ἐπὶ τῇ θυγατρὶ µήτηρ 
γε οὖσα. 

ΙΧ. ΡΙΑΓΟαΙ ΜΑΗΕΙΝΙ. 11. 80 
ΝΕΒ. Α απο, Τείοι 2 αι Οερ]αιΙ5, (απ(παΠΙ ο80α Ῥτορο- 

δίία γ]οίπο, πίογοιηϊ{ αὐοτίιις Ἰπηο Ιηδίά:ἱς Ἰοσα{ς ο 
πππ]ία παπα» 

ΤΗΙΤ. Νο : αἱ πογίςίς, οΡΙΠΟΣ, ΓρΗΙΠαδδα, Ῥθίδδῃῃ Ώὰ- 
πᾶθς Παπ, 4πθπη οΗη. Πηαίγο Ίπ. οἶκία Ῥτο]εσίαπα ἵπ Ἱπατα 
ἄἨ 4ο ΠΙαίΕΡΠΟ 5θιγα5/15 ΘΟΓΙΙΠΙ Πηἰςοιία. 

1ΡΗ. Νογ!, απθπα ἀῑσας : οισᾶϊβί]α θ5έ θ1Π1 {απὰ Ι4ΎθηθΠΙ 
6556, α0 να]άο 5ΙΓΕΠΙΠΙ Ρο αππ(ο αβροσία. 
«ΤΠ ΤΡ. Ἠϊο Ἱπέον[οςῖί ορίαπι. 
1ΡΗ. Οπή οϐ οπΙδαπα, Τγ]έοη ὁ Ἰαιιᾷ θΏἱῃῃ 54Η6 δα]{15 

Ρνορηλία ποβῖς {αῑία οχκο]νοιο Ίρδυπη 4οορβα. 
2. ΤΒΙΡ. Ἐσο νορῖς ἱπάίσαΏο 6/1 ΟΠΊΠΟΠΙ, αἱ [ασοία ος. 

Πίου Ἰ]ο Ππαιοσσιις οδί αάνοιςιις 91 ΡΟΠᾷ5, σαρίαπΊθη. Ιπίά 
γεμί ΡΟΥΔΟΓΗΡΗ5 7 Ῥοδί(παΠὰ απἴθηι Ῥουγοπῖ! ἵπ Τά βγαΠΙ --- 

ΙΡΗ. ΟΠοΠΙΟΔΟ, Τνον, 5ο]αςδ απ οἱ α]ίος 560ΗΠ1 506105 
ἀανέο σρ(ογοφἶή ομῖπ ΦΙ[Πο]ίς οςί νία. 

ΤΗΙΡ. Ῥειυ αθγοΠΙ; Παή αἰῖς 611 ΜΙΠογΥ Ιηδίναχ!έ, Ῥοςέ- 
4παπ1 ε/βο γεηῖί αΏὶ ἀεβοναπί, Πϊα: 4οηΙοραΠΕ, τί ριαίο 
Ἰήο απίσηα, αὐςοίσςο ἨΤοδαδα" οπρίία, γο]απᾶο απ [ασ], 

ΡΗ. Οι1ο {απάθηη Ρα6{0 οοπβρΙοἴθης 2 ΠΟΠ ΡοβΕΙΗ{ ΘΠΙΠΙ ἀδρίοῖς απ! πἱοπτηφιο γἰοΙΕ, η ανά ἄΠΙΡΗΗα5 Ῥορίθα γ]- 4εί. 
ΤΠΙΤ. ΜΙποιγα οΙγροιίή ρια(ομᾶσης (παπη {α]ῖα οπαγ/αή- 

1εΠ αυ α αι ϊγί Απάνοηιοάω οἱ Ο6ΡΙεο Ρο5Ηποά μη), ΜΙ- 
πεινα, ΙπΠιαΠα, ἵπ. «Ίγρου γοκρ]επάσπία, για ἴῃ 5ΡθδομΙο, 
ἐχΗΡι{ Τρεῖ γϊάσπάατα Ἰππασίηεπη Μοζιδα. : {αι Ῥοδυδοις, 
ονπερία Ἰῶγα πλαπα οοπηᾶ, ἹΠδρθοίαης η Ἰπιαρίπεπα, ἀθχίνα- 
πε Ἰάύρ6η ἴ6ησης, ἀοδοσιῖί οἶας ἑαραί, οἱ απίο(μαΠα οχ- 
ρευβε[ενοΠέ 5οχγονος,, ογο]ανγίέ, 

ὃ. ὈΡί γογο αἆ Ἱαπο πιαν] Ριυοίθη δα Πλορίαπα αοοθς- 
δἱς, απ Ῥνορα. ἴθιναΠ. γο]αῃς ΑΠάΤΟΠΙΘ(ΠΠΗ εοηκρϊσαίαα 
εχροδαΠα ἵπ. Ῥείνα απαάσπι Ῥυομομία, οἰανίς αβϊκαια, 
Ῥαοοήπιαπα, 41 ἀρηι]ςαῖς, οαρίἡΐς, 5οππαάαπα Πηαἔυπι 
Ἰη[γα ΠΠΚΠΊΠΊΩς : Ί]ο ΡΕΜΠ, πηἰςογαίας {οαπαιη οἷας, 
5οϊκοΙίαβα{απ. οπΠδαΠη. δρρ]ΙΟΙῖς πα 5οΠςΙΠΙ ΠΠΟΥΘ σαρίας 
(ορονίεμαί οπ/π 5ου να] Ρε]]απ), ροή. Γωγς οοης (1. 
Ὀρί νενο οσία5 γασραί να] ἱερηβί]ς, απαςὶ ἀθγοταίπγις 
ΑΠάΤΟΠΙΕΙΑΤΗ, 5Προγηθ Ρεηάδης ]αγοπῖς, οαρι]ο(ιο Ργοπα(σηι 
Ἰάβθῃς Ἰαπροῦ, Ίπαο παπι Ἰσίας ἀεπηί, ΠΙα, ἄοισοπο 
πιοηδίταία, ἵΠ Ἱαράσπαι γογίοθαί οθίπ - ηυῖ Ἰπάς Ππίομς, 
εἰ ομισαθΓμ! οἶας Ῥ]ογῶη]ο Ρρατίες, απ απἶάεπα γἱάριαηέ 
Μοάμσαπη. Ῥθηδθις απίσπη, 5οἰαιῖς νὶποπ]ῖς νΙβ]ηῖς, Ροῖ- 
γεσία πηάΠΙ ΦΗΦΙΘΠΙαΥΙ{ Ι5Ροηςο ροᾷο ἀεσιοθἰεπίοια οχ ΓἩρο 
Ἰαρηίεας οἱ πο παρίῖας οο]οῦταί ἵῃ Οερ]ιαῖ οεάΐθας, αμάιι- 
οείᾳπε ΠΙΟΠΙ Ληςο5 : αἆθο πξ το πποχίο ΑπάΤΟΠΙΘ(Ι 6ΟΠΠΙΙ- 
Ῥίαπα πο γη]σαγο ἱπνομοιῖς, 

4. ΙΡΗ. Ταπ]άεπα ποη αἀπιοάππα, ααοᾷ (ποίαπη ο8ί, ριᾶ- 
γε {εγο : παπα Ὕπἷά ρπε]]α ποζσραί ποβῖς, οἱ απἰᾶ πιαίοε 
βαρεγβῖα5 αᾳπαπᾶο Ἰοᾳπεραία, γϊάθείφπα, γο]οραί Γογη]α 
η05 απίθί{α» 

ΡΟΠ. Ίππο 5ἷο ἀο]α]ςεεί οϐ ΒΙίαπῃ απαίδσαπι,, απ{ρρε πιαίε. 
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84 ΙΧ. ΕΝΑΛΙΟΙ ΔΙΑΛΟΓΡΟΙ. 15. 

-ά Ν 

1. Μηκέτι μεμνώμεθα, ὦ Δωρὶ, ἐχείνων, εἰ τν 
9 

Δ 

βάρθαρος Ἰυνὴ ὑπὲρ τὴν ἀξίαν ἐλάλησεν" Ἱκανὴν γὰρ 
.. 5 .ω δν 7 / 

αν ἔδωχε φοθηθεῖσα ἐπὶ τῇ παιδι. Ἀαι- / 
ἡμῖν τιμωρί 

σος τρ 
ρωμµεν οὖν τῷ γάμῳ. 

19. 

7ΕΦΥΡΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΟ}. 

1. 7ΕΦ. Οὐ πώποτε πομπὴν ἐγὼ μεγαλοπρ
επεστέ- 

ραν εἶδον ἐν τῇ θαλάττη, ἀφ᾽ οὗ γέ εἰμι καὶ πνέω. δὺ 

δὲ οὖκ εἶδες, ὦ Νότε; 

ΧΟΤ. Τίνα ταύτην λέγεις, ὢ Ἰέφυρε, τὴν
 πομπήν; 

Ἡ τίνες οἳ πέµμποντες Ἴσαν; 
α 

7Φ. Ἡδίστου θεάματος ἀπελείφθης, οἵον οὐκ ἂν 

ἄλλο ἴδοις ἔτι. 

ΝΟΤ. Περὶ τὴν ἐρυθρὰν γὰρ θάλατταν εἰργαζόμην, 

ἐπέπνευσα δὲ καὶ µέρος τῆς ]νδιχκῆς, ὅσα παράλια τῆς 

γώρας: οὐδὲν οὖν οἶδα ὧν λέγεις. 

259. 

ΚΝΟΊ'. Ναί: τὸν τῆς Εὐρώπης πατέρα. 

7ΕΦ. Περὶ αὐτῆς ἐκείνης διηγήσομαί σοι. 

ΝΟΤ. Νῶν ὅτι ὁ Ζεὺς ἐραστὴς τῆς παιδὸς ἐκ πολ- 

λοῦ; τοῦτο γὰρ καὶ πάλαι ἠπιστάμην. 

7ΕΦ. Οὐκοῦν τὸν μὲν ἔρωτα οἶσθα, τὰ μετὰ ταῦτα 

λλλλὰ τὸν Σιδώνιον Ἀγήνορα οἶδας» 
τς { 4η {μὴν 

δὲ ἤδη ἄκουσον. λ 3 { 

9. Ἡ μὲν Ἠὐρώπη χατεληλύθει ἐπὶ τὴν Ίόνα παί- 
-ω ια Δ λ /{ 

ζουσα τὰς ἠλικιώτιδας παραλαθοῦσα, ὃ Ζεὺς δὲ ταύρῳ 
ος ; 

εἰκάσας ἑαυτὸν συνέπαιζεν αὐταῖς χάλλιστος Φαινο- 

9 ο ΔΝ ’ 

μενος: λευκός τε γὰρ ἣν ἀκριθῶς καὶ τὰ πέρατα εὐ- 

Ν ο ρλά ος Ὃ ος πα ονν 

καμπὴς καὶ τὸ βλέμμα ἥμερος ἐσχίρτα οὖν καὶ αὐτὸς 

. .ω 3 ο} ο ον 
κ) 

ἐπὶ τῆς όνος καὶ ἐμυκᾶτο Ἠθιστον, ὥστε τὴν Εὐρώπην 
ο Ἶς 5 .ω / [ο αν .ω / 

τολμᾶσαι καὶ ἀναθῆναι αὐτόν. Ὡς δὲ τοῦτο ἐγένετο; 

κα τς Αν αι. 2τὶ τὸν θάλ / 

δρομαῖος μὲν ὃ 7εὺς ὥρμησεν ἐπὶ τὴν θάλατταν Φέρων 
3 ΔΝ αλ / 3 Δ κο 

αὐτὴν καὶ ἐνήχετο ἐμπεσὼν, Ἡ δε πανν ἐκπλαγῆς τῷ 

ο ο τν Ν ο. 

πράγματι τῇ λαιᾶ μὲν εἴχετο τοῦ χερατος, ὡς μὴ 
5. 9 σοι / 

ἀπολισθάνοι, τη ἕτερα δὲ Ίνεμωμενον τὸν πέπλον 

ξυνεῖχεν. 
ν . 

3. ΝΟΤ. Ἡδὺ τοῦτο θέαμα εἶδες, ὦ Ζέφυρε, καὶ 

Β μ / ν / / Ε / 

ερωτιχον; νηχομ.ενον τον Δία φεροντα τὴν αγαπωμ.εΥην
. 

7ΕΦ. Καὶ μὲν τὰ μετὰ ταῦτα ἡδίω παρὰ πολὺ, 

δν πτ/ α μ / 2 5 3 Α 

ὦ Νότε: ἤ τε γὰρ θάλαττα εὐθὺς ἀχύμων ἐγενετο και 

{ος - 3. 

1ΡΗ. Νο πένα πιοημοπίπας, ο Ώου, ἰδίοραα, 8: 1Ιά 

Ῥατνανα πηπ]ίος αργα 5ογίοιη πάπα ουδ: 5α.ῖς. ομίπι 

ποὺῖς ραπανηπι 4θά1έ Ε]Ι6 ρεηίοι]ο οοηδίογηαία. ΙΟ ηΗ 

οἱσο παρίἰς. 

15. 

ΖΕΡΗΥΒΙ ΕΤ ΝΟΤΙ. 

1. ΖΕΡΗ. Ναπαπαπῃ οᾳπἱάσΠα ΡΟΙΠΡΑΠΗ πιασηΙΠοΘΠΙΙΟΓΕΠΗ 

γΊαΙ ἵπ. πιατί, οχ απο 5Ηπη εἰ Πο: ἴπ απίθΠΙ ΠΟΡΠΕ γιαϊκα, 

Νοίςο» 

ΝοΤ. Φπαπα ἴμ δίαηα ἀῑσίς, Ζερντο, Ροπιραη ὁ αιί απἱ- 

ΠαΠα οταΏί, ααὶ ἀποθιεηί 

ΖΕΡΗ. Παουπαϊςίπιο 5ρεοίασιι]ο οαγήςίῖ, απαὶς πάπα 

νίάσας 1π. ΡοδίδρΠ. 

ΝΟΤ. Φοηἱσεί αἲ Τα βγάΠὴ ΠιᾶΓΘ ΟΡΟΓΑΠΙ παναΡΑΠΗ : 110 

οῄαπα Παπᾶο ρογοπιὶ Ρανίεπη Ἰπδία, απαπία πανί οοπ{ηβ]- 

{ασ οἷας τορίοηί5: ΠΙΗΙ] 6/50 ΕΟΡΗΠΙ πονί, απ ἀῑσίς. 

7ΕΡΗ. Αί {α ΒΙ4οπΙΙΠα ΑΡΕΠΟΓΕΠΙ ποδή2 ἤ 

ΝΟΤ. 8απο; Επτορς ΡαίΤεΠΑ : αίᾶ {πα Ροδίεα ὁ ἷ 

ΖΕΡΗ. ο Ί]]α Ίρεα παντα θο ΠΡΙ. 

ΝΟΤ. Νιπι ος, ΣΟΥ6ΠΙ 6556 4ΠΙΑΙΟΡΕΠΑ {απιάπᾶ τη Ρηε]- 

12 Ίβίο οηπἱά ση οΙ1Πη ΕΟΠΙΡΕΓΗΗΠΙ παβεβανη. 

ΖΕΡΗ. Φίέαν ΠΠΟΓΘΠΗ ΠοδΗΙ: 42 Υ6γο επί οοπδθοι{Β, 1811 

πΗΠΟ α1. 

ο, Ἐπτορα. ἀεςοσπάσναί αἲ 15 Ἰπαϊρυπᾶα, «ᾳμα δις 

αςυπιιῖς εοπηἴθις : 1ρῖ φαρίίου, (το απΗΠῃ 5 απ ]α8- 

«οἱ, τιπᾶ 1αάσραί ρ]ο]κουήπ]ασααθ νιάεναίαν : οἱοηίπι αρα 

ουαί Ῥοι[εοία, εοπίρασᾳπο ςοῖίο Ἱπίογίίς, οἱ γη]έα Ρ]αςίάο : 

ευΏς]ίαδαί οιρο οἱ ἴρ5ε ἵπ Πίου, πηισἰοβαία πο 5ααγ]5δίπηο, 

οἷο τί Έτορα απάοτοί εἰίαπα Ἱπςεσμᾶστο ἵαπναπῃ.  Θποᾷ μή 

βποίαπι ος, ἔππα ου (δα. οἶ(α[ἡβδίηιο δαρίίου αἲ 1ηάγο Γε5Πᾶ- 

τὶς ἴστοις Ί]απα {απιάπο παϊαναί ΠΙαρδυς. Ἐπτορᾶ Υο0 Πη]- 

τίβος Ῥογοι]δᾶ ϱ0 ποροίίο Ἰῶτα αρργε]οπάεταί «ΟΠΗ , Τθ 

ἀεβιστοί; αἹίοτα Υοπίο αρίααπα Ῥερ]απι οοπππεραί, 

3, κοτ. Φαοππᾶσα Πλαά δρεσίασιαπη, 7ορΏγτο, νἰάΙδῖν 

αἳ απια(ονῖαπα, παπίαπα ΠΟΥΕΙ1, ρογίαπίεη(πε ἀΠοσίαπι. 

ΖΕΡΗ. Ίππο απ Ῥοδίοα οομβο(ππηίαΓ ἀαουπάίογα πα]. 

: Νοίο : παπι Ρεϊασας 5ία [πι Παοδας νασανῖέ, Πηςίτοππε 44 Ν 

, - 
τὸν γαλήνην ἐπισπασαμενη λείαν παρεῖχεν ἑαυτὴν, κο αίγασίο Ίεουο 5εάαίαπι(πο 5ο ΡΡΗΜ : ος 4{6Ηὰ ΟΠΊΠΘΒ. 

σον ολ / οι 3. αλ ΝΑ Ε θ 

ν 

ἡμεῖς δὲ πάντες Ὥσυχιαν ἄγοντες οὐδεν ἄλλο Ἡ ὕεα- 
απἰίθπι αρθη{ες, ΠΙΙΙ αἰίαᾶ ᾳπαπῃ 5ροσἴαίουες 5

0111 ΘΟΡΙΠΗ, 1 4 
Δ / ο / 

-ω 3” 

ταὶ μόνον τῶν γιγνομένων παρηκολουθοῦμεν, ᾿Έρωτες 
κω / / 

δὲ παραπετόµενοι μικρὸν ἐκ τῆς θαλάττης, ὡς ἐνίοτε 
.. 

ρω 4 - / 

Χροις τοῖς ποσὶν ἐπιψαύειν τοῦ ὕδατος, Ἴμμενας τὰς 

ο. 4 ην ια ο ς τὸ Φλ 

ἄδας φέροντες Ίδον ἅμα τον ὑμεναιον, αἱ Νηρηϊδες δὲ 

ἀναδῦσαι παρίππευον ἐπὶ τῶν δελφίνων ἐπικροτοῦσαι 
» κ. / / 

ἡμέγυμνοι αἱ πολλαὶ, τό τε τῶν Γριτώνων Ύενος καὶ 

Υψ αλ Δ 6. Ν ”δν ω / ς! 

εἴ τι ἄλλο μἩ Φοθερον ἴειν τον θαλαττίων ἅπαντα 

περιεχόρενε τὴν παῖδα" ὃ μὲν γὰρ Ποσειδῶν ἐπιδεθη- 

ὼς ἄριατος . ἔνων πὖν Αμφιτρίτην ἕ 
χὼς ἄρματος, παροχουμενην την Ἀμφιτρίιτην ἔχων 

απα Ποραηί, αθκοσίαμαππατ. Αππογες ΡΟΥΓΟ {ηχία γο]αη{ε5 ι 

ρα]]απα δαρΓὰ ΠηάΓΕ,, εἰς τί ποπ πα παπα δη ΡΗΠΙΙ5 Ρον 

ἀαϊνατοπί αθπᾶπα, ΔΟΕοΗΦᾶ5 [8005 Γογοπίαος οαπεβᾶπί εἰ] | 

Ἠγπιθησ η : Νοτεῖᾶος Ὑθυο ΕΠΙΟΓΣΗ0 αἀεᾳπἰίαβαπί Τη ἀθ1ρ]ῖ- / 

πίς αρρ]αάοπίος. δοηίηι αρ Ῥ]ογά απο : ἔππα θἵαπα Τηϊ(ο-. 

ΤΙΙΗ 5615. οἱ 5ἱ απο αἰϊαᾶ ποπ (ογηίβοπα γἶδα ΠΙαΙΠΟΓΗΠΗΣ 

ουσία οοτοας ἀποοῦαπί οἴτοα ΡΗο]]απι.. ΧερίππΙς απάθα 

ο δύθ5ο οστα, ἁδράθηίοπι Ἰαἱου Απιρηιιιίος Ἠαβεη. 



(55 - 555) Ῥτλτοαίι ΜΟΒΤΙΟΒΙ ΛΜ. 65 

προηγε γεγηθὼς ὁδοποιῶν νηχομένῳ τῷ ἀδελφῷ: ἐπὶ | ρταεοάεραί Ἠ]αεῖς, τῖαπιαπε [αοῖεμαί παίαηιῖ Πιαἰηῖ. Ὀοηῖ- 

πᾶσι δὲ τὸν Ἀφροδίτην δύο Τρίτωνες ἕφερον ἐπὶ κόγ-- | απε Ὑεπετοπ ἄπο Τηϊΐοπες Γεγεβαπί ἵπ οομεῖα ἀθοιηΡεή- 
. Π πλ] 3 ; 

γης καταχειµένην, ἄνθη παντοῖα ἐπιπάττουσαν τῇ 

ο) Ὢ ας 

Ἡ 

ια. [ο 

ο. πλ. 

ο ος Ρ Ὡς υ.) ο - 

β / 
τὸ Δικταῖον ἄντρον ἐ ὧν πρωι .. χα 

ο. 
τραν έρος διξ χυμα 

νο τς 
Ζέφυρε τῆς θέας: ἐγὼ δὲ Ἡ 
ανας ἀνθρώπους ἕ ἑώρων. 

τα. 

Χ. 

ΝΕΚΡΙΚΟΙ ΔΙΛΛΟΓΟΙ. 

1: 

ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΝΑΙ ΠΟΛΥΔΕΥΚΟΥΣ 

ν 
1. ΔΙΟΓ. Ὦ Πολύδευχες, ἐν υτέλλομαί σοι, ἐπειδὰν 

τάχιστι τα ἀνέλθης --- σὺν .- ἐστιν, οἴμαι, ἀναθιῶν 
αμ 

αὕριον --Ἡν που ἴδης Μένιππον τὸν χύνα 

ὃ' ἂν αὐτὸν ἐν Κορίνθῳ χατὰ τὸ Κράνειον 3 ἐν Λυχείε 
πρὸς ἀλλήλους φιλοσόφων Ὃ οι 

υὦ πε. χελεύει 

ὃ Διογένης, εἴ σοι ϊκανῶς τὰ τος, γῆς καταγεγέλασται, 
ἄἴχειν ἐνθάδε πολλῷ πλείω ἐπιγελασόμε νου" ἐχεῖ 

φιβόλῳ σοὶ ἔτι ὃ γέλως ην καὶ πολὺ τὸ « τίς 
να , 

οἵδε τὰ μετὰ τὸν βίον: » ἐνταῦθα δὲ οὗ παύσ; 

τῶν ἐριζόντων 

τα -εἴπειν πρὸς αὐτὸν ὅτι σοὶ 

Ἡ 
Η.ΞΝ υ 

βεβαίως γελῶν καθάπε 
. 

ερ 2ὰν 

δρᾶς τοὺς πλουσίους καὶ σατράπας καὶ τυράννους οὕτω : Ε 

ενὼ νῦν, χα) μάλιστα ἐ Επει 

ον 
Ξαπευνοὺς χα) σήμο Ὅσα ἐκ μόνης οἴμω) Ὕης οιαΥνω- 

- σχομένους. χαὶ ὅ 
μένοιτῶν ἄνω. 
σάµενον τὴν 
που εὕροι 
ἔκ καθαρσίου ἤ τι τοιοῦτον. 

9. ΠΟΛ. Ἀλλ' ἀπαγγελῶ τα 

Ὅπως δὲ εἰδὣ μάλιστα τς ἴς ἐστι 

ΔΙΟΓ. Γέρων, φαλακρὸς, 
ϱου, ἅπαντι ἀνέμῳ ἀναπεπταμένον καὶ 

τῶν ῥακίων ποικίλον, γελᾶ δ᾽ αεὶ καὶ πε πολλὰ τοὺς 
ἁλαζόνας τούτους φιλοσόφους ἐπ ισκώττει 

ΠΟΛ. ΄'Ῥάδιον εὑρεῖν. ἀπό 
ΔΙΟΓ. Βούλει χαὶ πρὸς αὐ 

τι τοὺς φιλοσόφους; 
ΠΟΛ. Λέγε: οὗ βαρὺ γὰρ οὐδὲ τοῦτο. 
ΔΙΟΓ. Τὸ μὲν ὅλον παύσασθαι αὐτοῖς 

ληροῦσι καὶ περὶ τῶν ὅλων ἐρίζουσι καὶ κέρατα 

ὅτι μαλθαχκοὶ καὶ ἀγεννεῖς 

Ταῦταλ λέγε αὐτῷ, χαὶ προ 

ολ ἴχειν θέρµων τε πολλῶν καὶ εἴ 
ᾧ ἰ 

είσι µεμνη- 
ο νε λν 

σετι Ε.τλη- 

δφ Ἑκάτης δεῖπνον χείμ. ιῆ η. 9 « κ. Φυ 5 ο” « ἐν τῃ τρ 

Σ΄ ΄ 
ὦ Ἀιογενες. 

ή) την ὄψιν. 

Ὅτα, 

- . 
τριθώνιον ἔχων πολύθυ-- 

ταῖς ἐπιπτυγαϊς 

ΥΕ τούτων. 

τοὺς ἐκείνους ἐντείλωμαί 

παρεγγύα 
υ υ 

φύουσιν 

ἴεπι, Ποτες οπ]ηίσεπος ἱη5ρεισεπίαπ 5Ροηςα». 

4. Ἠασε α Ῥμωπίοῖα πξαπθ αἆ Οτείαπα 5ιπί [αοία. Ῥοςί- 

απαπι γετο Ῥοάεπα ἵπ Ἱηδα]α Ροδη{, ἵαπτας ΠΟΠ αΠΡΙΗΣ 

εχςίαβαξ, 5εὰ Ῥγείιεησα πιαπα Φαρίίογ αΏάανΙί Ἐπτοραπα ἵπ 

Ρϊείααπι απίταπα ταβογο 5α[αξαπα ἀε]ες[ῖσαιο οομ]ῖς : απι 

επίπι Παπά ἰσποταῦαί, ου]ας τεῖ στα[ῖα ἀπεθτείαγ: {παπι πος 

Ἱπιρείη {αε{ο αῑας αΠαπι ρε]ασῖ ρατίεπα εοπεαβαηας. 

ΝΟΤ. Τε Ρεαίαπι, Ζερπτε, 5ρεείασπ]ο: αἱ οσο στνρ]ια5 

Ἰπίετεα, εἰ εΙερμαπίος εἴ πῖστος Ποπαίπες τάεραπη. 

11. 

Χ. 

ΜΟΠΤΟΟΠΝΙΟΝΜ ΡΙΑΙΟΚΙΠ. 

ες 

ΡΙΟάΕΝΙΣ5 ΕΤ ΡΟΙΙΤΟΙΣ. 

1. ΡΙΟ. Ο Ῥο]ας, πιαπάο ΕΠΙ, κἰπηπ]αίηις΄ αᾱ ΞΠΡΘΓΟ5 

εξεεπάεεῖς (ἴπαπα εδί επἶπα, ορίπος, ἵΠ γΙίαπα τοίτο ογας)» 

εἰεαδῖ π]άετῖς Μεπίρριπι εἄπεπι (Ἰητοπονίς απίθπη Π]απα ο0- 

τιπ{λῖ αἆ Οταπειπα, απ ἵπ Τγοεο αἰίγζαηίες Ιπίος 5ε ρ]]ο- 

5ορ]ιος ἀετιάεηίεπη) , πέ ἀῑσας αἆ εστα : Τα, ἈΤοπῖρρο, ΙπῬεί 

ΏΙοβεΠες, 5ἱ ΠΡῖ εαξῖς, απσ 5πρει ἵεταπῃ σετυµίης, 5 

ἀετῖςα, τεπῖτο Ἠπο πππ]ίο Ῥίατα Ἱττίκαγαπη : 1Πῖο οἰοπῖπα ἴπ 

απιρῖσαο ΠΡΙ τίδας εταξ, Παάφπε ἵπ ο πηπ]ίππα, Οπἷς οπῖπα 

οπιπίπο ποσῖέ απσ Ῥο5έ τἰίαπα εἶπέ εοπξεσπίητα 2 ηῖς τετο 

ΤΟΠ ἀθδίπες Ῥοπα Πά6 τῖάετα, τε]α[ῖ ερο παπο 6ἱ πιακίπιθ 

απῖάσπα πΡὶ γ]άετῖς ἀῑγιίος ἰςίο5, εἰ 5αΐταρας, εἰ ΓγΤάΠΠΟΣ., 

ἴαπι Ἠαπη]ες πι]]ο(αθ Ιηςῖρηϊ ἀἰς[ποίος, ας 5οἶο εἶα]αία 

ἀϊδποξσεπάοςξ, εοξᾳπε ε-ξε πιο]]ες αἱ ἵσπανος, ἆππι ΤΕΟΟΙ- 

ἁαπίας Τεγαπα 5αρετατΗπη.  Ἰδία ἀῑο 1ρ5ῖ, αίηπε ΙΠςΗρος, αἱ 

Ἱπρ]εία Παρίπῖς πιη]ς Ῥεγα τοπῖαί, ϱἱ 5ἱ απαπῃ τρεγεῖΓ ἵπ 

μηπῖο Ηεεαίθς ορΠαπῃ ]αεεηίοπα, απἲ οταπῃ Ἰηςίταία, απἲ {αιε 

απϊάκαπῃ. 

9. ΡΟΙ.. Αί Ιξία τεπΗπεῖαΒο, Πίοσοπες : πιοάο ποτοτῖη 

ασεπταία, απα[ῖς 5ε Γαεἶε. 

ΡΙΟ. Βεπεχ , εαϊτας, ραβαπι Ἰαθεῃς ηπα]Ι[ογε, οπιηῖ 

τεπίο αρετίαπῃ, εἰ αρρ]ῖσαἰ[ῖς ῬαηπογΠῃ αΞ5ΗΠΙΕΠΙῑ5 γαΙΗΠῃ : 

πεί απίοπα 5επηροτ, οἳ ρΙαγίπιαπα Ἠ]ος πιεπάασες αιτοσαη- 

{αι ῬμΙΙοδορ]ιος Παπά. 

ΡΟΙ,. Ἐασῖε οσί ουπῃ Ἰητεπίτε αἲ ἴςεῖς απϊάσπι ΙπάϊεΙϊς. 

ΡΙΟ. Ὑππ) αἆ 1ρεος αποππε Π]ος πιαπάεπι απ]άάαπα ρΗ]- 

Ί05οΡΠΟΣ 2 

ΡΟΙ.. Ρῖς : πεπιε επῖπι στατθ πη]Ώί Παοπῖί Ίου. 

ΡΙΟ. Έτσο ἵπ 5ΙΠΙΠΙα 5εγῖο 1ρδῖς ἀεπαποῖα, τί ἀεξιπαπί 

πησατί, ἆς τερας απ]γεγεῖς τἰκατί, «ΟΓΠΙ 6εΠείατε 51 
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ἀλλήλοις καὶ κροχοδείλους ποιοῦσι χαὶ τὰ τοιαῦτα 

ἄπορα ἐρωτᾶν διδάσκουσι τὸν νοῦν. ; 

ΠΟΛ. Ἁλλ' ἐμὲ ἀμαθη καὶ ἀπαίδευτον εἴνχι φή- 

σουσι ο ως τῆς σοφίας αὐτῶν. 

ΑΙΟΓ. Σὺ δὲ οἰμώζειν αὐτοις παρ) ἐμοῦ λέγε. 

ΠΟΛ. Καὶ ταῦτα, ὦ Αιόγενες; ἀπαγγελῶ. 

8. ΔΙΟΓ. Τοῖς δ, ὦ φΏπατον Ἠολυδε 

χιον, ἀπάγγελλε παῦτα ας ἡμῶν: Τί, ῶ μάτ ταιοι, αν 

7ρυσὺν φυλά ἑαυτοὺς λογιζό-- 

μενοι τοὺς τόκους καὶ τάλαντα ἐπὶ ταλ άντοις συντι- 

θέντες, οὓς χρᾶ ἕνα ὀθολὸν ἕ- ἔχοντας ἥχειν μετ’ ὀλίγον: 

Πολ. αι καὶ ταῦτα πρὸς ἐχείνους. 

ΑΙΟΓ. Ἅλλ ο. χαὶ τοῖς Χαλσῖς τε χαὶ ἰσχυροῖς λέγε 

λε ο λρ τε τῷ Κορυθίῳ χαὶ Δαμοξένῳ τῷ παλαιστή. . 

ε ἡ ζανθὴ χόµη οὔτε τὰ χαροπὰ ἲ 

πλ υσίοις 

τιμωρεῖσθε 

ὅτι παρ) ἡμῖν οὔτ 

μέλανα ὅ ὄμματα ἂ ἐρύθημα ἐπὶ τοῦ προσώπου ἔτι ἔστιν ἢ 

γε ὃρα εὔτονα ἢ ὤμοι χαρτεροὶ;, ἀλλὰ πάντα µία Μύχο- 

νος, φασὶ, κρανία Ἱυμνὰ τ τοῦ κάλλους. 

πο, Λ. οὐ Ἰαλεπὸν οὗ οὐδὲ ταῦτα εἰπεῖν πρὸς τοὺς κα- 

λοὺς καὶ ἰσχυρούς. κ. 
4. ΔΙΟΓ. Καὶ τοῖς πένησιν, ῶ Λάκων, ---- πολλοι 

Λ 

δ) εἰσὶ καὶ Αγθόμενοι τῷ πράγματι καὶ οἰκτείροντες την 

ἀπορίαν --- λέγε μήτε δαχρύειν μήτ' οἰμώζειν διηγη- 

σάµενος τὴν τας ἰσοτιμέαν, καὶ ὅτι ὄψονται τοὺς 

ἐκεῖ πλουσίους οὐδὲν ἀμείνους αὐτῶν: καὶ λακεδ δαιμο- 

υόοις δὲ τοῖς σοῖς ταῦτα, εἰ δοχεῖ, παρ ἐμοῦ ἐπιτίμησον 

λέγων ἐχλελύσθαι αὐτούς. 

ΠΟΛ. δὲν, ὦ Διόγενες, περὶ Λακεδαιμονίων 

λέγε: οὗ γὰρ ἀνέξομαί γε" ἃ δὲ πρὸς τοὺς ἄλλους 

ἔφησθα, ἀπαγγελῶ. 

ΔΙΟΓ. Εάσωμεν τούτους» ἐπεί σοι δοχεῖ: σὺ ὃ᾽ οἷς 

προεῖπον ἀπένεγκον πα ϱ) ἐμοῦ τοὺς λόγους. 

ΠΛΟΥΤΩΝ Η ΚΑΤΑ ΜΕΝΠΙΠΟ). 

1. ΚΡΟΙΣ. Οὐ φέροµεν, ὢ Πλούτων, Μένιππον 
τουτονὶ τὸν χύνα παροικοῦντα: ὥστε ἢ ἐχεῖνόν ποι µε-- 

τάστησον ἢ ἡμεῖς μετοικήσομεν ἐς ἔτε 

ΠΛΟΥΤ, Τί δ Ἵ 

ὤν: 

ΚΡΟΙΣ. Ἐπειδὰν Ἅμεῖις οἰμώζωμεν καὶ στένωµεν 

ίνων µε ος τῶν ἄνω» Μίδας μὲν οὗτοσὶ τι 

7ρυσί 
με ος τῶν θησαυρῶν, ἐπιγελᾶ χαὶ ἐ ξονειδίζει ἃ ἄνδρά- 

ποδα καὶ χαθάρµατα δυᾶς ἀποχαλῶν, ἕ ἐνίοτε 

ρον τόπον. 
- 

ὑμᾶς δει νὸν ἐργάζεται ὁμόνεχρος 

ο 
ο. ορια. 

ου» Σαρδανάπαλλος ὃ δὲ τῆς πολλῆς τρυφῆς, ἐὼ ὃ 
; 

Ε δὲ καὶ ἄδων 

ἐπιταράττει ἡμῶν τὰς οἰμωγὰς, ὰ καὶ ὅλως λυπηρός ἐστι. 
ΠΝΟΥΤ. Τι ταῦτά φασιν, ὦ Μένιππες 

λήθη  ῶ Πλούτων" μισῶ γὰρ αὐτοὺς ἀγεν- 
ώς 

ολ. εθρο οὓς ὄντας, οἷς οὐχ απ έχρησε βιῶναι κακῶς, 
μα Ας 

λλὰ καὶ ἀποθανόντες ἔτι µέμνηνται καὶ πώ περι έχοντ ται 
/ 

σου σνωῳ" 7σπρω τοιγαροὺν ανιῶν αὐτούς ΣΤΑΡ 

(393 - 456) 

πηπίπο, ετοζοᾷ]ος Ππαοτε, 6ἱ ο]αςπιοᾶί Ῥογρ]εχνας ἱπέοτ- 
τοσο απο]. τη οηΏΡς 1Πς6ΓοΓ6. 

ΡΟΗ. 5εὰ πιε Ἱπάοσίαπα οἱ ἀῑδαῖρ]πα οχρετίοπη οςςο αἷ- 
οοηί, απϊ απάεαπα ἵποισατε ςαρ[επ[ῖαπι Ίρ5ογηπῃ. 

Ρ1Ο. Ταπα πα Ῥ]ογατε Ί]ος α πῃε ]αμο. 

ΡΟΙ.. Εἰ πας Ίρεα, Ώϊοσεπες, ΤΕΓΟΓΑΠΙ. 

3. ΡΙΟ. Πιν ένας απίεπα, 5ιαγἱςείπιε Ῥο]ασμ]α, πποῖα 

Ιδίως α πορῖςτ Οπἷᾶ, ο γαπῖ, απΓάπΙ ομδἰοβῖςδ αὰ 

απίοπη γοσπηθί 1ρ5ῖ ογαεἶα[{ςδ, ταοπειη Ἰπευηίες αξυτατήπα, 

εἰ ἰαἱοηπία 5αρογ {α]οηίῖς οοπιροπεηίος, απος οροτίεἰ πο 

οΡο]ο Πηςίγασίος Ίας γεηῖγε ραπ]]ο Ρος{2 

ΡΟΙ,. ΕΙ ἴ]α ἀῑσοπίατ αἆ ϱο5. 

ΡΙΟ. Τπιο οἴῖαπι Γογποξυ]ῖς 15 ας τοραςίας ἀῑοῖίο, ΜΠε- 

ο ΟονΙπί]μίο οἱ Ώαπποχεπο Ἰοία[οτί, αρπἀ πος ηθο Παναπι 

6ΟΠΊάΠ1, πες σταίε {ογγος αὐί ηἰρεϊσαηίες οσ]ος., πθο ΠΟΓΕΠΙ 

ἵπ [αἱ απηρ]ας αἀθσ»ε, απί πδιγος Ἰπίρηίος, ἨΠΠΙΘΓΟΣΥΕ 

τα]άος; 5ο οπηπῖα, σος αἴππί, ππα ΜΙΥΕΟΠΗΣ, εταπῖα παᾶα 

ρολ ἑαάἶπο. 

ΡΟΙ.. Νε ἰδία απ]άθηα ππο]εςίππα επῖέ αχΡοπετε αραιά ρι]- 

εμτος εἰ τοριςίος. 

4. ΡΙΟ. Ῥοπο ραπροιῖρας, ο ΤάεοΠ, (Πάπα 5Πί 54Π8 

πι, οἱ σταν]{εν [εγοπίες Ἰ]απι τοπ, πῄσογθ(αε ἀερ]οταῃ- 

{65 Ιπορ]απι) ας, πο Ἰασίπιας πει ε]π]αίπ εὐαπί, οπαιταία, 

απῶ Ἠίο ορ[πεί, οοπάΠῖοπαπι οᾳπαΠίαίας Ἰάᾳπε εἰϊαπι 

605 6556 ΥΙΣυτος, αῖ Ι5ί1ο ΤΠ ν]ία 5αηί ἀῑν]ίος, π]ῖ]ο πηεβογος 

56. Εί Ταεεάαιηοπῖῖς Επῖς Ιδία, 5ἱ γἰάείητ, ΠΊθΟ ΠΟΠΙΙηΘ 
εχρτοῦγα, ἀῑοίοαπε πποπῖρας 5ο]αῖς 605 α Ῥηϊδιπα 5εγοτῖ- 

{αΐο ἀεςοῖνίς»ο. 
ΡΟΙ.. 6ᾳτε, ΏΙοσεπες, 4ε Τιαοεάσπιοπῖϊς απἰεσααπα ἀῑνε- 

τὶ5; ο πἱάεπα ΠΟΠ ἴδταπη : ασ γετο αἆ αἰῖος ππαμάαςίί, τθ- 

πυΠΟΙαΡο. 

ΙΟ. ΜΠαπιας Ιδίος, αποπίαπα ία Εδί νἰάείαν : αἲ ία, 

αυῖρης απίο ἀῑνϊ, Ρετ[εγ πιαπάαία πηεᾶ. 

9 

ΡΙΤΤΟ ΡΕ 6ΟΝΤΒΕΑ ΜΕΝΙΡΡ{ΓΜ. 

1. Οβα:5Ό5. Νοἢ εμας, ο Ῥ]αΐο, Μεπίρρυπη Ι5ίαπη 

63Π6ΠΗ Ἰηχία πος αριαηίοπ : πατε απί Ἰληπι αἴῑο αὈῖτε 

ε0Ρ6: απ{ πος παϊσναβίης 1 αλἴαπα Ἰοση. 

ΡΙΤ. Ου]ὰ ααἴθπα γορῖς πηα]] [αοἳς, ααἲ Ρετίηᾶε ας γος 

5ἳί πιογίαας» 

ΟΠ:5. Οπαπάο πος ΡΙοΓαΠΊΗ5 οἱ σεηΙηι5,, ἱςέογυ η τοηῖ- 

πϊσορηίος Ὕπα. «αργα α[[αογαπί, ἉΠάας Ῥ]οςο αππὶ, Φατά8- 

παρα]ας Ίςία πυ]ία: Ἰηχυπία., 65ο τενο Ογῶ5ι5 ΠεςαΓοτπη, 

Ἱττϊᾶεί οἱ οοην]οϊαίαε, πιαποῖ]ρῖα πο οἱ ρἰασμ]αγες τουίαης : 

πίοιάΠα οἴῖαπι οπηίαπάο ομαγυαί ποδίτος σεπαίας τη 

ΞΕΗΠΙΠΙ8, Ππο]ορίηας ο5ί. 

ΡΙΤ. Ου]ὰ Ιδία ἀῑεπης, Μοπίρρο» 

ΜΕΝ. Ύετα, Ρ]αίο : οἱ επῖπι 605, σπἱρρο Ίσπατος οἱ 

Ῥογά[Πςςίπιος, απ θα ποἨ. 5αΐϊς Πα νῖνετο ππα]ε, 5εᾷ εἳ 

πηογιμῖ τουογάσπίατ ας πιογάῖοις τοῖπετε ουρῖαηί τος 51ρε- 

:φαπάθο ργορίθιθα, ἆππα ἀοἱογο ος α[ῆςίο. 



(στ - 549) 

ΠΛΟΥΤ. 
στερόµενοι. 

ϕ | ώς Ν , Σ / ὥς 
ΜΕΝ. ἸΚαὶ σὺ µωραΐνεις, ὦ Πλούτων, ὁμόψηφος 

ὢν τοῖς τούτων στεναγμοῖς; 

ΠΛΟΥΤ. Οὐδαμῶς, ἀλλ οὐκ ἂν ἐθέλοιμι στασιά- 
ζειν ὑμᾶς. 

ΜΕΝ. ἸΚαὶ μὴν, ὦ κάκιστοι Λυδῶν καὶ ὥρυ- [σσ  ν] 
ον Ξ ος ὃ ; 

νῶν καὶ Ἀσσυρίων. οὕτω γιγνώσκετε ὣς οὐδὲ παυσοµέ- ἵ 2 ΥΥ μ ώ ος 
νου µου" ἔνθα γὰρ ἂν ἴητε, ἀκολουθήσω ἀνιῶν καὶ 

Ἀλλ' οὐ γρή: λυποῦνται γὰρ οὐ μικρῶν 

κατάδων καὶ καταγελῶν. 

ΚΡΟΙΣ. Ταῦτα οὖχ ὕθρις; 
ΜΕΝ. Οὐκ, ἀλλ’ ἐκεῖνα ὕθρις ἣν, ἃ ὑμεῖς ἐποιεῖτε 

προσχυνεῖσθαι ἀξιοῦντες καὶ ἐλευθέροις ἀνδράσιν ..- 

φῶντες καὶ τοῦ θανάτου τὸ παράπαν οὐ μνημονεύοντες" 

τοιγαροῦν οἰμώξεσθε π άντων ἐκείνων ἀφηρημένοι. 

ΚΡΟΙΣ. Πολλῶν γε, ὦ θεοὶ, καὶ μεγάλων κτηµά-- 

των. 
ΜΙΑ. Ὅσου μὲν ἐγὼ γρυσοῦ. 
ΣΑΡΑ. Ὅσης δὲ ἐγὼ τρυφῆς. 

ΜΕΝ. Εὖ γε, οὕτω ποιεῖτε: ὀδύρεσθε μὲν ὑμεῖς, ἐγὼ 

τὸ γνῶθι σαυτὸν πολλάκις συνείρων ἐπάσομαι ὑμῖν" 

πρεποι γὰρ ἂν ταῖς τοιαύταις οἴμωγαῖς ἐπαδόμενον. 

9. 

ΜΕΝΙΠΠΟΥ, ΑΜΦΙΛΟΧΟΥ ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΩΝΙΟ}. 

1. ΜΕΝ. Σφὼ βέντοι, ῶ Τροφώνιε χαὶ ἌμφΏοχε, 
νεκροὶ ὄντες οὐκ οἱδ ὅπως ναῶν κατηξιώθητε καὶ µάν- 
τεις δοχεῖτε, καὶ οἳ µάταιοι τῶν ἀνθρώπων θεοὺς ὑμᾶς 
ὑπειλήφασιν εἶναι. 

ΑΛΙΦΙΛ. Τί οὖν ἡμεῖς αἴτιοι, εἰ ὑπ ἀνοίας ἐκεῖνοι 

τοιαῦτα περὶ νεκρῶν δοξάζουσιν; 

ΜΕΝ. Ἀλλ) οὐκ ἂν ἐδόξαζον, εἰ μὴ ζῶντες καὶ ὑμεῖς 

ποιοῦτα ἑτερατεύεσθε ὡς τὰ μέλλοντα προειδότες καὶ 
προειπεῖν δυνάµενοι τοῖς ἐρομένοις. 

1ροῦ. Ὢ Μένιππε, Ἀμφίλοχος / μὲν οὗτος ἂν εἷ- 

δείη ὅ τι αὐτῷ ἀποκριτέον ὑπὲρ αὐτοῦ, ἐγὼ δὲ ρως 

εἰμὶ καὶ μαντεύομαι, Ἡν τις χατέλθη παρ᾽ ἐμέε. σὺ δ᾽ 
ἔοικας οὐχ ἐπιδεδημηκέναι Λεθαδεία τὸ παράπαν : οὐ 

τρ ἂν ἠπίστεις σὺ τούτοις. 
. ΜΕΝ. Τί φής; εἰ μὴ ἐς Λεθάδειαν Ἱὰρτ παρέλθω 

χαὶ ος ταῖς ὀθόναις Ὑελοίως μᾶζαν ἐν ταῖν ἅξ- 

βοῖν ἔχων εἰσερπύσω διὰ τοῦ στοµίου ταπεινοῦ ὄντος ἐς 
τὸ σπήλαιον, οὐκ ἂν ἠδυνάμην εἰδέναι ὅτι γακρὸς εἶ 
ὥσπερ ἡμεῖς μόνη τῇ γοη τείᾳ διαφέρων; ἀλλὰ πρὸς τῆς 

μαντικῆς, τί δαὶ ὃ ἥρως ἐστίν; ἀγνοῦ γάρ. 

τροςφ. Ἔξ ἀνθρώπ του τι καὶ θεοῦ σύνβετον. 
ΜΕΝ. Ὁ μήτε ἄνθρωπός ἐστιν, ὡς φῆςι μήτε θεὸὺς, 

καὶ συναμφότερόν ἐστι; νῦν οὖν ποῦ σου τὸ θεῶν ἐκεῖνο 
ἡμίτομον ἀπελήλυθε: 

ΤΡΟΦ. Χρᾶ, ὦ Μένιππε, ἐν Βοιωτία. 
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ΡΗΟΤ. Αί ποπ οροΓίαί : 

ῥη]ναι1. 

ἀο]επί οΠΙΠ Ἠον. ραιγίς τορις 

ΜΕΝ. Ταπε εἰίαα ἀε]ίνας, Ῥ]αίο, απ οπ]ου]απα αθ[ίοῖας 

ΘΟΓΗΠΑ δα δρ]ῖς 2 

ΡΙῦΤ. ΝεπΙ(παηα : 

ΠΊΟΥΕΓΟ, 

2. ΜΕΝ. ΑίΠαϊ, ρεςῖπηϊ Ἰπάσταπι οἱ Ῥμνγσαπα δἱ Α5- 

ΞΥΤΙΟΡΗΤΗ» ία νοβίδοπΠα 5ίαἑπῖία, πιο ππ]Ιο Ρασίο 6556 ἀθδί- 

αγαπα τ. 4ποσΠππ(μα οηἱπ Ιγεης, Ῥογδέαματ ὤστο γοῬίς 

{401615 οσσοἵπεης ας ἀοι]άσῃς. 

5ο πο]ίπι οηπἰάσπα 5εΚΙΠΟΠΘΗΙ ος 

ΟΠΩΝ. Τξίο ΠοΠΠθ οοπ{απηθ]ία οδί2 

ΜΗΝ. Νο οδί : 5εᾷ ἴδία, σπα νο [αοϊερα([ῖς, ἀῑσπος 

αῖ πζογατρην]ηί γος[ογοηίας., Πηεγίς Ἱοπηϊηῖθας Ἰηςυ]ίαπίος, 

πιοτιῖδαπο οΠΙΠΙΠΟ ΙΠΊΠΙΘΙΠΟΓΕ5.  1Τ4εο ογσο Ρ]ογαίε οπηπίρ5 

ἴδι]ς 5ρο]ίαί1. 

6Μα:. Μι] 5απε, 4, πιασηῖδαᾳπε ροββος5ΙοΠίρις. 

ΜΙΡΑΡ. Οπαπίο απ]άεπι οσο αΓΟ! 

ΒΑΠΒΡΑΝΑΡΑΙΗΙΙ5. Εί ερο απαπία Ἰαχηνία ! 

ΜΕΝ. Ἐπσοα, ία Ἱηδία : Ἰαπποπίαπηϊπί απἶάεηα νο; 

65ο γοτο ἴ]πά, Νοδος Τε τρςῦν, 56ρρία5 Ιπσοπηίπαης οσσἴπαπα 

τοῖς; Ώε]]ο οπ]πι ἀθοθαί Ι5Παδπιοςί ση] ήνας αἀσαπίαίαπι. 

9, 

ΜΕΝΙΡΡΙ, ΑΜΡΗΙΠΙΟΟΠΗΙ ΕΤ ΤΔΟΡΗΟΝΗΠ. 

1. ΜΕΝ. Ύο5 απἰάεπα, Τγορμοηϊ εἰ ΑΠΙΡΗΙΟΟµα, πποτίπΙ 

απΠΗ 51815, πεξοῖο α1ιο ρασίο {οπιρ]ῖς οςεἶς Ποπογα/1, γαΐες- 

απο γΙἀεπηηϊ, εἰ αῖ γαηῖ 5αη{ Ἰηίου πιογία]ες, ἀθος ε.ςθ Υος 

ατβιταηίας. 

ΑΜΡΗ. Οτπ]ᾷ ε/δο32 Πο5ηθ ἵπ ζα1]σᾶ ΞΗΠΙΙ5,, 5ἱ ργ ἆθηπθ- 

Πα 1δίΙ Γαία 4ᾳ πιογεαῖς ορίπαπ{αγ 5 

ΜΕΝ. Αίποη ορίπατεπίας, πϊςί ε{ τῖνϊ Υος {α]ες ργῶςί]- 

σἷα» ργῶ γορίς (π]ἱςεείϊς, απαδῖ Επἱατα ργῶςοΙτοίῖς οἱ ρυααἷ- 

εο/6 Ροβδεί{5 τοσαπ{ίβις. 

ΤΠΟΡΗ. Μαπίρρε, Απιριιοσμις Ἠϊσσο, φοἰνονν απῖά 

8ἱΡΙ ταδροπεΠά Πα 5ἷέ Ῥτο 56: 60 Υατο Ἠθιος 5Η, οί 

οτασπ]α τοζ(ο, 5ἱ απῖς ἀεξεσπάθηί αἆ ππθ. ἨΗαιά 5απο γ]άοδ- 

τί ΠΠ(ΠΚΠΙ Ἰηγίδί5ςο Τ6βαάεαΠΙ : ΠΟΠ δΠίΠ1 Πάθπα πδραΓος 

Ιδ[ῖς. 

2. Οπ]ᾷ αἰδὸ 65ο, πἰδί Ποραάσαπα αἀϊστο, ουπαίαδαε - 

{αἱς τἰάϊομ]ε, ο[ίαπι πιαπίριας {οποις ΙπγαρςεΓο Ρ6Γ 05 6- 

ΡεβδδΠη Ιπ. ΔΡΕΟΙΠΙ, Πδπθαπα  5οἶγο ἴς ΠΙοΡΠΗΠΙ 6-»ς, 

απαπιαάπιοᾶσπα Ἠ95, 5οἷα ργα"σίαταπα. [αάς ἀἴνοιδαπη 2 

Ὑθγη, ρου ατίεα ἀῑνίπαιιά!, απἷᾶ (απάεμα Ἠεγος ε5ἰ2 ΙσηοΓο 

θΠΙΠ1. 

ΤΠπΟΡΗ. Ἐν Ἰοπηίπα φιΠάἆαπα οἱ ἆθο οοπιροδίαπῃ. 

ΜΕΝ. Οποά πεσαε Ἠοπιο δίέ, αἱ αἲδ, πεσια ἆοις; 5ο 

φἰπιυ] πίπαιη(παο». Νιπο Ισίίατ απο πα ἰδία ἀαὶ ἁηαῖα 

ραῖς αβΙ{2 

ΤΒΟΡΗ. Ονασυ]α οὐ1ς, Μεπῖρρε. 1π Βωο[ία, 



55 Χ. 

ΜΕΝ. ουκ οἴδα., 
μέντοι ὅλος εἴ νε εκρὸς ἀκριθῶς ὁ 

ο ῃ ϱ να 
Ὀ] Ῥροφώνιε, ὅτι και λ 

0 

/ 

4. 

ΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΧΔΡΩΝΟΣ. 

ἘΡΥΙ. Λογισὸ 
ΕΕ ος ὴ να νο 

μοι Οφειλεις ἤδη, ὅπως μὴ αὖθις ἐρίζωμέν τ ε περι αὐ-- 
|) Π 

ον. -. / 
ύμεθα Ὀπορθμεο, εἰ δοχεῖ, ὅπόσα 

τῶν. 
Π ο τς ω ν Ν ε / 

ΧΑΡ. Λογισώμεθα, ὦ Ἑρμη: ἄμεινον γὰρ ὧρίσθαι 

καὶ ἀπραγμονέστερον. 
αν δα 

ΕΡΜ. Ἄγκυραν ἐντειλαμένῳ ἐχόμισα 

γμῶν. 

ο 
ορα- 

ἘΡΜ. ΝΑ τὸν ' ἴδυ 

τροπωτΏρα δύο ὀβολὸ 

ρε πότε 
ἘΡΥ. Καὶ ἀχέστραν 

ἐγὼ κατέέαλον. 

ΧΑΡ. Καὶ τούτους τι 

ΓΕΡΜ. Καὶ απρὸν ὡς ἐπιπλάσαι τοῦ σκας ιδίου τὰ 

ἀγεφγότα καὶ ἥλους ὃ δὲ καὶ καλώδιον, ἀφ᾽ οὗ τὴν ὑπέραν 

ἐποίησας, δύο δραχμῶν. ἅπαντα. 

ΧΑΡ. Καὶ ἄξια ταῦτα ὠνήσω. 

ΕΡΗ. Ταῦτά ἐστιν, εἰ μή τι ἄλλο ἡμᾶς διέλαθεν ἐν 

τῷ λογισμῶ. Πότε δ᾽ οὖν ταῦτα ἀποδώσειν φής; 

ΧΑΡ. Νὺν μὲν, ῶ Ἑρμη, ἀδύνατον, Ὦν δὲ λοιμός τ 

ἢ πόλεμος καταπέμη ἀθρόους τινὰς. ἐνέσται τότε ἄπο- 

ερθᾶναι παραλογιζόμενον τὰ πορθμεῖα. 

», ΕΡΜ. ΝῦΌν οὖν ἐγὼ καθεδοῦμαι τὰ κάκιστα εὖ- 
εῄ δ 

χόμενος γενέο σθαι, ὁ ὡς ἂν ἀπὸ τούτων ἀπολάδοιμι; 

ΧΑΡ. Οὐκ ἔστιν ἄλλως, ὦ Ἕρμη. Ἀῦν δ᾽ ὀλίγοι, 

ὥς δρᾶς. ἀφικνοῦνται ἡμῖν - εἰρήνη γάρ. 

ἘΡΜ. Ἄμεινον οὕτως, εἰ χαὶ Ἠμιν παρατε είνοι το 
ς 

ὑπὸ σοῦ τὸ ὄφλημα. Ἠλὴν ἀλλ’ οἳ μὲν παλαιοὶ, ῶ 
τῶν οἶσθα οἷοι παρεγέγνοντο» λεν ἅπαντες, αἵ-- 

μστος ἀνάπλεῳ χαὶ τραυµατίαι οἳ πολλοί: νῦν δὲ ἂ νο 

μάκω τις ὑπὸ τοῦ παιδὸς Αποθανὼν ἢ ϊ ὑπὸ τῆς Ἰυναικὸς 
ὴὶ λ 

τρυσῆς ἐξῳδηκὼς τὴν Ἰαστέρα χαὶ τὰ σκέλη, 

ἅπαντες οὐδὲν ὅμοιοι ἐκείνοις. 
σ 

Οἱ δὲ πλεῖστοι αὐτῶν διὰ χρήματα ἤχκουσιν ἔπιθου-- 
{ 

λεύοντες Ἀλλήλοις, ἆ ὥς ἑοίκασι. 
, 

ΧΑΡ. Πάνυ γὰρ  π τόθητ 
“Ν 

ἘΡΝ. Οὐκοῦν οὐ» ἐγὼ ὼ δύξαιµι 

ἀπαιτῶν τὰ ὀφειλόμενα παρὰ σοῦ. 

Ἄ ὑπὸ 
ὠχροὶ καὶ ἀγεννεῖς, 

ταῦτα. 
3 
εστι 
Ἀ. ς / .. 
αν αμαρτανξιν Ἔ,κρως 

ο. 

ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ ΚΑΙ ΕΡΝΜΟ}. 
- 

1. ΠΛΟΥΤ. Τὸν γέροντα οἴσθα, τὸν πάνυ Ίεγηρα- 

χότα λέγω, τὸν 
εἰσ]ν, οἳ τὸν κλῆρον δὲ θηρῶντες πεντακισµύριοι; 

πα Ἐὐχκράτην, ᾧ παϊδες μὲν οὐχ 

ΝΕΝΡΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ. 4, 

σα 
ις" Ότι 1 

(ας --518) 

ΜΕΝ. Νοι οαρῖο, Τγορμοπῖ, αὐ]ᾶ ἱαπάσιη ἀῑσας 

απἰάεπα {οίαπα εσδα πιοτίαυτη, αοσηταίε ν]άεο. 
αἲ {ο 

/ 
4, 

ΜΕΒΕΤΓΒΠ ΕΤ 6ΠΛΔΒΟΝΤΙΡ. 

1. ΜΕΒΟ. Ἠαϊοπος πεαπΊΗς, ῬοτΗίου, 5ἱ τἰάείας, παη- 

πα ΠΗΙΠΙ ]απι ἀεβεας., ης απ]ά ἀεπιο Πῖσοπιας 51ρος 1ε[ῖς. 

Ο0ΗΑΗ. Ἱπεαπιας εαπο, ΜΠειοπι! : ππε]ας επῖηα οθείῖ αῑὰ 

ε-ςο ἀεβηϊίαπι οᾳ 46 Τε, ΠΠπαΣ(πε Παῦοί πιο]ες[ῖοο. 

ΜΕΒΟ. Αποοζαπι ΠΡΙ πιαπάαπ!ῖ ατα οοπηραταίαπα (υἵη- 

σπα ἀτασμπηῖς. 

6ΗΔΠ. Μασπο ἀῑοῖς. 

ΜΕΜΟ. Ῥει Ρ]αίοπεπα, 1ρδῖς απίπσαα ἀτασλμηηῖς οπηῖ οἳ 

| βἰτορμαπῃ α]σαπάο τοπιο Ε]πῖς ομο]!ς. 

ΟΗΔΠ. Ῥοπο απίπαπε ἁτασμπιας οἱ ΡΙπος ομοίος. 

ΜΕΒΟ. Εἰ αεππῃ αἆ γε]απῃ 5ατοϊοπά σα : (πίπααε οὔο]ος 

1η Θ4Πῃ Ρογςο]νί. 

6ΗΛΕ. Εί Ίος αξονῖρο. 

ΜΕΒΟ. Ταπα. οθταα, απα οὔμπετες πατὶσι ραΐοπίες 

ΤΙΠΙΑΣ: εί οἰανος ΠΙάσπη, οἱ ΓΠΕΠΙ, παπάς Ἡγρετατα οοη[εοῖςεῖς 

ἁπαβας ἀτασλμτηῖς Ἠσο οποία. 

0ΗΔΗ. Ἐαρε, γη! Ιδία απἶάεπα Ῥτδίίο επηῖς!]. 

ΜΕΒΟ. Ηωο κυπί: πῖςί απ]ά αἰῑπά πος Ῥγα [οτί ἵη οοΠΙ- 

Ῥηίαοπθ. Οπαπᾶο ϊβίέατ ἰδία ἴε τεάά αγαπη οἷςο 

ΟΗΛΔΗ. Ναπο απῖάεπα 14, Ἠετουτί, Πετῖ ποη Ροίεςί : πος- 
5ἳ Ρος{15ς αἰἴαπα απ Ῥο]]απα Ίας ἀθιπὶςοσῖί οοπ!ετίος, Πορ] 
ἔππο Παογῖ απ] ἆατη Ἰπᾶς 6αρεγε 1η ππα]ογο ἑατοα [ταπάαπίεπι 
Ροτίοπῖα. 

2. ΜΕΠΟ. Ἐτρο πππο εσο οοπρϊάσρο, Ρεδδῖπια 4 βηπε 

Ῥτοσαίας εγεπῖτα, πῖ ρεγ οα αοορῖαπι ἀεβΙαπι2 

ΟΗΔΗ. Δε που ἁαίατ, Μετουη : παπο απίοπα ρασοῖ, αἱ 

γίάες, αἀγεπῖιί ποβῖς : ο5ί επῖπι Ραν. 1 

ΜΕΒΟ. Ρτωςίαί ία 5ε Τεπῃ αβενς, εἰἶαπηςῖ ποβῖς Ργοίεῃ- 

ἀαίατ α ἴο ἀερίέαπι. Ὑείογες ίαπιεῃ 1Η. ο ΟµατοΠ, ποςίῖ 

απα]ες αἀγεπίτοπί , »ἰτεπιῖ ΟΠΊΠΟΣ, 5απσι]πίς Ρ]οπί οἱ 5αποῖϊ 

Ῥ]ετῖαπε : πῦπο απἴεπῃ γε] ΤΕΠΕΠΟ απῖς α ΠΙίο 5υρ]αΐας, απ 

αῦ πχοτθ, απί ον αχ {πππε[ασίας τεπίτε οἱ ογαπίβης : ρα]- 

Π41 ᾳαῖρρε οπηπες οἱ Ισηανί, πθΠιο 5ἰπιῖ]ες ἴ5ιϊς. Ἐοτπῃ αἲι- 

ἴδηι ρ]ητῖπηϊ Ῥγορίος ορες γεπ]υηί ΙΠ5ίδ1α[ἳ 51βῖ Ἱπτίεεπα, υξ 

απἰάεπα γἰάεη{ηΓ. 

ΟΗΛΗ. Τα]άε ςε]οσί εχρείεπά 5υπί Π]α. 

ΜΕΒΟ.Ῥγοϊπάςπεαπεεσο γ]άειῖ ροςδίπα Ῥεεεατο, απΙ Ραυ110 

ασθτδῖας Πασίίοπι ἀεδίία αἲς {9. µ 

- 
τμ 

ΡΙΓΤΟΝΙς ΕΤ ΜΕΒΟΓΒΗ. ν 

1. ΡΙΙΓΤ. 5οπεπι ποδῖ, Παπ παπα τα]ᾶς Ρποπεοίαπι 

οιαίο, ἀῑνῖίειη Ἐπεταίεπα, οπῖ Πεν απίάεπα ποῦ 5Η, Ἠ8- : 

τοάϊίαίθιη Υετο απ οπεπῖας ααἰπαπασίηία η βία» 

ο 'μνι πω θῤβίντ κο ῦ-----σρςν ο θνθνω - 



(δα - ατ) 

.. ΕΡΜ. Ναὶ, τὸν Σικυώνιον φῆς. Τί οὖν: 
ο εντ πο 

ΠΛΟΥΊ: Ἐκεῖνον μὲν, ὦ Ἑρμῆ, ζην ἔασον ἐπὶ 
/ ελ 

τοῖς ἐνενήχοντα ἔτεσιν, ἃ ῥεβίωκον ». ἐπιμετρήσας ἄλλα 

τοσαῦτα, εἰ δὲ οἷόν τε ἣν, καὶ ἔτι πλείω, τοὺς δὲ κόλα- 

κας αὐτοῦ Χαρῖνον τὸν νέον καὶ Δάμωνα καὶ τοὺς ἆλ- 

λους κατάσπασον ἐφεξῆς ἅπαντας. 

ΓΕΡΜ. Ἄτοπον ἂν δόξειε τὸ τοιοῦτον. 

ΠΛΟΥἼ.. Οὐ μὲν οὖν, ἀλλὰ δικαιότατον" τί γὰρ 

ἐχείνοι παθόντες εὔχονται ἀποθανεῖν ἐχεῖνον ἡ τῶν χρη- 

µάτων ἀντιποιοῦνται οὐδὲν προσήκοντες; ὃ δὲ πάντων 

ἐστὶ μιαρώτ τατον, ὅτι καὶ τὰ τοιαῦτα εὐχόμενοι ὅμως 
Ῥεραπεύουσιν ἕν γε τῷ φανερῷ, καὶ νοσοῦντος ἃ μὲν 

ως εύονται πᾶσι πρόδηλα, θύσειν δὲ ὅμως ὑπισχνοῦν- 

., ἣν ῥαίση, χαὶ ὅλως ποικίλη τ ις ἡ κολαχεία τῶν ἄν- 

δρ, Διὰ ταῦτα ὁ μὲν ἔστω ἀθάνατος., οἱ δὲ προα- 

πίτωσαν αὐτοῦ µάτην ἐπιγανόντες. 
9, ΕΡΜ. Γελοῖα πείσονται, πανοῦργοι ὄντες: πολλὰ 

κἀχεῖνος εὖ µάλα διαθουχολεϊ αὐτοὺς καὶ ἐλπίζει, καὶ 

ὕλως ἀεὶ θανόντι ἐοικὼς ἔρρωται / πολὺ μᾶλλον τῶν νέων. 

Οἱ δὲ ἤδη τὸν κλῆ Ἴρον εν .α διηρηµένοι βόσχονται 

ζωὴν µαχκαρίαν πρὸς ἑαυτοὺς τιθέντες. 
ΠΛΟΥΤ. Οὐκοῦν ὃ μὲν ἀποδυσάμενος τὸ γῆρας 

ὥσπερ Ἰόλεως ἀνηθησάτω, οἵ δὲ ἀπὸ µέσων τὸν ἐλπίδων 
τὸν ὀνειροποληθέντα πλοῦτον ἀπολιπόντες ἠκέτωσαν ἤδη 

χαχοὶ κακῶς ἀποθανόντες. 

ΕΡΙΙ. Ἀμέλησον, ὁ ὦ. Πλούτων” μετελεύ ύσομαι γάρ 

σοι Ίδη αὐτοὺς καθ’ ἕνα εξης ἑπτὰ δὲ, οἶμαι, εἰσί. 
ἕ 

ΠΛΟΥΤ. Κατάσπα, ὃ δὲ παραπέµψει ἕκαστον ἀντὶ 

Ὑέροντος αὖθις πρωθήθης γενόμενος. 

6. 

ΤΕΡΙΨΙΩΝΟΣ ΝΑΙ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 

1. ΤΕΡΨ. Τοῦτο, ὦ Πλούτων, δίκαιον, ἐμὲ μὲν 

τεθνάναι τριάκοντα ἔτη γεγονότα, τὸν δὲ ὑπὲρ τὰ ἐνενή- 
χοντα γέροντα Θούκριτον ζῶν ἔτι: 

ΠΛΟΥΤ. Δικαιότατον μὲν οὖν, ὦ Τερψίων, εἴ γε 
ὃ μὲν ζῃ µηδένα εὐχόμενος ἀποθανεῖν τῶν φίλων, σὺ 

δὲ παρὰ πάντα τὸν χρόνον ἐπεθούλευες αὐτῷ περιμένων 

τὸν κλῆρον. 

ΤΕΡΨ. Οὐ γὰρ ἐχρῆν Ὑέροντα ὄντα καὶ µηκέτι 
γρήσασθαι τῷ πλούτῳ αὐτὸν δυνάµενον ἀπελθεῖν τοῦ 
βίου παραχωρήσαντα τὸις νέοις; 

ΠΛΟΥΤ Καινὰ, ὦ Ῥερψίων, νομοβετεῖς, τὸν µ.ηχέτι 

τῷ πλούτῳ χρήσασθαι δυνάµενον πρὸς ἡδονὴν ἀποθνή-- 

σχειν" τὸ δὲ ἄλλως ἡ Μοῖρα χαὶ ἡ φύσις διέταξεν. 

». ΤΕΡΨΗ, Οὐκοῦν ταύτης αἰτιομαιτῆς διατάξεως" 

ἐχρην Υὰρ τὸ πρᾶγμα Σξῆς πως Ύνεσθαι, τὸν πρεσθύ- 

τερον πρότερον χαὶ μετὰ τοῦτον ὅστις καὶ τῇ Ἁλικία 

μετ᾽ αὐτὸν, ἀναστρέ έφεσθαι δὲ -μηδαμῶς, μηδὲ ζῶν μὲν 

τὸν ὑπέργηρων ὀδόντας τρεῖς ἔτι λοιποὺς ἔχοντα, µόγις 
ὁρῶντα, οἰκέταις τέτταραιν ἐπικεκυφότα, χορύζης μὲν 

Ῥ1λΊίοαί ΜΟΝΒΤΟΟΜΝΙΜ. ο. δν 

ΜΕΜΟ. Ῥαπο : ΒΙογοπίαπη ΠΠ πειΠρο ἀῑοῖς : σάς αιι- 
{επι 2 : 
Ρμῦ Ἑ. Έτσι, Μενου, γίνετε είπε, αἆ ποπαρίηία αππος, 

απ05 γ]χίέ, αάπιεηδις {ο(ἱά επι αἴῖος, οἱ 5ἱ ᾳπἱάοιη Ποιἳ ϱος- 

5[έ, Ρίήνε5 εἰίαπα : τοι αἀπ]αίογος οἷας, ΟΜαΓΙΠΙΠΗ Ίάγο- 

Π6ΠΙ, ΏΔΠΙΟΠΕΠΙ αἱ ορίθγος, ἀαίναίια ρου ογά(ΠεΠι οΠ]ηος. 

ΜΕΠΒΟ. ΑΙαπΙΠΙ Ρ]απο γἱάσνί (πεαί ου {αἱο. 

ΡΟ Ρ. Ναπαπαπα; βοά Πας {ἴδ παπα : (π1αΠη οΠἵηα ΠΠ {αη- 

ἀ461ι οϐ οαπδαπα ορίαπί οῬίτο θι1Π1, απί θουίς ο ας 5ἰβί νἰα]- 

οσαπαἰς Ἱπ]]αΠί πη]]α σρηονῖς ργορίπαι]ίαίς σοπ]αΠοί{) ος 

απ{ΘΠΧ οΠ]ηΙαΠη οδί Πασμρδίςκίππ, {αῑῖα Ύ παπα ορίθηί, {α- 

ΠΊΘΗ 6Η ομδθυναηί ἵη Ρτορα(π]ο απἶάειη; οἱ παπάς αἲσιο- 

[αἱ 4» οηδΗἷα απἰ(οπί, οπληῖρις 5πέ ππαπ][εδία : πε(πο 

{αΠΠΕΠ 60 ΠΙΙΠΗ5 56 Ἱοδίία [αο{Ηγο5 6586 Ρο]οσΠίΗς, οἱ Πιο]Ίς 

Ιαριερέ: οἱ Ρ]απο νατία απῶάαπα ο5ί οἱ γογςαία ΠοΠΙπΠὰ 

ΙΒΙΟΡΙΠΑ αἁπ]αίο... Ῥνορίθτοα Μο απίάεπη ο5ἱο ἱπηππογία]ΐ5, 
ΠΠ! νοιο απία εππη αρεαπί βαδίταία Ιπῃίαίίοπο ἄθοορί1. 

». ΜΕΜΟ. Βιάϊεπ]α ραεπίας, απἱρρο πια] σαμάο]ῖ : 

πηΜΙΗΠ οἱ ο ροΏθ]]ε ἀε]ιιάϊέ 605, αἱ δρα Υαπα Ἰασίαί : πιο 

αμίαπα 5επηρεν πιογῖραπάο »Ιπα]]]ς γα]θίπάῖηο οςί Ππ]{ο 41511 

αγοπος γπιίογα; ἱ Ὑθτο , Ίαπ 5οτία ἱπίει 5ο ἀῑνίδα, 5οοιΓί 

ραδειηίατ γ{ίαπα Ώοαίαπα 51Ρί αξογ]ροηίος. 

ΡΙμΟΤΈ. Ἐπβο μίο εχαίο εοπίο, ἵαπαιαπα Το]αις, νοριι- 

Ῥοδεαί : ΕΠΙ απίθια α πηθήῖα ϱρςα, φοπηηῖα[ἰς ορίρα5 το]ῖο[ῖ», 

ἀοίτδ ΙαΏ1 γοπίαη{ πηα]Ι πηα]ο πιογ{], 

ΜΕΒΟ. Αί {Πα δ6οΙΓΟ 5ἱ5 απίπιο, Ῥ]μίο : ἄπορδδαΙΠΙ ΘΠΙΠΙ 

Ίαπα ΠΡΙ εος 5ἱησι]ος ογάΊπο : 5θρίοπι, ορίπου, 5ιηί. 

ΡΗῦΤ. Ώείταμε : Πε απίοπ φἱηση]ο5 Ργοδε(πσίας, Ῥτο 

5860Η6 4θηιιο ῥηῖπια: ριρενέα(ἶς Ιαγοπῖς [ασίας. 

6. 

ΤΕΒΡΡΙΟΝΙΣ ΕΤ ΡΙΓΤΟΝΙς. 

:ΤΕΒΡ. Ἰδίαπο νε5, ο ΡΙπίο, αξία, πί οσο γἱία ἀῑδες- 

441 ἰπΠαἰπία παία5 ἆππηος, αβ!, απῖ ποπασίηία φαρογαν]έ, 56- 

ποχ Τίς υἰγίς αἀ ας» 

ΡΙι Ἡ. Φαδβείπια ᾳαἱρρα, Ταυρδίοῃ, δΙᾳπ] άσμα Πίο γἰγτί 

ΠΕΠΙΙΠΘΠΙ ορίαη5 6ΠΊΟΓ αΠΙΙΟΟΤΗΠΙ : {α ορηίγα Ρ6ἱ ΟΠΊΠ6 [σιι]- 

Ρα5 ἱηδίάἰαρατίς 1ρ5ί, αγίᾷς οχδρεσίαης ἨαοΙ[αίθιι. 

ΤΕΒΡ. Χοῦ απίπ ορογίεραί, απί 5οποχ 655εί, πθΠιιο 4Πῃ- 

ΡΙα5  ἀἰγ]η]ς ἱρδα Ρορ5ίΐ, αὐίτο γίία, Ἱοσππιαπα οεᾶρτε 

Ἱαπίογίρις 

ΡΟ Τ. Τα αἶάεπι, ο ΤορΣίοι, πουα» Ί6διβ ος αιοἴου, ταέ 

ἴδ, απἱ απηρ[ίας ἀῑνταῖς απ! ποσισαί αά γοἱαρίαίοπα πιογίᾶ- 

{ππτ ου απἱθηΙ 56έα5 α Εαΐο εἰ Ναίπτα οοηςΠπίαπα ο5ί. 

2. ΤΕΠΡ. Ομίη ]απη βία ἵποιςο Ἱπίφαα" οοης Πα Ποπῖς : 

ΤαΙΗ οοηγοπίεβαί απο τοπ ογάίπε αποὀαπηπποᾶο [Πθυ!, 5εΠΙΟς. 

αἱ Ρηῖας αβίγεί, οἱ ἀοίπεορς απ] ορίαία ργοχίπς ο55ο6{, ΠΗΙ]ο 

ποπ Ῥασίο ταίοποπα ἵπ εοπίταγίαηα ου, πε(ιθ Ἡ γἱία 

16ΙΠ4ΠΘΤΥΟ ἀθοτορίίαπα, ομῖ ἀθηίος ἴνος αἀπιοᾶια 5ἷπί γοςί- 

ἀπῖ, γἱκ γἱάσπίεπα, 5ευγ]ῖς απαίαος οοιρογο ομιγαίο ἡμηῖ- 
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τὸν ᾧ βνα, λή ἥμης δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς | μεστὸν ὄντα, οὖδὲν 

ἔτι ἡδὺ εἰδότα, ἔμψυχόν τινα τάφον ὑπὸ τῶν νέων 

καταγελώµενον, ἄπι τοθνήσκειν δὲ καλλίστους καὶ ἔρρω-- 

μεγεστάτους γεανίσκους" ἄνω Ύὰρτ ποταμῶν τοῦτό ον υ 

τὸ τελευταῖον εἰδέναι ἐχρῆν πότε καὶ τεθνήξεται τῶν 

γερόντων ἕχαστος . ἵνα μὴ µάτην ἂν ἐνίους ἐθερά-- 

πευον. Νῦν δὲ τὸ τῆς παροιµέας, Ἡ ἅμαξα τὸν βοῦν. 

3. ΠΛΟ}Υ Τ. Ταῦτα μὲν, ὤ ερψίων, πολὺ συνετώ- 

οχεῖ. Καὶ ὅ ὑμεῖς δὲ τί παθόντες 

ἐπιχαίνετε ε καὶ ἀτέχνοις τῶν γερόντων 

εἰσποιεῖτε Φέροντες αὐτούς; τοιγαροῦν Ἰέλωτα 

σχάνετε πρὸ ἐκείνων κατορυττόµενοι, καὶ τὸ πρᾶγμα 

τοῖς πολλοῖς ἥδιστον γίγνεται" ὅσῳ γὰρ ὑμεῖς ἐχείνους 

ἀποθανεῖν εὔχεσθε, τοσούτῳ ἅπασυν ἠδὺ προαποθανεῖν 

ς αὐτῶν. Καινὴν γάρ τινα ταύτην 

μεν ο χοσον χαὶ Ἱερόντι των ἐρῶντες; καὶ µάλισ 

ἄτεχνοι εἶεν, οἳ δὲ ἔντεχνοι ὑμῖν ἀνέραστοι. Καίΐτοι 

πολλοὶ Ίδη τῶν ἐρωμένων συνέντες ὑμῶν τὴν πα-- 

νουργίαν τοῦ ἔρωτος, ἣν καὶ τύχωσι παϊῖδας ς ἔχοντες, 

μισεῖν. αὐτοὺς πλάττονται, ὡς καὶ αὐτοὶ ἐραστὰς ἔ ἔχω- 

σιν: εἶτα ἐν ταῖς διαθήκαις ἀπεκλείσθησαν | μὲν οἳ πάλαι 

δορυφορήσαντες, ὁ δὲ παῖς καὶ ἡ φύσις, ὥσπερ ἐστὶ 

δίκαιον, Ἀρατοῦσι πάντων, οἳ δὲ ὑποπρίουσι τοὺς ὀδόντας 

τερα Ἰγνεται Ἕπερ σο) ὃ 

αλλο τρίοις τοῖς 
ὀφλι- 

δμἃς τέχνην ἔπινε- [ ἴ 
3 

τα ει 

ῃ 
ἀποσμυγέντες. 

41. ΤΕΡΨ. Ἄληιη ταῦτα φής᾽ ἐμοῦ γοῦν Θούχρι- 

τος πόσα κατέφαγεν ἄεὶ τεθνήξε ος δοχῶν καὶ ὁπότε 
µ 

ἐσίοιμι ὑποστένων καὶ μύχιόντ τι χαθάπερ ἐ εξ ᾠοῦ νεοττὸς 

ἀτελὴ Ἶς ὑποκρώζων, ὥστ᾽ ἔγωγε ὅσον αὐτίκα οἴόμενος 

πιθήσειν αὐτὸν τῆς σοροῦ ἔπεμπόν τε πολλὰ, ὡς μὴ 

ὑπερθάλλουτ ὁ µε οἵ ἂντερασταὶ τη μεγαλοδωρεΏ, καὶ 

τὰ πολλὰ ὑπὸ φροντίδων ἄγρυπνος ἐκείμην πριομῶν 

Έκαστα καὶ διατάττων. ᾿Γαῦτα οῦν | μοι καὶ τοῦ ἄπο- 

θανεῖν αἴτια γεγένηται, ἀγρυπνία χαὶ φροντίδες" ὅ δὲ 

τοσοτόν µοι δέλεαρ καταπιὼν ἐφειστήχει θαπτομένῳ 

πρῴην ἐπιγελῶν. 

5. ΠΛΟΥΙ:, Πὸ Υ9) ῶ Θούχριτε, ζώοις ἐπὶ μήκι- 

στον πλουτῶν ἅμα καὶ τῶν τοιούτων καταγελῶν, μηδὲ 

πρότερόν γε σὺ ἀποθάνοις ἢ προπέμ' ας πάντας τοὺς 

χόλαχας. 

ΤΕΡΨΗ, Τοῦτο μὲν, ὢ Πλούτων, καὶ ἐμοὶ ἥδιστον 
ἤδη, εἲ καὶ Χαροιάδης προτεθνήξεται Θουκρίτου. 

ΠΛλΟΥΤ. Θάρρει ὢ Τερφίων: καὶ Φείδων Ὑὰρ χαὶ 
ῬΜέλανθος χαὶ ὅλως ἅπαντες προελεύσονται αὐτοῦ ὑπὸ 

ταῖς αὐταῖς φροντίσιν. 

ΤΕΡΗΨ, ᾿Ἐπαινῶ ταῦτα. ἜΖώοις ἐπὶ µήχιστον, ὦ 

Θούχριτε. 

τη 
η. 

2ΗΝΟΦΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΔΗΜΙΔΟ).. 

1. 2ΗΝ. Σὺ δὲ ὁ ὦ Καλλιδημίδη, πῶς ἀπέθανες: ἐγὼ 
μὲν γὰρ. ὅτι παράσιτος ὢν Δεινίου πλέον τοῦ ἴχανοῦ ἐμ.- 

φαγὼν ᾱ πετ 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ. 7. (848 -- 386) 

χυπη, απ Ῥήπία μµασυπα, σταπη5. οσπ]ος Ἰαβοαί ορρίοίος, 
πΙΗ ης 5μάγε 5οη/ἷαί, απἰππαἴαπα αποᾶ ἆαπι ΣΟΡΗΙΕΗΤΗΠΗ, 
αὐ αἀο]εςορη[ίριις ἀθγΐσαπα, ἄππι Ἰπίθτοα ποπ [οη1Ο- 
εἰκεῖηιϊ τοῦιςςΙππίαας Ίάγεπες : που αῖπαο ρογίηᾶο οί, 
απαδί τὴ εαραί Πηίπα τεζηιγαΠ{. ΦαΠεπη ἀοηίαιια Βοἰεπάωπη 
οταί, απαπάυ ααἶδαιθ ΞΕΠΙΠΗ ο55εί οΡΙΗγΗ5, πο [ηκίγα 64π05- 
ᾖαπι οΏδειγαϊθμί. Χππο απἴοπι απο ῥτογθι)ίο νυ]σαίαν, 
Ου Υά5 Ῥουεπῃ (5 ρε ο[Γογ{). 

5. ΡΗΟΤ. Ἠ]α φαἱάσνα, Τοτρδίον, ππα]ίο ςαρϊεηίῖης σιι- 

Ῥετπαπίατ, απαπη ἴα ρηίας.. Οσα, ππαϊαπα, οαδα Υο5 Ἱπι- 

Ρε, αἱ α[[οηῖς Ιηλ]δίϊ5, οἱ ουυῖς 5οηῖρας γοδμιοί πἀορίαι- 

405 οιηπίρις ο,δοσιῖ]ς Ιησογαίῖς» Ῥτορίογθα πηθῖίο γῖδιπι 

ἀεβείῖς απίε θ05 ἀε[οςςῖς τεκηπε ἴ]α ρ]ογῖσαπε Ππουαϊςείπια 

ασοἰά[ί : παπα (παπίαπα 11ος ορῖτο ορία[ἰς, {αηίαπα οηηῖθις 

εδί πια, δἱ νο απίε πηογαμη[ηϊ. Ἄοναπα Ῥτο[δοίο Ἠ]απι 

ατἰείῃ οχοοσῖίαςί]ς, ναιπ]αγΙΠα οἱ 5ΟΠΙΠΙ 4ΠΊΟΓΘΙΗ, ΤΠ Π]ᾶ- 

χίπης, 5ἳ Ῥγοῖς οατοσηίΣ παπα φπἱρυς ρου δυπί, ΤΙ απ1ογς 

γοςίτο γασαηί. ΟπαπάΠαΠα πα Ι Ίαπι 6ογαπα, ο ποτ 

απΙΑΠΙΗΥ, Ἰπία]οσία γεςίτί απποτῖς σα]άμαίε, οἱξὶ Ἰογος 

Ἰαμοαπέ, 1]ος οὐΐςςε 5ο Πησαπε, υἱ οἱ 1ρεῖ αππαίογες παπε]- 

σοαπίαν τ γουαπΙ{αππη ΤΠ {οδίαπιεπ(ῖ5 οχο]αά1 5ο]επί, αΙ ἅ- 

ἁ πα ςαἰ]έαπα ππογς Γαθγαπί 5οοίαίΙ: μον απίθιη οἱ πᾶ- 

{ατα φἰουἳ Παδίαπη εδί, Ρουπία ομηῖρς : ἴδίῖ γοΓο ΙΠ[ΓΕΠ- 

ἁπηί ἀοπίρας, ἀο]οτο οππασργαί1. 

4. ΤΕΒΡ. Ύοτα 5υπ{, απ) ἀῑοῖ5: 6εσα επῖπα μμιορίίης α 

πι Ῥιο[οοία αποί ἆοπα εοΠδΙΠΙΦΙ{, ΞΟΠΙΡΟΥ π]οκ ΠΠΟΠΠΗΤΟ 

αἰπη]ς, εί, απαπάο ΙΠίΤαΓεΠΙ, αἰίαπὶ σ6ΠΊΘης εκ Ιπιοσπο 

Ῥασίοτα, (παδί οχ ονο Ῥι]]5 Ιπιρο[6οι5., 

ΤΠ. 

ετοςϊίαπ(ο 5α5ρ]- 

Έφο Ιδίίατ, (αἱ πο ἀαλήίατεπα απ{η απ1]απά 1η56θ- 

5υτας 55ο ςαπάαρίαπα, πηίοθαπα πηπ]ία, ης πε 5αρετατοί 

απημ] απαίογες πιασηἰ(πάῖπο ΤΙΠΠΟΓΙΠΙΣ ασ ΡΙ6ΓΙπΙ(Πθ οκ 

ουγῖς Ιη5οπηπίς ]ασσβαπη, 4ΙΠΙΠΙΕΓάΗ5 5ἱηπσι]α 4ἱδροπεησηι]ε : 

Ίπιο Ἠσοο Ίρδα πη]Ι τηογἰ15 οχδ Τί 6αδα, Ιη5οπ]πία, Ἱπαπαη, 

εἰ ουτα; : Ἰο γετο;, ζαπία πα] μῖ 65ζα ἀαρ]ηῖία., αίαθαί, απ Πα 

{ουγῶ πΙαπάατου Ῥηάίς6, πη]ίο οΠα τἶςιι. 

ο. ΡΗΌΤ. Ἐπσε, Τμαοπία, γΙίαπα ῥτοᾶπσας απαπῃ Ἰοησίς- 

5ἵππο, ἁῑν 115 5Ιππα] αριπάαπς, ας {αΐος ἀεγίάθη»Σ πθ(πε απίε 

{απ απἰάσιη πιοανἰς5, απαπαι Γη6ρίς ΡΓΟΣΕΟΠΙΙ5 ΟΠΊΠΕ5 15ί05 

αἀπ]αίογς». 

ΤΕΒΡ. 14 αμἱάσπα, ο Ῥ]πίο, αἱ πι Ιαπ1 σα ΠἰςςΙΠΙΙΠΙ 

ο, 5ἱ οίῖαπα Οαγῶα ος απίο Τμαογαηα δἳί πιογῖΐπτας. 

ΡΙΩΤ. Βοπο δἷς αΠΙΠΊΟ, Τεγρδίοης οίοηίπα εἰ Ῥμίάσν, οἱ 

Μεαπί]ς, οἱ ρ]απε οππο(ἵ 6ΙΠΙ ργανεγίοπί5αῦ Πδάενα ουν]ς 

Ίο ἀθάποι. 

ΤΕΒΡ. Ιδία Ἰαμάο : γίαπα ργούσας απαπα Ἰοηβίςδίη]ε, Τ]- 

οηΐς. 
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ΖΕΝΟΡΗΑΛΝΤΑ ΕΤ ΟΔΙΠΡΕΜΙΡ ΑΡ. 

1. 7ΖΕΝ. Τι απίοπι, ο ΟαΠἱάσπιῖάς, σποπποᾶο. πιοτίΕΙι 
ας πηο πίάσπα, 4 απ ραγαδία5 655εηι Ῥ]πία, εἰ 

Π8Π1 δαΐΐς ογαί ἱησισ]ίαδδοια, [μΐςδα 5{Γοζαί ΠΠ] Πο” 
νίγην οἶσθα; παρῆς γὰρ ἀποθγήσχοντί μοι. 1 αη Ἀάθνας ομίτι ΠΗΗΙ Πιογ[οη(ἰ. 



ῃ 

(356 -- 358) 
ΓΑ Υ/ 

ΚΑΛΛ. ΠαρΏν, ὦ ζηνόφαντε" τὸ δὲ ἐμὸν παράδοξόν 
τι ἐγένετο. Οἴσθα γὰρ καὶ σύ που Πτοιόδωρον τὸν 

γέροντα; 

ΖΗΝ. Τὸν ἄτεχνον, τὸν πλούσιον, ᾧ σε τὰ πολλὰ 
Ίδειν συνόντα. 

ΚΑΛΛ. Ἐχεῖνον αὐτὸν ἀεὶ ἐθεράπευον ὑπισχνούμε- 
νον ἐπ᾽ ἐμοὶ τεθνήξεσθαι. Ἐπεὶ δὲ τὸ πρᾶ γμα ἐς µήχι- 

τον ἐπ τεγίγνετο χαὶ ὑπὲρ τὸν Τιθωνὸν ὁ ὃ Ὑέρων ἔζη, ἐπί- 

τοµόν τινα ὁδὸν ἐπὶ τὸν κλῆρον ἐξεῦρον" πριάµενος γὰρ 
φάρμακον ἀνέπεισα τὸν οἰνοχόον, ἐπειδὰν τάχιστα ὃ 

τοιόδωρος αἰτήση πιεῖν ----πίνει δ᾽ ἐπιεικῶς ζωρότε- 

ρον --- ἐμθαλόντα ἐς χύλικα ἔτοιμον ἔχειν αὐτὸ καὶ 

ἐπιδοῦναι αὐτῷ: εἰ δὲ τοῦτο ποιήσειεν, ἐλεύθερον ἔπω- 

μοσάμην ἀφήσειν αὐτόν. 
7ΖΗΝ. Τί οὖν ἐγένετο; πάνυ γάρ τι παρᾶδοξον ἐρεῖν 

ἔοιχας. 
9, ΚΑΛΛ. Ἐπεὶ 

μειραχίσχος χύλικας ἑτοίμους ἔχων τὴν μὲν” τῷ Πτοιο- 

ώρῳ τὴν ἕ ο] τὸ φάρµακον, τὴν δὲ ἑτέραν ἐμοὶ, 

αλεὶς οὐκ οἱθ᾽ ὅπως ἐμοὶ μὲν τὸ φάρµακον, Πτοιοδώρῳ 
τὸ ἀφάρμακτον ἔδωχεν- εἶτα ὃ μὲν ἔπινεν, ἐ ἐγὼ δὲ 

αὐτίκα µάλα ἐκτάδην ἐκείμην ὑποθολιμαϊος ἀντ᾽ ἐχεί- 

νου γεχρός. Τί τοῦτο γελᾶς, ῶ ζηνόφαντε; καὶ μὴν 

οὐκ ἔθει γε ἑταίρῳ ἀνδρὶ ἐπιγελᾶν. 
2ΗΝ. Ἀστεῖα Υὰρ, ὦ Καλλιδημίδη, πέπονθας. Ὅ 

γέρων δὲ τί πρὸς ταῦτα; 

ΚΑΛΛ. Πρῶτον μὲν ὑπεταράχθη πρὸς τὸ αἰφγίδιον, 

εἶτα συνεὶς, οἶμαι, τὸ γεγενηµένον ἐγέλα καὶ αὐτὸς, οἷά 

/ / ο), Φ/ ὃν 
τοινυν λουσάμ.ενοι ηκομ.ξεν, 9ὐ9 οη 

ολ 

σφα 
Τ 
λ ε Ξ ὃ 

ΥΕ ὃ οἰνοχόος εἴργασται. 

2ΗΠΝ. Πλὸν ἀλλ) οὐδὲ 

πέσθαν κε γὰρ ἄν σοι διὰ τῆς 

εἰ καὶ ὀλίγῳ βραδύτερον. 

λ 9 3 .ω 
την ἐπιτομον ἐχρῆν τρα- 

λεωφόρου ἀσφαλέστερον, 
. 

δ. 

ΚΝΗΜΩΝΟΣ ΚΑΙ ΔΑΜΝΙΠΙΠΟΥ., 

λ ΚΝΗΜ. Τοῦτο ἐχεῖνο τὸ τῆς παροιµίας" ὁ νεθρὸς 

τὸν λέοντα. 

ΑΑΜ. Τί ἀγαναχτεῖς, ὦ Κνήμων; 

ΚΝΗΜ. Πυνθάνη ὅ τι ἀγανακτῷ: Κληρονόμον ἀκού- 
σιον χαταλέλοιπα χατασοφισθεὶς ἄθλιος, οὓς ἐθουλόμην 

ἂν μάλιστα σχεῖν τὰμὰ παραλιπὠν. 

ΔΑΜ. Πῶς τοῦτο ἐγένετο; 

ΚΝΗΜ. Ἕρμόλαον τὸν πάνυ πλούσιον ἄτεχνον ὄντα 

ἐθεράπευον ἑ ἐπὶ θανάτῳ, κάκεῖνος οὐχ ἀηδῶς τὴν τι 

πείαν προσίετο. Ἔδοξε ὃ δή μοι καὶ σοφὸν τοῦτο εἶναι, 
θέσθαι διχθήχκας ἐς τὸ Φανερὸν, ἐν αἷς ἐ ἐκείνῳ χαταλέ-- 

λοιπα τὰμὰ πάντα, ὡς κἀκεῖνος ζηλώσειε καὶ τὰ αὐτὰ 

πράξειε. 

ΔΑΜ. Τί οὖν δὲ ἐκεῖνος» 
ΚΝΠΜ. 9ο τι μὲν αὐτὸς ἐ ἐνέγραψε ταῖς ἑαυτοῦ δια- 

θήκαις οὐχ. οἶδα: ἐγὼ γοῦν ἄφνω ἀπέθανον τοῦ τέγους 
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ΟΛΗ. Αάείαπι, Ζεπορμαπίε : 46 πιο γετο ῥνο5Ης Ὑαα]ά- 
| ἆαπα Ρυσίευ ορἰπίοηΠα ογοπ/!. ΝοδΗ ομ/ίΠα, 6640, Ῥ{ῶοάο- 
ΤΠ 6ΕΠΕΙΗ 2 

ΖΕΝ. Ου ραπ Π]απα, ας ἀῑγ]ίομα, 4ποσαΠὰ {6 Ρ]εγαπιααθ 
ἨΟΥΘΤΑΠΗ πα 6556. 

ΟΔΙΕ. αι ἵρευπ] 5επηρον οΏδογναβαπι, Ργοπηί({θηίθπη, 

πια τε]οίο Ἠοργεᾶε, 56 ΠΙΟΓΙΠΗΓΗΠΙ. ΘΗΠΠι απίσπι Π]α τος 

ἵπ. Ἰοπαϊνείππυπα Ῥτοίταλιεγοίας, Τ{οπΙπηΠπο 5οποχ. απηϊς 

εχέράοτεξ, οοπηρεπάϊοξαπι (παπᾶαπα γίαπι αἆ ἨωγοάΙαίθηα 

εχοοφ[(αν!: επηίο πἰπήγαπα γεπεπο, πανί 5οΓΥΗΠ1α Ροσμ]ΐς, 

»ἱπππ]αίαπαο Ῥίσοᾶσγας ῬοίΠςςεί Ῥίμονο (ἨἱΡΙί απίοια 5αἩς 

πηεΓασἴας), Ππ[αδΠη ἵῃ εα]ίεσπα ραγαίαπη αἱ Π]αά αΏογοί, ΡΟΓ- 
τ]βεγείαο 1ρςῖ : Ίου 5ἳ Γοορτῖέ, αα{ατανί πηθ ἱρδη ΠΔΠΙΙ- 
ΠΙΙΣΣΗ ΡΗΤΗ. 

2ΕΝ. ου]ᾷ 6/δο [αοίππα» αΠαι]ᾷ οηίπι γα]άᾳ Ππορίπαίαπα 

παν γα{ητας γἱάθτϊς. 

δ. ΟΔΙΕ. Ῥοδίαπαπι εΥςο Ἰοί αάξαπιας, ἆπο5 Ίατη Ρος 
οφίῖσες ἵη Ῥνοπηία Ἰαμεῃς, αἰίογαπι Ῥτο ῬιΦοᾶοτο ΥΟΠΕΠΟ 
Ππ[οοίαΠα, ΡΓΟ Π]ε αΙ{ΘΡΙΙΠΩ, ουτογε ἀθεορίας ποδεῖο (πο Ραξίο 

τη] γεποπαίαπα, Ῥίσοᾶοτο γεμαπῖ ριγαπι Ρο[ἱοΠ θα. (ΓαΚἷ- 

4{. Τηπι Πο απϊάεπη Ἰαιςίς; οσο ο γος[ϊσίο ροιγεοίια5 ᾖα- 

σερατη 5ρρο5[Ε πα Πας γίοο σαάαγον. Ου] απ{οπη ὁ μᾶδμ”, 
ο Ζεπορμαπίος» αἰᾳαῖ που ἄεοεβαί 5οζαἶθιι γῖαπι Ἰπ]άσγο, 

ΖΕΝ. Οπ1ρρε [οδίίναπα Ίος, αἱΠάομπῖᾶα, ΗΡί ορηαίς. 
ΒΕΠΕΧ γθτο απῖᾶ αἆ Ιδία 

ΟΔΕΕ. Ῥπληπα αἴάθπα ποπ] ο5ί οοπέαγραίας αἆ 61Η 
τεροηΗπυπη : ἔππλ, τα, αἱ Ραίο, οορπίέα, δἱ ἴρεο γ]άεβαί οἳ 
εα, 4158 8ευνι5 α Ῥοου]ῖ5 Ραΐγαξςεί. 

ΕΝ. Ἐπίπινενο πε(πε {πι αἲ οοπιρεπά(ατίαπα Ιςίαμη 46Ώιιο- 
τα» {6 εοηγετίθυε : γοηὶςκεί οπῖπι Ερί Ἠαργοδβίίας νία τορῖα 

{πία5, οἱδί ραπ]ο (αταΐας. 

δ. 

ΟΝΕΜΟΝΙΡ ἘΤ ΏΑΜΝΙΡΡΙ. 

ΟΝΕΜ. Που Ἰ]αά ο5ί, αποά ρτογοτβίο ἁἀἰσῖέαν, Ηϊππα]β, 

Ί8ΟΠΘΙΗ. 

ῬΑΜ. ΟµΙᾷ πάϊδπαπῖς, ο ΟΠΕΘΠΙΟΠ 2 

ΟΝΕΜ. Τα απἷᾶ Ιπάΐρπογ Τορας2 Ἠγοάεπα Πηγ]έας τοσα], 

ατίο οἰτουπηγεηία5 Π]Ις6, ῑς, ἆπος γο]εβαπι ππαχίπῃς Π]θᾶ 

Ροδδῖάετα, ργαίο](ῖς. 

ΏΑΜ. Οµἵπαπα Π]]ιᾶ αοοἰάΙέρ 

ΟΝΕΜ. Ηοιπιο]αππα Πάπα γα]άο ἀῑνΙίοπα εοΙεΏαΠΗ 8Ρ6 ΠΟΓ- 

Π5: πεσιο Ἠ]ο ΠΠροπίος οὐδοσπίαπι αἀπηίοραί. Π]αά ἵπ- 

51ρο6ς γἰάσραίαν πμ] σαΙά Πα ε5δα, 5ἱ ΡΥΟΓΟΓΓΘΠΙ {85{ΠΊΕΠ- 

πα ἵπ ρα Ώ]οΠΙ, 41ο Πάπα 5οπῖρδογαπα Ἰαγθάθιι ΏΟΠΟΓΙΠΙ 

ΤΙΘΕΟΡΙΙΠΙ οΠΩΠΙΗΠΗ, αἱ Ί]α νἱοϊδείπα ππο ηπ]αγδία, ἱάοηπιο 

{αεετοί. 

ΤΑΜ. Οπίά Ιδίίαν Π]αρ 

ΟΝΕΜ. Οπίάσιις ᾳαἱάεπη ἵη (εείαπιεη!ί (αὐ]ῖς 5οπίρδουί, 

1ΠοΓο : εΡο ΥεΓο τερεηίε 5απῃ πποτίαα5, {οοίο αηΙμΙ 1η σαριί 



η) Χ. ΝΕΚΡΙΚΟΙ 

το μοι Ὁ πεότορ χαὶ νὺν Ἑρμόλ αος ἔγει τἀμὰ ὥσπ ε/ 

τις λάθραξ καὶ τὸ ἄγχιστρον τῷ δελέατι συγχατ τασπά-- 

σας. 

ΔΑΜ. Οὐ µόνον, 
ὥστε σόφισµα χατὰ σαυτοῦ συντέθεικας. 

ΝΝΗΛ. 

/ ΔΝ 4 / 

ἀλλὰ χαὶ αὐτόν σε τὸν ἁλιέα: 

Ἔοικα: οἴμώζω τοιγαροῦν. 

9: 

ΣΙΜΥΛΟΥ ΝΑΙ ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟ}., 

ΣΙΜ. κεις ποτὲ, ὢ Πολύστρατε, καὶ σὺ παρ᾽ 
ἔτη οἴμαι οὗ πολὺ ἀποδέοντα τῶν ἑκατὸν βεθιω-- 

ΙΒ 

ἡμᾶς ἔ 
χώς: 

ΠΟΛ. Ὀκτὸ ἐπὶ μα 

ΣΙΜ. Πῶς δαὶ τ 

Ὃ ας ὢ Σιμύλε. 
ταῦτα ἐδίως τριάκοντα; 

ἐγὼ γὰρ ἀμοὶ τὰ ἠχοντά σου ὄντος ἀπέθανον. 

ΠΟΔ. Ὑπερήδιστα, εἰ καί 

δόξει. 

ΣΙΜ. Παράδοξον, εἰ Ἱέρων τε 

τε πλέι δεσθαι τοῖς ἐν τῷ βίῳ ἐδύνασο. 

9. ΠΟΛ. Τὸ μὲν 
5 λλοὶ καὶ : ο ρε 

χαὶ πατδε ς ὁραῖοι Ίσαν πολλοι χαι Ἵυναιχες ας ταται 

ὸ 

Α 
εμε τ' 

ον 

σοι παράδοξον τοῦτο 

ν 3 λ Ν / 

χαὶ ἄσθενης ἀτεχνός 

ο. Ετ 
ο 

πρῶτον ἅπαντα ἐδυνάμην 

/ . ο ρις 
καὶ μύρα χαὶ οἶνος ἀνθοσμίας καὶ τράπεζα ὑτ 

Σικελία. 

ΣΙΜ. Καινὰ ταῦτα: ἐγὼ γάρ σε πάνυ φειδόµεν 

πὲρ τὰς ἐν 

νον 

ἠπιστάμην. 

ΠΟΛ. Ἀλλ' ἑπέρρε ε µοι, ὢ γε 
τάγαθά: καὶ ἕωθεν μὲν εὐθὺς ἐπὶ θύρας 

πολλοὶ, μετὰ δὲ παντοῖά µοι δῶρα προσ: 

χόθεν τῆς γῆς τὰ κάλλιστα. 

ΣΙΜ. Ἐπυράννησας, ῶ Πολύστρατε, μετ 

ΠΟΛ. Οὐκ, ἀλλ) ἐραστὰς είχον μυρίους., 

ΣΙΜ. Ἐγέλασα: ἐραστὰς σὺ τηλικοῦτος ὢν, ὁδ 

τέτταρας ἔχων; 
Πολ. ΝΑ Δία. τοὺς ἀρίστους γε τῶν ἐν τῃ πόλει; 

χαὶ Ἱέροντά µε, καὶ φαλακβὸ», ὁ ὡς δρᾶς, ὄντα, καὶ λη- 

μῶντ τα προσέτι χαὶ 'χορυζῶντα ὑπερήδοντο θερα: 

καὶ µακάριος ἦν αὐτῶν ὄντινα ἂν καὶ μόνον προσέθλεψα. 

ΣΙΜ. Μῶν καὶ σύ τινα ὥσπερ ὁ Φάων τὴν Ἄφρο- 

δίτην ἓκ Χίου διε πόρθµευσας, εἶτά σοι εξ αμένῳ ἔδωχε 

γέον εἶναι καὶ χαλὸν ἐξ ὑπαρχῆς χαὶ ἀξιέραστι τον” 

ΠΟΛ. Οὐκ. ἀλλὰ τοιοῦτος ὢν περιπόθητος ην. 

ΣΙΜ. Αἰνίγματα λέγεις. 

8. ΠΟΛ. Καὶ μὴν πρόδηλός γε ὁ ἔρως οὗτοσὶ πο- 
λὺς ὢν ὅ περὶ τοὺς ἀτέχνους καὶ πλουσίους γε έροντας. 

ΣΙΜ. Νῦν µανθάνω σου τὸ κάλλος, ὦ θαυμάσιε, 

ὅτι παρὰ ον χρυσῆς Ἀφροδίτης, Τν. 
ΠΟΛ. Ἀτὰρ, ὦ Σιμύλε, οὐχ ὀλίγα τῶν ἐραστῶν 

ολ λαυκὰ,ι μονονουχὶ προσχυνούµενος ὑπ) αὐτῶν" καὶ 

ἐθρυπτόμην πολλάκις καὶ ἀπέχλειον αὐτῶν τινας 

Ενίοτε. οἳ δὲ ἡμιλλῶντο γαὶ ἀλλήλους ὑπερεθάλλοντο ἐν 

τῇ περὶ ἐμὲ φιλοτιµία. 

ν ... 
νναῖε, παρ ἄλλων 

ο. ίπων μάλα 

. Ωω 3 
ἵετο ἁπαντα- 

ας 
εμες 

ὄντας 

πεύοντες, 

δι 
ος 
ς 

τεμ. 

ΑΙΑΛΟΓΡΟΙ. 9. 

! ΠπΟάεπία. ΕΙ πυπο Ηετπιο]αας Ἠαβεί ισα, μαςί Ἱαρς 

απἶααπι μπαν]ηας ΠΙΟ 51η0] οὐΠ1 εςοᾶ ἀδοίδηπῃ αμγερίο. 

(350 - 361) 

ΏΑΜ. Νοηπθ ου (απίηπας 5οᾷ οἱ 1ρ5ο {6 Ῥϊδεαίογθ. 

απςα ἀο]ος αἀνθιδαπα {6 ἸηςίγαχΙςι], 

ΟΝΕΝΜ. Τία απἰάσπα γΙάδος, Ῥγορίθγθασαθ σεπιο. 

ΤιΑ- 

9. 

ΡΙΜΥΙΙ ΕΤ ΡΟΙΥΡΤΗΕΑΤΙ. 

1. ΡΙΜ. Δάνοπϊς αΠαπαπάο {απάεπα, Ῥο]γδίταία, ἴα ᾳπο- 

απε αἆ πος, ου] 15 ορία5, οΡίΠον, Ῥτορε αἲ απηῖς ορη {πα αἲ- 

ΓΗ182 

ΡΟΙ,. Οσ{9 αηΏπος 5αρτα ποπασίηία γἱκί, ΒΙΠΙΥΙ6. 

5ΙΜ. Φιοπιαάπιοά πα απ{θΠη Ι5ίο5 Ῥο5έ π]ο ἐπὶσίηία 4ΠΠΟΡ. 
(παάμχϊςι!ὃ Πα οσο, παπα. ἴα αἀπιοάμπα 5ορίααδοπα ας 
65565. οΡΙ, 

ῬΟΙ,. Ῥαρτα (παπι ἀῑοῖ ροίοδί 5υαγίςδίπια, σπαπαᾶπα 

Ίου ΠΡΙ ρ]απο πῖγαπα τἰάσβτυτ. 

ΦΙΛΙ. ΜΙΤΙΠΙ οπἱηνθγο, 5ἱ ἴα τεία]ας οἱ Ιπρθοί]]ας, οἱ Ῥνῶ- 

οτοα Ἠρονῖς όπτοης 4ε]εσίανί [ασια σἱία Ῥο(α]ςίῖ. 

2. ΡΟΙ,. Ῥτίππία οπΊπία ΡοίδεΓαπα : ἀεϊπάς αἀογαπί οἴίαπα 

Ρι6ν]. ΓΟΥΠΙΟΣΙ 5416 ππαΙ, οἱ πη]ίσγες [επονγίπιος, οἱ π- 

συοπία, οἱ παπα Γαρταης, δε πιεης το] βομ]ῖς ἀε]ίσα- 

Ἠογες. ἷ 
ΡΙΜ. Χογα ΠΙΤΑΣ : 

ΤΠ]. 

ΡΟΙ.. ΔΙ αίΠπεραπ{ ΠΙΕΙ, Υν ορπΊε, αΏ αἲῖς Ἠωο οσι- 

πηοᾶα. ΦΙΠΙΠΙΟ ΠΊαΠο 5ίαβῖπι αἆ Ίαπιας ςα]αίαίππη γοπ[ία- 

Ῥαπί ΓΓοηιοπίος : {ππαι Ροδίθα οπιηῖς σοποτῖς ἆοπα α[εγοῦα- 

Ίαν, οχ Ππούπππ(ιθ [εΓΓαΓΙΠ αησια]ο ργως[αη[ἱδείπ]α. 

ΒΙΜ. ΑΠ τορπαςΗ, Ῥο]γδίταία, Ρος{ πιοπα ουΙπη 
ΡΟΙ,. Νοπαπαπα : ΥΕΓΗΤΗ αππαίοτος Παβθβαπη Ιησεηίϊ πι- 

ΠηΘΓΟ. 
ΡΙΜ. Ἠ]άσνε Πῃαί : απιαίογος {π οα Οίαία, ἀθπίος «παίπος 

Ἰαβθης 

ῬΟ1.. Τία πο Φηρῖίου απποί, ῥηπατίος απἶάεπα οἴγ[ία[ις : 

111 πιο γείπ]απα, οἳ, αεἲ γῖάος, οαναπα» Πρραπα ργοίεγρα, 

αἱ 5οπΏΙ πηπσο Παεπίεπι πητίῆσα γο]ηρίαίε εο]εραί, ἴδαπο 

οογΗπῃ ουαί Ἐσαίας, 4Π6ΙΠΟΠΠάΙ6 5ΟΙΗΠΗ αβΡΙΟΘΓΕΠΙ. 

5ΙΜ. Νυπη οἱ ἔ αἱ Ῥμασποιι Γεγαπί Ὑεπεταιά ον ΟΙο 

(παηςνον]ςιῖ, ασ {απα ΠΡΙ ορίαπ{ ἀθά οί 6556 Ιάγθπειη αἱ 

Ρο γάπα ἀθπιο αἴαιο απαβί]εια 2 

ῬΡΟΙ.. Παπάαπασααπας 5ο νοὶ {αἰῖ5 ΙΠΊΠΊΕ ἀρδιάσταβαγ.. 

ΦΙΜ. Ἐπίρπιαία Ιοᾳποτῖς. 

8. ῬΟΙ.. Αἰαπὶ πιαπ][οσίης οςί 4πιογ Ἠΐορε {πα {ΠεΠΠΕΗ. 

αἱ ουρῖς 5επῖθι5 οἱ ουυρ]οιρις Πηδίάίαί. 

5ΙΜ. Νιπο Ιπία[!σο παπα ]απι, νῖς πἀπηταπάς, ρα]οιτῖ- 

πάἴποπα, αὐ αγεα 5ο]][σεί Ὑδηογο Ῥγο[εείαπῃ. 

ΡΟΙ,. ΎοτΙΠΙ, ο ΡΙΠΙΥΙΕ, ΠΟΠ Ῥασσος αὖ αππα{οπίριας [- 

οἵας οορί, [απίυπα ποπ αἀοταία5 αΏ 15. ΟµἵΠ 5αρε 5αρειβίας 

{ Ἀδροηαβας, εἰ οχο]αάεψαπι 6ογΗΠΙ ΠΟΠΠΝΙΙΟ5 αἰᾳπαπάο : 

Πῖ γογο ουπίθπάεβαπί Ππίου 5ο, ε{ αἶῖις αἴἴαπα Ῥγῶσεάετε ϱ0- 

ἕ παβαπίαΓ 5ἰσα1ο οἱ οὐ5οφαῖς εγρα πῃε. 

οππἱάσπα ἴ6 γα]άς ΡαΓοΙΠΙ 60ΡΠΟΥΕ- 



(365 - 568) 

ΣΙΜ. Τέλος δ᾽ οὖν πῶς ἐθουλεύσω περὶ τῶν κτη- 
µάτων» 

-α-. ῃ 
ΠΟΛ. Ἔς τὸ φανερὸν μὲν ἕκαστον αὐτῶν κληρονό- 

3 ςὁ Ε) . ο) 5 / ΄ κ αυ λ 

μον ἀπολιπεῖν ἔφασχον, ὁ δ᾽ ἐπίστευε τε ἂν καὶ χολα- 
’ σ / ” ς μ ε δν Ἕλι π) 

κευτικώτερον παρεσκεύαζεν ἑαντὸν, ἄλλας δὲ τὰς ἆλη- 
θεῖς Σιαθήκας ἔχων, ἐκείνας κατέλιπον οἰμώζειν ἅπασι 

φράσας. 
4. ΣΙΜ. ένα δ) αἱ 

ἔσχον; ἡ πού τινα τῶν ἀπὸ τοῦ Ἰέγους: 
ΠΟΛ. Οὐ μὰ Δδῦ, 

χίων τῶν ὡραίων Φρόγα, 

ΣΙΜ. Ἀμοὶ πόσα ἔτηυ ῶ Πολύστρατε; 

Πολ. Σχ5δὸν ἀμφὶ τὰ εἴχοσι. 
. , 

ΣΙΝ. Ηδη µανθάνω ἅτινά σοι ἐκεῖνος ἐχαρίζετο. Σ η! 
Πολ. Ἠλὴν αλλὰ τ πολὺ ἐ εκείνων ἀξιώτερος Χληρο- 

νομεῖν, εἰ καὶ βάρθαρος Ἡ ἦν καὶ ὄλεθρος, ὃν ἤδη καὶ αὖ- 
τοὶ οἳ ἄριστοι θεραπεύουσυ. Ἐχεῖνος τοίνυν ἐχληρονό- 
µησέ µου καὶ νῦν ἐν τοῖς εὐπατρίδαις ο αρα, 
ο ὰ / ι ρε ι ο ον ν] 
ὑπεξυρημένος | μὲν τὸ γένειον καὶ βαρδαρίζων, σι: δὲ 
εὐγενέ τερος χαὶ Νι τε έως καλλίων καὶ ᾿Οδυσσέως συνε 

τώτερος λεγόμενος εἶναι. 

τελευταῖαι τὸν κληρονόμον 

ἀλλὰ νεώνητόν τινα τῶν μειρα-- 

νι 
ΣΙΜ. Οὔ µοι µέλει: καὶ στρατηγησάτω τῆς Ἕλ- 

λάδος, εἰ δοχεῖ, ἐκεῖνοι δὲ μὴ κληρονομείτωσαν µόνον. 

10. 

ΧΔΑΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΚΡΩΝ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ. 

Ἡ- 2] 1. ΧΑΡ. Ἀχούσατε ὡς ἔχει ἡμῖν τ 
Μικρὸν | μὲν ἡμῖν, ὡς ὅρᾶτε, τὸ σκαφίδιον κα 
ἐστι καὶ διαρρεῖ τὰ πολλὰ, καὶ ἣν η) 

οἰχήσεται περιτραπὲν, ὑμεις δὲ ἅμα τοσοῦτοι ἥχετε 
πολλὰ ἐπιφερόμενοι ἕχαστος. Ἡν οὖν μετὰ τούτων 

ἐμβῆτε, λδια μὴ ὕστερον µετανοήσητε, καὶ µάλιστα 

πόσοι νεῖν οὐκ ἐπίστασθε. 

ΕΡΝΜ. Πῶς οὖν ποιῄσαντες εὐπλοήσομ εν: 

ΧΑΡ. ᾿Ἐγὼ ὃ ὑμῖν Φράσω" Υυμνοὺς ἐπ οδόν, χρὴ 

τὰ περιττὰ ταῦτα πάντα ἐπὶ τῆς Ἰόνος χαταλιπόντας: 
μόλις γὰρ ἂν καὶ οὕτω δέξαιτο ὑμᾶς τὸ πορθμεῖον. Σοὶ 
δὲ, ὦ Ἑρῆ, με λήσει τὸ ἀπὸ τούτου µηδένα παραδξ- 
εοθαι αὐτῶν, ὃς ἂν μὴ ψιλὸς ἡ καὶ τὰ ἔπιπλα, ὥσπ 

ἔφην, ἀποβαλών. Παρὰ δὲ τὴν οσα. ἐσ αν, 

διαγίγνωσχε αὐτοὺς καὶ ἀναλάμθανε γυμνοὺς πιρς {ν 

αναγκάζων. 

». ΕΡΜ. Εὸ λέγεις, καὶ οὕτω ποιήσωµεν. --- Οὗ- 
τοσὶ τίς ὃ πρῶτός ἐστι; 

ΜΕΝ. Μένιππος ἕ ἔγωγε. Ἀλλ) ἰδοὺ ᾗ πήρα μοι. 
[Ἡ Ἑρμῆ, καὶ τὸ ῥάκτρον ἐ ες τὴν λίμνην ἀπερρίφ ων; 
τὸν τρίθωνα δὲ οὐδὲ ἐκόμισα εὖ ποιῶν. 

ΕΡΜ. Ἔμθαινε, ὦ Μένιππε ἀνδρῶν ὄριστε; χαὶ 
τὴν προεδρίαν παρὰ τὸν Χυθεργήτην ἔχε ἐφ᾽ ὑψηλοῦ, ὡς 
ἐπισχοπῆς ἅπαντας, 

ΞΙν 
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ΒΙΙ. Έτσο ἴαπάεπι απο οοη5ίΠαπα 49 ΗΗΐς Ροςςοςςίοπίριας 

πμ 

ῬΟΠ.. Ῥα]απι 5ἱησπ]ος ΠΙογαπα Ἰωτοᾶςς πια ΓΘΠΙΟΙΙΓΗΠΙ 

556 ἀἴείαραια : εγοδεβαπὶ 5οΏ[σεί, οοσπο πιασίς αἲ αἁπ]α- 

Ποποπα 56 οοπιραταθαπέ : αἱ αἶῑας τεγας {οςίαπποπ[Ι {αρη]ας 

ΏΊΘΟΙΠΗ 5ΕΙΥΑΗ5., 5. τοΠαα, ρ]οιατο Πηςεῖς οπηπίῬης. 

4. ΡΙΜ. Οπαπ πια 5οτιρίαπι Ἰωτοάσπα Ἰαβρπεγαπί 5 

πηπισαῖὰ αἴσπεπα σοπογε Ρτορίπ( παπα» 

ΡΟΙ.. Νι]Ιο πιοάο, 5οά τεζθῃς οπηίαπη 4πθμάαπῃ αἀο[ε- 

5οεη{π]ογΗ πα Όγηια οοπιπιεπάαΏ] παπα ΡΗγΥσοπῃ. 

5ΙΜ. Ουά Φία[ῖς οἴτοίες, Ρο]γείγαία2 

ΡΟΙ,. ΛηΠος ἀάπιοάσπη τΙβίπΗ παίαπῃ. 

ΡΙΜ. ἆαπι ἴθπεο ασ ΗΡΙ 1ο σταΠβοατοίαν. 

ΡΟΗ. γε] 5ίο ἱαπιον πππ]ίαπα ΠΠίς ἀἰσηῖου, απ Πωτοδῖία- 

{επι οδγπεγαί, (παπ{απηνίς Ῥατβατις αἱ πεππαῦα; άπθια ἱρεῖ 

1απ1 ορΜπιαίος αδεοοίαπίαγ. Ἰς Ιπίητ Ἠαγος πιοις ΓηΙί, οἱ 

ΏἳΠΟ ΞΙΠΠΊΠΙΟ Ίοσο παἰῖ αππιππεΓαίαγ Π]α πιεη{ο ταςο 4εΠῖςἃ- 

{α]ας, εἰ Ραγβατε Ἰοήπεπς, απ ἴαππεπ 6οὔτο ποβίμος, Νίτεο 

ΓογΠ]ο5ΙΟΣ, Ὅ]ϊκο ργαάοη!ῖογ 6ςςο ρεγ]μ[μδίιΓ. 

ΞΗ. ΝΗΝ ου αἆ πια: το] Ἱπιρεγαίου 5ί ονωσἶω, δἱ τυ]ε, 

ἁππητηοάο πο Ιςεῖ Ποργοδ[{αίοπα εαρίαΠ{. 

10. 

6ΠΗΔΒΟΝΤΙΣ ΕΤ ΜΕΒΟ ΒΗ ΕΤ 
ΒΛΕΟΜ ΡΙΥΕΒΣΟΒΙΓΜ. 

ΜΟΒΤΕΟΟ- 

1. 6ΟΗΛΒ. Δαδομ]ίαίε, απο δίαΐα ποδίτα 5ηί τες : Ραί- 

τα]α γοῖς , αἱ νἰάείϊς, εδί 5εαρµη]α, οἱ ποηπΙΙ] γείαςίαϊα 

Ἰαρε[αεία» τπιῖδαπε ογεβηῖς Ρετρ]α]ίς α πα 5ἳ Ἱπο πατε ἵη αἰ- 

{αγαίταπα ΡατίεΠ, ΡΕΣΣΙΠΗ 1ΡΙ{ 6ΥεΓδα : τος απ{σΠα {ο 5ἴπη] 

αἀγεπὶςίῖς πα]15 ομας φατοἰπὶς 5ἰηση]. Οππι Ἰ5[ῖς απο 

τοβις. δἳ ἵησγοςςί Γαθη1ς, πηθίπο Ἡε Ροδίπιοάσπα ρωπίίεας, 

ΥΟ5 πιαχῖπια, απ] παγθ ΠΟΠ Ποτῖςιῖς. 

ΜΕΒΟ. Οπἷά εΓσο [αείο ορις ο5ί, π{ ΡγοδροΓε πανίσοπ]ης2 

ΟΗΛΕ. Εαπίάεπα ἀῑεαπα : παάος Ἰησνεαϊ οροτίεί, 51ρει- 

νασαῖς 55 οπιπίρας ἵπ Ἠίογα γοΠο[ῖς : υῖκ οΠίπῃ γε] 5ἷο ο6- 

Ρετίϊ τος πανίοι]α Ἠσου γεείοτία. ΤΙΡΙ απίεπα, Μοτο, επγα» 

οηί αχίπᾳα ποπΙπεπ εογΙπα τί αἁπηίας, αῖ ποπ Γαογῖέ 

6Π6ΓΕ ΥᾶσπΗ5, εἰ 5αρεΠεςίῖ]επι, πί ἀῑκὶ, ἀεροςιοτῖί. λά 

5οδ]απι Ιαππθ πανα]εῃῃ ασίαης ἀἱφρῖος θο5, ἃς Τουῖρο, πΙᾶος 

5εαΡιαπα εοπξεεπάετε 605ο0η5. 

2. ΜΕΒΟ. Ἠεοία πἹοπες; 6οηΏε πιοᾶο [ασἱαππμς. ---- Ηίσσο 

Ῥτίπς απῖς ο5ί2 

ΜΕΝ. Μεμίρρας ερο : 66εε τεγο Ῥεγα ΠΙΗ, Μενου, Ῥα- 

επ]ήδαπε ἵπ Ῥα]αάεπι 5ημίο αβ[εσία : Ραίαπα απίεπι τοςία 

Γεοί αϊ πἹΘΟΙΙΗ πο {π]εγίπα (π]άσπῃ. 

ΜΕΜΟ. Ἰπξεεπάε, Μεπίρρε, γίτογαπα ορβίπια, ΡεΙπ]αππαθ 

| 5εάεΙ αῤε [αχία πα νεγμαίοτεπῃ Τπ αίο, αἱ ἱπερίοία5 οΙΩΠΟ». 



94 

8. Ὁ καλὸς δ᾽ οὗτος τίς ἐστι: 

ΧΑΡΗ. Χαρμόλεως ὅ Μεγαρικὸς ὁ ἐπέραστος, οὗ τὸ 

φίληµα διτάλαντον Ίν. 
ΕΡΜ. Ἀπόδυθι τοιγαροῦν τὸ κάλλος καὶ τὰ γείλη 

αὐτοῖς φιλήμασι καὶ τὴν κόµην τὴν βαθεῖαν καὶ τὸ ἐπὶ 

τῶν ποροων ἐρύθημα καὶ τὸ δέρµα ὅλον. ᾿Εγει καλῶς, 

εὔζωνος εἰ, ἐπίθαινε ἤδη. 

4. ὍὉ δὲ τὴν πορφυρίδα οὗτοσὶ καὶ τὸ διάδηµα ὅ 
βλοσυρὸς τίς ὢν τυγχάνεις; 
ΛΑΜΠ. Λάμπιμος Τελῴων τύραννος. 

ἘΡΜ. Τί οὖν, λάμπιχε, τοσαῦτα ἔγων πάρει; 

ΛΑΜΠ. Τ οὖν; ἐχρῃν, ὦ Ἑρμῆ, γυμνὸν ἴχειν 

τύραννον ἄνδρα; 
μάλα : Ὡᾱ ΤΕΡΜ. Τύραννον μὲν οὔδαμῶς, νεκρὸν 

ὥστε ἀπόθου ταῦτα. 

ΛΑΜΠ. Ιδού σοι ὃ πλοῦτος παν 

ΤΡΜ. Καὶ τὸν τΌφον ἀπόρριψον, ὦ Λάμπιχε, καὶ 

τὴν ὑπεροψίαν" βαρήσει γὰρ τὸ πορθμεῖον συνεµπε- 
Ὦ 

σόντα. 

ΑΑΜΠ. Οὐχοῦν ἀλλὰ τὸ διάδηµα ἔασόν µε Ἡ 

Μ 
ἔχειν 

χαὶ τὴν ἐφεστρίδα. 

ΕΡΜ. Οὐδαμῶς, ἀλλὰ καὶ ταῦτα ἄφες. 

ΛΑΜΠ. Εῑεν. 

ὁρᾶς. 
ΕΡΑ. 

ὕόριν καὶ τὴν ὀργὴν, καὶ ταῦτα ἄφες. 
ΛΑΜΠ. Ιδού σοι Ψιλός εἰμι. 

5. ΡΜ. "Εμθαινε ἤδη. --- 
πολύσαρχος τίς ὢν τυγχάνεις; 

ΔΑΜ. Δαμασίας ὃ ἀθλητής. 

ΈΡΜ. Ναὶ, ἔοικας: οἶδα γάρ σε πολλάκις ἐν ταῖς 

παλαίστραις ἰδών. 

Τί ἔτι; πάντα γὰρ ἀφῆχα, ὥς 

δολ λ 3 / λ Δ ες λ λ 
Καὶ τὴν ὠμότητα καὶ τὴν ἄνοιαν καὶ τὴν 

ὅ παχὺς, ὅ 

ΔΑΜ. Ναὶ, ὦ ἝἙρμ]: ἀλλὰ παράδεξαί µε γυμνὸν 
Μ 

ὄντα. 

ΕΡΝΜ. Οὐ Ὑυμνὸν, Ἡ βέλτιστε, τοσαύτας σάρκας 
περιθεθλημένον" ὥστε ἀπόδυθι αὐτὰς, ἐπεὶ καταδύσεις 

τὸ σχάφος τὸν ἕτερον πόδα ὑπερθεὶς µόνον: ἀλλὰ καὶ 
τοὺς στεφάνους τούτους ἀπόρριψον χαὶ τὰ κηρύγματα. 

ΔΑΝΙ. Ἰδού σοι γυμνός, ὡς ὁρᾶς, ἀληθῶς εἰμι καὶ 

ἰσοστάσιος τοῖς ἄλλοις νεχροῖς. 

ἘΡΜ. Οὕτως ἄμεινον ἀθαρῃ εἶναι: ὥσ 
6. Καὶ σὺ δὲτ τὸν πλοῦτον ἀποθέμενος, ο 

ἔμθαινε. 

Κράτων, καὶ 
τὴν µαλαχίαν δὲ προσέτι χαὶ τὴν τρυφὴν, μηδὲ τὰ ἐν- 

τάφια χόμιζε ε μηδὲ τὰ τῶν προγόνων ἀξιώματα;, χατά-- 
λιπε δὲ καὶ Ὑένος χαὶ δόξαν καὶ εἴ ποτέ σε ἡ πόλις 

ἀνεκήρυξε καὶ τὰς τῶν ἀνδριάντων δή μηδὲ» 
ὅτι µέγαν τάφον ἐπί σοι ἔχωσαν, λέγε: βαρύγεί γὰρ καὶ 
ταῦτα μνημονευόμενα. 

ΚΡΑΤ. Οὐχ. ἑκὼν μὲν, 
χαὶ πάθοιµι; 

7. ΕΡΜ. Ῥαθαί- σὺ δὲ 

τὸ τρόπαιον τοῦτο φέρε τοι 

Ε ῇ ο) ιά η Ἀ 

ἀπορρίψω δέ: τί γὰρ ἂν 

ὁ ἔνοπλος τί 

Σ ΣΤΡΑΤ. “Οτι ἐνίκησα, ὦ Ἑρμᾶ, καὶ ἠρίστευσα 
καὶ ἡ πόλις ἐ ἐτίμησέ με. 

Χ. ΝΕΚΡΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙΠΙ. 10. (305 - 507) 

3. Ῥπ]ε]εοι Ἠῖεςς απῖς εςἰ 

ΟΗΠΛΗΜ. Οµαγππο]αις Μεραγοηςῖς, απιαβ]ῖς Ίο, ου]ας 
οδου ατα ΡἱΠῖς {αἰοπίῖς ας Ιπιαραίαγ, 

ΜΓΜΟ. ΑΔί επίπι εχιιθ [ΟΡΠΙάΠΗ, οἱ ]αρία ου ἱρεῖς οξομ]ίς 5 
ε{ οοπΊαπ Ῥνογηΐδδαπα , γαβοπίδα1ο ΠοΓεπΙ σοηῖς Ἱηςίάσπίσῃι ι 

οπίεηφπε [οίαπα. Πεσίε μαραί, αοθἰποῖας ο5 : Ίαπι Ἱηστο- 

ἀσγο, 

4. Τα γετο ΟΠΠ ῬΙρΗΤθα γοςίε οἱ ἀἰαάσπιαία, γη] ἵτα- 

οπ]οπίας, απῖς {απάδηα 652 

ΤΑΜΡ. Τιαπιρίομας 6Ιοογὴ {γταπηας. 
νεο. Οι] οσο, Ταππρίόμαο, ἴοί τος Ἰηδίναοίας 

4465 
ΤΑΜΡ. Ουμ]ᾷ απἴεπη ὔ ἀθοεραίπα, Μετειῖ, παω γοπῖτε 

σίταπα ψταππαη 

ΜΕΠΟ. Ἠαιά απἰάσπα (γταπηπα, 5εᾷ ΠΙΟΤΙΠΙΠΙ ΟΠΙΠΙΠΟ : 

σπατο ἆθροπο Ιδία. 

ΤΑΜΡ. Έτ Εμ] ἀῑν λα 5υπί αβ]εοίο». 

ΜΕΒΟ. Ῥνοίενοα [α5ίαπα αρῇῖσα, Παπαρίσμα, οἱ ἀρδρος[ῖο- 

ΏΘΠΙ αΠονάπῃ : οπογαὈιηί οηΊπα πανἰομ]απα, 5ἳ {δοππη εππ] 

Πποϊάθηί. 4 

ΤΑΜΡ. ΑΙ δα]ίοπι ἀἴαάεπια 5ἶπθ Π1ο γοπθτα, απιϊο]Π - 

απο ΡΙΓΡΙΥΕΙΠΙ, 

ΜΕΜΟ. Νοπίσπαπα 5 ΥεγΙΠα οἱ ἴδία πη]({ο. 

ΤΑΜΡ. Εἶαί : απ Ροτίο» παπα, αΙ νίάες, ομποία ἆἷ- 

ΠηΙ5]. 

ΜΕΒΟ. Ἐ[απι οταάεΠίαίεπα, αἱ αππεη[Ιαπα, εἱ οοΠ{ΙΠΊΕ- 

Πάπα, αἱ ἴπαπα , ἰδία, Ἱπαπαπα, οπηπία [πι]μο. 

ΤΑΜΡ. ἘΈεεε π]ε ΕΡί ρ]απε πα απ. 

5. ΜΕΒΟ. Ἰηπστοάθταππο 56αρµαΠη,--- Τα απίθιη οὔθξης, 

οαγηῖαπα πηο]ο σνανῖς, απῖς 655 

ΏΑΜ. Ὠαπιαδίας αἰλ]οία. 

ΜΕΒΟ. Τα 5απο γ]άστῖς 

ἀοτῖπα 1η ρα]ῶςίείς. 

ΑΜ. Ρίο οί, Μετουτῖ : αἱ {1 πο τουῖρο πάπα, 

: ΠΟΥΙ οΠίΠ1, πί απῖ {ο 5ππρθ τί- 

ΜΕΠΟ. Παπά(πααπαπα παπα, γἱγ ορίππο, απί {οἱ οπ0- 

πῖριις ομίαρατῖς :. απαπιοΏτΘΙῃ εχαε Ιδίας, ορίογοπαῖ 46π]εί- 

γής 56αΡΗαΠΙ γε] αἰίογο {απίππα ρεᾷο Ἱπιροδίίο, πο εῖαπα 

εοτοπας ἴδίας αὐῇίσα, εἰ ργασοπῖα. 

ΏΑΜ. Ἐσσαο πηο ΠΡΙ νοτο πάπα, αἱ γίάςς, οεἰοιῖσιια 

πηογ{αῖς Φρᾳμαίθπι Ῥοπᾶσγο. 
ΜΕΒΟ. δῖο ργῶσίαί 6556 Ίεγοπῃ : Ιαφιο πανῖοπ]απι 60Π- 

5ορηζθ. 
6. Τα αποθπαε, ἁῑγιηῖς ΡοδίΠ5, ο Οταίο, αἱ πιο]](1ο Ἰηιι- 

Ρ60, ας Ἰαχηρῖα: ποο {σοιπα Ῥοτία {οπυπιεπία [απερηία, που 
πια[ΟΡΗΠΙ ἀϊρηϊίαίος : τοῄπαπο γετο οἱ σεπα5 αἱ σ]οίαπα, οἳ 
5ἱ παπάο οἴγίίας ρυΏ]ίοο {ο ργῶεοπίο ἀθοοτανίέ επε πηοτῖ- 
ἴαπι, οἱ 5ἰαίπαγα Ιη5οΠρίοπες; ποο αποά πηᾶσηυΠα Π]Ο- 
ΠΙΠΗΟΠΕΗΠΛ {αὶ Ἀοπουίς οαηδα οχαρσετατῖηί ἀῑοίίος σαγαπέ 
οΡίΠ1 Ιδία γε] οοπηππεπιοναία. 

ΟΒΑΤ. Ἱηγίίας εαπίᾶσπα, αρ][οίαπα {απιοΠ : πάπα απ]ᾷ [8- 

οἶαπα 5 

7. ΜΕΒΟ. Ῥαρες : ἴ απίεπῃ ἵπ αγπηῖς {οίας ααἰᾶ ΗΡὶ τὶς» 

απί ααοᾶ ἱπορῶπα ἡλιά ροεῖς2 

«ΤΕΑΤ. Οπῖα νίοίι, Μενοιῖ, Ῥο]οσια τες ΡΓε]άΓα5 

αοςεῖ, οἱ ργαπη]ῖς ππο οἰγ]ίας Ποπογαν]έ, 



(105 -- 572) 
3. -α ἃ ἀΔ 

ΕΡΜ. Ἄρες ὑπὲρ γῆς τὸ τρόπαιον” ἐν ἅδου γὰρ 
 Ψ λ ανλ ο α 2 

εἰρήνη καὶ οὐδὲν ὅπλων δεήσει. 
. « Ν αἱ ο οταν -ω / Δ 
Β. Ὅ σεμνὸς ὃξ οὗτος ἀπό γε τοῦ σχήματος χαὶ 

ώ ο Ν ο 

Βρενθυόµενος, ὃ τὰς ὀφρῦς ἐπηρχὼς, ὅ ἐπὶ τῶν Φρον-- 
ος νε. 7 

δων τίς ἐστιν. ὃ τον βαθὺν πώγωνα καθειμένος: 
τ ολ ον κ» Ἡ 

ΜΕΝ. Φιλόσοφός τις, ὦ Ἑριαη., μᾶλλον ὃξ τ . μμὰά ο) ξ : ες 
καὶ τερατείας µεστός " ὥστε ἀπόδυσον καὶ τοῦτον ' ὄψει 

γὰρ πολλὰ καὶ γελοῖα ὑπὸ τῷ ἱματίῳ σκεπόµενα. 
ΕΡΝΜ. Ἀπόθου σὺ τὸ σχἥμα πρῶτον, εἶτα καὶ ταυτὶ | 

ῃ δι 7 -- [- Δ μ ; 7. 
πάντα. Ὁ 7εὺ, ὅσην μὲν τὴν ἁλαζονείαν χομίζει, 
[4 αἲἱ 3 ’ κ ν ιν) Νε Σ/ χα 3 / 

ὅσην δὲ ἁμαθίαν καὶ ἔριν καὶ χενοδὸξίαν χαὶ ἐρωτήσεις 
ολες Ν / 3 9 ια 3 / ΄ 

απόρους καὶ λόγους ἀχανθώδεις καὶ ἐννοίας πολυτελό-- 
- λ πο 

Χους, ἀλλὰ καὶ µαταιοπονίαν µάλα πολλὴν καὶ λῆρον 
σσ / λα λ / ην πι. 

οὐκ ὀλίγον καὶ ὕθλους χαὶ µικρολογίαν, νἡ Δία καὶ χρυ- 
΄ αἱ ὰ ςν ΄ λ ων. ’ Δ 

σίον γε τουτὶ καὶ ἡδυπάθειαν δὲ χαὶ ἀναισχυντίαν χαὶ 
σας : ζ σας ; 
ὀργὴν καὶ τρυφὴν καὶ μαλαχίαν: οὗ λέληθε γάρ µε, 
3 Ν ο. , τι ος ον ον αι φλ 

εἰ καὶ µάλα περικρύπτεις αὐτά. Καὶ τὸ ψεῦδος δὲ 
κο ἃ ο) / κά ο. 

ἀπόθου καὶ τὸν τῦφον καὶ τὸ οἴεσθαι ἀμείνων εἶναι τῶν 
ς εἰ σος η » 3 6 ᾳ ες 

ἄλλων: ὡς εἴ γε ταῦτα πάντα ἔχων ἐμθαίης, ποία 
1” Ὕ 

πεντηχόντορος δεξαιτο ἄν σε; 
3 ῃ ῃ ο να ανν ο Ε 

ΦΙΛ. Ἀποτίθεμαι τοίνυν αὐτὰ, ἐπείπερ οὕτω χε-- 

λεύεις. 
ε 5 , 

9. ΜΕΝ. Ἀλλὰ καὶ τὸν πώγωνα τοῦτον ἀποθέσθω, 
Ν΄ ε. ο» ρ / Εν κα, « δ ερ 
ὦ Ἑομη, βαρύν τε ὄντα καὶ λάσιον, ὡς ὁρᾶς " πέντε 

5 . ; 
υναῖ τριγχῶν εἶσι τοὐλάχιστον. 

ή ΄, ν | ο 

ἘΡΥΊ. Εὺ λέγεις: ἀπόθου καὶ τοῦτον. 
πο ο πο 

ΦΙΛ. Γαὶ τίς ὅ ἀποχείρων ἔσται; 

ἘΡΜ. ἸΠένιπτος οὗτοσὶ λαθὼν π 
ο ος ο ο μώΙ 

πηγικῶν ἀποχόψει αὐτὸν ἐπιχόπῳ τη ἀποθάθρα χρη- 
΄ 

σάµενος. 
τν. -ᾱ νι .ω 3 Ν ή 4 /9 

ΜΕΝ. Οὐκ, ὦ ἘἜρμϊἃ, ἀλλὰ πρίονά µοι ἀνάδος: 

γελοιότερον γὰρ τοῦτο. 
, εί 

ΕΡΥ. Ὁ πέλεχυς ἵκανός. --- Εὺ γε. Ἄνθρωπι- 
.ω 3 ο. λ 

νώτερος νῦν ἀναπέφηνας ἄποθέμενος σαυτοῦ τὴν χι- 

νάθραν. 

ΜΕΝ. Βούλει μ.κρὸν ἀφέλωμα, καὶ τῶν ὀφρύων; 
ΕΡΝ. Μάλιστα" ὑπὲρ τὸ µέτωπον γὰρ καὶ ταύτας 

- 3 σαν 9 ο - ’ « / / ο 
ἐπῆρχεν, οὐκ οἶδα ἐφ᾽ ὅτῳ ἀνατείνων ξαυτόν. Τί τοῦτο: 

ν ο ’ α.Σ 
καὶ δακρύεις, ὦ χάθαρµα, καὶ πρὸς θάνατον ἄποδει-- 

λιᾶς: ἔμδηθι ὃ᾽ οὖν. 

ΜΕΝ. Ἐν ἔτι τὸ βαρύτατον ὑπὸ µάλης ἔχει. 

ἘΡΜ. Τί, ὦ Μένιππε: 

ΜΕΝ. Κολαχείαν, ὢ Ἑρμῆ, πολλὰ χρησιμεύσασαν 
αὐτῷ ἐν τῷ βίῳ. 

ΦΙΛ. Οὐχκοῶν καὶ σὺ, ὢ Μένιππε, ἀπόθου τὴν ἔλευ- 
θερίαν καὶ παρρησίαν καὶ τὸ ἄλυπον καὶ τὸ γενναῖον 

ν ν / .ω .. ενα 
χαὶ τὸν γέλωτα: µόνος γοῦν τῶν ἄλλων γελᾶς. 

ΕΡΜ. Μηδαμῶς, ἀλλὰ καὶ ἔγε ταῦτα, χοῦφα γὰρ 
! . πονὶ ΄ 

καὶ πάνυ εὔφορα ὄντα καὶ πρὸς τὸν κατάπλουν χρή- 
σιμα. 

νί / Ἆ 

10. Καὶ ὅ ῥήτωρ δὲ 
/ 3 : ’ νο 3 ΄ κι 

τοσαύτην ἀπεραντολογίαν χαὶ ἀντιθέσεις καὶ παρι- 
-- {“ν .. ο ᾿ υ αν) 

περιόδους καὶ βαρθαρισμοὺς καὶ τὰ ἄλλα 

αν ουν ἐν ος , ν 
σὺ απὀθου τῶν ρημ.ατων την 

’ ο] 

σώσεις καὶ 
ο. σεα 

βάρη τῶν λόγων. 

Ῥ]λσθαι ΜΟΗΤΤΟΕΒΙΓΜ. ΙΟ. 95 

ΜΕΒΟ. ΒαρεΓ ἵειτα τείπαις {πορῴιπι : ἵπ οΓ6Ο Ρας, 
π]μί]ήπε αππηῖς οριις οί. 

δ- Ἠ]ε νετο 5εγενης, 4ς Παδίέα φπἴάεπι, [ακίπηπ(πο ριτο- 
Ίεγεης, 5αρετο]ής αγγεςίῖς, ἵπ πιε[ίαπᾶο ἄεβχας ααῖς οςί, 
Ἱδίο απἲ ρτο]ῖχαπι Ῥατβαπη ἀεπιῖςιίρ 

ΜΕΝ. Ρμήοξορ]α5 αᾳαῖς, Μετοιτῖ; απῖη Ρος Ίπεκή- 
ἴαΐου, εἰ ργοβϊσῖογαπα Ῥ]επας : Ιεἴτοο ἰδίαπα 4ποηπθ εχισγο 

56 ]πμο : γἱάερῖς οπῖπι τἱάΙου]α πηπ]ία 5ιῦ Ῥα[]ο αὐςοοπαϊία, 

ΜΕΒΟ. Ώεροπθ ἴα Ἰαρίαπα Ῥτίππππης ἔππι Ἱκία οπιηία. 
παρήεν1 φπαπίαπι ἵπαπεπα οπἰεπἰαίοπεπι σεηέ, απαπίαπι 

| Πηκοίβαπα , αἳ τἱκαπα! ΗρΙάΊποπη , οἱ ναπαηῃ σἱοτίαπα , φις Ι1ο- 
πες Ππρεαϊία», ἀἱκραίαίοπος φρίποσας, οἱ 5οπίθη{ίας Ῥ6υ- 
ΡΙεχε Ἰηγο]αίας : ἴπιο εἴῖαπα ἴπαἴῆ]επα Ἰαβοτοπι γα]άε πια] (πα. 
παβασαυΕ ποη Ῥαπσας, εἰ απἰδᾳπ]]ας, ας πηηαίας ἀἰςορρία- 
Ἠππου]ας : απἶπ. εί ρου οτε παππηπ]ος. ἰδίος 4ΗΤΕΟΣ., εξ 
Ῥγορίεγεα 5παγ1{εν Υ]γεμαϊ γο]αρίαίεπα, Ἱππραάοπ[ίαπη, ΊταΠα, 

Ίαχαπα εξ πιο επι: πθ(πε επῖΏα π]α [α]αηί, ᾳπαπίαποΙπη- 
απε 5ιπά[οςε τα ἴερας σα. Τηπῃ Ρογτο ππεπάασἶππα ἄεροπο . 

| αἶαπε ἸηΠαίαπη αττοβαηίατη , 6ἄπχ(πο ἄο {6 ορΙΠΙΟΠΕΠΗ (παςι 
| τηε]ίου ἳς αἰῑῖς : εἴεπίηα ςἵ ουπα ἴδεῖς οπππίριας οοηκεσῃᾶας, 
{ασ {ε φπἰπᾳπααίηία τοιπογαπα πανῖς αεοῖρῖαι5 

ΡΗΠ.. Ώεροπο ἰπίίατ ἰδία, (παπάοφἴάεπῃ Τα Ίαῦες. 

Ὁ. ΜΕΝ. Αί Ραιραπα Ἰδίαπι ᾳποσπε ἀεροπαί, Μετοπτῖ, 

Ξτάγεπι 5απε εἰ Ητίαπι, αἱ τῖάες : απἴπηπα παῖπας ΡῇΙ πηῖ- 

| ΠΙΠΙΠΠΙ Ῥεπάυπί. 

ΜΕΒΟ. Ἠεείε ΠΠΟΠΕΣ, εἰ Ιδίαπῃ ΤΕΠΊΟΥΕ. 

ΡΗΗΠ,. Οµἵς απἴεπ οΓ]{, απῖ ἀείοπάεαί 2 

ΜΕΒΟ. ἨΜεπίρρας Ἠ]ε, εαρία ςοουσῖ παπίῖσα, Ῥγασίᾶεί 

ΕΠΙ Ρο εοά]σα π5ας 5σα]α παγα[]. 

| 

| 

ΜΕΝ. ΜΙπΐπιε, Ἠεγοι : γετΙπι 5εΤΙΏ ΠΠ] Ροττῖσος 

παπι Ίος απἶάεπα πιασὶς πάϊοα]απη. 

ΜΕΒΟ. Βεεητῖς εςί 5α[ῖς Ἰάοπεα. --- Έμσας Ποπηϊπϊ πππς 

απἶάεπα ἰπα]ίογ εγαςῖςίῖ, οτα(ῖς ΕΡί 5οταῖρας Ηἱτοϊπς, 

ΜΕΝ. Υπ’ ραυ]απῃ εἰἴαπῃ ἄεπιαπῃ ἆς 5πρεγοϊΠ!ςο 

ΜΕΒΟ. Οπιπίπο: 51ρεν ἵρεαπῃ οπΊπ ΓΠποηίεπῃ 6α κας(αΠξ, 

πεαοῖο ου[15 τοῖ στα[ῖα 5οςο {απι 5ΠρετΏε ογίσεης. Οπἱᾶ Ίου» 

εἴῖαπα Ἰαετίπιανϊς, 5εε]εταίε., 6ἱ αἆ πιοτίθπα οχραγοςοῖς»5 απίπ 

οεῖας Ιηπξεεπάθ. 

ΜΕΝ. παπα αἆμπο σνανἰςςίπππτα 5ῦ αἶα {οπεί. 

ΜΕΒΟ. Οπἱάπαπι, Μεπῖρρε» 

ΜΕΝ. Δάπ]α[ίοπεπα, Μεγοιτῖ, αασς πηπ]ίππα ἵπ γίία α{Πῖ- 

ἰαἰ1ς 1ρ5ί απ]1{, 

ΡΗΠ.. Ουἷπ {α ἴεϊας, Μεπίρρε, ἀεροπε ππεπ(ῖς οἱ Ππσιςς 

Ἠογίαίοια, Πἰαά(πο ἀο]οτῖς εΧΡεΙ5 οἱ ΖΕΠΕΓΟΣΙΠΙ, ἃς ΤΙΞΙΠΗ : 

{πα ΠΙπΗΙΤΙΙΗ 5οἶας τοΙσπογαπα τῖάςς. 

ΜΕΒΟ. ΝοπΠαπαπα : απἴη Ῥοβμς Ιδία τοίπα, (ι1ρρε 16- 

τῖα, Ῥοτίαίπαπε [αο πια, εἰ αἆ Ἠαποςε παγΙβαΠΙοπεπα Ρει- 

| εοπππποσα. 

10. Τα νοενο, τΠείος, Ῥοπ6 τεγβογαπι ΓαΠεπι Π]απι οξ 

| Ἱπῃηϊίαπη α[ἠαθη[ίαπα, ορροσίία, Ῥατία ραπίθας φᾳπαία, εΟΠ]- 

ΡΓ6ΠΕΠΣΙΟΠε5 5επ{ρη[αναπα, ΠαγβαΓΙΚΠΙΟΣ, οείεγα(!θ οἱ ᾱ- 

Ποππῃ Ροπάετα. 
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ΡΗΤ. Ἡν Ιδοὺ, ἀποτίθεμαι. 

ΕΡΜ. Εὸ ἔχει. ὅ ὥστε σας τὰ ἀπόγεια, τὴν ἄποθά- 
πέτασον θραν ἀνελώμεθα, τὸ ἀγχύριον ἀνεσπάσθω, 

τ /' 

τὸ Ἱστίον, εὔθυνε, ὦ πορθμεῦ, τὸ πη πηδάλιον" 

ο 

εὐπλοῷ- 

Τί οἰμώζετε, ὢ µάταιοι, καὶ μάλιστα ὅ φιλό- 

σοφος σὺ ὅ ἆ ἂρ τίως τὸν πώγωνα δεδηωμένος: 

ΦΙΛ. οτι, ὦ Ἑρμη, ἀθάνατον ὤμην τὴν Ψυγὴν 

ὑπάρχειν. 
ΜΕΝ. Ψεύδεται: ἄλλα γὰρ 

ΕΡΜ. Τὰ ποῖα» 
ας 

ΜΕΝ. “Οτιμηκέτι δειπνήσει πολυτελῆ δεῖπνα μηὸ 

/ 
ἔοικε λυπεῖν αὐτόν 

ὥσ 

/ 
νυκτ' ωρ εξιὼν ἅπαντας λανθάνων τῷ ἵματίῳ τὴν χεφα- 

ῃ 
χατειλήσας πε 

3 -- / 2.9 
ἕωθεν Εσαπατων τοὺς νξεους Επι 

εισιν ἐν κύχλῳ τὰ χαμαιτυπεῖα, 
-- νο, 
τη σοφία ἀργύριον 

λ 
αλ 

καὶ : ἵ 

/ 
ηὶ ὃν εται' ταῦτα λυπεῖ αὐτόν. 

ΦΙΛ. Σὺ γὰρ, ὦ Μένιππε, οὐκ ἄγθη ἀποθανών; 

ΜΕΝ. Πῶς, ὃς ἔσπευσα ἐπὶ τὸν θάνατον καλέσαν- 

τος ο 

:Ἀλλὰμ 

ὥσπεο τινῶν 

ΤΕΡΜ. λαο. οὐκ ἀφ᾿ ἑνός 15 γωρίου, 

ἀλλ’ οἳ μὲν ἐς τὴν ἐκκλησίαν ου ο τες ἄσμενοι Ἡε- 

λῶσι πάντες ἐπὶ τῷ Λαμπίχου θανάτῳ χαὶ η γυνη αὖ- 
τ 

τοῦ συνέχεται τ πρὸς τῶν γυναικῶν χαὶ τὰ παιδία νεογνὰ 
ες τς τε κά, 

ἵνα ὑπὸ τῶν παίδων βάλλεται ἀθθόνοις 

ψε 

τν ο” 3 / 

μεταξὺ λόγων οὐ κραυγή τ 
. ΄ 

πὸ γῆς βούντωνς 
ας 

ἓν Αν Ναὶ, 

ὄντα ὁμοίως χα 
ντος τ ' 

τοῖς λίθοις ἄλλοι δὲ Λιόφαντον τὸν ῥήτορα ἐπαινοῦσιν 
κ τπτ .. / ολο δφι τ 

εν -χυων: ἐπιταφίους Λοὖους οιξς ξιόντ α ἐπὶ Κράτωνι 
τ Ξ ς , 

τούτῳ. Καὶ νὴ Δία ἴς ἡ Δαμασίου μήτηρ χωκύουσα 

εξάργει τοῦ θρήνου σὺν Τωναιξὴν ἐτ' 
- 
δα 

τὶ τῷ Δαμασία: σὲ 

οὲἑ, ὦ Μένιππε, οὖδεὶς δακρύει, καθ᾽ ἠσυγίαν ὃ δὲ χεῖ-- 

σαι μόνος. 
13. ΜΕΝ. Οὐδαμῶς, ἀλλ) ἀκούσῃ τῶν κυνῶν µετ 

ὀλίγον ὠρυομένων οἴκτιστον ἐπ᾽ ἐμοὶ καὶ τῶν κοράχων 
τυπτοµένων τοῖς πτεροῖς, ὑπόταν συνελθόντες θάπτωσί 

με, 
ΤΕΡΜ. Τεννάδας εἰ, 

πεπλεύκαμεν ἡμεις 

στήριον εὐθξῖαν εκείνην 

μι 
Ετε 

θμεὺς ἄλλους µε 

ΜΕΝ. Ἐόπλ . Ἑρμῆπ ροΐωυεν θέκαὶ ἡμεῖς. 

Τί οὖν ἔτι χαὶ µέλλετε: πάν τως δικασθῆναι δεήσει, καὶ 

τὰς καταδίκας φασὶν εἶναι βαρείας, τροχοὺς καὶ λί- 

θους καὶ γύπας" δειγθήσεται δὲ ὁ ἑκάστου βίος ἀκριθῶς. 

1. 

ΝΡΑΤΗΤΟΣ ΝΑΙ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 

ΡΑΤ. Μοίριχον τὸν πλούσιον ἐ ἐγέγνωσκες, ὦ 
Αιόγενες, τὸν πάνυ πλούσιον, τὸν ἐκ Κορίνβου, τὸν τὰς 
πολλὰς ὀλκάδας 

ιά 

ἔχοντα, οὗ ἀνεν Ψιὸς Ἆρ σας ς, πλούσιος 

Χ. ΝΕΚΡΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΡΟΠ. 

| 

11. (974 -- 379) 

ἘΗΕΤ. ἘΈσσε επΙπτετο, Ῥοπο. 

ΜΕΒΟ. Ῥεπε ἸαῬεί : 5οΐτε Ἰίαπις ταμηασπ]ας 5εα]απι 
παμ[ίσαῃ αἰίο]απηας; απεογα 5αράπσαίαςς εχραπᾶς γε] : 

ἀππα, Ῥογἴίου, εἸανπῃ. Ώοπα ποβῖς 5ἳϊ πανγϊσα[το͵. 

11. Οπῖά Ρ]οτα[ῖς, Ἱπεριῖ, ἵπαπε πιαχίπε, Ῥηή]οξορμε, 

ου]ας Ίαπ πιοάο Ῥατρα Γη οτασίαία» 

ΡΗΠ.. Ἠου 5οἶ]οθί, Μετοιιῖ, απο Ιπιπποτία]επα ορίπα να 

ΑΠΊΠΊάΠΗ 6556. 
ΜΕΝ. ΜεπΗίαν : παπι αία 5ηηί αρετίε, σας ρευπῃ Ρυῃ- 

ἙὝμπο, οιαί: 
ΜΕΝ. Οποᾷ ποη αππρ]ία5 οσπαΡ]{ πιασπο 5απηία αρραταία8 

6ΦΠα5, πεαΠε ἆε ποείε εὔτοξςΗ5, εἶαπῃ οΠΙΠΙΡΗΣ, Ρα]το]ο 

εαραῖ οργο]αίας, οἴτοππηϊ με 1 ο: Ώεπα Ἱαραπατίας πες ΞΙΠΙΠΙΟ 

ΏΊ4Π6 ἀεοῖρῖεης Ίάγεπες ςαρίοηίῖα Ργοίεχίι αγσεπίΙπα αοεῖ- 

Ρϊεί: Ἠσρο πτηπῖ ϱΠΠΗ. 

ΡΗΠ,. Τα ααἴεπα, Μοεπῖρρε, πο ἀο]ας {6 πιογ{ΠΠΠῃ επςεὂ 

ΜΕΝ. Ἐφοπε, απὶ ΓεςΏπανϊ αἆ Ππιογίεπῃ οΙἵαπίο πεπηῖπε 2 

15. Ὑεταα ΙΠίεγεα ἀ1πΙ οράἴπημς ΞΕΓΠΊΟΠΕΣ, ΠΟΠΠΘ εἶα- 

ΙΟΥ αἰῑααῖς αμα ταν [απαπαπη α ἴειγτα γοςῖ[ογαπ πα 

ΜΕΒΟ. βαπε, Μεμίρρε, πεαπε αὓ ππα {αηίαπῃ ΤεδίοΠε 

αἰσπίπα Ἠ ἵπ οοποΙοπεπα οοειπ{ες 11 τιάεπί οππεΙῖ οἳ Ἱναπῃ- 

Ρο]! πποτίοπα ; εἶπξαπε πχος «ΟΠΙΡΓΕΠΘΗΣα [οποίας α πημ]]θτί- 

Ρας, εἰ ἱη[απίος ἰεποτί Ρραπίες αἱ ἱρ5ῖ α Ῥαετῖς Ἱπιρεαπίατ 

Ἰατρῖς]αριάῖθς : αΏῖ Ὀιορλαπίαπα Τηείογειη ]ααζαΏί 5ΙΕΥΟΠΕ. 

απἲ [απεῦτί ογαβίοπε οο]οπεσίαί εχδεφίας Ἰήας Οναίοηῖς. 

Αίαπο ο[ῖαπα ργο[εοίο Ὠαπιαδία ππαίεγ σοπηἴης εἶεις ριῖῖ 

Ίεδπι ο Γοηϊηϊς Τη ΓάΠΕΤΕ Γαπαδία : ἴ6 τογο Ἠη]]η5, ο 

Μοπίρρο, Ιαοηπῖς Ριοδεφἴίας, α]είοφιε Ίάσες εο]ας. 

193. ΜΕΝ, Νεηπα(ιαΠας 5εᾷ αιάῖος «αΠθς ΙαΠη]άΠΙ ΠηΙςε- 

ταβ]ηίαι π]α]αμίες πιθῖ εαυςα, 6ΟΓΥΟ54Πε6 Πεμίεπι ἵπ Πιο- 

ἆσπι αἲῖς οοπογεραμίες, απαπάο ΓΠπεφπεηίες 5ερεΠεπ{ π]ε. 

ΜΕΒΟ. Εονίοπῃ ἴε Ῥγαδίας, Μοπῖρρο. 56 αποπίαπα 1Π 

Ῥογίαπ; αρρα]ίπας, ος αΡῖίε αἲ (πρηπα], τεεία Ί]ας Ῥγο- 

σιεςςῖ : εσο Υετο εί ῃο[ἴΐου αἰίος αγεθξσεπ. 

ΜΕΝ. Ῥτοδρετα 5ἳί νορίς πανϊραϊῖο, Μετοπτῖ : πος απίθπα 
Ῥεάθπα ῥτοπιογεαΠηΣς. Ου]ά 6Γβο γος απηρΗας οαποαπηϊη] 
ομηηῖπο Ἱπάἰσοίαπα 5αῇίγο ορογίεβῖε : οἱ ρώπας αἴσπί 6.56 
5τανες, τοίας, 5αχα, τη]ίητος : εκροπείατ αὐίεπι Ῥραϊαπι 
απΙαξου]αδσπε γ]ία. 

“ας 

ΟΒΑΤΕΤΙΣ5 ΕΤ ΡΙΟΕΕΛΔΙΡ. 

1. ΟΒΑΤ. Μασμαα οραομίαπα Π]ηπι πογας, ίοσομες, 

Ἠ]απι ἀῑνιαϊς οβ]αθηίειη, ἆοππο Οοτπίμίυπα, οαἳ πα] 
- . - . | 

εταπί οπεΓατΙ Ἠάγες, ου]ας οοηςορτίπης εί Απίδίοας, εἰ 
« 

Γι 

Ἀμ δ. 

«μυ. 



(στ - 519) 

χαὶ αὐτὸς ὤν; ὃς τὸ ος ἐκεῖνο εἰώθει ἐπιλέγειν 

«Ἡ μ) ἀνάειρ ἢ εγὸ σέ.» 

ΔΙΟΙ). Τίνος ἕ ἕνεκα, ὦ Κράτης; 
νπρατ. θερόπευον ἀλλήλους τοῦ Χλήρου ἕνεχα 

ἕχάτ τερ ρος ἠλικιῶται ὄντες, καὶ τὰς διαθήκας ἐς τὸ φανερὸν 

ἐτίθεντο, Ἀριστέαν μὲν ὁ Μοίριχος» εἰ προαποθάνοι, 

δεσπότην ἀφιεὶς τῶν ἑαυτοῦ πάντων, Μοίριχον ὃξ ὃ Ἆρι- 

ατέας, εἰ προαπέλθοι αὐτοῦ. 

οἳ ὃ- 

Ταῦτα μὲν ἐγέγραπτο, 

ἑθερώπευον ὑπερθαλλόμενοι ἀλλήλους τῇ Χολα- 
χεία” καὶ οἵ μάντε τον οἵ τε ἀπὸ τῶν ἄστρων. τεχµαιρό-- 

µενοι τὸ μᾶλλον οἵ τε ἀπὸ τῶν ὀνειράτων, ὥς γε Χαλ- 

δαίων παῖδες, ἀλλὰ καὶ ὁ Πύθιος αὐτὸς ἄρτι ον 

Ἀριστέα παρεῖχε τὸ κράτος, ἄρτι δὲ Μοιρίχῳ» | χαὶ τ 

τάλαντα ποτὲ μὲν ἐπ] ἐκεῖνον, νῦν δ᾽ ἐπὶ τοῦτον ἔρρεπε 

9, ΔΙΟΓ. Τί οὖν πέρας ἐγέν 

σαι γὰρ ἄξιον. 

ΚΡΑΊΤ. Ἄμφω τεθνᾶσιν ἐπὶ μιᾶς ἡμέρας, οἳ δὲ 
χληροι ἐς ήνόμιον καὶ Θρασυκλέα περιῆλθον ἄμφω 

συγγενεῖς ὄντας οὐδὲ πώποτε προμαντευοµένους οὕτω 
ενέσθαι ταῦτα διαπλέοντες γὰρ ἀπὸ Σικυῶνος ἐς Κίρ- 

ραν κατὰ µέσον τὸν πόρον πλαγίῳ περιπεσόντες τῷ 

Ἰάπυγι ἀνετράπησαν. 

8. ΔΙΟΓ. Εὺ ἐποίησαν. Ἡμεις δὲ ὁπότε ἐν τῷ βίῳ 

Ἡμεν, οὐδὲν τοιοῦτον ἐνενοσῦμεν περὶ ἀλλήλων: οὔτε ἐγώ 

ποτε πὐξάμην Ἀντισθένην ἀποθανεῖν, ὡς κληρονομή- 

σαιμι τῆς βακτηρίας αὐτοῦ ---- εἴχε θὲ πάνυ καρτερὰν 

ἐκ κοτίνου ποιησάµενος --- οὔτε οἴμα. σὺ ὁ Κράτης ἐπε- 

θύμεις κληρονομεῖιν ἀποθανόντος ἐμοῦ τὰ κτήματα, τὸν 

πίθον καὶ τὴν πήραν χοίνιγας 9ύο θέρµων ἔχουσαν. 
ΚΡΑΤ. Οὐδὲ Ἱάρι μοι 

ὦ Διόγενες' ἃ 

ο, ὦ Κράτης; ὅσα. 

τούτων ἔδει, ἀλλ) οὐδὲ σοὶ, 

ἃ γὰρ ἐχρῖν, σύ τε Ἀντισθένους ἐκληρονό- 

μησας καὶ ἐγὼ σοῦ, πολλῷ µείζω καὶ σεµνότερα τῆς 
Ἡερσῶν αρχΏς. 

ΔΙΟΓΡ. ίνα ταῦτα φής 
ΚΡΑ΄Ί. Σοφίαν, αὐτάρχειαν, ἀλήθειαν, παρρησίαν, 

ελευθεοίαν. 

ΔΙΟΙ. Νὸ Δά, μέμνημαι καὶ τοῦτον δικδεξάµενος 

τὸν πλοῦτον παρ) Ἀντισθένους χαὶ σοὶ ἔτι πλείω κα- 
ταλιπών. ' 

4. ΝΡΑΤ. Ἁλλ οἳ ἄλλοι Ἰμέλουν τῶν τοιούτων 

κτημάτων καὶ οὖδεὶς ἔθερ ἄπευεν ἡμᾶς κληρονοµήσειν 
προσδοχῶν, ἐς δὲ τὸ χρυσίον πάντες ἔθλεπον. 

ΔΙΟΙ), Βἰκότως: οὐ γὰρ εἶγον ἔνθα ἂν δέξαιντο τὰ 

τοιαῦτα τ παρ' ἡμῶν μας τας 
τὰ σαπρὰ τῶν βαλλαντίων" ὥστ 

ς 
Ὁ τρυς οῆς, χαθάπε 

ποτε γαὶ ἐμθάλοι τις 

ἐς αὐτοὺς ἃ σοφίαν Ἀ παρρησίαν ἢ ἀλήθειαν, ἐξέπιπτεν 

εὐθὺς χαὶ διέρρει, τοῦ πυθικένος στέγειν οὐ δυναμένου, 
οἷόν τι πάσγουσυν αἵ τοῦ δα. αὗται παρθένοι εἰ τὸν 

τετρηµένον πίθον ἐπαντλοῦσαι: τὸ δὲ χρυσίον ὀδοῦσι 
καὶ ὄνυξι καὶ πάση μηχανη ἐ ἐφύλαττον. 

ΚΡΑΤ. Οὐκοῦν ἡμεῖς μὲν ἔξομεν κάνταῦθα τὸν λοῦ { δὲ ὀθολὸν ἔζ αν ή πλουτον, οἱ ὁξ ὀρολον Ἱξουσι κοµ.ίζοντες καὶ τοῦτον ἄγρι 
τοῦ πορθµέως. 

ς 
υπ. 
Ν 
ν 
Ἀ 
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Ίρεο ἀἴνος» αἱ Ηοππειίεη Πλιά 5οἰεραί ἀἰομίανα, « Αι 

{π {ο]]ε 1ο, αιί οσο {6.» 

Ὄριοα. ου]ά ία, Οναίος2 

ΟΒΑΤ, Μαίιαῖς οΏδοφι]ῖς οαρίαραηί αἰίοι αἰίονίας Ιγοςἱ- 

ἰαίεπα, Φαπα]ες; εἰ (ο5ίαπιοπ απἰάσπηα {αβι]ας Τὰ ρνοραίπ]ο 

Ῥιοροπεμαηί, Απδίοα Μα ο, 5ἱ ρηῖας ἀοσράσναί, ἀοπηῖπο 

1ο]]οίο 5Η ΟΠΠ οπηΠΙα πας Μωἶσ]ιο γἱοὶςδίπα Απ]δίθας., δί απίο 

επι αθίτοί. Πο φπἱάεπα ΤΠ {οδίαιπθηίο οναπί δοηρία : 11 

γονο ομ5ουναβαΠ{ 5ο5ο ἱπνίσσιι, απίοσσάσνο αἰίοι. αἰ{ο ΓΙ 

αὐπ]α[οιο σομαΠίο5.. Ὑαΐες ο[ἴαια, 5ἶνο αῦ αδινῖς οοπ]οσία- 

τοῦ! Γα[ηνα, 5ἶνο ον 5ουληῖϊ5, δίωο ΟµαΙάσογι Πηβι(1 ᾱι- 

5οἱρ]ια, αἴῃ οἱ {ρ5ο ΡΥΙΗΙΙ5 ππούς Απἰδίου, (η ραευαί Υ1- 

εἰονίαπα, πιοάο Μαν]ε]ιο: ἸαΠοβδαιο ππηο αά ΙςίΙΠΙ, Ίποχ αἆ 

Πάπα γουσουαη!, 

Ῥ]οςα. ΘπεΠ1 οσο ον[ μπα ες Παριέ, Οταίος» ο5ἰ θηίΠι 

απθἶναο ορθγ. ΡΥθ Πα]. 

ΟΒΑΤ. ΑΠΙΡΟ πποτίεΠα ομίογαπί δοάσπα ἀῑο; Ιανεδία[ες 

απίθπη αἲ Εαποῖ απ οἱ ΓΗα5γΟ]επα Ππορίπαίο ρου νομοί, 

οορηαίος ης ΠΙΙΙΟ πα παπα Πχεπ(15 ρα δασίο «ἰγτπαη- 

ἴε5 Ίῶο Ἱία [ουο: Μανίομας οΠίη1 οἱ Απῑδίοας 411Π ΦΙΟΥΟΠΟ 

ἰτα]ἱορνοπί ΟΙ]απα, πηοάίοα πε σα 5Η Τη ΟΡΙΙ(ΠΗΠΗ ἸάβΥσθία 

Ἰπο]άἰδδεπί, ογθιδα παν! ροιἱθγιηῇ, 

ὁ, ΡΙ0α. Ῥοπυπι [αοίαπα. ὙοῬαΠα Ἰο5, απαπάο ΠΠ γΊία 

εγαπη5, ΠΠ] {αἱο οοσ[αβαηλΙς 4ς πουῖς ΙΠΥΙοΘΗΙ: πθηιθ 

ππ(παΏα ορίαγἰ ΑΠΙΙΣΙΠ6ΠΕΠΙ οΠοι1, τα{ ἸαγοςΠίαίεπα παιοῖ- 

50ε16ν εἶας Ῥασιί : Παβεβαί απίαπα αἀπιοάππα τουηδίσπη, 

4πεΠ1 εκ ο]εβδίτο 1ρ5θ οοπ/εσθγαί.. ἈΝοαπεία, Ρίο, Οναίες, 

επρίερας Ἰῶγ65 6556, ΠΙΟΓίΠΟ Π16, ΏΟΠΟΡΗΠΙ, 4οΗἱ ῥογθ41θ 

εἰναπῖσας Ἱαρίπογαιη ἆπος Παβοπί]ς, 

ΟΜΑΤ. Φπἱρρε πμ πημί ε[ῖς ενα οριας: αἱ πθς ΠΡΙ, 

ΡΙοβεπεξ; (παπα ηίηι ἀεεεβαί ἴα αὐ ΑπΙΙΡΙΙΠεπο αἀδρίας 65 

οθεδΠαίεαα, επο απίθιη αἲς {6, πππ]ίο ππα[ογεπα εαν ἱογῖς- 

απθ ΠΙΟΠΠΕΠΙ{ 4παπ1 ῬθγδαγΙπα Ππιροτίππη. 

ριθοα. πα {α Ῥοπα ἀῑσῖ52 

ΟΒΑΤ. Ῥαριεπίίαπα, (αρααίοπα ραγγο οοπίεηίαπα, γοτῖ- 

{αίοῦ, Ἰοήπεπάί Πάποῖαπα, απἰπηϊ Ηροτίαίοπι. 

Ριοα. Μεπιῖπϊ Ῥτοίοείο οἳς πιο ορες αοεερίςδε αΏ Απι- 

5ίµεΠΕ, Εμίαπα εἴῖαπι απηρ]ῖοτες το](ιίφςο. 

4, ΟΝΑΤ. ΑΓ οοίενί ποπ οπταβαπί 6] ΠβηιοςΙ Ροββοβδῖοπος, 

ΠΕΠΙΟ(ΙΘ Πος αβδοίαβαίυΓ. {ας Πα γοαΙία(ἶς «ρε εἰᾳπῖάσπι 

4190 ΟΠΊΠΕΡ Ἱημίαβαπ{. 

Ρριοα. ὠπἱρροεπί : πε(αθ οπ]πι Πα μερα αΒί εοοοπάστοηἰ 

αεθερία α πορίς {αλα Ῥοπα., ἀἰβ]ποπίος ργα Ίαχα, νο] 

ναρία γείηςίαίο πιαιδαρία.. . Ῥνοίπάο 5ἱ απῑς γε] ἱπηπη]ίογοί 

1η 605 8ἶγο αρίοπίαπα, 5ἴνα Πρετίαίθια Ἰοᾳπαπά1, οἶνο γοιῖ- 

Ιαΐομι, οκοϊἀάεραί ρτοίίπης οἱ ἀἰβ]ασραί, απαπα πάς ἵπ- 

δεσία «ομἵπεγο ποπ] γοίς απα]ο απΙάἆαπα ασοἰατί Ώαπαί Π]ῖα- 

5. Ιδίίδ, απ ἵπ ρο[οναίαπι ἀοΠαπα Παμδίαπα. παπι 

Ἰη απ Πέ: απ ΗΠΑ γοο ἀεπίίρας πησιϊραδαιθ αἱ οπηπί 
πηαομίπα ομ5{οςΙεβαΠ{, 

ΟΜΑΤ. Ῥνορίογεα πο5 φάσπα Ἰαρερῖπιας Πΐο αποσπα 

ποδίνας ἀἰνίμας : Πἱ απίεια οῬο]απη. 5ο[ίοθί αρροτίαρηί, 

ειπα 16 αἆ ΡουΠ{οῦοπη αδαπθ {απίπηι. 
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ρα, 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΝΙΡΟΥ, ΜΙΝΩΟΣ ΝΑΙ 

ΣΚΗΠΙΩΝΟΣ 

1. ΑΛΕΞ. Ἐμὲ δεῖ προχεχρίσθαι σου, ὢ Λίόυ: 

ἀμείνων Υάρ εἰμι. νὰ, 

ΑΝΝ. Οὐ μὲν οὖν, ἀλλ’ ἐμε. 

ΑΛΙΙ5. Οὐκοῦν ὃ Μίνως δικασάτω. 

ΜΙΝ. Τίνες δὲ ἐστέ; 

ΑΛΙΞ. Οὗτος μὲν Ἀγνίθας ὃ Καρχηδόνιος, ἐγὼ 

Ἀ Ἄλέξανδρος ὃ Φιλίππου. 

ΜΙΝ. Νὴ Δία ἔνδοξοί γε ἀμφότεροι. 

τίνος ὑμῖν ἡ ἔρις; 

ΑΛΕΞ. Περὶ προεδρίας: φησὶ Ἱὰρ. οὗτος 

Προ “στρατηγὺς ἐμοῦ » ἐγὼ δὲ, ὥσπερ 

ἴσασιν, οὐχὶ τούτου μόνον, ἀλλὰ πάντων σχεδὸν τῶν 
πρὸ ἐμοῦ φημὶ δανεῄκεῖν τὰ πολέμια. 

ΜΙΝ. Οὐχοῦν ἐν μέρει ἕκάτερος εἰπάτω, σὺ δὲ 1 πρῶ- 

τος ὃ Λίόυς λέγε. 

». ΑΝΝ. 

ἐνταῦθα καὶ τὴν Ἑλλάδα φωνὴν ἐξέμαθον: ὥστε οὐδὲ 

ταύτῃ πλέον οὗτος ἂν ἐγέγκαιτό εδ Φημὶ ὃ δὲ τούτους 

μάλιστα ἐπαίνου ἀξίους εἶναι» ὅσοι τὸ μηδὲν ἐ ἐξ ἀρχ Ἶς 

ὄντες ἃ ὅμως ἐπὶ μέγα προεχώρησαν δι’ αὐτῶν δύναμίν 

περιθαλόμενοι καὶ ἄξιοι δόξαντες ἀρχῆς. ᾿Εγωγ' 

οὖν μετ ὀλίγων ἐξορμήσας εἰς τὴν Ἰθηρίαν τὸ πρῶτον 

ὕπαργος ὢν τῷ αἀδελφῷ μεγίστων. Ἠξιώθην ἄριστος 

κριθεὶ Ίς, χαὶ τούς τε Κελτίδηρας εἶλον καὶ Γαλατῶν 

ἐκράτησα τῶν ἑσπερίων καὶ τὰ μεγάλα ὄρη ὑπερθὰς 

τὰ περὶ 

ὃν 

Ἀλλὰ περὶ 

5 / 
αμεινων 

ϱ/, 
απαντες 

μη Ἡ σον . / ον ο; 
ἓν μὲν τοῦτο, ὦ ίνως, ὠνάμην, ὅτι 

η 

τε 

τὸν ᾿Ἡριδανὸν ἅπαντα κατέδραµον καὶ ἆνα-- 

στάτους ἐποίησα τοσαύτας πόλεις καὶ τὴν πεδινὴν 
ἈΙπαλίαν ἐχειρωσάμ. ην καὶ μέχρι τῶν προαστείων τῆς 
προὺχούσης πόλεως Ἴλθον καὶ τοσούτους ἀπέχτεινα 
μιᾶῖς ημέρας, ὥστε τοὺς δακτυλίους αὐτῶν µεδίμνοις 
ἀπομετρῆσαι καὶ τοὺς ποταμοὺς γε φυρῶσαι νεκροῖς. 

Καὶ ταῦτα πάντα ἔπραξα οὔτε Ἄμμωνος υἷὸς ὄνομ.α-- 
ζόμενος οὔτε θεὺς εἶναι προσποιούµενος ἢ ἐνύπνια τῆς 

μιητρὸς διεξιὼν, ἀλλ’ ἄνθρωπος εἶναι ὁμολογῶν, στρα- 

τηγοῖς τε τοῖς συνετωτάτοις ἀντεξεταζόμεγος καὶ στρα- 

τιώταις τοῖς μαγιμ.ωτάτοις συμπλεχόµεγος., οὐ Μήδους 
καὶ Ἀρμενίους καταγωνιζόµενος ὑποφεύγοντας πρὶν 
διώχειν τινὰ καὶ τῷ τολµήσαντι παραδιδόντας εὐθὺς 

τὴν νίκην. 

8. Ἀλέξανδρος δὲ πατρῴαν ἀρχῆν παραλαθὼν Ἠὔξησε 
χαὶ παρὰ πολὺ ἐξέτεινε 7 Ἰρησάμενος τῇ τῆς τύχης 

ὅρμἩ. Ἠπεὶ ὃ᾽ οὖν ἐνίκησέ τε καὶ τὸν ὄλεθρον ἐ ἐχεινον 

Δαρεῖον ἐν Ἴσσψ τε καὶ Ἀρθήλοις ἐκράτησεν, ἀποστὰς 

τῶν πατρῴων προσχυνεῖσθαι ἠξίου καὶ ἐς δίαιταν τὴν 

Ἠηδικὴν. µετεδιήτησεν ἑαυτὸν καὶ ἐμιαιφόνει ἐν τοῖς 
συμπποσίοις τοὺς φίλους καὶ συνελάμέανεν ἐπὶ θανάτῳ. 
᾿Εγὼ δὲ ηρξ ω ΥΕ] λ 

Ἴρξα ἐπ᾽ ἴσης τῆς πατρίδος, καὶ ἐπειδὴ μετε- 
; 

πεμπετο τῶν πολεμίων μεγ ἅλῳ στόλῳ ἐπιπλευσάντων 

τη Λιθύῃ, ταγέως ὑπήχουσα, χαὶ ἰδιώτην ἐμιαντὸν πα- 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ. 12. ( 

19. 

ΑΡΕΧΑΝΡΗΙ, ΑΝΝΙΡΑΙΙ5, ΜΙΝΟΙς, 
ΦΟΙΡΙΟΝΙ5. 

1. ΑΠΕΝ. Με ραν οδἰ ῥγαροηί ΠΡὶ 

ΞΗΠΗ. 
» ΔΙΟΥ : πησ]ῖου οΠΊΠη 

ΑΝΝ. Νθι πας ΥΟΓΠΠΗ Π16. 

ΑΙΗΕΧΝ. Ἐπσο ΜΙΠΟΣΡ οαΗδαπι ἀῑξοσρίεί. 

ΜΙΝ. Ου παπι ο5[ἷς ο 

ΑΠΕΧ. Ἠϊο Αηπίρα! Οατλαθ]η]οηςίς : 

ῬΙΠΙρρί Πας. 

ΜΙΝ. Ργο[οςίο σαχ] πἴογᾳο: 5οᾷ ατα ἄ6 16 οτία γοῦῖς ]ς 

ορί2 

65ο Α]εχαπάοι 

ΑΠΕΧ. ο ριπιΩ 5ος απο: [οί ομῖη Ἰήσςο 5ο ρια- 

5ΙαπίίογθΙ οχδ[[εςςο ΠππρογαίοΓοηα πο; οσο ντο, 4πθιαι- 

πιοᾶ Γη ΟΠΊΠΕΣ ποτιΠί, ΠΟΠ.  6οΙΙ. 56 οὐΠο[ῖς οιο 

σπἱ απίθ 1ηο Γπογαπί, αἴο π]ο ρ) 05 11ςςο 61 ρονῖίτα. 

ΜΙΝ. Ἐνδο Ρο γῖσρς αἱανσιο ἀῑσαί: ἴὰ Ρνίου, Αἴου, 6άΠ5ΕΗ 

ίἀαη1 ἃσθ. 

2. ΑΝΝ. 14 απἱάεπα ΠΠΙΠΙ, ΛΠπος, πης Ἰαναί, απο. Ἰήο 

1οσί ἄγΟΠΠΗ οΗἱαΠ1 ΕΓΠΊΟΠΟΠΑ θα Ι[σσγίμα, π{ πο ας απΙάθΗ 

Ῥατίο Ἰΐο Ῥγῶ πιο (πἱσππαπα Ἠαμσαί ρναοἱραῖ. Ἐος απίθηι 

ΡοΠΟ. πιαχίπηε Ἰαιάο ἀἱρηος 6556, αποίοπππ(ε πα Ππῖο 

ηΙμΙ] ο5ξεηί, {άΠΊ6Π αὖ ππασΠ Πα Ῥοίοπ[]ο; Γα5Ησίαπα Ῥγοςος- 

5ογυπί, Ῥου 56 ορίρα5 οοπηρατα[ἰ5, αρίίαπο Ἱπιρογίο Παρί. 

πο Ἱίαπια ΟΠΠ ραποῖς Γγαηδρυοδσης 1η Ηἱεραμίαη» πππιη 
ΡΙΙΠΙΙΗ 5 αἰεῖς αππρίος ἀπκ [αἱςδΓ, ΦΗΠΙΠΙΟΡ ΥΘΡΙΙΗΙ 
ῬΡγορ[η], Ώ6ΙΗ1 ρου 1 ςςίπλας ᾖπάϊσαίας. Ἐν]πᾶο 66] νογος ἴηῃ Ρο- 

ἰρείαίοπι τοὰρρί, 6α]]ο5 οσσἱάεηία]ο5 ἀθνίοϊ, 5αρογα(ἴδαιο 

πηαρηῖς ΠΙΟΠΙΡΗ5, ασ οἶτσα Ῥαά ση δαπί οπΊπ]α ΘΙΠΗ «6- 

Ῥορι]αία5., οἱ 5εάἴριας ομιογῖ {οἱ αγΏες; οππρεςίτοΠα Πα]ῖαΠα 

5αμ]οοῖ; αἆ 5αρητρία πδαπα Ῥηπιανί αγρῖς Ῥρουγοηῖ, {οἱ 

Ιη[6[οοἱ πο ἀἱδ, μἱ αΠΙΠΙΟ5 ΘΟΥΙΠΙ ΠΙΟΚΙ5. θἶπι ΠπθηςΗς, 

ΊἸηά1ς Παν] οπάαγοια Ῥοπίος 5αχορῖπ,  Ἠωο ομηηῖα 

ποσςί, αῖ Ώθ(ια Απιιοπίς Πας ἀἱσσθαν, πθ(ιθ 4θις 6550 

γιάογί γο]εβαπα, ηθο 5οπιπία ππαίπὶς [αυπ]αραι; 56 Πο Ίο- 

ΠΩΙΠΘΙΗ 6590 {α5615, 6ππ](ο ἀποῖριας ργά ο εἰπηῖς οοΗΡ1- 

ταία5, οἱ ου τη ρας ριασηασἰδθ]πηίς ΟΟΠΕΤΟΑΞΙ5 : ΠΟΠ 

Μοάο5. ΑγπΙοΠΙΟΣ(6 ἀερο]]αις, Ρας απασίοπίο5 απΙΠΙ 

ααιῖ5 Ἰηδεσιδί, οἱ απ εη1 δἰαΐπι ορ επίες γ]οίογίαῃ. 

3. Αἰεχαπάον απἴθΠα, 4111 Ρ4ΙΘΓΠΙΠΑ ΙΠΙΡΘΡΠΙΠΙ 51900: 

Ρ]5δοί, 14 αιχίί οἱ ης Ῥανίριας απιρΠαν]{, αδας 5οσυπάρ | 

Γουίήπ Ἰπροίη. Αί. ροδί(παπα γ]οί 1λαπα πα τας Ῥγοϊ 

Ώαπίαπα, αἴαπο αἲ Ίδη οἱ Α1ηε]ῖ5 5αροτῖος Ηΐ, ρου: 

{55 ρα (π ππονῖς, αἀογατί νο]εραί, αἴαιο ἵπ Μοἴσαιη ἴαμι 

οἱ ο[[επηπαίαπη γ{γεπαϊ ΓαΟΠεΠΙ ἀεσοποιαν]ές [μπα Ἱπρῖο 

(αοἱάαβαί Ἱπίου οοηγαγῖα απίσο5, εοπηργοποπάσβαίαπο αἲ 

πηΟΥίΟΠΙ ἀπορπάος. Ἐρδο οοπίτα ΡΥΡΓΗ ὤ απο ]ητο ραΐτία., 

ἀίπο αβί πλα 40ΠΠΙ ατορδδθραί, Ιοδρης πηαρηα, 6Ἰά886 

αὐονῖς ΑΙΙσΙΠΙ, ο νερο ραναί, Ποσο ριγαίαπα ϱι- 



(55 - .57) 
ρέσγον χαὶ καταθικασθεὶς ἵ, Ίνεγχα εὖ Ἱνωμόνως τὸ  πρᾶ- 

γμα. Καὶ ταῦτα ἔπραξ α ῥάρθαρος ὃ ὢν χαὶ ἀπαίδευτος 

παιδείας τῆς Ἑλληνικῆς καὶ οὔτε Ὅμηρον ὥσπερ οὗ-- 

τος ῥαψῳθῶν οὔτε ὑπ Ἀριστοτελει τῷ σοφιστῃ παι- 
΄ τι -- / 

δευθεὶς, μόνη δὲ τῇ ... ἀγαθῃ Ἰρησάμ ενος. Ταῦ ος 
ν - Ἔ 

ἐστιν ἃ ἐγὼ Ὀρεάνμοι ἀμείνων φημὶ εἶναι. Εἰ δέ 
8 

ἔστι χαλλίων οὗτοσὶ, διότι διαδήµατι τὴν κεφαλῶν ὃιε- 
“Ν Α/ ᾿ Ε) 

Ἔδετο, Ἠακεδόσι μὲν ἴσως χαὶ 
λ .. 3 ΄ κ /” - ΄ Γ 

ιὰ τοῦτο ἀμείνων δόξειεν ἂν γενναίου καὶ σ 

ταῦτα σευνὰ, οὗ μὴν 

ο ο) οερατηγαοῦ 

νδρος τῇ Ἰνώμῃ πλέον ἅπερ τῆ τόν κεγρημένου. 

την. κ) μὲν εἴρημεν. οὐχ αλ μορ] τὸν λόγον οὐδ' 

ὥ ὃς Ἀίθυν εἰκὸς ἦν ὑπὲρ αὗτοῦ. ὦ Ἀλέξανδρε, 

τί πρὸς ταῦτα φής; 
4.ΛΛΕΞ, Ἐγρην μὲν, ὦ Ἠθνως, μηδὲν πρὸς ἄνδρα 

οὕτω θρασὺν τε τοκρίνασθαι. ἵ ἱκανὴ γὰρ τᾗ φήμη διδάξαι 

σε οἷος μὲν ΣΥὼ βασιλεὺς, οἷος δὲ οὗτος ληστὴς ἐ ἐγέν ε 

Ὅμως δὲ ὅρα εἰ κατ ὀλίγον αὐτοῦ διήνεγκα, ὃς νέος 
κ. θὸ μες, μι κ ὃν Ες 
ὢν ἔτι παρελθὼν ἐπὶ τὰ πράγματα χαὶ τὴν ἀρχὴν τε- 
ταραγμένην χατέσχον χαὶ τοὺς Φονέας τοῦ πατρὸς µε- 

νο ᾷ 5. -ω ῃ 
τἼλθον, κάτα φοθήσας τὴν Ἑλλάδα τῃ Θηθαΐων ἄπω- 

λεία στρατηγὸς ὑπ αὐτῶν 751ροτονηθεὶς οὐκ ἠξίωσατὴν 

Μακεδόνων ἀργχὴν περιέτι 
λ ο1λ}λ ϱω πατὴρ κατέλιπεν, ἀλλὰ πᾶσαν Έτει 

δεινὸν τς : εἰ μὴ ἁπάντων αρατήσαιμι, δλί- 
-, 57 / 

γους ἄγων ἐσέδαλον ἐ ἐς σι Ἀσίαν, καὶ ἐπί τε Γρανικῷ 
νο Ἄ μα ο λυδίανη ὼν καὶ Ἰ 
ἐκράτησα µεγάλῃ µάγη καὶ τὴν Λυδίαν λαθὼν καὶ Ἰω- 

΄ ν 4, βλ ἀ 3 Ν μη / 

νίαν καὶ Φρυγίαν καὶ ὅλως τὰ ἐν ποσὶν ἀεὶ γειρούµε- 
δ. ον 2 ο Ἐλ κια Ἀ 

νος Ἴλθον ἐπὶ Ἴσαῦν, ἔνθα Δαρεῖος ὑπέμεινε 

πολλὰς στρατοῦ ἄγων. 

Σὺ δὲ, ὦ 

ο. ὃ 

: 
των ἀγαπᾶν ἄρχειν ὁπόσων ὅ 

νοήσας τὴν σαν καὶ 

. ἀ μ ΄ σα -- 

5. Καὶ τὸ ἀπὸ τούτου, ὦ Μίνως, ὑμεις ἴστε ὅσου 
λ -ω ΄ 

ἐπὶ μιᾶς ημέρας χατέ μα” Φησ' μῖν εκροὺς ἐπὶ ὰ γοῦν ὅ 

το προς μὴ διαρχέσαι αὐτοῖς τότε τὸ σκάφος» ἀλλὰ 

σγεδίας πηξαμένους τοὺς πολλοὺς αὐτῶν διαπλεῦσαι. 

Καὶ ταῦτα βιέπραττον αὐτὸς προχινὸ υνεύων χαὶ τιτρώ- 

σχεσθαι ἀξιῶν. Καὶ ἵνα σοὶ μὴ τὰ ἐν ὃξ 

ἓν Ἀρθήλοις διηγήσωµαι., ἀλλὰ καὶ 
καὶ τὸν Ὠκεανὸν ὅρον ἐποιησάμην 

Ελέφαντας αὐτῶν εἷλον καὶ Πῶρον ἐχειρωσάμην, κ. 
Σχύθας δὲ οὐχ εὐκαταφρονήτους ἄνδρας ὑπερθὰς 

Τάναῖν ἐνίκησα µεγάλη ἑππομαχίαν καὶ τοὺ 
εὖ ἐποίησα καὶ 

θεὺς ἐδόχουν τοῖς 

ΐἁ 

τοὺς ἐχθροὺς ἡμυνάμην. 

ἀνθρώποις, συγγνωσ τοὶ 
ο, -- 

το μέγεθος τῶν πραγμάτων 
ο -- 

τες περὶ ἐμοῦ. 
6. Τὸ ὃ) οὖν τε) 

θανον, οὗτος δὲ ἐν 

χαὶ τοιοῦτόν τ' τι πιστευσαν- 

ιευταῖον ἐγὼ μὲν Βασιλεύων ἀπέ- 

ἐν φυγῃ ὢν παρὰ Προυσία τῷ Βιθυνῷ, 
καθάτερ ἄξιον ην πανουργότατον χαὶ ὠμότατον ὄντα: 

ὥς γὰρ δη Εκράτησε σε τῶν Ἰταλῶν, ἐῶ λέγειν ὅτι οὐκ 
ἰσγύτ, ἀλλὰ τι πονηρία καὶ ἀπιστία καὶ δόλοις, 

δὲ ἢ προφανὲς οὐδέν. Ἐπεὶ δέ μοι ὠνείθισε 

φὴν, ἐκλελῆσθαί µοι δοχεῖ οἷα 
ῥαις συνὼν καὶ τοὺς τοῦ πολέικου υ χαιροὺς 
παθηὸ ος Ἐγὼ δὲ εἰ μὴ μικοὰ τὰ Γη 

ΡΙΑΤΟαάαΙ ΜΟΒΤΕΟΟΕΒΟΓΝΜ. 99 

Ῥαῖ : οοπάεπιπαίας Επ αΠΙΠΙΟ πιοδεταίο εαδηπ. Ἠωο 

Γεοῖ Ῥατραγας εί 6χροῖς ἀῑδοῖρ]ίπα ΟτὌο(ς,, πε(πε Ηοιπετῖ, 

Ῥτουί Ἰΐεσα, εατπήπα τροαπ ο ἀεεαηίαῃς, πες 5υβ Ατῖ- 

φίοΐεῖο 5ορ]ϊεία ἀοοίπηϊς ἱπρηέας, αἱ εοἶα αδας πβίατα 

Ῥοπα. Ἠαο 5υπί απῖρας οσο Αἰεχαπάτο Ῥιῶσίατε Ώπε 

{στο :. Π]ε απίεπι 5ἵ Ῥι]οἨείος οδί, απῖα ἀἰαάεπιαίε εαραί 

αρεί τενποίππα, αριᾶ Μασθᾶοπας Ιδία Γοτία πια]εσίαίοπη 

Παβεπί; αἴίαπιον Ἰάεῖτοο ῥταετεπάας ποῦ εχἰδιππείατ νίτο 

5ΙΓΟΠΠΟ, αἰηιο αγίας Πππρεταίοσϊς Ἰηκίγασίο, ααὶ 5ο[ετῖι 

Ῥεπάεπίῖα Ρίαξ απαπα [ογίαπα Γαθηῖξ πδας. 

ΜΠΝ. Ηῖς οοτίο ἀῑκ]ί πιαςεπ]απι ογαΙοπεπα, πες απα]επα 

αἨ ΑΠΟ οχερεσίαςεος, Ῥτο δε: ία, Αἰεχαπάει, απῖὰ αἆ Π]α 

ΤΕΣΡΟΠά6Ξ2 

ᾱ, ΑΤΕΧ. ΝΗ] ορογίεραξ, Ἀπος, Ποπηπϊ τοδροπάετε 

{ατα απάασΙ:. σαῑϊς επῖπα {ο [πια ἀοσπετῖ, ᾳπα[ῖς Ρο τεν, 

πο οοπίτα ααα]ῖς Γαεγῖ{ Ἰαΐτο : νῖάε {απΠεΠ, απ ΡᾶΓτο ΙΠπίετ- 

να]ίο ἴῆαπι 5αρετατίπα, απῖ Ιατοπῖς αάμαο γεταπῃ αἁπηῖ- 

πϊςίτα[ἴοπεπι ασστεσσας, Ἱπρετίππα ἑατραίυπη οοπ πα, 6 

Ῥεγειξςογες Ρατεπίῖς 5αρρΙείο 5απη υ]έαςς ἴππι Ρετει]ςῖς 

ΤΠεβαπογαπη εχοῖᾶῖο Ετῶσῖς, ἄπκ εοταπα 5α[[γαβῖῖς Ἰοείας 

Ππάίσπαπι οχἰςππανΙ, 5ἳ 5ο Μασεάοπαπα Τοσπο Ίπεαβαης 

οοπ{εηίης ε-5επῃ ηρετῖο α Ραΐτο πι] τε]ἰοίο: 566 ππῖτειςαπη 

πιεπίο {ειταγταπῃ οτΏεπι εοπιρίεχας, Ιπίο]εταπάπππσαε Ῥή- 

ἴ8η5., ηῖςί οπππῖαπη Γοτοπὰ ἀοπηίπας, Ρααοῖς πιθεµπ ἀπε[ῖς 

πμ ερας Ίηγταςί Αδίαπις αἆ ΤαΠΙΕΠΠΙ πιᾶσπο Ῥτορ]ία Γαἵ 

5αρετῖος- Ἰπαάίαπαε εαρία, Τοπία αἱ Ῥητγσία, ἵπ 5τηπηᾶ 

Ῥτοχίπια σπῶαιο εαὐῄίείεης Ῥειτεπῖ αἆ Τξειπα, αΏὶ Ώατίις 

εκεροείαβαίΐ εππη ἵππππεησα οορίαγαπη ππυ]Μάΐπο. 
’ 

5. Ἐτίπάς, ΛΠΠοΟς, τος ποπ ργα εξ, αποί τοῖς ππογίαος 

απο ἀἱο Ίππο ἀεπαῖςοτῖπα : Ῥοτβίογ απ]άεπι α[ῆγηιαί, ΠΟΠ 

εη[εσῖςσθ δρεῖς {απο οσωβαπα, 5εᾶ ταΏρας Ιπηειῖς Ῥ]απίπιος 

εοζΗτη Ιτα]θεῖςσθ. Ἐφιϊάρηη Ἱξδία απεῦαπα 1ρ5ε Π]ε απΠίθ α[ίος 

ρεησπ]ῖς ο[ἴετεης, γα]πεγατίααε ρπ]εἨταπῃ ἆπερης. Ἐξ πε 

ΗΡΙ σπα Τγεί 5απί σοξία, 4αῶφᾳπε Ατροης οπαίτεπη, αὖ Τη- 

405 πδαπα ρεπείτανΙ, Οσραπαπι(απε Ηπηϊίοπι Γεο Ἱπρετῇ, 

οἱερμαπίος εογαπα οορΙ, Ῥοταπι 5πΏεσί: Βοτίμας θΗαπα, πη]- 

πῖπης θοπ{οιηπεηάος Τίτος, ἑταπςστεξςςας Ταπαῖπι π]ασπα 46- 

τὶοῖ εσαεςίτῖ Ρασηα : απιῖεῖς Ῥεπε[αεῖ, ΙΠΙπΙεος (ας 5ηπι. 

Οποᾷςί ἀεας αἴἵαπι γίάερας Ἱοπηπῖρας, τοπία Π1 ΠΙΤΕΗ- 

ἴατ οὗ πιαρηϊίαάϊπεπα τεγπῃ σεσίαγαπα ἰαἱα απἱάᾷαπι ἆς πιε 

51] Ρειςπαάεπίος. 

6. Ώοπίαπο οσο τοσηαης ἀῑοπι ορ; σσ ραίτῖα οχίοτΓῖς 

αριιά Ῥταξίαπι Ῥήησπατα, πἱ ἀϊσηππα εταί [Παπάσ]οπ{ῖςςῖ- 

ππο ογαάε[ςείπιοπαε ἸἨοπῖπο. Ἀαπι αποπιοάο ςαρετατῖί 

ΤίαΙος. πο ἀἴσετο: ποπ ΓογΗ(αάϊπε 5απο, 5ο πιαΙα, 

Ῥετῃαϊα εί ἀθΙῖς: πλ] απίοπι ἵπ ρα]ῖς ]α5έωπη αίαιο αΡει- 

{απ.. Οπαπάοφαϊάθπι Ὑθτο πμῖ εκρτορτατΙέ Ἰαχητίαπῃ, 

ομ]ία5 πα τίάείαν απα[ία Γεοεηί 6αρίς, πιογοί]ου]ϊς 

αἴῆχας εἰ Ρε]! ορροεαπ]ίαίες ἵπ ἀε]οῖῖς ἀξρετάρη. Ἐσο 

ααίθιῃ Πηῖςί, Ραγν]{ας[ῖς οτρῖς οσσἶά 1 τεῦας, ἵη ΟπΙεμίθπη Ττ- 

γηἱδεΠα, αιῑά σταπᾶε ργῶςἰΠῖςεειη Ἱα]ία Ἱπογποπία οαρία» 

πι 
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: 5 Ὃ ον ν , : , 
Ἰταλίαν ἀναιμωτὶ λαθὼν καὶ Λιθύην καὶ τὰ µέχρι 

ΑΝ” - / δι 3 ”» / - 

Γαὸ δείρων ὑπαγομενος Ἁλλ) οὐκ ἄξιόμαχα 

ἐχεῖνα ὑποπτή σσοντα ἤδη καὶ δεσπότην ὅμολογοῦντα. 
ῃ 

Εἴρηκα: σὺ δὲ, ὢ Μίνως, δίκαζε: ἱκανὰ γὰρ ἀπὸ πολ- 

λῶν χαὶ ταῦτα. 
7. ΣΚΗΠ. ΜΑ πρότε 

ΜΙΝ. Τίς γὰρ εἰ, ὦ 
ΣΚΗΠ. Ἰταλιώτης Σκηπίων στρατηγὸς ὃ καθελὼν 

Καρχηδόνα καὶ χρατήσας Λιθύων µεγάλαις µάμαις. 

ΜΙΝ. Τί οὖν καὶ σὺ ἐρεῖς; 

ΣΚΗΠ. Αλεξάνδρου μὲν ἤ 0 
/ 
τ 

ος 
ρον, ἣν μὴ καὶ ἐμοῦ ἀκούσῃς. 

βέλτιστε: ἢ πόθεν ὢν ἐρεῖς; 

γίθου ἀμείνων, ὃς ἐδίωξα γικήσας αὐτὸν καὶ ης 

κατηνάγκασα ἀτίμως. Πῶς οὗν οὐκ εκ αμιο οὗ-- 
.. ὃς πρὸς Ἄλέξανδρον ἁμιλλᾶται, ᾧ οὐδὲ Σκηπίων 

ενικηκὼς ἐμαυτὸν παραβάλλεσθαι ατιῶς 
ΜΝ ον Δί εὐγνώμονα φὴς, ὦ Σχκηπίων: 

κρίσθω Ἀλέξανδ δρος» 

ο 
ὤστε 

Δ 
μετ αὐτὸν δὲ σὺ, 

ς Ἀννίθας οὐδὲ οὗτος εὐχαταφρό-- 
Ἡ 

γητος ὢν. 

πο. 

ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ]. 

1. ΔΙΟΓ. Τί τοῦτο, ὢ Ἀλέξανὸ ρε; καὶ 

χας ὥσπερ ἡμεῖς ἅπαν τες: 
ΑΛΕΞ. Ὃρ ἃς, ὢ Διόγενες" οὐ παράδοξον ρᾶς, 

ἄνθρωπος ὢ 

ΔΙΟΓ. Οὐκον ὁ Ἄμμων ἐφεύδετο λέγων ἕαυτοῦ σε 

εἶναι, σὺ δὲ Φιλίππου ἄρα ήσθα; 
ΑΛΕΞ. Φιλίππου δηλαδή: οὗ γὰρ ἂν ἐτεθνήκειν 

Ἄμμωνος ὤν. 

ΔΙΟΓ. Καὶ μὴν καὶ περὶ τῆς Ὀλυμπιάδος ὅμοια νά) ὃ 
ἐλέγετο; δράκοντα δμιλεῖν αὐτῃ καὶ βλέπεσθαι ἐν τῇ 

εὐνῃ, εἴτα οὕτω σε τεγθναι, τὸν δὲ Φίλιππον ἐξηπα-- 
τῆσθαι οἴόμενον παρ' ἑαυτοῦ σε εἶναι. 

ΑΛΕΞ. Κάγὼ ταῦτα ἤχουον ὥσπερ σὺ, νὺν δὲ ή ῄ ζ ᾽ 
ο 3 ΑΙ ς λ Ὑ 

ὅτι οὐδὲν ὑγιὲς οὔ 

προφῆται ἔλεγον. 

ΔΙΟΓ. λλὰ τ ὁ ψεῦδος αὐτῶν οὐχ ἄχρηστόν σοι, 
ὅ Ἀλεξ ος : ο. τ μ. 

Ε 

ὢν ἀπέθανον. 

ὁρῷ 
-- / ν- σε ον / 

τε ἡ µήτηρ οὔτε οἳ τῶν ᾽Αμμωνίων 

Εὶ / 3 
ΕΥενετο” πολλοι 

λα 

ΑΛΕΞ. Οὐκ οἶδα. ὦ Διόγενες" οὐ γὰρ ἔφθασα ἔπι- 
. . 

τι ο. αὐτῆς. Ἡ τοῦτο µόνον, ὅτι ἀποθνήσχκων 
πρι 

ἐπέδωχκα. ἨΗλὴν ἀλλὰ τί ε- 

.Α : 

λο ἢ ἀνεμνήσθην οἷα ἐποίει ἡ Ἑλ- η μη 
; οι Ἐ κ εάσνῇ 

κας ο ος την αρχην πολαχευοντες οι 
Β 

προ αἱρούμενοι καὶ στρατηγὸν ἐπὶ τοὺς βαρθά- 
ο ο ον ον αρ ρε» ιβονεο ν ρους, Ενιοι ὃξ καὶ τοῖς δώδεχα θεοῖς που μες χαι 

οἰχοδομ.οῦντές ὶ θύοντες ὥς δράχοντος υἱῷ. 
͵ 

Χ. ΝΕΝΡΙΝΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ. (085 - 591) 

Ἰήβγασπε οἱ οππεῖῖς αἆ ἄαἀος πςαπε 5αμασῖς» Αί Πιο ΡαΓ- 
125 Ῥε]]ο πῖ ἀἴρπα πον. γάεραπίας, τα απ μ]ίτο Ίαν 
πηοία Ίπβιπὴ δαβίτεηί αο ἀοππίηαα [αἰογοηίης, Ῥῖκί τα, 
ΜΙΠΟς., Ἰαάΐσα : σος θΠἴπα Ίρδα 4 πηπ]ῖς 5α[Ππι. 

7. 501Ρ. Νε ργῖας {απΠΕΠ, ηῖςὶ 6 πι ποσπε απαϊγοτῖς. 
ΜΤΝ. Αί ας ία ε5, τΙγογΙπῃ ορΙίπιε2 απ ππάς ἆοπιο ᾱἵ- 

οίαγας εγίς2 
501Ρ. Τία]ας Βεϊρῖο, Ἱπιρεταίος, απῖ ἀθ]ενῖ σατιμασΐπειη, 

Α{γοσσπο ἀετῖοί πιασηϊς ργο]ῇς. 

ΜΠΝ. Ου ΙΕίίατ Ῥοττο {πα ἀῑσος» 

ΦΟΡ. ΑΙεκαπάτο απ]άσΠα Π1ε οοποθάθτθ, ΥΕΓΗΠΙ ο 

Ίεπῃ απίεἴτε, αἱ απῖ γἱείαπα ἸΠαπα Ῥερα]ῖ Γαβαπισπα ἵπτρεπι 

εαρέςςογε οοεαἰ. ΟΠΟΠΙΟΔΟ ποῃ Ἱππραάθης Ιστ Ἠϊεςε, αϊ 

εαπι ΑΙεχαπάτο οοπ{εμάαί, επ] πε οσο σπ]άεπι 5αΡίο, απϊ 

οσπι 5προγαν{, οοπαραταΓ! 5Η5ΗΠεΟΣ 

ΜΓΝ. Τα πιο αφ πρίίος απποί, ὤήπαπα Ἰοήπετε, δοῖρίο : 

απατο ΡΠΙΠΙΟ απἰάεπῃ Ίοευ Ῥοπαίας ΑΙεσαπάεςς {α ΤΠ 5εοη- 

ἀπ5 ερίο: Ρορίεα, 5ἱ τΙἀείας, Απηϊαι, πε 1ρ5ε απ]άσπι [ὰ-- 

οἷε εοπίεππεηᾶι5. 

19. ’ 

ΡΙΟΕΕΝΙΣ5 ΕΤ ΑΤΓΕΧΑΛΡΗΙ. 

1. Ῥϊοα. ΟµΙά ος, Αἰεχαπάει2 αἱ ἴα πιογίαας ος ρεν]πάε 

Δΐσις 05 ΟΠΊΠΕΞ2 

ΑΙΗΕΧ. Ῥος αρρατεί, Ὠϊοσεμες: Που τα]ἀε πήταπάσπι, 

5ἶ Ἠοππο παΐας πἹοτίοπι ο. 

ρτοα. ΙΕίίας ΑΠΙΠΙΟΠ Ππεπ[εβαξαγ {ο Ῥτοάίσαης 5αῦΠι 

εδσε βαπα, απαπα {α Ἰηΐίοτοα ῬΡΗρρϊ Γοτες2 

ΑΕΕΝ. Χεπιρε ΡΠΗΠρρί : πεπΙθ εΠπΙΠΙ ΑΠΊΠΙΟΠΟ σοπῖίας. 

ἀθοεεξίδδεπη. 

Ρος. ΑιΠαϊ εἴῖαπι 4ε Ο]γπιρίαᾶο 5Ιπη]α (παπα [6γ8-- 

Ῥαπίας, ἀταεοπεπα ουπῃ εα τοπ Παμθτεο ε{ οοηδρΙοῖ ἵπ Ἱθσίο 

{πα ία {6 Ραΐςςα Ῥγοσπαίαπα, ΡΠΙΗρριπη γετο ἀεοερίαπα, 

αῖ ορίπαΓείατ 5ε ΠΡῖ ραΐτεπη 65»θ. 

ΑΙΕΧ. Ἐἰ εξο ποή 5έοις ἴδία, αὐαπ ἴα, απά[εβαπι : 

ημπο τἰάθο πΙμΠ γετὶ πες Πιαίτεπα, πθσπθ ΑΠΙΠΙΟΠΙΟΓΗΠΟ. 

γαίες ἀῑκῖςςα. 

Ῥτοςα. Ὑεταπα πιοπάαοίαπα θοΓάΠά Ποπ Ἱπα]ε ΠΡΙ, 

ΑΙεχαπάες, αἆ τες σεγεπάας Γαἰΐ : πια] επῖπα πιεία 5ποοπΠῃ-- 

Ῥεψαπί, ἄθιπι 6.ςε {6 τα[]. 

9. Αί εεζο πημῖ, οσῖ Π]αα {απίαπα Ἱπιροτίαπη τεἠφῖςί1 2 

ΑΤΙΕΧΝ. Νεςεῖο 54Π8, Ὠίοβεπες : παπι ΠΙ] απίεσαα: 

ΏΙΟΓΘΤΕΣ ππαπάατϊ απἰσππαπα 46 6ο, Πηῖςί ηος 5οἶαπῃ, αποᾶ. 

απίπιαπα ἄσθης Ῥεγάίεσς αππα]απι ἱτασια]. Τηίθτεα ἴα ηπ]ά, ἴ 

τᾶες, Ώϊοσεμες» 

Ῥ]οα. Ουἷά ςο]έθί α[αά απαπα ἵη πιεπηογίαπα μας 

απα]ία βιοργεί Ογαρεῖα. ἴε 5α5εθρίο ]άπι πιοᾶο Ἱππροτίο αἀα]αίῖ, 

Ῥγορ[εοίαπισιο οαρῖεηίες οἱ Ἱπιροταίοτεπα αάγειδαπα Ραγυα- 

τος : ΠΟΠΠΗΙΗ εῖαπα ἀποάσεῖπι ἀς αἀ[αησεῦαηέ, Γεπιρ]ασιε. 

εἰ 5αετα [αο[εραηί {απαπαπη 5εγροη{ί5 Π]ῖο, 

κ ν. «ὔ ος 



(105 -- 394) 

9. Ἅλλ εἶπέ µοι, ποῦ σε οἳ Μακεδόνες ἔθαψαν;: 
ΑΛΕΞ. Ἔτι ἐν βαθυλῶνι κεῖμαι τριακοστὴν ταύτην 

ᾗ φ ς - δνλ ον « λ ἦν ἡμέραν, ὑπισχνεῖται δὲ Πτολεμαῖος ὃ ὑπασπιστὴς, ἦν 
ποτε ἀγάγῃ σχολὴν ἀπὸ τῶν θορύδων τῶν ἐν ποσὶν, ἐς 

Αἴγυπτον ἀπαγαγὼν θάψειν ἐκεῖ, ὡς γενοίµην εἷς τῶν 

Αἰγυπτίων θεῶν. 

ΔΙΟΓ. Ν γελάσω οὖν, ὦ Ἀλέξανδρε, ὁρῶν ἐν ἄδου 
Ν / .” { Ἆ [ὰ Ἆ ω επι 

ἔτι σε µωραίνοντα καὶ ἐλπίζοντα Ἄνουθιν Ἡ "Όσιριν 

γενήσεσθαι; Πλὴν ἀλλὰ ταῦτα μὲν, ὦ θειότατε, 
3' / 3 λ / ω) ω τω Π ΓΑ λ 
ἐλπίσης: οὐ γὰρθέμις ἀνελθεῖν τινα τῶν ἅπαξ διαπλευ- 
σάντων τὴν λίμνην καὶ ἐς τὸ εἴσω τοῦ στοµίου παρελ-- 

θόντων οὐ γὰρ ἀμελῆς ὃ Αἰακὸς οὐδ ὁ Κέρθερος εὖ- 

καταφρόνητος. 
3 ο , εφ/ / 4 -- - 

4. Ἐκεῖνο δὲ γε Ἠδέως ἂν µάθοιµι παρὰ σοῦ, πῶς 
φέρεις, ὅπόταν ἐννοήσης, ὅσην εὐδαιμονίαν ὑπὲρ γῆς ρεί σα ' ς 
ἀπολιπὼν ἀφῖξαι, σωματοφύλακας καὶ ὑπασπιστὰς καὶ 

σατράπας χαὶ χρυσὸν τοσοῦτον χαὶ ἔθνη προσχυνοῦντα 

και Ῥαθυλῶνα καὶ Βάχτρα χαὶ τὰ μεγάλα θηρία καὶ 

τιμὴν καὶ δόξαν καὶ τὸ ἐπίσημον εἶναι ἐξελαύνοντα δια- 
δεδεµένον ταινία λευχἩ τὴν χεφαλὴν πορφυρίδα έμιπε-- 

Μι 
μ.η 
υ 

πορπηµένον. Οὐ λυπεῖ ταῦτα σε ὑπὺ τὴν μνήμην ἰόντα; 

Τί δαχρύεις, ὢ µάταιε; οὐδὲ ταῦτά σε ὁ ὁ αθρος Ἂρι: 
στοτέλης ἐ ἐπαίδευσε, μὴ οἴεσθαι βέδαια εἶναι τὰ παρὰ 

τῆς τύχης; 
ΑΛΕΞ. “Ὅ σοφός; ἁπάντων ἔχεινος κολάχων 

ἐπιτριπτότατος ὦν. ᾿Ἐμὲ μόνον ἔασον τὰ Ἀριστοτέ- 

λους εἰδέναι, ὅσα μὲν ἤτησε παρ ἐμοῦ. οἷα δὲ ἐπέστελ- 

λεν, ὡς δὲ χατε Ἐκρῆπό μου τῃ περὶ παιδείαν φιλοτιμίᾳ 

θωπεύων καὶ ἐπιαινῶν ἄρτι | μὲν πρὸς τὸ κάλλος, ὁ ὡς χαὶ 
τοῦτο µέρος ὃν τάγαθοῦ, ἄρτι δὲ ἐς τὰς πράξεις καὶ τὸν 
πλοῦτον. ἸΚαὶ γὰρ αὖ καὶ τοῦτο ἀγαθὸν Ἠγεῖτο, εἶναι, 
ὣς μὴ αἰσχύνοιτο καὶ αὐτὸς λαμθάνων Ὑόης, ὢ Διό- 
γενες, ἄνθρωπος χαὶ τεχνίτης. Ηλὸν ἀλλὰ τοὺτό ἵε 
ἀπολέλαυχα αὐτοῦ τῆς σοφίας, τὸ λυπεῖσθαι ὡς ἐπὶ 
μεγίστοις ἀγαθοῖς ἐκείνοις, ἃ 
ἔμπροσθεν 

6. ΔΙΟΓ, Ἀλλ) οἴσθα ὃ 
λύπης ὑποβήσομαι, 

χατηριθµήσω μικρῷ γε 

δρᾶσεις; ἄχος γάρ σοι τῆς 

Ἐπεὶ ἐνταῦθα Ύε «ἑλλέβορος οὐ 
φύεται, σὺ δὲ κἂν τὸ Ἀήθης ὕ ὕδωρ χανδὸν ἐπισπασᾶ-- 
μενος πίε καὶ αὖθις πίε καὶ πολλάκις: οὕτω γὰρ παύση 
ἐπὶ τοῖς Ἀριστοτέλους ἀγαθοῖς ἀνιώμενο. Καὶ γ γὰρ 
Κλεῖτον ἐχεῖνον δρῶ καὶ Καλλισθένην καὶ ἄλλους πολ- 
λοὺς ἐ ἐπὶ σὲ ἔρμαντας, ὡς διασπάσαιντο χαὶ ἀμύναιντό 
σε ὧν ἔδρασας αὐτούς. “Ὥστε τὴν ἑτέραν σὺ ταύτην 
βάδιζε καὶ πῖγε πολλάκις, ὡς ἔφην. 

μο» 

ΦΙΛΠΠΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. 

1. ΦΙΛ. Νὸν μὲν, ὦ Ἀλέξανδρε, οὐκ ἂν ἔξαρνος 
γένοιο μὴ οὐκ ἐμὸς υἱὸς εἶναι: οὐ γὰρ ἂν ἐτεθνήχεις 
Αμμωνός γε ὤν. 

Χ. ΡΙΑΤΓΟαΙ ΜΟΒΤΟΟΒΙΟΜ. 101 

5. Αί Φα 5ο, αΕῖ {ο Μασσάσμες 5οροίνονΠ! 

ΑΙΗΕΧ. ΕΠαπΙΠΙΠΙ Βαβγ]οηθ ]α660 (ΓΙΟοΡΕΙΠΤΗΠΗ Ἠάπο ἀἴ ση : 

ΡτοπηΗί απίθτη Ῥίο]απορης φαίθ]]ο5, 5ῖ απαπάο οίίαπα ασα! 

ἃ ἰπβίδ απα’ πυπο απρθήί, 5ο ἵπ Ἠβγρίαπα πι ἀθ]αίήι 

πασά γυπη 1Ρὶ, αἱ ππας Πάπα Τσγρίίογαπα ἀθογιπι. 

ῬιΟς. Νοη 650 τάθαΠα, ΑΙοχαπάσε, «ΠΠ {ο γἰάθο ἴῃ 

Ου 6ο 4ποαιο ἀεείρίοπίοπα, 5ροιαπίσπἹ(πο [ογο πί Απιρῖς 

απί Ο5ἱΡἱ5 ογαάας2 ΑΙ {1 {αππεῃ Ιδία, ἀῑγ]ηϊςείπιθ, ΠΘ ΡΡΟΓΟΣ : 

[α5 ΟΠΠ ΠΟΠ οδί, 5Η 5ΙΙΗ Τοάίγο 4ποπΙ( ΠΠ θοΓΗΠΗ, εί 

5οιηο] (να]εσσναπί παπο ρα]αάσπα, οἱ οἵίτα οπή Π]ς 5οςο 

Ῥοποιναραηίς πεις θηίπι Έασις οδί πορ]ίσοης, που (αἰῖς 

Ο61Ῥθυ5, αποπα [α0]6 οοΠίΘιηηας. 

4. Ιδίιὰ απίεπα ρε Ῥεπίαυ ἀῑάϊοσγῖπα α {6 απο απίπιο [ο- 

85, 6πΠ1 οορἰἰαπάο. ῬεΓσεηςδε, απαπία Γομσϊίαίο ἵπ ἵουγα 

γ]Ιοία Ίο αἀ γοποτῖς; εογρονῖς οαδίοᾶος ἵπαπαπα, φα{ο][ίος, 

βαίαρας, αππὶ {απίπΠΙ ΠΝΠΙΟΡΙΠΗ, Ῥορη]ος αἀογαηίος, Ῥα- 

Ὦγ]οπειι, Βασίτα, ἵππππαπος Ῥε]]πας,, ΙΟΠΟΓΟΠΗ, οἱ σ]ογίαπὴ 

Ίάψο Ργῶίευθα, ΙΠ5ΙΚΠΘΠΗ 6556 ΟΠ ΥΘΙΘΠΙΟΠΗ, νο]{σα {Πα 

{ωηῖα οαμαϊάα εαραῖ, ΡΙΤΡΙΤΘΑΠΙ Υαδίθιη Πρι]α αἨΏς[τἱοίαπι 
εγοηίεη : ΠΟΠ Π]α {6 Ριησυί Πποίθπ φαΏουπίίαὁ Οιἷὰ 
Ἰαρηπιανίς, Ἱπορίο 2 πο Ιδίαά, απἰάθηι {ο ἀοσιήέ φαρίοης, Απ 
5ίοἱεἰθ5, ποῦ Ῥηίατο οργία 6556 ΓοΥ{1Π05 ἆοπαῦ 

ΑΕΧ. Βαρίεης ἴ]α οΠΩΠΙΗΤΗ ἴδίο αάπ]αίογΠ1 οδί ροι- 
ἀΠμςείπιας: πο 5ο] ΗΠ]. ἶπο αἲ Απἰςίοίοίθνη απ 5ροοίαπί 
5οΐε, ασ πηη]ία Ῥεβοηί α πηο, απα]ος Πίοιας πηϊκου!, 
απᾶπα [πεγ! αβΗδις πηθο ἀοσ(πΙπανα Πα απλΏΙΠο8ο μαάιο, 411 

Ῥ]αμάε αδδοπίαίιι, Ιαζαίαιια πιο οὗ Ρα] ο ή {αάἴποπο,, αιιας! 
εἳ Ίῆα Ρας οἵΐ Ροπί; πππο οὗ 15 σοδίας οἱ ἁῑγμίας : οἰθηίηι 
Ἠ]ιιά οἱίαπη ε5δο Ῥομπα ἀπιοσραξ, αἲ Πα] ράσο ἀοίθιῖις 
ομ]αΐας α ππο ορες ασοἰρονοί: ριως[ἰσίαίος, ΏίοδεΠες, Ρ]απο, 
οἱ παίσις αγ [ον,  ἨΠηι 4Μ0 Ρετεσρί ΓΠΟΠΙΠΙ οκ οἶις 5α- 
Ρίεηίῖα, α{ ἀοἴοαπα απηςείς, αιαςὶ πλαχἰηὶς Ῥοπἱ5, τθβιις 
Π115, αας 4οπαπιοναδ!1 ραι]ο απίο. 

0. Ῥιθα. Δι κοἶπῦ ία, ααἰά [ασίας» τοηισίαπα οΠἱηι Ε)ὶ 
ἀ4ο1οι 15 Ιρσονανη, Οπαπζσηαπἱάσπη Πίος ]οσί οΙοροσΗς ΠΟΠ 
παδο[ίην, τα ουτία Ταί]ος αηπαπα οἱ6 ΡαΐπΙο ἀπείαπι Ῥΐμο, 
Ἱιεραπησα Ἠΐρο θἱ εορία5; δἷο ομἶΠι ἀθδίηος Ῥνορίει Αιδίο- 
Τ6]ἱ5 ῬοποΡπη απιἰδδίοΠοἵη ἀοοιο οποία]. Ὑσγαπι οἱ Οἱ- 
ἔαπα απη γίάσο,, οἱ Οαβ]νοποια, Δοδαπο πηπ]ίος ἵπ {6 ἵη- 
γαθηίο5, αἱ ἀἰδοετραπί, αἴαο αἱοϊεαηίας ἱη]ηγίας α {6 Π]]α- 
ἴα5. Οπαγε τα ἀίογαπη Π]απα γίαπῃ Ἱησισοᾶσγο, οἱ μμο 5οορίας, 
αἱ ἀῑν], 

14. 

ΡΗΠΙΡΡΙ ΕΤ ΑΙΓΕΧΑΝΡΗΙ 

ΡΗΠ,. Ἀππο σαπα, Αἰεχαπάατ, Ἱηβίῖας Ἰαιιά Ἰγοιῖς {6 
-- 556 ΠλΘΙΙΗΣ πεαα παπα επί Πιοτίαις (0νος, 5ἱ αι- 

| ἆ46πι ΑππΟΠΙ5 69569. 



5 3 ς αλ. 
005 αὐτὸς Ἴηνόουν, ὥ πάτ τερ, ὥς Φιλίπ | 

) εδεξάμην τὸ μάντευ- 

ἐς τὰ πράματα οἰόμενος εἶναι. 

ἍλΕΞ. οὓς τοῦτο, ΕΝ οἳ :βάράα 

ἔτι ἀνθίστ' 

χοατουν αὐτ ῶν. 
τ 

π, .. / σ 

Ἴ γων 3 ράτησας σύ Υξ αξιοιάγων αν» ΑΛ. 
τς μα πα 

δρῶν, ὃς δειλοῖς αεὶ Ἐωνημέχθης τοξάρια καὶ πελτα ρια ἱ 

καὶ Ύέρρα οἴσύϊνα προθεθληµέ γοις: Ἑλλήνον κρατεῖν | 

έργον Ἐν, Ποιωτῶν καὶ Φωκέων χαὶ Αθηναίων, χαὶ τὸ 

Ἀρκάξων ὑπλιτικὸν καὶ τὴν Θετταλὴν ἵπ 

Ἠ) λείων αχο 

πον χαὶ τοὺς 

ντιστὰς καὶ τὸ Μαντινέων πελταστικὸν Ἆ | 

ΘρΆχας τ λλυριοὺς ς χαὶ Πκίονας Ἰειρώσασίαι, 

ταῦτα μεγάλ ία. Ἀδέλων δὲ καὶ Περσῶν χαὶ Χαλδαίων, 

7ρ υσοφόρι ν ἀνθρώτ πων καὶ ἁθρῶν, οὐχ οἶσθα ὡς πρὸ 

. ΄ 
ο 

μυριοι μ. η ετὰ Κλεάργου ἀνελθόντες ἐκράτησαν ου» 
ἃ 

Ξλθεϊν ἐκείνων, ἀλλὰ πρὶν Ἡ τὸ ἓ Ἰ 
: ' 

ες /εἴρας ὑπομεινάντων 
» εξικὶ νεϊσθκι Φυγόντων» 

3. ΑΛΕΞ. 

1“. ον 

τοζευα 

Ἁλλ' οἱ Σχύθα: τε ὦ πάτερ, καὶ οἳ 
. 

Ἰνδῶν ἐλέφαντες οὐχ επι τι ἔργον, καὶ 
σΑ ο ῃ 

ὅμως οὐ διαστήσας αὐτοὺς ουσξ σίαις ο οιενοᾶ 

τὰς νίκας ἐχράτουν αὐτῶν: οὖὐὸ ἐπ 
ς 

ὑποσ/όμενος ἐψε υσάμ.ην ἡ ἄπιστον ἔτραξά τι τοῦ νικᾶν 

Ένεχα. Ἰαὶ τοὺς Ἕλληνας ὃ 8ὲ 

ιώρχησα πώποτε ἢ 

τοὺς μὲν ἀναικωτὶ πα-- 

ρέλαβον, Θπῥαίους ὃ δὲ ἴσως ἀχούεις ὅπως μ.ετ]λβον. 

ΦΙΛ. Οἶδκ ταῦτα πάντα" Κλεῖτος γὰρ ἀπήγγειλέ 

μου ὃν σὺ τῷ δορατίῳ. διελάσας μεταξὺ Αειπνοῦντα 

ἐφόνευσας, ὅτι µε πρὺς τὰς σὰς πράξεις ἐπαινέσαι ἐτόλ- 

μησε. 

Λ. 5ὺ δὲ καὶ τὸν Μακεδονικὴν χλαμύδα καταθαλὼν 

κάνδυν, ὥς φασι, μετενέδυς καὶ τιάραν ὀρθὴν ἐπέθου 
η 

χαὶ προσκυνεῖσθαι ὑπὸ Μακεδόνων, ὑπ ἐλευθέρων 
3 ο. λἀ 

ἀνδρῶν, Ἠξίους, καὶ τὸ πάντων Ὑελοιότατον, ἐμιμοῦ τὰ 

τῶν νενικηµένων.  Εῶ γὰρ λέγειν ὃ ὅσα ἄλλα ἔπραξ σας, 

λέουσι συγκατ ταχλείων 

µους τοιούτους Ἰαμῶν χαὶ Ἡφαιστίωνα ὑπεραγαπ' τῶν. 

Ἔν ἐπή ἤνεσα μόνον ἀχούσας, ὅτι ἀπέσχου τῆς τοῦ Δα- 

ρείου υ γυναικὸς χαλΏς οὔσης, καὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ 

καὶ τῶν θυγατ έρων ἐπεμελήθης" βασιλικὰ Υὰρ ταῦτα. 

5. ΑΛΕΞ. ἅτερ, οὐκ 

χαὶ τὸ ἐν Οξυδράχαις - πρῶτον χαθαλέσθαι 

ἐντὸς τοῦ τείχους χαὶ τοσαῦτα λαθεῖν τραύματα» 

ΦΙΛ. Οὐκ ἐπαινῶ τοῦτο, Ἀλέξανδρε, οὐχ. ὃτ 

μὴ καλὸν οἴομιαι εἶναι καὶ τνερώσκεσθαί ποτε τὸν ον 

ῶ., καὶ προχ κινδυνεύειν τοῦ πα οὖν ἀλλ᾽ ὅτι σοι τὸ 

τοιοῦτον 
τχι μ! 

τρωθείης 

πεπαιδευμένους ἄνδρας καὶ Ὑά- 

Τὸ φιλοχίνδυνον δὲ. ὁ π 

επαινεῖς 

ὃ 

στα συνέφερε" θεὸς γὰρ εἶναι δοκῶν εἴ ποτε 

, καὶ βλεποιέν σε η τοῦ πολέμου ἐκχο- 

μιζόμενον, αἵματι ῥεόμε νου, οἰμώζοντα ἐπὶ τῷ τραύ- 

ι, ταῦτα γέλως ἦν τοῖς ὁρῶσιν, Ἡ καὶ ὅ Ἄμμων 

; ὴ Ψευδόμαντ ις ἡλέ Ύχετο καὶ οἳἵ προφῆται χόλα- 

Ἡ τίς οὐκ ἂν ἐγέλασεν δρῶν τὸν τοῦ Διὸς υἱὸον 

λειποψυγ. οΌντα. δεόμενον τῶν ἷατ ρῶν βοηθεῖν; νυν μὲν | 

κ. ΝΕΚΡΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΡΟΙ. (805 -- 397) 

ΑΙΙΗΧ. Νες 1ρ56 Ισποταβαπα, Ῥαΐθυ, πιο Ῥμηρρι Απηνπία 

παίῖ βΗππη ε55θ: 5οὀ Ῥιορανί 6ἱ αοοορὶ οτασυ]σπη, οομάαεἶ- 

Ρ]]ε ταίας αἆ τος σογεπᾶα5. 

ΡΗΠ,. Οπίά Ἰα» εοπάποϊρί]ο Εδί νάσραίας Ῥνά μονο {6- 

πιοί ἀθοιρίοπά πι α Ργορ]είἶςο 

ΑΊΙΕΧ. Νοπ Π]αά ἀῑεο :5εᾶ Ῥαγραν 5προγε Ῥεγου]ςῖ πιο 

ΓοπιᾶαναΠί, ππ]αδααα απηρας γοδίδίουαξ, αν Ὀναίτ ον 

46ο 5ο Ῥασηατθ : 4παγε [αεἴή5 605 ἀσντο.. 

2. ῬΗΙ,. Δί απο ἔα ἀσγ]αϊςίϊ Ῥο]ίο γἰποῖ ἀσπος γ/γος, 

απῖ ΟΙ Τσαν 15 56ΙΠΡΟΙ ΠΙΠΗΛΗ 6Ο0Π5ΟΙ) αἰςί, (αἱ αἲοις, Ῥε]ίας 

μήηιίας, οπία ἀσηίηια γπίπθα ργα" 56 Ῥυοο απ Ες ΟγάΡ005 

ςαρονανο Ίαμοι οιαί, Ῥαοίο5, ΡΙούθησες εί ΑΙΠεΠΙΘΗΣΕς : 

πὰ Αιοαᾶος σνανῖς αππαίαο, ΤΗβδδαΠΗΗ ου ίαπα, 

Ἐ]οογιπ. {αομ]αίοιος, ΑαπιπθηςΙαηλ οµἱΓαἱ05 πηΠίες, απί 

Τήνασας, Ἠϊγτῖος, φἴη εῖαπα Ῥα.ομας δα)ῇοενα» ως ρι- 

ὤανα τ ΛΤοίος απίσιη, Ῥόυσας οἱ Οµα]ά 05, απτο π[ορίες 

Ἰιομιίμος ας Πηο][ο5., 1ο ηονηηϊςΗΙ απίε {6 ᾱ ἀθθεΠα 115 πη]- 

δις, απῖ οπηὰ. ΟΙσαοο α Ῥειδίθεη 5υηί ΡνρίαοςίΙ, 6558 

ςρογαίο», «11Η ης ηαΡ5. (πἱάΕΠη αταζαπη(θ εΟΠΙΘΙΓΟ 

ειις[ἴηργομί, 5ος αμίση παπα ἴο]σηι αά οὖς Ρρυγεπνεί, ἵπ. 

σαπα 5ο 4αγο {2 

3. ΑΠΟΧ. ΔΙΙΑΠΙΘΗ δογίμα., Ραΐοι, οἳ ΓηάονΙπα δἱερ]ιαμία 

μαιιᾶ «απο σοπἰαΗΠοΠά ή ΟΡΗ57 41ο8 (πἴάεπη, ποἩ Γ4ΟΙΟΠΕ. 

πιοία ἀνῖσος.,πιος οπιία ΡγοάΙἶοπο γἱοίονῖα, αΡεΓαΥΤ{ΑΠΙΕΗ: 

πθ(ιο ρο]ονανῖ πήπαπα, Ῥιοβηίς5αΠλγΕ Π4οῦα. ΓΕ[εΙΗ, απ 

Ρουβά αἰᾳιίά ἀοδὶσπαν! γησσμα! 6πασα.. ΟΥΦΟΟΣΡΟΙΥΟΣ 

Ίιος φἶπο 5αηζῖμθ. πηϊμῖ αθηαηχίς Έμεβαπος απίθηι Ποτίο 

Ἱπααϊνῖςιῖ αίριις παρρηοἷῖς 5ἵα Ρευδεοπίη5. ᾽ 

ῬΗΠΙ,. Χον Ιδίως ομηπία : ΟἨτα5 οπῖπα τοπιπο]αν]ί η ση 

αποπη {αι 5ρίοπ]ο (α]σσίανη Ππἱ6Ε 6414ΠΗ αοἱάαςίΙ, απἷα πε 

αἆ (μας τος σοδίας οοπηραναίαπη Ἰαπάαγε Ἰη5Η{πον]ῖ. 

4. Τα Ῥιπίοιοα Μασεάοπῖσα ομ]απηγᾶε Ριο]θεία. πηπίαίο, 

αὲ αἰπηίς παθίέα σαπάσΠ. Ῥου5ίζαπι Ἱπαϊςα, ος Παναπα Τ6- 

οἵαπι οαρῖῖ Ππιροδαϊ5ίῖ, οἱ αἀογατί ἃ Μαοθάοπῖρας, αΏ Ἠ0- 

ππίρης Πμονῖ, Υοῖερας, αποάφπε οπή πη εγαί πΙαΧΙΠΊΕ. 

μαϊσπ]απη, ὤπηπ]αρατο ππογος ἀαγ]οίογαη : πάπα οηλ{{ο ἀϊσενε 

αι» αἰία ρετροίτανῖ5, ἆππα ΤΠ 6αΏά ΕΠΙ 6ΑΥΕΕΠΙ ΟΗΠῃ Ἰοοπίρας 

Ἰπο]υᾶῖς εγαςτίος τίτος, παρίῖαςαπο ἰαῑες οε]εῦτας, εἰ Ἠο- 

Ρως ή οποια π]ίτα ποια ἀῑῃαῖς. Όπυπα Ἰαμάαν! (απίαπι- 

ππυᾶο γοἰαίη, αὐςπαϊςσο 16 α απ πχοῦς [ΟΠΙΟΣ8, ο. 

απς πιαἰτῖ5, αἱ παίανυΠα ΟΗΓΑΡΙ Μαβιίςςο : Ίπῶρο θηἴπῃ γοἙῖα 

5υπί. 

5. ΑΙΕΧ. λα Ρειῖομ]α Υογο 5αρευπάᾶ ΡΓΟΠΙΓΗΠΑ αΠΙΠΙΗΠΗ, 

Ραΐσι, ποη Ἰαπᾷα5, που αιοᾷ Ἡπ Οχγάτασϊς ρπης ἀοσΏιε- 

γῖπα Ἰπίγα ΠΙΙΓΙΙΠ, ἰοίάαθ αοοεροτίπ. Υ]πογα 

( 

Ἱ 

. 

ῬΠΠΙ,. Νο Ἰαπᾶο, ΑΙεχαπάθης πο αποά ΡΙ]ΟἨ ΓΗ 655 

ΠΟΠ Ρα{οπη απ Υπ]πεγανί αϊᾳπαπᾶο τοσοπα, 6ἱ το εχοιΟί 

Ρεγϊου]α 5α5οῖρεγος «ο αποᾶ. ΠΡΙ ἴαιε Ἱπορρίατη στα 

εοπάποσβαί : ἄσιις οπίπι «ππὰ γἱάσραγο, 5ἳ 4παμάο γι]ηθ- 

ταγθγῖ5, γιάογοπίαιε ἴο ΡονίαΓαη] Ρο οΠενη, ογ10Υ6 πΧ” 

παπίθπα, Ἰησοπηϊςοθηίοπα πα]πουε, Ίο παπα τάριαί υπο 

τος γα! Γαίητα προοἑαπίῖρι5 : 5ἷο οἱ ΑΠΙΠΙΟΠ ΠΠΙΡΟΣίΟΓ [α]σιι-- 

απε γαίες αισπεραία; Ρτορ]εία; γοτο αἀπ]αίογε». Απ: σαῖς. 

πο Ηἰδίσ5οί, οἱ τίᾶστοί {ουῖς Π1{απα αΠΙΠΙΟ ἀαβοϊεπίεπη, 1Π1ρ]0- 

ταπίοπα πιθάΙσογαη ορετανα5 Χαπο οεγίς, αππα Ίαῦα πιογίαα5 



(098 - 400) 
ν . η. Δ 

γὰρ ὁπότε ἧδη τέθνηκας, οὐκ οἴει πολλοὺς εἶναι τοὺς 
τὴν προσποίησιν ἐκείνην ἐπικερτομοῦντας, ὁρῶντας 

Ἂ κα ο - 
τὸν νεκρὸν τοῦ θεοῦ ἐκτάδην χείµενον, μυδῶντα ἤδη 

λ / / ς / ν 

χαι ἐξῳφδηχότα κατὰ γομον σωμάτων ἁπάντων; Ἄλλως ή σος ΄ ν 
τε χαι τοῦτο, ὃ χρήσιμον εφης) ῶ Ἄλεξανδρε, τὸ διὰ | 

/ .. ον) -- δρ, ο το, 
τουτο Χρατειν νο ρ πολὺ οοςης αςηῃ ἴρει τῶν χα- 

Ξ ας 
τορθουµένων' πλᾶν γὰρ εδόχει ἐνδεὲς ὑπὸ στο γίγνεσθαι 

δοκοῦν. 

6. ΑΛΕΞ. Οὐ ταῦτα 
5 ο. ι 

Φᾠρονοῦσιν οἵ ἄνθρωποι περὶ 
: τες τς 
ἐμοῦ. ἀλλ) Ἡρακλει καὶ Διονύσῳ ἐνάμιλλον τιθέασί 
µε. ἸΚαίΐτοι τὴν Ἄορνον ἐκείνην, οὐδετέρου ἐκείνων 
λαθόντος, ἐγὼ μόνος ἐχειρωσάμην. 

ΦΙλ Ορᾶ: ὅ ὅτι ταῦτα ὡς υἱὸς Ἄμμωνος) λέγεις, ὃς 

Ἡρακλει καὶ Διονύσῳ παραθάλλεις σεαυτόν: χαὶ οὐκ. 

αἰσγύνη, ὦ Ἀλεξ ἔανδρε, οὐδὲ τὸν τῦφον ἀπομαθήση 
φι 

καὶ γνώση σεαυτὸν καὶ συνήσῃ ἤδη νεκρὸς ὤν; 

1ο. 

ΑΝΙΛΛΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΟΧΟ].. 

1. ΑΝΊ. Οἷα πρῴην, Ἀχιλλεῦ, πρὸς τὸν Ὄδυσ- 
σέα σοι εἴρηται περὶ τοῦ θανάτου, ὣς ἁγεννη καὶ ἀνά- 

ἔια τοῖν διδασχκάλοιν ἀμφοῖν, Χείρωνός τε καὶ Φοίνικος. 

Ἠκροώμην Ίὰρ, ὑπότε ἔφης ἑρυλκαθαι ἐπάρουρος ὢν 

θητεύειν παρά τινι τῶν ἀκλήρων, «ᾧ μὴ βίοτος πολὺς 

εἴή, » μλλλον Ἡ πάντων ἀνάσσειν τῶν νεκρῶν. Ταῦτα 

μὲν οὖν ἀγεννἩ τινα Φρύγα δειλὸν καὶ πέρα τοῦ καλῶς 

ἔ ἔχοντος φιλόζωον ἴσως ἐ ρῖν λε που τὸν Πηλέως 

υἱὸν, τὸν φιλοχινδυνότατον ἠρώων ἅπάντων, ταπεινὰ 

οὕτω περὶ αὐτοῦ διανοεῖσθαι πολλὴ αἰσγύνη χαὶ ἐναν- 

τιότης πρὸς τὰ πεπραγμένα σοι ἐν τῷ βίῳ, ὃς ἐξὸν 

ακλεὼς ἐν τῇ Φθιώτιδι πολυχρόνιον βασιλεύειν, ἕ ἑκὼν 
ολο τὸν μετὰ τῆς ἀγαθῆς δόξης θάνατον. 

9. ΑΧ. Ὦ παὶ Νέστορος, ἀλλὰ τότε μὲν ἄπειρος 
ἔτι τῶν ἐνταῦθα ὢν καὶ τὸ βέλτιον ἐ εκείνων ὅπότερον 
ας ο ν΄ ο 
ἦν ἀγνοῶν τὸ δύστ: 

ο) τον », 
ηνον ΞΧΕΙΝΟ δοξάριο » » προ. τετ ίμων του 

ἐχείνη μὲν ἀνωφελλς, εἰ 

καὶ ὅτι μάλιστα οἳ ἄνω ῥαψφδήσουσι" μετὰ γεκρῶν δὲ 
ὁμοτιμέα, καὶ οὔτε τὸ κάλλος ἐκεῖνοι ὠ Ἀντίλοχε, 

οὔτε ἡ ἰσχὺς πάρεστιν, ἀλλὰ χείµεθα ἅπαντες ὑπὸ τῷ 

αὐτῷ ζόφῳ ὅμοιοι καὶ κατ’ οὐδὲν ἀλλήλων ὃ διαφέροντες, 

καὶ οὔτε οἳ τῶν Τρώων νεκροὶ 

Ἁγαιῶν θεραπεύουσυν, ἰσηγορία ὃ δὲ ἀκριθὴς χαὶ νεκρὸς 

ὅμοιος « ἡμὲν χαχὸς δὲ καὶ ἐσθλός,» ΓΤαῦτά με ἄνιδ 

καὶ ἄχθομαι, ὅτι μὴ θητε ζω ον. 6 

ὃ. ΑΝΤ. Ὅμως τί οὖν ἄν τις πάθοι, ὢ Ἁχιλλεῦ: 
ταῦτα ὧν ἔδοξε τῇ φύσει, πάντως ἀποθνήσχειν ἅπαν- 

βίου» νῦν δὲ συνίηµι Ίδη ὥς 

ο, 
δεδίασί µε οὔτε οἳ τῶν 

τας» ὦ ὥστε χρὺ ἐμμένειν τῷ γόµῳ καὶ μὴ ἀνιᾶσθαι τοῖς 

διατεταγµένοις. ἌἉλλως τε δρᾶς τῶν ἑταίρων ὅ ὅσοι τ περὶ 
: σέ ἐσμεν ὧδε: μετὰ μικρὸν δὲ καὶ Ὀδυσσεὺς ἀφίξεται 

δλ 
πάντως. Φέρει δὲ 

Δ 
περᾶ Ὑμ.ατος κπι 

ς ον, 
παραμυθίαν καὶ 3 χουωνις τ 
λ 

} μό 
: 

τὸ μὴ µόνον αὐτὸν πεπονθέναι. 
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65, ΠΟΠ {ὰ 66Η565 η]{ο5 6556 1 5Η] οποια ον η τα ἷς 

Ιδίαπα ασογβἰονίρι5 ]ουῖς ργοδοηζ απ, 4011 γἱάσηΕ οπύαγου 

4εἱ Ροιγδοίαπα, Ραίγοσεσης Ίαπη ας ΓηΙά ΜΗ οχ Ίοσο σουρο- 

ΤΗΠΙ οπηΠΙΗΠΙΡ Ῥγαίογεα είαπα ἴῆα, 4παπι ἀἴσομας, ΑΙοναη- 

460, αΠίας, απαδί 6απ οῦ οπαΣαπα {ασΠϊ γἱοιοτία ρο(ἵγοιῖς, 

πηυ[ίαπα ΠΡΙ ἀείταχϊι σ]ουία: ΤοΓΙΠΗ οσιεσῖο σαδίαγΙα : ΠΤΙ 

επῖπα που γάεμα{αγ Πίπας οἱ Ππία ἀΙση]ίαίοπη, 

Ποί νἰάστοίηγ. 

απος α ἄου 

6. ΑΕΕΝΧ. ΧΟΠ. Ιδία 4ς πιο 5εη[Ιππί Ἰοπηίπος, 5ος 61 

Ἠειοπ]ε οἱ ῬΒασσ]ιο πο οοπηραταΠ{ : ({Π ἴπ]ο ΛΟΡΗΙΠΗ , Ἠ]απα 

Ἰπαζοεσδαπι αγίας Γαροπα, 411. ποπίου Π]ογαπι οορθιῇ!, 

εσο 5οἱ15 5ηβος!. 

ΡΗΗ.. Υιάρη” Ιδία {ο {απαπαπα Απηηοηῖς ΒΠππα ἀἴσοιο, 

απῖ Πογοι]ί οἱ Βασσ]ο «ραπραγας {6 ἱρεαπαῦ ποΠΠε {ο ριᾷο, 

Ἀ]εκαπάεν, πες [5Η ἀθβίκους, ίσιο ἶρδο ε0δῃ0δζος, εἰ 

1α0α Ἰη{ε]]]σες {6 ΠΙΟΤΙΠΙΙΠΙ 5562 

15. 

ΑΟΠΠΙΙΡ ΕΤ ΑΝΤΙΙΟΟΠΙ. 

1. ΑΝΤ. Οπα[ία ρᾶϊε, ΑολῆΙε, αἲ ΤἼγδσοπι α {ο 5απί 

ἀῑεία ἆε πιοτία, αππαΠα Ἰαπηῃῖς απίπηϊ πηἰηίπισ(ιθ. ἀῑσηα 

πίτοσια Ῥγοορρίους, ΟΠτοπα εἰ Ῥμωπίσα! Αιςοιίαῦαπι 

απίπα, (παπᾶο ἀομίαμας πια]]ο {6 ἵη ἵαγνα γ]ίαπα ἀδσσπίοπι 

πηεγοεπατίαπη οΡογαπα Ῥγωρίαγο οπἱρίαπα ΙΠποραπα, ο] γἱοέας 

εορῖᾶ ποῦ αρηπάεί, Ύπαπι οπηπῖ μας ἵπιροτατο πιογη]ς : ἰδία 

αλ]εοίππη αἰἰ(πεπα ἵσηανιππαια Ῥηγγσοπα, πίτα απαπι ἆ6- 

εογαπα 5ἱ{ γἱί οπρίάππα , [οτί [ᾳ5 ογαί ργο]οσιῖ; αξ Ῥε]οῖ 

βΗαπα, Ἱαγοιπη ομηπΙπΠὰ ΡγοπηρΙΙςςίπ]θ 56 ρον]ομ]ῖς ο[[ογοι - 

(επι, ἴαπι ἀεππίςδα ἄο 5ο οοσ[ίατα ΡιάσΠζ ΠΠ Ρ]απο, οἱ ππι]- 

Ππιοςϊς ἀἰδεγοραὴς α τοις 1η γῖία σοε(ἷς; αἱ αἲ, πα Ἰϊσρ- 

ταί Πηρ]ογίαπα ἵπ ῬΠ[ίοίίά6 ἀἴαίαγπαπισο ΤερΠΠΙ Ροςδίάστο, 

α]ίτο Ῥγο(α]ῖς σοπ]αποίαπα οππα Ῥπ]εμτα ]απᾷς ΠΙογίΘΠ. 

2. ΑΟΗ. 

ΙΠΓΕΓΑΤΗΠΗ, 

ΤΠ Ιδίαπα 

Νερίονῖς Π1, ἴμπο εηπ]άεπι Ἱπεχροτίας τογαα 

Ἰπηαταδᾳθ ΗίΤΙΙΗ εν ἀἄποῦμς ργίατοί, πηῖςο- 

β]ογῖο]απι απίεροπεβαπα γα : πμῃς ΥεγΟ ΊαΠι 

{απάεΠη ΙΠ{εἱσο Π]απα 6556 ΤΠ[ΠΟΠΠΟΣάΠΙ, οἴαπα 5ἳ ΤΙΝ ΧΙΠΙΟ 

ορετε ἃ 5αρειῖς απ, Ἱπίου πποτίπος απίοπα ᾳπα]ία. Ίπο- 

ποτῖς Ίηγα : πεις [ΟΓΠΊά Ἠ]α, ΑπΙΙΟΟΜΕ, πθυ τοβγ αἀ είς 

564 Ια68Π115 ΟΠΊΠΕ5 5αΏ εαάεπῃ οα]ἱσίπα εἰπηϊ[ος, οἱ πι]]α 

Ρατία α1ί6υ αὐ αίενο ἀϊγειςί : πδ(ιε Γγο]απογατη πι ΡγΩ Ῥει- 

Πππεςοπηί πι, πεπιθ ΑοΠτοτιπη οΏσεγναπί : ΥθγΗΠ ρᾳ1ᾶ- 

Πας Πητῖς εχασία» ππογιπῖ(αθ Ιπι]ες, ἱσπανί [πογίηί απ [ΟΥ- 

1ε5.. Ιδία τπε {ογΠπθηί, εί συαγ]ίοτ [εγο, αιοᾷ πιογορηανία5 

ΏΟΗ 5ἶπῃ ἵη ν]ία. 

ὃ. ΑΝΤΈ. Αἰίαπιεῃ απῖά [αοῖας, ΑεΠῆΙαῦ ου οπίπι Ἱία 

Υ Ίδια ΓΗἱ{ πα αγ», αἱ οπΙΠίπο πποτΙαη{ΠΓΟΠΊΠΟ5, ΟπαπιοΏ- 

16η Ἰεδί ορίεπιρεταπά πα δέ, πεαπε ορογ{εί ανανατί Ίαδσα. 

Απο εἴῖαπι γίάες, 5οάα]απ1 αποί εἶτεα {6 Εῖο εἴπιας; Ὄ]γς 

5ε5 αποαιθ Ιαπη]αΠ1 αἀθηί οιηπίπο. Αβοτί απίθπα 5ο]αζῖαση 

«οσιείας γα τηα]α., εἰ αποᾷ εαΏ ΠΟΠ Ίρ5ο εοἶας ρευροΠα]ς. 
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τὸν Ἡρακλέα χαὶ τὸν Μελέ ἔαγρον καὶ ἄλλους θαυμα- 

στοὺς ἄνδρας, οἳ οὐχ ἂν οἶμαι δέξαιντο ἀνελθεῖ ἵν ε εἴ τις 

αὐτοὺς ἀναπέμψειε θητεύσοντας ἀχλήροις καὶ ἀδίοις 

ἀνδράσιν. 
4. ΑΧ. Ἑπαιρικὴ | μὲν ἡ παραίνεσις» ἐμὲ | δὲ 

δω ϱ 
οιο οπως Ἡ μνήμη τῶν παρὰ τ τὸν βίον ἄνιᾶ, οἷμαι δὲ 

οὐχ 

ς καὶ ὑμῶν ἕκαστον: εἰ δὲ μὴ ὁμολογεῖτε, ταύτῃ γείρους 

ἐστὲ καθ ἡσυχίαν αὐτὸ πάσχοντες. 

ΑΝΤ. Οὐκ, ἀλλ’ ἀμείνους, ὦ Ἀχιλλεῦ ὓ: τὸ γὰρ ἄνω- 
Ξ ον τς κ. Ἶ 

φελὲς τοῦ λέγειν ὁρῶμεν' σιωπᾶν γὰρ καὶ φέρειν καὶ 
. ΄ δα ς τὰ Δ λ /: Μ λι σΙ Ἕαρς 

ἀνέγεσθαι δέδοκται ἡμῖν, μὴ καὶ γέλωτα ὄφλωμεν ὥσπερ 
κ ; 

χαὶ σὺ τοιαῦτα εὐχόμενοι. 

10. 

ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΛΕΟΥΣ 

1. ΔΙΟΓ.: Οὐχ Ἡρακλῆς οὗτός ἔστιν; οὐ μὲν οὖν 

ἄλλος, μὰ τὸν Ἡραχλέα τὸ τόξον, τὸ ῥόπαλον, ἡ 
λεοντη, τὸ μέγεθος, ὁ ὅλος Ἡρωθῆς ἐ ἐστι. Εἶτα ὃν 

θνηκε Διὸς υἷὸς ὤν; Εἰπέ ο ὦ καλλίνικε, νεκρὸς 

ἐγὼ γάρ σοι ἔθυον ὗ ὑπὲρ γῆς ὣς θεῷ. 

ΗΡ. Καὶ ὀρθῶς ἔθυες : αὐτὸς μὲν γὰρ ὅ Ἡρακλῆς 

ἓν τῷ οὐρανῶῷ τοῖς θεοῖς σύνεστι « καὶ ἔχει κχαλλίσφυρον 

“Ἠέην, » ἐγὼ δ᾽ εἴδωλόν εἰμι αὐτοῦ. 
ΔΙΟΓ. Πῶς λέγεις: εἴδωλον τοῦ θεοῦ: καὶ δυνατὸν 

εξ ἡμισείας μέν τινα θεὸν εἶναι, τεθνάναι δὲ τῷ ἡμίσει; 
ΗΡ. Ναί: οὐ γὰρ ἐκεῖνος τέθνηχεν, ἀλλ’ ἐγὼ ἡ 

πας αὐτοῦ. 

: ΑΙΟΓ, Μανθάνω: ἄντανδρόν σε τῷ Πλούτωνι 

τος ἄνθ᾽ ἑαυτοῦ, καὶ σὺ τοίνυν ἀντ᾽ ἐχείνου νε- 

χρος εἲ, 

ΗΡ. Τοιοῦτό τι. 
ΔΙΟΓ. Πῶς οὖν ἀκριθὴς ὁ Αἰαχὸς ὢν οὐ διέγνω σε 

μὴ ὄντα ἐχεῖνον, ἀλλὰ παρεδέξατο ὑποβολιμαῖον Ἡρα- 

Χλέα παρόντα» 

ΗΡ. “Οτι ἐῴχειν ἀκριθῶς. 

ΔΙΟΓ. Ἀληθη λέ έχεις. ἀκριθῶς Ἱὰριῶστεαῦτὸς εἶναι. 

ρα Ἰοῦν. μὲ τὸ ἐναντίον ἐστὶ καὶν σὺ μὲν εἰ ὁ Ἡρα- 

κλῆς, τὸ δὲ εἴδωλον γεγάµηκε τὴν θην παρὰ τοῖς 

θεοῖς. 

δ. ἩΡ. Θρασὺς εἴ καὶ λάλος, καὶ εἰ μὴ παύση 
σχώπτων ἐς ἐμὲ, εἴσῃ αὐτίκα οἵου θεοῦ εἴδωλόν εἰμι. 

ΔΙΟΓ. Τὸ μὲν τόξον γυμνὸν καὶ πρόχειρον" ἐγὼ δὲ 
τί ἂν ἔτι φοθοίμην σε ἅπαξ τεθνηκώς: ᾿Ατὰρ εἰπέ µοι 
πρὸς τ τοῦ σοὺ Ἡ Ραχλέους ον οπότε ἐκεῖνος η ς συνῆς αὐτῷ 

καὶ τότε εἴδωλον ὤν; Ἠ εἷς μὲν ἦτε παρὰ τὸν βίον, ἐπεὶ 
αλ 3 [ / 

δὲ ἀπεθάνετε, διαιρεθέντες ὅ μὲν ἐς θεοὺς ἀπέπτατο, 
νι ὃν ο ο ον ». Ν / 

σὺ δὲ τὸ εἴδωλον, ὥσπερ εἰχὸς ἦν, ἐς ὥδου παρει; 

ΗΡ. Ἐγρην μὲν μηδὲ ἀποχρίνασθα, πρὸς ἄνδρα 
! -. φ Σ .. 

οὕτως ἐρεσγηλοῦντα: ὅμως δ᾽ οὖν καὶ τοῦτο ἄχουσον" 
ο ολ 5 .. , 3 ως ασ ο. 

ὁπόσον μὲν γαρ Ἀμφιτρύωνος εν τῷ Ηρακλεῖ ην, τουτο 

Χ. ΝΕΝΡΙΝΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ. 16. {40 -- 404ὴ 

γ1ὰες Ἠετει]επῃ οἱ Με]εαστιπῃ, αΠοξαπα γίτος αὐμηϊγαπάος ὁ 

απἳ, Ραΐο, πον οπρίαη 5Η δΗΠῃ 1η γΙἴαπη γοβῖγα, οἱ αμῖς οος. 

ομηϊξθι]{ πιεγοθᾶσπα ΠΘΓΙΗΤΟΣ αραιά ἵπορες Ραυροτομ]οδ(πο 

Ἰομῖηος. 

4. ΑΟΗ. Ωπα]ῖς 5οάα]επι ἀοσοί οδί Ἰιαο αἀμπομ ο : Ίο 

{αΠΊΘΗ Ἠοδοίο 4ΠΟΠΙΟΔΟ Πιεπιοτίά ΤΕΓΙΠ ρου ΥΙίαΠα αοἴαγαμ 

αποθίς πὶ [α11ο5, οἱ νοςίγήπα ΠΠΙΠΙ(ΠΘΠΙ(6 : αππος ϱἳ ΠΙΠΙΙ5 

Γαἰοπη]ηϊ, {απίο Ῥε]ογες ο5[15, Ῥος απΠείοπη 14 {ο]εταπίες, 

ΑΝΤ. ΜΙπίπια, 5ο πιοῄοτες, Αελί]]6 : πι]]απι οΗΙΠΗ οςςο 

Ῥγο]οσπεπά1 [Γασίηπα γ]άριηας :. 5εγο Ισίίατ αἱ Γ6γ6 ας {0- 

Ίογατο 6ά5ΗΠΙ οοηςΗΓπ{ππα οδί ποβῖς, πο ΤΙΣΗΠΙ ΙΠΞΗΡΕΓ ᾖδ- 

Ῥδαπ115., απεπιαάπποάπη αι, {αλα ορίαηίες. 

10. 

ΡΙΟαΕΝΙΡ ΕΤ ΗΕΒΟΡΤΙΣ. 

1. Ῥιοςα. Νοπ Ηοτοπ]ες ο5ί Πίσσϱ2 Ἰχαιά 5απ6 αἲἴας, Πα 

Ἠετομ]ο : ατοις, εἶανα, Ἰεοπίπα ρε]ῖς, είαΐπτας Ρίαπο ἴρ5υ 

Ἠετοι]εςεσί. Εἰ ἀϊοπι οῦΗ{ 5αργομἹΠα, 1ονῖς πας απὶ 512 

Οπῶςο {α, ρα]οονηπιϊς γἱοίοηϊς Ιπο]γία, ΠΙΟΥΗΙΣΠΘ ες» αἲ 

οσο ΠΡί ΤΠ {γης 5αογα Γάείεραπα, {απα παπα ἀ6ο. 

ἨΕΜΟ. Μετίίο απ]άσπα : οἴοπῖπα 1ρ56 τετας Ἠοτομ]ες 1η 

οσ]ο οππα ἀ5 γουδαίας, οἱ παβεί [ογπιοξαπη ροάΐρας Ἠεβοη : 

οσο απίθπη ο]ας 51 5ΙΠ]ασΓΗΠΙ. 

Ῥ]οα. ΟΩποπιοάο αἲςὃ βΙππ]ασγήπα 462 Πετῖπο Ῥοΐο5ί, 

π{ α(αῖς ἁἰπι]αία Ῥατίο 5ἵέ ἀθιΡ, πιογίπας αἱίεγο ἀἰπηάίο 

ἨΕΜΝΟ. Ῥ]απθ : ΠΟΠ οηἴπα 1]ε πποτίαας οδί; 56ᾷ 65ο εἶας 

είββῖο». 

9. ΏΙΟς. Βαπι {6Π6ο : {6 νοκ Ῥ]η{οηϊ {παδίατε ρτο 

ο; {παπθ ΠΙΠΟ θ]α5 γίοο ΠΙΟΓΙΙΗ5 65. 

ΗΕΒΟ. 8ἱο6 Γεγε 5ε Τ65 Ἰαβεί. 

Ῥ]οα. Ου1 ισο [αοίαπα, αὲ, απαπίαπητίς ἀἰσοπ{ἱ5ςἴππαπι 

οταπα αἀλίρσαε, Ἐασις πο απιπιαάγοτίετξ Τε ΠΟΠ 6.5 ι 

Ι6ίπα, αἱ τουρρθΓῖ! 5αρροΣΙέαπα Ἠογοπ]επα Ἠο αἀγεπ]θηίθιη 

ἨΕΒΟ. Εχασίε 5ο]]σσί 5ἰπη]ῖ5 οΓαΠΙ. 

ῬΙος. Ύενα Ἰοᾳπεγῖς : οχαεία (π]άεπα, Ἡ{ 1]6 Ίρεις ο5- 

505. Οαπο 6150 πο τες ἐοπίτα οαάαί, {παπα 5ἱ Ἠειομ]ες, 

Π]ιιὰ απίθηα «Ιπππ]ασγα πα ἀπχορίϊς Πεβεῃ αριά 4ος. 

3. ἨΕΒΟ. Αιάασι]ης ος οἱ Ιοᾳπας : αποᾶςῖ ποΏ ἀθς[[ίθ- 

τὶς οαν]]]ανΙ Πῃο., ΙΓ 5οπ/[ο5, απα]ῖς ἀοἱ 5ἶπι ςΙπππ]ασγάΠῃ. 

ῬΙ0ς. Άγοις απἰάσιη οχργοπς εἰ αἲ πΙαΠΗΙΩ : «θὰ 

οσο απῖά {6 πιθίπαπη. 5οΠ16Ι ππΟΓΠ52 ὙθΗπη ἀἱς παηῖ ρου 

(πα Π]απη Ἠοτοπ]σπα, (ππη ἶ5 γίνεβαί, αἀθγασηο {ραὶ {πο 

οιἵαίῃ οἷις ε[σίες» απ Ρο[ἵα5 πηα5 ογα(ἶς ἵῃ ία: Ροδίαυσῇα 

ΥοΓΟ πποτίθιη οβῇδίῖ5, 5ορτοσα!, ἴ]ο αἲ ἆθος εγο]ανΙε, {1 

αἰππίασγαπα, αἱ αν οαί, Ίο αἆ Ἰη[ετος αἀγοηίςίῖ 

ἨΓΒΟ. Να πεδροπάετο απἰάεπι ορογ{εραί Ποπηϊπί ἀπ ἵη- 

ἀπφίπία Ίος Γασἰθη(1 : Ἰμου {αππΕΠ αοοῖρο: απἰοπαίά Απι- 



- ο . δω ΔΝ 

ἐκεῖνο πᾶν, ὃ δὲ ἦν τοῦ Διὸς, ἐν 

ς Δ Μ 

4. ΔΙΟΓ. Σαφῶς νῦν µανθάνω" δύο γ γὰρ φῆς ἔτε- 
/ ο λ ι. 

χεν ἡ Ἀλχικήνη κατὰ τὸ αὐτὸ Ἡρακλέας, τὸν μὲν ὑπ 
3 ας . ος παλι παρε πε ἀλελήθειτε 
Ἀμφιτρύωνι, τὸν ὃξ παρὰ τοῦ Ἆιος, ὥστε 2λελήθειτε 

δίδυμοι ὄντες ὁμομήτ τριοι. 

ΗΡ. Οὐκ, ὦ µάταιε" ὁ γὰρ αὐτὸς 

ΑΙΟΓ. Οὐκ ἔστι μαθεῖν τοῦτο ῥάδιον, συ 
δύο ὄντας Ἡρακλέας, ἐκτὸς εἰ μὴ ὥσπερ ἵπποχένταυ-- 

βός τις ἥτε ἐς ἓν συμπεφυκότες ἄνθρωπος χαὶ θεός. 

ΗΡ. Οὐ τδς καὶ πάντες οὕτω σοι δοχοῦσι συγκεῖ- 

σθαι ἐκ δυοῖν, ψυχῆς καὶ σώματος; ὥστε τί τὸ κωλῦόν 

ἐστι τὴν μὲν ψυχὴν ἓν οὐρανῷ εἶναι, ἥπερ ἣν ἐκ Διὺς, 
τὸ ὃξ θ ητὸ τὸν ἐμὲ παρὰ τοῖς νεχροῖς; 

5. ΔΙΟΓ. Ἀλλ οῶ βέλτιστε Ἀμφιτρυωνιάδη, καλῶς 
- ας ας ρα μὴν 

ἂν τουτ᾽ ἔλεγες, εἰ σῶμα Ἴσθα, νῦν δὲ ἀσώματον εἴδω- 

Ε - 
ἄμφω Ίμεν. 

λον εἴ- ὥστε χινδυνεύεις τριπλοῦν ἤδη ποιῆσαι τὸν 
« . 
Ἡρακλέα. 

ΗΡ. Πῶς τριπλοῦν; 
τ ο. αι 

ΔΙΟΓ. Ὡδέ πως: εἰ γὰρ ὅ μέν τις ἐν οὐρανῷ, ὃ δὲ 
- : Ξ 

παρ) ἡμῖν σὺ τ ος ὃ δὲ σΏμα ἐλύθη κόνις ἤδη 
Καὶ 

; 
σκόπει, ! ΥΕ 

/ 

ὄντινα δη πατέρα τὸν τρ ον ων ὀπενοήα εις τῷ σώματι. 
ελ / / 

ΗΡ. Θρασὺς εἰ καὶ σοφιστής" τίς δὲ καὶ ὢν τυγ- 

γάνεις: 
.ω μα 

ΔΙΟΓΡ. Διογένους τοῦ Σινωπέως εἴθωλον, αὐτὸς δὲ 
3 ἀ ’ 

οὗ μὰ Ἆια 
μετ) ἀθανάτοισι θεοῖσιν, 

ἀλλὰ τοῖς βελτί ἴστοις νεκρῶν ἀνδρῶν συνὼν Ὁμήρου 

χαὶ τῆς τοσαύτης Ψυχρολογίας χαταγελῶ. 

ασ. 

ΜΕΝΙΠΠΟΥ ΝΑΙ ΤΑΝΤΑΛΟ}. 

ΜΕΝ. Τίχλάεις, ὢ Τάνταλε: ἡ τί σεαυτὸν ὀδύρη 

ἐπὶ τῇ λίμνη ἔστ ώς: 

ΤΑΝ. “Οτι, ὦ Μένιτ ππε, ἀπόλωλα ὑπ 

ΜΕΝ. 0Ο 
καὶ νή Δί’ ἀρυσάμενος ος τῇ χειρί; 

ΤΑΝ. Οὐδὲν ὄφελ ος, εἰ ἐπικύψαιμι” 

ὕδωρ, ἐπειδὰν προσιόντα αἴσθηταί µε: ἣν δέ ποτε 
ἀρύσωμαι καὶ τ προσενέγκω τῷ στόµατι, 
ξας ἅ τν τὸ χεῖλος, καὶ διὰ τ 

οὐκ οἵδ) ὅπως αὖθις ἀπολείπει ξηρὰν τὴν χεῖρά « μοι. 
ΜΕΝ. Ἡεράστιόν τι πάσῄεις, ὦ Τάνταλε. Ἀτὰρ 

εἶπέ µοι, τί δαὶ κοὶ δέῃ τοῦ πιεῖν; οὐ Ὑὰρ σῶμα ἔχεις, 
ἀλλ᾽ ἐκεῖνο μὲν ἐν Ἀνδία που οκ το ὅπερ καὶ πει- 
ην καὶ διφᾶν ἐδύνατο, σὺ δὲ ἡ ἡ Ψυγὴ πῶς ἂν ἔτι ἢ 

διψῴης Ἠ πίνοις: 

ΤΑΝ. Τον αὐτὸ ἡ χόλασίς ἐστι, τὸ διψην τὴν Ψυ- 
(ὴν ὣς σῶμα οὖσαν. 

] 2. ΜΕΝ. Ἀλλὰ τοῦτο μὲν οὕτως πιστεύσοµεν, ἐπεὶ 

Οὕτως ἀργὸς εἲ, ὡς μὴ ἐπ ας 

οὐ φθάνω 

Χ. ΡΙΑΙΤΟαΙ ΜΟΒΤΙΟΟΕΒΙΝΜ. 

ῃ 
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Ῥ]ηἱτγοηῖς ἵπ Ἠετοι]α ογαῖ, 1 ΠΙΟΓΙΠΙΠΙ ο5ί, ϱ{ Ίος ΟΠΊΠΕ 

5υπῃ 6βο : αποά απίεπι φοσίς εταί, ἵπ ο6]ο Ιπίει ἀθος ασ!. 

4. ῬΙ0ς. Ῥ]απε πο Ιπίε]]σο : ἆπος, Ἱπαπῖς, ΡερονΙ{ Α]- 

6ππεπα 5αῇ ἴάεπι ἵεπιρας Ἠετοπ]ες, απο ος Απιρημιγοο 

εοποθρίπα, Ἰ]απῃ ες ον : ᾳπἱρρο πος Ἰαΐπειαί, 

6556 γο5 ϱχάσΠΙ πηαίτο Ργοσπαίος. 

5εμηῖηος 

ἨΕΒΟ. Ναυίσααπα, ἱπερίε : ἶ5 Ίρ5εα απιΌο θΓΑΠΙΙ5. 

ΡΙ0ς. ΗαιάσιαφπαΠα οδί αἆ Ἱπίε]Πσοπάσπι [αοῖ]ε, ἆπος 

ε.ςε Ηετου]ες 8ο5ᾳ 16 ἵπ αΠΗπη σοπΠαίο» : πῖςὶ [ογίε ας! Ηἱρ- 

Ῥοεβηία τας αλααῖς οτα[ῖς, ἵηπ ππαπῃ οσα] Ποπ1ο οἱ ἀθις. 

ἨΗΕΒΟ. Χο 6Γβο ΟΠηΠΕΣ 5ἱο ΗΡΙ γιάσηίαγ οοπιροηῖ ος Ρἱ- 

ηἶ5, ἀπῖπια εἰ οοΓροΓθ», απᾶ Ιβίίας Ἱππιροᾶίί, αποπίπας 

απίπια 5ῇΐ η οα]ΐς, ασ» εγαῖ εχ οΥ6, οσο απίσπι πποΓία]ῖ5 

Ί]α ρατς αριά πποτίαος 2 

5. Ῥϊοςα. Ρεᾷ, ορίπιε Απιρημμγοηίαᾶα, Ρ6ς ἴδία οΟΠΙ- 

πιοᾷς ἀἴσογος, 5ἳ εοΓρα5 ΓΟΓε5 : πηηο ΙΠΕΟΓΡΟΥΕΗΠΗ ϱ5 5Ιππ- 

Ίαεγαπα; αάθο αἱ Ρετίου]απα ἷέ, μα ἱπἱρΙίσσπη Ίαπι εοπβοῖας 

Ἠετοι]επι. 

ἨΕΒΟ. οπῖά Πα ἱπῖρ]ίσεπα 5 

ῬΙ0ς. Ἠωπο [εγα ἵη πιοάσπι : 5ἳ ππας αἰίααῖς ἵη σα1ο 5]έ, 
αἰίοτ {α 5οἡ]οεί, απ] ποβῖςοιπῃ γεισατῖς, ας αἴηυ]ασγμι» 
{απ οοΓρι5 Ίαπι ἵη οἴπετες 5ο]αέαπα, γα πἰπηϊγαπα ἰδία Ἰα- 
Ρεπίιγ: αἴηπε α4εο γ]ά6, αθπι τεγάυπι Ραΐτεπη Ππγεπίπτας 
5ἳς οοτροΓ, 

ΗΕΒΟ. Ες Ἠοπιο απάαςκ εἰ 5ορηϊρία : ααῖς ἴαπάειι 682 

Ῥ]θα. Ῥιοπεηῖς Ρπορεηςί5 ππβ{α : ρε απἴεπι ΠΟΠ ΡΓΟ- 

Γεείο Ιπίοι ἆεο Ἱπηπποτία]ος, 5εᾷ οπη πηαπίπτη ῥγωδίαι- 

Ππεϊπηϊς γδι5ος, ΗΟΠΙΕΓΙΠΗ {απιᾳπο Πσίαα» εις Γαβι]α[ἴοπος 

ἀείάεης. 

17. 

ΜΕΝΙΡΡΙ ΕΤ ΤΑΝΤΑΤΙ. 

1. ΜΕΝ. Ουῖά ρίοτας, Ταπία]ε» ᾳπ]άγε [θπιαί {ρ5ε οοπηπηῖ- 

5εΓατῖς αἆ Ἰάοῦτη αξίαη5 

ΤΑΝ. Οπία, Μεπῖρρε, 6ΠΕΟΟΓ 51. 

ΜΕΝ. Παπε Ρίβεγ ο», π{ πα εοτροτθ απ]άσπη ἱπο]παίο Ρἰ- 

ψα5., ἶνε πιαρῖς εἴαπη Παιτῖεηᾶο οαγα παπα 2 

ΤΑΝ. ΝΙΗΙ Ίαναί, 5ἱ ρτοπα5 ργουυΡαα : Πας Θηῖπι 

σπα, υΡί αεοεἀθηίοτη τηε 5οηςοτ]! : ᾳποᾶςί ᾳπαπάσαπε Ἠαιι- 

56Γ0, ογίήιθ 4ἀππογετο, πια] ασ τὶσανί οκίτεπια Ἰαρία, 5ία- 

πι Ρος ἀῑρίίος ἆϊ]αρδα πεδοῖο (πιοπποᾶο Ιέεγηπα ἀθςιΤ(π]{ 5ἷο- 

ΕΑΠ ΠΙΠΙΠΙ ΠΊΕαΠΙ. 

ΜΕΝ. Ροτίεπίοδπη απἱάἅσπα ΠΡΙ οοπηαῖί, Ταπίαα, 

Ύεναιη ἀῑο πηῖμῖ, απ]ά [απίο ορεια Ππάίσες ροία2 οἰοπίπι 

εοτρΗ5 ΠΟΠ Ίαβες : απἶῃ Π]ης Τη Τιγάῖα αἰἴοαΡῖ Βαπιαίππη εδί, 

ο] οἱ εσιγίσιιάϊ οἱ 5ἴεπάϊ [αου]ίας Ίπεγαί : ἔα γετο Ίαπι 

απίμια πο {απάσπι ρασίο απιρ]ας ααί εἶῆας απί Ῥΐρας2 

ΤΑΝ. Έα ἶρδα το οοησίαί 5αρρ]οῖαπα ππεπα, αἱ 5Ἡϊ αξῆ- 

εἶα[ι απΊπ]α πηθα τε]! οοτρα5. 

}. ΜΕΝ. 5οᾷ Ἰὰ απἶάειη Ἱΐα ε5δε ογδᾶδίπΗς, απαιάσφᾳυῖ- 
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φὴς χολάζεσθαι τῷ δίψει, Τί ὃ) οὖν σοι τὸ δεινὸν 

ἔσται; ἢ δέδιας μὴ ἐνδεία τοῦ ποτοῦ ἀποθάνῃς; οὐγ. δρὸ 

Ίὰρ ἄλλον ὅδην μετὰ τοῦτον ἢ θάνατον ἐντεῦθεν εἰς 

ἕτερον τόπον. 

ΤΑΝ. Ορθῶς μὲν λέγεις" χαὶ τοῦτο δ᾽ οὖν μέρος τῆς 

καταδίκης, τὸ ἐπιθυμεῖν πιεῖν μηδὲν δεόµενον. 

ΜΕΝ. Ληρεῖς, ὦ Τάνταλε, καὶ ὡς ἀληθῶς ποτοῦ 

δεῖσθαι δοχεῖς, ἀκράτου γε ἐλλεθόρου νὴ Δία, ὅστις 

τοὐναντίον τοῖς ὑπὸ τῶν λυττώντων χυνῶν δεδηγµένοις 

πέπονθας οὐ τὸ ὕδωρ» ἀλλὰ τὴν δίψαν πεφοθημµένος. 

ΤΑΝ. Οὐδὲ τὸν ἑλλέδορον, ὁ ῶ Μένιππε, ἀναίνομαι 

πιεῖν, γένοιτό µοι μόνον. 

ΜΙΝ. Θάρρει, ὦ Τάνταλε, ὡς οὔτε σὺ οὔτε ἄλλος 

πίεται τῶν νεκρῶν' ἀδύνατον Ἱάρ" καίΐτοι οὐ πάντες 

ὥσπερ σὺ ἐκ καταδίκης διψῶσι τοῦ ὕδατος αὐτοὺς οὐχ. 

ὑπομιένον τος. 

169. 

ΜΕΝΠΙΠΟΥ ΚΑΙ ΕΡΜΟ].. 

1, ΜΕΝ. Ποῦ δὲ οἳ ο εἶσιν Ἠ αἱ καλαὶ, Ερμῆ 

ενάγησόν µε γέηλων ὄντ 

ΕΡΜ. Οὐ σχολή μοι, ὦ αι πτ. πλὴν κατ᾽ ἐκεῖνο 

ἀπόθλενον, ἐπὶ τὰ δεξιὰ, ἔνθα ὁ Ὕ άχινθός τέ ἐστι καὶ 

Νάρκισσος καὶ Νιρεὺς͵ καὶ Ἀχιλλεὺς χαὶ Τυρὸ χαὶ 

Ελένη καὶ Λήδα καὶ ὅλως τὰ ἄρχαῖα πάντα κάλλη. 

ΜΗΝ. Ὁστὰ µόνα δρῶ καὶ κρανία τῶν σαρχῶν 

γυμνὰ, ὅμοια τὰ πολλά. 

ΕΡΜ. Καὶ μὴν ἐκεῖνά ἐστιν ἃ πάντες οἳ ποιηταὶ 

θαυμάζουσι τὰ ὁστᾶ, ὧν σὺ ἔοικας καταφρονεῖν. 

ΜΕΝ. ὍὍμως τὴν "Ἑλένην µοι δεῖξον: οὐ γὰρ ἂν 

διαγνοίην ἔγωγε. 

ΕΡΜ. 'ΤΓουτὶ τὸ πρανίον ἡ Ἑλένη ἐστίν. 

9. ΜΕΝ. Πτα διὰ τοῦτο αἱ χίλιαι νηες ἐπληρώθη-- 

σαν ἐξ ἁπάσης τὶς Ἑλλάδος καὶ τοσοῦτοι ἔπεσον Ἔλλη- 

νέςτε καὶ βάρθαροι καὶ τοσαῦται πόλεις ἀνάστατοι γε- 

γόνασιν; - 

ἘΡΜ. Ἀλλ οὐχ εἶδες» ὢ Μένιπε, ζῶσαν τὴν γυ- 

ναιχα” έφης γὰρ ἂν καὶ σὺ ἀνεμέσητον εἶναι 

τοῦδ' ἀμφὶ ἠ να) πολὺν μυ ἄλγεα πάσχειν: 

ἐπεὶ καὶ τὰ ἄνθη ξηρὰ ὄντα εἴ τις βλέποι ἀποθεθληχότα 

τὴν ῥαφὴν, ἄμορφα δήλον ὁ ὅτι αὐτῷ δόξει, ὅτε μέντοι 

ἀνθεῖ καὶ ἔχει τὴν χροιὰν, κάλλιστά ἐ ἐστιν. 

ΜΕΝ. Οὐκοῦν τοὺτ ον ὤ Ἑρμαἃ, ῥαυμαζω, εἰ μὴ 

συγίεσαν οἵ Ἀχαιοὶ περὶ πράγματος οὕτως ὁὀλιγοχρονίου 

ῥᾳδίως ἀπανθοῦντος πονοῦντες. 

ΕΡΗΙ, οὐ σιολή ση ὠ Μένιππε, συμφιλοσοφεῖν 

σοι. Ὥστε σὺ μὲ ἐν ἐπιλεξ ξάμενος τόπον, ἔνθα ἂν ἐθέλῃς, 

(αταθαλὼν σεαυτὸν, ἐγὼ δὲ τοὺς ἄλλους νεκροὺς 

χαὶ 

χεῖσο χ 
μμ 
ποη μετ τελεύσομαι. 

ΝΕΚΡΙΚΟΙ ΔΙΛΛΟΓΟΙ. 18. {408 409) 

ἆσπα αἲς 51Η πα ΗΡί ΡΟΠΑΠΙ 6356 ΙΠαροίίαπα, Οµἷά {αιποῃ Ἠἶπο 

ΜΡῖ πηο]οςίι αορἰᾷδίδ 4η πιθιαῖς πο Ἰπορία Ρος ππογῖατο ο 

οηπ{άσπα Ποπ. γἱάςο αΠππη Ῥοδί Ἠήποσς οΓΟΠΑ, αἲ! Πιο γίσα,, 

απα ΕποΙ Ἠπο αἰίογαπη η ἸοσιΠα πηἰσύδης, 

ΑΝ. Ποασία ἴα απἰάσίη Ίοήπογα : αἲ Π]αά ἵρδπα οξί ραις 

Ῥωπα., αἱ ἀεδίάσγεια ῬίρεΓα πα]ας Ῥοΐας Ἰπάΐρις, 

ΜΕΝ. Ἱπαρίΐ5, ΤαμίαΙα, εἰ τεγενα ροία Ιπάίσογο γ]άριῖς, 

ΠΊ6ΙΟ 5ο1σοί, Ἱία πιο φαρίίο απιεί, Ἠο]εροτο, ααὶ οοπ/γα- 

τία γ{οπ6 αἴᾳιο 111, απος ταβίοδἰ εἄπος πιοπιογάθηη{, αἲ- 

{οοίΗ5 δἵδ, ΠΟΠ αάπαπα, 5ος 5Ηἴπι ΡΗΟΙΓΘΗ5. 

ΤΑΝ. Νο Ποἱοβογαη απἱάσια, Μοπίρρο, 1οΠΙΟ Ῥίρετο : 

πηοο Ἰχου πηϊμῖ οοηησαί. 

ΜΕΝ. Βοπο ο5ίο αΠΙΠΙΟ, Ταπία]α: ΠαΠΙ πες 1, πΘ(16 ας 

απἱδα παπα Ῥ{ οί ΠΙΟΓΠΟΤΙΠΗ : 1ου οηίπα Που που. Ηαιπά 

ΟΠΊΠΟ5 {αΠΙΘΗ, «ποιπαάπποά Πα. {ας ον ἸπΠίοία ρώπα εμυπί 

ἄ414Π1 1ρ5ος ϱασἰοπίθη. 

18. 

ΜΕΝΙΡΡΙ ΕΤ ΜΕΜΟΒΗ. 

1.ΜΕΝ. Ὀρῖ απίοη ρυ]ο ή δαπ{ οἱ ρα», Μονο ον ἷα) 

ἀποσιη {ο παηῖ ργάῬα, 4πἱβΡε Ἰιοδρ]ϊ οἱ πογο αάγοπα.. 

ΜΕΒΟ. ΟΙ ππι ΠΙΙΗΙ Πο οί, Μοπίρρο : αἰἴαπΙΕΠ. 1ο το- 

ρίσα, αμαςί αἲ ἀοχίταπα : Τί Ηγασίηία5 αεί, οἱ Ναγοῖδειις 

οἱ Νίεις, οἱ Ασμί]ος, οἱ Έντο, εἰ Ἠε]οπα, οἱ θα” 5Π]- 

πΙα πα, γδαςία [ΟΓΠΙ ΟΠΙΠΟΣ. 

ΜΗΝ. Εδο οβ5α {απΙπΠΙ γ]άσο οἱ εναπία σαγηΙρς πμαία, 

βἱηη]ία Ῥ]ογασιθ, 

ΜΙΟ. ΑίΦαί λα θαπί φπά οΠΊΕ5. ροεί αἀηηγαπίαι 

οδδα, (πο απή ἴα σοπ{επαίπα Ῥτῶ {ο [ουγο γιά δις. 

ΜΕΝ. ΑΠίαπιοπ Ἠοσ]οπαπα πηί πποηδίνα: οοΠίηα οσο αῖ- 

46 πο ἀἱρπογθτίηι. 

ΜΕΠΟ. Ιδίιαά οαπΊππα οδί Ηε]επα. 

ΜΕΝ. Ῥπορίοι Π]ιά Ισίίας πη]]ς ΠαγΙαΠ ο]αβδίς ἵπ- 

Φίγιοία μέ οχ. ἰοία ανασα, ἰοίᾳπα οροἰάεταΠί Ογωοἳ οἱ 

Ῥανναν, αι ήππισπο {απίας ΠΙΠΠεΓΙΙ5 Ππίο)ηΘοῖοΠε Ρο ὁ 

ΜΕΠΟ. Δίποῃ γἰάϊδα, Μοπίρρα, ΠἹ]ΙοΓθΠα νίναπα : 5εἷ- 

1ἱορί Ίροο ἀἴοργος. πο Ιπάἴδπιηα [αἶ5δο που γΙΠο γοίδπά μπα, 

{α]οπα ο. Γοπηίπα Πα ΠΠ ΠΜάΠΗ {θιάρία5 ΤΙΠΊΠᾶΣ ρα(ἶ: απ ΨεΓΟ 

Πογο5 αγθ[ας{ος 5ἱ απῑς Ππίπθα{’ απιῖς5ο 60196, Γουπια πἰπηϊ- 

ΤΠ {ρ5ί αὔοο γ]άευηίας: αἱ απαπάο. Πονεηί, οο1οΓοΊ( 1Ο 

παἰίναπα Παῦθί, ρολο πηί δαπί. 

ΜΕΝ. Αιααϊ ιά, Μονο, ἀοπιίγοῦ, Πο. Ιπ{ο]θχίςεα 

Αολΐνος ἆ6 το {απ Ὀγουίς α{αῖ5 {αππσαο [αοἰ]ο ἀοβογοφορηίε 

56 Ίαβογατο. 

ΜΕΠΟ. Οµπηι πΙΠί πο οδί, Μοηίρρο, ΡΗΙΙοβορ]μαν] {6- 

οἱΙη : (ατα ἀο]οσίο Ίουο, αρίοππι(πε νοιίς, ἶα0ο ρτοδ[ναίο 

οοχροἵθ : 650 Υ6γο αῑῑο5 ΠΠΟΓΙΟΡ 1811 4ΡΟΡΦΡΑΙΗ. 



ο. 

(10 - 415) 

ΜΕ 

ΑΙΑΚΟΥ, ΠΡΩΤΕΣΙΛΔΟΥ, ΜΕΝΕΛΛΟΥ 
ΚΑΙ ΠΔΡΙΑΛΟΣ 

. ΛΙΑΚ. Τί ἄγχεις 

ο ρόη 
Σ - Ες) 

ΠΡΩΤ. “Ὅτι διὰ ταύτην, ὦ Αἰακὲ, ἀπέθανον ἡμι- 
πανό, 

τελῆ μὲν τὸν δόµον καταλιπὼν, χήραν τε την νεόγαµον 

οὃ Πρωτεσίλαε, τὴν Ελένην 

γυναῖκα 
ς ν : : . 

ΑΤΑΚ. Αἴτιῶ τοίνυν τὸν Ἠενέλαον, ὅστις ὑμᾶς 
ψ 

ὑπὲρ τοιαύτης γυναικὸς ἐπὶ Τροίαν ἠγαγεν. 

ΠΡΩΤ. Ἐὺ λέγεις: ἐχεῖνόν µοι αἴτιατέον. 
ΜΕΝ. Οὐκ ἐμὲ, ὦ βέλτιστε, ἀλλὰ δικχιότερον τὸν 

Πάρυ, ὃς ἐμοῦ τοῦ ξένου τὴν Ἰυναῦκα παρὰ πάντα τὰ 
δίκαια ὤχετο ἁρπάσας: οὗτος Ίὰρ οὐχ ὑπὸ σοῦ μόνου» 
αλλ ὑπὸ πάντων Ἑλλήνων τε καὶ βαρθάρων ἅ ἄξιος ἄγ- 

χεσθαι τοσούτοις θανάτου αἴτιος γεγενηµένος. 
ΠΡΩΤ. Ἄμεινον οὕτω: σὲ -τοιγαροῦν, ὢ Δύσπαρι, 

οὐκ ἀφήσω ποτὲ ἀπὸ τῶν χειρῶν. 
ΠΑΡ. λδιχα ποιῶν, ὦ Πρωτεσίλαε, χαὶ ταῦτα 

ὁμότεγνον ὄντα σοι" ἐρωτικὸς γὰρ καὶ αὐτός 
αὐτῷ θεῶ χατέσχημαι" οἶσθα δὲ 

δαίμων ἄγει ἔνθα ἂν 

νο 
εἶμι χαι τῷ 

{3 
ὥς ἀκούσιόν τι εστι 

ἷ ἐθέλῃη, καὶ ἀδύνατόν χαίΐτις ἡμᾶς 
ἐστιν ἀντιτάττεσθαι αὐτῷ. 

5, ΠΡΩΤ. Εὖ λέγεις. 

ἐνταῦθα λαθεῖν δυνατὸν ην. 
ΑΙΑΙ. Ἐγώ σοι καὶ περὶ τοῦ Ἔρωτος 

μαι τὰ ο φήσει γὰρ αὐτὸς μὲν τοῦ ἐρᾶν τῷ Πά- 

ριδι ἴσως γεγενησθαι αἴτιος, τοῦ στου δέ σοι οὐδένα 

ἄλλον, ὦ Πρωτεσίλαε, Ἡ σεαυτὸν, ὃς ἐκλαθόμενος τῆς 

νεογάµου Τυναικὼς, ἐπεὶ προσεφέρεσθε τῇ Τρῳάδι, 
οὕτω φιλοκινδύνως καὶ ἀπονενοημένωςπροεπεήδησας τῶν 

ο καν υ . αν ΑΔ -ω Ε κ.α - ο) 

ἄλλων δόξης ἐρασθεὶς, δι’ ἣν πρῶτος ἐν τῇ ἀποβάσει 

ἀπέθανες. 

ΠΡΩΤ. Οὐκῶν καὶ ὑπὲρ ἐμαυτοῦ σοι, ὢ Αἰακὲ, 
ἀποχρινοῦμαι δικαιό 

αλλ ἡ Μοῖρα χαὶ τὸ ἐξ ἀρχῆς οὕτως ἐπιχεχλῶσθαι. 

ΑΙΑΙ. Ὀρθῶς' τί οὖν τούτους αἴτιδ; 

Έτθε 
τσ ο, 

οὖν µοι τὸν Ἔρωτα 

- 
ἀποχρινοὺ- 

τεραή οὐ γὰρ ἐὼ τούτων αἴτιος, 

30. 

ΜΕΝΙΠΠΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟ}. 

1. ΜΕΝ. Πρὸς τοῦ Πλούτωνας, ὦ Αἰακὲ, περιή- 
γησαί µοι τὰ ἐν ὅδου πάντα. 

ΛΙΑΙ. Οὐ ῥάδιον, ὢ Μένιππε, ἅπαντα: ὅσα μέν 

τοι κεφαλαιώδη, µάνθανε: οὗτοσὶ μὲν ὅτι 
ἐστιν οἶσθα, καὶ τὸν πορθµέα τοῦτον, ὅς σε διεπ 
καὶ τὴν λέμνην καὶ τὸν Πυριφλεγέθοντα δη ἕ 

ἐσιών. 
ΜΕΝ. ὅτι πυλωρεῖς, καὶ τ 

βασιλέα εἶδον καὶ τὰς Ἐρινῦς: τοὺς δὲ ἀνθρώπους 
Ντ ἀ ιά ο Λ /. 

τοὺς πάλαι δεῖξον καὶ µάλιστ 

ο ος ο 
Οἶδα ταῦτα χαὶ σὲ, 

μοι Ι 
να ον” μα. 

α τοὺς ενοοζους αυτων. 

ΡΙΑΤΟαΙ ΜΟΒΤΙΟΒΙΜ. 19. 20. 

19. 

ΛΟί, ΡΒΟΤΕΡΗΠΙΑΙ, 
ΡΛΒΙΡΙ5. 

ΜΕΝΕΙΗΑΙ Α6 

1. Λο. Ου] 5ἰταησυ]αςδ, ο Ῥτοίεξί]αε, Ἠε]επαπα, ἵπι- 

Ῥεία ἵπ 6απ [αείο2 

ΡΒΟΤ. Οποᾷ ρτορίει εαπα, ασε, Ιπίοιϊ Ιπιρογίοσία ἆοππο 

το]οία, οἱ γίάαα, σσ» πποᾶο Παθγαί παρία, πχους. 

«ἘλοΟ. Ίπειξα Ιαν Μεπείααπι, σπῖ τος ἰαῖς πιπμΠετῖς 

ο8ι5α αάνειδας Τνο]απι ἀαχῖῖ. 

ΡΒΟΤ. Ῥεπε πΊοῃος : ἶ5 6/σο Ππ]Πί ταις οδί ασεπάις. 

ΜΕΝ. ΝοἨ οµο, τἰΓ ορίπια, 5εᾷ Ἱαςῆας Ρατίς, απΙ Τπεα 

Ποδρίε5 πχογο ργα”{6Υ ΟΠ)Π6 Ίμ5 ας [αδταρία 56 ργοηρι! : Πο 

οΠΙΠῃ ΠΟΠ ἃ {6 5οἷο, τεγτη αἲ οπιπίρας αγωοσῖς ασ Ῥατβραγϊς 

ἀἴρηις εσί 5(ταησι]αν], αἱ απἲ {οἱ Πποπηϊηῖριας πιους οχςιτ{οτῖε 

εαυσα. 

ΡΒΟΤ. Τα φαἶάεπα Ρνῶδίαί; αἴᾳπε αἀθο ία, Ἰποπηϊπαίε 

Ῥατί, πο ἀῑπηίαπα πα παπα 6 ππαπῖρας. 

ΡΑΕ. Ἰπ]ηςία [εεριῖς, Ῥτοίεσί]ας, Ιάᾳπο ἵπ θα, απῖ ατ- 

ἴοπα οαπά επ ας ἴπ οοΓς παπῃ οἱ ἴρ5ε 5απα ἀθάϊίας απποΓῖ, αΏ 

εοάεππαπε ἆθο οσουραίας : «ος απίεπι Ἱπγο]απίατίαπι 6556 

απἰάάαπι, ἀθπιααα αἰ(πειη πος ἄσετα 4ποςπππ(πε γοξ, 

ουῖ ποῃ ρος5!ΐ νοδῖςί]. 

». ἘΒΟΤ. Ύετα ἀῑσῖς. 

εοπιρτεμεπάετο ἀδίατ! 

«ἘΔΟ. Δίαξο αραά ἴ6 εαδαπ Απιοτῖς θίαπῃ ασαΠη : ἀἴχε- 

τί εΠΙπῃ, αππαπά1 56 Ῥαγίά! Γογίαςςε εχς[Π{]ς5ε σα ΣαΠΗΣ ΠΙΟΓΙ5 

τετο ΠΡ] πεπἹπεπι αἰαπα, Ῥτοίοσῆας, απαπα ἰ{οπιοί ἵραππι, 

απ ορΗέας ποτ παρία αχοπβῖς, πδί αρρεΠεβραίίς αἆ Ττοα- 

4επα, [απ απάαείεγ εί ἀεξρεταίο απίο α[ος οχςΗῖςεῖ σ]οτῖα. 

ουρίἀίαίο ἀποίας, οῦ απαπ Ῥτπιας ἵπ 65σεηςα οσσι- 

Ρας]. 

Ὀ παπι εΓσο πιμῖ ΑΠΙΟΓΕΠΙ ο 

ΡΜΟΤ. Επίπιγειο πχεαπη 81, Έασο, εαΠδαπῃ εσετο ρ]αηίας : 

ΠΟΠ οΠΊπα επο ἴ5ίογαπα απςίος , 5εᾷ [αἴαπα [α{α[ἴκᾳπε ςἰαπηηῖς 

αΏ Ππ]ο τῖίαπι οπῖπα πα {επιρεταπ{ϊς ποορςςῖίας. 

ἘλΟ. Ἠοείο: απῖά Τεν Ι5ίος ασοασας» 

πο ο 

ΜΕΝΙΡΡΙ ΕΤ ΑΛΟ]. 

1. ΜΕΝ. Ῥεν Ῥ]πίοπεπι, Ἴαςθ, 4Η 5ο 60ΠΊ6ς5 πηηῖ 

πποηξίτα, σπορ ἵπ ΟΤεο 5απ{, οπηηῖα. 

ἘλΟ. Ἠαπὰ ΡΤΟΠΙΠΙ εί, Μεπίρρο, οπιπῖα : απαοαπ](πθ 

{απιοη ργωοῖρια 5απηπ]α[ἴαι ρεγειττί ῬοδδιΠί, ἀἶδορ. Ἠυπο 

65ο ΟετῬεγαπα ποςίῖ, Ῥογ{ογεππ(αα Ἠ]απα, απ {6 {ΓάηςΥε- 

τί; οἱ Ίασσπι αἱ Ῥγπρη]οσείποπίοπι Ίαπι γΙαϊςίϊ, απαηᾶο 

Ἠορς Ίοσᾳ ΙΠίΤαβα5. 

ΜΕΝ. 8εῖο Ιξία, 6ἱ {6 οπΣίοάεπι 655ε Ροτία ἵπ[ργηα[ῖς : 

τοσο Ῥουτο γΙάϊ εἰ Ἐτίπητας. Ὑεταπῃ Ποπιῖπες π]Πὶ Υο- 

ἴεγος Π]ος οδίοπἀε, αἴητιο Ἱπρνϊπιϊς ΘΟΓΕΠΙ Ἰησίσηες. 



108 Χ. ΝΕΚΡΙΚΟΙ 

ΑΙΑΙΚ. Οὗτος μὲν Ἀγαμέμνων, οὗτος δὲ Ἀγιλεὺς, 

οὗτος δὲ Ἰδομενεὺς πλησίον, οὗτος δὲ ᾿Οδυσσεὺς, εἶτα 

Λἴας καὶ Διομήδης καὶ οἳ ἄριστοι 3 τῶν Ἑλλήνων. 

9, ΜΕΝ. Ραθαὶ,ὦ ὝὍμηρε, οἷά σοι τῶν ῥαψῳδιῶν 

τὰ κεφάλαια Ἰαμαὶ ἔρριπται ἄγνωστα καὶ ἄμορφα, 

Χόγις πάντα καὶ :Ἄῆρος πολὺς, ἀμενηνὰ ὡς ἀληθῶς χᾶἄ-- 

ρηνα. Οὗτος δὲ, ὦ Αἰαχὲ ἐν τίς ἐ 

ΑΙΑΚ. ἸΚῦρός ἐστιν οὗτος ὲ Κροῖσος, ὁ ὁ 

αὐτὸν Σαρδανάπαλλος, ὅ δ᾽ ὑπὲρ τούτους δες, ἐχεῖ- 

γος δὲ Ξέρξης. 

ΜΠΝ. Εῖτα σὲ, ὢ κάθαρµα., Ἡ Ἑλλὰς ἔφ 

υγνύντα μὲν τὸν Ἑλλήσποντον, δ.ὰ δὲ τῶν ὁρῶν πλειν 

πιθυμοῦντα; Οἵος δὲ καὶ ὁ Κροϊσός ἐστι. Τὸν Σαρ- 

ανάπαλλον δὲ, ὦ Λἰαχὲ, πατάξαι µοι κατὰ Χόρρης 

τίτρεψον. 

ΑΙΑΙΚ. Μηδαμῶς' διαθρύψεις γὰρ αὐτοῦ τὸ κρανίον 

γυναικεῖον ὄν. 

ΜΕΝ. Οὐκοῦν ἀλλὰ προσπτύσομαί γε πάντως ἂν- 

δ) 

Φριττε 

(πω 2 ὧω ας 

-] ω 

δρογύνῳ γε ὄντι. 

ΑΊΑΙΚ. Ῥούλει σοι ἐπιδείζω καὶ τοὺς σοφούς; 

ΜΕΝ. Νὴ Δία γε. 

ΑΙΑΚ. Ἡρῶτος οὗτός σοι ὃ Πυθαγόρας ἐ ἐστι. 

ΜΗΝ. Χαῖρε, ὦ Εὔφορθς ἢ Ἡ Ἄπολλον ἢ ὅ τ' ἂν 

εθέλῃς. 

ΠΥΘ. Νηδὶ καὶ σύ γε, 

ΜΕΝ. Οὐχέτι χρυσοῦς | ὃ μηρός ἐστί σοι; 

ΠΥΘ. Οὐ γάρ: ἀλλὰ φέρε ἴδω εἴ τί σοι 

πήρα ἔχει. 

ΜΗΝ. Κυάµους, ὤγαθέ: ὥστε 

διµον. 

ΠΥΘ. Δὸς μόνου: ἄλλα παρὰ υεκροῖς δόγματ τα" 

ἔμαθον γὰρ ὡς οὐδὲν ἴσον χύαμοι καὶ κεφαλαὶ τοχήων 

ὦ Μένιππε. 

ενθαδε. 

4. ΛΙΑΚ. Οὗτος δὲ Σόλων ὁ ̓ Εξηκεστίδου καὶ Θα- 

λῆς ἐκεῖνος καὶ παρ' αὐτοὺς Πιτταχὸς καὶ οἵ ἄλλοι" 

ἑπτὰ δὲ πάντες εἰσὶν ὡς δρᾶς. 

ΜΕΝ. Ἄλυποι, ὢ Αἰαχκὲ, οὗτοι μόνοι καὶ Φαιθροὶ 

τῶν ἄλλων. Ὁ δὲ σποδοὺ πλέως ὥσπερ ἐγκρυφίας 

ἄρτος, ὁ τὰς φλυχταίνας ἐξηνθηκὼς, τίς ἐστιν; 

ΑΙΑΝ. Ἐμπεδοκλῆς, ὦ Μένιππε, ἡ ἡμίερθος ἀπὸ 

τῆς Αἴτνης παρών. 

ΜΕΝ. Ὦ χαλκόπου βέλτιστε, τί παθὼν σαυτὸν ἐς 

κοὺς κρατΏρας ἐνέθαλες: 

ΕΜΗΠ. Μελαγχολία τις, ὢ Μένιππε. 

ΜΗΝ. Οὐ μὰ Δύ, ἀλλὰ κεγοδοξία καὶ τῦφος χαὶ 

πολλὴ χόρυζα, ταὺτά σε Απηνθράκωσεν αὐταῖς χρηπί- 
σιν οὐκ ἀνάξιον ὄντα: πλὴν ἀλλ’ οὐδέν σε τὸ σόφισμα 

ὤνησεν: ἐφωράθης τὰρ τεθνεώς. ὍὉ Σωκράτης δὲ, ὦ 

Αἰακὲ, ποὺ ποτε ἄρα ἐστίν; 

ΑΙΑΚ. Μετὰ Νέστορος χαὶ Παλαμήδους ἐχκεῖνος 

ληρεῖ τὰ πολλά. 
ΜΕΝ. ὍὍμως ἐθουλόμην ἰδεῖν αὐτὸν, εἴ που ἐνθάδε 

ἐστίν. 

ΑΙΑΚ. “Ορᾶς τὸν φαλακρόν; 

ΑΙΑΛΟΓΡΟΙ. 20. (118 -- α1Τ] 

ΑΟ. Ηϊο ΑΦΑΠΙΕΠΙΠΟ: 1ο Αολί]]ες; ἰδίο Ρτορίας αἱ[- 

απαπ{ο Τ40πΙΘΠΕΙΙ5 : {μπα ῶγαςες, ἀεϊπάο ΑΊαν., οἱ ίοπῃο- 

ἆσ5, οἱ ργςίαπ(ἰςδ]ηῖ ἀγαΟΟΓΙΠΗ. 

9. ΜΕΝ. Ῥαρω., Ηοππεα: (πα]ία ΕΡί οχ]πηῖα οβΥΠΙΙΠΗΠΙ 

{ποια ἄθοονα ππηῖ /αερηί αρ]εεία, Ἰσποία, Ἱπ[ογηηία, ρα] νίς 

ουπεία, Ἠπσ σα ππαση, Ιβοοῖ]]α γουο οαρίία.. Ἠϊσεςρ 

απίθπι, Ί:αζς, φπῖς ο5έ2 

4980. ΟγιιΙ5 οδί : ΐο απίοῦα ΟΥ 515: αἰαπα 5ΗΡΘΓ ΘΙΗ1 

Ραάαπαρα[α5 απ 51ρου Ιδίος, Ἠάας : Π]α γοτο Χθιχες. 

ΜΕΝ. Το Ισίίαν, ϱ/σαπχθὴ Ἰοηη]ηῖς, λουγαςσθραί 6118- 

οἷα πησοίοι ΗοἱΙο5ροπίπα, Ῥογηιιο πποπίος πανΊσατο ἀοςῖ- 

ἀσγαπίσμι» Οµ1ἱ5. απίοα οἱ ΟΥῶδι5 οδΕ! Αί βατάαπαραϊο, 

ασα, αἱ αἱαραπα π οαριί Ἱπιρίησαπα, Ρογπη{ο πηϊΗ1, 

ΑΟ. ΝειΙαααηα 

ας ΠΙΙΠΟΡΥΘ. 

: 41/Ίησες οπἵπα ογαπΙαη ἰρδίας ππο]]ε 

ΜΕΝ. Επίπινονο εΟΠΕΡΙΙΑΠΙ οΠΙΠΙΠΟ ο[[οππαίαπα Ι5ίΗΠΗ. 

3. Τλο. Υι) Πρί ἀοπιοηςίνοπι οίίαπι 5αρίθηίες 5 

ΜΙΝ. Τα ρε ογειῃ. 

ΤΔΟ. Ρις Ἰήέσο ΗΡΙ ῬγΠιασογας ο5ἱ. 

ΜΙΝ. Ῥαΐνο, Ἐπρμοιρα, απί ΑΡοο, απ αποσΠπι(ιθ 

πΟΗΙΗΘ γο]ί5 αρρο]]α]. 

ΡΥΤΗ. Φαπο ία Φ1οφιο, Μοπίρρο, 

ΜΗΝ. Νου ΠΡΙ α Πο [ο απηρ]ας ο5{2 

ΡΥΤΠ. Νο φάσμα τ ὙθυΗα ασο γἱάδαπη 5ἱ σπ]ὰ ΗΡΙ αἆ 

οάσπά πα ραταίαπα ρεία Μαβοί. 

ΜΕΝ. 

δυη{. 

ΡΥΤΗ. Ῥνωβρο {απίΗΠα : αία δυπί αριᾶ ππογίαος ἀθεοτοία; 

οίομίὴ ἀῑΦ1οἳ η] μ1ο ο55ς φἱηιί]ο [αὐῖ5 εἰ οαρίριι5 Ῥαγει- 

ππη 

49ΔΟ. Ηϊσσο απἱοιη Φο0]οῦ Εχθοσξάο Π]Η5, οἱ Τμα]ες 

Ἠ]α, αχίαφαο 605 ΡΙΐαεις, οοίοίαια: δερίεπ Υειο 5αηί 

ουποί!, {1 γίάες. 

ΜΕΝ. Πί εἰς ΙΠΙΠΙΙΗ65, Ίασα, 5ο] οδίοΓογΙ., αἰ- 

απο Ἠή]αγες, Ἰδίο γοιο οποιο Ρίεπα5 γεια 5αμοἰηενῖοίας 

ραηΐ5, αἱ ρ5ι]ΐ5 ἰοίας οΏ]ογι{, απῖς ο5ἰδ 

ΔΟ. Ἐππρούοςίες, ἨΜοπΐρρε, απὶ 5οππσοσία5 πο αἲ 

«Ἐίπα αἀγοπς. 

ΜΕΝ. Ο ορίηο ἴπ, ὤνοῖς Ιπάπία εαἱοί5, απἷά. ος 

ΓΗ1{, ον {ρ5ο [6 1η Είπος ογαίογας ππίίονες 

ἘΜΡ. Αίγα απαάαπι Ρ115, Μοπίρρο. 

ΜΕΝ. Νίο Ρασίο; 5εὰ Υαπα σ]ουῖα, εί 5αρογβία: {1ΠΛΟΣ, 

οἱ πηπ[ία. φιπ] μα: ο {ο 5οϊ]οεί οχιςπ]αγηηί οΗΗὰ. 1ρῖς 

ενορίας, Ἰαιιά ΙπάΙρπαπα : αἴἴαππε ΠΙΜΙΙ {ο σα άμα 6ΟΠ1- 

ΠΙΘΗΕΙΠΗ Ἱαγ{ές ρα(πῖς οΠΙΠ1 6556 {6 Που (απῃ, βούγαἴθ5 γ6Γο, 

Αἴαεο, αβί {απάθπι ο5{δ 

ΔΟ. Οπή Νερίογο οἱ Ῥαϊαπιείο 1]α παραίαν Ρ]ετήπι- 

ας. 
ΜΕΝ. Υε]]επα {απποη οιΠῃ γίάεγο, εἶοαὈί Πο ο55οί. 

Ταβας, ορίπιο: αι απἰάσα εὐμ]ος ΠΡΙ Ποπ 

Λο. Υιάση) δίαπη οα]γάη 2 π 



(415 -- αλ) 

ΜΕΝ. Ἅπαντες 

εἴη τοῦτο τὸ γνώρισμα. 
ΑΙΑΚ. Τὸν σιμὸν λέγω. 
ΜΕΝ. Καὶ τοῦτο ὅμοιον" σιμοὶ γὰρ ἅπαντες. 

5. ΣΟΚ. Ἐμὲζ σητεῖον ὦ Μένππες 

ΜΕΝ. Καὶ μάλα, ὢ Σώχρατες. 

ΣΩΚ. Τί τὰ ἐν Ἀθήναις: 

ΜΕΝ. Πολλοὶ τῶν νέων φιλοσοφεῖν λέγουσι, καὶ 

τά τρ σγηματα αὐτὰ καὶ τὰ βαδίσµατ α εἰ θεάσαιτό 

α 
Φαλακροί εἴσυγ ὥστε πάντων ἂν 

τις, ἄχροι φιλόσοφοι. 

Σοκ. σς πολλοὺς ἐ ἑόρακα. 

ΜΕΝ. Ἀλλὰ ἑόρακας, οἶμαι, οἷος χε παρὰ σοὶ 

Ἀρίστιππος 3 χαὶ Πλάτων αὐτὸς, ὃ μὲν ἀποπνέων μύ- 

ρου. ὁ ὃ δὲ τοὺς ἐν Σικελία τυράννους θεραπεύ ειν ἐκμια- 

θών. 

ΣΩΚ. Περὶ ἐμοῦ δὲ τί φρονοῦσιν; ν 

ΜΕΝ. Εὐδαίμων, ὦ ο] Σώχρατες, ἄνθρωπος εἰ τά γε 

τοιαῦτα: πάντες γοῦν σε θαυμάσιον οἴονται ἄνδρα γε- 

γενῆσθαι καὶ πάντα ἐγνωχέναι χαὶ ταῦτα ---- δεῖ γὰρ, 

οἴμαι, τἀληθῆ λέγειν ---- οὐδὲν εἰδότα. 
ΣΩΚ. Καὶ αὐτὸς ἔφασχον ταῦτα 

εἰρωνείαν ᾧοντο τὸ τ μα. εἶναι. 
6. ΜΕΝ. Τίνες δέ εἰς 

ΣΟΚ. Χαρμίδης, ὦ 
τοῦ Κλεινίου. 

ΜΕΝ. Εὖγε, ῶ Σώκρατες, :κάνταῦθα µ. 
σαυτου τέχνην καὶ οὐχ. ολεηῶρε τῶν καλῶν. 

Σοκ. Τί Ἱὰρ ἂν ἄλλο ἥδιον πράττοιµι; Ἀλλὰ 

σίον ἡμῶν κατάκεισο. εἴ δοχεῖ. 

ΜΕΝ. Μὰ Δύ, ἐπεὶ παρὰ τὸν Κροῖσον καὶ τὸν 

Σαρδανάπαλλον ἅ ἄπειμι πλησίον οἰκήσων αὐτῶν: ἔοικα 
γοῦν οὐκ ὀλίγα Ἰελάσε σθαι οἴμωζόντων ἀκούων. 

ΑΙΑΚ. Κάῑὼ ἤ ἤδη ἄπειμι, μὴ χαί τις ἡμᾶς νεκρῶν 

. ον ς 
προς αυτους» ος 

2 Γοσὰ 

Φα. : 
πρ ξ 

3 λ / εἶσιν οὗτοι οἳ περὶ σέ; 
Μένιππε, καὶ Φαῖθρος καὶ ὃ 

ἳ 
οτ 

τς 
ο 

πλη- 

λάθη διαφυγών. Τὰ λοιπὰ δ᾽ ἐσαῦθις ὅ ὄψει, ὦ ὤ Μέ- 

νιππε. 
ΜΕΝ. Ἄπιθι: καὶ ταυτὶ γὰρ ἴκανὰ, ὦ Αἰαχέ. 

9Ι. 

ΜΕΝΠΙΠΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΡΕΡΟ}. 

1. ΜΕΝ. Ὦ Κέρθερε --- συγγενὴς γάρ εἰμί σοι 
χύων καὶ αὐτὸς ὤν --- εἶπέ 
ὃν δ Σωκράτης» ὅπι 

φθέγγεσθαε, ὑπότ' ἐθέλοις. 

ΚΕΡΡ. Ἡόρρωθεν μὲν, ὦ έν ἵππεν παντάπασιν 
ἐδόχει ἅτ τρέπτῳ τῷ προσώπῳ προσιένα! καὶ οὐ πάνυ 

΄ . 

δεδιέναι τὸν θάνατον δοχῶν καὶ τοῦτο ἐμφῆναι τοῖς ἔξω 
-- / -” 5] ἐλ .) ὰ 3 / ! 

τοῦ στοµίου ἑστῶσιν ἐθέλων, ἐπεὶ δὲ κατέκυψεν εἴσω 
τοῦ γάσματος καὶ εἴδε τὸν ζόφου, κἀγὼ ἔτι διαμέλλοντα 

ς ες 
αὐτὸν δακὼν τῷ κωνείῳ κατέσπασα 

΄ 

κ. φν ο 
του ποοος;, ὥσπερ 

Χ. ΏΙΑΊοαΙί ΜΟΒΤΓΟΒΕΝΜ. 5. 

| 
| 
| 
| 

| 
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ΜΕΝ. ΟπΊΠες αῖ(πε 5απί οαἰνῖ : Ἰάᾳπε αἀεο οπηπῖαπι 

ΠαεγΙῖ Ιπά1οῖαπι. 

«ἘδΟ. Αί 5ἵπιαπι Ι5ίαπα ἀῑσο. 

ΜΕΝ. Που εἴῖαπι ρε]ηᾶς 5Ιπη]ε : οπποίΙ οηῖπα 5ἴπη. 

6. ΟΟΒ. Μεπε απωτῖς, Ἠ[επίρρε» 

ΤΕΝ. Μακίπιε, βουγαίες. 

5ΟΟΒ. Οπ]ά ασίίαν ΔΗιοπίς» 

ΜΕΝ. ΑΙαΠΙ Ἱαγεπαπῃ ΡΠοδορ]αγί 5ε ριαραἶσαηί :. οἱ [ᾶ- 

Γ πῖας φπἰάεπῃ αἴαπε ἵποεςςις οἳ 5ρεείατείΐ αἰἰᾳαῖς, 5απηπηί 

| 

ΡΙΜΙΟΞορΗΙ. 

5ΟΟΜΒ. γαἰάε πιπ]ίος τῖά. 

ΜΕΝ. Αί νΙάϊςιῖ, ορῖπος, απα]ῖς τεπεγίί αἲ {ε ΑπΙξΗρρης, 

αἴσις ἴρςο Ρ]αΐο : ἵ]ε ππσαεπίαπι 5Ρρίταη5: Πς οο]εγε Φἱει]- 

Ίος ΙΨΤαΠΠΟΣ εἀοσίᾳς. 

5Ο6ΟΒΕ. Ώα πιο Υετο φμά 5επ απ 2 

ΜΕΝ. Ἐο]ῖκ, Βοεταίος, 65 Ἠοπιο ἴξία απῖάειη ρατίο : 

ΟΠΗΠεΣ α4εο {ο αἀπι]ταρί]επι οχιςπιαπί υῖταπα Π]ςςο, οἱ 

επηοία 5οἴνίςσε, Ιάᾳπε (εί οηῖπι, αἱ ραίο, γεγαπῃ ἀἰσρπά μα) 

ΠΠ] 5εοπίεπι. 

5Ο6ΟΒ. Εαπίάεπι α[ῆγπιαβαπα Ἠου ἵρσππῃ αριᾶ ος: ΠΠϊ 

πιθΓαπα ἴγοπίαπα ορίπαβαπίαγ οςςε Γ45{ΗΠ ΠΙΘΙΠΙ. 

0. ΜΕΝ. ΟυΙπαπη Ἠϊ οἴτοα {6 5πΠί2 

5Ο0Β. Οἰατηιάες, Ἠεπῖρρε. εἰ Ρμαάτις, 

Πμας. 

ΜΕΝ. Ῥεπε [αοἴηπα, δοεταίες., αἱ απῖ εί Ἠῖσσε οο]ας αγίεπι 

{ααια, πεσιε ἀεερίοῖας ρυ]σ]πος. 

5ΟΟΒ. Ναπι απ ααά Ἱαοππάῖας ασαπι» Υεταπα ρτορε 

πος τεσατηϱε;, 5Ι γΙάεία. 

ΜΕΝ. Νεππασυαπα : αἆ Οτῶςαπῃ επῖπα εἰ βαγάαπαραϊαπι 

αὖΌεο Ρτοσίπῃε Ἠ]ο5 µαρϊίαίαγας : γΙάεοτ οηπἱάθπα ΠΟΠ Ρατ 

τίδυτας Ρ]οταηίες εος αμά]εῃς. 

ἘΔΟ. ήαππαπε εσο αμθο , πο ααῖς πιοτίπογαπα εἶαπι ποβῖς 

εἰασῖαί : τεῖαπα ἵπ Ῥοσίεγαπη γῖςες, Μεπίρρε. 

ΟπίΦαπε 

ΜΕΝ. ΑΡΙ πιοᾷο : Ίρο επῖπα Ίρεα 5υπί καϊῖς, Έασθ. 

ο. 

ΜΕΝΙΡΡΙ ΕΤ 6ΕΒΡΕΠΙ. 

ΜΕΝ. 6ειΏετθ, ΠᾶΠΙ οοσηαία5 5ΗΠ1 ΠΡΙ, 4π1ρρε εαπῖς οἱ 

Ίρεε, ἀῑο πμ Ῥες Ρίγσεπα, απα]ῖς Γαεῖέ Βοοταίες, απαπάο 

ἀεςερηάεβαί αἆ τος: Ῥατ εξ ία ἆειπι 5οἰσεί ποπ Ἰαΐτατε 

5οἵαπα, 5εἆ οί Ἠαπιαπο ποτε Ἰοᾳ01, απππα γε]ῖς. 

ΟΕΕ. Ε Ἰοηβίπαπο , ΜΠεπῖρρε, οπιπ]πιοᾶϊς τιάεβαίατ εοἩ- 

εἰαπίϊ οἱ Ἱπιρετίετπίο γυ]ίᾳ αοσεἆετε, πεαιθ οΠΠΙπο γε- 

{οτπηϊάατε πποτίεπα, ἰάᾳπε ἵρεαπι εἰσηϊβεατε 15, απ θχίτα 

οδΗσπη 5ἰαραπί, τεῇε. Ύεταπι Ῥοδίπααπι 56 ἀοπηῖςῖῖ Τμίγο 

ΜΙαίαπα ΙΠ[ργΠΟΡ ἆοππας, αἱ γίαϊξ εα[ἴβίπεπα, αίαπο εσο ου 

οἵαπίσιη ας εἰεπίας πιοτδα εοττερίαπα ἀείτανῖ ρεάε;, δίουί 
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τὰ βρέφη ἐκώκυε καὶ τὰ ἑαυτοῦ παιδία ὠθύρετο καὶ 

παντοῖος ἐγίγνετο. 

5». ΜΕΝ. Οὐκοῦν σοφιστὴς ὅ ἄνθρωπος ἦν καὶ οὐκ 

αληθῶς κατεφρόνει τοῦ πράγματος; 

ΚΕΡΡ. Οὺκ, ἀλλ ἐπείπερ ἀναγκαῖον αὐτὸ ἑώρα, 

ο νρη ὧς 9Ἴθεν οὐκ ἄχων πεισόµενος ὃ πάν- 

τως ἔδει παθεῖν, ὡς θαυμάσονται οἳ θεαταί. Ἰκαὶ ὅλως 

περὶ πάντων γε τῶν τοιούτων εἰπεῖν ἂν ἔχοιμι, ἕως τοῦ 
στοµίου τολμηροὶ καὶ ἀνδρεῖοι, τὰ δὲ ἔνδοθεν ἔλεγχος 

ἀχριθής 
ΜΕΝ. ᾿Ἐγὼ δὲ πῶς σοι κατεληλυθέναι ἔδοξα 
ΚΕΡΙ. Ἠόνος, ὢ ἨΜένιππε, ἀξίως τοῦ γένους, καὶ 

Διογένης πρὸ σοῦ, ὅτι μὴ ἀναγκαζόμενοι ἐσήει 
ὠθούμενοι, ἀλλ’ ἐθελούσιοι, γελῶντες, οἴμώζειν παραγ- 

γείλαντες ἅπασιν. 

τς 
τε μ.ηὸ 

99 

ΧΛΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΝΠΙΠΟΥ. 

1. ΧΑΡ. Ἀπόδος, ὦ κατάρατε, τὰ 
ΜΕΝ. Βόα, εἰ τοῦτό σοι, ὦ ̓ Χάρων, ἳ 

Ῥ. Ἀπόδος, φημὶ, ἄνθ᾽ ὧν σε διεπορθμεύσαμεν. νι) ἤ η 

ΜΕΝ. Οὐκ ἂν λάβοις παρὰ τοῦ μὴ ἔχοντος. 

ΧΑΡ. Ἔστι δέτις ὀδολὸν μὴ ἔχων;: 

ΜΕΝ. Εἰ μὲν καὶ ἄλλοςτις οὐκ. οἴδα, ἐγὼ ὃ) οὐχ 

ἔγω. 

ΧΑΡ. Καὶ μὴν ἄγξω σε νὴ τὸν Πλούτωνα, ὦ ὦ μιαρὲ, 

ἣν μὴ ἀποδῶς. 

ΜΕΝ. Κάγὼ τῷ ξύλῳ σου πατάξας τὸ κρανίον 

παραλύσω. 

ΧΑΡ. ος οὖν ἔσῃ πεπλευκὼς τοσοῦτον πλοῦν. 

ΜΕΝ. Ὁ Ἑρμῆς ὑπὲρ α. σοι ἀποδότω, ὅς µε 

το. δωχέ σοι. 

9. ΕΡΜ. Νἡ Δί ὠνάμην γε, εἰ µέλλω καὶ ὕπερεκ- 
τίνειν τῶν νεκρῶν. 

ΧΑΡ. Οὐκ ἀποστήσομαί σου. 
ΜΕΝ. Τούτου γε ἕνεχα καὶ νεωλκήσας τὸ πορθμεῖον 

παράµενε" πλὴν ἀλλ’ ὅ γε μὴ ἔχω, πῶς ἂν λάθοις; 

ΧΑΡ. Σὺ δ) οὐκ δεις ὡς κομίζεσθαι 9ξον : 
ΜΕΝ. Ἠδειν μὲν, οὐκ εἶχον δέ. 

διὰ τοῦτο μὴ ἀποθανεῖν; 

ΧΑΡ. ἨΜόνος οὖν αὖγ: ήσεις προῖκα τ πλευχέναι; 

ΜΕΝ. Οὐ προῖκα, ὢ βέλτιστε" καὶ γὰρ ἤντλησα 
γαὶ τῆς χώπης συνεπελαθόµην χαὶ οὐκ δᾷσον μόνος 
τῶν ἄλλων ἐπιθατῶν. 

ΧΑΡ. 0 
ἀποδοῦναί 

Τί οὖν; ἐχρῆν 

Οὐδὲν ταῦτα πρὸς πορθµέα: τὸν ὀθολὸν 

σε δεῖ: οὐ θέμις ἄλλως γενέσθαι. 

9. ΜΕΝ. Οὐκοῦν ἄπαγέι με αὖθις ἐς τὸν βίον. 

ΧΑΡ. Χάριεν λέγεις, ἵνα καὶ πληγὰς ἐπὶ τούτῳ 

παρὰ τοῦ πως, προσλάδω. 

ΜΕΝ. Μὺ ενόγλει οὖν. 

ΧΑΡ. Δειζον τί ἐν τη Ἡ πήρα έχεις. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙΠ. 22. (405 -- 424) 

Ἰη[απίες ε]α]αθαί, 

ματ. 

». ΜΕΝ. Ἐϊβο 5αράο]ας εταί Ἠῖο Ἠοπιο 5ορ]ήδία, πος το- 
γεγα οοπ{επηηεΡαί πποΓίΕΠΙ 2 

ΟΕΕ. ΜΙπίπιε : 5εᾷ αδί παορςσατίαπα απἰηιαάνοτξ, αι ζα- 

οἵες 5ε5ε ο/[οτεραί, απαςί ςοϊ]σεί ποη Πηνίίας ςαρ]ίατις 

αποᾷ οπηπίπο οροτίεραί ρα, αξ εαπῃ αἀπητατεπίαγ δρεοίᾳ- 

{ουςς.. Τη 5Ιπππια ἆς οπιπῖρας απ]άθπα ο[αςηιοςί «ἴσρτα 

Ροδείπι, ἴἴδαιε αἲ ο5Ηαπα απάασος ας [ογίες : αἨὶ Ἰπίης ρε- 

ποίταίαπα οί, ἀοσππιθπίαπα Πππογῖς ππαπΙ[οδίητη. 

ΔΠΕΝ. Ἐσο τοτο άποπιοᾷο ΗΡΙ ἀαξορπάϊςςε γῖδας 5ΕΠΙ2 

ΟΕΕ. Ρο]ας, ἨΜεπίρρε, πί ἀἴσπιπα εταί 66Πετο, ας Ῥ[ο- 

Έεμες απίε ἴα; απἷα ποη εοαο Ἱπίταραίίς, πεαπε Ἱπρα]ςί, 

5εᾷ τολαηίαη, πάεπίος, Ῥ]οτατο ΠαΏοηίες επηοίος. 

5υ05 Ἰρετος ἀεβεμαί, οἱ π] πο Πιοῖῖο- 

υ» νώ 

6ΠΔΒΟΝΤΙΣ. ΜΕΝΙΡΡΙ (ΕΤ ΜΕΒΟΡΜΠ). 

1. ΟΗΠΛΠ. Ἠεάο, 5οε]εταίαε, ῬογίοαΠ). 

ΜΕΝ. Υοσυτατα, 5ἳ 14 ΠΡῖ αἰαθεςοί, 0Πατοη. 

ΟΗΑΠ. ἨΠεᾷᾶς, Ἱπαααπα, το 6ο πο {ο παπδγοχ!, 

ΜΕΝ. Ἠαπά αεζορετῖς αΏ εο απ ποῃ Ἰαβεί. 

6ΗΛΗ. Εδίπο αΠσαίς απ ομο]απΙ ποπ Παβεαέρ 

ΜΕΝ. Απ α[ας ααιῖδ, Παιά 5οῖο : 46 Πο Ὑθτο, ΠΟΠ 

Ἠαβεο. 

ΟΗΛΠ. Ἐπίπγετο [αιοες ΠΡΙ ργαε]αάαπα, ἀείοςίαπᾶο, 

ηῖς! ἀοάοτῖς. 

ΜΕΝ. Ἐσο εοπίτα Ῥασι]ο ΠΡΙ Ῥογοιςςατα ἀῑςςοῖταπι ογα- 

ΠΙΗΠΙ. 

Ο6ΗΛΠ. Οναιῖς ἴβίέαι πανϊσαγεγῖς ἴαπη Ίοησαπα πανἰσα[ἷο- 

ΕΠΙ. 

ΜΕΝ. Μοτεπτίας Ῥτο πιο Ρί 5οἶναί, απὶ π]ο (τασΙα ΠΗ1. 

9. ΜΕΒΟ. Ῥεν ΦοΥεπι, Ῥεί]ε πἹθοΙπα ασαίης, 5ἳ πονίαο- 

ΤΙΠΑ θξῖαπα νῖες 5ο]γεπάπα πΠ{ 5. Π 

0ΗΒΑΠ. ΜΙΕΣΙΠΗ {6 Ποπ [αοῖαπη. 

ΜΕΝ. Οπος αἆ Ἰξίατι ααϊάθπα τοίΏ αποί, 
ηανίσιο αδδ]άπας οσίο Πασιίαίου : 
απῖ ἰπηᾶσπι αοαρίας» 

Ο6ΗΑΗ. Τα πεσοῖερας οῬο]απῃ ο55ο ΠΡΙ αρροτίαπά πα 

ΜΕΝ. Ροϊεραπη επαΙάθη1, πθο {αππθη αβοβαπι. Ου]4 οσο. 

ῬτορίεΓεαπε ορογ{θβαί ΠΟΠ ΠΙοτΙ2 

ΟΗΛΗ. δοιας ἰσίίατ σ]οπαῦετε στα[ῖς {ο πατῖραςςορ 

ΜΕΝ. Νοή σταϊϊς, τὶς ορίῖπιε : οἰεπίπι απ{]ῖαπα ἀπχῖ, οἱ 

ΤΕΠΙΟ 51η] πουβιαὶ, οἱ ππς ΟΙΠΠΙΠΠΙ ΥθΟίοΓΗΠΗ ΠΟΠ. Ρίογα- 

Ῥαιη. | 

Ο6ΗΛΗ. ΧΙΙ Ιδία αἆ ῬογΠίοΓεπῃ : οἩο]άπ ρδιςο]ποτε (6. 

σροτίαί : πθπιιε οηῖπα [α5 οσί αΠίεν Πουί. Ἰ 

3. ΜΕΝ. Οπη οΓσο 11 ταίξας αΏάπο ἴπ υίαπη. 

ΟΠΑΠ. Ῥπἱο]γα σαπε; αἱ ρ]ασας Ιπ5υρει εαρτορῖεΓ αΏ «Ἐαζο. 

αοοἰρίαιῃ. 

ΜΕΝ. Ἐνσο ἀθδίξίο πεβο[ἴαπα [α6ες5οΓθ. 

6ΗΛΔΗΕ. ΟΣίεπᾷε απ]ά ἴπ ῃετᾶ 6εΓα». 

γα] δα αοίο 
αἴἴαπιοη αποά ποη Ἠαβεο, 



} δοτε καὶ τὴν ὁμογενῆ µου Ἄλχηστιυν παρεπέμι 

ΜΙΝ. Θέρμους, εἰ θέλεις, καὶ τῆς Ἑκάτης τὸ δεῖ-- 
πνον. 

ο ο. ο ᾱ- σι το /΄ Μ 
ΧΑΡ. Πόθεν τοῦτον ἡμῖν, ὦ Ἑρμῆ, τὸν κύνα ἴγα- 

γες; οἷα δὲ καὶ ἐλάλει παρὰ τὸν πλοῦν τῶν ἐπιθατῶν 

ἁπάντων καταγελῶν καὶ ἐπισκώπτων καὶ μόνος ἆδων 

οἴμωζόντων ἐκείνων. 

ΕΡΜ. Ἀγνοεῖς, ῶ Χάρων, ὄντινα ἄνδρα διεπόρ-- 
θµευσας; ἐλεύθερον ἀκριθῶς, κοὐδενὸς αὐτῷ μµέλει. 

Οὗτός ἐστιν ὃ Μένιππος. 

ΧΑΡ. Καὶ μὴν ἄν σε λάέω ποτέ --- 
ΜΕΝ. Ἀνλάδης, ὦ βέλτιστε: δὶς δὲ οὐκ ἂν λάβοις. 

25. 

ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ, ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ ΝΑΙ 
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ. 

1. ΠΡΩΤ. ὪὮ δέσποτα καὶ βασιλεῦ καὶ ἡμέτερε 
Ὁ καὶ σὺ Δήμ: θύγατερ, μὴ ὑπε Ψεῦ χαὶ σὺ Δήμητρος θύγατερ, μὴ ὑπερ 

ἐρωτικήν. 
ο τν 

ΠΛΟΥΤ. Σὺ δὲ τίνων δέῃ παρ ἡμῶν; ἢ τίς ὢν 

τυγχάνεις; 
ΠΡΩΤ. Ἐϊμὶ μὲν Πρωτεσίλεως ὁ Ἰφίκλου Φυλά- 

χιος συστρατιώτης τῶν Ἀγαιῶν καὶ πρῶτος ἀποθανὼν 

τῶν ἐπ᾽ ᾽Ιλίῳ. Δέομαι δὲ ἀφεθεὶς πρὸς ὀλίγον ἄνα- 

θιῶναι πάλιν. 

ΠΛΟΥΤ. Τοῦτον μὲν τὸν ἔρωτα, ὢ Πρωτεσίλας, 
πάντες νεχροὶ ἐρῶσι, πλὴν οὖδεὶς ἂν αὐτῶν τύχοι. 

ΠΡΩΤ. Ἀλλ' οὐ τοῦ ζὤν, Ἀϊδωνεῦ, ἐρῷ ἔγωγε, 
τῆς γυναικὸς δὲ, Ἂν νεόγαμον ἔτι ἐν τῷ θαλάμῳ 

λιπὼν ᾠχόμην ἀποπλέων, εἶτα ὃ κακοδαίµων ἐν τῇ 
ἀποθάσει ἀπέθανον ὑπὸ τοῦ Ἕκτορος. 

τῆς γυναικὸς οὐ μετρίως ἀποχναίει µε, ὢ δέσποτα, καὶ 
βούλομαι χἂν πρὸς ὀλίγον ὀφθεὶς αὐτῃ καταθῆναι πάλιν. 

9. ΠΛΟΥΤ. Οὐκ ἔπιες, ὦ Πρωτεσίλαε, τὸ Λήθης 
ὕδωρ: 

ΠΡΩΤ. Καὶ µάλα, ὢ δέσποτα: τὸ δὲ πρᾶγμα ὑπέρ- 
ογχον ἦν. 

ΠΛΟΥΤ. Οὐκοῦν περίµεινου: ἀφίξεται γὰρ κἀκείνη 
ποτὲ καὶ οὐδὲ σὲ ἀνελθεῖν δεήσει. 

ἨΠΡΩΤ. Ἁλλ' οὐ φέρω τὴν διατριθὴν, ὦ Πλούτων: 

ἠράσθης δὲ καὶ αὐτὸς ἤδη καὶ οἴσθα οἷον τὸ ἐρᾶν ἐστιν. 
ΠΛΟΥΤ. Ἠῖτα τί σε ὀγήσει µίαν ἡμέραν ἀναθιῶ- 

γαι µετ᾽ ὀλίγον τὰ αὐτὰ ὀδυρούμενον; 

ΠΡΩΤ. Οἴμαι πείσειν κἀκείνην ἀκολουθεῖν παρ᾽ 
ὑμᾶς, ὥστε ἀνθ᾽ ἑνὸς δύο γεχροὺς λήψει μετ᾽ ὀλίγον. 

ΠΛΟΥΤ. Οὐ θέμις γενέσθαι ταῦτα οὐδὲ γέγονε 
πώποτε. 

9. ΠΡΩΤ. ᾿Ἀναμνήσω σε, ὦ Πλούτων" Ὄρ 
κι ἁ / λ Υὰρ δι᾽ αὐτὴν ταύτην τὴν αἰτίαν τὸν Εὐρυδίκην πα 

ε 

πο ο 
ως 

Ἡρακλεῖ γαριζόμενοι. 
ΠΛΟΥΤ. Οελήσεις δὲ οὕτως κρανίον γυμνὸν ὢν χαὶ 

Χ. ΡΙΑΤΟΕΙ ΜΟΒΤΠΟΒΌΜ. 22. 

ΜΕΝ. Πηρίπος, 5ἳ 1106ί, οἱ Ηοσαίω ΠΠ. 

ΟΗΑΛ. Ὅπάε ἰδίμπι πορῖς, Μογομεῖ, 6αΠΘΠ1 αἀἀαχ]ςΙΣ εξ 
απαία Γαρα]αβαίας Ἰπί6υ πα γΙσαπᾶ μπα, νοοίογος οΠΊηος ἀθη]-- 
46ης εἰ ]οσῖς ἴπερδδθης, 5ος εαηίαης Π[ίς σομηρη[ῖρις. 

ΜΕΒΟ. Νεφοῖδ, ΟαΤοΠ, απαῖσπῃ γΥΙΓΗΠΙ (γαηςγοχογίς» 
Ἰεγαπα οχασία, απἶααο Πεππῖησπα ομγ εἰ. 

Ρας. 

ΟΗΛΗ. Αί Τίς πππαΠα ΡτεΠοπάσγο, --- 
ΜΕΝ. 5ἱ ρτε]ομάονῖς, γΙ ορίίπιε : Ρὶς απ]άσπα πιο ΠΟΠ. 

Ῥτεβομάας. 

Ἠιέσε ε5ί Μοπῖρ- 

25. 

ΡΒΟΤΕΡΙΤΙΑΙ, ΡΙΓΤΟΝΙΕ ΕΤ ΡΠΟΞΕΗΡΕΝ1:. 

1. ΡΠΟΤ. Ο ἀοπηίπο, εί τακ, ποδίοιᾳιο ἠπρίίον, οἱ ἔπ. 
Οετοτῖς παία, πο 5ργογοιΏῖς ΡεΙΠΙοπθΠα απιαονΙα]. 

ΡΗΟΤ. Ου] ΠΡὶ νῖς α ποβίς Πουί2 απί φπἵς ἰαπά θὰ Ποη1ο 
εδ» 

ΡΠΟΤ. Ῥπ Ῥνοίοσί]αις ΤρμοΙἵ βἶας, ῬΗγ]ασίας, σοπ1- 
ΠΗΠΙΟ Αομίγογαπα, απἶ(πε ριήηας Θογαπα, ααὶ α Ππι το- 
περυηί, παρ], Ο10 απίθμ τί αοεερίο ἵπ Ότοτα ίαηρας 
οοπηπηθαία, ἵῃ γΙίατη γοδῖταο τη] Πσραί. 

ΡΗῦΤ. Τδίπῦα αππονεπα, Ῥνοίεσί]ας., οπΊηθ5 πΠοΓ(Ηἶ αλλ έ: 
απο ἴαΠΙΕΠ ΕΟΡΙΙΠΙ ΠΕΠΙΟ Ροβαίαν. 

ΡΒΟΤ. Εαπϊάσηι πο γῖγομαϊ, Ῥ]αίο, απιογο ί6Π6ΟΥ, 5οὰ 
αχογί5, 41 αΠά πογαα ππρίαπα αἆλας πα {Παἱαπιο ἀοτε]αα!, 
οομδέβησαφιε πανί πια ργο ρα! : ἀθἶπᾶς πλίδοι, ἀπΠ1 Τη Πέις 
εχροπΙπλην, Ἠεείονίς παπα οροἶᾶῖ.  Ἐκίπάρ αΠ1ος κου] ΠΟΠ. 
ηηοιΠοσιΤέευ πια εοπἰαλο[ασῖέ, 4οπαῖῃο : γε]ῖπιαιο γε] Ραπ]π]ο 
ἴειΠΡοἵθ οοπδροσίι5 αῦ θα ἀθ5οθπᾶσγο ἄεππο. 

2. ΡΗΟΤ. Νου α ΗβίςΙ, Ῥνοίεσί]ας, Τμί]ιος α(παα2 

ΡΒΟΤ. Μανίπια, ἀοπῖηε : 5οᾷ 4ΠΙΟΥ ΠΊθις γῖπι Τοίιοοῖ 
Πηουῖς γο]οπιομ[{ πιασηϊάἶπο γπορρα{. 

ΡΗῦΤ. Οπ/Π οσο πΊαπθ αἴᾳπθ οχδρεσία : αἀθηι Π]α αἷῖ- 
απαπάο; πε(πε Ία, αἱ αἆ 5προϊος θΥαᾶας, Πθέεςςε Ἰαμοβῖς, 

ΡΒΟΤ. Αί ποη [στο ΠΠΟΓΗΠΙ, Ῥ]Η{ο : αΠΙΟΓΟ ΠΙΠΙΤΗΠΙ οἱ 

{α 1ρ5ε Ίαπῃ εαρίις [αἱ5ῃῖ, αἱ πογῖςεϊ πα]ε δέ αΠ]αΓο, 

ΡΙ)Τ. ΕΙ αι {ο ΠαγαΡίέ παπι ἀἴοα τον]νίκεστα, πάπα 

Ρο05{ ραπ]1ο 5ἰς οαἆ σπα Ἰαπποπίαίαγας 5 

ΡΠΟΤ. Ῥαίο πιο ΡεςιᾶδΙ ΓΗ 151, αἱ 60Π165 Π]ο 5θΠι]ᾶ- 

ἴπν αἆ Ιη[εγος: αἰᾳπο αἆθο Ῥτο ΠΟ ἀπος Πιογίαος τοβρίος 

Ῥγογί. 

ΡΙΗΟΤ. Ἰδία Λου] [α5 ΠΟΠ εδί; ποσο [αοία [αθγηπέ ΠΠ ΠαΠη, 

ὃ. ΡΒΟΤ. Α:Ιασῖαπα, πετοπηπῖκσατε, Ρ]Π{ο: παπα Ο1ρΏος 

εαπά επι Ιδίαπῃ οῦ εαΠδαπ) ΕΗΤΥάΙεθη ἰταβϊαϊδῆίς, οἱ σοΠΞαΠ- 

Σαήποῦς πηευρ Α]οοςίΙ οοπηπιθαίαπη ἀεᾶῖςιῖς Ηετοπ]ῖ σιαἱβσαίι. 

ΡΗΌΤ. Ἔαπε γο]ος εναπῖαπα ία παπά πι οἱ [ογππα. ἀοξίῖία- 



Χ. ΝΙΕΝΡΙΝΟΙ 

ο .ω ” ᾿ η .ω ο σνλ 

μορφον τῃ καλῇ σου ἐχείνη νυμφη φανῆναι; πῶς 0ξ ι : : 
δυναμένη ὃ' διαγνῶναι; φοδή- λ 
ες ξε ἔση το- 

κακείνη «προσήσεταί σε οὐδ 
ύξεταί σε καὶ µάτην σεται γὰρ εὖ οἶδα καὶ φε 

σχύτην ὃδὸν ἀνεληλυθώς. 

ΠΕΡΣ. ο, ὦ ἄνερ, σὺ καὶ τοῦτο ἴασαι καὶ τὸν 

Ἕδ ἰρμᾶν χέλευσον, ἐπειδὰν ἐν τῷ φωτὶ ἤδη ὃ Πρωτεσί- 

λεως η» ος ἐν τῇ ῥάόδῳ γεανίαν αὖθις καλὸν 
απεργάσασθαι αὐτὸν, σος Ἶν ἐ ἐκ τοῦ παστοῦ. 

ΠΛΟΥΤ. 
στ / Δ 

Ὅτον αὖθις ποίησον νυμφίον: σὺ ὃ 

ὃ ολα τῷ Ν ᾿Ἐπεὶ Φερσεφόνη συνδοκεῖ, ἄναγαγων 
/ 

µέμγησο μίαν λα- ἰ ε ω 

Δ 
ρν η μέραν. 

ο 4. 

ΑΙΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΥΣΩΛΟ}. 

ΔΙΟΓ. Ὦ Κὰρ, ἐπὶ τίνι 

των ἡμῶν προτιμᾶσθαι ἀξιοῖς: α 

ΜΑΥΣ. Καὶ ἐπὶ τῇ βασιλεία μὲν, ὦ Σινωπεῦ, ὃς 
ἐθασίλευσα Καρίας μὲν ἆ πάσης, πρε δὲ καὶ Λυδῶν 

ἐνίων καὶ νήσους δέ τινας ὑπηγαγόμην καὶ ἄχρι Μιλή- 
του ἐπέθην τὰ πολλὰ τῆς Ἰωνίας καταστρεφόµενος: 

χαὶ χαλὸς ἦν καὶ µέγας χαὶ ἐν πολέμοις χαρτερός τὸ 

μέγα φρονεῖς καὶ πάν- 

/ μ 

δὲ µέγιστον, ὅτι ἐν Ἀλικαρνασῷ μνημα παμμέγεθες 
ν Β) / ς 5 

ἔχω ἐπικείμενου, ἡλίκον οὐχ. ἄλλος γεκρὸς, ἀλλ) οὐδὲ 
αι 5 / Β 

οὕτως ἐς κάλλος ἐς 
ο ενα Ξ ἤ : βε το 

τὸ. ἀκριθέστατον εἰκασμένων λίθου τοῦ καλλίστου, 

Οὐ δοχκῶ σοι δι-- 

ἐξησκημένον, ἵππων καὶ ἀνδρῶν 

οἷον οὐδὲ νεὼν εὕροι τις ἂν ῥαδίως. 

χαίως ἐπὶ τούτοις μέγα φρονεῖν; 

9. ΔΙΟΓ. Ἐπὶ τῇ βασιλεία φὴς καὶ 
τῷ βάρει τοῦ τάφου; 

ΜΑΥΣ. ΝΑ Δύ ἐπὶ τούτοις. 

ΔΙΟΓ. Ἀλλ', ὦ καλὲ Μαύσωλε, οὔτε ἡ ἰσγὺς ἐκείνη 
ἔτι σοι οὔτε ἡ μορφὴ πάρεστιν εἰ γοῦν τινα ἑλοίμεθα 
δυκαστὴν εὐμορφίας πέρι, οὐκ ἔχω εἰπεῖν, τίνος ἕνεχα 

τὸ σὸν κρανίον προτιµηθείη ἂν τοῦ ἐμοῦ: φαλακρὰ γὰρ 
ἄμφω καὶ γυμνὰ, καὶ τοὺς ὀδόντας ὁμοίως προφαίνο-- 

εν χαὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ̓ ἀφηρήμεθα χαὶ τὰς ῥδνας ἄπο- 

σεσιμώμεθα. “Ὁ δὲ τάφος καὶ οἳ πολυτελεῖς ἐκεῖνοι 

λίδοι Ἀλικαρνασεῦσι | μὲν ἴσως εἷεν ἐπιδείκνυσθαι καὶ 

Φιλοτιµεῖσθαι, πρὸς τοὺς ξένους» ὁ ὡς δή τι μέγα οἴκο- 

δόµηµια αὐτοῖς ἐστι, σὺ δὲ, ὦ βέ) Ἄτιστε, οὐχ. δρῶ ὃ ὅτι 

ἀπολαύεις αὐτοῦ, πλὴν εἰ μὴ τοῦτο φὴς, ὅτι μᾶλλον 

ἡμῶν ἀγθοφορεῖς ὑπὸ τηλικούτοις λίθοις πιεζόµεγος. 

8. ΜΑΥΣ. Ἀνόνητα οὖν μοι ) πάντα χαὶ 

Ἰσότιμος ἔσται Μαύσωλος χαὶ Διογένης: 

ΔΙΟΓ. Οὐκτ ἱσότιμος, ῶ Ὑενγαιότατε, « οὐ γάρ: Μαύ- 

σωλος μὸν γὰρ οἰμώξεται µε μνημένος τῶν ὑπὲρ γῆς, 
ἐν οἷς εὐδαιμονεῖν ῴετο, Διογένης δὲ καταγελάσεται 

αὐτοῦ. Καὶ τάφον ὅ μὲν ἐν Ἅλικαρνασῷ ἐρεῖ ἑαυτοῦ 

ὑπὸ Ἀρτεμισίας τῆς Τωναικὸς καὶ ἀδελοῆς χατεσχευα-- 

σµενον, ὃ Διογένης 

φον ἔχει ο 

τει : 
τῷ κάλλει καὶ 

χεινα 

Φλ 
δὲ τοῦ μὲν σώματος εἰ καί τινα τά- 

οὐδὲ γὰρ ἔμελεν αὐτῷ τούτου" λόγον ος ἵ ρ Εμ.Ε/.Ε τῷ τ γ 

ΔΙΑΛΟΓΡΟΙ. 24. [450 - ἀπι) 

Τηλ ἵη ΟΟΠΕΡΕΟΙΗΠΗ ΠΟΡΠΙΟΣΟ {158 δροηδα» γεμ]τοῦ ΠΠΟΠΠΟΙο 
ἀπίεῦη Ί]α αἀπηΠίεί {6, 4πθΠῃ ἀἴσποξοργο περαί 5 Ίῃιο Ρει- 

{θιτοβοί, 5αΐ 5οἵο, ἴεππε Γηδίεί; δα [γηςίτα {απι Ἰοησαα αὖ 
ΞΗΡΟΓΟΣ τίαΠῃ γε]θσοι]ς. 

ΡΒΟΡ. Οµπἵπ ία, πιαῖία, Ἠα]ς δ[ῖαπα ΠΠοοΡΙΠΙοᾷΟ πηρᾶστο, 

ΜεγοιπίοαΠθ ππαπάα, αἱ, Ῥοδίαιαπη 11οἱ γοάδ ας οί Ῥνοις. 

5]αις., απ ροίοη!ῖ γῖτρα οοπίασίαπα ΠάΥΘΠΟΙΗ Ταδ5 ο[Ποῖαί 

Ρο, απα]ίς ογαί αχ. (α]απιο παρ[ἷα]1. 

ΡΙΤ. Οποπίαπι Ίος Ῥνοδειρίπα αποθπα ρίασοί, πο 

Ἰ]άπη αἆ 5αροΓος Πσγαπα, Μετοιί, 6ἱ τεάᾶε 5Ροηδῃ. Τη, 

Ῥνοίεσί]ας, ππρπηηθγί5, πηῖ5 ἀῑσῖ αεθερίς5ε {6 6ΟΠΙΠΙΘΑΙΗΠΗ. 

24. 

ΡΙΟΚΕΝΙ5 ΕΤ ΜΑΌΡΟΠΙ. 

1. Ῥιοα. Τα ας, οϐ άπαΠΙ τοπ πιασηπα. δρίταδ, οηΠ]- 

Ῥήδαπο ποβῖς Ῥγορ[ογι] ροδίπ]ας 

ΜΑΡ. Ῥείπιαπι οῦ τεσπα, ΦΙπορεηςῖς, αἱ σπῖ Τεχ Π16- 

γη Οατἴῶ απίγεγςας, ΙΠιρεγαγθγίπῃ δοίίαπα Τγάογαπὴ πορη]]ῖ5, 

Ἰηδη]ας (παδάαπα δαβεσετῖπι, εἰ ΜΠείαπα πδαπα ργοθδδς 

ΡΙεΓα(ια Ιοπία. ἀερο]ιατῖπι. Ὠοϊπάο απῖα ρυ]σ]ογ θγα1η οἱ 

ΠΙΑΡΠΗ5, Ῥε]ίοαπε τοπ». Τυπα, απο ππακΙπιυπα θ5ί, 

απία Ἠα[εαγηαςςί πποππποηίαπα Ίπσοής Ἠαβαο πη]ΗΙ Ἰπηροςί- 

έαπι, απαπίαπα ππονίηα5 αἴἴας. πεππο 5εᾷ πεηιε Ί[α ἵπ 5ρε- 

οἴθιῃ εἰεραπ/[ςςίππαιη οχροΠίαπα, οηἳς Υγίκαπο οχας[ἰβδίπιο 

ἃδ[πη]]α[15 οχ Ἰαρῖᾶς ρμ]ομαγΙπιο, απα]ο πο {οπαρ]απα απἰάσπα 

{ασῖ]ε απὶς Ἰηνοπορῖ. Νου ΠΡΙ γῖάρος {1ο οὗ Ιδία Σαρθτίης 

ο[[ογηῖρ 

». Ῥιοα. ΟΡ οβπΙπα, Ἰηᾳπῖς, οἱ [ΟΓΠΊΔΠΙ , 6ἱ ΡοΠά1Ι5 56- 

Ῥι]οτί2 

ΜΑΤΡ. Οπιπῖπο οὗ Ιδία. 

ΡΙΟᾷ. Φ6ᾷ, {ΟΓΠ1056 Μαμ5ο]θ, πεσιθ τοβατ Παά αππρ]Τας, 

που {ΟΥΠΙὰ ΠΡΙ αἀεδί. Οπα1ο 5ἱ οαρίαπηας Παάἴοσιη ἆς ρ]ο]]- 

ἰπάἴπο, ἀἴερτο πεαπθας, ος (παπα ογαπῖαπα απ[οροποπάυπι 

8Ι{ 1Π6ο : πίταπησιο 6αἱγπῃ εἰ παπα: ἀοηίος Ροτῖπᾶο ποβῖς. 

Ῥγοπιϊποηίς οει]15 5ΙΠ]]5 5Ρο]ίαΙ1, παγοςηι16 5ἶπ]ας σογΊπις. 

Ῥο 5ορι]ογο απίθιη ργειἱοδίσᾳιε ἶδίῖς Ιαρίάίϊρας, Ἠαιίοαγηας- 

5οηςῖρας [οτία οοπάιοαπί αἆ οδἱεπίαπάυπα οἱ απ Ἰοξίας 

αἆ Ῥοτοπηίπος. Ιαεἰαπάιπα, ἵημεης αἰαοά αἀϊβοίαπι 0556. 

«οἶ]ῖοθί Ῥοηες 5ε:. {απ απίοπα, ΥΓ ορίππα, ΠΟΠ γ]άσο απο 

Εῖ ποπυπΙΘΠ{ΗΠΙ Ῥτορίες Ππῖςί Ίος ἀῑχοτῖς, ἴ6 π]α]ας ααπα 

πΟς σοδίατο Ῥοπάι15 {απίϊς ἹαρίάΙρις οΡΡΓΕΣΣΗΙΗ. 

3. ΜΑΤΕΡ. Τη[οίποξα Ιστ Ιδία πλ! Γαογηί οπηπία, οἱ 

ρατῖ Ποπογς ορᾳπαβίίατ Μααςο]ας ας Ώίοδεπες5 

Ρος. Νοπ ραπ, υἱτ ργωςίαπ[ςίπιθ : αν 

Μαυσο]ας οἰοπίηι Ἰαππεηίαρίίατ, γεουγάαίας εογα. ασ ἵπ 

ἵθυγα Ρρδίο Γπογη{, 1 (1 ριας ΓοοΙίαίοπη οἳ5θ 5Ιἴαπι 4πος- 

Ῥαΐ: Πίοσεπες οοπίτα ἀθγιάσβῖί ἵρεαπι. Ἐί 1] πΙοΙΙΠΙΘΗ- 

ἴωπα απἱάεπα δμΗή. Ἠαλἰσοαγηαςί πηοπποταβίέ αἳ Αγιοι 

ἨΧΟΤΟ 5ΙΠΙΗ] οἱ 50ΓΟΓ6 οοπ5Ιγαοίαπα : Ὠϊοσοπες αὐίθπ 60Γ- 

Ῥη5ει]1 5δρι]σγαπα αλα ος απ λαθσαί, οδί ΠΕΣΟΙΗ5., δἱ( 4 οΠα 



4ος -- 404) 
ος ος να. ὃ 

δὲ τοῖς ἀρίατοις περὶ αὑτοῦ καταλέλοιπεν ἄνδς 
κ οῃσςμ, πα λκκν ας εν ιο ασ, 

βεθιωκὼς ὑψηχότερον, ὦ Καρῶν ἀνδραποδωδέστατε 
Η . ΛΕΕΙ, 

τοῦ σοῦ μγήµ.ατος καὶ ἐν βεθαιοτέρῳ γωρίῳ 

ασμένον. 

ΝΙΡΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΡΣΙΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΝΠΙΠΟ}Υ. 

Μένιππος οὗτοσὶ δικάσει πύτε- 

ὦ Μένιππε, οὐ καλ- 

λίων σοι δοκῶς 

ΜΕΝ. ίνες δὲ 
λ -. αν / 

γὰρ τοῦτο εἰδέναι. 
ΝΙΡ. Νιρεὺς καὶ Θερσίτης. 

ΜΕΝ. Πότερος οὖν ὅ Νιρεὺς καὶ πότερος ὅ Θερσί- 

της; οὐδέπω γὰρ τοῦτο δΠλον. 
ΘΕΡΣ. Ἓν μὲν ἤδη τοῦτ' ἔχω, ὅτι ὅμοιος εἰμ. 

-. ᾳ σ 

καὶ οὐδὲν τηλικοῦτον διαφέρεις Ἠλίκον σε Ὅμηρος ἐχε 

νος ὃ τυφλὸς ἐπήνεσεν ἁπάντων εὐμορφότερον προσ-- 

ειπὼν, ἀλλ’ ὃ φοξὸς ἐγὼ καὶ ψεδνὺς οὐδὲν γείρων ἐφά 
.ω. ο. α- ΕΑΝ ή / ο! Β 

τῷ δικαστῃ: ὅρα δὲ σὺ, ὦ Μένιππε, ὄντινα 

φύτερον ἡγῃ. 

ΝΙΡ. Ἐμέ γε τὸν ᾽Αγλαΐας καὶ Χαρόπου, 

ῃ 

ον 
χαι ενμ.ορ” 

ὃς κάλλιστος ἀνὴρ ὑπὸ Ἔλιον ἠλβον. 

τ΄ Δ Ν .ω . .3 

». ΜΕΝ. ᾽Αλλ) οὐχὶ καὶ ὑπὸ γΏν, ὥς οἴμαι, κάλλι- 
π 9} }λ ν ἂν ασ, τεχ, ν΄ Αλ / 

τος Ἴλθες, ἀλλὰ τὰ μὲν ὀστᾶ ὅμοια, τὸ δὲ κρανίον 
/΄ /. ά δν / } ον) ζω / 

πταύτη µόνον ἄρα διαχρίνοιτ’ ἂν ἀπὸ τοῦ Θερσίτου κρα- 
. Νο ῷ ς 

νίου, ὅτι εὔθρυπτον τὸ σόν' ἁλαπαδνὸν γὰρ αὐτὸ καὶ 

οὐκ ἀνδρῶδες ἔχεις. 
- -. α 

ΝΙΡ. Καὶ μὴν ἐροῦ Ὅμηρον, 
ῇ στ : 

Ἕστρατευον τοῖς Ἀχαιοῖς. 
Τ 3 ον ον λ . 

ΜΕΝ. ᾿Ονείρατά µοι λέγεις' ἐγὼ δὲ βλέπω ἃ καὶ 

ει κιν τα ὁ 
οποιος ην, Οποτε συν- 

νῦν ἔχεις, ἐκεῖνα τότε ἴσασιν. 

ΝΙΡ. Οὔχουν 

ἹΜένιππε: 

ΜΕΝ. Οὔτε σὺ οὔτε 
. 4 λὁ ο 
Ἐν αρου και οµ.οιοι ατταντες. 

- ΄ αΦίός : τὰ 
ἐνταῦθα :εὐμοβφότερός εἰμι 

ΘΕΡΣ. Ἐμοὶ μὲν οὖν καὶ τοῦτο ἴκανόν. 

ΜΕΝΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΩΝΟΣ. 

1. ΜΕΝ. Ἴκουσα, ὦ Χείρων, ὥς θεὸς ὢν ἐπιθυμή- 
σειας ἀποθανεῖν. 

ΧΕΙΡ. Ἀληθῇ ταῦτα ἴκουσας, ὢ Μένιππε, καὶ | 
τέθνηκα,, ὡς δρᾶς, ἀθάνατος εἶναι δυνάµενος. 

ΜΕΝ. Τίς δαί σε ἔρως τοῦ θανάτου ἔσγεν, ἀνερά- 
στου τοῖς πολλοῖς χρή ματος; 

ΧΕΙΡ Ἐ σον Γ 3 ο πχα κ Μ 5 οτι ΠΡ. ᾿Ερῶ πρὸς σὲ οὐκ ἀσύνετον ὄντα. Οὐὖκ ἦν 
στ . 5 , κ. - ΄ 

ἔτι ἡδὺ ἀπολαύειν τῆς ἀθανασίας. 

ΙΠΟΙΑΝΤΕ. 1. 

κ. ΡΙΑΊΟαΙ ΜΟΒΤΌΟΕΒΌΝΜ. 55, 96. 119 

ΜΗ] οσα! Το ουγαν Τίς: ταγήΠα ΠοιρδίΙαίη 5αρίοη εἰςσίπιῖς ν]τῖς 

επῖ ομμΙΠεΠιοταΓἴοπεΠα το] π]έ, (π1ρρο αυ νἰγὶ γίαπα τῖκο- 

ΠΙ καποτε πο, Οαταπι αβ]θοιϊ5δίπιαπα πιαπαρίσπα, 

πποπαΠεπίο, ἵπαπε {πβογο Ίουο οοπάΙίαπη. 

οἩ 

ΝΙΒΕΙ, ΤΗΕΒΡΙΤΑΕ ΕΤ ΜΕΝΙΡΡΙ. 

1. ΝΙΠ. Έεσο οπῖπι, Μεπῖρρας Ἠίσσε ΠπάΙοαβΙΕ, ία 5ἰί 

Γογπιοδίογ.. Ὠϊο, ἨΤοπίρρο, ποπ ρη]ομγίου ΠΡΙ νιάθογ» 

ΜΕΝ. ΟµΙπαπα ες[ῖς» παπα Ῥτῖας, οΡίπος, Πα 5οἶτα 6ΟΠΙ- 

ΠΙΟΔΠΠΗ οί. 

ΝΙΒ. Χίπεις αἱ Τ]ενςίίες. 

ΜΕΝ. Ὅίαι εΓπο Νίεις, {ει Τ]αγςίίες» ποπάπα οπἴΏα 

Ἰου ππαΠΙ[βδίαπ], 

ΤΗΕΠΜ. Ίαπι ΠΠΗΠΗ Ίου ἵη ΤΕΠΙ ΠΊΘΙΗ ἴθπθο, αποά 5ἴπι]]ς 

5ἴπι ΠΡΙ, οἱ πΙμ] {απίο οροτο ργοοσ]]ας, απαΠίΙΠΙ {ο ΗΟΠΙ6- 

τ5 Ιδίαο οσσος Ἰαπάαν Τε, ΟΠΙΠΙΗΠΙ ΓΟΓΠΙΟΣΙΡΣΙΠΙΠΠΗ αρρε]]αης : 

5εᾷ ἴ]ε οσο, επί οαραί Τη ασπίαπΙ ἀεξίπεης, εί ταγῖ οΓἴπες, 

π[]ο Ἱη[εγῖου νίδας 5απα Παα1οΙ. 

απθΠΙΠαΠΙ ΓΟΓΠΙΟΣΙΟΓΕΠΙ ἀπσας. 

ΝΙΛ. ΝΙα οργίε Πππη Ασ]αΐα αἱ Οἰατορί, «πα ῥρα[εθυτ]- 

ἨΊΗ5 ἨΟΠΙΟ 510 Ἠίαπα γεπ].» 

Ἐκρεπᾶς Υοετο, Μεμίρρε, 

2. ΜΕΝ. Νο ααἱάθπῃ 5αΏ {6γγαηα, αἱ ραΐο, ρυ]ομεγγίηις 

τεηῖςίϊ; 56ᾱ οςςα 5ἰπηϊ]ίας εγαπίαΠι απ{επι ἑα Το 5ο]α πΙπῖγιτ: 

ἀῑκοσγηαίατ α Τμογςίία ογαπίο, ααοα Γτασία [ασε 5ἰί Γπαπη : 

πιο]ῖε οηίπι Π]αά εἰ πηηίπιο ν]τηε σετῖς. 

ΝΙΛ. Υετυπίαπιεη ςοἰδοίίατα Ἠοπιετάπα, (πας Γαοτίπα, 

απανη Ιπίες Αεμίνος πηΠίαβαϊη. 

ΜΕΝ. Βοιπηία πηϊηῖ παϊγας : 65ο ᾳπἱρρα σοηδρίσος σπα 

εἵ πππο λαθος: Ἰξία, απῖ ἵππο νΊχετε, πογιη{. 

ΝΙΠ. ΧΝοπ οᾳο Πίοσε 5απι Γογιποδῖογ α]ῑς, ἨΜεπῖρρο» 

3 

ΜΕΝ. Νας ία, πε(Πε αἰας οδί ΓΟΓΠΙΟΣΗ5 : παπα απο {1Τ8 

Ἰη ΟΤ60 ΥΘΙΞΑΙΙΙΓ, εἴ 5ἰπηῖ]ες ΟΠΠΠΕΣ. 

ΤΗΕΒ. ΜΗ αῑάεπα οἱ ος 5α[ρορτίί. 

20. 

ΜΕΝΙΡΡΙ ΕΤ 6ΠΠΟΝΙΡ. 

1. ΜΕΝ. Διάϊνι, ΟΠΙτοῃ, ία, απαπινῖς ἀεὶς [0γες, ευρῖ- 

τῖς5ο πηοΓῖ. 

ΟΗΙΒ. Διάϊνϊςεϊ νετα, ἨΜεπῖρρεο : αἱ πιοτίεπα, αἱ γίάες., 

οβ, πάπα Πππιοτία]ῖς ε.ςε Ροζηΐδσεπῃ. 

ΜΕΝ. Οιίᾶ εδί ο {6 οπρίάο πιογῖς (οπιονῖξ, τεῖ ρ]ετῖς- 

απδ Ποπ απιαβῆ(ς 5 

ΟΗΙΒ. Πίσαπι αἆ {6 Ποπιποπη Ἰαιιά πηςΙρΙεηίεια : ποῃ οταί 

απηρ]ίας Ἱπεαπάαπα Επ Ππηπιογίαλ{αίΐα. 



Ι14 Χ. Ν 

ΜΕΝ. Οὐχ ἠδὺ 7 Ἐν ζῶντα ὁρᾶν τὸ οῶς: 
5 ο τ. 

ΧΕΙΡ. Οὐκ, ὦ Μένιππε: τὸ γὰρ ἡδὺ ἔγωγε ποικί- 
Γι γ!. 

λον τι καὶ οὐγ ἁπλοῦν ἡγοῦμαι ἐζων 

αεὶ καὶ 
ιά 

μα ο) 

κ κ 

ϱ] α 
απ. επ μανον τῶν ὁμοων, Ἡ Ἅλιου., 
Ρ 
τ 

ΕΣ. 
αι ωραι θέα ἵ αὐταὶ καὶ τὰ ὰ γιγνόμενα ἅπ παντα ο ετης ἔχα- 

ϱ ἀχολουθοῦν θάτερον θατέρῳ. Ἐνεπλή- 
γα .ω 

σθην γοῦν αὐτῶν: οὐ γὰρ ἐν τῷ ἀεὶ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ 
αρ ἃ α. 3 

μὴ μετασχεῖν ὅλως τὸ τεοπνὸν Ἡν. 

ΜΕΝ. Εὖ λέγει, ὦ Χείρων. 
το, ἄφ᾽ οὗ προελό όμεγος αὐτὰ χεις; 

ο 
στον, ὠστερ 

Τὰ ἐν ἆδο 

ΧΕΙΡ. Οὐκ ἀπδῶς, ὢ Μένιππε ᾗ γὰρ ἰσοτιμία 

ασε. δημοτιὴ καὶ τὸ πράγμα οὐδὲν ἔγει τὸ διάφορον 
ἐν φωτὶ εἶναι ἢ ἢ καὶ ἐν σχότῳ: ἄλλως τε οὔτε δι)Ών ὥσ- 

περ ἄνω οὔτε ιδεεῖς τούτων ἁπάν- οὔτε πεινΏν δει, ἀλλ) ἄνετ 

ν των ἐσμεν. 
ι ν ο 

ΜΕΝ. Ὅρα. σ Χείρων, μὴ περιπίπτης σεαυτῷ καὶ 
: ; 
ἐς τὸ αὐτό σοι ὁ λόγος περιπέσῃ. 

ΧΕΙΡ. Πῶς τοῦτο φής; 

ΜΕΝ. "Οτι εἰ τῶν ἐν τῷ βίῳ 

τὸν ἐγένετό σοι προ 

 α ΛΙΝ ο» 
το ὅμοιον ἄει χαι ταὺ- 

ο ο τά 

.. ς, καὶ τᾶνταῦθα ὅμοια ὄντα 
Ἡ ΗΝ - 

προσχορῇῃ ὁμοίως ἂν Ἰένοιτο,, χαὶ ας σει μεταθολήν σε 
α . ονξ 

ζητεῖν τινα καὶ ἐντευθεν ες 

νατον. 
ΧΕΙΡ. : οὖν ἂν πάθοι τις, ὢ Μένιππε: 
ΜΕΝ. Ὅπερ, οἴμαι, ο συνετὸν ὄντα ἀρέσχε- 

σθαι καὶ ἀγαπᾶν τοῖς παροῦσι καὶ μ.ηθὲν αὐτῶν ἀφόρη- 

τον οἴεσθαι. 

ολη. 

ΔΙΟΤΓΕΝΟΥΣ ΚΔΙ ΑΝΤΙΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ 
ΚΡΑΤΗΤΟΣ 

. ΔΙΟΓ. Ἀντίσθενες καὶ Κράτης, σχολὸν ἄ ἄγομε εν; 
ὥστε τί οὐκ ἄπιμεν εὐθὺ τῆς Χαθόδου περιπατήσαντες, 

θφόμενοι τοὺς χατιόντας, οἷοί τέ εἶσι καὶ τί ἕκαστος 

αὐτῶν ποιεῖ 

ΑΝΤ. Απίωμεν, ῶ Αιόγε νες: καὶ γὰρ ἂν ἡδὺ τὸ 

αμα Ἰένοιτο, τοὺς μὲν δακρύοντας αὐτῶν ὁρᾶν, τοὺς 

τεύοντας ἀφεθῆναι, ἐνίους δὲ µόλις κατιόντας 
} - 

καὶ ἐπὶ τράχηλον ὠθοῦντος τοῦ Ἑρμοῦ ὅμως ἀντιδαί- 
άτς 5 : 

νοντας χαὶ ὑπτίους ἀντερείδοντας οὐδὲν δέον. 

ΚΡΑΤ. Ἔγωγ οὖν καὶ διηγήσοµαι ὑμῖν ἃ εἶδον 

πότε κατῄειν κατὰ τὴν ὁδόν. 

ΔΙΟΓ. Διήγησαι, ὦ Κράτης: ἔοικας γάρ τινα 
ραχκέναι παγγέλοια. 

ΚΡΑΤ. Καὶ ἄλλοι μὲν 
ν΄ Φλ ας ο 

ἡμῖν, ἐν αὖτοις δὲ 

οτε. 

ο- οὖν 

πολλοὶ συγκατέθαινον 
"9 / . / 

Ἴσικηνόδωρός τε ὅ πλού-- 
« 

ερος χαὶ Ἀρσάχης ὁ Μηδίας ὕπαρχος χαὶ 

ώς Ὁ μὲν οὖν Ἴσμιηνόδωρος --- 
πα ὃς 

περὶ τὸν ΚΝιθαιρῶνα 
ο. ο Εέτν ας τς 

βαδίζων ---- ἔστενέ τε καὶ τὸ τραῦμα 
μ Ἀ / ΔΑ Δ 

χαὶ τὰ παιδία. ἃ νεογνὰ κατελε- 

ἐπίσημοι 
σιος ὁ ἡμέτε 

τῶν ληστῶν 

ΕΚΡΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΡΟΙ. 27. (435 -- 458 

ΜΕΝ. Νο Πποππά πα ογαί γΙνα γ]άστο Ἱπορῃῃ 2 

ΟΠΠ. Χοη, Μεπῖρρε : εἴοηῖηι πουπάϊ παίπταπα οσο απῖ- 

σπα γατῖαπα ο55θ απἱάἀατη οἱ Πο) ἴπιρ]οχ ἆπσο. Ὑσγυπα οσο 

νΊνεραπα 5επρες αἱ περαν τερας Πσάεμα, 5οἱο, Ίπρο, αἲ- 
πθη(ῖς» {πα οἱ (επιροίαίος απηϊ οπράσπα, οἱἵ αμα βοραηέ 

ομποία Ρο 5οπἱοπα 5ἵησα]α γε]α{ αἰίεγαπῃ αἰ[οτί αὔλάρτεης 5ο- 

απεβαπίαν. Τία εχδα[αίας 5απ1 15: Ποπ οπίπῃ ἵπ 6ο, ααοά 
«οπρογ ΡοπΊΗς, 564 ΤΠ 6ο θίίαπι, αποά αἰἰᾳπαπάο ποη ρο- 
Παπναν, Ῥοδίία οί γο]αρία». 

ΜΕΝ. Ὑενα, ΟΙ οι. ΑΕ (πο απΠΊΟ απο ΤΡΙΤΑ οοπ(11ο- 

πείη απ» εδί ἵη 0000, Γεη5, οχ απο 5 ρορ]α[ῖς Πας αγεπϊκα» 

». ΟΗΙΠΒ. Νου Πμοπίος, Μοπῖρρε : οί απ 5ίαΐας Ρίαπε 

Ῥορη]ατίς αἳ οποια ή. ραγ ία Τθδ/Πο Ίρδα πμ {απίο 

ορετε Πεν, 1η Ίπσε γεγςοιῖς, απ ΤΠ {οπορτῖς : ΡΟΓΤΟ πες 

5{γα, «πεπιαάπιοᾶ Πα 5πρτα, πες δδυτῖγο πθεθςςθ οδί; 5οᾷ 

ΙΙΟΥΙΠΙ ΟΠΙΠΙΗΠΙ Ἰαπά Ἰπάῖσεπιης. 

ΜΕΝ. Ὑἱάε {απιοπ, ΟΙΗΤΟΠ, πε [δοππηππεί Ίρεο Ῥησπος, 

οἱ ἵπ οἱῬοπα ΗΡΙ ΞοΥΠΊΟ τοῦθαί. 

Ο6ΗΛΗ. Οπ]ὰ Πα» 

ΜΕΝ. ΝΙΠΙΙΓΗΠΗ 5ἱ ΘΟΓΗΠΙ. 4120 πι γ]ία 5υΠί, Ρας ΞΟΠΙΡΟΓ 

εί Ἱ46ῦ. δἰαΐας 5αὐἰσίαίοιη ΠΡΙ Ῥερεί, Πίο οἴἵαπι, σΠΙ 

51{ 5ἰπηῖ]ῖς τε πα οοπ(Π1ο, Ρεν]πάε ΗΡΙ ρανίαί, ορογίορῖφο. 

πιστα Ιοπθια αῶήογ αΠφπατη, σπα Ἠήηο μ αΠἴαπα νΙαϊη, 

αποά ορίπος Πεν ποπ. 

ΟΗΙΔ. Ουἷᾷ εγσο [αοῖαί αΠθαῖς, Μοπίρροξ 

ΜΕΝ. δε]]οεί αποᾶ, ραίο, νι]σο ἀῑσπηί, πί 15, αἱ οἳξ 

Ῥτηᾶθης, αεεερίῖς [παίατ εοπίεπίαςαπε 5 τομ ίρης, 

πΙή]απε ΘογΗΠΗ {α]ο οχἰδππεί, αποά {ο]ετατί πδισαί. 

ΡΙΟΕΝΙΣΡ, ΑΝΤΙΡΤΗΕΝΙ5 ΕΤ ΟΒΑΤΕΤΙΕ. 

1. ΡΙ0α. ΑπιΣΙμεπες οἱ Οπαΐος, οίἵππι αρίης : σπαῦδ. 

απ]ά τείαί, σαοππις αΏδαπ]ας τουία αἆ ἀεδερηδαπῃ Αγε 

αππρη]απίος, γῖσατ 6ος αἱ ἀθεογδαπα τοπῖπηί, απα]ες ἴαη- 

ἄοπι 5ἶπί, εἰ απἷά εογπα ππαξαπἴδαιε {ασἷα[5 1 

ΑΝΤ. Έαπιας 6ο, Ὠίοσεπος : εἰοπῖπι «ροείαζα]υπι ιο 

Ἱαοππάππη, λος θοΓΙ1Η Ἰασγπιαπίος γ]άοτο, Π]ος 5αρρΙσαη 

αἱ ἁἰπηίαπίης, (πο5άαπα στο ἀοξορπάεπίος, αἱ απαπηγῖς. 

οογνῖόσπη {πᾶάαί Μεγουτῖας, ἴαππει γεδίαπίες, οἱ 5αρῖπο. 

εοτρογε τοπ]ίοπίες 5ἶπο π]]α Ρτοβοῖεπά! 5Ρ6. Ἶ 

Ο6ΒΑΤ. Ἐσο επἵπιτετο παΤαΡΟ τοβῖς απ γιά, σαπη. 

ἀεδσρπάεΓεπα, Ρος γίαπῃ. ἡ 

Ῥτος. Νανα, 4π5ο, Ογαί65: παπα τίάστο απ ἀαπα 

ἀῑοπ]α οοηδροχί55ο. 

ο. ΟΒΑΤ. ΕΕ αΠῖ απἶάσπι πη]ῖ πα ποβῖςοπτη, ἀρεοσπᾶθ: 

Ραπῖ, οἱ Ἱπ Ἡς Ἰπεῖσηος Τ5ΙΠΕΠΟΙΟΓΗ5 1] ἀῑνθς Ποίθς, ! 

Άιδασος Μεάϊα ῥργο[δείας, οἱ Οτωίας Αιπιοπίας. Τ5Πι 
υή 

ἀοτας εεσο (παϊ (πασϊᾷαία5 ογαί α Ἰα[γοπίῦας Παχία ΟΤπῶτο 

Ἠθη}, Ε]ειςίποπα, π{ ραίο,, Πἴθυ {ασἴοπς) σοππεβαί, Υα]η 

Τη πιαπῖθας Παθεναίς ἔππα Ἱη[απίος Ῥαγγα]ος,, απος τεσπα 
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3 λοίπει, ἀνεκαλεῖτο καὶ ἑαυτῷ ἐπε ς : τ ος Ὃ ης. ὃς Κιθαιρῶνα ὑπερθάλλων καὶ τὰ περὶ τὰς ᾿Ελευθερὰς 
χωρία πανέρηµα ὄντα ὑπὸ τῶν πολέ ὃ 
μόνους οἰκέτας ἐπηγάγετο, καὶ ταῦτα 

- ἵ- ο χρυσᾶς καὶ χυµδβία τέτταρα μεθ ἑαυτοῦ ἔχων. 
. ε δἲ 5 / 

8. Ὅ δὲ Ἀρσάκης 
οὐκ ἄσεμνος τὴν ὄψιν ---- ἐς τὸ βαρθαρικὸν ἤχθετο καὶ 

δν Αα / 

ἔμων διοδεύων 
Β /᾿ / 

φιάλας πέντε 

στοῦ ἐν τῇ ἐπὶ τῷ Ἀράξη πρὸς τὸν Καππαδόκην συμ.-- 
πλοχη. “Ὁ μὲν γὰρ Ἀρσάκης ἐπήλαυνεν, ὥς διηγεῖτο 
πολὺ τῶν ἄλλων προὐπεξορμήσας, ὑποστὰς δὲ ὃ Θρ3 
τῇ πέλτη μὲν ὑποδὺς ἀποσείεται τοῦ Ἀρσάκου τὸν κον- 

ῃ τὸν, ὑποθεὶς δὲ τὴν σάρισαν αὐτόν τε διαπείρει καὶ τὸν 

-ο 

ἵππον. 

4. ΑΝΤ. Πῶς οἵόντε, ὢ Κράτης, μιᾶ πληγῇ τοῦτο 
γενέσθαι: 

ΚΡΑΤ. στ ὢ Ἀντίσθενες: ὁ μεν γὰρ ἐπήλαυνεν 
ς » ϕ εἰκοσάπηχύν τινα προθεθληµένος κοντὸν, ὅ Θρᾶ8ξ δὲ 

ἐπειδὴ τῇ πέλτη ἀπεκρούσατο τὴν προσέολὴν καὶ πα- 
ϱΠλθεν αὐτὸν ἡ ἀκωχὴ., ἐς τὸ γόνυ ὀκλάσας δέχεται τῇ 
σαρίση τὴν ἐπέλασιν χαὶ τιτρώσχει τὸν ἵππον ὑπὸ τὸ 
στέρνον ὑπὸ θυμοῦ καὶ σφοδρότητος διαπείραντα αυτόν: 
διελαύνεται δὲ καὶ ὃ Ἀρσάκης ἐκ τοῦ βουθῶνος διαμπὰξ 
ἄχρι ὑπὸ τὴν πυγήν. Ορᾶς οἷόν τι ἐ- ένετο, οὗ τοῦ 
ἀνθρὸς, ἀλλὰ τοῦ ἵππου μᾶλλον τὸ ἔργον.. Ἠγανάχτει ο Ὁ Νο Εὶ ο 93 νο σχ/ ο ο ὅμως ὅμοτιμος ὢν τῶν ἄλλων καὶ ἠξίου ἵππεὺς χα- 
τιέναι. 

δ. ϱ δέ γε Οροίτης καὶ πάνυ ἁπαλὸς ἦν τὸ πόδε 
Δ ε ΣΕ τὸ / ὴἱ 3. ᾳ ή πν/ χαὶ οὐδ' ἑστάναι χαμαὶ, οὐχ ὅπως βαδίζειν ἐδύνατο” 

πάσχουσι ὃ) αὐτὸ ἀτεχνῶς ῆδοι πάντες, ἐπὰν ἄπο-- 
ῥῶσι τῶν ἵππων, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἀκανθῶν βαίνοντες πο ας πα ἀκροποδητὶ μόλις βαδ Ὥστε ἐπεὶ χαταθαλὼν 

ο ος τὰ τς ἑαυτὸν ἔχειτο καὶ οὖδει αδὲ μηχανη ἀνίστασθαι ἤθελεν, ος οὖν ν ρ ” : ὃ βέλτιστος Ἑρμῆς αράµενος αὐτὸν ἐχόμισεν ἄχρι πρὸς 
ο» Δ ”. 

τὸ πορθμεῖον, ἐγὼ 
ον. ο ἃ 6. ΑΝΤ. κάὼ χατῄειν, οὐδ ἀνέμιξα 

3 Ν ” ζλλ σλ) . 3 .λ 3 / ν΄ ... Δ Έμαυτον τοῖς ἄλλοις, αλλ ἀφεὶς οἰμώζοντας αὐτοὺς : τν ζ προσδραμὼν ἐπὶ τὸ πορθµεῖον προκατέλαθον χώραν, 
ς “ ] α / Γ ἀ υ κ. ΄ ὡς ἂν ἐπιτηδείως πλεύσαιμι: καὶ παρὰ τὸν πλοῦν οἵ 

Δ 3/7 / ντ.) /{ 3 κ λ 7. 5) / μεν εθαχρυον τε καὶ ἐναυτίων, ἐγὼ δὲ µάλα ἑτερπόμην 
ἐπ᾽ αὐτοῖς. 

ν ν τ- ν / ’ 7. ΔΙΟΓ. Σὺ μὲν, ὦ Κράτης καὶ Ἀντίαθενες, τοιού- ῃ 2 ν ῇ ] πες -. ΔΝ / ἳ νι, οἳ π . των ἐτύχετε τῶν ξυνοδοιπόρων, ἐμοι δὲ Ῥλεψίας τε ὅ 
δανειστικὸς ὅ ἐκ Πίσης καὶ Λάμπις ὃ Ἀκαρνὰν ξενα γὸς 

Ν .ω / ὢν καὶ Άδμις ὃ πλούσιος ὅ ἐχ. Κορίνθου συγχατήεσαν, 
λ κω Δ .. 

- ὃ μὲν Δᾶμις ὑπὸ τοῦ παιδὸς ἐχ. φαρμάκων ἀποθανὼν, ὅ ολ / Αν} 1Ε ο) -ω Γὰ / 3 “” δὲ Λάμπις δι ἔρωτα Μυρτίου τῆς ἑταίρας ἀποσφάξας - ΔΝ δι { υ -. 3/, 
5 ἔαυτον, ὃ δὲ Βλεψίας λιμῷ ὃ ἅθλιος ἐλέγετο ἀπεσκλη-- η ἳ ἐδήλ ο ανν νι. ος ὅρλν 1 ν Ἀθναι και εοήλου 9ε γε ὠχρὸς ἐς ὑπερθολὴν καὶ λεπτὺς 3 ; : | τὸ ἀκριβέστατον Φαινόμενο. ᾿Εγὼ δὲ καίπερ εἰδ ΄ Ά Ε ων. κο πνέχρινον ὃν τρόπον ἀποθάνοιεν, Ἠἶτα τῷ μὲν 

3 / Δ Δ αἰτιωμενῳτὸν υἱὸν, Οὐκ ἄδικα μέντοι ἔπαθες ; 

7 

{ζουσιν. 

μ.ο ο π 
|, Ωω Μ, - 

εφην, ὑπ' 
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ταί, γοές εἴσραί, 5ααιη(αο ἱρφίας Ἱποισαραί ἀπζασίαπα, αῖ 
πΡ! ΟΙιῶΤοΠ οναί 6αροταπάιΙς Ε]αυ(]ιογῖσαπο Ίσσα. ρτοχίπιο 
ΡΕ]Π15 Ῥγουδ5 ογαδίαῖα (παήκδιπᾶα, Όπηος {αΠ{ΠΗ 6οΥγος το. 
οσα ἀαχουῖςς Ἰάᾳ 11ο πΠη ρΠία]ας φαἱπαιο αμγοας οἱ ΟΥΡΑ 
απαἰίπου 56ο Παβοτοί. 

ὃν Αγκας05 αΠἴΕΠΗ, ]ά01 ἁίαΐο ῥγογοοία, οἱ «αΠο ΠΟΠ Ἰ]](μο- 
γα]! [αεῖα, Ῥα γα γἴοΠΩ ΤΠ ΙΠΟΓΟΠΙ Ιπ(Ισηαμαίαπ, «ατθηιιο {α- 
γαρα( δε ροᾷΐριις ἶτα, ας Ροδ!π]αραί εσυ 5ἰΡί αἀάπο : πι] 
ΘΗΙΠΗ 61Π1 60 εΠας οβίθγαί, 41η ππο ἰσία π{ετᾳηθ σπάθη! 
Ρεη[οδεί α ΤἨνασο απο ζαπη Ρο]ίαδία ἵη 60Η ΡΤΟΡΣΙ οµπη σαρρα- 
4008 αἆ Παχίππη Απαχος.  Ε{θηϊη Αγκασος ἵῃ Ἠοδίθιη [ογ6- 
Ῥαΐα1, αξ πανναραί, Ίοησο απίο α[ίος Ρνογεοία5: Έμναν αιίθιι 
Ππροίητη εχοῖρῖεης ρο]ία, εαΏηηῖςςο 60ΓΡΟΤΘ, ΠΙΟΠΜΠΓ Αγξασ» 
ἐοηίαπα : {πα Ίρ5ο ο γοςβ]αίο οβ[οσία φαεῖδεα ΘΙΠΙ ςἶΏλιι] εί 
εσσυπα {γαηςβρί!. 

4. ΑΝΤ. Ου! ροίοςί, Οιαίος, απο ἴσία Ίος ΟΟΠΠΟΙ2 

ΟΒΑΤ. ῬασϊΠμπα, ΑΠΙΙΡίΠεΠας; Ἠῖο οΠἴπι ττασβαί, γἱσίη[ϊ 
ομΡΙίογαπα οοπίο Ρνο]θείο: Τμνακ ενο, Ῥοδίαπαπῃ Ρο]ία ᾖε- 
ΠΙΟΥΤΕ ΙΕΠΠΗ, δἷο αἱ οπδρῖς θἱ1Π1 Ῥηορ[οτεί, {πα σοι Πηῖχιις 
εκοῖρῖε φατῖσεα Ῥγα]αία Ἰπαροίαπα, οἱ να]ποταί, 6ύυΠ]. 5 
ρεοία5, απ ρυῶ ατάογο οΠΙδΙ50πο γο]οηοῃίία 5ΕΠ16ί {ρ5θ 
ἵπ {επ Ἰπάποβαί : οαζδΙή. Αγδασος ορεΓα ΓΓαη5[οΚΙπ. ρου 
Ἰηδιιοή Ροπίέας δια 510 Ίρεας παίος. Ὑ]ᾷος απ]ᾷ αποσπο 
ΠηΟ(ο αεσ]άθη]ξ, πο γἱγὶ, 564 εφαῖ ροίτας [αοίπας. Αίίαπιο 
πηο]οςίο [ογοβα! ραῖ 5ο 6Π1 α]ῆῑς οςςα Ίοσο, γο]οραίαε θες 
ἀεδορπάσιο. 

ὃ, Ογωίος απίσηι, Ροᾶΐριις ἀδΡ]]ἱς απιοῦηα 26 δίαγο αιπ]- 
4 Ἠπη], πεάτη ἵπανοα]ϊ Ροίεγαί: ασο]ά1{ απίοπα Ίιου ἵρειπι 
Ρίαπο Μαᾶϊς οηπῖ μας, Ύπππ1 ἀοξορπάσι]η{ αἳ οφαἵς: τα απϊ 
Ρον δρίπας ἱπορσπηί δαδροησῖς Ρεάΐρης, νὶκ ΡγοσυοΚἹαπίην. 
Ωπατε 4πππῃ Ῥγοδµα{5 ]ασογοί ππ]]άηι1ο Ππασ]ήπα δπτσογο 
νε]οί, ορίπηις Μετουεῖας. ἵπ Ἠππίογος βηρ]αίαπ ρογίαν]ε 
πδαπο αᾱ Οµαγοπίῖς ΟΥΠΙΡάΠΗ : οσο γθγο ΓΙᾷσΡΑΠΙ. 

6. ΑΝΤ. Αί πο, πι ἀοβέθπάσγομα, Ίο Ἰπηηιὶκομ] απῖ- 
4601 πῃο ορίουῖς, 5ος το]ίο[ῖς Ρ]οναπριας Π]ῖς, τρὶ ασοπον- 
ΤΕΤ4Π1 αἆ ογΙΗΡάΠΙ, απίο α]ῖος οσοαραν] Ἰοσ(πά, απο οοπηπηοᾷθ 
ΠΑΥΙΚΑΤΕΠΙ : ΤΠ. {τα]θοία γογο Π] απἰάεπα Ἰαοηπιαβαπίτ οἱ 
παιδεαβαπ{, 65ο οοπίτα γα]άο ομ]οείαδαι. Ιῖς, 

7. Ῥϊθα. Τα Οναΐος, ίπᾳαα ΑπΠιῑςΙΙοπος ἴς[Παςπιοςϊ παςΙ] 
Γς[ῖς ΠΗηοτίς 5οοἷος : ΠΙΘΟΙΙΠΙ Ῥ]ερδία» ἀαπίδία Ρίδις, - 
Τ.αΠ1Ρἰ5 ΑΟΑΙΠΑΠ ΠιθγορματΙ! πη (15 Ρυα{εοίας,, οἱ Ὠαπηῖς Π]α 
ἄἴνες ΟοµἱΠί]ιο ππὰ ἀδεζσπάσνπί : Ώαπηῖς ςο]]]σσί ευ Βππα 
ΥΕΠΟΠΟ 5αβ]αΐ5; Ταπηρῖς οἳ αΠΠΟΤΟΠΗ ΜΥΤΙΠΙ πιογοἱηἶοῖς γἱ ςἳρὶ 
Π]αία : Ἠ]ορείας απίοπα [απιο πηίςου 4ϊσομαίηε εχίαρηῖςεε Ἰά- 
απο δαῑῖς Ιπάίσαδαί, αἱ ααἱ ραΠΐᾶιας πίγαπη η Πιο ΠΗ . Δίαπε 
ἀμίομααίας οχασΕἰδείπηο οοηβρἰσθγδίιι : 6Ρ0 Ὑετο, Ὑπαπηγῖς 
5οἵζομα, εχαπἰγοραπη. 41ο Ῥασίο οὐίςςοπί, Τι Ώαμι]αὶ 
ἀοθασαπί! ΗΠππα, ΑίΠάί πο Πη]αδία Ρᾶδδις 68, π( παπα, αὐ 

8. 

. 
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αὐτοῦ, εἰ τάλαντα ἔχων ὑμοῦ χάλια καὶ τρυφῶν αὐτὸς 

ἐνενηκοντούτης ὢν ὀκτωκαιδεκαέτε γεανίσχῳ τέτταρας 

ὀθολοὺς παρεῖχες. Σὺ δὲ, ὦ Ἀχαρνὰν -- 

κάχεῖνος καὶ κατηρᾶτ το τῃ Μυρτίῳ --- τί αἴτιᾶ 

Ἔρωτα, σεαυτὸν δέον, ὃς τοὺς μὲν τος µίους οὗ 

ποτε ἔτρεσας, ἀλλὰ φιλοχινδύνως Ἰγωνίζου πρὸ τῶν 

ἄλλων, ὑπὸ δὲ τοῦ τυχόντος παιδισκαρίου καὶ δακρύων 

ἐπιπλάστων καὶ στ εναγμῶν ἑάλως ὃ γενναῖος. Ὁ μὲ ν 

Ἱὰρ Ῥλεψίας αὐτὸς ἑαυτοὺ κατηγόρεις οθάσας πολλὴν τὴν 

ἄνοιαν, ὡς τὰ χρήμα τα ἐφύλαττε τοῖς οὐδὲν Ἐροσηίυσι 

χληρονόμοις, ἐς ἀεὶ βιώσεσθαι ὃ µάταιος γοµίζων. 

Πλὴν ἔμοιγε οὗ τὴν τυχοῦσαν τερπωλὴν παρέσχον τότε 

9 . 

-.) ὉἩ 

ν 

ο Ιρο ο” - πο Ὁ 

92 
ιῆ λ ο τ 

2 

στένοντες. 
Ἁλλ' ἤδη μὲν ἐπὶ τῷ στοµίῳ ἐσμὲν, ἆ ἀποθλέπειν 

δὲ χρὴ χαὶ ἀποσχοπεῖν πόρρωθεν τοὺς ἀφικνουμένους. 

Ῥαθαὶ, πολλοί γε καὶ ποικίλοι καὶ πάντες δακρύοντες 
η λ / ν 

πλὴν τῶν νεο γνῶν τούτων καὶ νηπίων. Ἀλλὰ καὶ οἵ 
ων / 

πάνυ Ὑεγηρακότες ὀδύρονται. "Τί τοῦτο; ἄρα τὸ φίλ- 

τρον αὐτοὺς ἔχει τοῦ βίου: 
: 

9. 'Τοῦτον τὸν ὑπέργηρων ἐρέ έσθαι ῥούλομαι. Τι 

δαχρύεις τηλικοῦτος ἀποθανών; τί ἀγανακτεῖς, ὦ βέλ- 

τιστε, καὶ ταῦτα Ὑέρων ἀφιγμένος; ἢ που θασιλεύς 

τις ἦσθας 

ΠΤΩΧΟΣ. Οὐδαμῶς. 

ΔΙΟΓ. Ἁλλὰ σατράπης; 

ΠΤΩ. Οὐδὲ τοῦτο. 

ΔΙΟΓ. Ἆρα οὖν ἐπλούτεις, εἶτα ἀγιᾶ σε τὸ πολλὴν 

τρυφὴν ἀπολιπόντα τ τεθνάναι; 

ΠΤΩ. Οὐδὲν τοιοῦτον, ἀλλ ἔτη μὲν ἐγεγόνειν 
λ Ε] αν βμίς σε άρον λν λά 

αυφι τα ενενηκοντα», 21ον ος ἅπορον απο χαλαμ.ου χαὶ 
εσπ ον Σἳ 

ὁρμιᾶς εἶχον ἐς ὑπερθολὴν πτωχὸς ὢν ο τε χαὶ 

προσέτι χωλὸς χαὶ ἆμυ υδρὸν βλέπων. 

ΑΙΟΓ. ἨΕἶτα τοιοῦτος ὢν ζην ἤθελες: 

ΠΤΩ. Ναί: ἡδὺ γὰρ ἦν τὸ φῶς καὶ τὸ τεθνάναι 

δεινὸν καὶ φευκτέον. 

ΔΙΟΓ. Παραπαίεις, ῶ χέρον. καὶ μειραχιεύη πρὸς 

τὸ 2ρεὸν, χαὶ ταῦτα ἠλικιώτης ὢν τοῦ πορθµέως. Τί 

οὖν ἄν τις ἔτι λέγοι περὶ τῶν νέων, ὁπότε οἵ τηλικοῦτοι 

φιλόζωοί εἶσιν; οὓς ἐχρην διώχειν τὸν θάνατον ὡς τῶν 

εν τῷ Ὑήρα χακῶν φάρµακον. Ἀλλ ἀπίωμεν ἴδη, 

μη χαίΐ τις ἡμᾶς ὑπίδηται ὥς ἀπόδρασιν βουλεύοντας, 

ὁρῶν περὶ τὸ στόµιον εἰλουμένους. 

38. 

ΜΕΝΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΤΕΙΡΕΣΙΟ). 

. ΜΕΝ. Ὁ Τειρεσία, εἰ μὲν καὶ πυφλὸς εἴ οὐκ-- 
ς/ λ 

ἔτι ναι .. ἅπασι χὰρ Ἠμῖν ὁ ὁμοίως τὰ ὅμ-- 

ματα αενὰ, µόνον δὲ αἳ παρα αὐτῶν" τὰ ὃ ἄλλα 
/ ἂν εἰπεῖν ν ἔχοις, τίς ὃ Φινεὺς Ἡ ἦν ἢ τίς ὅ ο, 

σ Ότι μέντοι μάντις ησθα χαὶ ὅτι ἅμῳ τερα ἐγένου μό- 

γος καὶ ἄν σχα ὶ γυνὴ 2 τῶν ποιητῶν οσα δα. Πρὸς 
1τ 

οο ἵα, απῖ ἰαἱεπία 41Η ρος5]άσγες αὐπποδιῃι πι]]]α;, ἴπαπε 
Ἰαχα 1ρ56 γίγεγες ποπαρ]ηία παία5 4ΠΠΟΣ, οεἰοᾷ ροῖῃῃ «ΠΠΟ- 
ταπη ]αγοηί «παίΠος ορο]ος ργῶβεβας. Τα νοτο, ΑοΑΤΠΕΙ 

(βεππεβαί οπίπι οἱ Ιδία, ἀῑγίσαιο ντα Ριοδεφπερα( η), 
απ]ά Πη5]πππ]ᾶ5 ΑΠΙΟΓΕΠΙ, ΠΟΠ [ομηθί ἵρ5υπη 5 απἲ Ἠοδίος ημῃ- 

απαπα οχ]ογραϊς!, 56ὰ ρε]! 5εεατας ρνο]σπη Ἰηῖνας απ{ο 

3Πο5, αἱ ἃ να]σανῖ ππεγεἰτίου]α, Ιαοπιίςαιο Πο[ῖς οἱ ςπερῖεῖς 

σαρία5 ο5 τν {αι Γουΐ5. Νάπα αποᾶ αἲ Ἑ]ερείαπι αἴππεί, 5ο 

1ρδιπῃ αοσπσαβαί Ρτίηηας ΠΠ] ἀθππεπα”, αποᾷ ορες ομ5ίο- 

ἀῑορῖί π]]α 5ΙΡΙ ποσοςςἰααἶπε Ἰαποίἶς Ἠσογεάίρας, Τη 5επηρίίου- 

ΠΙΠΙ 56 νο γαΠα Ἰπερ[ῖςδίπηα5 Π]ε ρυίαης. ΜΙΙΙ οπἵπαγογο 

ΠΟΠ Υπ]σατεπη ἀε]οσίαἴοπεπα τα ρπεγαηί {απο ποιπεηίες. 

8. δ6ᾷ Ίαπα αἆ Οτοῖ οδσππα δαππα5.: οοπίπειΣ οροσίεί εἰ 

Ργοβρθσίαταο οκ Ἰοησίπαιπο γεπίοηίο5. Ῥαρᾶ: πια] 5αΠε 

ἀνουκίσπα, οἱ οΠΊΠς ἸαοΠΠΙαγΙΠὴ ρ]επῖ Ῥγοίογ Ιδίος ΤΕΟΕΗΡ 

παΐος οἱ Ἱπ[απίος : «πίη αἱ να]άε 5επες Ἰαποπίαπίαγ. Οι]ᾷ 

ου παπα απῖς Ιποαηίαξῖς γοπεβοῖῖς Ἱπάποίη5 6ο» ἴοηεί γι 

4ΠΙΟΥ2 

9. Ἠαπα οηἱάσιη οία[ῖς Ῥγουος[ἴ5ίπησς πο ΓΗΙΠοΠΗ Ιη{θιΓο- 

πατθ νοῖο.. Ουῖᾶ ἸασΊπιατο 14 οριαίῖς πιογίαα5» απἷά 1πά]- 

σηατῖς, ορίπε, Ἰάᾳ16 5οποχ Ύ παπι ο αἀνεπεγῖς 5 απ [ογίε 

τοχ 6γᾶ5 25 

ΜΕΝΡΙΟῦΡ. Ηαπάσπασπαπῃ. 3 

Ῥ]0α. Αί εετίε 5αίταρα 2 ' 

ΜΕΝΡ. Ἀεπιε Ιείαά. 

Ῥιθα. Ναπι 6{σο ἁῑγιηϊς α[ῃαοδας2 Ἰάᾳμο αὖθο 4οΙΟΓΟΠΙ 

ΠΡΙ ουθαί, ααοᾶ πη]ίο Ίαχα τοσίο πιογίρηα ορῖονῖς2 [ 

ΜΕΝΡ. ΝΙΜΙ {αἱε; δεᾷ αππος απἰᾶσπα αῖςῖ ῥγορειιοᾶ 

ποπαρίπία, γἰίαπα νοτο ΙΠΟΡΕΠΙ σα]αππο. ρϊςεαίονῖο ας Ἰποα 

κδίοηίαραπα Πηίση][ου ορεηα5, Ῥγοῖς 6ΆΤΕΠΣ, Ργορίθγεα ε]αιι- 

ἀᾳ5, Πεβείῖαιε τίς. 

Ῥριοςα. Ταπα {1 Τα]ῑς γίτενο 5ιαςηαἰς1 ν 

ΜΕΝΡ. βαποιαΠα : Ἱαοππάα απἱρρο ογαί Ίαν πιονῖ Ε0Π- 

ἵνα σταγο ας ΓΠασίεπά η, 

ΡΙ0ς. Βεϊίτας, 5επεκ, αἱ Ιανοπ]ίοι αἰαπα Ἱπορίε ο 

αἀνοισατῖς, 4Π1 {αππθη απηῖς 1ρδΙη Ρο ΓοΓοΠα ώς. 

Οπῖᾶ Ίαπι ἀῑσαί αφα]5 4ς Πανοπῖθις, αδί 14 οἰα[ῖ5 Ἠομιίηος 

γῖίαια απηρ]εχαπέαγ 2 41ος οροι{εβα! εοηςεσίατ! ΠλογίεΠη, [8η- 

παπα φοηίΠαπα Πια]ογπη τοπχεά(ππη. Ὑερανα αβόαπλης, 11 

πο αῖς Πος 5αδρεοίος Παῦσαί [ασ οορ](αία”, ἄπ1η γ]ὰεί οἴσοα. 

.”.-- 

Ἰμου ο5Ηαπα οΏγοιδαηίες. 

ο) οο 

 ωθνβν'--. Ανν. ΜΕΝΙΡΡΙ ΕΤ ΤΙΛΕΣΙ ΤΕ. 
κ. 

1. ΜΕΝ. Τϊνοδία, εἴροΙςηο 5ἱδ, ΠΟΠ. αΠΙΡΙΗ5 ἀἰδποδοθῇε 

{ας : οπης(ἶς οπῖπα ποδίς ρενῖπᾶε οσα] δαπί γασαῖς 5ο) 1) 

γο5ίαη{ ΟΟΠΙΟΓΙΙΗ οἂνα Ίοσα : εείογΗπα ἀἴσεγε πεθας, 41ἱ8 

Ῥμήποις Παοηῖ{, απῖς Τποσθ5.. Ζα1 Υαἴοπα Γαῖςςε οἱ π{ΓΠΠΙ 

. ἰο 5ο] ΗΠ1, ΠΙΔΓΟΠΙ ἃς Γοπιίπαπὴ, εκ Ῥοε[ίς αιιά(γῖςδε πηθπιηϊ, 



(46, 41) 

ο .- ο ΕΙ ο ιονα 
των θεῶν σεν ουν ειπε μµθι. οπο τερου 

λ 

{ τ 
5 5 Ἀ Ξ ες] 

ἠδίονος τῶν βίων, ὅ ὑποτε ἄνηρ ἠσθα, ἢ ὁ γυναικεῖος ἁμεί- | 

γων ην; 
τρ. Παρα πολὺ, ὦ 

ἀπραγμονέστερος γα 

ἵ γυναῖχες, καὶ οὔ 
ΗΕ 
ἔπαλξιν ἑστανα 

δν δυκαστηρίοις 

. ΜΕΝ. Οὐ γὰρ ἀκήκ ῄ 
ῥιπίδου Μηδείας, οἷα εἶπεν ο 

ο Ὁεή 

μα σα. 
των ανορων 

Ἱ ὍὉ ὁ 
ο πρωτα 

αὐταις οὔτε 

παρ 

χοας, ὢ Τειρε σίαν της Πύ- 

οἰκτείρουσα τὸ γυναικεῖον, 
- , ας Ἡ παονος 

ὡς ἀθλίας οὔσας χαὶ αφόρητόν τινα τὸν εκ τῶν ὠδίνων 
Ν , ο) ος 

πόνον ὑφισταμένας: Ἀτὰρ εἶπέ µοι --- ὑπέμνησε τρ 
ον / Ἡ πι 

µε τὰ τῆς Μηδείας Ἰαμθεῖα ---- καὶ ἔτεχές ποτε, ὅπότε 
η 

γυνὴ ἤσθα, ἢ στεῖρα χαὶ ἄγονος διετέλεσας ἐν ἐκείνῳ 
τῷ βίῳς 

ΤΕΙΡ. Τί τοῦτο, Μένιππ 

ΜΕΝ. Οὐδὲν χαλεπὸν, ὦ 
ναι, εἴ σοι ῥάδιον. 

ΤΕΙΡ. Οὐ στεῖρα μὲν Ἅμηνν οὐκ ἔτεχον ὃ᾽ ὅλως. 
ΜΕΝ. Ἱκανὸν τοῦτο: εἰ γὰρ καὶ µήτραν εἶγες, 

ἐθουλόμην εἰδέναι. 

ΤΕΙΡ. Έἴχον δηλαδή. 

ΜΕΝ. Χρόνῳ ὃξ σοι ἡ μήτρα ἠφανίσθη καὶ τὸ μά-- 

βιον τὸ Υυναικεῖο ον ἀπεφράγη καὶ οἳ μαστοὶ ἀπεσπά- 

πλην απόχρι- 

« 

.- / ι ῃ 2”Σ/ 
σθησαν καὶ τὸ ἀνὸ ρειον ιών και πωγωνα Εσηνεχας, 

Ἄ αὐτίχα ἐκ Τωναικὸς ἀνηρ ἀνεφάνης; 

4ὴ 0. οὐχ δρῶ τί σοι βούλεται τὸ ἐρώτημα” 00- 
εἲς δ᾽ οὖν µοι ἄπισ εἰ του) οὕτως ἐγένετο. 

ΜΕΝ. Οὐ χρὴ α στειν, ὦ Τειρεσία, τοῖς 
αγ 

τοιούτοις, ἀλλὰ ο ρα ϱ τυὸ βλάκα μὴ εξε 

στ δυνατά Ἰ παρα» 2ἐ/εσύα:; 

. ΤΡΙΡ. λα πιστεύεις 

.. ὁπόταν ἀκούσης ὅτι ὅ ὄρνεα 
τινες ἢ δένδρα ἢ θηρία, την Ἀηδόνα Ἡ τὴν Δάθνην Ἡ 
τὴν τοῦ Λυχάονος θυγατέρα; 

ΜΕΝ. ἜἨν που ᾿Χάχείναις ἐντύχω » εἴσομαι ὅ τι καὶ 

λέγουσι, 

ἐμαντεύου τότε ὥσπερ καὶ ὕστερον, ἢ ἅμα ἀνὴρ καὶ 
μάντις ἔμαθες εἶναι 

ΤΕΙΡ. “Ορᾶς: ἀγνοεῖς τὰ περὶ ἐμοῦ ἅπαντα, ὡς 

καὶ διέλυσά τινα ἔριν τῶν θεῶν, καὶ ἡ μὲν ρα ἐπή-- 

βωσέ µε, ὃ δὲ Ζεὺς παρεµυθήσατο τῇ μαντικῇῃ τὴν 
συμφορᾶν. ὁ 

ΜΕΝ. Ἔτι ἔχη, ὦ Τειρεσία, τῶν Ψευσμάτων; 
ἀλλὰ κατὰ τοὺς μάντεις τοῦτο ποιεῖς: ἔθος γὰρ ὑμῖν 

μηδὲν ὑγιὲς λέγειν. 

7 
τάζοντα 

οὰ ν 
”ν αι 

Σὺ οὖν ους ουτω ΥΕ 

α ἐκ γυναικῶν ἐγένοντό 

Σὺ δὲ, ὠ βέλτιστε, ῥπότε γυνὴ ᾖσθα, καὶ 

20. 

ΑΙΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΑΜΕΝΜΝΟΝΟΣ. 

1. ΑΓΑΜ. Εἰ οὺ μανεῖς; ὦ Αἴαν, σαυτὸν ἐφόνευ- 
σας. ο λληας δὲ καὶ ἡμᾶς ἅπαντας, τί αἰτιᾶ τὸν 

11 

'. Ῥου Ώεος Ἱίαπιε {6 ορίεΣίου, αχΧΡΟΠΟ ΠΠΠΙ, α{γαπα οχρονίη5 

Ραογίς επανίης Ιω σοη5, 4πΠ1 τηας τος, 4Η Πηο]ίς ογα{ 
[οΗΙΠΙΗΙ 2 

ΤΗΝ. Ῥο[ίου οναξ πιαρηο Ἰπίεινα]ο, Μομίρρο, σα [οί- 

πο δοχι5: 4πἱρρο ππασῖς ΠοποΠογαΠΙ οχρους: ἔππι ἀοπι- 

παπα π νῖνος Π]ίσγες, Πθφιιο οᾳ5 Ὠθ]ίο νασανθ Ποσσςςο 

οδί, πειθ αἆ ΠΙΠΤΟΙΙΠΑ Ρίηπας 5ίαπίος οχοΠναγε, ποπ {πι 

εοποἱοπίρη5 αἰίογοαιἳ, ποιο ἵη Πααοῖῖς (οία]. 

». ΜΗΝ. Νοῃ ἴ αι τν]δί, Ῥϊγοδία, Εππρίάα, Μαύθαια, 

απα]ία ἀῑνειῖί ἀερ]οναπς ππα]ῖορνο 56ος {αμηιιαΠα. μλίσονας, 

αίαπε Ιπιο]εναπά ή 4ποπόάαπα. οχ ρπεγρονῆῖς 4ο]ογεῃ 5ιις{]- 

ποπίας» Ὑαγηα ἀῑς πμ (παπα αἀπποπιογιπί πιο ἰ5ῖ Μοάσα, 

ΙΠ1Ρ1), Ρορονἰδίνηα (παπά, 4Η Πχ ἶοι οἵα5, απ ο(θι]]]ς 

εἰ ρατίας αχροις5 ἀοσίςιῖ ἵπ 1ο γἴία. ίαΐα 5 

Τμπ. Ο]ά λα, 

ΜΕΝ. ΝΙΜΙ ονρ]ἰσαία ἀῑΠίοῖο, Τἱρρία : 

5ἱ ΕΒί ΡνοπΙ ΓΗ. 

Μοπίρρο, τοσῖίας» 

απ]. τοςροπε, 

ΤΙΠ. Παιιὰ 5ιεν]ή5 εΓαΠά, ποιϊϱ [αΠ1ομ Ρ]αιο Ρορο]. 

ΜΕΝ. βα1ΐ5: ΠΙΜΙΙΓΙΗΙ απ. οίἵαΠα ππα [Ίσσα Παμήσσος, το- 

Ίοραα 5οἶνο. ὦ 

ΤΙΝ. Παβρεραι 5ο]]]σοί. 

ΜΕΝ. Τοιηροιῖς απίοπα (ναοί ΕΡΙ πα ῖς οναπη{, ραυς 

πιο υχῖς. οὐδίγασία οί, ΠΠαΠΙΠΙ: ἀσίγασία: καπέ οἱ νὶγα 

Πο ΡΡΠΙ. 5ποσον]έ, Ῥανραπι (ας Ρυο(Πἰδίῖς αμ δα Ὀ]ο οκ 

Γομηῖηα. Πιαδοι]15 οναςίῖς! 2 

ΤΙΒ. Νομ νἶάσο «αίά ΕΠ γαι απςίαη Πλιά : πῖςὶ 

απος. νἰάσνε πμῖ ποπ ογεᾶσγο Ίῶς ἵία Γἶςσο (ασια. 

ΜΕΝ. Νο ομἵπα, πεδία, ἀοσοί ἀῆπάσνο {αῖρις, 5οᾶ 

Υολαῖ ΤΣΗ ΙδΙὰΣ Το πομ ονρ]ογαία. [οη]μα ροβδίηΙ πος-πθ; 

ριοίανο ὁ 

ὃ, ΤΙΝ. Τη εὔσο που εείενα ο οᾷἱ ἴια [αῖςςο [αοία, (παπάο 

πα] αγος ον ἠη]ἴθιίριις εσς[ἠῖσσα,, απἰ αγ Ῥογος, απ! [οναςς 

5ἰομῖ Αεάοπα, ΏαβΏποῃ, απὶ Γεγοποπῖς Π]απι. 

ΜΕΝ. ΠΗ]ἱ5 5 απαπἆο [ουία οΏγίαπι Ὑδποτο, ϱοσΠΟδαΠι 

απ], ἀῑσαμί. Τα απίεπα, Υἲν ορίίηια, 41111 πηπ]ίου νο, 

{υπο δἴαηα ναμοϊπαβανε, φποπαάμποά Πα Ροδίθα, αι ἵηι] 

γΙν 6ἱ ναίος ο.5ο «ῑάΙοΙςια2 

ΤΠ. Έσοε οΡΙΗΙ ἴρπονας απ) αἲ γης 5ΡοσίαΠΕ ουηπίας Πο 

5ε[][σσί Πίοιι ἀσογπῃ απαπάα η ἀῑνοιηίσσο, {πηα αἱ Φ1ΠΟ ππς 

ῖδα ρηνανονῖ, Φηρίίου απίοη πηΙσανοη{ ατίο ναἰἰοϊπαπᾶϊ 

ἀοπαία εαἱαιη[ίαίεπα Π]απι. 

ΜΕΝ. Δάμιο α, Τϊγοδία, αβίχις ῶγος πιοπάασῖῖς» Ὑ6- 

11πά ος απἰάθπα. 5οἱεπιπ] να{ππα ΠΊοΓς [αοῖς: 5ο]αιῖς οΠἵηι 

νταίες ΠΙ] εαπί εἰ γειί ργο]οφ]. 

30. 

Α4Δ(Ι5 ΕΤ ΑΑΛΜΕΜΝΟΝΙΡ. 

1. ΑΕΛΜ.ΒΙ{α ΓαΓογό ασίᾳς, Αἶαχ, {οπηεῖ ἵρςθ Ιπ{ογεπιίςί, 

ηο0δΠ1Ε ΟΠΊΠΕς ἀεδίίπατας, απ]ά Ίποισας ὈΠϊκεη» εἰ παρε µε 
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Ὀδυσσέα καὶ πρώην οὔτε ας αὐτὸν, ὁπότε 
Ἆχε μαντευσόµενος, οὔτε π ἠξίωσας ἄνδρα. 

Σὶ 

συστρατιώτην χαὶ ἕταῖρον, 

βαίνων παρΏλθες; 

οπτικῶς μεγάλα 

ΑΙΛΣ. Εἰκότως, ὦ Ἀγάμεμνον" αὐτὸς γάρ µοι τῆς 

μανίας αἴτιος κατέστη μόνος ἀντεξετασθεὶς ἐπὶ τοῖς 

ὅπλοις. ι 

ΑΓΑΝΜ. Ἠξίωσας δὲ ἀνανταγώνιστος εἶναι χαὶ 

ἀκονιτὶ κρο τς ἁπάντων» δι 3 

ΑΙΑΣ. Ναὶ, τά γε τοιαῦτα: οἰχεία ος τς ἦν ἡ 

οποίας τοῦ ἀναμιῶ Καὶ ὅ 

Τ 
/ Μ, 

Εγὼ πολλάκις ἔσωσα 

πυγδυγεύοντα κατακεκόφθαι ὑπὸ τῶν Φρυγῶν, ἀμείνων 

ἠξίου εἶναι καὶ ἐπιτηδειότ Ξερος ἕ ἔ ειν τὰ ὅπλα. 

95. ΑΓΑΝΜ. Αἰτιῶ τοιγαροῦν, ὦ ὦ γενναῖε, τὴν Θέτυν, 

Ὢ δέον σοὶ τὴν Ἀληρονομίαν παραδοῦναι τῶν ὅπλων 

ἐς τὸ χοινὸν χατέθετο αὐτά. 

Οδυσσέα, 
συγγενεῖ γε ὄντι, φέρουσα ἐ 
ο: ΑΙΑΣ. Οὐκ, ἀλλὰ τὸν 
μόνος. 
ΑΓΑΜ. Συγνώμη, ὢ Αἴαν, εἰ θρατος 

Ἴθη δόξης ἡδίστου πράγματος, ὑπὲρ οὗ καὶ ἡμῶν ἔχα- 
τος κινδύνους ὑπέμενεν, ἐπεὶ καὶ ἐκράτησέ σου καὶ 

ταῦτα ἐπὶ Τρωσὶ δικασταῖς. 

ΑΊΑΣ. Οἷὸ α ἐγὼ 

θέμις λέγειν τ 

μὴ ολλ μισεῖν οὐκ 

ο ες /, 
ὃς ἄντεποιηθη 

, - μμ, 
ος ων ωρ ε- 

; ο.- 
»ἥτις µου χατεδίκασεν: ἀλλ᾽ οὐ 

. -- 

Τὸν ὃ) οὖν ας 

ἂν δυναίμ μην, [Ἡ Ἀγάμεμνον, 

"9 

τῶν (εῶν. τι περὶ 

τες 
εἰ αὐτή µοι ἡ Ἀθηνᾶ τοῦτ' ἐπιτάττο.. 

ο 
μ] 

ΜΙΝΩΟΣ ΚΑΙ ΣΩΣΤΡΑΤΟΥ. 

. ΝΠΝ. Ὁ μὲν ληστῆς οὗτοσὶ Σώστ τρατος τὸν ἐς 
Πο. ιφλεγέθοντα ἐμθεθλήσθω, ὃ δὲ Ἱερό όσυλος ἕ ὑπὸ τῆς 

- ᾗ 
Χιμαίρας διασπασθήτω., ὃ δὲ τύραννος, ὢ Ἑρμῆ, 

5 Δ ρα 
Τιτυὸν ἀποταθεὶς ὑπὸ τῶν γυπῶν καὶ αὐτὸς παρὰ τὸν 

χειρεσθω τὸ Ίπαρ», ὑμεῖς δὲ οἳ ἀγαθοὶ ἄπιτε κατὰ τά-- 
3 ο) ΄ δν ᾿ λ / / 

ος ἐς τὸ ᾿Ηλύσιον πεδίον καὶ τὰς µαχάρων νήσους 7ος Ἴσ 
χατοιχεῖτε., ἀἄνθ᾽ ὧν δ0 πια ος παρὰ τὸν βίον. 

τη 
ΣΩΣΤ. Ἄχουσον, ὦ Μίνως, εἴ σοι δίκαια δόξω λέγειν; 

ΝΠΝ. ἈΝὈν ἀχούσω αὖθις οὐ γὰρ Ξξελήλεγξαι, ὠ 

Σώστρατε, πονηρὸς ὢν καὶ τοσούτους ἀπεκτονώς: 

ΣΩΣΤ. Ἐλήλεγμαι μὲν, ἀλλ᾽ ὅρα, εἰ καὶ δικαίως 
κολασθήσομαι. 

ΜΙΝ. Καὶ πανυ, εἴ γε ἀπ 22/ 
τίνειν τὴν ατιαν οἵ-- 

χαιον. 

ΣΞΩΣΤ. Ὅμως ἀπόχριναί µοι ὦ Μίνως" βραχὺ γάρ 
τι ἐρήσομαί σε. 

ΝΠΝ. ΑέῑΕ, μὴ μαχρὰ µόνον, ὡς καὶ τοὺς ἄλλους 
διακρίνωµεν ᾖδη. 

2. ΣΩΣΤ. Ὁπόσα ἔπ ος ἐν τῷ βίῳ, πότερα 
ἑκὼν ἔπραττον ἢ Ἐολα, στό µοι ὑπὸ τῆς Μοίρας: 

ΔΙΛΛΟΓΟΙ. 90. (8 -- 45ο) 

αορεχίςε απἰάεπα 6ΗΠ1, αμαπάο Τὴγοςίαπι ΠΠίογτοσαΓΠ1 Υδ- 

πἰεναῖ, πε(πε αοφαί ἀῑσπαπα Ἰαρυϊςε γῖταπα οοπηπη {ο 

πΕεῦη εἰ 5οᾷα]επα, 5εᾷ 5πρετὺε δταπᾶϊ Ραξευ Ίπορβοης ρτα-- 

τος 2 

ΑΣΑΝ. ΕΙ πηοῖο, ΑΦΑΠΙΘΠΙΠΟ : 15 επῖηι πμῖ θατοςῖς 

εαηκα ΓΗ Ε, 5οἶας ππθοσα απῖ 5ε οοπηροξηθτῖ{ η «ΓΠΛΟΓΗΠΙ 

1αά1οἷο. 

ΑΕΛ Ὑοιεραςσπεα αἀτοιςατίαπα Ἰαῦθτο η Πὰ, οἱ 5ἶπο 

 Ῥα]νοτο ας εργίαπηῖηθ ΥΙπσεΓε ΟΠΙΠΕΣ2 

ΑΦΑΧ. Φαη68, Ἠας (μἱάδπα ἵη ρατίε: παπι σεπεεῖς Ίητε αἲ 
Ὅπηε ρετπεραί ἰοΐα Ίος αγπιαίυτα, απἴρρε ραϊναεῖς. Ἐε 
Υος εο[ετῖ τηπ]ίο ριωςίαπίίοτες ἀείτεσία5ες εστίαππΘ”, εξ 
ΠΜ ερςβῖξ[ῖ5 : τετυπ) Ταετία Πας, σπεπι εβο «α1ρε 5εγ- | 
γανί ἵπ Ῥοπίοπ]ο τεγεαπίοπα, πο οοποϊἀσγείηγα Ῥηγγαίρας, 
ΡηΘΙοτεπι 5ο [εγεραί εί πιασῖς Ιάοπειπα φπῖ Ροίάετεί ατπιᾶ. 

3. ΑΕΑΛΜ. Αεοιδα ἴασπθ, γὶτ Γοτςείπια, ΤΗεΙῃ, σα, 

σσυπα οροτίθγεί ἹαργουΙαίοπα αγΠπογατα ΠΡΙ {ταᾶστο, (αἴρρο 

οοσπαίο, ἵπ πιοάῖαπα αΠαία ρτοροξαῖ. 

ΑΙΑΧΝ. ΛΠΠΙπιες 5ο Τκοη, ααϊ οοπίτα τηε 5ο]ας Π]α 510] 

νιπαϊεαν]. 

ΑΓΛΝΜ. Υοπία ἀϊσηππα, ο Α]αν, 5ἱ Π1οπ1ο ουρία 1ίαίο {οίας 
Γιατί σ]ογῖο8, σιαξἰςςίπιορ το, ου]α5 οααδα σπῖξαιε ποςίγῶπι 

ρετίου]α 5αΏῖτε ΠΟΠ τοζασῖί: απῖπ Ὑοτο 5αρεταν]{ ία, Ἰάαπε ἓ 

Ἔτο]απϊς Παάϊοῖυας. 6 

ΑΙΑΝ. Επαϊάεπι 5οἵο, (πῶπαπι πο εοπάεπηπατοηί:; 5εὰ 

{ας ΤΟΠ οσί ἀἴσρτε (πΠσ(παπα 4ς ας. Τῆκεῃ οππανοτο τί 

ΠΟΠ οά ΓΙ Ιπρείτατο α ΠΠ Ἠθ(πθο, ΑΡΑΠΙΕΙΗΠΟ, εἰδῖ Ίου | 

γοἱ Ίρδα ἨΠηετνα πα]ῖ ρταορίαί. 

20. 

ΜΙΝΟΙΣ5 ΕΤ ΡΟΡΤΗΕΑΤΙ. 

1. ΝΠΝ. Ἠϊο απἱάεπη Ἰαΐτο Βοσίταίας ἵη Ῥγπρη]εσοίμοη- 

επι Πη]]οαίατ : ἴ]ε εασ εσας α ΟµΙπιωτα ἀΠασοτοίη : Ἰδίε 

Πνναπης, Μετουί, Παχία Τγαπα ροττοσίας α τυατῖνης 

ῥναευγᾶἶα οἳ 1ρ5ο Ἰοπάεαίατ. Αἲ γος Ῥτοβί αὈία απαπ[οσίας 

4 Ἐ]γδίαπη «ΑΠΙΡΗΠΙ, Ῥοαξογιππσπο Ἰηξη]ας ΙποσΗϊο ϱτο 60 

σποά Ἰηδία [εερηιῖς μου γίαπη. 

ΒΟ5Τ. Απάϊ, Μίπος, 5ἱ ΕΡῖ Παξία γῖάεαι ἀἴσοτε. 

ΛΠΝ. απο απάῖαπα Πεγαπῃ» ποηπΠε επίπι ἴα οοπγ]οίας 

65. Βοδίταία, ππα]εβο {οίσαο ἨοπιοΙάΙογατη 5 

5Ο5Τ. ΒΗΠ1 5απο εοηγ]είας: εοηξῖάσγα ἴαπΕΠ η Ίμς 

5πρρΙεΙο ἴπι α[Ποίεπαις. 

ΜΙΝ. Οπιπίπο: 5ἰαπίάεπα ατα πηθηίας ρῶπας Ππξίαπα 

Β05Τ. ἈΝΗμοππίπας γοδροπᾶο τη μῖ, Μπος: ραν]]απα 

απἰά απ τοβατε {6 Υο]ο. 

ΜΙΝ. ΤοσπεΓε, ἀπ πε ρτο]ῖχα, αἱ οἱ 4ᾳ αΏῖς Παζτεῖυπι 

1811 τοάσπηας. 4 

9. 505Τ. ΟΗΦΟΙΠΙ(Ιε εσῖ Τπ γΙία, πίτα 5ροπίθ πηρα 

οσα, ᾱἩ Γαἰα]ἶ φἰαιη]πο ἀεσειαία η ηῖ Παογαί α Ῥαγοαδ 



{σι - 4σθ) 

ΜΙΝ. Ὑπὸ τῆς Μοίρας δηλαδή. 

ΣΩΣΤ. Οὐκοῦν καὶ οἵ χρηστοὶ ἅπαντες καὶ οἳ πο- 
νηροὶ δοκοῦντες ἡμεῖς ἐκείνη ὑπηρετοῦντες ταῦτα εδρῶ- 

μεν; 

ΜΙΝ. Ναὶ, τῃ ἸΚΚλωθοῖ, ἡ ἑκάστῳ ἐπέταξε γεννη- 
ἔντι τὰ πραχτέα. 

ΣΩ5ΣΤ. Τῖ τοίνυν ἀναγκασθείς τις ὑπ ἄλλου Φφογεύ- 

τινα οὐ δυνάµ.ενος ἀντιλέγειν ἐκείνῳ βιαζομένῳ, 

δήµιος ἢ δορυφόρος, ὃ μὲν δικαστῃ πεισθεὶς, ὅ 
τυράννῳ, τίνα αἰτιάσῃ τοῦ φόνου; 

ΜΙΝ. Δηλον ὥς τὸν δικαστὴν Ἡ τὸν τύραννον, ἐπεὶ 
οὐδὲ τὸ ξίφος αὐτό" ὑπηρετεῖ γὰρ ὄργανον ὃν τοῦτο 

Γα] 

/ πρὸς τὸν θυμὸν τῷ πρώτῳ παρασχόντι τὴν αἰτίαν. 
ΣΟΣΤ Ἐῦ γε, ὦ Μίνως, ὃ ὅτι καὶ ἐπιδαφιλεύει τῷ 

ο / 
πχραδε ματι, Ην δέ ο ἀποστείλαντος ο δεσπὀ-- 

του Ἴκῃ αὐτὸς χρυσὸν ἢ ἄργυρον χομίζων, τίνι τὴν 

άριν ἰστέον ἢ τίνα εὐεργέτην Εμ ς 

ΜΙΝ. Τον πέµναντα, ὦ Σώσ τρατε: διάχονος γὰρ 

ὃ χοµίσας ην. 

ὃ. Σ035Τ. Οὐχοῦν δρᾶς ὅπως ἄδικα ποιεῖς κολάζων 

ημας ὑπηρέτας Ὑενομένους ὧν ἡ Κλωθὼ προσέ ταττε, 

τοὺς διακονησαµέ έγους ἄλλοτο 

-Ὁ 

καὶ τούτους τιμῶν 

ἀγαθοῖς; οὐ γὰρ δὴ. ἐκεινό γε εἰπεῖν ἔχοι τις ἂν, ὥς τὸ 

ἀντιλέγειν δυνατὸν ἦν τοῖς μετὰ πάσης ἀνάγχῆς προσ- 

ρίοις 

τεταγµένοις. 

ΜΙΝ. Ὦ Σώστρατε, πολλὰ ἴδοις ἂν χαὶ ἄλλα οὐ 

Εξετάζοις. Πλὴν 
ἀλλὰ σὺ τοῦτο ἀπολαύεις τῆς ἐρωτήσεως, διότι οὗ λη-- 
στῆς μόνον, ἀλλὰ καὶ . σόφιστής τις εἶναι δοχεῖο. Ἀπό- 
λυσον αὐτὸν, ὃ Ἑ ἰρμῆ, καὶ μηχέτ ! κολαζέσθω. ρα 
9ὲ μὴ καὶ τοὺς ἄλλους νεκροὺς τὰ ὅμοια ἐρωτᾶν διδάξης. 

Ν / / 5, -ᾱ ον 
Χατα λόγον ὙὝνομενα, εἰ αχριοως 

ΧΙ. 

ΜΕΝΙΠΠΟΣ π ΝΕΚΥΟΜΑ ΤΕΙΑ. 

ΜΕΝΠΙΠΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝΙΛΗΣ. 

ΠΕ ΜΕΝ.” Ὦ χαῖρε μέλαθρον πρόπνλά ϐ) ἑστίας ἐμῆς, 

ὡς ἄσμενός σέ Υ᾿ εἶδον ἐς φάος µολών. 

ΦΙΛ. Οὐ Μένιππος οὗτός ἐστιν ὅ χύων; οὐ μὲν οὖν 
ἄλλος, εἰ μὴ ἐγὼ παραθλέπω: Μένιππος σας Τί 
οὖν αὐτῷ βούλεται τὸ ἀλλόχοτον τοῦ σχήματος, πῖλος 
καὶ λύρα καὶ λεοντῆ: προσιτέον δὲ ὅμως αὐτῷ. Ναῖρε, 
ὥ ο --- πόθεν ἡμῖν ἂφ φῖξαι; πολὺν γὰρ ρόνον οὐ 
πέφηγας ἐν τῇ πόλει. 

1. ΜΕΝ. "Ηκωνεκρῶν κενθμῶνα καὶ σχότου πύλας 
λιπὼν, ἵν' Ἅδης χωρὶς ὤχισται θεῶν. 

ΦΙΛ. Ἡράκλεις, ἐλελήθει Μένιππος ἡμᾶς ἄποθα-- 
ὼν. κατ' ἐξ ὑπαργῆς ἀναθεθίωχεν; 

ΜΕΝ. οὐκ, ἀλλ ἔτ' ἔμπνουν ᾿Αίδης μ ἐδέξατο. 

ΦΙΛ. Τίς δ) ᾗ αἰτίᾳ σοι τῆς χαινῆς καὶ παραδόξου 
ταύτης ἀποδημίας; 

ΧΙ. ΝΕΟΥΟΜΑΝΤΙΑ. 
19 

ΜΙΝ. Α Ραισα νάε]]σοί. 

5057. ΝειΙΡε Ιβάν ῬνοΡί ο/ηπος., Ππα]ίφ πο φπἱ Υἱάσππ 
πο5., ΠΠ] πηπηϊς(ναπίος Ἰαρς [οοἱμηιις ο 

ΜΙΝ. Ῥνουξς, ΟΙοίμοπί πΐρρο, 

Ἱπ]απχ{{ απο Γαο[επάα [Ο16Η{. 

905Τ. ϱἱ απῖς ο/σο οσο]ᾷδι]ί απο ποσρςςί[α[ο αι]α- 
οἵα5 αρ α]ίο, οπῖ εοπ(γαάἴσστο πο ροπου]! Υἱ 6ΟΠΙΡΕΙΙΕΠΙΗ, 
γεια οαρηΐ[οκ απ. φαΐσ]]ος, Ί]ο Ππα1όῖ ΠΊοΓΟΠΙ ΒοΓΕΗΣ, Ἰίο 
ΠνΤάΠΠΟ, 416ΗΗ ΤΘΙΠΗ ασος σα ας 5 

ΜΙΝ. ΝΙπΗΡαΠα Παάἱσθα αἲξ ΓγταΠΠΗΠΗ : ΠαΠΙ πος 1ΡΣΙΙΠΗ 
Η5ΕΠ1 ΡΟ : ἶς οπίηῃ αἀπηληϊδίαυ ο8ί,, πἱροίο ΙΠ5ΙΓΗΠΙΟΠΙΗΙΗΙ 
Πρίάῑπῖς ΗΗ, αἱ ρεἴπας ἰπέ]1έ οὐρᾶῖς επ ΙκαΠΙ. 

ΒΟ5ΤΈ. Ῥαχρεποα, Νπος, αἱ αβονίας οιἴαπα ἸΠησίτος οἳ οι - 
πηπ]α[ἶας οκομηρ]αη. ΠΘΙΙΗ,  δἱ απῖς Ῥουτο 
πΗΙΠΟ, 1ρ56 γοπίαί απ απσομ{ππηγο αρρονίαης,, π{οὶ βναίταν 
παβεπάα) ῬοποβοἹαπη(ιὸ αοζορίαπη ο)1{ ΓοΓοΠ ΠΠ 2 

ΜΙΝ. ΜΙΠοπΙΙ, Βοδίταία; (πἱρρα Πηηίςίου [απίΠΠι ου: 
ααῖ Ροτίαν]!. 

ὃ- ΒΟ5Έ. {4π1Π6 Ιαϊίαν γῖάςς «παπι ἠη]ησία βιοῖας, σὶ 

συ υπ]ομί(ας Παίο 

πα {εμίο ἆ0- 

Ἠ05 α4 βαρρ]οίπΠα 6ΟΠάΘΗΊΗΟΣ, πλἰηἰςίνος ΘΟΓΗΠΗ απ Ο]ο- 
"ιο Ἱπιρεναραί, Ίος οοπίτα ργορη]ῖς ϱἱ ΠΟΠΟΓΟ α[ῇρίας, απϊ 
πηη]κ(ναγαί Τη αμοπῖς Ἠομῖς 5 Π]ᾶ οπίπινογο ἀἴσσιο απῖ5 Π6- 
ααθαί, γορὶςῖ ροέαῖκσο τοῦι5 απ) 5ΗΠΠΊα οΙΗ Ποσσςς](α[ο 
πιρεταραίαι. 

ΜΙΝ. Μοδίιαία, πηπ]ία νῖάσας αἰία Πο εν γαΠῖρηο Που, 5ί 
ΤΕΡ1 αθζΗΓάἱ6 οχρ]ουε». Ὑθγιπη ἴα φπἴάσπῃ πο Ρτοροςία 
φπα’5Ποπῖς (γαοίππη ους, απἷα ΠΟΠ Ἰαΐνο, 6ΟΙΗΠ1, 5ος οἱ πο- 
Ῥμἰεία γἱάσι]ς.  Βοἱνο πα, Μονο; ραπαφας ΠΡογ οδίο. 
Τα 6Ἀγα πε α]ίος 4ποπιια ππΟΓ(άΟ05 βἰπη]]ος Ἱπτουο σα π]ας 
Ῥήομροπογο ἀοθθας. 

ΧΙ. 

βινεΟΒΑΟΡΕῦΜ ΜΟΒΤΙΟΒΙΜ 
ΟΟΝΣΡΕΡΙΤΟΜ. 

ΜΕΝΙΡΡΟΣ ΕΤ ΡΗΠΙΟΝΙΡΕΣ. 

ΜΕΝΙΡΡΟΣ. 

1. ΜΕΝ. Ραΐνο ἄοππας, φαϊκαιθ γα] ηα ππώς 1 

αἱ {ο Ίάβεης αδροχί Ιαοἱ γοὐδῖίας. 

ῬΗΗ,. Ἀοηπο ο Μεπίρρις ο5ἱ ἴ]]ε οππἱςζ ΠΟΠ Ἰπογσ]ο α]ῖῃς ρ 
ηἰ5ί Μα]]ασίπου: Ῥ]απο Μοπίρριις ἴρδο οσί. Ομ]ᾷ απίοπι 1ρ5ί 
γα]έ Ἰηο]εης μαθίίας, ρίοις, Ίγτα, Ἰοοπίμα ροΠίς» (α1ρμα 
ἄάεαπά Πα οδί αἲ Παπ. Βα]νο, Μοπίρρο : πάς {π ποβῖς 
αθγαηίςι{ῦ ]αΠ1 οηΊπα Πηη]{ο αρηίπο {οπιρογο ΠΟΠ γἶκας ος ἵη 
προ, 

ΜΕΝ. Δάνοπίο Ἱπαποης Αοπεποπίεπι αἱ οα]1αἰμῖς 

Ῥοτίας, αὈὶ Οτοί εεζος αὖ αὶς ἀῑςςίία. 

ῬΡΗΗ.. Ηονει]ο5 (παπα Πάση11 πορῖς ἰσηατῖς ΠΠΟΥΙΟΠΙ λο- 

πῖρρις ορίθγαίς [αππ(πο ἆθηΙ10 τους ῃ γιο 

ΜΕΝ. Χο : 5οᾷ ερϊγαπίοπα Ιπίσγηα πιο αθητῖςἰ! ρίασα, 

ΡΗΠΗ.. ΑΙ απ» οπηξα Πβ] [ΗΕ πογα. οἱ [άσμα φαρογαηίίς 
Ἀη]α5 Ῥογοσι]ηπ{{οπίςὁ 
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ΜΕΝ. Νεότης μ’ ἐπῆρε χαὶ θράσος τοῦ νοῦ π Ι. ΜΕΝ. Βηαδῖί Ἱανεηία, νῖ Ροίεης, πεηίε Ἱπροίεης, 

ΦΙΛ. Παῦσαι, μαχάριε, τραγῳδῶν καὶ λέγε οτωσί , ΡΗΠ.. Ῥεξῖπε, ης Ῥομε, ἰναβῖους πιπηοτος τεεῖίανε,, οἳ 

πως ἁπλῶς καταύθὰς ἀπὸ τῶν ἴαμθεί ων, τίς ἡ να ας Τα ππηρ]ίοίε ρε ες] 5εΓΠΊΟΠΕ, πα] ἀεςορπάρεῖς αἲ ἵσμη- 

Πα 
. Δ 

τί σοι τῆς κάτω πορείας ἐδέησεν; ἄλλως γὰρ οὐχ ἡδει 
τρ 

τις οὐδὲ ἀσπάσιος ἡ δδός. 

ΦΙΛ. 
ο ρος ἂν ς νι 

ΕΝ. Ἡ θαυμάση ς, ὦ ἑταῖρε" νεωστὶ γὰρ Εὐρι- Ἶ ή1λ π ῄ στ 
ε Π - ο] - 

πίθη καὶ ὃµ Ἴρω συγγενόµενος οὐκ οἱιδ ὅπως νεπλή- ἱ τς. τις ο αρ. 
σθην τῶν ἐπῶν καὶ αὐτόματά µοι τὰ µέτρα ἐπὶ τὸ 
να 

στόμα ἔργεται. 
3 Δ 3 ΄ .. α [4 . ΄ 

Ἄταρ εἴπε µοι, πὼς τὰ ὑ χαι τι 
Ὀ , 

ποιοῦσιν οἵ ἐν τῇ πόλει; 

ΦΙΛ. Καινὸν οὐδὲν, ἀλλ᾽ οἷα καὶ πρὸ τοῦ ἁρπά- 

ζουσιν, ἐπιορκοῦσι, τοχογλυφοῦσιν, οβραας στατοῦσιν. 
στ 3! ο 3 Ν 

ΝΤΕΝ. Άθλιοι καὶ καχοδαίµονες: οὗ γὰρ ἴσασιν οἵα ' ᾿ τ 
Δ .” ῃ πρ ῃ 

ἔναγχος κεχύρωται παρα τοις κατω χαι οἵα ΧΕγΕΙΡΟΤΟ” 
Ἅ Ν μ 

τὰ Ψηρίσματα χατὰ τῶν πλο υσίς Όν, α : 
, 

Κέρθερον οὐδεμία μηχανὴ, τὸ διαφυγειν αὐτούς. 

τοις χάτ ΦΓΛ. Τί φής; δέδοχταί τι νεώτερον τ Ὢ περὶ 

τῶν ἐνθάδε; 
ΜΕΝ. Νὴ Δία, καὶ πολλά γε: ἀλλ) οὐ θέμις ἐκφξ- 

ρειν αὐτὰ πρὸς ἅπαντας οὐδὲ τὰ ἀπόρρητα ἔξαγο- 
εὔειν, μὴ καί τις ἡμᾶς γράφηται γραφὴν ἀσεθείας ἐπὶ 

τοῦ Ῥαδαμάνθυος. 

ΦΙΛ. Μηδαμῶς, ὦ Μένιτ πρὸς τοῦ Λιὸς, μὴ 
τρ τῶν λόγων φίλῳ ἀνδρί: πρὶ ͵ 

Δ ”ν 
ποος γαρ εἴοοτα σιω- 

/ 
ἂν ἐρεῖς, τά τ τ - χαὶ πρὸς µ. με 

ἕνεχα τολμητέον. 
ΝΝ ’ 

οἕε δὴ τοὺς σι ουσιους τούτους χαι πολυχρηµάτους 
ής ρ 

καὶ τὸ γρυσίον κα τάχλειστον ὥσπερ τὴν Δανάην φυλάτ- 

τοντας --- 

ΦΙΛ. Μὴ πρότερον εἴπῃ 
ποὶν ἐχεῖνα διελθεῖν, 

ή Δ λ ος / 
ς» ὠγαθξ, τὰ 9εθογµενα, 

Α ρα »-ᾱ ςν/ 3 ΄ / 
ἃ μαλιστ ἂν ἡδέως ἀχούσαιμί 

ολ 
δὲ ὁ 

εό 

τε Ἴκουσας 
αἲ / . Μ ο 

δὴ φιλόκχλον ὄντα σε μηδὲν 

Ν ΄ {ν 

σου, τίς ἡ ἐπίνοιά σου τῆς καθόδου 
«Ὢ -- ; 

τῆς πορείας ἡγεμὼν, εἰρ᾽ ἕξης ἅ 
μ η 

παρ αὖτ εἰκὸς γὰρ 
ο χ / Α Ὁ. κ - 

τῶν ἀξίων θέας Ἡ ἀκοῆς παραλιπεῖν. 
ος . ας 

8. ΜΕΝ. Ὑπουργητέον καὶ ταΌτά σοι" τί γὰρ ἃ 
/ ἡ /. - -. 

πάθοι τις, ὅπότε φίλος ἀνῆρ { βιάζοιτο; Καὶ δ]- τ προ 
ᾱ ἅ 
δίειµι τὰ περὶ τῆς Ἰνώμης τῆς ἐμῆς καὶ ὅθεν ὦρ- 

.ήθηντ τρὸς τὴν κατάθασιν' ἐγὼ γὰρ, ἄγρι μὲν ἐν παισὶν 

σσ ΤρΥΣ τε ειοες 

τς. 

Π 
τα 

ῃ ἦν, ἀχούων Ομήρου χαὶ Ἡσιόδου πολέμους καὶ στᾶ-- 
Ξ ; ι τς τας 

σεις θιηγουµένων οὗ µόνον τῶν ἡμιθέων, ἀλλὰ καὶ αὖ- 
ες ασ ὸ τν μμ 
τῶν ἤδη τῶν θεῶν, ἔτι δὲ καὶ µοιγείας αὐτῶν καὶ βίας 
ο σα 
καὶ ἁρπαγὰς καὶ δίκας καὶ πατέρων ἐξελάσεις καὶ ἆδελ- 
οηροὸν .. 4 Π . φῶν γάμους, πάντα ταῦτα ἐνόμιζον εἶναι χαλὰ καὶ οὐ 
παρέργως ἐκνώμην πρὸς αὐτα: ἐπεὶ δὲ εἲς ἄνδρας τε-- 

Ἱρξάμην, πάλιν αὖ ἐνταῦθα ἤχονον τῶν νόμων 
τοῖς ποιηταῖς χελευόντων, μήτε µοιχεύειν 

μ5, απῖς Π]α 5ἴέ ογπαίας» απλά ΠΡΙ ποτε αἆ Ἰπίδγος «αςεῖ- 

Ρεπᾶο ορα5. {αοηί5 εδἰ οπίπα αἰἴοπαῖη παπά Ἱπομηύα πρηιις 
εχρείομα Ίναο νἷα. 

ΜΕΝ. Ο Ῥομο, τες πτσεης Ἠῖηο πε ἀθπηϊςίί ἵη Οσο, 

Τίτεςιας ΤΠεμαΠΙ αἱ οοηξ]θγοπα 5εηῖς απιρεαπη. 

ΡΗΠ.. Δέ {α Ρίαπο ἀε]ίτας : αΠίογ οπίπα ΠΟΠ Ἱία πιοδπ]αίος. 

τειςας οσρρηίαγος Ποππηῖθας απηῖοῖ5. 

ΜΕΝ. Νε πιίγεγθ, πα ςοὐα]ῖς : παρεις επῖπα Επρίάσηι οἱ 

ἨοππθΓΙπῃ 4ΠΙΠῃ ΟΟΠΥΘΠΕΓΙΠΙ, Πεςοῖο 410 ρασϊο τερ]είας 5ὔπὲ 

γοιδίθας, 6ἱ 5ροηίε 5υα πμ πηθηΙ ἴπ ο5 γεηῖα!. 

». Ὑοτηπι ἀῑς πηλῖ, αἱ 5ο τος ἵη [οτεῖς Ἰαῦθαπί, οἱ απἷά 

{ασῖαπί ααἱ 5υηΐ ἵπ τς. 

ΡΗΠ,. ΝΙΜΙ απϊάεπα πον1, 56 ρεν]πάο αἴηπο απίε]ιας τὰ- 

ρίαπί, Ρε]εγαηί, 5ογάϊᾶε {ωπεταπίας, πδαγας εχ{οπάΠ!. 

ΜΕΝ. ἈΠσεγος αίαιε Ἰη[ε[σεςι Ισηοταπ! επῖπα απα]ία π- 

Ῥεγ αἀπιοᾶσπα ςαποῖἴα 5ἶηί αριιά ΙΠίογος, εἰ απα]ία φἰηῖ ρετ]αία 

ευπε(ῖς ςυ[[γασίῖς 5οία αἆγεισης ἁῑντίες, απα) 54ης ρε θευ- 

Ῥθγπα παΠῖς πιασλ]ηῖς εὔασεγε Ποσο] Π]15. 

ΡΗΙΙ,. Ομ]ᾶ ας» ΠΟΥΠΠΊΠΟ απο [αείαμι οί αὖ Ἰπ[ετίς. 

ἀεοτοείαπῃ 46 5αρειῖς, αῖ Πῖο 5πί 2 . 

ΜΕΝ. Ῥετ 1ογεπι, 54Π6 Πημ]ία : ΥεΤΙΠΙ [5 ΠΟΠ εδί ἵμα 

εἴ[εττο αἆ ΟΠΊΠΕΣ, Πθ(Πθ ατζαπα 6γη]σατε, πε απῖς εἴῖαπι 

ποβίς ἀῑεαπη 5ο] ραί Ἱπιρ]είαἰῖς αριά ΒιαδαππαπίῬπ. ι 

ο. 
ῬΡΗΠΙ,. Νο ἴα, ΜεΠῖρρε, Ρος 1ογοπα, π]]ο ρασίο Ππνίάσας. 

Ἰρβο0ς 5ΕΓΠΊΟΠΕΣ Ἰομη[ηῖ απηῖσο : αἲ εππὰ ομῖηι οἱ ἴασετε πεῖαί 

ἀῑκετίδ; Ργαἴογεασιε αά Ππαίηπι. 

ΜΕΝ. ΡΙΠΊαΙΙε ααἴάεπα τπαπᾶας ππαπάαίαπα, πθσαε α5σιε- 

απασπθ ἐπίηπα : αἰίαπιθη {πί σταίῖα ααὀοπάυπα οί. ίδαμν 

Ιαν εςί ἁῑν]ίος Ί]ο5 ας ΡεεΙΠΙΟΣΟ5, απῖ αὐγάΠὴ οὐ] αξαη, 

{από παπα Ώαμαθὴ, 5ειναηί --- 

ΡΗΠ,. Νοριίης ἀῑχοιῖς, οΏοπ6, σπα; ἀθοτεία 5πηί, παΏν 

Ἱία Γαοτῖς Ῥετσεσυίης, απ Πρεπςίηε απάἰγενίπι εκ τες 

απσα οπισα ΠΡῖ ἄεξορηςης εοηςΠΤοηῖε, απΐσαπε Γαεπῖς Ηἰπετίς. 

ἀπκς {μπα ἀεϊπᾶς αμα» τῖσα, ααῶσπο αιιάϊτα αεοθρετῖς αριᾶ 

605: άπρρο ογεᾶΙρῇ]ο ο5ί ἴο Ποπαίπειη ε]εσαπίεπα η λ] 6ογατη, 

απῶ ν]άσιί απἀ (πα ππετεβαπίατ, ργα [ογπαϊσίςσθ. 

. ΜΕΝ. Ἠωο οἴῖαπῃ ορεΓα Ἠὶ παναπάα ε5ί : απἷὰ επῖπι 

αἰᾳαῖς Γασῖαί, απαπᾶο Ῥ]απάς γἲε απαῖσις σος» Παπισιε ρεῖ- 

Τη Ερί οπαιταῦο εοπ5Π(αΠ ΠπεΙΠΙ, εξ παπάς Ἱπρείαπῃ ἀθ- 

ςποπάεπα! α Ιπίογος οθρετίπῃ. Ἐφιϊάθιι ἆππη αά λαο ἴπ ραεΓῖς. 

οταπα», απάΙθβαπηΠθ ἨοππσγΙπη οἱ Ἠοςίοά ση Ἰο]]α οἱ Γας110- 

πες παιταπίες ΠΟΠ 5ο]απ 5οπάθογαπα, 5οά Ἱρεογαπα [αι 

ἀεογαπα, Ργοίγρα(αθ 6ογπ αἁπ]ίορῖα, γῖτα, ταρία5, 11ᾶϊ 

οἷα, Ρατεπίαπα εχρι]ςίοπες, [γαίταπι πηρίῖας, οποία Ἡ 

ἀπορβαπα 6556 Ἰοποσία, πθο πιθοἰοσπίες αἲ ο Παβαγ. 

Ὀρί νετο γή]επα αἰαίεια Ἱημτεαϊ οὔρί, εκ οοπίτατίο ἔππι 16- 

5ο5 απάἴσμαπα, απσ; ρασπαμίῖα Ροείαγαπῃ ργῶσερίῖς Ιαυοραπί, 

ποῦ ππσοματῖ, ΠεΠιε 5εἠΠῖοπες οχο]ίαγε, ηθο {Ἅρετθ. Τπ 
! 



[ου - 401) 
/ 1. τα ο ς. 

µήτε στασιάζειν μήτε ἁρπάζειν. 
/ ποιοι - αλλ 4 ος πο) 

καθειστήχειν ἀμφιθολία οὐκ εἰδὼς ὅ τι γρησαίμη 
σω λ λ -” Δ 

ἐμαυτῷ" οὔτε γὰρ ἄν ποτε τοὺς θεοὺς μοιχεῦσαι καὶ 
στασιάσαι πρὸς ἀλλήλους 8] [ούμην, εἰ μὴ ὥς περὶ χα-- 

λῶν τούτων 
τία τούτοις 

ἐγίγνωσχον, οὔτ᾽ ἂν τοὺς νοµοθέτας τἆναν- 
περαφεῖν, εἰ μλ λυσιτελεῖν ὑπελάμθανον. 

4. Επεὶ δὲ διηπόρουν, ἔδοξέ 
/ 

καλουμέ 

ἔ μοι ἐλθόντα παρὰ τοὺς 

νους τούτους φιλοσόφους ἐγχειρίσαι τε ἐμαυτὸν 

καὶ δεηθΏναι αὐτῶν ρηδίαν μοι. ὅ τι βούλοιντο καί 
τινα ὃδὸν ἁπλῆν καὶ βέ6 θαιον ὑποδεῖξαι τοῦ βίου. Έαῦτα 

μὲν δὴ φρονῶν προσῄειν αὐτοῖς, ἐλε τα. ὃ ἐμαυτὸν 

ἐς αὐτὸ, φασὶ, τὸ πῦρ ἐκ τοῦ καπνοῦ Βιαζόμενο ς' παρὰ 

Ὑὰρ δὴ τούτοις μάλιστα εὕρισχον ἐπισχοπῶν τὴν ἄγνοιαν 
καὶ τὴν ἀπορίαν πλείονα, ὅ ὥστε µοι τάχιστα χρυσοῦν 

τὸν τῶν ἰδιωτῶν βίον ἀμέλει ὃ μὲν 

αὐτῶν παρῄνει τὸ πᾶν ἤδεσθαι καὶ μόνον τοῦτο ἐκ παν-- 
τὸς μετ 
αν. 

ἀπέδειξαν οὗτοι 

τοῦτο Ὑὰρ εἶναι τὸ εὔδαιμον: ὃ δέ τις ἔμ-- 
πονειν τὰ πάντα καὶ μοχθεῖν καὶ τὸ σῶμα 

Ξ ος πσνκις 
καταναγκάζειν ῥυπῶντα καὶ αὐχμῶντα καὶ πᾶσι ὃυσ- 

τς ; στο ος 
αρεατοῦντα καὶ λοιδορούμενον, συνεχὲς . ἐπιρραψῳδῶν 

π , α ”.- ο. Ἡ ον ο 
τα πανόοηµ.α εχεινα του σιοδου περὶ ας αρε ετῆς ἔπη : | 
καὶ τὸν ἱθρῶτα καὶ τὴν ἐπὶ τὸ ἄκρον ἀνάθασιν" ἄλλος 
καταφρονεῖν χρημάτων παρεχε ελεύετο καὶ ἀδιάφορον 

οἴεσθαι τὴν χτῆσιν αὐτῶν: ὃ δέ τις ἔμπαλιν εν 

εἶναι καὶ τὸν πλοῦτον αὐτὸν ἄπε Ἑφαίνετο; περὶ μὲν γὰρ 

τοῦ κόσμου τί χρὴ καὶ λέγειν; ὅς γε ἰδέας καὶ ἀσώ- 

µατα χαὶ ἀτόμους καὶ χενὰ καὶ τοιοῦτόν τινα ὄχλον 

ὀνομάτων ὁσημέραι παρ᾽ αὐτῶν ἀκούων ἐναυτίων. Ναὶ 

τὸ πάντων ἀτοπώτατον, ὅτι περὶ τῶν ἐναντιωτάτων 

ἕχαστος αὐτῶν λέ έγων σφόδρα νικῶντας καὶ πιθανοὺς ͵ 

λόγους ἐπορίζετο, ὥστε µήτε τῷ θερμὸν τὸ αὐτὸ πρᾶγμα 
λέγοντι µήτε 8 ος ας ν ας, 

τῷ ψυχρὸν ἀντιλέγειν ἔχειν καὶ ταῦτα εἷ-- 
ον . κκ : πνς 

δότα σαφῶς ὣς οὐκ ἄν ποτε θερμὸν εἴη τι καὶ Ψυχρὸν ἐν 

οὖν ἔπασγον τοῖς νυστάζουσι 
τη ας , 

ἐπινεύων, ἄρτι δὲ ἀνανεύων 

ο ἜραςΑβ) τς 
ταὐτῷ γῥόνῳ: ἀτεγνῶς 

/ σῇ ψ Γ 

τούτοις ὅμοιον ἄρτι μὲν 
3! 

ἔμπαλιν. 
- -ω 

Δ 5. Πολλῷ δὲ τούτων ἐκεῖνο ἁλογώτερον" τοὺς γὰρ 
αὐτοὺς τούτους εὕρισκον ἐπιτηρῶν ἐναντιώτατα τοῖς 
αὐτῶν λόγοις ἐπιτηδεύοντας" τοὺς οῦν χαταφ Φρονεῖν 
παραινοῦντας χρημάτων ἑώρων ἀπρὶξ ἐχομένους αὐτῶν 
καὶ περὶ τόκων διαφ: ερομένους καὶ ἐπὶ μισθῷ παιδεύ-- 

οντας χαὶ πάντα ἕνεχα τούτων ὑπομένοντας, τούς τε 

τὴν δόξαν ἀποθαλλομένους αὐτῆς ταύτης χάρυ τ τὰ πάντα 

ΧΙ. ΝΕΟΥΟΜΑΝΤΙΑ. 1--6. 

χαὶ πράττοντας χαὶ λέγοντας» Ἠδονῆς τε αὐ σχεδὸν 

ἅπαντας κατηγοροῦντας, ἰδίᾳ 
τηµένους. 

6. Σφαλεὶς οὖν καὶ τῆσδε τῆς ἐλπίδος ἔτι μᾶλλον 
ἐδυσχέραινον Ἠρέμα Ἰ παραμυθούμενος ἑ ἐμαυτὸν, ὅτι μετὰ 
πολλῶν χαὶ σοφῶν καὶ σφόδρα ἐπὶ συνέσει διαθεβοη- 
μένων ἀνδητός τέ εἰμι καὶ τἀληθὲς ἔτι ἀγνοῶν περι ἐρ- 
χομαι: καί µοί ποτε ὃ 

δὲ μόνη 

διαγρυπνοῦντι τούτων ἕνεχα ἔδοξεν 
ἐς Βαθυλῶνα ἑἐλθόντα δεηθηναί τινος τῶν μάγων τῶν 
Ῥωροάστρου μαθητῶν χαὶι διαδόχων; ἤκουον δ᾽ αὐτ τοὺς 
ἐπῳδαῖς τε καὶ τελεταῖς τισιν ἀνοίγειν τε τοῦ Ἅδου 

ταύ τῃ προσηρ-- | 
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Ἐν μεγάλη οὖν | πηαρηα ἴριέαν γθιδαρας Πα5[{αοπε, ἵρηανας (πἱᾷ Ππο ΓΑΟΟΓΟΗΗ : 
πείμια ἑπίσῃ 4εος ππ( παπα ατὈί(αβας πιῶσ]αίος ᾖηῖςςα, Πχῃ- 
[πδγε εΦΠΠοπῖΡι5 οο]ίςος, ηϊςί Ίας τες Ἰοηοξίας 55ο ᾖπάῖ- 
οπδδεηί: πες τα!5η5 Ἱερίς]αίογες Πῖ5 οοπἰτανία ριοοἴροιο,, Π]ςί 
οα σοπάασογο ριίαβκεΠ!. 

4. Οποπίαπα Παφιαθ Ἱποργίας Ἠσργθβαπη, γΙδΙΠα ΠΠ Γ1{ 

αἱ αἆ Ίος 4πο5 νοσσηί ΡΗΙ]οςορ]ιος ἀοσθάθίση, πηθαιιο {ρε 

ΓΔ 6ΥΟΠΙ, 30 ΤΟΚΑΤΟΙΗ 605, ΠΠ ιο Υα]Ιοπέ Πιοίίο Π{οθ- 

τή, οἱ γίαπα αἰ(πατη γἱ{ο κἰπηρ]ίόσηα ας {πίαπα πη]Εί ΡΥΓΩΠΙΟΙ- 

δταγοηί, Ηος 4ΠΙΠΙΟ αἀἴραπα 605, πηΙΠΊΠιο ριοδρίοίθης [υνο, 

αἲ [ῃ ἵρδαπα, απο αἴπηί, ἴσηθπη οκ ΓΙΙΠΟ πης ΤΠΠΟΓΓΟΠΗ : οἱς- 
ηΙΠα αριιά Ώο5ος Ππαχίπια ΙηγοπΙεραπῃ, το οοπρ[ἀσγαία, ἱηβοί[ίαυ 
ἀπριαΠἰοηίδᾳπο ρ]ᾳ5; αἀθο αἱ οἵ(ο πῖῖ αΠΤΟΠΠΙ 6556 Ῥου5ιιᾶ- 
ἀθγοηί Ἰάἱοίαγαπα γΠανη, Έσσρ οΠΊΠα []ο ΘΟΓΙΠΙ Ργαορίεραί 
οπηίπο γο]ηρία(ἰ Ιπάπ]σετα, ἴάᾳιις 5οΊππα οπηΠί ΠΟΙΟ Ρ6:56- 
ας ΠαΙΗ θα [η Το 5ἶἴαπα ε5δο [οοἰίαίοπι : Ἡ]ο εοπίνα,, ἵπ Ἰα- 
Ῥουὸ ρορείπο νοικανῖ, οΟτρΙδ(6 οοπίηπάσγο «ογαἴ η οἱ 
πηπαἱοηίσιη, οπποΓῖς ο 6η5Π1 οἱ σοηγ]οῖα ΙησαΓοΠΙΘΗΙ, «11 
εοπ [πιο Ἱπει]οαί Π]α ρου γι]σαία Ηορῖοᾶϊ ἆο γἰριίο οπττηίμα, 
54 0ΓΘΙΠ(Π6: 6ἱ ΤΠ ΗΠΊΠΊΙΤΗ ὙΘΓΗΙΟΘΙΗ 5ΟΘΗΣΗΠΗ : αἰϊῃς 4ο- 
δΡίσσγε ορος αἀμογίαραίαν αἱ ἰπα1 [[ογομίοηα ρηίανο Ρ05805510- 
ΠΟΠΙ ϱΑΤΗΠΗ 7 αΠα5 Πἴογαπη Τη Ῥορῖς οἴίαπῃ οςςο ἁἰγί[ίας ἆσσρι- 
πθραί: ἨσΠ1 46 πηππάο φπἷά αἰῆποί ἀἰσσγοῦ βἰίάσηη ἴάρας., 
Πποσιρογσα, Ἱπάϊγίάμα, δραίἷα ναι {αἱοπιήιιο {πι ναία νοσα- 
Ῥ]ογαὰ (πο (ἰά[ς αἲ ῑς ἀππη απάἴσβαπα, πασοα ΠΠΠΙ ορίονα- 
ἵππ Αξοπηίπη ἠ]αά αμθυγαἰβίππαπα, ᾳποᾷ 4ο Τορης ϱ]αῃο 
οοπ(γα 5 4 Πὰ πας (πἴδαιο ΘΟΓΙΠΙ ἀῑσογοί,, να]ᾷο μια ίαη- 
ἴο5 Ρυοβαβί]εδαπο ταίἶοῃος φαρρεζ({αβαί; αὖσο πί πθο αἱ, 
αἱ οπἱἱά 11η οςςα Ἰάοιη α[βνηλανοί, ποια ἁἰίε, οῖ Πσῖ- 
4 ση, οομίπαάἰσθγο ροβ56ς; ἰάατιο Ποεί φοἶτος Ρεν βρίσιιο ΠΙ- 
4 παπ1 Τοπ θαΠάθΠα εἰ οα]ἰάαπα ος5ο οἱ (σίάαπι οο]οίή {οπ]- 
Ρον6 : ΡΤΟΙΦΗ5 εΓΚΟ 5Ιηι]ε ᾳπἱάάαπῃ ασοἰάεία! πηῖ αἴηπο 
ἀογη απ θας, ηπης, αἱ αΠΠΙΙΘΤΘΠΙ » πηον γἱσς γθιδα ΓΟΠΙΙ6- 
ΤΘΙΗ. 

ο. Ρ{Φίογεα Υεγο Ίοησε Ί1ου Ιδίῖς ογαί αΏςαγα(ης : ΠΠ ᾖ]]ος 
1ρβος ηναμίεβαϊη ομ5ογγαπᾶο γα]άς εοπ(γαβίαΠη διῖς ΦΟΓΗ1Ο- 
πῖρης ας ἀοείγῖπα: γα: ταἴοποπα Ιης[ποιο : σος Παπ φ] 
6οΠ{ΘΙΗΠΕΤΕ ῥγο2οΙρΙΗΠ{ ορες, απίπιαά γογίσ ραπ Π]απῃ ἵη. Π]ο- 
αππα 5 αἀατογα, αέ Ίπάο νε] Πο Ῥοβδοη{, 6 ιδι]β 
πήρανε, Ῥασία ππογζοε ἀοθθτα, ΠΙΠΙΙ πο. ρουμηί οπμδᾶ 
Ρουβοί! : 1ος Ροῦτο απἲ σ]ογίαπι α]Τοίοπάαπῃ ριΐεηί, σἱογία) 
οαηδα οπηοία ε{ [ασεγε αἱ ἀἰεογο; γο]αρίαίοιη ἀσπί(πο ρω 
οΠΊΠΕ5 οπηηαηίος, αἱ Ρτϊνα πι Ἠῖς ο]ἱ α[ῄχος, 

6. Ετηδίαια ἰβίίαΓ Ἠὰο 4ποΠιθ 5ρο,, τηασῖς οσα Πιο]ος[ο 
{εγεβαΠΗ, 5οΗΣΙΠΙ {αἴηΘη Πιο οοΠκο]αης, αποά οσα πα] ἷς ῑς 
απε αρίεπῖρις οἱ να]άᾳο οῦ ργαάσπίίαπι ορ]οῦτα[ἰς 4ο]οιις 
5151: εξ γουί µασίοπις. ἵσπαγας οἴτοιμινασον, ΦΠ1 ΠηΙΗἰ Ἱηςο- 
ΠΙΠΕΠΗ αἰἰᾳπαπάο ποσίθι ΠοΓ1Π1 6αηδα ἀποθη(ἱ γίδυπη [1ἱ Ῥὰ- 
Ὦγ]οποπα ρο[οοίαΠὰ ππρ]ογαγο αχ] Πη οπ]αςάαπ] ΠπιᾶσογΗΠα 
Ζοτοαςίτ!ς ἀἰςοίρα]ογαΠῃ οἱ ΦΙΟΟΘΕΒΟΓΗΠΗ : ΠΠ] αΠ{ΟΠ] 605110- 
Υ6ΤΑΠΗ 605 ΙποαμίαΠοπίρα5 εἰ ςαστῖς αἠρςάαπι προιίτο ΟΥ. 



122 ΣΙ. 

τὰς πύλας καὶ πατάγειν ὃν ἂν βούλωντ αι ἀσφαλῶς } καὶ 

ὀπίσω αὖθις ἀναπέμπειν. Ἄριστον οὖν ἡγούμην εἶναι 

παρά ενας τούτων διαπραξ ἄμενον τὸν χατάδασυν ἐλ- 

θόντα τ παρὰ Τειρεσίαν τὸν κ ιον μαθεῖν παρ' αὐτοῦ 

ἅτε µάντεως καὶ σοφοῦ, τίς ἐστιν ὃ ἄριστος βίος χαὶ 
ἡ 

ὃν ἄν τις ἕλοιτο εὖ φρονῶν" καὶ 8 ἀναπηδήσας ὡς 

ἳ ᾿Ελθὼν δὲ συγ- εἴγον τάχους ἔ ολ ἑ συγ 
.. / 

Ἰγνομ.  αΐ τιν των Χαλδαίων σοοῷ ἄνὸ δρὶ καὶ θεσπεσιω 
/ 

ἔτεινον εὐθὺ Ῥαθυλῶνος. 

τὴν τέχνην, πολιῷ μὲν τὴν χόμην, .Ύάνειον ἑ µάλα 
τρ 

σεμινὸν καθειμένῳ, τοὔνομα δὲ ἠν αὐτῷ Μιθροβαρζάνης: 
: ο 

δειθεὶς δὲ δὲ καὶ καθικετεύσας µόγις ἐπέτυγον παρ᾽ αὐτοῦ 
- τα σα. 
ε ὅτῳ βούλοιτο εισβωρ καθηγήσασθαί κος τῆς οοου. 

α- Παραλαθὼν ὃ δέυε ὅ ἆ ἀνῆρ τ πρῦτα μὲ 
»/ ΄ 

νέα χαὶ εἴκοσιν ἅμα τη σελήνη ἄρξαμενος ΕΛουε χατα- 

γων ἕωθεν ἐπὶ τὸν Ἐὐφράτην, 7 πρὸς ἀνίσ] σγουτα τὸν ἵλιον 
ῥῆσίν τινα μακρὰν ἐπιλέγων, ὃς οὗ σφόδρα χατήκουον" 
ὥσπερ γὰρ οἵ φαῦλοι τῶν ἐν τοῖς ἀγῶσι κηρύκων ἐπί ἴσρο- 
γόν τι καὶ ἀσαφὲς ἐφθε] Ύγετο” πλην εῴχε 
χαλεῖσθαι ὃ δαίμονας. 

αἲ Δ “ 

Μετὰ δ᾽ οὖν τὴν ἐπῳδὴν τρὶς ἄν 

μου πρὸς τὸ πρόσωπον ἆ ἀποπτύσας, ἐπανήειν πάλιν οἳ 

δένα τῶν ἀπαντώντων προσθλέπων: καὶ σιτία μὲν ἡμῖν 
νο) “8 Ν αν /' ᾽ 

τὰ ἀκρόδρυα, ποτὸν δὲ γάλα καὶ μελίκρατον καὶ τὸ τοῦ 

Χοάσπου ἵ ; ὕθωρ, εὐνὴ δὲ ὑπαίθριος ἐπὶ τῆς πόας. ᾿Επεὶ 

δὲ ἅλις εἶχε τῆς προδιαιτήσεως, περὶ µέσας νύχτα 

τὸν ̓ Τέχρη τα ποταμὸν ἀγαγὼν ἔκάι άθη 
ον ο ο] 

Ὅ - Ὄὧνς 

2 µ] 
ος - Γι] 

.ν 5 
Β ῆ. 

μοιξε χαὶ -περιήγνισε δᾳδίοις χαὶ σκίλλη καὶ ' ἄλλα. ή] 

πλείοσιν ἅμα καὶ τὴν ἐπῳδὴν ἐκείνην ὑποτονθορύσας» 
ον Γ 

εἶτα ὅλον µε παταμαγεύσας καὶ περιελθὼν, ἵνα μὴ 

βλ απτοίμην ὑπὸ τῶν φασμ. άτων, ἐπανάγει ἐς τὴν οἰχίαν, 

ὡς εἶχον, αποδίοιτα, καὶ τὸ ο. ἀμφὶ πλοῦν εἴ- 

7ομεν. 
Φ. Αὐτὸς μὲν οὖν µαγικήν τινα ἐγέδυ στολὴν τὰ 

πολλὰ ἐοικυιαν τη ος ἐμὲ δὲ τουτοιοὶ φέρων 

ἐνεσχεύασε τ [ ἤ α) 
Ἡ ον Β Ε ον .. ος 

χαὶ παρεκελεύσατο» ἦν τι ς ςἔρηκαί µε τοὔνομα, Μένιπ- 
/ Ἡ 3 κ / .} / 

πον μὲν μὴ λέγειν, Ἡρακλέα δὲ ἢ Οδυσσέα ἢ ᾿Ορνέα. 
ο, 3 

ιν. Ὡς ο δη τίτ τοῦτο, 

τὴν αἰτίαν οὔτε ο. σγήι 

.αξ ἐς --- ον κό ο. η] ΡΕ ιο) 

μ.ατος οὔ τε των ὀνομά τον. 

ΜΕΝ. Καὶ μὴν πρόδηλον τοῦτό γε καὶ οὗ παντελῶς 
ἀπόρρητον: ἐπεὶ γὰρ οὗτοι πρὸ ἡμῶν ζῶντες ἐς Ἅδου ἀπόρρητον ο- νι περ ζ ἐς Ἄδο 

τσ. 3 

χατελ Ἠλύθεσαν, ἡ ἡγείτο, εἰ µε -. τεικάσειεν αὐτοῖς, ῥᾳ- 

δίως ἂν τὴν τοῦ Αἰακοῦ φρουρὰν 

ν Ξγ 

ν διαλαθεῖν χαὶ ἀκολύ- 

τως πα ρελθεῖν ἅ ἅτε συνηθέστερον τραγικῶς μάλα παρα- 

Σ] Ὡ 5 
ο τν 

 πόµενον ὃ ὑπὸ τοῦ σχήματος. 
9. δη δ οὖν ὑπέφαινεν Ἠμέρα, χαὶ χατελθόντες 

ἐπὶ τὸν ποταμὸν περὶ ἀναγωγὴν ἐγιγνόμεθα: παρε- 
-ω / 

σχεύαστο ὃ αὐτῷ καὶ σκάφος χαὶ ἱερεῖα καὶ μελέκρατον 
- / 

καὶ αλλ’ ὅσα πρὸς τὴν τελετὴν γρήσιμα. Ἐμθαλό- 
Δ ρ κ ος κ θι 

μενοι οὖν ἅπαντα τὰ παρεσχευασµένα οὕτω δη καὶ 

αὐτοὶ 

ντες. 

/ -- δ 
μεχριι τεφερὀ πα μμ. εἶτα 

πμ” ανως ἵ 
ὃ) ἐσεπλεύσαμεν ἐς τὸ ἕλος καὶ τὴν λίμνην, ἐς ἣν ὁ Εὺ- 

ΝΕΚΥΟΜΑΝΤΕΤΑ. πε ο {105-458 

; 1οτες, εἴ ἀρπιϊέίθυε άπεπῃ γο]ίηΐ {πίο ͵, Πδγαππ(ο τή γεης γοῦ- 

σεγε, ΟρΙπππη Τρίίατ Γασία ἀποεραπι, αΏ εΟΓΕΠΗ απο ο0πι- 

{ Ῥαταία πμ] ἀεςορπάεπάί εορῖα, αἀῖτε αἆ Τγοξίαπη Ῥοροίῃη ᾿ 
αὐ εοΠπε ἀΊκοργε, Ππἱρρε γαίε εί 5αρῖεπίε, απας εἲῖ ορίῖπια γ]ία ἳ 

απάππ(πο εἳρῖ απῖς ἀε]σαί Ῥεπε Ῥγηάεης. Αίάπε αὖρο το- 

| Ροηΐο εχδίΠεῃης παπα Ῥοΐεταπα οβ]εγτΙππε {επάρβαπι τοσα 

Ῥαβν]οπεπι. Τ0ἱ εοπγεπ]ο αποπᾶαπα ΟΠα]άσβογαπα ΥΙταη κα- 

ρίεπίειη εί ατίο ἀῑνίπαπα, απ εππας εταί εοπια, Ἠαιραππαπε 

Ῥ]απο γεπεταβίεπι Ρτοπήεραί, ποπιίπο ΜΠΠΠΤΟΡΑΓΓΑΠΕΙΗ : 

επι πια]ῇ5 Ῥγοσίρις ομίεείαΐας τὶκ εχοταν1, πἱ, Ύπα γε]]εί 

πιογεε(α, 56 πηή ἀπεσπα ρτῶβοτεί ία. 

7. Ταπα πιο αδδυπηίαπα ἴ]ε τί Ῥπιάπη ἀἷος πονοπη εί 

τιβιη({1, α Ίαπα πονα ΙπΙΠο [αείο, Ιαναβαί ἀοάπερης αἆ Ἐν- 

μγαἴοΠα ΗΠΊΠΙΟ ΠΠαΠ6, εί αἆ οπεπίειη 5οἶθπῃ σα ππθη αἨσποα 

Ίοηδαπῃ ο[ἴαίης, αποά επι]άεπα ποη αἀπποᾶαπα οχαπζΙεΡαΠα 

αἱ ομἴπη τησ]1, απὶ 5αΠέ ΤΠ ]ᾳά15, ΡΓΦΕΟΠΕΣ. γο]αβ]]ο πἱά ἆαπι 

αἱ Ἱπεοπο[απη ρτοίετεραί: πῖςί αποά τιἀεραίαγ σεηῖος αΠηπος 

Ἰηγοσαίθ. Αί ροςί ἱποεαπίαΠοπεπα, απππῃ ἔετ ΤΠ Γασἴθια 1ηθαΠι 

τοβῖραπα τατδΗς πεπήπεπα οὐπίοταπα ΙΠίπθῃς. Ἱπδριυ]ςεεί, 

Οἶρας απἴθπα ποβῖς ατΏοτθς ππθες; Ροίας Ίας, πιῖδαπῃ οἱ 

Οοαδρίς ασια; Ἰοεία5 50 ἀῑτο ἵῃ Ἱειμα. Ῥοξίαπαπα Υετο 

5α6ΐ5 εταί ρταρατα(ϊοπῖς, οἴτεα πιθάίαπα ποείοπα αἲ Τϊστῖῃ ἱ 

Βανίσπα ἀεάποίαπα Παδἰτανῖϊ πε, ἀείειξιί(πα, οἱ οἰτοπηἑα]ῖε 

ωᾶα,, 5ο]]α αἱῆσαπο ρ]ατίρας., εἴπια] εἰ Ἰξίαπα ἹποαπίαΠοπείη 

«αἨπΙΙγπήταης : ἀεΙπάς πιο {οίαπα παπα ατίε ππασῖσα Ππέπη- 

{αςσεί οί οἴτουπηϊςεεί, πε ]ῶάετοτ α 5Ρροο(εῖς. τοάπο πιο 

ἄοππαπα, αί εἵαπα, τεϊτοςθάρηίεπα 

Ραταπάσ Ιπίοπ{ί 6ΓαΠΊΗ5. 

τ ἴαπαι Ῥοίτο παν ἰρα[]οπί 

δ. Τρ5ε απἰάεπα πιαβῖεαπα (παπάαπη πάποεραί 5ἰο]αμα, Ῥει- 

«ἰπ]εηι Μοάίσα : πιο τετο Ιδίῖς Ῥτοροτε Πηςίγηνίί, ρῇεο, 

Ἱεοπίπα Ῥεμε, ΠΠάεπιαιο Ίντα: Ρτοοερίί(αε, 5ἳ ααῖς τορεῖ 

1π6 ΠΟΙΠΕΗ, 

Όπκεια, ααί ΟΓΡΠΕΙΠΙ. 

ΡΗΠ,. Οπογειπῃ Παπά, Ἠεπῖρρεξ πεηπε εΠίπῃ Ιπίε]]ήσο οα- 

Ξαπα το] Μαβίίας γε! ποπαϊπαπη. 

ΜΕΝ. ΑίααπΙ Ῥογερίεπαπα Π]αά απ]άεπα ο5ί, πθυ ΡΓΟΓΕΙΙ5 

ατζαΠΗΠΗ : Ἕπαπάοαπ]άθια επῖπι Ἠί απίο πος γῖνῖ αἲ Ιη[ργος 

ἀοδερηάσταηί, οχἰςΗπιαβαί, 5ἳ πο Π]ῆς αςςϊππ]αςδεί, [οτ6 μί 

{ασ οαςίοᾶίαπα «Ἐαοῖ [αἨεγοπα εί 5ἶπο Ἱππρράππεπίο ἴΤαΠ5- 

ΊΤοπη, πίροία οοπ5είῖος, ἰγασῖσρ Ρ]απο εοπηηΘΠ(ά{15 αὖ 1μβο 

Μαρια. 

9. ατα βίας Ποεςεεβαί ἀῑς5, απάτη ἀρεοεπάθηίος ση 

Παν Ίαπα. 5οἱγοπάο πατἰαίο οροταπῃ ἀαμαπας : οοιηραταξα 

απίοπη ρ5ί οταμί οἱ 5εαρία, εί τοπ», εἰ ππα]δαπα, οἱ 

απΦρουπη(θ αἰία αἲ 5αοτῖ ταιοπεπα οοπάπσεβαπ!. Ἐτσο Ππ]- 

Ρορ]15 Τη πανίπα 10 Γαεγαηί ραταία εὐπεῖῖς, 516 ἀθπάη οἳ 

| 1ραῖ Ἱπρτούίπιτ, [δέος Ίαγσασαπε Ἰαοτίπας ο[αάσπίος.. 

Τυπι αἆ αΠαποά. ἴδπηρας ἀε[ογεραπιαγ η Βαπηε : Ρο5ί Ἱῃ- 

Μεπίρρυπα τί πε ἀἴεετεπι, 5εᾷ Ἠετει]επα, απ ϊ 

νοοῖ 5υ1η5 ἵΠ ραΙπᾶσπη εἱ Ἰασπι, ἵπ αποπι Επρηγαίος ἵα- 

μ δ 
ἤ 
) 
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3 ῶ 

καὶ ταύτην ἄφι- 

Ν 
εἲς ὃ δὴ πόρο τες --- γεῖτο δὲ ὁ Μιθροθαρζάνης - 

βόθρον τε ὀρυξάμεθα καὶ τὰ μήλα ἐσφάζαμεν χαὶ τὸ 

αἷμα περὶ αὐτὸν ἑσπείσαµεν. “Ὁ δὲ μάγος ἐν τοσούτῳ 

δδδα χαοµέ γην. ἔχον ο οὐχέτ ἀρεμαίᾳ τῇ Φωνῇ, παμμέ-- 

Ύεῦες δὲ, ὡς οἷός τε ἦν, ἄναχρα γὼν δαίµονάς τε 

ἐπεοᾶτο χαὶ Ποινὰς καὶ Ἐρινύας, 

δμιοῦ 
πάντας ἐπ 

καὶ νυγίον Ἑκάτην καὶ ἐπαινῆην Περσεφόνειαν, 

παραμιγνὺς ἅμα καὶ βαρθαρικά τινα καὶ ἄσημα ὀνό- 
µατα καὶ πολυσύλλαδα. 

10. [ὐθὺς οὖν ἅπαντα ἐχεῖνα ἐσαλεύετο χαὶ ὑπὺ 

ἐπῳδῆς τοὔδαφος ἀνερρήγνυτο καὶ ἡ ὑλακὴ τοῦ 
ερθέρου καὶ “πόρρωθεν ἠκούετο καὶ τὸ πρᾶγμα ὕπερ- 

κατηθὲς ἣν καὶ ος κα 

ἜΕδδεισεν ὃ᾽ ὑπένερθεν ἄναξ ἐνέρων ᾿Αϊδωνεύς: 

ήν γὰρ ἤδη τὰ πλεῖστα, καὶ ᾗ λίμνη καὶ ὃ 

Πυριφλεγέθων καὶ τοῦ Πλούτωνος τὰ βασίλεια. ἸΚα- 

τελθόντες ὃ᾽ ὅμως διὰ τοῦ γάσμ.ατος τὸν μὲν Ῥαδάμανθυν 

εὕρομεν τεθνεῶτα μ.ικροῦ δεῖν ὑπὸ τοῦ δέους: ὃ δὲ Κέρ- 
θερος ὑλάχτησε μέν τι καὶ παρεχίνησε, ταχὺ δὲ µου 

χκρούσαντος τὴν λύραν παρα ρῆμα ἐκηλήθη ὑπὸ τοῦ 

μέλους. ᾿Επεὶ δὲ πρὸς, την λίμνην ἀφικόμεθα, μ. ἱκροῦ 
μὲν οὐδ᾽ ἐπεραιώθημεν" η ἣν γὰρ πλῆρες Ἴδη τὸ πορθμεῖ τον 

καὶ οἴμωγἩς ἀνάπλεων, τραυµατίαι δὲ πάντες ἐπέπλεον, 

ὃ μὲν τὸ σκέλος, ὃ δὲ τὴν κεφαλὴν, ὃ δὲ ἄλλο τι συν-- 
τετριµµένος, ἐμοὶ δοκεῖν, ἐκ τινος πολέμου παρόντες. 

Ὅμως ὃ) οὖν ὁ βέ έλτιστος Χάρων ὁ ὡς εἶδε τὴν λεοντῆν, 

οἴηθείς µε τὸν Ἡραχλέα εἶναι, ἐσεδέξατό µε χαὶ διε-- 

πόρθμευσέ τε ἄσμενος καὶ ἀποθᾶσι διεσήµηνε τὴν ἄτρα- 
πόν. 

1. Ὠπεὶ δὲ ἦμεν ἐν τῷ σκότῳ, προῄει μὲν ὃ Μι- 
θροβαρζάνης, εἰπόμην 6) ἐγὼ κατόπιν ἐ ἐχόμενος αὐτοῦ. 

ἕως πρὸς λειμῶνα µέγιστον ἀφικνούμεθα τῷ ἀσφοθέλῳ 
κατ τάφυτον; ἔνθα οἡ, περιεπές οντο ἡμᾶς τετριγυῖαι τῶν 
νεχρῶν αἳ σχικί" κατ ὀλίγον ν οξ προϊόντες παραγιμνό. 
μεθα πρὸς τὸ τοῦ Μίνω δικαστήριον, ἐτύ πανε ὃξ ὁ 

μὲν ἐ ἐπὶ ν Βρόνου τινὸς ὑψηλοῦ καθήμ. Ένος παρε ιστήχεσαν 

δὲ 
ὃ κ 

/ ἡ 7 ολ τρ 
δεμένοι, ἐλέγοντο 9ξ ειναι μοι/οἱ χαὶ ο ο 005) 

ῶ- ἑτέρ ΗΕ εν 

προσήγοντο πολλοί τινες εφεξῖ, Ἡς ἁλύσει µα 

αὐτῷ Ποιναὶ καὶ ἁλάστορες χαὶ Ἐρινύες- 

οι 

ο ον τελῶναι χαὶ κόλαχες χαὶ συχοφάνται καὶ ὃ 

ὕμιλος τῶν πάντα χυχώντων ἐν τῷ βίῳ" χωρὶς ὃξ οἳ 

πλούσιοι καὶ τοχο Ἰλύφοι προσῄεσαν ὠγροὶ καὶ προγά- 
στορες καὶ ποδαγροὶ, λοιον ἕκαστος αὐτῶν χαὶ σχύλαχα 
διτάλαντον ἐ ἐπικείμενος. Ἐφεστῶτε ες οὖν ἡμεῖς ἑωρῦ- 
μέντε τὰ Ἰ]νόμενα, καὶ ἠκούομεν τῶν Ἀπολογουμένων : 
χατηγόρουν δὲ αὐτῶν καινοί τινες καὶ παράδοξοι ῥήτο- 

βρες. 
ΦΙΛ. ]ένες οὗτοι, πρὸς Διός; μὴ γὰρ ὀκνήσῃς καὶ 

τοῦτο εἰπεῖν. 
ΜΙΝ. Οἴἶσθά που ταυτασὶ τὰς πρὸς τὸν ἥλιον ἆπο- 

τελουμένας σχιὰς ἀπὸ τῶν σωμάτων; 

ΝΒΟΥΟΙΝΑΝΤΙΑ. 10. 129 

που]: 60. (α]οσίο ἀσογοπίηλς ΤΠ Ἱοσυπα. ἀσφονίαπα, 5ἰ]- 

νοδίνθηι οἱ 5οἱο οπυδηίεΠ : απο αΕί οξ6θΗΣΙΠΙ ον ( γῖαπα 

απίονα ρα μας ΝΟ ΡαΥ7άΠε5), 

ΠαΟΙαΥΙΠΙΗ5, οἱ δα σλθπα οἶγζα 5ο /οβοὰ. αδροιδαπα Ια- 

γης. Μασις Ἰπίοισα (ούαπα ανάσηίομα ΤΟΠΟΠΣ. ΟΠ. [411 

δοᾷαἷα γους, 50ὰ 41Πα ροίσγας ππανίπια οχο]αηαης, 4 Η10- 

πο 5η] οΓ1ο5 Ππνοσαβαίξ, Ρώμας οἱ Εηπίας., οἱ πΟΟΠΗΥΠΚΤΧ 

ΤΟΝΟΠΙ. ο[ΓοάΙΠλΗ5, ογο8 

Ποσαίον, οἱ (ΠΟΔΙ Ῥνοδουρίπαπα, αἀπηϊκ {15 οἵαυα Όαι- 

μρανῖ5 απ ραδά σπα. Ἰρπο[ίδης ποπηϊπῖριας οἱ η {ανα Υ]]ά- 

Ρα. 

10. ΡΙΜΗΣ ἰσν ουηία. Πί απαδδαβα μίαν, ροίοπίίαιιο 

Ιαἰναίας Οσο. ϱγοσι1 

απζἰσραίμα, ασο αἱ το5 να]άο [ονπ]άο]οδα. Τονοί ας ἴτισιι- 

Ἰομία. Ίρ5α ρου πι]! ἵ Πη[ογηα Τοβίοµο Γον ΠΙΚΗΙΗΠΙ Ῥ]αίο : 

σα πἶηο ςοἰά Πα 55η. ἀΙσοράομαί, 

αΡρανοραΠ{ οΠἴΠα 

Ῥιπ[οπίσαια τορία. 

Ἰαέπα, Πα Φα ΠΠ ΤΜΠΙ ΤΗ ΥοΙΠΧΗ5 Π1ΟΙΕΗΙΠΗ ῥορσΠΙοΚΙΠὰ 

Ρα) πιθία; Οσιβογ5 απίοιη Ἰαἰναγίς Π]ο οπάσῦα. ασ ποηπῖ- 

Ι411 ρ]εία(ο, Ἴασας, Ῥννρ]]οσοίοι | Ὦ ο... 2 

ΝΟ5. ἰαμιοι. αὈῖ. ἀοσσοσιάσναπαας. ρου 

Ἰ1 5ε οοΠΙΠΟΥΙΕ, ΥΟΡΗΠΙ 116 {ο ρ]δαμίο ΤγΥαΠά 1σο ςορῖ- 

[5 οδί εαπίη. Ῥοδίαπαπα γουο αἲἲ Ἰαοη γοηίηας, Ριορο 

ΓΗ αἱ πο. (να[ἱοσυθνΣ {αι ομἴπι οηΗδία Ρον {ουἵς γα 

ογπι ρα, δ]πααφιο ρίομαΣ απῖρρο δα οΠΊ65 η οᾳ πα γ]- 

σαμαπέ, Πὶό ουα5, εαριί ο, Ιδίο αἰιά απἰά άσμα σοΠ{ΚΙΙΠΙ 

Ἰαβθης, δἷο ί πηΗί γάσγοπίαν ον Ὠοἱἱο απο πἀνοπίςσο, 

Ὑογαπίαππεη ορ[[η]ιι5 ΟΜάΤΟΗ Ἡ! γἰά1{ ΙοοΠΙΠΑΙΗ Ρο]1οῦ1, ορῖ- 

ΠΔΙΗ5 118 Ἠσγοι]ό)] ο55ο, γοθορῖ{ τη ΠπβοηΣ( 11ο Γαηδγον]ς, 

ἁἰαιθ εἰἴαπα οσιο5ςῖς ἀοιοηςίναν Τε οΠΙ(αΗ1. 

1. ΟΠΗ ἄπΙΗ ο/αη]15 1η σα]σίμο, ρα ρα! ΜΠΗΤΟΡαν- 

73165, 5ε(ποραν οσο Ῥοπο 1 αἀμῶνοις, ἆοπος αἲ ριαίαπα 

Ἰησεης ρου νοπίηχιις α5ρ]ιοάσ]ο σοηςίαπα: ΠΡ ἔππα οἱ γοπιν ο]- 

(αμα πος. ιά π]α. Πο (ΠοΡΙΠά απηῦναο,  ΦΟΗΡΙΠΙ 4Π{ΘΙΙ 

Ρνοβος»ί αοθθδδίηχιις αἲ ΜΠποῖς (οριπα!, απῖ απἰάσυα ΤΠ 5ο- 

19 απούσα δρ]! 5οάσραί: αδίαραηί απἴοη. ἐρδί Ῥωπα, 

50σ1οῦαΠ1 γἰηάίσος σομῇ, οἱ Εινίω. ΑΝ αἰία νεγο ρανίο αἲ]- 

ἀποδρα πας ο6 1ης ΕΠΙ ςαπο Ίοησα «ίσια γΙποΙῖ, απ ἀἴσυ- 

Ῥαπί) 6556 αἀπ]ίοιῇ, Ίομοπες, ραρ]ἰσαπϊ, αἀπ]αίονες, 5Υζο- 

ῥμανία:, (αδφς πα Ἰοπηπάηα ουποία. ρου πηϊςοθηξΠηα 

π γα. Βοοῦ5Ηπῃ ΡοἱΓο ἀῑγίίος 5ογάἰάϊφα [ΠΠογαίογος 4θ- 

ορ σναπί ρα]Ιά1, γοπίνο Ῥιο]εσίο, Ῥοάασνα σαρίῖ, Ὠοίαηι 

βἰηοι! σαπθπ](τιο, απ Ὀίπα {αἱομία ροπάαί, ἱπιροδίαη [0- 

γοµίθ5.. ἨΝος σι Ῥνορο δίαπίες τίάεραπαα5 σπα Ποιοί, 

απάἰοβαπηάς( 1ο 6Δ54Π1 5Η ᾶΠ1 ἀδεηίΟ5, 41η αοζΠδαῦθηΐ έ05 

πογί απἶάαπα αίσαο ΙπορίπαΠ ογαίογες. 

ΡΗΠ,. Οπἵπαπ Εἳ, πῶ50 Ρε ΠΟΥΕΙΗ 2 Π]1ἆ οΠίΠῃ 4ποΠπο 

πο ἀῑεσιο γο[ησίας, 

ΜΕΝ. ΝοΡΙη) ἴ]ας αἆ 5οἱοπῃ Ργο]εσίας α- οοΥΡοΡΊΡΙ5 ΠΠΗ: 

μγα52 
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ΦΙΛ. Πάνυ μὲν ουν. 

νι Ὃ ον ή Αποθάνωμεν, χατη- 

διελέγγουσι ζ τὰ 
-ᾱ ω Ὅ 

[ο] [ο ων] 

ο 2] 
πο 

αγ 
εραγ -» ο ν ς 
τας δοχοῦσιν ατε σει ζυνουσαι 

αυ Ὦω 2] 

πε 

το ισται ενα. τῶν σωυατωὺν. 

15. Ὁ ὃ 
9 τος : 

. οὖν Μίνως ἐπιμελῶς Εξετάζων ἀπεπεμ-- 
: ο 

πεν ἕκαστον ἐς τὸν τῶν ἆσ 
λα 

ς, 27 
θῶν χὥρον δι ίκην υφττοντα 

ο) 
χατ᾽ ἄζιαν 

μι ή , ο τατο τε , 

Ἡπτετο τῶν ἐπὶ ρα τε καὶ αρχαῖς τ ου 

τη 

/ 

τῶν τετολμημ. γων, χα) μάλιστα εκείνων 
. ὴ 

Δ λ . αι 
ονονουγισαι προσχυνεῖσθαι περιμ.ε νόντ ων χαὴ μ.ο ονοΝΟ ου]. .ν ; 

ὀλιγογχρόννον ἁλαζονείαν αὐτῶν καὶ την ὑπεροψία 
Ε] 
οΥτ [η σα μυσαττόµενος, καὶ ὅτι μὴ ἐμέμνηντο θνητοί τε 

αὐτοὶ καὶ θνητῶν πο. Ετυγηκότες :οἳ δὲ ἅπολυ-- 

σάμενοι τὰ λαμπρὰ χεῖνα πάντ νο. πλούτους ο χαὶ 

είας, ο γομναὶ χάτω νενευχότ 
λ 

ρον ανα πεμπαζόµενοι την 

γένη χαὶ δυναστ 
παρει” 

δαν 
στήχεσαν ὥσπερ τ τινὰ ὄνε ς παζόμενο' 

ὥστε ἔγωγε ταῦθ᾽ ὁρῶν ὑπερ ! παρ ἡνιν εὐδαιμ.ο ονίαν" 

γαιρον καὶ εἴτινα Ἰνωρίσαιμι αὐτῶν, προσιὼν ἂν ᾖσυ η 

θὰ. «εν ο γῤτι ᾱ 
πως ὑπεμίμνησκον οἷος Ὄν παρὰ τὸν βίον καὶ ἠλίκον 

ἐφύ ο. λλοὶ μὲν ἕωθεν ἐπὶ τῶν πυλώνων ω τοτε δνίκα πολλοι μὲ ε 
Εφυσα νο 3 3 ρα ας 

παρειστήκε ν τὴν πρόοδον αὐτοῦ περιμένοντες ὠθού-- ειστήχε 
Ν πο ἅ κει μς ος νε κι 

μενοί τε χαὶ ἀποχλειομενοι προς των ο’,κετων" 9 οε 

Ὠ μπρος λε 
µόγις ἄν ποτε ἀνατείλας αὐτοῖς πορφυροὺς τις 8 

ο / 
χρυσος Ἡ, διαποίχιλος εὐθαιμονας ᾧε το καὶ αχκ 

- εῶ 

δ- μ- 

σειττ' ὀντ « 

Ἐχετνοι μὲν οὗ 

3 --, 

ἀποφαίνειν τοὺς προσ ς, εἰ τὸ στηθος Ἡ τὴν 

ξιὰν προτείνων δοίη καταφιλεῖν. 

σε ἀκούοντες. 
αμ 

19. Τῷ δὲ δὲ Μίνωϊ µία τις χαὶ πρὺς γάριν ἐδικάσθη " 
ἃ 

τὸν γάρ τοι Σικελιώτην Διονύσιον πολλὰ καὶ ἀνόσια 

ὑπό τε Δίωνος κατηγορηθέντ α χαι ὑπὸ τῆς σκιᾶς χα- 

ταμαρτυρηθέντα παρελθὼν Ἀρίστιππος ὁ Κυρπναῖος λαο 

ἄγουσι δ᾽ αὐτὸν ἐν τιμΏ καὶ δύναται µέγιστον ἐν τοῖς 

κάτω --- μικροῦ δεῖν τῇ Χιμαίρα παραδοθέ ντα παρε- 

λυσε τῆς καταδίκης λέγων πολλοῖς αὐτὸν τῶν πεπαι- 

δευμένων πρὸς ἀργύριον γενέσθαι ὃ δεξιόν. 

14. Ἀποστάντες δὲ ὅμως τοῦ δικαστηρίου πρὸς τ 

κολαστήριον ' ἀφικνούμεθα. Ἔνθα δὴ, ὦ φιλε, πο 

καὶ ἐ λεονο ἦν καὶ ἀκοῦσαι χαὶ ἰδεῖν μαστίγων τε γὰρ 

μοῦ ψΨόφος Ἰκούετο καὶ οἰμωγὴ τῶν ἐπὶ τοῦ πυρὸς 

ὁπτωμένων καὶ στρέθλαι χαὶ χύφωνες χαὶ τ τρογοὶ , καὶ 

{ μα ἑσπάραττε χαὶ ὃ Κέρθερος ἐδάρδατττεν, 

ἐκολάζοντό τε ἅμα πάντες, βασιλεῖς, δοῦλοι, σατρά-- 

5, 

Ὦ- 

παι, πένητες, πλούσιοι, πτωγοὶ; χαὶ μετέμελ 

τῶν τετολµη! μένων. Ενίους δὲ αὐτῶν καὶ ἐγνωρ 

Ἰλόντες, ὑπόσοι ἦσαν τῶν ἔναγχος τετ Ελευτηχότων τοἳ 

δὲ ἐνεχαλύπτοντο καὶ ἀπεστρέ ἔφοντο, εἶ δὲ χαὶ προσ” 

ϐλέποιεν, µάλα δουλοτ τρεπές τι καὶ κολαχευτικὸν, καὶ 

πῶς οἴει βαρεῖς ὄντες χαὶ ὑπερόπται παρὰ τὸν 

σα τ ιἩ -ϱ 

ταῦτα 
βίον: Τοῖς μέντοι πένησιν ἡμιτέλεια τῶν κακῶν ἐδί- 
δοτο, καὶ διαναπαυόµενοι πᾶλιν ἐκολάζοντο. Καὶ 

μὴν καχεῖνα εἴδον τὰ μυθώδη. τὸν Ἰξίονα καὶ τὸν Σί- 

συφον καὶ τὸν Φρύγα Τάντκλον γαλεπῶς ἔχοντα χαὶ 

ΧΙ. ΝΕΚΥΟΜΑΝΤΕΙΑ. 12-14. (5 - ατς) 

ΡΗΠ,. "παιθ. 

ΜΕΝ. Ηα» πια Ἱρεα, Ροδίᾳπαπα πποαῖ σὔπηης, ασσι- 

εαπί, [οςπιοπῖσπα αἆγεισας πο ἀῑουηί, οἱ αγσαυ{ αυ α 

ποβῖς Ῥου γ[ίαπα 5υπί αοία; οἱ να]άε γἰάεπίας απ άσμα εεςς 

Π46 ἀῑδπα, απἱρρᾶ ασ 5ΕΙΠΡΟΓ αἀςίηί πθηΠθ ΠΠ Πα) 

αὐρίςίαηί α εοτροΓίβη5. 

19. ΜΙπος οΓσο ΟΠΠΙ Τα 5ἱησα]ος εχρ]οταῃς αρ]εραί αἲ 

ΙΠΙΡΙΟΓΙΠΗ 5ο4ες, ρῶπας 5Η Ρ/αΓο5 πηεγ](ας Ρο Γαοϊπονῖθας ρα- 
ἐναῖῖς τ πιανῖπιθ Υοτο αοεγ)ῖης οο5 ἐπασίαραί, αὐῖ οἩ ἁῑντίας 

αἱ Ἱπρεγία ΓΠαεγαπέ Ἰπβα!, οἱ ἰαπίαπα ποπ αἀοτατῖ 56 Ῥορίμ]α- 

Ῥαπί, οδίθη[αΠΙοΠΕΠΙ ϱΟΓΙΠΙ Ὀγου]ςς]πηΙ {οπηρογῖς ΙΠΑΠΕΠΙ οἳ 

{αδίαπι ἀθίοξίαίας, Ιάεππαπο φαοᾶ ποη πποπη]η]ς5θηΐ 56 ΠΙΟΥ- 

{α]ος ο-σα, πο Ώοπα ππογία[ῖα 5ογΗΐος. Ηϊ απἴοπ, οχη[15 5Ρ]οη- 

αἷαῖς Ίξῆς οπηπίρης, ἀῑν 015, Ἱπαπαπη, σεπογθ εἰ Ἰπαρεγῇ]5, πιά 

ἀορηῖςςο ΤΠ ΕΘΙΤάΙΠ νυ]ία αδίαραπΕ, ααςί 5οπηπΙαπα αΠησοά 

ΦΕ6ΟΠΠΙ γετασίαμ[ο», 4παπι αρ πος Παβη]ςςεπ{, ΓοοΙαίδΠη. 

Ομσνο οσο Ίδία 4111 γ]άδγοπα, Ίπιρθηςδθ σαπάεβαπα, 6ἱ, 5ἳ 

ΠΟΠΗ ΠΠΠΟΞΕΘΥΘΙΗ ΘΟΓΙΙΗ, Ἰοηῖίος αοσθάεης οοπηπιοπείας]ε- 

ρα. (πα[ῖς {αἱςςεί 1η νῖία, οἱ απαπίος δρῖπας {απο σεςῖς- 

5ος, 411ΠΙ ΠΙΕΙ πιαπθ γεςηρυ]ῖς αξίαραπί εστοδδυπα εἶας 

ονξροσίαπίος, Ιπιρη]ῖ οχο]αδί(α α τογημ]!5 : Ἠΐοσς τετο γὶκ 

{απάσιη οχογία5 ἐραῖς Ίπ νοςίο ριτριτθα, τε] απο Ῥγσίεχία, 

εί ναι]ο σοἱογο δ[ποία, [δ]ίεες ρη(αραί Ῥεαίοξ(πε 5ο τοί- 

άΙΕΙΤΙΗ 5αΙα(αίογος. 5ἱ Ῥοείας απἲ ἀθχίτατα Ῥογγεείαπα ἆ4ε- 

ἀογί οδοπ]αῖ. ΕΙ ΠΠ απἰάοπα ραπσθραπίας λῖς αιθ1εῖς. 

19. Α ΜΠπου νογο ΠΠ 4ποᾶ ἆαπα 1η βγαἰἴαπα ἀἰςορρίαίαπι 

οδί Ππζἱσίαπα : εἰοιῖηα ΦΙεπ]άπη Ὠϊοηγδίαπα ὨΠΗΠΓΟΓΗΠΗ ας Πθ- 

[αγΙογΙΠΙ ᾱ- ΠἴοΠΕ οΗΙΠΙΠΙ Πηίπιπ]αίαπα, απιργρ(ο 5ηα» 

ἰοςοηΙΟ ῬήοςδΙΗ» η ππδάίαπη Ῥτορεςςας Απίδιρρης ΟΥ- 

Τοµα τας (ο) 1η. Ἰοπογς μαῦεπί, ππ]ππησΙθ Ρο]εί αριᾶ 

Ἰη[ογος } Ιαη]α ΟΠΠ γα ἱταάεπά πα εχςο]ν]ί ρωπα, ἆππι 

ἀῑσονοί ἵπ. πι] 15 ογηάΠἴογπῃ Ρεευηῖα αγαπᾶϊς σπα ἀθχίνε 

{μἶςςε γευδαἴιπ. 

μον 

14. Πϊσνοςςί ἴαπποπ α πριπα]ί αἲ 5αρρ]οΙΙ Ἰοσπη Ροίγθ- 

πΙιις : 1ρῖ οπἵπνοτο, απηῖσε τηῖ, πηπ]ία παϊσεγαπάααπο ογαξ Ν 

απαϊνο αὖ γἰάθιο; παπα εἴπηα] οἱ Πασε[Ιοταπα 5οπῖζη5 εχαι(1θ- ε 

Ῥαΐπτ, εί Ρ]οταία5 6ογΙΠ1 απὶ ἵηπ ἴππε {ουγεραπίαι, εἰ ίου- 

πιοπία, οἱ ορρῖ, οἱ τοίω; ΟΙήπιωτα ἀῑποετρεραί, ΟεΓβθγής. Ἶ 

Ἰαπίαπᾶο. γοιαραί: ππα απίση ΟΠΊΠΕ5 Ῥυπίοραπίης, Τ6ρες, 

«οιν{, φαίταρα, Ραµρθιες, ἀῑνίες, ππεπα]οί; 

Ῥωπηίοραί ραϊναἴογΙπη. 

οππείοξ(ιθ 

Νοπηι]]ος ασπογίπαης οἰῖαπα εοπδρῖ- 

οαἲ ΘΟΓΙΠΙ 4θ ΠΗΠΠΕΓΟ 5οἰ][εεί, απῖ παρε γίαπα Ππ]εταηί τ ή 

ΠΠ γετο γα ριάογε γυ]μας [εποβαπί 5εξεσιο αγεγτεῦαπί ι ἳ 

αποᾶςί [ογίε πος αδρίογεηέ, γα]άε απἰάεπα 5εην Περι Τη ΠΙοάΗ) 

αἴαπα αἀπ]αίοτῖε, 1 1ρ5ῖ απϊ Γαεταη{ απαπ ρηίας Βταγες 

εἰ 5υροτὈί αἴογαπα οση{ειηίογος 1η Ίας γία! Αἱ ραυρεή μας [ 

το ἁἰπι]άία. Ῥατίο ΠαΙοΙΠΑ Ππιπιυπίίας εγαί οοποεςξᾶ ο 

ασσπῃ Ππίογαπἰεγίδσεπί, 4επιο Ῥαπῖς α[Ποἰεραπίαν. Ῥοπ[ο 

Ί]α οἰῖαπι τίαί [αρυ]οσδα, Ἰνίοπεπι, ΦΙΣΥΡΗΙΠΙ, ΡΗΙΥΕΘΠΕ 



[το -- 119) ΧΙ. 

τὸν γηγενη Τιτνὸν, Ἡράκλεις ὅσος: ἔχειτο γοῦν τόπον 

πέχων ἀγροῦ. 

1δ. Διελθόντες δὲ καὶ τούτους ἐς τὸ πεδίον ἐσθάλ-- 

λομεν τὸ ἈἈγερούσιον, εὑρίσχομέν τε αὐτόθι τοὺς ημι-- 
ἔους τε χαὶ τὰς ἡρωΐνας καὶ τὸν ἄλλον ὅμιλον τῶν 

νεχρῶν κατὰ ἔθνη καὶ κατὰ φῦλα διαιτωµένους, τοὺς 
μὲν παλαιούς τινας καὶ εὑρωτιῶντας καὶ ὥς φησιν 

Ὅμηρος, ἀμενηνοὺς, τοὺς δ’ ἔτι νεαλεις καὶ συνεστη- 
Κότας, καὶ μάλιστα τοὺς Αἰγυπτίους αὐτῶν διὰ τὸ 

πολναρκὲς͵ τῆς ταριχείας. Ἕὸο. μέντοι διαγιγνώσχειν 

ἔχαστον οὐ πᾶνυ τι ἣν ῥάθιον" ἅπαντες γὰρ ἀτεχνῶς 

ἀλλήλοις γίγνονται ὅμοιοι τῶν ὁστῶν γεγυμνωμένων : 

πλὴν ἀλλὰ µόγις τε καὶ διὰ πολλοῦ ἀναθεωροῦντες 

αὐτοὺς ἐγιγνώσκομεν. Ἔλχειντο ὃ) ἐπ ἀλλήλοις 

ἀμαυροὶ καὶ ἄσημοι χαὶ οὐδὲν ἔτι τῶν παρ ἡμῖν κα-- 

λῶν φυλάττοντες. Ἄμέλει πολλῶν ἐν ταὐτῷ ανασα, 

κειμένων καὶ πάντων ὁμοίων φοβερόν τι χαὶ διάκενον 

δε ελορκότων χαὶ Ἰυμνοὺς τοὺς ὀδόντας προφ αινόντων, 
ἧπόρουν πρὸς ἐμαυτὸν ᾧτινι διαχρίναιµι τὸν Θερσίς ην 

ἀπὸ τοῦ καλοῦ Ν ιβέως ἢ τὸν μεταΐτην Ἶρον ἀπὸ τοῦ 

Φαιάκων βα ασιλέως ἢ Πνρρίαν τὸν µάγειρον ἀπὸ τοῦ 
Ἀγαμέμνονος: οὐδὲν γὰρ ἔτι τῶν παλαιῶν Ἰνωρισμά- 

των αὐτοις παρέμενεν, ἀλλ᾽ ὅμοια τὰ ὁστᾶ ήν, ἄδηλα 

καὶ ἀνεπίγραφα χαὶ ὑπ᾽ οὐδενὸς ἔτι διακρίνεσθαι δυ-- ἴ 
νάμενα. 

10. Γοιγάρτοι ἐκεῖνα ὁρῶντι ἐδόχει µοι ὃ τῶν ἀνθρώ- 
πων βίος πομπῇ τινι μακρᾶ προσεοικέναι, γορηγεῖν δὲ 
καὶ δικτάττειν ἕκαστα ἡ Γύχη διάφορα καὶ ποικίλα 

τοῖς πομπευταῖς τὰ σγήµατα προσάπτουσα΄ τὸν μὲν γὰρ 

λαθοῦσα, εἰ τύχου, βασιλικῶς. διεσχεύασε «τιάραν τε 

ἐπιθεισα καὶ δορυφ όρους παραδοῦσα καὶ τὴν κεφαλὴν 
στ έψασα. τῷ διαδήµατι, τῷ δὲ οἰκέτου σχημα ; τεριέ έθη- 
κε. τὸν δέ τινα καλὸν εἶναι ἐκόσμησε, τὸν δὲ . ἄμορφον 

γελοῖον παρεσχεύασε: παντοδαπὴν Ἱὰρ, οἶμαι, δεῖ 
να τὴν θέαν. Ἠολλάκις δὲ καὶ διὰ µέσης τῆς 
πομπῆς µετέθαλε τὰ ἐνίων σχήματα οὐκ ἐῶσα ἐς τέλος 

διαπομπεῦσαι ὣς ἐτάχθησαν, ἀλλὰ µεταμφιέσασα τὸν 

μὲν Κροῖσον ἠνάγκασε τὴν οἰκέτου καὶ αἰχμαλώτου 

σχευὴν ἀναλαθεῖν, τὸν δὲ Μαιάνδριον τέως ἐν τοῖς οἳ- 
τοῦ Πολυχκράτους τυραννίδα 

εἴασε γρῆσθαι τῷ σγή- 

αέταις πομπεύοντα τὴν 

μετενέδυσε, χαὶ µέχρι μέν τινος 

ματι ἐπειδὰν ὃ᾽ δτῆς πομπῆς καιρὸς παρέλ δη, τηνικαῦτα 

Ε οτοζἆ ἀποδοὺς τὴν σχευἠν καὶ ἀποδυσάμενοςτὸ σχΏμα 
μετὰ τοῦ σώματος ὅσπερ ἦν πρὸ τοῦ γέγνεται, μηδὲν 

τοῦ πλησίον διαφ. έρων. Ἔνιοι δὲ ὑπ ἀγνωμοσύνης, 
ἐπειδὰν ἀπαιτῃ τὸν κόσμον ἐπιστᾶσα Ἡ Ῥόγη : ἄγθου- 
ταί τε καὶ ἀγανακτοῦσιν ὥσπερ οἰκείων τινῶν στερισκό- 

μενοι καὶ οὐχ ἃ πρὸς ὀλίγον ἐχρήσαντο, ἀποδιδόντες. 

Οἴμαι δέ σε καὶ τῶν ἐπὶ τῆς σκηνΏς πολλάκις ἕορακέ- 

ναι τοὺς τραγικοὺς ὑπυκριτὰς τούτους πρὸς τὰς χρείας 

τῶν δρ αμάτων ἄρ τι μὲν Κρέοντας, ἐ ἐνίοτε 9 Πριάμους 

γιγνομένους ἢ Ἀγαμέμνονας, καὶ ὃ αὐτὸς, εἰ τύχοι, µει- 
ν ν / ο Αλ ενκο τν) Ἀ {. 

κρὸν ἔμπροσθεν µάλα σεμνῶς τὸ τοῦ Κέχρο οπος ἢ Ερε- 

Ἰθέως σγΊμα μιμησάμενος μετ ὀλίγον οἰκέτης προτλθεν 

ΝΕΟΥΟΜΑΝΤΙΑ. 

Ὦ απϊς]ε αἱ Παβία. 

15. ἰ0. 105 

Ταπία] ΕΠΙ πια] 56 Πα Ώοπίοπα, {6ΓΊσρΠΒΠΙ ΤΙ ΕΠΗ 1 Ἠετοι]ε, 

Ὑπαπία5 ογαί 1 ]αουραί οηἴπα δραἱἴαπα οὔζΗραης5 ασιῖ, 

15. Ηϊ5 4ποφπα ρια[ε(ς, ἵπ ΟΑΠΠΡΙΠΙ Πο5. Ἱη[οίηηιις 

Αολοησίαα , ἱπγοπίλαδ(αο Τί δεπη]άσος, οἱ μοιοῖας, οε- 

ΤουαΠ] 16 ΠΙΟΓΙΠΟΤΗΠΗ ἵπ ρορι]ο5 οἱ ρας ἀἱεροι Πίαιι {πγ- 

αμ 1βί σοηπιογαπίθηα 5 γείετος αἰίο5 5ἰπαιο ππασίᾷο5 αἱ, 

τί αι ΗοπετΗς, τοβογῖς αχροτίες; αἰίο τοζσηίος οἱ «ΟΠΙ- 

Ρασίος., Πηριηιῖς νοιο απ οκ ΙΠίς Ερυρί οταΠὶ, ΟΡ 60- 

απτα. ες ἀπταυ η Μαίρη. Ὑεταπα ππαππ(ΠοΠ](1ο ἀσιο- 

56616 ΠΟΠ αἀπποάμπη ογαί [αε]]ς : ΟΠΊΠΕς επῖπα ρ]απο 5ἱ0ί {η- 

γ]σεπα ΠΩ φἱη]ος οδδίρας πιάα[ἰς: γἰκ {απιοη 6{ ρου ΠΠΓΓΗΓΗ. 

ἵεπηρις. σοηίαπηρ]α({ἴ 05 ποδοΙίαραπαας. {αζσβαπί αΠ{θΠΙ 

αοενα[ἵπι, οΏδοινί Ἰσποβίαπα, εί πλ] εοΓάΠΙ, πα αριᾶ 

ηο5 Ρι]οµνα γἱάρηίαν, 5ειγαηίο5. ΟυΙΠ πιο, πη]5 εο σπα 

ἵη Ίοσο 5οο]εί{ς Ιαουπίῖνας, οπηοῖς οπή ριις, απ! (ουρία 

αμἱά ἆαπα ρου γασπος οσ]ογηπι ογΏες Τη{πογοΠίΗ1, πάοξςᾳμθ8 

ἀοηίος οδίεηάετοηί, ΠπΘΟΙΠΙ Ἰς[ίαβαπα, απο δίσπο ἀἰδοσγα- 

16 ΤμαΓ5ΙἴΕΠ ἃ [ΟΓΠΟΣΟ Νίγαο, ααί ΠΘΠΚΙοΠΗ Πτα α Ρ]ορα- 

ομπα τοσα, απί Ῥγγγπίαηι 6ο(πΠΠΙ αἲ. ΑΚΑΙΠΟΙΠΗΠΟΠΟ : ΗΙΙ 

επίπι απρ]ία5 ρεϊςιπογαπη ΠπάἰοίοΓαπη ἐρεῖς αὐμωνομαί, 5δεᾶ 

οοπςἰηη]ία ο55α 6’ ΠΕ, Ἱπεσγία πηΗ]δαο Ποῖῖς ἱη5ο]ρία, 5ἷο 

αἱ α ποπλίηο απηρΗα5 ἀἰς[ίησιϊ ροβδεη{. 

16. Τιαπα γεγο ἴδία γἰάσπί{ γΙάεραίαΓ πμ! ΠΟΠΙΙΠΗΠΙ γἷία 

μοπηρα. οπ]αςάαπα Ιοησα θἰπππάίποια Ἰάβοτος αἀηηηϊ- 

5ίταγο νογο αίᾳιο οάίπατε ςἱησα]α Εονίηπα, ἀἴγοισος ας γα- 

1105 Ῥροπηραπα ἀποσηΐμιας Μαρίας αἰήρασης τ Πο οΡΊηα 

ορ]αίππη, δἳ [ου5 [ο{, τοσα]ί ου]ία Ἱηδίγαν]έ, ατα Ἱπιροδίία, 

φα{ο]ΗΗθας αά άῑῑῖ5 οἱ εαρ][ο ἀῑαάειπαία οοτοπαίο : αλονῖ 56υ- 

ναι 5οΠθιπα ία οἴνοπππάθα1ί : αΠἴα πα (ΠεπάσΠ1 [ογη1 ἆθεοτα 

ογπανξ : Ἠαπα ἀο[οΓΠηΘΠΗ ας πἴεα]αη ΠΗΧΙΕ: οκ οηιμ]ροηϊς 

οπίπα, Ρίο, [ουπηῖς ἀεσοί σοπιροπ{ Ίχου δρθοίασΙ]ΠΠΗ.  ΦαΡ6 

γοτο Ροῦ πηδάίαπα ΡΟΠΊΡάΠΙ ἱπ]π]πίαγο 5ο]εί ΠΟΠΠΗΙΟΓΙΗ Ἰχα- 

ΡΙΠΗ5, αι 5ἱηοι5 αἆ βηοπι π5απο ρόηρΏ ΙπίοΓοξδςθ πο ζ0|- 

Ἰοσα1{ ποναπί οτι : αἴαπο αἆθο ἀείνασίο ῥιογο γοδιία 

Οῶβ11 οοςρῖέ 5ουνί οαρϊνίαια ουΠαίαΠΙ Η5Ίρενος ΜΙααΠ- 

απίο οοπίτα, απί Μασίσπι5 ἵη Ροπηρα ειγῖς ογαί Ππηηίνίης, 

Ῥο]γοναίἶς (γταππϊάσπα Ιπάιέ 6ούε αἆ αᾳπος {επαρας ροι- 

γεναπα αῖ Ῥοπαρα. ἵεππρας Ῥιωίοήξ, 

ίππο ππαςαπίςαπα, τοάΙίο ουπαία εχιίοηο Παβία οΏχ 

εοιρογα,, (μα]ΐ5 ογαΓ απίς, Π{, πΙμΠ αὐ αἲίο απο μεί ἀἴγειςας. 

δυπί απίοπι απ ϱι. ἀθηποηία, απαπάο τερε[ξ οΥΠαΠΠΠΙ 

Ιηδίαης 1ρδίς Πονίαπα, σναν[ίοι [οιαπί αἴ(ας ΙπάΙσησυίν 

απαδί Ῥγορη5 ααἱρησάαπα τοῦας. ουραΙ, πο σα τοὐᾷσμίες 

ασ αἲ ρα γα {παρα πππίπα 5αΠηδεγαΠ{. ΟΡΙΠΟΙ ΠΙΕΙ 

αοναπη απ Υγουδαπίης ἵΠ 56ρηᾶ 58 ρθ ἴο γ]άϊςςο ἰγαρίσο5 αςἰο- 

τον Ιδίος, απ, ῥτουί αξας [αυπ]αγαπα ροροξσσηϊέ, πο 

Οτευπίος, αας Ὀγίαμαϊ Παηί, ααἲ ΑΡάΠΙΕΙΙΠΟΠΕς : Ι461παάπς, 

5ἱ Ιία ενοπ]ς, απῖ ρα1]ο απία να]άς ππαση]ῇσο Οεετορίς απί 

| Ἐτοςμί]οί. ροἱ5οπα Πα. ας ΠΠ, οοη[ο ΕΠ. 5ογας Ῥριοάίτε 
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ος» τν το ες ες 
ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ κεχελευσµ.ένος: ἤδη τοῦ 

ἕκαστος α 

ῥας ὄοντ' εοσκούσος 
λ 

την 7 ρυσόπα-- 
αν  θν. / 
ο μετα αποουσαµ.ενος 

στον ἐκείνην ο μα” καὶ τὸ ποσο ν ἀποθέμενος χαὶ 

χαταθὰς ἀπὸ τῶν ἐμθατῶν πένης καὶ ταπεινὸς περίεισιν 

οὐχέτ' Ἀγαμέμνων ὃ Ἀτρέως οὐδὲ Ερεῶν ὅ ὁ Μενοικέως» 

ἀλλὰ Πῶλος Χαρικλέους Σουνιεὺς ὀνομαζόμεγος ἢ Σά- 

τυρος 6 «ρήευνονος Μαραθώνιος. Τοιαῦτα χαὶ τὰ τῶν 

ἀνθρώπων πράγµατ τά ἐστιν, ὡς τότε µοι δρῶντι ἔ δοξεν. 

ας ον λ. Εἰπέμοι, ῶ Μένιππε, οἳ δὲ τοὺς πολυ-- 

ύτους καὶ ὑψηλοὺς τάφους έχοντες ὑπὲρ Ἡς 

τήλας χαὶ εἰκόνας χαὶ ἐπιγράμματα οὐδὲν τιμ. τώ- 

τελεῖς τ 

χαὶ σ 
τεροι παρ᾽ αὐτοῖς εἰσι τῶν ἰδιωτῶν νεκρῶν; 

ΜΕΝ. Ἀηρεῖς, ὤ οὗτος: εἰ γοῦν ἐθεάσω τὸν Μαύ- 

σωλον αὐτὸν --- .λέ εγώ δὲ τὸν Καρα, τὸν ἐκ τοῦ τάφου 

περιθόητον --- εὖ οἶδα οὐκ ἂν ἐπαύσω γελῶν, οὕτω τα-- 

πεινὸς στο ἐν παραθύστῳ που λανθάνων ἐν τῷ 

λοιπῷ ὃ ἐμοὶ δοχκεῖν, τοσοῦτον ἆπο- 

λαύων τοῦ ο ο. παρ᾽ ὅσον ἐβαρύνε το τηλικοῦτον 

ίµενος ἐπειδὰν γὰρ, ὦ ἑταῖρε ὁ Αἰακὸς 

δήι μῳ τῶν Ννεχ ρῶνε 

α ἄίθος ἐπ χεί 

ἄπομε ον ήση ἑκάστῳ τὸν τόπον ---- δίδωσι δὲ τὸ μέγιστον 

ποδα ὁς --- ἀνάγκη αγ απῶντα, καταχεῖσθαι πρὸς 

πλ ρα δ) ἂν οἴμαι μᾶλλον 
ο ο. 
ο 

πράπας 

λοῦντας ος 

ελα χα) ὑπὸ τοῦ ον ὑθριζομένους χαὶ κατὰ 

χόρρης παιομένους ὥσπερ τῶν ἀνδραπόδων τὰ ἄτιμό- 

τατα" Φίλιππον Υοῦν τὸν Μακεδόνα ἐὸ( θεασάµ.ενος ο0δς 

αρατεῖν ἐμαυτοῦ δυνατὸς ἦν ἐδείχθη ὃ δὲ µοι ἐν Ἰωνιδίῳ 

τιν) μισθοῦ ἀχούμενος τὰ σαπρὰ τῶν ὑποδημάτων. 

ΤΠολλοὺς ὃ δὲ χαὶ ἄλλους ἦν ἰδεῖν ἐν ταῖς τριόδοις | μεται-- 

πτωχεύοντας ος ο. χαὶ ῆτοι ποροοπω» 

ἀπορίας Ἆ τὰ πρῶτα διδάσκοντας γράµ- 

τοῦντας» 
ΦΙΛ. 

χαὶ μικροῦ δεῖν ἄπιστα. 

χαὶ Διογέ γης καὶ εἴ τις ἄλλος τῶν σοφῶν» 

ΜΗΝ. ο μὲν Σωκράτης κάχεϊ περιέρχεται ὃ διελέγ- 

7ων ἅπαντας: σύγεισι δ᾽ αὐτῷ Παλαμ-ήδης καὶ Όδυσ- 

σεὺς χαὶ Νέ στωρ χαὶ εἴ τις ἄλλοςλάλοξνε εκρός. Ἔτι 

μέντοι ἐπεφύσητο αὐτῷ καὶ διῳδήχει ἐκ τῆς Φαρμαχο- 

ποσίας τὰ σχέλη. «Ὁ δὲ βέλτιστος Διογένης παροικεῖ 

μὲν Σαρδαναπάλλῳ τῷ Ἄσσυρίῳ καὶ Μίδα τῷ ο. γὶ 

καὶ ἄλλοις τισὶ τῶν πολυτελῶν- ἀκούων δὲ οἵμωζόντων 

αὐτῶν καὶ τὴν παλαιὰν τύχην ἄναμετρουμένων͵ γελᾶ 

ε χαὶ τέρπεται χαὶ τὰ πολλὰ ὕπτιος καταχείµενος 

δει µάλα τραχεία χαὶ ἀπηνεϊ τῇ Φωνῆ τὰς οἰμωγὰς 

αν ἐπικαλύπτων, ὥστε ἀνιᾶσθαι τοὺς ἄνδρας καὶ 

ο. κέπτεσθαι μετοικεῖν οὐ φέ ἔροντας ̓  τὸν σμν 

ϱ. ΦΙΛ. τον μὲν Ἱχανῶς: τί δὲ τὸ Ψήφισμα ἦν, 

ὅπερ ἐν ἀργη, ἔλεγες πεκυρῶσθαι : χατὰ τῶν πλουσίων; 
ΜΕΝ. ἢὸ γε ὑπέμν ησας' οὗ γὰρ οἳδ ὅπως περὶ 

τούτου λέγειν προθέμενος πάμπολυ ἀπεπλανήθην τοῦ 

λόγου. Λας ρίθοντος γάρ μου παρ αὐτοῖς προὔθεσαν 

οἱ πρύτάνεις ἐχχλησίαν περὶ τῶν κοινῃ συμφερόντων: 

ἐμαυτὸν τοῖς νε- 

Ἄτοπα διηγῃ τὰ .. τῶν βασι έων 

Τί δὲ ὅ Σωκράτης ἔπραττε Ἱς 

«Ἱ 

δα 

αλ ο Ν / 3 17 
ἰδὼν οὖν πολλοὺς συνθέοντας ἀναμίξας 

έρξας λέγω καὶ Δαρε είους καὶ Πολυκράτεις- 

ΚΥΟΜΑΝΤΕΙΑ. 17-- 1υ. {490 -- 49) 

5ο]εί α Ροεία Ίπ5εας : αἲ ΠηΙτο Ίαπα ἀναιπαία, (πΠπῃ οχηθιῖ! 

ϱΟΝΗΠΗ πἱδηο 41γΟ 5ΡΔΓΔΗΠΗ 1]]άΠ1 Υο5ίσΠΗ, ΡΒΙΞΟΠΑΠΙ Ροβι16: 

Π{, οἱ ἀαδεοπασενῖί α ουμηνηῖς, ραπρου οἱ Ἠηῆῖς μα έηι 

Ἰα{, ποπ ἄΠΙΡΙΗ5 ΑΡΑΙΠΕΠΙΠΟ Αἰτεῖ ΠΗ5, πομιο Ογοοῃ Ἠο- 

πωσαί, 5εᾷ Ῥο]ας Οαπίε]ς Βιπ]οηςῖ ΠΟΠΗΙΠΘ πηπς «πο 

ἀἰσίας., ααἲ Ῥαΐγγις Τμοορῖοπῖς Μανα[Ἰοπῖας. Ῥονϊπάς αἲ- 

απο Ιδία ΜοπηίπΙπα 4ποηπε Τος 5ΗΠΤ, αἱ πηΕῖ έπη γΙάεη{ῖ αρ. 

ρατηῖξ. 

17. ΡΗΠ,. ΑΔί ἀῑο αμ, απω5ο, Μεπίρρα, απ εππίποςο 

ἴδία 56ρι]ογογΙπ] οἱ οε]α πιοπυπηθηία µαβθηί 1η {οιρῖς, ϱ0- 

Ἰάπηπας, Ἰπιασίπες αἴᾳιο Ιπςοηρίοπος, πΙμΙηο 5η ΤΟΠΟ - 

τα(ΊοΓες αριά 605. παπα Ρ]ερεῖί πιογ1 

ΜΕΝ. Ῥε]ϊνας, ο Ώοπο: αποᾶςὶ οοηδροχίδ5ες Μαιςο]απι 

Ἱρδυιη (0αγοῦα 1αΠα ἀἴεο, ου]α5 οχ πποππποπ{ο Ἰαΐο απια 

οἰνο η [ογ 1), 14 απἰάθηη Ώθιιο 5ο1ο, {6 ορ5δα ΓΗ ΤΠΠΙ ΠΟΠ [1ἱς5ε. 

α τιάθηᾶος [ατα Παπ Πίου αβ]εσίας ογαί Τῃ απρι]ο (πού απι 

τουοίο,, Ιαΐοης ἵπ τοῖσα πιούποΙ(η σοπία, {απίππα, ορ]- 

πίοηθ Ίηθα, Γγασία5 οπρίεης οχ πποπιπιοµίο, απαπίαπα σγᾶ- 

ναβα{ατ {αη1 συαπά1 ΟΠΕΤΕ ΡΓΕΣδΙΗ5 : ΠαΠα, ἀΠΙΙ66, Ροδί(παπα 

«Ἐποις αἀπιθηδις οδί 5 ΠΠ] 5Ιησι]ῖ5 1οςή (1ι{ απίοπι αι 

ΞΠΠΙΠΙΗΠΙ ΠΟΠ Ρ]α5 ροά6), ο0 πδεθςδο οδί οοπ/οηίος 4δομπι- 

Ῥθγ6 «ΟΥΡΟΤΕΘ αἲ πποάμ]απα ερα(Π οοπίγασίο. απ ΡΟσΓΟ 

πιπίο ππασί5, ΡΗίο,, γἰδίαδος, ἱ 5Ροσία»5ες Π]ος (1 1688. 

αριᾶ πος οἱ αἰταρῶ Γαογαπί, πηρηάἰεαπίος ΠΡῖ, οἱ το] 5α]σα- 

πηρηίαιῖος οχ Ἱπορία, Υο] οἸοππεπία Ῥηῖπια ἀοζθηίος, ἀππι α 

απο]βοί οχ γι]σο εοπ{πηηο]ία5 οἱ αἱαρας ἵπ οαραί Ἱπιρασίας 

ραππίαν, Ῥεπάθ ασ πΙαΠΟΙΡΙΟΡΙΠΑ γἨςδίηια. ῬΙήΙρραπα 

απἰάθπα Μασεάοπαπα 4Παπάο σοπ{σπηρ]αμα!, Ῥ]άΠ6 Π1θ οοΠ{]- 

ΊΘΓ6 ΠΟΠ. Ρροίθγαη : 5οϊ[σοί πιοηςίταραίαν πμῖ ἵπ. αησα]ο 

αποάαπα ππεγεείς τοδαοῖθης α[ίος οαἱερος.. Μπ]ίος ργῦ- 

ἴογθα αῖος γῖάστε Πεσβαί ἵπ γῆς 5Βρεπα Ρε[εηίθ5, Ἀθγχας 

Ἱπ(παπη, Ώανίος οἱ Ῥο]γεναίας. 

18. ΡΗΠ,. Μα Ὀί]α παιγας 4ο γοσίρας, οἳ ρανάπῃ αρεςε 

απἴῃ ΙπεγοάΙρ]]ία. Οπ]ά απἱοπ Βοστγαίος αποραί, οἳ Ώίοροπες, 

αἱ ἵ ααἲς αἴας παρίοπίΠα” 

ΜΕΝ. Φοεγαίος 1ρῖ 4ποαπο οραπη]α]αί ΤεάαγβΘΗ5 ΟΠΙΠΕ: 

αάδιπί απίοηα 1ρςῖ Ῥα]απιοάος, ὌἼψδςες, Νεδίου, οἱ 5ἳ αᾶ 

αἴῖα οί ππηῦγα σαιτ] : αασάππα Ὑοτο Ἱηβαία ΤΙ εναπέ 

αίήπο οχπππαθγαπ{ ο γοπθηϊ Ροία οηνα. Ορίπηας αίεπι 

Ῥϊοσοπος Παβία Ἱαχία βατάαπαρα]απα Απδσαπα, ΜΙάαπα 

Ῥμεγσοιη οἱ α1ἴος ᾳπποδάαπα Ἰοπηίπαπη 5ρ]οπάιάογαπη : 05 

απαπα απᾶ1 ρ]οναπίος ρεϊςίπαπιαιο Γογ{ΗΠΑΠΙ αΠΊΠΙΟ. ΓΕΠΊΟ: 

Ποπίος, πᾶδί ας ἀεΙοοίαίαςΣ απα Ρ]ανἱλά Πα δαρίης ΤδςΙΠΙ- 

Ῥομς. οαπίαί, γαἰάο αδροτα αο ἆπτα τους οἶπ]αίις 6ογύηὰ 

αΏδεοπάθῃς; αιιοᾶ. ΠΠ α4θο πιο]οδίο ραβαπίς, αἱ οι. 

γο]ναπί π]σταπά1, ΠΟΠ [ογοπίος ΏίοβθΠεπι. : | 

19. ΡΗΙΙ,. Ίδια φπἱάθπα φαἲῖς:, 56ᾶ αποᾶ εταί Π]αὰ Ρ]εβῖ-- 

φοἴίππη, αιοᾶ Ἰπ]ῖο ἀἴσθρας ρογ]αίππα 655ε αἆνγειεις ἀῑνϊ(οςᾖ 

ΜΕΝ. Ώοπο τογο 5 Ώπποπηϊςεῖ : ποβοῖο οηῖπη αποπηοᾶο, 

η ἆς ο0 ἀἴζοτο Ριοροδιδδοα, Ἰοπαῖκείπιο ανετα αἲ΄ 

Ἰπς [Πίο 56ΓΠΠΟΠΟ. Έπσο παπι Υοισαρας αριιά Ππ[οιος, εαῖ- 

χογιπέ ΡηγίαΠος οοη]ίία ἆ6 τρις αἲ οοπππΙΠοΠα ΠΙίαἴεηα 

Ροτπεπίρας : 6ρο, απὶ πηπ]ίο5 γἰάετεπι οοπουιεηίες». 
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- 3 Δ νὰ ο η ος κα 

Χροις εὐθὺς εἲς καὶ αὐτὸς ην τὼν εχχλησιχστὼν. 
δ ᾿ 

γήθη μὲν οὖν καὶ η 

{ ὶ γὰρ αὐτῶν Ὑόρητο πολλὰ καὶ δεινὰ πλουσίων: επεὶ γὰρ αὐτῶν κατηγόρητο πο |λὰ καὶ δευνὰ, 
- / λ « ν. 4 . 3 --- βία χαὶ αλαζονεία καὶ ὑπεροψία χαὶ ἀθικία, τέλος 

4 ῶ ὢν ἄνέ πας σοι ἄναστάς τις τῶν δηµαγωγῶν ἀνέγνω Ψήφισμα τοιοῦ 
τον. 

ΦΗΦΙΣΜΑ. 

50. « Ἐπειδὴ πολλὰ καὶ παράνομα οἳ πλούσιοι 
: ; - : 

ἁρπάζοντες καὶ βια 
ο] 

-- ο 
παντα τρότ ν των πενητων Ἀαταφρονουντες. 9εδόχθω 

ς ΄ Δ Δ 

ἀποθάνωσι, τὰ μὲν 
ο ο ρήισς πα ιΗ 

τῃ βουλῃ καὶ τῷ δήµῳ, τι πωσις τὰ 
ῶ ι Ώ 3ν - - 8, σώματα αὐτῶν κολάζεσθαι καθάπερ χαὶ τὰ τῶν ἄλλων 

ὢν, τὰς δὲ Ψυχὰς ἀναπεμοθείσας ἄνω ἐς τὸν Βίοι πονηρῶν, τὰς δὲ Ψυχὰς ἀναπεμφθείσας ἄνω ἐς τὸν βίον 

δύ ες τοὺς ὄνους, ἄχρι ἂν ἐν τῷ τοιούτῳ δια-- καταδύεσθαι ἐς τοὺς ὄνους, ἄχρι ἂν ἐν τῷ τοιούτα 
τὸ ἐ νο ο ο γάγωσι μυριάδας ἐτῶν Χοσιν, ὄνοι ἐξ ὄνων : νερο 

γιγνόµενοι, καὶ πετ. τες .. στη 
ἐλαυνόμενοι, τοὐντεῦθεν δὲ λοιπὸν ἐξεῖναι αὖτοις ἄπο-- 

. σι - η ωοΗμαδμα Ἀανειν. Ἠϊπετὴν γνώµην Κρανίων Σχελετίωνος Νεχυ- Ξς αμ 
σιεὺς φυλῆς Ἀλιθαντίδος. » 

«νι .ω / 
υπο των πενητων 

ΐ , να 
ροτόνησε ὃξ τὸ πλῆθος χα 

Ξ Ξ τη ος ον µήσατο ἡ Βριμὼ καὶ ὑλάκτησεν ὅ Κέρθερος: οὕτω γὰρ 

ῃ 

λ 

ο ν ; 
ινα ἡγεῖται τὸν ἄριστον βίον. 

ο ο Β τυφλόν τι γερόντιον καὶ ὢ χρον καὶ λεπτόφωνον ---- (ρον κ. 
ἀλ ’ Ὕνδ . ως ’ ἔχνον, φησὶ, τὴν μὲν αἰτίαν οἶδά σοι τῆς ἁπορίας 

ι 2 «} 
ιπν 

[ο] η] 
ᾱ α] -. ο. 3 

1 παρα των σονων Ξ 
υα) 

Δ ΄ ή ὃ θέκις λέγειν προς ας" ἀπείρηται γὰρ ΐ τος. τς 
Ῥαδαμάνθυος. 

. σ , Ει «ἲ φὲ- 
Ὅ ο 

«Ωω δω ϱν Ον ὢι 

1] ὅ- υ] ο 

η 

πολὺ τῶν ἅλ-- 

ὃς τὸ οὓς φησιν, 
η 

ε ’ λων ἀποσπάσας 7 ρέμα προσχύψας περ τν ος ϊ τα Ἐν τῶν ἴδιωτῶν ἄριστος βίος καὶ σωφρονέστερος: ὥς τῆς 
. - πα σοι ἄφροσύνης παυσάµενος τοῦ μετεωρολογεῖν καὶ τέλη καὶ 

.ς ο σ- λ 4 ωσς ”-. π - - ἀρχὰς Επισχοπεῖν καὶ χαταπτύσας τῶν σοφῶν τούτων τς να ας τ καν συλλογισμῶν καὶ τὰ τοιαῦτα λῆρον ἠγησάμενος τοῦτο 
ᾳ ι ν ντα μόνον ἐξ ἅπαντος θηράση. ὅπως το παρον εὖὐ θέµενος - Ἡ ο τὰ παραδράµης γελῶν τὰ πολλὰ καὶ περὶ μηδὲν ἐσπου-- 

δαχώς. 

Ὃς εἰπὼν πάλιν ὥρτο κατ’ ἃσ 

η ς Εν ον. ος 2». Ἐγὼ δὲ-- καὶ γὰρ ἤδη ὀψὲ ἣν ---- Ἄγε δὴ, ὦ ιού ο τς ὀρολι πο Μιθροθαρζάνη,, φημὶ, τί διαμέλλομεν καὶ οὐκ ἄπιμε 
11 βιανη. ΗΕ ἵν | { ὔθ μον ον: Ὁ ὃν τοὺς κος ο ος- πα. ος αὖθις ες τον βίον; Ὁ δὲ πρὸς ταῦτα, ἄρρει, φησὶν, ὢ ῶ « Μένιππε- ταχεῖαν γάρ σοι χαὶ ἀπράγμονα ὑποδείξω ἀτραπόν. Ναὶ δὲ ἁπαγαγών µε πρός τι χωρίον τοῦ ἄλλ άράς δι μας / Μας / ἄλλου ζοφερώτερον ὃ ἔας τη γειρὶ πόρρωβεν ἀμαυρόν τι καὶ λεπτὸν ὥσπερ ιὰ χλειθρίας ἐσρέον φῶς, Εχεῖνο, ἔφη, ἐστὶ τὸ ἱερὸν τὸ Τροφωνίου, κἀχεῖθεν Χατίασιν οἳ 

ΧΙ. ΝΕΟΥΟΜΑΝΤΙΑ. 50-95. 
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πηπηϊχίης υπηῦεῖς, ςἰαῖπι ππις εταπα Π]οτυὸ (πΠθης πι 1 

ἵη ϱΟΠΕΙΟΠΕΠΗ γεηῖρηᾶϊ Ίας θιαξ : {μη Ιβίίης εἰ αῖα «πμ 
| αὐπη]ηϊκίταία,, οἱ ἀεπίἽπαε ᾳποά αἲ ἁῑνίίες 5ροοίαβαῖ πρσο- Πππα. Πασαε (ΠΠ. οἴηηΠΙΠα αζσοικα[ἲ εδδοηί Πόσα 
εἴ Ετανιαπα» ἰο]οηίίᾳ, αγγοσαπίς, αρεγρία, πας Πα, 
1αμᾶσπα 5πΓ6ρης αΠααῖς Ῥορυ] ποάεγαίογαπι Ργοβ]οσ]έ 5εἴἴππι 
ἴα]ο. 

ΡΡΕΡΗΙΞΜΑ. 

20. « Οπαπάοφαἱάεπα πηπ]ία οἱ Ἰπ]ασία ἁῑγίίος Ῥετρείταπί 
1ῃ γίία, ταρίοπᾶο;, γῖτη Ιπ[ογρπᾶο ομπΙΡΗςήΠΕ πποβῖς ραπρο- 
το ἀεερίοαίπῖ Παβεπᾶο,, γίδηπι οί 5ομα(ῖ Ῥορι]οσπε, πε 
απυπη οῬ[επίΠί, Θογαπῃ ουτροτα Ῥωηας επΏθαπί ΠΟΠ. 56οιι5 
αἴαπε αΠογαπη. ΙΠΙΡΓΟΡΟΓΗΠΙ: απίπιας απίεπη ΞΙΓΞΗΠΗ γοῃῖς- 
»ᾶ5 Ππ γ[ίαπη ἀεπηπεγοῖ 1η 5ΊΠΟ5, πκαιθ οππι ἵῃ [η] είαΐα 
ἱταηδεποτῖπί Εῖς ορµίππῃ ο ααἰπᾳπασίπία. πηΏ]ία αηΠογΙπε, 
αδΙ ος αςίηῖς Ρτοσηα(1, οΠηεγα Γεγεηίος απο α Ραυρετίρης. 
ααἰῖ: εχ]ηᾶο 4επυπῃ αἱ Ἰϊσραι 1ρεῖς πιοτῖ. Ὠϊπι 5εη{εη/[ίαπι 
Οταπῖοιι 5οε]ε[ίοηῖς Ε. Νεεγα[εηςῖς, ἐπῖνα ΑΙἰραπί1ᾳς. ο, 

Ἠοε Ἰεείο ρεερΗϊςπιαίε ἵπ ευβγασία πηϊ{αηέ πιασσίταίης, 
5οἶν]ί ρίεῦς, Ἱπ[ροπιη]ί Ῥτίπηο, οἱ Ἰαίταν]ε ΟειΏθγίξ : ΠαΠΠ 60 
Ρασίο Πτηπα ΠπΠΐ οἱ ταία σπορ Ἰεοία 5πηῖ, 

21. Αίήπε μας ΠΡΙ δαπί ασία ἵηῃ ΕΟΠ6ΊΟΠΕ6. Ἐσο Ῥονγο, 
Ο’]Η5 Ρταῖῖα 60 ΥοΠοίαΠη, Τϊγοςίαῃι 0Η, επππας καρρίος 
τορανῖ, τε ἰοία Πατγαία,, τί ΕΧΡΟΠΕΤΕΙ πΗῖ απα]θπῃ [απάρῃι 
ἀπζαί ορίίπιαπη γ]ίαπι, Τιπῃ Πε τίσα ςαΏ]αίο (ε5ί απίοπι εβρίης οσπ]ἰς «οηϊσπ]ας, ρα]]ϊάας οἱ Τεπαϊςεῖηια νους), ΕΠ, 
Ἰπαπ]ε, οπηςαπα πονῖ {πας Πποπα[οπῖς α καρῖοηίῖρης οξςο οτίαπα», απῖ 5εευπι 1ρεῖ ἀῑδείᾶεηί : αἱ [ως ἨΟη εδἰ αρο αἲ {ο Ῥγο]οηαῖς ΙπίθγάΙσίαπη οπῖπι αἲ Ἐμαζαππαηίμο.. Να]]ο Ρασῖο, Ππαπαπα, ςπανίςείπιο Ραΐες, απῖπ εἰοηπετο, πει Π]ο Ἀδρου- πετίς, η {ε Ίρεο οαοοἵος: ΟΡΕΓΓΕΠΗ ἵη γίία. Τ]α επίπΊγενο, ΠΕΙΤΗ Π]ε ςοζαχῖστοί Ίοήσοηιο α οεἰοιῖς ἀΏε[γαχνῖςςεε, Ιεηῖέου ἸποΗπαία5 αἆ απτεπῃ, Ἰ[οίαταπα, αἲξ, ορίῖηια εί γἱία" οἱ γιά οπϊςείπα, Θ 1.96 ἴπ, Ῥοίία ἀθπιθη[ῖα γἱπιαηῇϊ ἐω]εςίῖα, εἴ Ππος ας Ρποῖρία ΤΟΓΙΠΙ Πηδρῖοῖοπα!, 4θδρπεης κ«ο]εγίας Ἠ]ος γ]οβίςπιος, εξ Ίο [α]ῑα Ῥτο Πηαίς ἆποεῃς, Πα ες οπηῖρα5 ΠΕΠ Πιοᾶο επαβετα, αἱ οὐ, ηποᾷ η πιαπῖριας εί, αρίεηίες πδας Ργοίοτεηγτᾶς τΙάεπᾶο Ῥ]ειαππα, πες (πϊσΠπαπα 5ο 5Μπᾷϊο οοπκρο[οιῖς, Ἠσρο απ)! ἀῑκεναί, τε- εερῖΐ 5ε ἵηπ αςρΠοᾶθ]ο οοΠςΙΓαΠι Ρταίαπῃ. 

22. Αἴπαε επο (οἰηῖπι Ίάιη «ΘΓΠΠΙ εὔα[), Απο ογο, ΜΙ- Ώπποβαίσαπες, Ἱπηπαπα, απῖᾶ υίτα ἨΙΟΤΑΤΙΙΥ εἰ ποι αΏίπηιις ΠΕΓΙΠΙ Τη γατα» ᾷ Ίος Πα, Ῥοπο, Ἱπαπέ, εδίο αΠΙπΠΟ ρ Μεμίρρε : Όγογεπα οἱ ζθπα {ΠΡΙ οἰ ΠΙΙΠΊΠΟ Πο] εςίπΙῃ οςίοῃ- ἆαπα παπηϊίοπι, πμ] αρα τ]ι τηε 4 σπεπάαπῃ Ίου] αἱ. το οασϊποκίοτεπη, ο5Ι6Πάεηςπε πηαπι Ῥτουι] οΏ5οΠα Ἀἰιοά οἱ ἵμιε (απαπαπι Ῥες [βηβξίΓαΠι πῃπεης Ίππιρη,, 1ηπ4, αἲξ, οί Ττορ]ιοπῇϊ ΙΑΠΗΠΗ; Δίας Ἰπᾷς ἄεξεσπάπηί 
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Αα / ΄ ο ν - ”ν ο 
ἀπὸ Βοιωτίας" ταύτην οὖν ἄνιθι καὶ εὐθὺς ἔ ε. ἐπι τῆς 

Ἑλλάδος, Ἡσθεὶς δὲ τοῖς εἴρημένοις ἐγὼ καὶ τὸν 

μάγον ἀσπασάμενος γαλεπῶς µάλα δι ιὰ τοῦ στοµίου 

ἀνερπύσας οὐχ οἵδ) ὅπως ἐν Λεθαδεία γ γίγνομαι. 

ΧΙ. 

Ν η ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΝΤΕΣ 

ἘΡΜΗΣ ΚΑΙ ΧΛΡΩΝ. 

ΧΑΔΡΟ 

ῃ 
1. ΕΡΜ. Τί γελᾶς, ὦ Χάρων; τί τὸ πορθµεῖον 

3 οἩ ἀ Α Ὁ 3 ιά 3 λ ς / .) / 

ἀπολιπὼν δεῦρο, ἀνελήλυθας ἐς τὴν ἡμετέραν οὐ πάνυ 

εἰωθὼς ἐπιχωριάζειν τοῖς, ἄνω πράγµασιν; 
./ 

ΧΑΡ. Ἔπεθύμησα, ὠ Ἑρμῆ, ἰ ἰδειν ὃποῖιά ἐστ 
Ἀ / 

ῷ βίῳ χαὶ ἃ πράττουσιν οἳ ἄνθρωποι ἐ ἐν αὐτῷ ἢ τί- 

«ἃ ῷ- 

ἓν τ 

γων στε βόμενοι / πάντες οἰμώζουσι κατιόντες 

οὖδε ὶς Ὑὰρ αὐτῶν ἁδακρυτὶ διέπλευσεν. 

οὖν παρὰ τοῦ Ἅδου χαὶ αὐτὸς ὥσπερ ὁ Θετ 

όγεως γενέσθαι ἀνελ. Ἴλυθα 
5 

νεπνίσχος μίαν ἡμέραν λειπι 
- Δ/ 3 
ες τὸ ὦ ὣς, χαί μοι δοχκῷ ἐς θέον ΞΝ Ισ έναι σοι"ς ξε- 

/ τ 5 χο τὰ ν αγ 
γαγησ σεις γὰρ ευ οἱιο ὅτι με τυμ.περ ινοστῶν χαι οειζεις 

.. ο Ἅ) 

Έκαστα ὡς ἂν εἰδὼς ἅπαντα. 

ΕΡΛ. Οὐ σχολή ! μοι, ὢ πορθμεῦ" ην πας τι 

θιακονησόµενος τῷ ἄνω Διὶ τῶν αορυσικῶν. ὁ ὃ 

θυμός ἐστι χαὶ δλδ. μὴ βραδύναντά | µε ὅλον ὑμέτ ς 

εάση εἶναι παραδοὺς τ τῷ ζόφῳ, Ἡ ἢ ὅπερ τὸν Ἡφαιστοι 
ῃ 

πρώην ἐποίησε, ῥήη χἀμὲ τεταγὼν τοῦ ποδὸς ἀπὸ τοῦ ἱ 
θεσπεσίου βηλοῦ, ὡς ὑποσκάζων γέλωτα καὶ αὐτὸς πα- 

ρέχοιµι οἰνοχοῶν. 
ΧΑΡ. Περιόψει οὖν µε ἄλλως πλανώμενον ὑπὲρ γῆς 

καὶ ταῦτα ἕτα αἴρος 3 καὶ σύμπλους καὶ ξυνδιάκτορος ὤν; 

ίνων γοῦν σε Καὶ μὴν καλῶς εἴμεν, ὦ Μαίας παῖ. ἐ) 
τες 

με μνῆσθαι, ὅτι μηδεπώποτε σε 3 ἀντλεῖν λε υσα ἢ 
ν 

πρόσχωπον εἶναι" αλλὰ σὺ μὲ γ ῥέγχε εις επι τι τοῦ χατα- 

τρώµατος ἐκταβεὶς ὤμους οὕτω καρτεροὺς ἔχων, ἢ εἴ ξ 
« 3 /. .. 

τινα λάλον νεκρὸν εὗροις, ἐκείνῳ παρ᾽ ὅλον τὸν πλοῦν 

δικλέγη: ἐγὼ δὲ πρεσθύτης ὢν τὴν δικωπίαν ἐρέττω 
: 

Ἀλλὰ πρὸς τοῦ πατρὸς, ώσ φίλτ τατον Ἑρμίὸ θιον, 
͵ 

μονος. 

ρω. 
ν 

μὴ κατ αλίπης µε, περιήγησαι δὲ τὰ ἐν τῷ βίῳ ἅπαντα, 

ὥς τι καὶ ἰδὼν ἐπανέλθοιμ.ι" 
5 ο πο ερ ὁρ ὅτε Ὁ λουΣ τῶν τυφλῶν διοίσω καβάπερ Ἱὰρ ἐκεῖνοι σφἄλλονται 

ς 
διολισθάνοντες ἐν τῷ σκότῳ», οὕτω 23 καγώ ασι ἔμπαλιν 

Ἀλλὰ δὺς, ὦ Κυλλήνιε, ἐ ἐς 

ὡς ἦν µε σὺ ἀφῆς, οὐδὲν 

Αν 
ἀμόλ υώττων πρὸς τὸ φῶς. 

επ 
αξὶ να τος τὴν χάριν. 

μ -ω 

ΕΡΝΜ. 'Γοῦτο τὸ πρᾶγμα τ 
ς , 

«πο, μοι: δρῶ γοῦν ἤδη τὸν μισθὸν τῆς περιηγή- 

Ὕπους- 
ϕ ω) ν 

τέον δὲ ὅμως τί γὰρ ἂν καὶ πάθοι τις, πότε φίλος 

ο μὲν οὖν σε ἰδεῖν καθ᾽ ἕκαστον 

στιν, ὢ πορθμεὺ: πολλῶν γὰρ ἂν 

Εἶα ἐ ἐμὲ μὲν κηρύττεσθαι 

ὑπὸ τοῦ Διὸς, σὲ δὲ καὶ 
-- - / Ν ν] ! 

ου Θανάτου ἔργα, και την 

ο Μ 

ιηγῶν αἴτιον χατα-- 

σεως οὐχ ἀχόν δυλαυ παντάπασιν ἡμῖν ἐσόμενον. 

Υη 
τις ὢν ῥιάζοιτ 

ἐτῶν Ἡ διατρ 

δεήσ σει καθάπ 
αὐτὸν κωλύσει 

αχριό ιθῶς αμ γα νό 
2 σα 

ων κ ω 
Ὅ 

« μπε - «Ἡ ” «1 

: Ῥαροίῖ, πας Ἰσίαν επ/ίεγα, εί 5ίαξἴπα οτῖς ἵπ Ογωο]α, 
Γ νογο ἀῑσ[ῖς ἀθΙοσιαίας, ςα]ηίαίοσπο ππᾶσο, αὐσπῃ ὀΙ[Ιομ]τος 

457 -- 41! 

Έμο 

ἁάπ]οᾶ Πα Ῥ6ν απσιςίαπι ο5Ηαπη εγερδίςδθπα, Ποςοῖο απο- 

πιοῖο Ἰη Τεῦαδία αἀδιπῃ. 

ΧΠ. 

6ΠΔΒΟΝ., 5πνε ΟΟΝΤΕΔΜΡΙΗΑΝΤΕΣ. 

ΜΕΒΟΟΒΙΟΙ5 ΕΤ ΟΗΛΕΟΝ. 

:ΜΕΒΟ. Ου]ὰ {πι τίάο5, 0Πατοπ2 απϊάνε παν]οπ]α ἆεγο- 

Ἠεία Ίναο εναςίςϊ, αἲ ριωςοηίοπι πςάαθ ἀἴθπι Ποη γα]ᾷθ 

5οµτας Πεφιεπίατε τες 5πρεγας2 

6ΗΛΒ. Ῥεκίἀετανί, Μετουεῖ, Ἰηδρίεενα απα]α 5ης απο 

μαρεπίας Τη γἱία, απο Πῖ απαπί Ποπηίπεςς ἀεἰπᾶς οπῖ- 

Ῥη5 ρηναί ΟΠΊΠΕΣ Ρ]ογοΠί, αδί ἀεοτςαπα γεπερη{ αἲ ηος : 

πη]]Η5 οπΊπα 6ΟΓΙΠΙ 5ἱπ6 Ἰασηϊπηῖς [τα]εο.  Οπατε ροςίμ]αία 

αῦ Οτεο, ΠΟΠ 5εζας5 ας Τμεξσα]ας 1ο Παγεπῖς, αἆ ΠΟΠΗ 1 ΕΠΙ ἡ 

Ἰπαποπάς πανῖς γερία, εσεεπάῖ ἵπ ποσα: πημίαμε τ]άθος 

ἵπ Τε ρεγορρογίππο Ιπο]άϊς5ε : ΠΟΠ επίπι ἀπβΙίο, αῖη Ἱοδρί- 

ἴοπι απηῖσο ἀποίαγας 5ἶδ, ποσο ΙΗ οΏεαπάο 5Ιησα]α απουσία» 

ἄοφπα, αἱ απί ποτῖς οππῖα. Ί 

ώ ἁ ΜΕΒΟ. ΝοἨ 5απε νασαί, Ροῖίος : εἰοηίαι ΡγοροΓο ουᾶ- 

{αγας «ρεΓο ᾷουί φπἱάἆ σπα πεσοβίο]ί Μηπιαπί : Ἠίοςθ γετο, 

απῖρρε [αοΏῖς Ίαςοῖ, ΠΙΕίΠΟ Πε Π1Ε 6Ε554ΠἴΟΠΙ γορίτα ἀῑοηίς 

εςςο {οίηπα 5ἶπαί {γαδίαπη πι επερτας; απἲ, απο Ὑπ]εαπο 

ππρεγιῖης Γ6οἱ, πιο 4ποσπα ρτο]οῖαί ροᾶς οοττερίαπα 4ε 

5αστο σα] Ππιῖπα,, αἲ 5αρο]αάο στοςσα γ]δη εεΙρςε ρα ρΘαπα 

ΥΙΠΙΠΙ ΠΙΠΙΞΙΓΑΗΡ. τ 

Ο6ΗΛΠ. Ἐνσο ἴο πη]]α πιο ουτα ἔαησεί {οποιο ομειταπ[ῖς. 
Τη ἵοα, Ἰάᾳπ6 (παπα 5οὐα]ῖς 5ἵπι, Γδοππ]απο πια] πανΊσειι 
ε{ υπηῦγας (γαπδυομαπι» Αἴααϊ πο Ιπάδεοταπα εταῖ, Μαϊω 

ΠΙ, οογαπα. ααἰάσπα αἱ πποηληῖςσες, απσά παπα 6 αἩ- 

ἠἴαπα ἀποθγο Ίηςςῖ, πες τοῖς αἀπιονί :. απ. 5ἴεηῖς ἵπ. 

Ιταηςίτῖς Ῥοιτοσίας ἴα, απ Ἠππιεγος Ἠαβες ἴαια ναάοςς 
π]ςί 5ἱ σαϊγα]απ αΠίσπαπα απηῦταπα ηγεηθιῖδ, (πάσυπη Ῥες 

(οίυπα οαΓ5Ηπα οοπ[αβ]οτῖς : 65ο Ἰμίογθα γεία]α5 Βίος ΓΟΠΙΟ5 

ἄσοης 5οἶας τομισο.. Δί ρε ραΐτοιη {ο 0Ώδεογο, Σπα γΙςδίηε 
ΜονοιτῖοΙθ, πε Πε ἀθε[ίμας :1πιο ασε, Ῥες Ρατίες, ἵηπ Πομηῖ- 

ΏΗΠΙ γἷία ο (ς εἶπί, οπιηῖα πῖ ἀοηιοησίνα, πί ΓΓαοίαπι αἲἰ- 

απθηα οκ οᾳ σοπίοπηρ]α[ῖοπε το[ργαια.  Ωποςςί Γα πιο ἀεςε 

γαθεῖςδ, Πλ] Ιηίου 1ης εἰ «σος Ππίογοηϊ: απεπιαάπιοᾶυμα 

οπῖτα 11 νασ]αηί Εςίταίῖς ρες Ἰαῦτίσα γεςιϊρῖς ἵη οαἡσίπε, 
ςΙη]Π {οι 5απο οἱ οσο ΕΡΙ  ν]οῖςςῖπι αοῖο απ αἆ 1ά0βή Ίχε 

Ῥοίαία. Ὑοταπα [ας πμ, Ογ]οπία, 5εΠηρος πιεπιοςῖ Γα1 

Ἠαπο συα[ἵαπῃ. 

οπιηίπο ῬοιςοΙαίαπα ἴπ : πεηαθ {αΠΙΘΗ 6ο Παίηις ορεΓᾶ 

4απᾶα οδί : απῖά οπίτα Γαοῖας, αδί νὶγ απηῖοις Ρ]απᾶα τὶ 60 

αἴιρ Ἐνσο ομηπῖα απἰάεπα αἱ ν]άρας εἰηση]α[ίπα εἰ ασοπταῖα, 

ππογα. ΤΗπῃ πιο (πἱάσπη ορογ(πονῖ{ μεαεοπίο οατῖ, απαιᾶ 

Γαρίάναῦα, α- 1ογο τ{6 αποππε Ἰρδυπι Ἰά6μα πιρεάϊγεηί 

πο αἀμηϊηϊςίτος ππογίμα]ο (παπα πάπας; οἱ Ῥ]αἱοπῖς ΠΠΡΕΡΙ6 



(103 --- 09) 

Πλούτωνος ἀργὴν ζημιοῦν μὴ νε εκβαγωγοῦντα πολλοῦ 

τοῦ χρόνου: κάτα ὅ τελώνης Αἰαχκὸς ἀγαναχτήσει μ. ηδ᾽ 

ὀθολὸν ἐμπολῶν. Ὡς δὲ τὰ κεφάλαια τῶν γιγνομένων 

ἴδοις, τοῦτο ἤδη σχεπτέον. 

ΧΑΡ. ᾿Αὐτὺς, ὃ Ἑ ραμ. | ἐπινόει τὸ βέλτιστον: ἐ) ὼ 

δὲ οὐδὲν οἶδα τῶν ὑπερ Υῆς ξένος ὤν. 

ΕΡΜ. Ῥὸ μὲν ὅλον, ὠ Χάρων, ὑψηλοῦ τινος ἡμῖν 

Γχωρίου, ὡς ἀπ᾿ ἐκείνου πάντα -Κατίδοις" σοὶ δὲ εἰ μὲν 

τὸν οὐρανὸν : ἀνελθεῖν δυνατὸν ἦν, οὐκ ἂν ἐκάμνομεν: 

περιωτῆς γὰρ ἂν ἀχριθῶς. ἅπαντα καθεώρας. Ἐπ εἰ 

οὐ θέμις εἰδώλοις ἆ ἄεὶ ξυνόντα ἐπιέατεύειν τῶν βα- 

σιλείων τοῦ Διὸς, ὥρα ὑμῖν ὑψηλόν τι ὄρος περισχο- 

πειν. 

ο ΧΑΡ. Οἶσθα, ὦ Ἑρμη, ἅπερ εἴωθα λέγειν ἐγὼ 
Ν ν κ. 

ον) σας, ἐπειδὰν πλέι εωΩμΕΥΣ ὁπόταν παρ το πνεύμα 

ϱ2 ωω ὧω ϱ2 ως κ ών αν 

καταιγίσαν πλαγία τη ὀθόνη ἐμπέσῃ καὶ τὸ χΌμ.α ὑψηλὸν 

αρθῃ» τότε ὑμεῖς μὲν ὑπ᾿ ἀγνοίας χελεύετε τὴν ὀθόνην 

στεῖλαι ἢ ἐνδοῦναι ὁλί ην τοῦ ποδὸς ἢ συνεχδραμεῖν τῦρ 
Ξ) λ 

πνέοντι» ἐγὼ δὲ τὴν ἡσυχίαν ἄγειν παρακελεύομαιὑμῖν" : ς ἅ 
Κατὰ ταὐτὰ δ) καὶ σὺ αὐτὸς Ἱὰρ εἰδέναι τὸ βέλτιον. τν : 

πρᾶττε ὅπόσα καλῶς ἔχειν νομίζεις κυθερνήτης νῶν γε 

ὤν: ἐγὼ δὲ, ὥσπερ ἐπιθάταις νόμος, σιωπῇ καθεδοῦμιαι 

πάντα πειθόµενος κελεύοντί σοι. 
ΡΜ. Ὀρθῶς λέγεις . αὐτὸς γὰρ εἴ 

κάξευρήσω ΄ τὴν ἵχκανὴν σκοπήν. 

/ 

ἴσομαι τί ποιητέον 
ο Ὄορῃ 

Ἂρ οὖν ὁ Καύκασος 

ἐπιτήδειος ἢ Ἡρ Παρνασὺς ὑψηλότερος ἡ λάμφοιν ὃ Ὅλυυ- 

πος ἐχεινοσί; χαΐτοι οὗ φαῦλον ὃ ἀνεμνήσθην ἐς τὸν 
, 3 Α/ . ο) λς 

Όλυμπον ἀπιδών : συγχαμεῖν δέ τι καὶ ὑπουργῆσαι καὶ 

Ἂ 

σὲ δει. 

ΧΑΡ. Πρόσταττε: ὑπουργήσω γὰρ ὅσα δυνατά. 
ΕΡΜ. Ὅμηρος ὃ ποιητής φησι τοὺς Ἀλωέως υἴέας, 

δύο καὶ αὐτοὺς ὄντας, ἔτι παῖξας ἐθελῆσαί ποτε τὴν 
ὌὌσσαν ἐκ βάθρων ἀνασπάσαντας ἐπιθεϊναιτῷ Ὀλύμπῳ, 

εἶτα τὸ Πήλιον ἐπ᾽ αὐτῇ, ἵκανὴν ταύτην χλίµακα ἕξειν 

οἰομένους χαὶ πρόαδασιν ἐπὶ τὸν οὐρανόν. Ἐχείνω 

μὲν οὖν τὸ µειραχίω, ἀτασθάλω γὰρ ἤστην, δίκας ἔτι- 
σάτην” νὼ δὲ ---- οὐ γὰρ ἐπὶ κακῷ τῶν θεῶν ταῦτα βου-- 
λεύομεν ---- τί οὐχὶ οἰκοδομοῦμεν καὶ αὐτοι χατὰ τὰ 

αὐτὰ ἐπιχυλινδοῦντες ἐπάλληλα τὰ ὄρη : ὣς 

ὑψηλοτέρου ἀκριθεστέραν τὴν σκοπήν; 

4. ΧΑΡ. Καὶ δυνησόµεθα, ῶ Ἑρμῆ ». δύ᾽ ὄντες 

ἂναθέσθαι ἀράμενοι τὸ Πήλιον Ἄ τὴν Ὅσσαν; 

ΕΡΜ. διὰ τί ὃ) 
ἄγεννεστέρους εἶναι τοῖν βρερυλλίοιν ἐκείνοιν, καὶ ταῦτα 

θεοὺς ὑπ 

ΧΑΡ. Οὐκ, ἀλλὰ τὸ πρᾶγμα δοχεῖ µοι ἀπίθανον τινα 
τὴν υεγαλουργίαν ἔγειν. 

ἔχοιμε ενα ἀφ᾿ 

3 ευ 1. ον 24 λ ον - ς ον 
οὐκ ἂν, ὦ Χάρων;  ἀξιοῖς ἡμᾶς 

ο ονπας; : 

μι 
ΕΡΜ. Εἰκότως: ἴδιώτης γὰρεἰ,ὼ Χάρων, καὶ ἥχιστ 

ποιητικής» ὃ δε Ἰννάρας Ὅμηρος ἀπὸ δυσῖν στίγοιν 

αὐτίκα ἡμῖν ἀμθατὸν ἐποίησε τὸν οὐρανόν, οὕτω ῥα- 

δίως συνθεὶς τὰ ὄρη. Καὶ θαυμαάζω. εἴ σοι ταῦτα τε- 

βᾶστια εἶναι δοχεῖ τὸν Ἄτλαντα δηλαδὴ εἰἶδότι, ὃς τὸν 

πόλον αὐτὸν εἷς ὢν φέρει ἀνέγων ἡμᾶς ἅπαντας. Ἀκού- 

εις δέ “ε ἴσως καὶ τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ ἐμοῦ πέρι τοῦ Ἡρα- 

μι Ολνυς. 1. 

ΧΠ. αΟΝΤΕΜΡΙΑΝΤΕΣ. 5, 4. 139 

ἀαπΙπΙη αἰπ]εῖς, 5ἱ π]]ο5 Ππονίαο5 ἀσάασας Ἰοηβο {οιαρυ- 

τὶς Ιπίεγνα]ίο: ἀοπίααο ραβ]σαη.5 Ίασις ΙπάΙρηα Ιαν, το 

ομο]απα απἱάθπα Παοιἱ[ασίθης.  Ὀ[ γετο ΙΠηπΊα ΤΟΓΗΠΙ, Ύῶ 

σονηπίαν, οαρῖία 5Ρεοίες, 14 [αα πηο ἀἱδρίοίοπό πι οί. 

ΟΗΔΗ. Ίρδα6 ία, Μοτοι!, απἰᾷ ορια 81, οχοορίία : 
απαπάοφα{άθην 680 θον1Π1 Ίβπαγης δΗὰ, απ ιΠ ἵπ ἴδια, 
4πἱρρο ο8ρες. 

ΜΕΠΜΟ. Ὁϊ ραποῖς ἀἴσαπι, ΟΜαΥΟΠ, ἑππθη{α φποᾷ απ} Πο- 

Ρὶ5 ορα5 ογαί Ίοσο, αί πάς ουπεία οοπιθιηρ]οτί5: αποςςί ἵπ 

οΦ]άπη αφοθπάσπᾶϊ 5 ΡΙ [οεί, ποπ ἸαροΓαΓοΠΙΗ5. τ δχ 

βρθοπ]α οπῖπα οχασίο οπποία ἀθδρίέσγος: πΠο, 4ποΠίαΠη [α5 

πο οί ία, απἲ ου απηγῖς 66ΠΊΡΟΥ γογρατῖ5, ΡούσοΠ1 ΡοΠοτθ 

Ίπ γοσία {ογῖ5, ιά 5οἶῖσεί ασεπάα ποβί5, αἱ πποπίθπη αἱ- 

απθια αγάπα οἰγοιπλδρΙοία]ς. 

ὃ. ΟΗΛΗ. δαμ, Μονγομνῖ, ασ 5οἱδαΠι ἀῑεθιο γοβίς, 

απσηάο πανἰραππΙςὸ έπάΠη οΠΙα γδηίας ΜΗπβίηο ἱπαρι]δας Τη 

οσα πα. γουπα Ιποῖας, Πασίαδαθ αηίΚ{ (ολα, άπ1 

νος ρια» Ἱπαρογί]α ΠαΏοί15 γοίάπα σοπίαµοΓα ααί ]αχανο ραι.- 

Ἰα]άπα Ῥούσπα, απί οΡ5εσμπάατο γοπίο ταρίοηῖ : 6µ0 Υθιο: 

νοδ», αἱ πθίοι ασα1δ, ἄ4ΠΙΟΠ6Ο 5 Ππο ϱΠΙΠΙ ἱρδαπα ορ{ἴπια 

«οἶτο απἰά [αοίο 5ἰκορας.  δηίΙοΠι ἵπ πιούαπα ία, ααίπαπο 

νίσθηι σαυοιπα[οτῖς. πουῖς, [αο (ποάσπππ(ο ραίανονῖς ο το 

6-56: αἱ 6σο, αἱ νοσίογαπα οδί ο[Ποίαπα, 5Πεπίίο 5εάσνο. 

Ρ6γ οηηΠ]ᾶ ΠΊΟΓΘΙΗ σ6ΓΟΠΣ παρει απί! ΕΡ]. 

ΜΕΠΟ. Ἠοεία ΠΊΟΠΕΣ : ΠᾶΠΙ ἱρ5ο 5οἴνοτο απἷά Που εση- 

γοπ]αί, οἱ ΙΠΥΟΠΟΤΟ Ἰάοπθαπα σροοµ]αἩ. Νη Ισίας ζασα- 

55 ορροιίμπας” απ. Ρανηᾶδδς απου, απ ποια ΟΙΥπηρις 

Ι5ί65 ΔΕ οΠΙΠΙ ΠΟΠ ΙηΣοϊίαπα αλα αἷά η] μί ἵπ. Ποηίοπα γοηί{ αἆ 

ΟΙΥππρΠα γοβρΙοΙθη{1: γθυπη {6 41ο 16 οΡΕΓΑΠΗ ΠθΟΙΤα ]4ῇ0- 

Τθη(116 σοηςοσίατα οροΓίεί. 

ΟΠΛΔΗ. Ίππροία πιοάο : αάάγαβο απο {π Πο ο5ί. 

ΜΕΠΟ. ΗΠοπιογα5 Ῥοεία Αἱοοί β]ίο5, οἱ ἴρδος ἆποδ, αἲί 

αὐ πασά απα Ῥαογος γο]αίςςα α(παπάο Ο5841Η ον [απαππθη{ἶ5 

τογη]καπα ΙΠΙΡΟΠΟΓΟ ΟΙΥΠΙΡΟ., {απα Ῥο]ίοῦ Ο550, Παιηις 5ο 

Σοα]απα Ι40ΠθαΠΙ Ἰπαβίατος Ραίαδδ6 οἱ 45ΟΘΗΞΙΠΙ 1η ος]ο5. 

ΤΠ απἱάσπα αππΏο αἀο]εδοθη(]{, πἱροία ϱογΦΠΗςδίπι ΙΠΙΡΓΟ- 

Ρἱ, Ῥωπας Πποναηίς ΠΟ5 απο, 1115 ἵπ 4αοταπα Παπάσπα 

Ἰαο σοοπδ]]α πο. οαρίαπίας, οσ Πο. 5ΙΙΠΟΓΙΤΑΠΙ οἱ ἱρδῖ ςἶ- 

πη]θιή αογΠαΠΙΗ5, οοπ νο]αἶς αῑς 51ρου α[ος ΠποπΙρας, αἱ 

παποϊσοαιηα αὖ αλίογε 1960 αθοΙΤαΠΟΓΘΙΠΙ ΡΙΟΣΡΕΟΙΙΠΗ 2 

4, ΟΗΔΕ. Ἐί ροίοηας, Μενου, Ἠο5 41ο ἵπ αἰίέαΠχ 

οχίο]]ογο Ιαναίμπα Ῥο] πα απί Ο85ΑΠ12 

ΜΠΕΠΟ. Ομ]άπί, ΟΠαΤοΠ 5 απ πος δίαἰπίς Ισηανίογος 6556 

ριογι5 ες, Ἰάᾳπο, απ! ο θπιας 

ΟΗΛΠ. Νοη απΙάθΠα : γογππη γο5 πηί γἰάσίαν ππρτοβᾶ- 

Ῥή]οιὴ φπαπάατη Ἰλαβογε οροτίς ασσγοοΠιηαἰ ππασηΙ(αάΙπεπῃ. 

ΜΠΠΟ. βαΠ6 απἱρρο ΠΠογατΙπα Ππιρογίίας 65, ο Ο0µά10Ἠ, 

πηηΊηθίια Ῥοθίίσα [αοπ]ίαία ρια[ίας : αἲ απμιΟδΗ5. Πε 

Ἠοπσγς ΡΙΠΟΡΗΙΗ Υγαυδα πα ορεγα. δἰαἶπι ποβῖς αα πα ΤΠ 

εω]ο5 οοη/[αςΙξ : ἴαπα οχ. [πο οοπιροποβαί πιοπίες. Ἠαιῖ- 

4επα ου, δἱ ἰδία ΗΡΙ ο55ε Ρογ/θηίοδα γἱάδαπ{ας, 4πθηα Λίῑα5 

ΠΕΠ Ἰαΐαί 5οἶ]]σοί, ααϊ Ρο]άΠά {ρα [ου απ15, 5Ι5ηθης Πο5 

Φίπημ] οΠ1165.. Εἰίαπα Ιπαιάϊγοτίς [οί 4ο [γαίγα ΠΠ Π6υ- 

Π 
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χλέους, ὡς διαβέξαιτό ποτε αὐτὸν ἐκεῖνον τὸν Ἆτ ναντα» 

καὶ ἀναπαύσειε πρὸς ὀλίγον τοῦ ἄχθους ὑποθεὶς ἑαυτὸν 

τῷ φορτίῳ. 
.. ο ῃ ν 
ΧΑΡ. Ἀκούω καὶ τα 

Ἑρμῆ, καὶ οἳ ποιηταὶ ε 
ο / 

ΤΕΡΜ. Ἀληθέστατα, ὦ άρον Ἄ τίνος γὰρ ἕνεχα 

σοροὶ ἄνδρες ἐψεύδοντο ἄν: ὥστε ἀναμογλεύωμεν τὴν 
; ς ε σεα : 

"Ὅσσαν πρῶτον, ὥσπερ ἡμῖν ὑφηγεῖται τὸ έπος χαι ὁ 

μὰ Χ Ἀ δν. 
ἀληθη, σὺ ἂν, ὦ υ] ω Ω2 [σα τῆ 

τν 
δε 

Ξ , 
αργιτεκτων, 

Πήλιον εἰνοσίφυνλλον. 

ς 
Ορᾶς, πῶς; ῥᾳ 

Ῥέρ) οὖν ἀναθὰς 

δν {{ π ω 3 / 

δίως ἅμα καὶ ποιητικῶς ρμιο 

ἴδω εἰ καὶ ταῦτα ἵκανὰ ἢ ἐποικοδομειν 

ἔτι δεήσει. 
.. / 3/ ε] λ 3 {ά /{ ο 3 ο. 

δ. Παπαϊ, κάτω ἔτι ἐσμεν ἐν ὑπωρείᾳ τοῦ οὐρανοῦ 

ἀπὸ μὲν Ἰὰρ τῶν ἑῴων μόγις Ἰωνία καὶ Λυδία λα 

ται, ἑσπέρας οὐ πλέον Ιταλίας καὶ Σικε- 

λίας, ἀπὸ δὲ τῶν ἀρκτῴων τὰ ἐπὶ τάδε τοῦ Ἴστρου 
ο] / 

μόνον, κακειθεν ἡ Κρήτη οὐ πάνυ σαφῶς. Μεταχινητέα 

μυ, ὠ πορθμεῦ; καὶ ἡ Οἴτη, ὥς ἔοιχεν, εἶτα ὃ Παρ- 

ἀπὸ δὲ τῆς 

γασὺς ἐπὶ πᾶσιν. 

ΧΑΡ. Οὕτω ποιῶμεν. Ὄραι μόνον μὴ λεπτότερον 

ἐξεργασώμεθα τὸ ἔ ἔριον ἀπομ.ηκύναντες πε ξρα τοῦ πιθα- 

νο. εἶτα συγκαταρριφέντες αὐτῷ πικρᾶς τῆς Ὁμήρου 

οἰκοδομητικῆς πειραθῶμεν ξυντριθένεες τῶν κρανίων. 

ΕΡΥ. Θάρρε απ. ἀσφαλῶς ἑ ἕξει ἅπαντα. ἸἨΜετατίθει 

ἣν Οἴτην" ἐπικυλινὸ δείσθω δ ο Ἴδοὺ δὴ, 

ντα δρῶ: ἀνάθαινε ἤδη Ετς' τάνειµει αὖθις: εὖ ἔχει: 

χαὶ σύ. 

ΧΑΡ. Ὄρεξον, ὦ Ἑρμϊ, τὴν χεῖρα: οὐ γὰρ ἐπὶ βεξον, ὦ Ἑρμῆ, ν χεῖρ γὰρ ἐπ 

µικράν µε ταύτην μηγανὴν ἀναθιβάζεις. 

ΤΕΡΜ. Εῖ γε καὶ ἰδεῖν ἐθέλε εις» ὦ Χάρων, ἅπαντα" 

οὐκ ἔνι δὲ ἄμφω καὶ : ἀσφαλῆ χαὶ Φιλοθεάμονα εἶναι. 

Ἁλλ᾽ ἔχου µου τῆς δεξιᾶς καὶ φείδου μὴ χατὰ τοῦ ὁλι- 

σθηροῦ πατ μῦ ΥΕ, ἄνε ελήλυθας χαὶ σύ: ἐπείπερ δε 

δικόρυµ.θος ὁ Παρνασός πα μίαν ἑκάτερος ἄκραν ἐπι- 

λαθόμενοι καθε εζώμεθα. Σὺ δέ µοι Ίδη ἐν χύκλῳ περι- 

ειν. 

ἐλέπων ἐπισχόπει ἅπαντα. 

6. ΧΑΡ. “Ορῷ Ἱδν πολλὴν χαὶ λίμνην τινὰ µεγά- 

λην περιρρέουσαν καὶ ὄρη καὶ ποταμοὺς τοῦ Κωχυτοῦ 

χαὶ Πνριφλεγέθοντος! µείζονας καὶ ἀνθρώπους πάνυ σµ.ι- 

κροὺς καὶ τινὰς φωλεοὺς αὐτῶν. 

ΡΜ. Πόλεις ἐκεῖναί εἶσιν, οὓς φωλεοὺς εἶναι νο- 

μίζεις. 

ΧΑΡ. Οἴσθα οὖν, ὦ Ἑρμη, ὡς οὐδὲν ἡμῖν πέτρα 

ται, ἀλλὰ μάτην τὸν Παρνασὸν αὐτῃ Κασταλίᾳ χαὶ 

τὴν Οἴτην καὶ τὰ ἄλλα ὄρη μετεχινήσαμεν; 

ΕΡΜ. “"Ὅτιτ 

ΧΑΡ. Οὐδὲν αεριθὲ ς ἐγὼ Ἰοῦν ἀπὸ τοῦ θψηλοῦ ὁ δρ: 

ἐδεόμκην δὲ οὐ πόλεις καὶ ὄρη αὐτὸ µόνον ὥσπερ ἐν Ίρα- 

φαῖς ὁρᾶν, ἀλλὰ τοὺς ἀνθρώπους αὐτοὺς χαὶ ἃ πράτ- 

τουσικαὶ οἵα λέγουσιν, ὥσπερ ὅτε µε τὸ πρῶτον ἔντυ Ἰὸν 

εἶδες γελῶντα καὶ ἤρου µε ὅ τι ελῴην" ἀκούσας γάρ 
μ ης 

τινος ἥσθην ἐς ὑπερθολήν. 

ΧΙ. ΧΑΡΩΝ. 5. ὅ- 

Ἰη15, εππιαπο τεγεανῖς Ππιυφυ]εςζεπίείη Ταπΐδρος, ἆππη 

1ρ56 5αμά τς Παπιονῖς οπια5 οσ]] πορίατεί. 

ΟΠΑΠ. Αιθϊνί οἱ Ιδία : εἴπμιο νενα, ἴα, Μενου, Ῥορία»- 

απο 5οἴνεγῃ[. , 

ΜΕΠΟ. Υοτϊδεῖπια, ΟΠά0ΟΠ : πάπα 4ΠαΠ1 ΟΡ 16η ςαρίοι- 

{ο5 νυἰπῖ Γαἰδαπῃ ἀἱοστομί 2 Ἱασπε οπιο Παπ ΊΗτ Ο554ΠΗ ῬΗπΗΗ, 

π{! πορῖς. Ῥυαηιοηδίταί «αΓΠΊΟΠ οἱ ατομΙ[θσί5 Ἠοπιογης 

« 461Π 51Ρ6Ι Ο55411 {ΓοΠΙά]άΠα αιβοπήρας Ῥε]ίοῃ.» Υιάσμ” 

αἱ 5αοσε»ςενῖ{ 2 [αοϊ]ο εἴπα] οἱ ροεί1εο Γη Ῥοτ[εεῖπΗς. Ασε 

Ισίίαν α5οθπάαπα Υἰάθαπηαιθ, ἰδίαπε 5ἷηί 5αἰῖς 1άσποα, απ ρίητα 

ΙΠΞΗΡΟΥ αοζΠΙΗΠ]αΤο ἀεβεαπιας. 

᾽ (406, 407) 

οσ]ο, αἱ 5αοσρςδθη{ ααπαπᾶο Ἠϊο Τη γῖσσια Ίμης 1ρδῖας Αί- 

! 

» Ῥαρα! Ἱη[γα 5Ηπηας α” λαο ἵη γαδἰοίριας ΟΙΥπιρί : οἱθηίηι 

αὐ Οπἰοπία]ϊ Ρ]ασα υῖν Τομία οἱ Ἰγαῖα αρρατεί; αϱ Οσά επί 

ΠΟΠ Ρ]ας παπα Πα]ία οἱ δΙοία: α- Βερίοπίτίομα]ί τορίομε, 

απα οἱς Τδίγαπι 5υΠί 5ο]α : αΌ ἰδία Υενο Ρατία Οτεία ΠΟΠ. 

αἀπποᾶπα ἀϊαοῖάα. Ῥομΐθης 5αῖδ επιογεπάα ποβῖς, ρογ- 

{οΥ, εἴίαπα ΕΡία, 1 ραν οδἰ; {ππῃ Ῥαγηᾶδδις 5ΗΡρεχ ΠΙΕΡ 

ΙπΙροΠοΠά 5. .. 

Ο0ΗΔΠ. Τα {αοἵαππας : γἰάς πηοᾶο, πο 5) μας εἰαμοΓδ- 

πας ορας Ῥιούιζθηςο πίτα γενςπηάἴποπης ἀεϊπάς πε 

οπΗ1 Ίρδα πποἰα ἀεγο]αί(ϊ αππαταπη ποβῖς Ἠοπιοτί ατοπΠοοία- 

ται οχρογίαπηαΣ, οοη(γἶς ογαη1ς. υ 

ΜΕΠΟ. Βοπο οἷς απο : Ῥερίομ]ο πορῖς πασαβιπί ο 

ομωηία. Τναηδίου ΡίαΡα : 5υργο]ναίας εὔαπα Ῥαγηαδσας. 

Έη ΙἴογΙΠα ο5σσπάο : τοςίο μαβθές οποία γίάςο : 1401 {ὰ 410- ἵ [ 

απο ης 5αΡῇ. ῥ 

ΟΗΛΔΠ. Ῥονίσο, Μονοινῖ, ΠΙΚΠΙΠΙ : Ἠαιιά οΠΊπα Τη Ρα γα 

ΙδίαΠι Πο ΠΟΜΙΠαΙΗ εἶδγας. 

ΜΕΠΟ. Βἰαπἱάσπα οοπ{οπιρ]ατί γὶ5, Οµατοπ, οπημία : οἱθ- 

πΙτη ΠΟΠ Πϊοοί αἴναπι(πο, αἱ Γπέαπα οἱ εροοίαπα1 ουρίάπΠη 556, 

Αί ία. ἴσπο ἀοχίταπα ΠιθαΠα Πγπ]ίον, οἱ ράγζς Ῥεάθπη ἵπ. Ἰ- 

Ἐπσο, ἴα εἴίαιη Ίας ογαδίςΗ : απαπάοπιῖᾶε 

νοτο Βίσορς ο5Ι Ῥαγηαδδας, αἰίογαΠα π{ογηιιθ γεγΠΙΟΒΙΙ οσσι- 

Ῥ6μιΗ5 αβί οοηδἰάδαπηα5. Τα Υεο 14Η ΠΜΙ ΤΠ οΓΡΕΠΗ 

οἴνοπηδρίοἴοης, εΟΠΙΙΕΓΕ οπηῖα. 

6. ΟΗΔΙ. Ὑἱάσο ἴειταπῃ ΑΠΠΡΙάΠΙ, Θ4ΠΙ(16 Ια01Π1 416Π- 

ἆαμα ππασππη οἰτουπηβαεπίσιη ς πα πποπίος, οἱ Πηγίο 

Οοσγίο ας Ῥυπρη]εραίοπίο πια]ογες; ἀεῖπάς Ἠοπηίηος γα]ά] 

αΐνος, εοΡιἽτιο Παδίτα πα 4.Π). 

ΜΕΒΟ. διπί τ]α 1θες, απας {απ Πηδίγα 6556 Ρηία5. 

. 

Ῥνῖεῦ Ρ0Π6Ι6. 

ΟΠΑΠ. δα) ία, Μονοινῖ, ΠΙμΙ 6556 ποῦῖς ασοίυπα2 απ! 

Ααδίγα Ῥαγαςδη ΟΗΠΙ 1ρ5ο Γοπία Οαδίαᾖο, οἱ ΕΡίαπι 

αἱίος πποπίος Ίου οΠιοτίπ]5. 

ΜΕΠΟ. ουὰ Πα2 ἃ 

ΟΗΛΗ. ΧΙ οφπἱάδηα ασσπναίο ἀἰδΙποίΠα ον αἲίο γ]άεο. 

νο]εβαῖα οΠΙΠΊΥΟΓΟ ΠΟΠ. μος. ηθο πιοπίος 50105. [Π{ΠΙ 

γο]αί ἵη ρίοίανίς, Υίεγο 5οᾷ Ίρ5ο5 µοππίπες, απ οσπο αρανί 

οἱ απαῖῖα Ἰοαπαπίας τ αἲῖ 4η ΠΕΙ ρηπλαΠα ομγἴαπη {ας 

οοπροχῖςίί άοπίονα, απ τουαδαπα αμἰά. μΙάΘΡεΙΗ : οἱομίη 

το απαζαπη απιδία ππἰγΠευπη ἵπ. ΠΙοῦ πα εΓάΠὰ ἀεεσίαίας. 
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ἘΡΜ. Τί δαὶ τοῦτο ἦν: 
Π ρε 5 

τνου, οἶμαι, κληθεὶς ὑπό τινος τῶν ΧΑΡ. Ἐπὶ δεῖπι 
/ αγ . μα 

φίλων ἐς τὴν ὑστεραίαν» | Μάλιστα ἥξω, ἔφη, καὶ μεσα 
ν ρου] 

πεσοῦσα οὖκ οἱὸ 
ν 

λέγοντος ἀπὸ τοῦ πέγους χεραμὶς ἔπι 

ὅτου χινήσαντος ἀπέκτεινεν αὐτόν. 
οὐχ. ἐπιτελέσαντος τὴν ὁπόσκασυ. 
ὑποχαταθήσεσθαι, ὣς μᾶλλον βλέποιµι καὶ ἀκούοιμι. 

. ΕΡΜ. ᾿Εγ) ἀτρέμας: καϊτοῦτο γὰρ ἐγὼ Ἰάσομαί 
σοι καὶ ὀξυδερκέστατον ἐν βραγεῖ ἀπορανῶ παρ) ὋΟμή- 

ρου τινὰ καὶ πρὸς τοῦτο ἐπῳδὴν λαξὼν, χἀπειδὰν εἴπω 
τὰ ἔπη, µέμνησο µηκέτι ἀμθλυώττειν, ἀλλὰ σαφῶς 

Ἐγέλασα οὖν, 
Εό δν” Αν -. 

Ἐοιχα δὲ καὶ νῦν 

πάντα ὁρᾶν. 

ΧΑΡ. Λέγε µόνον. 

ἘΡΜ. Ἀχλὺν δ᾽ αὖ τοι ἀπ᾿ ὀφθαλμῶν ἕλον, Ἡ πρὶν ἐπῆεν, 
ὄφρ᾽ εὖ γυνώσκῃς ημὲν θεὸν ἠδὲ καὶ ἄνδρα. 

Τί ἐστιν: ἤδη ὁρᾶς: 

ΧΛΡ. Ὑπερφυῦς γε: τυφλὸς ὅ Λυγχεὺς 

πρὸς 
ἀποχρίνου ἐρωτῶντι. 
Ὅ Β τν. / ΄ ο 

μηρον ἐρήσομαί σε, 
. ος 
ὄντα µε τῶν Ὁμήρους 

ΕΡΜ. Καὶ πόθεν σὺ έχεις τι τῶν ἐκείνου εἲ 

ναύτης ἄεὶ χαὶ πρόσχωπ τος ὤν- 
-.. 3 Μι /. 

ΧΑΡ. Ὅρᾶς: ὀνειδιστικὸν τοῦτο ἐς τὴν τέχνην. 

᾿Εγὼ δὲ ὁπότε διεπόρθµευον αὐτὸν ἀποθανόντα, πολλὰ 
/ 

βαὐῳδοῦντος ἀκούσας ἐνίων ἔτι µέμνημαι: καίτοι χει- 

Ἐπεὶ γὰρ 
νν  ν Μν 3 / .) / 3 - . 

Πρξατο ἄλειν οὐ πάνυ αἴσιόν τινα ὠδὴν τοῖς πλέουσιν [τό Π [τε -ᾱ ) 

στο, κ νμς 
ἐπὶ τούτῳ προσδίδασχέ µε καὶ 

λ / κ.α λ 
Ἀλλὰ βούλει καγὼ κατὰ 

« ῃ 25 35 3 ”/ 
ὡς µάθης οὐδ' αὐτὸν ἀμελέτητον 

αι ὁ- 
ΕΞ” ὥστε σὺ τὸ 

λ 
τον 

λ .ο ῄ. α { / 
ὧν ἡμᾶς οὐ μικοὸς τότε χατελάιθανεν. ή κ τς : 

ὥς ὃ Ποσειδῶν συγήγαγε τὰς νεφέλας καὶ 
να 

ἐτάραξε 
Ν 

τον 

ϊ πόντον ὥσπερ τορύνην τινα ἐμβαλὼν τὴν τρίαιναν καὶ 

πάσας τὰς ολ. ὠρόθυνε καὶ ἄλλα πολλὰ. κυχῶν τὸν 

θάλατταν ὑπὸ τῶν ἐπῶν, γειμὼν ἄφνω καὶ γνόφος ἐμ.-- 
πεσὼν ὀλίγου δεῖν περιέτρ 

καὶ ναυτιάσας ἐκεῖνος ἀπήμεσε τῶν ῥαψῳδιῶν τὰς πολ- 

λὰς αὐτῃ Σκύλλη χαὶ Χαρύό δει χαὶ ύχλωπι. Οὐ 

γαλεπὸν οὖν ἣν ἐκ τοσούτου ἐμέτου ὀλίγα γοῦν διαφυ- 

λάττειν. 

8. [ϊπε γάρ μοι" 

ο, λ ο. σ 
ενεν Ἴμ.ν την ναυν" 0τξ περ 

.α. 
τίς γὰρ ὅδ᾽ ἐστὶ πάχιστος ἀγὴρ ἠὺς τε μέγας τε ιν ή α η 

ἔξοχος ἀνθρώπων χεφαλὴν καὶ εὐρέας ὤμους; 

ἘΡΜ. Μίλων οὗτος ὅ 

προτοῦσι ὃ' αὐτῷ οἳ Ἕλληνες, ὅτι τὸν ταῦρον ἀράμενος 

ὃ ἐκ Κρότωνος αθλη ηξής. αι 

΄ Αλ -- κ) / 

Φέρει διὰ τοῦ σταδίου μέσου. 

ΧΑΡ. Καὶ πόσῳ δικαιότερον ἂν ἐμὲν ὠ Ἑρμη, 

ἐπαινοῖεν, ὃς αὐτόν σοι τὸν ΝΠίλωνα μετ ὀλίνον ξυλλα- 

6ὼν ἐνθήσομεχι ἐς τὸ σχαφίθιον, ὁπόταν ἥκη πρὺς ἡμᾶς 

ὑπὸ τοῦ ἀναλωτοτάτου τῶν ἀνταγωνιστῶν χαταπαλαι- 
ΔΝ ζω ΄ Αι Ν σ ἂν ς 

σθεις τοῦ Θανάτου, μηδὲ ξυνεὶς ὅπως αὐτὸν ὕποσχε- 

ἵν δηλαδη μεμνημένος τῶν 

τεφάνων τούτων καὶ τοῦ ἁρότου: νῶν θὲ µέγα φρονεῖ 

θαυμαζόμενος ἐ ἐπὶ τῃ τοῦ ταύρου φορᾶ. Τί 

θῶ μεν; ἄρα ἐλπίζειν αὐτὸν καὶ τ 

τς .... . 
λος κατα νο τς Κῄ: 

/ ὃ ο 

τεθνήξεσθαί ποτε; 

ΧΠ. ΟΟΝΤΕΜΡΙΑΝΤΕΣ. 15ί 

ΜΕΒΟ. Οπἷά απίοπι Πλ ογαί 5 

Ο6ΗΔΕ. Δά «παπι αἰααῖς, ορίπου, νοσαίας α- απο ζαῃη 

απηΙΟΟΓΙΠΑ Τη ῬοδίδνΗῃ ἀῑεπα, 8ππ6 ἀπδίο γεπίαπα, πας: 

4ππιαπε Ἰοᾳπεραίας, ἆς ἰοείο ἵπ «αρα ἴεσα]α ἀείαρσα., 

ποδείο πο Ππιρε]επίε, εππα ΙπίεγοπηΕ: απατο πἰξ], αποᾶ αἲ 

εοηςΗ ΓΕ ΓΠα ποἩ γοπε[. 

ἀεσεεπάεπάαπα, αἱ ππασίς νιάθαπα οἱ απά(αη. 

7. ΜΕΒΟ. Νε {6 πιογεας : εππῖάεπι εἰ Ἠτιο Πλα[ο ΓΕΠΙΟ- 
ἀἵπαι ΗΡῖ αἴἴεταπα, ἴοσας τῖσα αοπἰςκίπιαπα Ὀγουί το ἅαιι 
αΏ. Ἠοπποτο απαάαπα αἲ Ἠππο 4ποηπε Ἡδηπι Ἰποαπίαίῖοπε 
ευπιία: ἴα τοτο, 5] ας ῥγοπΙΠΟΙατοΓο Ὑθυςδας, 5ἷο ΠΡῖ 
Ῥογςηαάο, {6 πο απηρΗης ο.5ς Ἰομοι οὐμ]ογΠΠῃ αεῖο, 5εὰ 
Ῥίαπε επποία ρειςρίσεγθ, 

6ΗΛΗ. Ρίο πιοᾷο. 

ΑΤνοτο πΗΙ πΙΠο εἶαπα Ἱπ[ογίας 

ΜΕΒΟ. Ἐοσο ΠΡῖ περα]απα γε]απίοπι Ἰαπηῖπα ἀεπιςί, 

ἀἴνος πιονία]θξ(ο π{ Ίαπῃ ἀἴσποςοετο ρος5ῖ5. 

Ουἵά ο5[2 Ιάπηπο Παᾳπ]άο νῖάες» 

ΟΠΑΠ. Μταπα ἵῃ πιοάσπα. πα ΠΠ 5αρτα : οσο 

ΈνησειΙς Ἠ]α Ῥγα πια. Πασιε ἴα πιπο Ῥουτο δι) ΠΕ, ας 

τοςροπά6 τοσαπ{ῖ.. 8εᾷ υῖπ᾿ εχ Ἠοππετο εί οσο {6 τοβεη, 

π{ ἀἶςοας ἵπ Ηοππορί εαγππΙβας π]ο άποΠΠθ ΠΟΠ ο.ξε ΠΟΠ 

γογδαἴ απ] 2 

ΜΕΒΟ. Ὅπάε τενο ΗΡΙ Πέ, εογππα απΙο(παπι αἱ 5οῖας, απ 

παπ[α 5ΕΠΙΡΕΓ ΤΘΙΙΟΠΙΘ α[Ώχιις [αθγῖς 

Ο06ΗΔΗ. Έσοε απἴεΠα, 4παπη Που ρτοβτοςθ ἀῑοΙα 1η αίοπη 1 

Νθπιθ ΙΑΙΠΕΠ ο πηῖπΗς, (παπάο Ἰ]απη {τα]εῖεραπα [αἱο Γη- 

οἵσπα, σπα πηπ]ία απεπίεπη απάἰτειίπα, αποτυπάαπα ας 

πηεπη]ηῖΣ απαπααπα [διηρεσίας 105 ΠΟΠ πιοβιοσεῖς {πο 

ἀεργομεπάσμαί. Ῥοφδίαπαπι επῖπη οὐορρῖέ οππίαπάο τουιίατο 

πεςεῖο (πατΏ ΠΟΠ τα]άο πανἰσαπίῖθις απερῖσαίαπα οαΠ{1]ο- 

ΠαΙΣ, 5οΏ]ίοεί Ναρίππαπα εοπάηχῖςσο παροας, {πγραξςο ΡΟΠ- 

(απα, το]αί τπὔῖεπ]α απαάαπα Ἰπ]εσίο {πιάεπίο, οπηπόξ(ε 

Ῥτοσθ]]ας σοποΙίαςςε, αἴαπο αἶῖα ππ]ία, ἀππι ππατο πηϊςέθί 

γεΙ5ΙΡΗ5, ἰαηία ἰοπιρεςίας 5η ΡΙ{ο οα]ίσοσιε Ἱηστη(ξ, πἳ ραταΠα 

αβεςςοί απ παν]πι πορίς οτοιίοτεί: ἆππι Πε παμσοα 

οογτορίας εγοπαῇ{ γαρ5οςΙατΙΤΗ Ρ]εΓαξηιαο 6ύΠ Ίρσα δογ]α, 

Οµαννάϊ οἱ 0Υε]ορε. Ἠαυά ατάπαπα Ιστ ογαί ον {απίο 

γουηα Ραποπ]α ἐοτία 60ΠΣΕΓΥαΥ8. 

δ. Αί αῑο πηηῖ, πῶνο, 

5 [πθιγί 

Ομ ἵδπαπῃ Βῖο οχϊπῖο ογαδ5ς γης, 5ἴτεπας, απαρ]α». 

σα] σαρῖε εί Ἰα{15 Παππετῖς 5αρεγεπηῖηεί οπηΠος” 

ΝΜΕΒΟ. Μῆοη Οτοίοπε οπαπάα5, αἰμ]εία : Ρίαµςιις 1ρ5ί 

ἀαπί ατα, απο {ατα 5αρ]αίαπα [τας Ῥου 5ἰααπα Π16- 

αἴσπ. 

ΟΗΔΕ: Ει απαπίο Ἰαξῆας πο, Μετουτῖ, Ἰαμάεμί, απὶ 

Ίρδυπη {οι ἨΠΙοπεπα Παπά πηα]ίο Ῥοδί οοπηρτε]ιΘηςΠα ΙΠΠΡΟ- 

Π8ΠΑ Τῃπ ογπηρα]απα, αππῃ τεπῖεί αὖ πος α Μοτία αἀτειςατῖο- 

ΤΗΠΗ ΤΗΥΙΕΙΞΣΙΠΙΟ ἀε]θοίας, πε Ιπ[ε]Ισεης απἶάεπα, απο Ραοίο 

ἵρεαπα 5αρρ]απίαίατη Ῥγορίεγηα{ 5 ἀεῖηάςε ποβῖς σοπηέας εἀεί 

εεηισοί, τουοτάαίας οΓοπαγΙΠὰ. Ἱδίαγαπα οἱ ρ]αήδας : πυπο 

γεγο πιαδηαπη δρῖταί, ἆπ0α οηΠΕΣ επΠῃ αἁηλϊταπίγ οϐ {ααγαπη 

ΟΩπῖά ουσο» ΠΙππηπο οχἰςϊπιαρίπιας 5Ρειατε σε 

αΠαπαπᾶο ΠΠΟΠΙΠΗΤΗΠΗ ε.α». 

Βοσία[η. 

9. 



ΧΠ. 

ΤΕΡΜ. Ιόθεν ἐκεῖνος θανάτου νῦν μνημονεύσειεν ἂν 

ἐν ἀκμῆ τοσαύτῃη: 

ΧΑΡ. "Ἔα τοῦτον οὐκ εἰς μακρὰν γέλωτα ἡμῖν πα- 

βέξοντα, ὁπόταν πλέῃ μ.ηδ᾽ ἐμπίδα ἡμῖν οὐχ. ὅπως ταῦ- 

Ρον ἔτι ἄρασθαι δυνάµενος. 
9. Σὺ δέ 

1ὸ 

μοι ἐχεῖνο εἴπε, 

νο” τίς τ ἄρ᾽ ὅδ' ἄλλος ὁ σεμνὸς ἀνήρ; 5 

οὐγ Ἕλλην, ὥς ἔοικεν ἀπὸ γοῦν τῆς στολῆς. 

ἘΡΝ. Ίέδρος, ὤ Χάρων, ὁ Καμθύσου, ὃς τὴν ἄρ- 

χὴν πάλα: Μήδων εχόνς των νὺν Περσῶν Ἡ Ίδη ἐποίησεν 

εἶναι: χαὶ Ἄσσυρίων δ) ἔναγγος οὗτος ἐκράτησε χαὶ 
Ῥαθυλῶνα παρεστήσατο καὶ νῦν ἑλασείοντι ἐπὶ Λυδίαν 

ἔοικεν, ὡς καθελὼν τὸν Κροῖσον ἄργειν ἁπάντων. 

ΧΑΡ. Ὁ Κροῖσος δὲ ποῦ ποτε κάχεῖϊνός ἐστιν; 

ΕΡΜ. ᾿Εκεῖσε ἀπόόλεψον ἐς τὴν μεγάλην ἀκρόπο- 

λιν τὴν 

ροῖσον αὐτὸν ὁρᾶς ἤδη 
Σόλωνι τῷ Ἀθηναίῳ διαλ 
αὐτῶν ὅ τι καὶ λέγουσι; 

ΧΑΡ. Πάνυ μὲν οὖν. 

10. ΝΡ. ΖΩ ἔένε Ἀθηναϊε, εἴδες Ἱσρς μου τὸν πλοῦ- 

τον καὶ τοὺς θησαυροὺς καὶ ὅσος ἄση 

τὴν ἄλλην πολυτέλειαν, ἳ 

τῶν ἁπάντων ἀνθρώπων εὐδαιμονέστατον 

ΧΑΡ. Τί ἄρα ὃ Σόλων ἐ ἐρεῖ; 

ἘΡΜ. Θάρρει" οὐδὲν ἀγεννὲς, 

Σ0Λ. Ὦ Κροῖσε, ὀλίγοι μὲν ο ν 
δὲ ὧν οἶδα Κλέοθιν παὶ Ῥίτωνα Ἰγοῦμαι ε 

τους γενέσθαι, τοὺς τῆς ἱερείας παῖδας τῆς Ἄργόθεν, 

ΧΑΡ. Φησὶν οὗτος 
ων λ / ε ρα, ὦλ ος κ ο. 
Επει την υητερα ὑΌποουντες εἴλκυσαν Επι της απηνης 

λ α «ο κα τσ ο. ας αν Αλί. 
το τρυπλουν τει/ος) ρθεις Εχειναι, και τον 

3 λ 
ἐπὶ κλίνης γρυσΏς καθήµενον 

Ῥούλει ἀκούσωμεν ΞΥΟµ.ΕΝΟΥ. 

ἠσῖν καὶ 

ενὰ ας (0) 

/͵ 
α πρῴην ἀποθανόντας, 

5 
ἄχρι πρὸς τὸ ἱερόν. «μι κας 

ΚΡΟΙΣ. Ἔστω: ἐχέτωσαν ἐκεινοι τὰ π 
δν / [ά ν / οι Ἀ ια, 

δαιµονίας. 0 δεύτερος δὲ τίς ἂν εἴη: 

Σ0Λ. Τέλλος ὁ Ἀθηναῖος, ὃς εὖ τε 

θανεν ὗ ὑπὲρ τῆς πατρίδος. 

ΚΡΟΙΣ. ᾿Εγὼ δὲ, ὦ κάθαρµα, οὔ σοι δοχῶ εὖδα 

μων εἶναι; 

ΣΟΛ. Οὐδέπω οἴδα, ὦ Κροῖσε, ἣν μὴ πρὸς τὸ τέ-- 
- αν αγ ο. / μ / Ελ ἡ 3 ο 

λος τα τοῦ ος ὁ γὰρ! θάνατος ἀχριθὴς ς ἔλεγχος τῶν 

τοιούτων καὶ τὸ ἄχρι πρὸς τὸ εσρμα εὐδαιμόνως ἔνα- 

6ιῶναι. 

ΧΑΡ. Κάλλιστα, ὦ ῶ Σόλων, ὅτι 
σαι, ἀλλὰ παρὰ τὸ πορθµεῖον αὐτὸς ἀξιοῖς γίγνεσθαι 

/ 
{-- 

ἡμῶν οὐκ ἐπιλέλη- 

Δ λ ο. / / 

τὴν περὶ τῶν τοιούτων χρίσιν. 
πε991 / ο ή ε τν 3 ; Ἀ Πῃ 
Ἀλλὰ τίνας ἐχείνους ὁ Κροῖσος ἐχπέμπει ἢ τί 

ἐπὶ τῶν ὤμων φέρουσι; 
-. κ. 3 / 

ΕΡΝ. Πλίνθους τῷ Πνθίῳ γρυσᾶς ἀνατίθησι µι- 
μεις ο μας ώς : 

σθὸν τῶν γρησμῶν, ὃφ ὧν καὶ ἀπολεῖται μικρὸν ὕστε- 
ρου" φιλόμαντις δὲ 

ΧΑΡ. 
ἀνῆρ ἐχτόπως. 

Ἐχεῖνο γάρ ἐστιν ὃ γρυσὺς, τὸ λαμπ πρὸ ὃ 

ον ἐρυθήμιατος; νῦν γὰρ ποῦ-- ΡΟΥΊΙ 2 ρ 

ος 

ρϱ 
οσο τὸ ὕπωχρε μετ᾽ 

ὴ 

ΡΟΝ. 

ϱ 
άποσ 

τον εἶδου ἀχούων ἀεί. 

ο ο (601 -- ευ) 

ΜΕΜΟ. Ου] Παυῖ Ροίες!, πιογ[ῖ αἱ Ἠ]ο πηθή μον]! Τη {αρίο 
τοβογίς γίρογα2 

ΟΗΑΗ. ΜΠΙα Ἱκίππι, απὶ ος Ίοηπο Ρος τἴκιπῃ ποὴίε 
Ριαρήτας οί, απαπάο πανΙρίο ππου Υγείας, η µς 

οπ]ΐσθπι απἱάσθπα ποβῖς, πεάαπα {αγαπά , ςΗξίπογο ροιεν, 

9. Τα Ρογ)ο τὰ πηῖμῇ ἀῑσ,«αα1ς Ες ας ἳέ γεπεναβΏί Γουημα. 

γῖν Ῥυωδίαης 2» ποπ ατῶοις, αἱ γάσίας, απαπίαπη ο γοςτα 

σπἶάεια αρρατεί. 

ΜΕΠΟ. Ουτας, Οµα1οΠ, 0απιῦγδας Π]πας, απἲ Ἱπιρεγίαπη, 
απο. Μεαϊ ἀπάσπι (οπομαηί, ημπο αἆ Ῥογρας ἰγαηςίη] : 
ΑΡδΥΤΙΟΣ Ι46ιη Ἠίσσς προς ἀον]αί, παπα Τη ροϊοςίαἴιι 
ῬαβγΙοπεπῃ γεδερῖέ; εἰ πηπς οχροάΠίοπθΡα νιάείας πεζά! 
αἱ Ιαπ1]αΠή κςοῖροιο ἵπ Ἰῶγάία πα, αἱ, ΟΥ 25Ο 51Ραστο, ροσίας 
ΟΠΛΗΠΗΗΙ. 

ΟΗΠΛΗ. Ονω5ις απίοπα αβί {αμάσιη εί Π]ο εςίὃ 

ΜΕΒΟ. Εο νοςρῖορ αἲ πιασπαπα 1]απι τοσα, ἱπρμο πο 

πηπη[ίαπη : Ραγ4 85 ἰδίορ 5απί : ἱρ5ππαΠθ Ίαση ΟΥ 5ΙΠΙ σος Ρ]- 

οἳδ 1 απεῦ Ἱεσίο 5εἠθηίοη, οµπη(μο 8010Π6. Αἰεπῖεηςί 

εοπ[αρα]αηίθιη. η ααδοπ]ίεηας απἱάπαπα ἀῑσαηί 

6ΗΛΠ. Προπ[Ιςςίπιο αμ]άεπι. 

10. ΟΒ:5. Ηοδρες Αἰμεπίεηςίς (μαμα γΙάϊς ἀῑνῆῖας 

ΠΊΘᾶ5. 6ἱ Γεδαιτο5, σπαπίαπη(ιε ποβῖς 5 ταςῖς αατῖ, σεῖο- 

ΤΤΙΠΠΠΙΙ6 ΥΕΓΗΠΙ ]ααΗςςἵπη υπ αρρατα(απη), ἀῑς η που 

ἆπσας ου Ίαπα ἸλοπήΙππη [ο οἳςςΙππαπα 6556. 

ΟΗΑΗ. Ου]ά ου5ο 8ο]οή ΓοςεροπάθΡΙ{2 
ΜΕΚΟ. ἴας 4ε νο 6οειπς εδἰο : μμ, ΟµατοἩ, αιοᾷ 

αΠΙΠΗΙΠΑ πάση ἀθάεεραί. 
501, Ονῶ5ε, γαιοῖ Γο]ῖσες : 6ΟΙΙΗ ΔΠίθΙΗ, 41ος επο 

πονΙ, ΟΙεορίη οἱ ΒΙΙοΠΕΠΙ 5ἰαΐπο Γο]οἰς5ῖπιος εχδ[]]ς»ε, ἴ]ος 

π(παπη 5αεοτάο(ἶς Αισΐνω ΠΗο5. 

6ΗΔΗ. Ἠ]ος Ἰίο ἀῑαΙ, «πα ππα παρει 4. μοβ Πα ευη 

πιον (η, Ῥοδί(παΠα. ππαίγ6πα ]15ο 5ποζθθηίας {παχογαηί Ἡπ 

οατρεπίο πδαπε αἲ {επαρ]άπη. 

οΚα:5. 5Ιϊ Ίία : Ριήηιας ΠΠ Γενανί Γε]οϊαιϊς : αἱ 5θοΗ- 

ἄας ααῖς ου{Ιπεαξ 2 ᾱ 

501,. Τε]]ας Αιεπ]οηδῖς, απὶ εἰ Ώσπε γ]κ!, οἱ ρτο ρανῖα 

πιογίεΠα ορρε[!. 

ΟΒ6:5. Ἐμο νενο, ραγσαιπθηίσπα Ἰοπηηϊς, ποῃ. ΠΡί νῖ 

46ΟΥ εσ»θ [ο]ῖν2 

501,. Νοσάια πλ! οί, Οτωςα, Π5ί αἲ ΒΠΘΙΗ Ῥει- 

νομείς υἰίω : ΠΙΟΙ5 οηἵπι οχαο[ἰςείπηις Ἰπάεχ ο[αδπος! το- 

ΤΙΠΙ οἱ γὶία αἲ πιοίαπα π5αιο Γο]ἱοΙίει ρογαςία. 

΄ 

Α 

ΟΗΛΠ. Ῥιἱομοιῖηο, 8ο1οἩ, ποσά ποδίὶ πο οἳ ορΗίας 

κοῦ ἵπ. ογπηνη]α Ποσίνα 6.5 6δῃ5θας 46 {αὔμας Ώοπο ]σ4ἱ 

οπηἳ ΠΟΓΗΙΑΠΗ. 

11. 56ᾷ 4105ΠΔΠΙ ἰδίος Ονῶςης αΡ]εσαί5 απϊ απἷᾷ 14 ο 

σος πι αππονῖς ῥογηΠ{ὸ { 

ΜΕΠΟ. Τναίογος Αροηϊηϊ Ῥγ[μίο απγθος οοηδεοταί, 1η: 

ερσπα. ογαζπΙοτάπη, ρος οπσ0 οσα ρορυβίς Ρηθυί Ρος 

ΙΘΠΙΡΟΤΟ : οδἰ απίοπι γα[ῖδας υὶτ ἀεδίίας 5αρτα ΠποᾶυΠη. 

ΟΗΛΠ. Τι Ἰσϊέαι οδί απγαπα, «Ρἱοπαϊᾶαπι 1ὰ αοᾶ 18. 

Γα]σεί , «αρα άππα γη Ώογς Επείαπαὸ ΠΠο ΕΠΙΩΣ ΡΕΙΕΙΗ. 

γ1ᾷϊ 46 απο 56ΙΗΡΕΥ αμά1ο. 



ν δν πω ο 

(συ -- συ0) 

ΕΡΜ. Ἐκεῖνο, ὦ Χάρων, τὸ ) 

περιμάγητον. 
ΧΑΡ. Καὶ μὴν οὐχ ὁρῶ ὅ τι ἀγαθὸν αὐτῷ 

νς Μ. λ 
αοιοιον οὐ ουκ και 

πρόσ-- 
- ο, , / 

εστιν, εἰ μὴ ἄρα ἓν τι μόνον, ὅτι βαρύνονται οἳ φέρον-- 

τες αὐτό. 

ΕΡΜ. Οὐ γὰρ οἴσθα ὅσοι πόλεμοι διὰ 

ληστήρια καὶ ἐπι ιορχίαι καὶ 
: ὲ 

.- λ 
τουτο και 

, 
πιθουλαὶ χαὶ - χαν 

ορ η) εσμὰ καὶ πλοῦς μακρὸς χαὶ ἤ 
χ. ΑΡ. Διὰ τοῦτο, ὠ Ἑρμῆ, τὸ μὴ οὐ ο ὓ γα 

/ - 
διαφέρον; οἴδα γὰρ τὸν γαλκὸν, πρ], ὡς ἶσαο, κοῖ 

παρὰ τῶν καταπλεόντων ἑκάστου ἐχλέγων. 

ΕΡΜ. Ναί ἀλλ ὃ γαλκὸς μὲν πολὺς, ὥστε οὐ 
παάνυ σπουδάζεται ὑπ αὐτῶν: τοῦτον δὲ ὀλίγον ἐκ πολ- 

λου τοῦ βάθους οἱ Εεταλλεύοντες ἀνορύττουσι: 

ἀλλ’ ἐκ γῆς χαὶ οὗτος ὥσπερ ϱὃ μόλυέδος καὶ τὰ ἄλλα. 

ΧΑΡ. Δεινήν τινα λέγεις τῶν ἀνθρώπων τὴν ἀθελ- 
τερίαν, οἳ τοσοῦτον ἔρωτα ἐρῶσιν ὠχροῦ καὶ βαρέος 

) 

να 
ἘΡΝΜ. Ἀλλ οὐ Σόλων γε ἐκεῖνος, ὦ Χάρων, ἐρᾶν 

αὐτοῦ ον ὡς δρᾶς, χαταγελᾶ γὰρ τοῦ Κροίσου 

χαὶ τῆς | εγαλαυχίας τοῦ βαρθάρου, καί μοι δοχειν 

ἐρέσθαι τι βούλετα: αὖ τόν. ἐπακούσωμεν οῦν. 

12. Σ0Λ. Εϊπέ μοι, ῶ Κροϊῖσε, οἴει γάρ 

τῶν πλίνθων τούτων τὸν Πύθιον” 

ΚΡΟΙΣ. Νή Δύ- οὐ γάρ 

ἄνάθημα οὐδὲν τοιοῦτον. 
ΣΟΛ. Οὐκοῦν µακάριον οἴει τὸν θεὸν ἀποφαίνειν, 

εἰ κτήσαιτο σὺν τοῖς ἄλλοις χαὶ πλίνθους γρυσᾶς: 

ΝΡΟΙΣ. Πῶς γὰρ οὔ: 

ΣΟΛ. Πολλήν µοι λέγεις, ὢ Κροῖσε, 7 πεν 
οὐρανῷ, εἰ ἐκ Λυδίας πο ασ τὸ γρυσίον δεήσει 

πλὴν 

ο 

ο ες οτε. 
ἐστιν αὐτῷ ἐν Δελφοῖς 

αὐτοὺς, ἣν ππιθυμήσωσι- 

ΚΡΟΙΣ. Ποῦ γὰρ τοσοῦτος ἂν γένοιτο χρυσὸς ὅσος 

παρ ἡμῖν» 

Σολ. Ἐϊπέ µοι, 

ΝΡΟΙΣ.0ο 

5ΟΛ. Το ῥελτίονος ἄρα ἐνδεεῖς ἐστε. 

ΚΡΟΙΣ. Πῶς ἀμείνων ὁ σίδηρος χρυσίου; 

Σ0ΟΛ. Ἡν ἀπ τοκρίνῃ μηδὲν ἀγανακτῶν, µάθοις ἄν. 

ΚΡΟΙΣ. Ἐρώτα, ὦ Σόλων. 

ΣΟΛ. προ ἀμείνους, 
σωζόμενοι πρὸς αὐτῶν; 

ΚΡΟΙΣ. οἱ σώζο τες δηλαδή. 

ΣοΛ. Ἆρ) οὖν, ἣν Κσρος, ὣς λογοποιοῦσί τινες, 

ἐπίῃ Λυδοῖς, 7ρυσᾶς μαγαίρας σὺ ποίηση τῷ στρατῷ, 

3 ὁ σίδηρος ἄναγκαῖος τότε: 

ΚΡΟΙΣ. Ὁ σίδηρος ὃηλον ὅτι. 

ΣΟΛ. Καὶ εἴ γε τοῦτον κ.ὴ παρασκευάσαιο, οἵγοιτο 
ἂν σοι ὃ γρυσὸς ἐς Πέρσας αἲγμάλωτος 

ΚΡΟΙΣ. Εὐφήμει, ὢ ἄνθρωπε. 
ΣΟΛ. Μὴ γένοιτο μὲν οὕτω ταῦτα" φαίνη ὃ οὖν 

ἀμείνω τοῦ γρυσοῦ τὸν σίδηρον ὁμολογῶν. 
ΚΡΟΙΣ. Οὐκοῦν καὶ τῷ θεῷ σιδηρᾶς πλίνθους θέ-- 

Ἆεις ἀνατιθέναι µε, τὸν δὲγ ρυσὸν ὀπίσω αὖθις ἀνακαλεῖν- 

19 ρα / 3 Δ 
σιοηρος ϱΕ Φνεται ἐν Λυδία: 

/ 
Ὅ] πανυ τι. 

σα Ἀν τς 
οἵ σώζοντές τινας η οἱ 

ΧΙΙ. ἄαΟΝΤΕΜΡΙΤΑΝΤΕΣ. 12. 123 

ΜΕΒΟ. Ἠος Ἰ]ιά οδί, 0Πατος, ἀεεαπίαΕἰςςΙΙ ΤΗ ΠΟΠΊΘΙΙ 

εἰ πιασηῖς οπηπΙαπη εοπ{οπ{οπίρης εχροίαπῃ. 

Ο6ΗΛΕ. Αί εφαϊάσπα πα]]ας γ]άσο απῖά ποπἱ 1ρ5ί αι, ηἷςί 

{οτῖο Ίχου ππαΠα, απο απἰ [οταπί 60 5ΤαΥΕΠΙΙΓ. 

ΜΕΒΟ. Απ πεδοῖς, αποῖ ρτορίεΓεα Ῥο]]α οχδί5ίαπί, οἱ Πῃ- 

εἰάῖα:, Ἰαἰτοσηῖα, Ρο]σία, ορά6ς, νίποι]α, πανἰπα [ο 10ἱ- 

σιπαπα, πποτοπίατα., 5ενΠαίες ἀοπίαπο» 

Ο6ΗΛΠ. ΟΡ. Ἱξίαάπο Μοτουτί, αποά που παπα αὖ ὧτο 

ἀῑΠετερ ως οπΊπα πον!, αἱ απῖ οβο]απα. αἱ 5οἱδ, ἃ γεςίογ Πα 

ππο(πο(ΠΕ εχίσαπῃ. 

ΜΕΒΟ. απο: 5οἆ 5 απἶάεπι ααπάαίς εαπηᾳμε οἳ ΤεΠι 
ΤΟΠ γα]άς Ππασπο 5{πάϊο οχρεΠίαν αὐ 1ρδῖς νου Π]ιά ραι1- 
οσα οκ ρτοαπά]ςεῖηιῖς ἴδια νΙςοείβας ΠείαΏΙ [οδςοιες 
αγαπη! : Ροτῖπάο {απιεπ που εἴίαπα εχ {εινα ου 1, Πάθηα τί 
Ῥιαπηβαπα οείοΓασαε πιεία]]α. 

Ο6ΗΛΔΗ. πογεάΙρῆεπι (παπάαΠα ΠατΓας ΠΟΠΙΙΠΙΠΙ ἀθπηθῃ- 

παπα, απὶ {απίο απποτο εαρίαηίαγ τεῖ ρα]Ιάα ας Ῥοπο- 

τ0ς6». ι 

ΜΕΒΟ. ΔίΦοἱοπ απἰάεπα 1ο, 0ΠατοΠ., εἶας αΠ1οτο ἀποί 

πΟΠ γΙάδίην : ἀεγιάσί οπίπα, π{1 γῖάες, ΟΓΦ5ΗΠ1 οἱ Ιαείαθι- 

ἆαπα Ῥατρατί σ]ογίαοπεπα.. Ὑογαπα, πὶ [α11ου, εν 1]ο απα.- 

τεγα ηπἹάρίαπηα γη] : ααξου]ίειηας εΓσο. 

«501, Ρίο πμ, ΟΓῶ56, ΠΙΙΗΠάΠΙ Ρη{α5 ορας παῦετό 

Ἰαἰοτῖρας ἴδεῖς ΕΥ {πίαπα 5 

«085. Τία ρε; Πογεπι : πο οηῖπα ε5ί 1 Ρε]ρ]ῖς ἆοπα- 

τίμπα {αἱα π]]άπη ἀθάἱσαίαπι. 

5ΟΙ,. Ενδο Ῥεαίαπα ατρίίτατα ο ΑροίΠειη ε55ε τοΚ[ίιι- 

τάση, 5ἳ Ρορδ]άθαξ 1η ορίεγῖς οίἵαπα Ἰαΐθγος αΓΘΟς2 

ΟΕ. Ομ]πῖ ρηίεΠα 2 

501,. Μαρπαπα πηηῖ παττας, Οἵω56, Ραυρετίαίθιη Τη οΡ]ο, 

απαπάο ἀ οο τεασί 5απῖ, αἱ αΓΗΠΙ 1ρ5ίς ο Ἰωνάία 5ἰί ρὲ- 

{οπάππα, 5ἱ ἀεριάονατ]η. 

ΟΠα:5. Ὁρίπαπι ἰαπία [αεί αιτὶ οορία, απαπία αμαά 

η052 

501,. Θπ.5ο {6 [ΕΙΤΙΠΊΠΟ αἴῖαπι παδοϊίας ἵη Τγαῑα 7 

665. Νο 5απο ππ]π. 

501. Ρο[ονῖς ογσο ππείαΗ! Ιπάϊρειϊς. 

6Β655. ΔΙ σαοπιοᾶο ργαδίοί Γουγαπῃ ατο 2 

501,. 8ἱ τεςροπάθας πΙνῃ Ἱπαϊσπαίας, ἀΐδοενε Ποαβῖξ, 

0Β6:5, Ῥοδα πιοᾶο, Ρ0ΙΟΠ. 

501,. Ὀίναπα, απῖ 5ειναπί αἰῑιος, ππε]οτος, απ απϊ αἲ 

Ἡς 5εγναπίας2 

6β6:5. Ωμ] 5ογναπί νιάε]]σεί. 

801,. Ναπη ἴδίίαν, 5ἳ ΟΥΤά5, 41ος ΓΙΠΊΟΓΕ5 ΠΟΠΗ 5ρα:- 

συπί, αἀοτίαίατ Τγάος5, ἀ1ΓθΟ5 6Π5ες ἴα εοπβοϊ οπταβῖς 

οχοτο1, απ Γεγγαπα {απο γΙάδβί(αγ πθορςδατΙαπη2 

6Β6:5. Εετταπα πια. 

501,. ος 5απ6 ππεία[]άπῃ π]ςί οοπιρατατϊς, αΏεαί Ευί αιι- 

τΗπα Τῃ Ῥογείάεπα οαρίῖνατα.. 

6Β:5. Ρἱ πιε]ῖοτα, πηῖ Ἠοππο. 

501,. Δῃεῖΐ, Ἠσο αἱ Ἱία εοπησαηέ : γἰάεγο {απο πυης 

απο ππε]ας ε5δθ Γετγαπα [α[εγί. 

665. Ναπι Ιπίατ Αροηπί ααοστθ πῃε 1ΐες [ευΓθος ]ᾶ- 

{ογες ἀεβίσατε , ΦΗΓΙΠΙ γεΓΟ ΓΗΙ5ΙΙ5 τορείεΓεῦ 
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Σ0ΟΛ. 0ὐδὲ 
τε χαλκὸν ἦν 
ο] Β 5 Ακ; πα 3 

και ἕρμαιον ἔσῃ ἀνατεθεικὼς Ἠ Φωχεῦαυν 3 ἢ Ῥοιωτοις η 
- -- ε . πω ... ο ο 

Δελφοῖς αὐτοῖς ἤ τινι τυράννῳ ἢ ληστῃ, τῷ δὲ θΞῷ ολί- 

γον µέλει τῶν σῶν γρυσοποιῶν. 
ο . ση ο - ’ » .. 

ΚΡΟΙΣ. Ἆεὶ σύ µου τῷ πλούτῷ προσπολεμεῖς κα Ι : 
Φθονεῖς. 

ο μαη 
15. ΕΡΨΜ. Οὐ φερει ὁ 

ρησίαν καὶ τὴν ἀλήθειαν τῶν λόγων, ἀλλὰ Ξένον αὐτῷ 
ἄνθρωπος οὐγ ὑπηππήσσιων, 

. 
ἆμενον ἐλευθέρως λέγων. Ἠεμνήσεται ὃ 

/ ο γώ ολλ᾽ ήν 
σιδήρου εκεῖνος γε ὀξεήσεται, α λ 

7 
τεχρυσὸν ἀναθῆς, ἄλλοις μέν ποτε κτηµα 

δν ας ψγ νι Δ 
ὃ Άνδος, ὦ Χάρων, την παρ- 

πένης τὸ πραγμα 

Ἰσττ. 
ιστα πας 
ο, 

αι ροννὺ 
ν 

τὴν πυραν 

ΓΙ οκ να 
στερ οον του ο σε, οταν πυτον οξη ἆλό οντα 

ς 
ὑπ τοῦ Κύρου ἀναχθῆναι ἤκουσα γὰρ 

νὰ , 
Εν πρῴην ανα Ὑεζνωσκούσης τὰ 

οἷς καὶ ταῦτ᾽ ἐγέγραπτο» 
ο» ολ 

δὲ 

ιωσμένα. 
τη 
κ 5 

αὐτὸν ὑπ. 

τοῦ ἵππου τούτου τοῦ μη Ὃ κακο 

ΧΑΡ. Νἡ Δία. 

ΕΡΝΜ. ως ο 

τεμοῦσα 
µατος.. ὌΟρᾶς δὲ 

Καμθύσης 

πατέρα χαὶ μυρία 

πία 

τοῦ Κύρου αὕτη ἐ 

καὶ 

ήρη αἷ-- 

τὸν αὐτοῦ τὸν νεανίσχον: 

βασιλεύσει μετὰ τὸν 

ντε τῆ Αιδύη καὶ Ἀϊθιο- 

τὸ τελευταῖον ! ἄποθανειται ἄποχτ 

τρ, 

ΧΑΡ. Ὢ πολλοῦ Ἠέλωτος. 

τοὺς 

τείνας τὸν 

Ἀλλὰ νῦν τίς ἂν αὖ- 

προσόλέψειεν οὕτως ὅτ βαν τας τῶν ἄλλων: 5 Ἆ ος 
τίς ἂν τ /9λ. ῶ ον οὗτος μὲν αἰχμάλωτ τος 

ἔσται, οὗτος δὲ 

πιστεύσειεν ὡς με 

τὴν κεφαλὴν έτει ἓν ασκῷ ρα τοςς 

τηµένος, ὅ 
{δν 

τον ὁ μάγειρος ἀνασίδ σι τὸν {0ῦν ἀνατεμὼν, 

τὸ δώδημα. ᾧ τν δα-- 

εἶναι. 

ΕΡΝ. Εὺ γε Ἐσρωλες 7δ 

λυκράτην ρᾶς τὸν 

ἡγούμενον εἶναι: ἀτὰρ καὶ οὗτος λος ὑπὸ 

στῶτος οἰχέτου Μπαιανδρίου ο Ὀροίτη τῷ σα- 

τράπῃ ἀνασχολοπισθήσεται ἄθλιος 

µονίας ἐν ἀκαρεῖ τοῦ χρόνου" καὶ ταῦτα -- τῆς Κλωθοῦς 

ἐπήχουσα. 
ΧΑΡ. Ἄγαμαι Κλωθοῦς 1 εννιχῆς: καὶ αὐτοὺς, ο] 

στη. καὶ τὰς χεφαλὰς ἀπότεμνε καὶ ἀνασχολόπιζε, 

εἰδῶσιν ἄνθρωποι ὅ ὄντες" ἐν τοσούτ ῳ ὃξ 

ὀψηλοτέρου ἄλγεινότερον χαταπεσούμενοι. 

Ἀλλὰ Πο- 

πτχνξυο δαί μονά 

δη. ῶ Χάρων. 

Σαμίων τύραννον ον 

που παρε 

χπεσὼν τῆς εὖδαι- 

ἐπαιρέσθων 

λα ἄσομαι τότε Ἰνωρίσας αὐτῶν ἕκαστον γυ- 

μνὸν ἐν τῷ σκαφιδίῳ '/ήτε τὴν πορφυρίδα μήτε τιάραν 

ἢ κλίνην χρυσην κοµίζοντας. 

15. ΕΡΜ. Καὶ τὰ μὲν τούτων ὧδε Τον 

πληθὺν ὁρᾶς, ὢ ο τοὺς πλέοντας αὐτῶν, τοὺς τε 

λεμοῦντας, τοὺς οιχα 

σος σαν 
ἕξει, δὲ 

µέγους, τοὺς γεωργοῦντας, τοὺς 

δανείζοντας., τοὺς που σαιτοῦντ ασς 
κ : 

ΧΑΡ. Ὁρῷ ποικίλην τινὰ τὴν τι ϱ Δ 
ην καὶ μεστὸν 

ΧΑΡΩ Ν. 15 --- 15. ο ῶ7 - σι) 

ν] 5ΟΗ. 15 πε [ετο απἶάεπι ορις Παμδβίές αἲ {μ εἶνο ως 
| 5ἶνο αΗΓΗΠΙ ΟΟΠΣΕΟΓΕΣ, α[ῑς αποά Τπ Ρρος5ες5ίοΠδῃι αἰφυαπάο 
| ας ργάαπι ΓασἼ]επα οσᾷαἲ ἀεάίεαγειϊς, Ῥμουεηείδης, Ἱπησαπα, 

| απἲ Βο(ῖ5, απ ἱρδίς Ώεὶρηῖς, ααἲ οπ]όάαπα ἔνταππο, απῖ Ἰὰ- 

ἰτοπὶ : Ῥγ ας εοτία ραγυπη ουγαί ἴπος αππ]ῇσες. 

ΟΜ6:5. Ξεπηρει ἵα ηιεῖς ἀῑν]ής εαν Ππδῖοῖς οἳ Ἱωνι- 
4ε5. 

19. ΜΕΒΟ. Χου [εί Ἰγάας, ο 0πατον, Ἰοᾳπομάϊ Ιξίασι 

Ἰνοινίαἴεπα γεγοδιθ 5ΕΓΠΊΟΠΕ5 : (τη τος Τροῖ νΙάείατ ρίαπο 

Ἱπηίίαία, Ῥαυρεί Ἠοπιο σπῖ πα]]ο πηεία 5ο 5η πηϊίαί, απῖ- 

π]ήπε εοσ[ίαία ογε Ῥτο[ογαί. Ὑεταπα ΤΠ ππεπιοσίατη ΠΟ. 

ἀἷα Ροςί τοάῖρῖί 5ο]οπῖς, Ύππα ἔθηρας αἀθηῖί αἱ οαρίας ἵα 

τοσα Οντῖ ᾖωδεα Ἱπιροπαίατ. Εἰεμίπι απαϊνί οκ ΟΙοίΠοπε 

πηρετ ργα]εβεπία απ: οπἶαπε [ογοπί Γαἴο ἀθστοία : ἵπ φπἴ- 

Ῥη5 6ἱ Ἠ.ρ0 εταπἰ οοηβίσηαία, Ογ5ΗΠα. σαρίαπι Ἱπ α Όντο, 

Ογταπῃ απἴθτη 1ρδυπῃ αὖ Ιδία Μακκασειίάε οσεϊεπά πα ο5κθ, 

γιάσμ) 1βαπη παπ]εγεπα 5ογ{Πίσαπα, Παπ οήπο που 4190 

Ἰπνεοπίεῦα ο 

6ΗΔΠ. Πα 5απο. 

ΜΕΜΟ. Ἠ]α Τοπηγτῖς ο5ί, απ εαραί ΟντΙ ΡιβεῖδΙη Τη 

αίτοη Ἰπῇϊεῖεί Ρ]επαπα 5αησα]ηῖς. 4 επ) εἴῖαπα βαπη Οντῖ 

αγοποπα 5 Ίδια 0απηΏγςες ο5ί, τοσπαβίίαιο ροδέ Ῥαίτοηι : 15 

τοβις οπηπίρη5 πια]ε σο5{ῖς οἱ ἵπ Το ήῦγα οἱ ἵη ΑΠορία, {απάσηα 

π]εηίθ σαρίις ΙπίογΙΡΙέ, Ῥοδίαπαπα οσοἰάετΙξ Αρίη. 

ΟΗΛΕ. Ο πισ]ίαπη γάσπά1 πιαοεῖοπα: ΔΕ ημπο αμῖς Θ05 

αἀδρίσοτο 5α5{ηραί (απίο [αδία εἰαίος» απϊ ααὶς ἵῃ απΙπιΙΗ. 

Ἰπάμσαί, Ραπ]]ο ροδί απο [ογε οαρίΐγαπα, Ἰλασα σαρα{ αδῖ- 

{πτήάη ἵη πἴτο 5αησα]ηῖς ο 

14. Ὑεταπα απῖς Ἠ]ε οί, Μεγοιτί, ααῖ ρατραΓεΠα απη- 

ου]απα βΌπ]α. ςαΏείτΙοίαπα σοτῖΕ, ἀἰαάεπιαίε γουϊποίας., οἩ 

αππυ]απα ους Ροτεῖαῇ ρίδεθ ἀῑδεεοίο, 

Ἰηξα]α ἵῃ απιλ]ία Ῥοηίο” τες ο-»ε γ]άείηγ. 

ΜΕΒΟ. ΕΒε]ε τειδαπι Ἠοπιοί πο Ἰπῃοοιῖς, ΟµατοὮ. 

Αἲ ομῖπι Ῥο]γοταίειη Ἰπίπενίς Βαμηίογαπα ἴγναπηνπα, ο 

ομιΏῖ οκ Ῥατίο [εσσπι 6.5ο ριίαί : νογπα Ἠ]ο Ίρ5α αἲ 

αἀςίαπίο [απαϊ[ατί 5ειτο Μααπάτίιο τοῖς Οτωία» καἴταρα. 

ἵπ εΓαςθη ασείαν παίσετ, ε]εοίας Γοτηπῖς οηπίρας ἵπ ρυ” 

οἴο Ιοπαροτίς : εἰοπῖπι Ἠσρο αποΠπθ εκ Ο1οί]ιο ρετεερῖ. 

6ΗΛΠ. Τιαπάο ΟΙοίμοπειη 5ἰγοπηϊςςῖπιαπη : αἴᾳηο 1ρ5ῖ5 

ορίῖπια, οἱ σαρίία Ῥτώεῖάο, αἴᾳπο ρα]ο 5αῇϊσε, αἱ 5ο 5εἶαπί 

Ἰοπηίηες ε5δο : Ἰηΐθτρα ἵπ αἰάπη {ο]απίαν, απῇρρε αὖ εχοεῖ- 

«ἶογθ ΓαςΗσίο αοοηθίας οαδητ. Τα οσο τίάσρο 5ἴπσα]ο 

4ΡΠΟΣΟΡΗΣ πηάος ἵπ ογπιρη]ᾶ, πθο ΡηγραΓΘαΠ Υε5ί6Πη πθη8 

Παταπα θε Πεσίαπι αΠΤΕΙΠΑ 5εζΙΠΙ [εγεπίες. 

15. ΜΕΜΟ. Εἰ Πϊογαπα απ]άδια, απος ἀῑνῖ, ἰα]ῖς 

Ξἡ 50Ι5 : η] πά(πεια τοτο, ΟΠαΤος, Ἰξίαπι τίάες, 

| ραπίες, Ῥε]]απίες, ἵη Ἰαάϊοῖις γεισαπίες, αστος οο]εηίος, [ΠΠΗ5 

{ ονενοθηίες, ΞΠΡΕΠΙ ρείεμίες2 

 ΟΗΔΠ. Εφπϊᾶσπι γῖάο γαίαη απαπᾶαμα ἴαιραπα, 



(515, οἱ») 

ταρογῆς τὸν βίον καὶ τὰς πόλεις γε αὐτῶν ἐριχυίᾶς τοῖς 
σμ.ήνεσιν, ἐν οἷς ἅπας μὲν ἴθιόν τι κέντρον έχε ει καὶ τὸν 

πληα ίον κεντεῖ, ὀλίγοι δέ τινες ὥσπε ερ σφῆχες ἄγουσι καὶ 

φέρουσι τὸ ὑποδεέστερον. ' Ὁ δὲ περιπετόµενος αὐτοὺς 
ἐκ τάφανος οὗτος ὄχλος τίνες εἰσίν: 

ΓΕΡΜ. Ελπίδες, ὦ Χάρων, καὶ δείµατα καὶ ἄνοιαι 
καὶ ἡδοναὶ καὶ φιλαργυρίαι καὶ ὀργαὶ καὶ µίση καὶ τὰ 
τοιαῦτα. ᾿Γούτων δὲ ἡ ἄνοια μὲν κάτω ξυναναμέμικται 
αὐτοῖς καὶ ξυμπολιτεύεταί γε νὴ Λία καὶ τὸ µῖσος καὶ 

ἡ ὀργὴ καὶ ζηλοτυπία καὶ ἁμαθία καὶ ἀπορία καὶ φι- 

λαργυρία, ὁ φόθος δὲ καὶ αἱ ἐλπίδες ὑπεράνω πετόµενοι 

ὃ μὲν ἐμπίπτων ἔκτ πλήττει, ἐνίοτε καὶ ὑποπτήσσειν 

ποιεῖ, αἵ δ᾽ ἐλπίδες ὑπὲρ χεφαλῆς αἰωρούμεναι, ὑπόταν 
Γ 

μάλιστα οἵηταί τις ἐπιλήψεσθαι αὐτῶν, ἀναπτάμεναι 
οἴχονται κεχηνότας αὐτοὺς ἀπολιποῦσαι, ὅπερ καὶ τὸν 

Τάνταλον κάτω πάσχοντα ὁρᾶς ὑπὸ τοῦ ὕδατος. 

16. Ἡν δὲ ἀτενίσῃς, κατόψει καὶ τὰς Μοίρας ἄνω 

ἐπικλωβούσας ἑκάστῳ τὸν ἄτρακτον, ἀφ᾿ οὗ ἠρτῆσθαι 
ξυμβέθηκεν ἅπαντας ἐκ λεπτῶν νημάτων. "Ορᾶς κα- 
θάπερ ἀράχνιά τινα καταθαίνοντα ἐφ᾽ ἕκαστον ἀπὸ τῶν 

ἀτράχτων: 

ΧΑΡ. Ὁρῶ πάνυ λεπτὸν ἑκάστῳ νῆμα ἐπιπεπλ 

γμένον γε τὰ πολλὰ, τοῦτο μὲν Ἐκείνῳ, ἐκεῖνο 
ἄλλῳ. 

ΕΡΜ. Ἐϊκότως, ὢ πορθμεῦ" -. γὰρ ἐκεῖνον 

ΕΞ 

Ἀλ 
οξ 

μὲν ὑπὸ τούτου Ῥογευθηναι» τοῦτον δὲ ὑπ᾽ ἄλλου, καὶ 

κληρονομῆσαί Τε τοῦτον μὲν. ἐκείνου, ὅτου ἂν μικρό 

τερον τὸ νῆμα., ἐχεῖνον δὲ αὖ τούτου” τοιόνδε γάρ τι ᾗ 
ἐπιπλοχὴ δηλοῖ. 

ἅπαντας: χαὶ οὗτος μὲν ἀνασπασθεὶς ἅ ἄνω μετέωρός ἐστι 

καὶ μετὰ μικρὸν. καταπεσὼν, ἀπορραγέντας τοῦ λίνου, 

ἐπειδὰν μηκέτι ἄντ έχη πρὸς τὸ βάρος, μέγαν. τὸν ψόφον 
τ 

ερ Ἰάσεται, οὗτος δὲ ὀλέγον ἀπὸ Ἡῆς αἰωρούμε νος, ἣν 
καὶ πέση, ἀφοφητὶ χείσεται, μόλις καὶ τοῖς γείτοσιν ἕξα-- 

χουσθέντος τοῦ πτώματος. 

ΧΑΡ. Παγγέλοια ταῦτα, ῶ Ἑρμἃ. 

17. ΕΡΜ. Καὶ μὴν οὐδ) εἰπεῖν ἔχοις ἂν κατὰ τὴν 

ἀξίαν, ὅπως ἐστὶ ης έλαστα. ὦ Χάρων, χαὶ μάλιστα 

αἳ ἄγαν σπουδαὶ αὐτῶν χαὶ τὸ μεταξὺ τῶν ἐλπίδων οἴ- 

Ὅρᾶς» ο οὖν ἀπὸ λεπτοῦ κρεμαμένους 

. , τς. 
ὔεσθαι ἀναρπάστους γιγνομένους ὑπὸ τοῦ βελτίστου 
Ξ / ” Φλ λος / δω 
Θανάτου. Ἄγγελοι δὲ καὶ ὑπηρέται αὐτοῦ µάλα πολ- 

ον επ η 
λοὶ, ὡς δρᾶς, Ἠπίαλοι καὶ πυρετοὶ καὶ φθόαι καὶ περι- 

ο, 
πνευµονίαι καὶ ξίφη καὶ ληστήρια καὶ χώνεια καὶ δι- 

λ . - 

χασταὶ καὶ τύραννοι: καὶ τούτων οὐδὲν ὅλως αὐτοὺς 
στ / Ν το 

εἰσέρχεται, ἔστ᾽ ἂν εὖ πράττωσιν, ὅταν δὲ σφαλῶσι, 
ον ο. ο μλνς σα. δὲ να 9 42 δν 32 

πολὺ τὸ ὀτοτοῖ κοὶ αἴαῖ καὶ οἴμοι. Εἰ δ’ εὐθὺς ἐξ ἂρ-- 
γῆς Γτέ εἴσιν αὐτοὶ καὶ ὀλίγον τοῦτον 
χρόνον ἐπιδημήσαντε 

Ε κἊ / 

βατος πάντα ' ὑπὲρ γῆς ἀφέντες, ἔζων τε ἂν μα. 

) ο 
ἐνενόουν ὅτι θΥητο 

ο. ϱ/ ην ολ Σ 5 
το » βίῳ απιασιν ὥσπερ Εξ Ονει- η ' 

/ 

στερον καὶ Ὥττον ἠνιῶντο ἀποθανόντες: νῦν δὲ ἐς ἀεὶ 

ἐλπίσαντες Χρήσεσθαι τοῖς παρὰ ἐπειδὰν ἐπιστὰς ὃ 

ὑπηρέτης καλη καὶ ἀπάγῃ, πεδήσας τῷ πυρετῷ ὴ τη 

Φθόῃ, ἀγανάκτοῦσι πρὸς τὴν ἀγωγὴν οὕποτε προσδοκή- 
5 ο ο 2 

σχντες ἀποσπασθήσεσθαι αὐτῶν. :Ἡ τί γὰρ οὐκ ἂν 
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πάμιήιο ἱταρίάῇ (απηα]έα5 ΥἱίαπαΣ απἴη οἱ Η1Ώος ΘΟΓΗΠΙ ρογςῖ- 
πη]ες αἰνοαήβς, ἴπ απθας απηκαπίδᾳπα Ῥγοργίπη 416η- 

4ππι ασμθιπα Παρί, ρυοχίπππη(πα ραπ σίέ; αἱ ραποί ποι- 

ἨιΗ, {απααπα γοδρ, ασαπ{ Γογαπί(ο Πας Ιογος, Οιιοᾶ 

π{ΕΙΗ. οΙΓοπΠηΥΘΙαί 605 οκ οοοπ]ίο ασιποπ. Πἰαά, απἱπαια 

δυη{ 

ΜΕΠΟ. 3Ρ65,0µανΡοΠ,, οἱ πιεία5,, οί αποη/ία, γο]ηρίαίος, 

αναντα, νο, οὔία, αίᾳπο α/αδηιοςί ρα γα : ο 60 ΠΙΠΙΟΓΟ ἄΠΠΘΙΙ- 

Πα ααἰά σπα Ἱπίγα 1ρ515 αὖοςί Πππηηϊχία, οἱ ἵῃ σας δΙή Ἠογο]ο νο[ιέ 

α’γ[ίαία ἀᾳρῖε, Ιίδηιαπα ο {ση ἵνα, ἁπηπ]α[ίο, Ἰηδοίδία, Ρο- 

Ῥ]ενα Ἰωβίίαιίο, εί αγανϊία : 564 πποία5 οἱ 5ρος 5Προίπο νο]ί- 

[απίες., Πο ᾳπἱάοπα Πποίάεης πποπίοπα οχου{, ΠΟΠΠΗΠΙΦΙΚΠΗ 

8 ρανομίοπι ἀοιίονο 5ε [αοΙί; Ἰα γενο εαρίΗριις πηηί- 

ποπίος, αθῖ παχίπιο απῖς Ραίαί 5ο ΡΥΘΠΕΠΣΗΓΙΙΠΗ 6.5, αγο]απί 

γορθπἰο ΠΙαπίεσᾳαο ἀαδηπαπίς ααοᾶ ἵρειπι οἱ ΤαπίαΙο ν- 

465 ασοἰάοτο αριιᾷ Ἰπ[εγος αἲ αηπα αρίειίο. 

10. Ωποςςί αεἰθια Ἱπίοπάετῖς, οοπδρίοῖος οίαπι Ῥανσας 

Σἰαπηῖπα δἱησι]]ς γοιΣαίο ἀθάπορπίος {150 ης ηοχος Ρο- 

46γο οοπ{ίησαί οΙηΠος οχ (οπῖρς ΠΙῖ5. Ὑϊάσσπο απαςί αά- 

ΠΘΑΤΗΙΗ Π]α απ ἆαπῃ ἵπ βἱησα]ος α [αδίς ἀθπιῖσδα 

ΟΗΛΜ. Ο61Πο {οπιϊςδίππαπα απίοπῖαιο Ποπ αά ΠδΠι 

Ἱππρ]οχηπησιιο αἱ Ρα ΙΠΊΗΠά, Ίου ΤΙ, Πα αλΠ. 

ΜΕΠΟ. Εί ]ατο απἰάσπα, Ρογ{ου : 

Ιδίο { οσοἰἀαία: π{ αὐ α1ο : 

παΠΗ 11 [αία]ο ος, αὐ 

Ἠπίς γογο, 

ί6πι αάθαί εἶας, ου] ας Ὀνογίας 5] β]απα : ἴδια οοπίνα, αἰ Π]- 

15: ἴα]α οπίπα φπἱάάαπα ηπαίσας Ἱππρ]εχις εἰση]βσαί.  ἆαπι 

Ρρου5ρίοῖ5 α {οηι] {10 5Ι5ΡΘΠ5Ο5 ΟΠΊΠΕΣ 2 Πίο απ]άθπη 5ΗΗΞΙΠΙ 

ἁτασίας φυβ]ηηϊς αρρατοί; ασ Ῥαπ]]ιο Ῥο5ί ργοἱρίαίας 

αὐταρίο Ἠπο, 4παπάο Ποη απηρ]ς οποΓί 5α5 πεπάο 5α/Πο]οί, 

ΠΙΡΠΗΠΙ οἀ εί 5οπἱίαπα : Π]α απίοπα ρα]ή]άπα Ποςο α- [για 

Ἰοναία5., αμαπηί οοο]ά ου] έ, πη]]ο ]ασσΏῖί οχοἰίαίο οη]έα,, δἱό 

αἱ ἃ ν]οἰη]ς γὶκ οπδις εἶας οχαιδ[αίαν. 

18Η, μί Παγουῖα- 

ΟΗΔΗ. Βυηί ἴ]α, Μετοπτῖ, οπηπΊπο τιαἰσσ]α. 

17. ΜΕΜΟ. Ίππο γετο πο νοτρίς απἶάεπι εοηδθα Ροδδῖς, 

Ῥνοιί ἀἱσπαπα οδί, απαπίο εἶπί τίδα οχοῖρίοπάα, ΟΠαΤΟΠ : 

ππαχίπ]θ δἳ 5Ροοίο5 6ΟΡΙΠΙ οοπ{οη[ἰδίπια 5ίπάἶα, αἱ αποὰ 

Ἰπίαυ πιοβίᾶς 5Ρο5 Ιπίογσαπ{ οογγερίϊ πὓ ορίίπια ΜΠονίο, Ε]ας 

απίοπη. 5ΗΠΙ πυποΙ πηϊηϊδίπίαιο γα]άς πα Ι, αἱ γίάες, (]- 

πονα ΓοΡΡΙΗΠΗ οἱ ατάοΓ65., {αμο5, ΡΗΙΠΙΟΠΙΠΙ α[[οσμας, σ]α- 

αἳ, Ιαἰγοσ]πία, εἰσπία Ρο[ίοΠες, Ιπάίσες, ἐγταππὶ : ΠΟΓΙΠΗ 

1ρδῖς πι] πι. πησπίθιη Ρ]απο δαΡίς, ἀππι [ο]ίσος ασπίς οἳ- 

πππ]αίαπα ο[[οπάστῖηί, Πποχ. οΓΘΕΓΙΤΗ Τη οἵο οἱοία, αἲ, αἲ, 

ο πα]. Οποςςί 5ιαίϊπι αὐ. ΙπΙίο 56οΠὰ οοσατοπ{ πα 

56 6556 ππογία]ο», {ππα, ραπχ{απα Ιδίπά {οπηροτῖς Τη γ]ίαπα 

ασαδῖ ρογερτίπα[ίοπα ἱηδηίπία, αβίίατος ἱαπαπαπι οκ 50- 

ΠΙΠΙΟ, ΟΠΙΠΙΡΙΗ5 51Ρ6Γ (ο ΓΓαΠ γο]ο[ίς, ννοτεη{ 54Π6 5αβίθΠ- 

Ππδ, πηΙπαδ(πο ἀο]ογῖ5 πιονίοπίες οαρετθηί: ΠΠΟ απίθΠΙ 

Ῥαγρθίιο 411Π1 5ο ΔΡΟΓΕΠΕ Π5ΙΙΓΟ5 6556 τοβας ργ5οπίρας, 

π0ί ρτα:δίο Γαοη{ πλἰπΙςίοτ, οαγενίίαο οἱ ἀαχορε γἰπου]15 

Ππροθίίος Γουεῖς (αβίςυε, ἱπάϊριαπίατ 5ο αρα πο, αἱ απὶ πυη- 

απαπα οχδρεσίανογαΠ{ [ογο αἱ Ίπᾶς ανε]]ογοπίς. Οἱᾷ οηίπῃ- 
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΄ λα λ ο μον η 
ποιησειεν Εχεινος ὅ την οιχιαὶ σπουοτ 0Ικοσομουμ.ευος 

λ Ας θρο ο 3 υδς ορ ὅτι ο λυ Ἐ 
χαι τους εργατ ς οπιοπερλας ει μαῦοι οτι ῃ υ.Ξν εζει 

ον - αεει 
τέλος αὐτῷ, ὃ δὲ ἄρτι ἐπιθεὶ ἲς τὸν ὄροφον ἄπεισι τῷ κλη- 

Α΄ / 5 ρα λος 

ρονόµῳ καταλιπὼν ἀπολαύειν αὐτῆς, αὐτὸς μηδὲ δει- 

πνήσας ὃ ἅθλιος ἐν αὐτῃ; Εκεῖνος μὲν Ὑὰρ ὁ χαΐρων ὅτι 

ἄρρενα παϊδα τέτοχεν αὐτῷ ἡ ἠονὴν χαὶ τοὺς φίλους διὰ 

τοῦτο ἑστιῶν καὶ τοὔνομα τοῦ πατρὸς τιθέµενος, εἰ ηπί- 

τατο ὡς ἑπτέτης γενόμενος ὁ παῖς τεθνήξεται., ἄρα ἄν 

σοι δοχεῖ χα αίρειν ἐπ᾽ αὐτῷ γεννωµένῳ; ἀλλὰ τὸ αἴτιον, 

ὅτιτὸν μὲν εὐτυχοῦν τα ἐπὶ τῷ παιδὶ ἐχεῖνον σρᾶ τὸν τοῦ 

ἀθλητοῦ π πατέρα τοῦ Ὀλύμπια γενικηκότος, τὸν γείτονα 

δὲ τὸν ἐκκομίζοντα τὸ παιδίον οὐγ ὃρἃ οὐδὲ οἶδεν ἀφ' 

οἵας αὐτῷ κρόκης ἐχρέματο. Τοὺς μὲν γὰρ περὶ τῶν 
ὅρων διαφεροµένους ὁρᾶς, ὅσοι εἰσὶ, καὶ τοὺς ξυναγεί- 

ροντας τὰ χρήματα, εἶτα, πρὶν ἀπολαῦσαι αὐτῶν, χα- 
: 

λουμένους ὃ ὑφ ὧν εἶπον τῶν ἀγγέλων τε χαὶ τῶν ὑπη-- 

ετῶν. 

5 ΧΑΡ ο ταῦτα πάντα χαὶ πρὸς ἐμαυτόν Ἰ γε 

ἐννοῦ ὅ τιτὸ ἠδὺ αὐτοῖς παρὰ τὸν βίον ἢ τί ἐχεϊνό ἐστιν, 

οὗ στερόµενοι ἀγανακτοῦσιν. ν γοῦν τοὺς βασιλέας 

ἴδῃ τις αὐτῶν, οἵπερ εὐδαιμονέστατοι εἶναι δοκοῦσιν. 

ιθόλου τῆς τύγης, / ον ἔξω τοῦ ἀθεθαίου καὶ ὡς φὴς ἂμφ 

πλείω τῶν ἠδέων τὰ ἀνιαρὰ εὑρήσει προσόντα αὐτοῖς, 
φύδους καὶ ταραχὰς καὶ µίση καὶ ἐπιθουλὰς καὶ ὀργὰς 

καὶ κολακείας" τούτοις Ὑὰρ, ἅπαντες ξύνεισιν. ο] 

πένθη χαὶ νόσους χαὶ πάθη ἐ εξ ἰσοτιμίας δηλαδὴ ἄρχοντα 

αὐτῶν: ὅπου δὲ τὰ τούτων πονηρὰ, λογίζεσθαν χαιρὸς 

οἷα τὰ τῶν ἴδιωτ ν ἂν εἴη. 

19. Ἐθέλω δ᾽ οὖν σοι, ὦ Ἑρμᾶ, εἰπεῖν, ὦτινι έοι- 

κέναι µοι ἔδοξαν οἳ ἄνθρωποι χαὶ ὃ βίος ἅπας αὐτῶν. 
πο ης 

"δη ποτὲ πομ.φόλυγας ἐν ὕδατι ἐθεάσω ὑπὸ στ ἳ (ρουνῳ τιν. 
, 
ο παταράττοντι ἄνισ ταμένας» τὰς φυσαλλ ίδας 

µ 
/ 

ο λ 
ὧν ξ ξυγαγείρεται ὃ α ἀφρός: ἐχείνων τοίνυν τινες μεν μιχραί 

εἰσι καὶ αὐτίχα ἐκραγεῖσαι Απέσθησαν, αἳ ὃ) ἐπὶ πλέον 

διαρκοῦσι χαὶ προσχωρουσῶν αὐταῖς τῶν ἄλλων αὗται 

ὕπερφυ σώμεναι ἐς µέγιστον ὄγχον πο εἶτα μέντοι 

Ίνα' πάντως εξερράγησάν ποτε" οὐ γὰρ οἷόν τε ἅλ- 

λως γεν γέσθαι. Τοῦτό ἐστιν ὃ ἀνθρώτε του βίος” ἅπ ταντες 

ὑπὸ πνεύματος ἐμπεφυσημένοι οἳ μὲν μείζους, οἳ ὃ- 

ἐλάττους: καὶ οἱ μὲν δλιγοχρόνιον ἓ ἔχουσι καὶ ὠκύμορον 

τὸ φύσημα, οἱ δὲ ἅμα τῷ ξυστῆναι ἐπαύσαντο" πᾶσι ὃ' 
οὖν ἀπορραγῆναι ἀναγκαῖον. 

ἘΡΜ. Οὐδὲν χάῖρον σὺ τοῦ Ομήρου εἴκασας, ῶ 

Νάρων, ὃς φύλλοις τὸ γένος αὐτῶν ὁμοιοϊ. 

20. ΧΑΡ, Καὶ τοιοῦτοι ὄντες, ὤ Ἑρμη Π ὁρᾶς οἷα 

ποιοῦσι καὶ ὡς φιλοτιμοῦνται πρὸς ἀλλήλους ἀργῶν 

πέρι καὶ τιμῶν καὶ κτήσεων ἁμιλλώμενοι »ἅπερ ἅπαντα 

χαταλιπόντας αὐτοὺς δεήσει ἕνα ὁβολὸν ἕ ἔχοντας ἥχειν 

παρ) ἡμᾶς. ἈῬούλει οὖν, ἐπείπερ ἐφ᾽ ὑψηλοῦ ἐσμὲν, 

ἀναδοήσας παμμµέγεθες παραινέσω αὐτοῖς ἀπέγεσθαι 

μὲν τῶν ματαίων πόνων, Ὅων δὲ ἀεὶ τὸν θάνατον πρὸ 

ὀφθαλ μῶν ἔχοντας, λέγων, Ὦ µάταιοι. τί ἐσπουδάκατε 
περὶ ταῦτα; π σοσἜ χάμνοντες: οὐ γὰρ ἐς ἀεὶ βιώ-- 

υ 
.ἲ ο. - ’ 3 

σεσθε: οὐρὲν τῶν ἐντ-ῦθα σεμνῶν ἀῑδιον ἐστιν, οὐδ' ἂν 

| ΥεΤΟ ΠΟΠ Γαοῖαί ἴςδίε, απὶ ἄοπιαπα σπαν]ίεν «άΙβεαξ, ορετᾶ- 

Ποδαπο πγσεί, οἱ ἀῑάίσετ, Ίχαπο απἰάσπα 5)ῖ Επ πῖ, 

αἳ 56, γκάμπα Ἱππροδίίο [δείο, ἀθορδεπταπα, Παγοάῖαμε 

γο]είαγαπα αί εα ἆοπιο ᾖπαίητ, ἵπ απα πο εοιωθ] απ]άεπι 

Ίρ5ε πίςογ οαπανοη!. Ἠ]α Ῥοιτο, απΙ σαπὰρί αποά ππαξοι- 

Ἰαπ1 Τη[αΠίοΓα πχος 5ἰρί ῬορετοΠέ, Ἰάδοαπο απῖσος Ῥτο]ῖκε 

αοοΙρῖῖ οἱ ραϊτῖς ΠοΟΠΙεη οἵ Ἱπιροπίέ, 5 5οἶτεί 5ερίΘΠΠΕΠΙ 

Ῥπθγίπι οςς5ε οΡΙΓΗΠΙ, παπα ΠΡΙ γἰάείαν Ἰσίαίατας 60 πας 

5ο] που πΙπΙΓΗΠ1 ΤΠ σαηξα οδέ, απο Πλάνα Γε]Ισσιη ΠΠ 5ον{ς 

εοπ{οπηρ]εί, αἰπ]εία. Ῥαΐγεπι ΟΙγπηρίοο οεγίαπηίπο γ]είοτῖς: 

«οά τΙοπιπα, απῖ εχδοφυίας 1 Ἱπ[απίϊ, πο. οἑτηῖξ, πθ(πε 

πον]ία απο 5ίαπήπε 1ρδί Ροπάθαί[. 1απι ἆε Πηίρης ΗΠπαπ απ 

νιάος απαπίας δέ ΠΙΠΙΘΓΗΣΣ Ἱίθπ εογαπα, απὶ εοαεειναηῖ 

Ροομηῖας, έτσι, απίδαπαπη {ΓΙ Πσραί, οαπίαγ αὖ 1δ, απος 

πηοῦυ ἀῑνῖ Ἱπππποηίίρς πποῖῖς εἰ πΙΠΙςἰηῖ. 

18. 6ΟΗΑΛΕΒ. Πασο οπιβία γ]άεο, αἳ αριιά απΙΠΙΙΠΙ ΤΠΘΗΗΙ α 

οοσῖίο, απίᾶ. 1ροῖς ἀπ]σο »ῖε ἵη επνσα γἶία, φπἶᾶνο κἲε Π]ά 

απο ρνα!ἳ Ἱπάϊσηαπίατ. Ὑε] τοσος οοταπα 5 απῖς Ππίπεᾶ- 

Γ1ή, αῖ εσσε Γο[ἱοίςς]ηΙ ορησεηίας, ῥαίος ἱηδίαρ]επη εξ αἳ 

αἲς αποϊρίίοτη Γουίππαα, Ὠλα]{ο Ῥ]άτα Ππουηᾶϊς Ἰησιαία Ἰπνε- 

π]θί 1ροῖς αάθςςε, Ἠππογες, Ρεγίωνραίίοπες, οὐῖα, Ἰηρίαίας, 

τας, αἀπ]α[ίοπες : ἵπ Ἠϊς5 οπ]πα Ππαῖς οπηςς ΥθιδαπΙηΓ. . 

ΜΠΙΙο Ἰασίας, ΠἹοτΡΟΣ, α[[οοίίοπες, πα» 5εἰΠσοί Τη ες αεᾳπαΙϊ | 

Ίπτθ αἴάπο Τη αἶῑος αποδνῖε Ἱπρεγίαπα οχετορηί, Ναπο αβί 

τοσα Ἰςίογαπα ουπάΙΠο πηῖσοτα οδί, οχρηίατο οοππποᾶυπη, 

απα]ῖς Ρηϊναίογαη 51ἱ Που πα. 

19. Αί οπίπι οχΧρΡοπετε ΠΡΙ νοίο, Μετουνί, οπἵπαπη τοὶ δἳ- 

η ]ος πα]! νὶςί 5ἵηί Ἠοπηῖπες εογαπ](Ιε απίνοιδα ία, Τα 

1η 54Π6 Ῥη]]α5 αᾳπαπάο Τη αππα φρεοίαςίῖ 5υῦ εοαίουτα 

νιο]ηίει ργορορίίαηία εχδῖςίοηίος2 Ὀμ]]ας ἰδίας Ἱπα παπα την Ἱ 

Παΐας, πάς οοσίίαν 8ΡΙΠΊα : ϱαΓΙΠΑ Ιπίίαν αυάαπα ρατνα» 

5υηί, απ εἰαϊπη ἀϊναρία ςο]επί οχςησαῖς αἰίωα ἀαπας 

Ῥογάπναπ{, αοοράσπναδααο αἰῖς ας πηϊῖΠος Ἰπῃαίος πιανῖ- 

ΏΊΙΙΠΗ ΤΠ {ΠΠΙΟΥΕΙΗ οχοΓθΣΟΝΠΕΣ πθς {αππθη ε{ 1ρδα" ΠΟΠ ΓΑΠ ΘΗΝ 

ταρίω αανπίαγς Ἰναιᾶ οπίπι αίοι Ποηί ροίο»ί. Τὰ ρβυπι 

οσί οπηηϊς γῖία : οπποίΙ α δριπία αποάσπα Ππαπππετυηίς 

Πὰ πια[ογος, 1ῖ ππΙπογος; εἱ ποηπιῖ ᾳπἴάεπα Ώγον {ςςϊτηῖ ἴθπι- 

Ρουΐς Παβεηί οἱ οἵίο ρεγειηίθηα ΙπΠαΙοπεπη, αἲῆ 5ἵπι] αἴαπε 

{ οοαλαοτῖηί ἀθβοῖαπί : ΥογηπίαίπεΠ οΠΊΠΕ5 Ῥι]]ᾳ) πιοᾶο ταρίος 

Ἰπ[ογῖτο πθεθς5θ ο5ἲ. ἆ 

ΜΕΒΟ. Νη]α απίάεπα Ῥατία ἀο[ογίοοπι, ΟἨαΤοΏ ϱ0Π]- 
ΡάγαΠΟΠΕΙΙ ης α15ΗΙ, απαπη Ηοπησνας, αἱ ΟΙ [ο]ῆς πεπι!δ 
6ογαπα οοη{ογ{. 

20. Ο6ΗΔΗ. Εἰαςπιοάί απαπα δηί, Μετοιιῖ, γ]άος φμα]ία 

ασσνοαἰαπέας, «παππ(αο απηρίΙοσα σοπΠΙΘΗΙΙΟΠΕ Ιπίογ 5 4δ 

πιασἰκίταΐθας, Ἠοποίρης οἱ ρορδοςριοπίθης ἀεορτῖοηίς απΐν 

Ῥι5 {απιεῃ οηηῖρας τοΠοΙΙ5, που ο[[ασῖεηί απῖπ. Παπά ρ]Ης 
ΠΟ. οΏοίο Ιαροπίας ποπίαπί αἆ πο. Υπ) εισο, 41οΠΙάΠΙ 

ἵπ αἰίο π]ας, απαπία Ῥοΐστο Πιαχῖπια γους εχο]απιεΠῃ 

αἀμοτίθναπο 605, αἱ αὐςῆπεαηί 5ο α ναπῖς Ἰαροπίβης, 6οη. 

πιοᾶο γ]ναηί, αἱ 5επηροτ ππογίεΠα 51ΡΙ απία οσμ]ος Παρθαη! 

Ρορίίαπη, 5ἷο ο0ς5 οοηρε]]αης : Ἱπορίϊ, απ] φίπάτο Ἰδείς Τμ 

Γπορις αὐαΠηῖς ἀοσιπῖίε (αΙραγῖ, ποῦ θΠΙΠΙ΄ Τη Ροιροίαυα 

| τῖνοιϊς : πλ] 6ονπα, πα Τη {οτεῖς ππαν]α] Παπί, δοιηρΙίες- 



ἀπόγοι τις αὐτῶν τι ἓὺν αὑτῷ ἀποθανὼν, ἀλλ’ ἀνάγκη 
τὸν μὲν γυμνὸν οἴγεσθαι, τὴν οἰκίαν δὲ καὶ τὸν ἀγρὸν καὶ 
τὸ γρυσίον αεὶ ἄλλων εἶναι καὶ µεταθάλλειν τοὺς δεσπό- 

τας. ἰ ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα ἐξ ἐπηχόου ἐμθοήσαιμι 

αὐτοῖς, οὐκ ἂν οἴει μεγάλα ὠφεληθῆναι τὸν βίον καὶ 
σωφρονεστέρους ἂν γενέσθαι παρὰ πολύ; 

91. ΕΡΜ. Ὦ µακάριε, οὐκ οἶσθα, ὅπως αὐτοὺς ᾗ 
Μ Ν σ 3 / ον /. ο ον 

ἄγνοια καὶ ἡ ἁπάτη διατεθείκασιν, ὡς μηδ᾽ ἂν τρυ- 
ὃς ας σν ᾿ τι 

πάνῳ ἔτι διανοιγθῆναι αὐτοῖς τὰ ὥτα" τοσούτῳ κηρῷ : ἴ 
ο Δ Δ « / νὰ 

ἔβυσαν αὐτὰ, οἷόν περ ὅ Ὀλυσσεὺς τοὺς ἑταίρους ἔδρασε 
΄ -. / , ο λατ 

δεει τῆς Σειρήνων ἀκροάσεως. Πόθεν οὖν ἂν ἐκεῖνοι 
[η 

-- ” -ᾱ- Δ λ Δ ν ως ϱ.-- 

χοῦσαι δυνηθεῖεν, ἣν καὶ σὺ κεκραγὼς διαρραγῆς; ὅπερ 
ο ο. ο νο 

ὰρ παρ᾽ ὑμῖν ἡ λήθη δύναται, τοῦτο ἐνταῦθα ᾖ ἄγνοια -- 
͵ - Γ .. - αν / . γάζεται. Πλὴν αλλ εἰσιν αὐτῶν ὀλίγοι οὐ παρα- 

λ μα Γ 

τα ὦτα πρὸς 
. 2 πω 

σο] ο ο 
εδεγμένοι τὸν κηρὸν ἐς τὴν ἀλήθειαν 

ον / Εμ λὶ κ / 3 ἃ / ωλος 
αποχλίνοντες οτυ 5ερορκητες ες τα πραγματα χαι χα- : 
τεγνωχότες οἷά ἐστιν. 

ΧΑΡ. Οὐκοῦν ἐχείνοις γοῦν ἐμθοήσωμεν; 

ΕΡΝΜ. Περιττὸν καὶ τοῦτο. λέγειν πρὸς αὐτοὺς ἃ 
ἴσασιν. "Ορᾶς ὅπως ἀποσπάσαντες τῶν πολλῶν χαταγε- 
λῶσι τῶν γιγνοµένων καὶ οὐδαμῆ οὐδαμῶς ἄρέσχονται 
αὐτοις, ἀλλὰ δΏλοί εἰσι δρασμὸν ἤδη βουλεύοντες παρ) 
ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ βίου: καὶ γὰρ καὶ μισοῦνται ἐλέγχοντες 
αὐτῶν τὰς ἁμαθίας. 

ΧΑΡ. Εὺ γε, ὦ γεννάδαι: πλὴν πάνυ ὀλίγοι εἰσὶν, 
ῶ Ἑομῆ. 

ΤἘΡΝ. Τκανοὶ καὶ οὗτοι. Ἁλλὰ κατίωµεν δη. 

2». ΧΑΡ. Ἓν ἔτιἐπόθουν, ὦ Ἑρυη, εἰδέναι, καί 
μοι δείξας αὐτὸ ἐντελῆ ἔσῃ τὴν περιήγησιν πεποιηιέ-- 
νος, τὰς ἀποθῄμας τῶν σωμάτων, ἵνα κχατορύττουσι, 
θεάσασθαι. 

ΕΡΜ. ἘἨρία, ὦ Χάρων, καὶ τύµθους καὶ τάφους 
-. λα .ω 

χαλοῦσι τὰ τοιαῦτα. λ λ λ ο / 

Πλὴν τὰ πρὸ τῶν πόλεων 
-, ην ῃ ; ο. οτι / Δ ΓΑ Εκεῖνα τὰ χώματα δρᾶς καὶ τὰς στήλας καὶ πυραμίδας: 
ἐχεῖνα πάντα νεκροδοχεῖα καὶ σωματοφυλάκιά εἶσι. 

ΧΑΡ. Τί οὖν ἐχεῖνοι 
[ὰ µ ο / χρίουσι μύρῳς οἵ δὲ καὶ πυ ρᾶν νήσαντες προ τῶν γωμά- 4] ς 

ος ερ ς 
τεφαγοῦσι τοὺς λίῆους καὶ 

Γ Ω / α 3 “» μάς ’ / ο 5 οι Ξλὶ να των καὶ βοθρον τινὰ ὀρύξαντες χκάουσί τε ταυτὶ τὰ πο- 
ο -. - δ / λυτελῖ, δεΐπνα καὶ εἲς τὰ ὀρύγματα οἶνον καὶ μελίκρα- 

τον, ὡς γοῦν εἰκάσαι, ἐκχέουσιν; 
3 στ! 7 ρα Γι ο ΔΝ Δ ΕΡΜ. Οὐκ οἴδα, ὦ πορθμεῦ, τί ταῦτα πρὸς τοὺς ος ρ ο θνν ορ ν ἐν Ἅδου: πεπιστεύχασι γοῦν τὰς Ψυγὰς ἄναπεμπομέ-- 

3 ον ως. νας χάτωθεν δειπνεῖν μὲν ὥς οἷόν τε περιπετοµένας 
αι - ο Ν Δ ΄ ον ο ᾗ ο ῃ 70 Γ τῆν πνῖσαν χαὶ τὸν χαπνὸν, πίνειν δὲ ἀπὸ τοῦ βόθρου τὸ 

/ 

µελίκρατον. 
κά Ν ΧΑΡ. Ἐχείνους ἔτι πίνειν ἢ ἐσθίειν, ὧν τὰ χρανία 

ξηρότατα: καίτοι γελοϊός εἰμι σοὶ λέγων ταῦτα ὅσημέ- 
/ 3 ῃ στ ας 3 Α/ Ἀ ψ ρᾳι καταγοντι αὐτούς. (ϱΟ1σθ) οὖν, εἰ δύναιντ’ ἂν ἔτ 

πνελθεῖν ἅπαξ ὑποχθόνιοι γενόµενοι; ἐπεί τοι χαὶ παγ- ο ο Έα, ἕπασγες, οὖκ ἂχί , Ὅπλοι ανν ὦ Ἑρμῆ, ἔπασχες, οὐκ ὀλίγα πράγµατα ν 3Υν ῃ } 2 αὰ. Εὶ Ν μες ἔχων, εἰ ἔδει μὴ κατάγειν µόνον αὐτοὺς, ἀλλὰ καὶ αὖθις 
ἀνάγειν πιοµένους. Ὦ µάταιοι, τῆς ἀγοίας, οὐκ εἰλό-- ' 7 Ἰ νο τες ἡλίκοις ὅροις διακέχριται τα νεκρῶν καὶ τὰ ζώντων 

τς Δ - πράγματα καὶ οἷα τὰ παρ᾽ ἡμῖν ἐστι καὶ ὅτι 

ΧΙ. 6ΟΝΤΕΜΡΙΑΝΤΕΣς. οἱ. 2». 107 

ΠΗΠΙ εδί; ποῦ φπἴσπιαπα ἴπάς 5ο αΏςἰπ]οΓ]{ απ να ΠΠ - 
μίας απαπάοφἱάσι Πθοθσςο ος Ίρδυηα αβίνο Πα πα, «0- 
ΠΛΗ γΎεΓο, ΓΙ, αΠΡΗΠΙ αΠΟΡΗΠΙ οχ α[ῖς οςξο οἱ Ἱη{α γα 
ἀομηίπος.. Ησο αἴφπο ο]αςπος οἱ δίο, αἱ εχαιζἰτῖ Ροςνία, 
1ραῖς ΙΠΟΙάΠΠΘΠΙ, ΠΟΠ. {α εθηςο5 Πιᾶσηος Ίπάο γοὔΠ αμνος 
44 γἱίαπα [πασία5, ρεοσηπο πο]ίο [ον Ρνπζσομογος ο 

21. ΜΕΠΟ. ΜΙ Οµαἵος, ποςοῖς «παπα οος Ἰβηοταμ[ία οἱ 
βαπάμ]οηίης ουγου ἔοπθαηέ οὔουραίος., τί πο ἵογοργα (πάθη 
[ραῖς ρου [ογαν ᾳπιθαΠί απτος : [απία σουτ οορ]α οἳς ομ5ίγηχο- 
Ῥηπέ, 4πορηαΦΠιοᾶ ση Τγοκος [οοῖί «οοῖῖς παείποης πο 9ἱρο- 
πα» πιδο]αγθη!. Οµ11) 6/50 5ρος εσί » ΠΙ οἱ απάῖτα ρορδίηῖ, 
οιἱαπηςί {ὰ οἸαππαπᾶο ἀἰγαπηρανϊς2 Οοά επΊπι αριά γος Τοί]μο 
Ροίεςί, Ἰά6πι Πο Ἰαπογαπίία Ῥογβοῖξ. ΑΙίαπΙδῃ ςιηί ΘΟΓΙΠΗ 
ραποἳ, απὶ 6ογᾶΠη ἵη αΠΓο5 ΠΟΠ τεθερεταΠ!, γοτία[ἰς ρατίος 
δεππεηίος, ααῖο πιεη[ῖς αᾱ ρειγ]άσηᾶας οορποδζεΠάας(πα 
τες ἨΗβ]απας Ρ]απο κἰπσι]ατῖ, 

ΟΗΔΗ. Οπίη Π[ς οσγίο Ιπο]απαπηας 2 
ΜΕΠΟ. Βαρεγνασπππη εἰ Ίου Πο), οἱ ἀῑσας Ἶς ας Πυ- 

γεγι!. Ὑϊάεμ πί οπποίΙ α γι]σο Ποια ἀογ]άσαηί απ[ς- 
αἶᾷ ασίέατ, ππ]]απας ος Ρατία Ῥιοβαπέ πΠ(αΠΙ2 Ίππο νους 
ΠΟΠ οΏ5εµτο ραίο[ασϊπηί, 5ο απίησετε ]απι οομαρί αἆ γος οχ 
γῖίας 6ο πιααῖς αποᾷ οᾶο δἰπί, ἆππα γοάαγσιΠ{, ἱςίοΓΗΠΙ 
Ιηςο]ί]ας. 

ΟΗΑΗ. Ἐωβο, πεπεγοξα Ρθείογα ! ΥΟΡΗΤΗ γα]ζο ςΙΠ{ ῥαι1- 
οἳ, Μενουγ. 

ΜΕΜΟ. Είίαπι μῖ ηΠἰοϊπηί. 5ο Ίαππα ἀσκοση απιῃς, 
2». ΟΠΑΠ. παπα εδ αἆβας ᾳποᾷ ἀενίάσγοιι 5εἶνα, Ἠοι- 

ομοῖς 14 5ἱ πηηῖ οδίοπζσιής, Ῥ]οπο τος πμ] Ππαῃης 46- 
πποηδίταμάϊ Ῥεποβοῖππα αΏςο]νογίς: φοἰ]ῖσσί οπς[[ομία σσ ζα- 
ΣαγαΠα, αΡ! ο δορεΠΠ!, πἲ δροοίοῃι. 
ΜΕΜΟ. Μοπιππθηία, ΟµατοΠ, πππ]ος οἱ 5ορι]εια. νο- 

εαπί Ιδαδιος! οοπά[ίομία.  Οδίδρι » απϊ απία Ώος 
50Η, αααοσίαρ {εηγο εΠΠηπ]ος Π]ος γίάος, οἵρροσάπο οἳ ϱγ- 
ταη]ᾷας 2 ἴδια οπηη]α Ἰοοί ΕΠΙ πιογ (ας τορ]ρίοπά]ς 8ειναΠ- 
ἀἶδαυα οογροιΊριις. 

ΟΗΑΠ. Οπἷᾳ Ιβίίατ ΠΠ οοτομαπέ Ἱαρίᾶος οἱ ΠΕ ΠΗΠΗΙ 
υηβιεπίο 2 απἴάαπη Ὑθγο οἱἴαπα τοσο Ργςς Γαπη]ῖς οχς/γπσ{ο οἱ 
50γοβε απαζαπα ο[[οβεα σοπαΡΗγΗΠ{ ΠΠ [ή οδας σίας εῶῃας : 
αἴσαο Τη [ογεας νΙΠΗΤΗ ππ]ιππσπα,, (παΠΠΙΠΗ οοη]οσίανο []- 
οεί, Ἱηνοισιπί2 

ΜΕΠΟ. Εππϊάσπα, ο ρονίου, απ]ά Ιδία [αοαηί αἆ ο0ς 
αὐἱ δυηί ἵπ Ὄνοος Ισπονο : Ίου ΙΠΠΟΠ Π[ίς οςςο Ῥθυ5ΙαδΗπι 
δοἵο, αΠίηΙα5 δΗΓΦΙΠΙ θιηΐσσας αἲ ἵη[οιῖς ἐπαγα, απα σοι, 
οἰτομηαγοΠζαπίος πἰάογΕή θξ ΓάΠΙΙΠΙ, ἀαίσιο Μαι γῖγο 46 «ονομα 
ΠΤΠΙΡΙΗ1. 

ΟΗΛΗ. ΠΙ αἱ αἆμπο Εθαπί οἀαπίγο, σποῦΗΠΙ. ογαμία 
δυη απἰθἰκςίπ]α 2 ηάἴσυ]ας οΠἱπΊγογο δίΠῃ, Ίπας Εμὶ εἰ ἀἴσαῃ, 
απἱ αποά(ο ἀοθιοῖς ο05. 5οΙῃ’ ηπἶᾶ, οἳ Ροκδίηί οπ]οηγο, 
αΡ{ 56η]ο] {ογγαπα ςαΕἱογΠΕ ΠΙηπΙΓΙΠα ΕΠ ΡίαπΠο τίς ἀἶστα 
αοοϊἀθγεηί, Μοτοσηῖ, απἲ Ίππ1 καἰῖς απθά ασας παβες ποσο(Π, 
5ἱ {ο ορογίογαί πο ἀοποργο «ο]απη αἱ ΙΠ[ΟΓΟ5, 5εᾷ {ηδιῃοι. 
605 Πεγαπα Γοάπζετε ροίαἴππο5.. Ὑαλ ἀθπιοηίίαιη ! ἹπαΠιςςΙπηῖ 
ππονία]ες, απϊ ποξοία[ς «παπι Ἰοπαίπιιο ΠΙπΠα Τη{ουνα]]ο 
ἀῑδογεία 5ΙΠ{ ΠπΟΡΓΠΟΓΙΠΙ ννοηππΊ( πο Ποσοίῖα, απα]ίδαιθ 
ΤΕΤΗΠΗ 8ἷΓ Ποδίταγαα τα που Πα ςοἶα[ῆς : 
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κάτβαν᾽ ὁμῶς ὅ τ᾿ ἄτυμθος ἀνὴρ ὄς τ᾽ ἔλλαγετύμόου, 

ἐν δὲ Ἰῷ τιµή, Ἶρος χρείων τ Ἀγσμέμνων: 

Θερσίτη: ὃ ἴσος ́Θέτιδος παῖς Ἰῦκόμοιο. ἳ 

Πάντες ὃ᾽ εἰσὶν ὁμῶς νεκύων ἀμενηνὰ χάρηνα, 

γυμνοί τε ξηροί τε κατ’ ἀσφοδελὸν λειμῶνα. 

25. ΕΡΝ. Ἡράκλεις, ὡς πολὺν τὸν "ὍΌμηρον 

ἐπαντλεῖς. Ἀλλ ἐπείπερ ἀγέμνησάς µε, ἐθέλω σοι 

δεῖξαι τὸν τοῦ Ἀχιλλέως τάφον. “Ορᾶς τὸν ἐπὶ τῇ θα- 

᾿λάττη: Σέγειον μὲν ἐκεῖϊνό ἐστι τὸ ἹΓρωϊκόν: ἀντικρὺ 

δὲ ὃ Αἴας τέθαπται ἐν τῷ Ῥοιτείῳ. 

ΧΑΡ. Οὐ µε] γάλα ώ Ἑρμᾶ, ο οἳ τ άφοι. Τὰς πό- 

λεις δὲ τὰς ἐπι σήμου υς δεῖξόν µοι ἤδη, ἃς κάτω ἀκούο-- 

μεν, τὴν Νίνον τὴν Σαρδαναπάλλου χαὶ Βαθυλῶνα καὶ 
. 9 / Ν 
λυχκήνας καὶ Κλεωνὰς καὶ τὴν Ίλιον αὐτήν: πολλοὺς 

ον μεμνημαι διαπορθμεύσας ἐκεῖθεν, ὡς δέκα ὅλων 

τῶν μὴ νεωλκῆσαι μηδὲ διαψῦξαι τὸ σχαφίδιον. 

ΕΡΜ. Ἡ Νίνος μὲν, ὦ πορθμεῦ . [ ἀπόλωλεν ἤδη 

καὶ οὐδὲ ἴχνος ἔτι λοιπὸν αὐτῆς, οὐδ᾽ ἂν εἴποις ὅπου 
39 ϊ αν ο δη ο κἊνορς χν ες 

ποτ Ἡν' ᾗ Βαθυλὼν δέ σοι ἐκοινη ξστὴν ἡ Εμπαμγος» ῆ 

τὸν µέγαν περίθολον, οὐ μετὰ πολὺ καὶ αὐτὴ ζητηθη- 

σομένη ὥσπερ ἡ ἨΝίνος" Μυκήνας δὲ καὶ Κλεωνὰς 

αἰσχύνομαι δετξαί ο καὶ µάλιστα τὸ Ἴλιο. Ἄπο- 
τι τὸν Ὅμηρον κατελθὼν ἐπὶ τῃ 

ο. Πλὴν ἀλλὰ πάλαι μὲν σαν 

δὲ τεβνᾶσι καὶ αὗται" ἀποῤνήσκουσι 

ἒεις γὰρ εὖ οἵδ 
μεγαληγορίᾳ τῷ 
ος εὐδαίμονες, νῦν 

γὰρ, ὦ πορθμεῦ, χαὶ πόλεις ὥσπερ ἄνθρωποι, καὶ τὸ 

παραδοξότατον, καὶ ποταμοὶ ὅλοι" Ἰνάγου γοῦν οὐδὲ 

τάφρος ἔτι ἐν Ἄργει αρ ο σποτ, 

ΧΑΡ. Παπαῖ τῶν ἐπαίνων, Ὄμησε, καὶ τῶν ὀνο-- 
µάτων, Ίλιος ἴρὴ καὶ εὐρυάγυια καὶ αι Κλεω- 

ο 

. Ἀλλὰ 
μοῦντες ἢ ας ϱ τίνος ἀλλήλους 

ἘΡΜ. Ἀργείους ὁρᾶς» ὢ Χάρων, καὶ Λαχεδαιμο- 

γίους χαὶ τὸν Ἁμιθνῆτα ἐχεῖνον στρατηγὸν ᾿Οθρυάδαν 

τὺν ἐπιγράφοντα τὸ τρόπαιον τῷ αὑτοῦ αἵματι. 

ΧΑΡ. “Ὑπὲρ τίνος δ᾽ αὐτοῖς» ῶ Ἑρμῆ, ὁ πόλεμος; 

ΕΡΜ. Ὑπὲρ τοῦ πεδίου αὐτοῦ. ἐν ᾧ μάχονται. 

ΧΑΡ. Ὢ τῆς ἀνοίας, οἵ γε οὐκ ἴσασιν ὅτι, χὰν 

ὅλην τὴν ἨΠελοπόννησον ἕκαστος αὐτῶν χτήσωνται, 

µόγις ἂν ποδιαῖον λἄδοιεν τόπον παρὰ τοῦ Αἰακοῦ: τὸ 

δὲ πεδίον τοῦτο ἄλλοτε ἄλλοι γεωργήσουσι πολλάκις ἐκ 

βάθρων τὸ τρόπαιων ἀνασπάσαντες τῷ ἀρότρῳ. 

ἘΡΜ. Οὕτω μὲν ταῦτα ἔσται' ἡμεῖς δὲ χαταθάν- 
αὖθις τ ὰ ὄρη 

ἁπαλλ αττώµεύα; ἐγὸ | μὲν καθ ἃ ἐστάλην, σὺ ὃν ἐπὶ 
τὸ πορθμεῖον: ἥξω δέ σοι καὶ αὐτὸς μετ’ ὀλίγον νεκρο- 

τος. 

εταξὺ λόγων τίνες οι εισιν οἵ πολε- 
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τες δη καὶ κατὰ χώραν εὐθετήσαντες 

ὲ ΧΑΡ. Εὸ γε ἐποίησας, ὦ Ἑρμῆ: εὐεργέ 

Ὠνάμην δέ τι διὰ σὲ τῆς ἀποδημίας. --- 
; 

ι τὰ τῶν κακοδαιµόνων ἀνθρώπων πράγματα. 
/ ον 3 ’ ἳ 

τω. δε οὐδεὶς λόγος. 

ειράψη. 
.τ 

ια εστ' 

ΧΙΙ. ΧΑΡΩΝ. 

ππογίπος 4δάπεθῃς. 

35, 31. δα: -- 658) 
Ἔσιαο ομΗ{ πασίας ἵαπιπ]απα (αἶααο Ἱηαππσ]αίας : 

Ἠῖπο 5ΙπιΗ οδί ἵπ Ποπογο Τγήξαο οἱ τοχ ΑΒΑΠΠΟΠΗΠΟ, 

εἵ Ρατ Τ]μους]ία Ῥ]εμτα Νενο]άς παΠας, 

ῬερΏία απιΡγατΙπη εαρΙῖα ΟΠΊΠΕ 5αΏί 5η] αἴᾳπε 

Ῥευ Ργαίαπη α5ρΙοᾶο]ῖ πά1 5ἰοσίᾳαο νασαπίαγ. 

905. ΜΕΒΟ. ἨΠειοπ]ες, (παπα Ίαγσο πορῖς Ηοπιοιί γθιςις 

Ἰηποτίς» 56 απαπάοφυἶάεπα πιο εοπηπποπε[οοῖς!!, νο]ο Επὶ 

πποηςίτατο λολΙΙ55οριογυνη. επ) πια Ργορθ α]ασθης 

ΒΙεπΏα εδἰ Ἠ]ιιά Τνούσαπας ε Τεβίοηθ απίθπη 5ἴέμς οσἰ Αἷαν 

ἵπ Ἠμαίεο, 

06ΗΔΕ. Νοη πιασῃα 5ππ{, ΝΤογουνΙ, ποπαποηία. υπο 

πες Ἰηδίσπος πποηδίτα πΗηί, απας Ἰηίγα οε]ερτανί απάἴποης, 

Νίπαπα Ἠ]απα βαν απαρα[Ι, ΒαῦγΙοπεπι, ἨΊγεσπας, ΟἼσοπας, 

Ἱρεαπηφο ΠΙοῃ : ππα]ίος οπἱάοπα 1πά6 ππεπηηϊ πιο {γα]εεῖαδε, 

αάσο πί ἀοσσπῃ Ἰπίοστῖς απΠῖς ος 5ράασεγα ἨΠθ(πθ γα 

ΕΧΡΟΠΕΤΕ Ποπεη{ 5οαΡΠαΠ. 

ΜΕΒΟ. Νίπας Ίαπι, Ῥογ[ίου, Ἱπίογηϊ, ποια παπι γοσίῖ- 

σἴαπα απηρῃας5 εδί οἶας το απας δἷς π{ ἀϊεσίο πθαιθας πρ 

πα Γαδηῖί. Έσσα ΕΠΡὶ Βαβγίοπεπῃ ἑαήθς οτπαίαπα, ας 

πιᾶσπο τασηίαπα απηρῖα οί οἰπεία : ἴ]α Ίρδα ᾳποΠαθ Πο 

αἴα Ῥο5ί απῶγεία, μαμά 5εεις ας ΝΙΠΗ5.  ἈΙΥεεΠας γεν η 

ΟἸοοπαδαπε ριᾶσί πο πιοηδίταια ΕΠΙ, ας ργῶοἴρις Ἠίοι τ 

οΠοσαβῖς οηίπα, 5αΐ 5οἵο, ΗοΠΙετΙπα αἆ ΟΤΟΝΠΙ ΤΘΥΕΙΡΙΙ5 οἳ. 

πιασηοφθηαπα εαγπΙπΙτη. ΑΠίαπιεπ ο]ἵπι ογαπί [ο]ίοος 

πο γθτο Ἠσο 4ππο(πθ [οί δαπί ππογίασς : πιοαπίας ομἵ πα» 

απεπιαζπιοᾶ πα. Ποπηήπθς, 5ο οἱ πτῃος; αποὔσπθ πασῖπηθ 

πηταρί]α, ΠαγΗ οίῖαπα Ἰπίοστϊ : ΤπασμΙ εθτίο πε αἴγθιις ποσα | 

Αιπί5 απηΡΙΗ5 5ροΓε»ί. : 

ΟΗΛΗ. Ῥαρ.. απ Ἰαμᾶες, Ἠοπιογα! αἱ ΠΟΠΙΗΙΠΙΠΗ 

φρ]οπάοι 1 Πϊος 5αοτα Ἰαμΐσηαο τῖῖς Ιηείεπίς; ΟἸεοπ πῖᾶα 

επάνω. 

4. 56, ἀαπι Ίο Ἰοᾳαἵππαν, (ππαπη ΙςίΙ παπί ο 

(65, απ ου]α5 τοί εααδα 5ο5ε Ιηγίσεα ομίγαποσπ{ 5 

ΜΕΒΟ. Αγβΐγος ορρηῖξ, ΟΠαΤοΠ, εί ΤαοθάΦιοΠΙος, 

Ἰάππάπϱ 5οπααΠΙπηΘΙΗ Ἱππρογαίογοιη ΟΜΠτγαάεπ, αί 1η5ο!ῃ' 

{ποραάΠη 510 5αΗ5ι]πθ. 

ΟΗΒΑΠ. Ῥνο σπατε, Μετουπῖ, Ῥε]]απῃ Ἰπίθυ οο5 ε5ί2 

ΜΕΒΟ. Ῥτο Π]ο ἵρεο «άΠΠΡΟ., ἵπ απο ρήσηα εοπσον ας. 

6ΗΔΗ. Ο Ιηδίσηεπα ἀσπηθη[ίαπι ! 5οἡ[εοί ἱσποΓαηί 5ε, 

οοί νο] {οίαπα Ῥε]οροππεδπῃ οογΙΠῃ (ηἱδαπο ροβδθάρτΙ!, 

{ΑΙΠ6Π απίας Ροάἱ5 δρα (ἴππῃ 48. {ασο α0ΟΘΡΙΙΓΟΣ 6558 : 

Ῥηπι απίοπη 1 λαπα αἰῆ αίσιο αλ πδαπο οο]εηί, αο 5.0ρθ Π 
ἁἴίας Π]ά (τοραυπι εγαθῃί αγαίτο. 

ΜΕΒΟ. Ἠσο απἰάθιη Πα Πεηί : Πος νογο, αδῖ [1η ἄες 

ἀορῖπιας, εαἶσατιο πιοπίος 5εά{ριςγοροδηδηῖπης, ἀἰδεσάαπα 

εσο αἆ θα Ῥεγαροπᾶα άπογΗπη δυα[ία 1ου Ἱπσγεδδας δυπα, 

απ ογηηθ]απα {παπα : πεαιο αἷα ο Ύπππὰ αἀγοπίαβο  Ἡ 

ΟΠΑΠ. Ῥοπο 46 πιο ιδ] []5ε5, Μονο ἳς ΤΠ ΟΠΊΠΟ {επΠρηΣ 
ῬοποαΠοῖί αποίος Ῥομας ππο ονῖς 5οΠρίης. Παπά πο 
απἴθρ ρου [ο [ποίας οκ ἴδίας ρεγοβΠα[ίοηο αἲ Ώ]ο ο 

ἀανῖ, --- Οσα δαπί ου πα Πὶ πο ΕΗΠαΓΟ ΓΗ πορο ια] 

Ομανοπ{ῖς Υοτο πη]]α ΠαὈοία Ταἴο. 
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ΧΠΙ. 

ΠΕΡΙ ΟΥΣΙΩΝ. 

Ἀ λ 3. .. / ια / / Ν 1. Ἀ μὲν ἐν ταῖς θυσίαις οἱ µαταιοι πράττουσι χαὶ ες : κο κ ΑΕ ΛνΝ ἃ ταῖς ἑορταῖς καὶ προσόδοις τῶν θεῶν καὶ ἃ αἰτοῦσι χαὶ 
β ο ο 3 σον ν ἃ εὔχονται χαὶ ἃ γιγνώσχουσι περὶ αὐτῶν, οὐκ οἳδ) εἴ 

ο 
/ { / τις οὕτω χατηφής ἐστι καὶ λελυπημένος ὅστις οὐ γελά-- : αν ἐπιέλάι εν μι σεται τὴν ἀθελτερίαν ἐπι λέψας τῶν δρωµένων": καὶ 

͵ 5 /͵ ολ πας Απ τς πολύ γε, οἴμαι, πρότερον τοῦ γελᾶν πρὸς ἑαυτὸν ἑξε- ; µ ς : Ξ 3 πάσει πότερον εὐσεθεις αὐτοὺς χρῃ καλεῖν ἡ τούναν-- δν ς : τίον θεοις ἐχθροὺς χαὶ καχκοδαίµονας. οἵ γε οὕτω τα- 
Δ Ν . ο πεινὸν καὶ ἀγεννὲς τὸ θεῖον ὑπειλήφασιν ὥστε ε 

. φ { λ 3” ανθρώπων ἐνδεὲς χαὶ χολαχευόμενον ἥδεσθαι καὶ ἄγα-- . ἒ ας κ νακτεῖν ἀμελούμενον: τὰ γοῦν Αἰτωλικὰ πάθη καὶ τὰς .Ἔ : ὃ : τῶν Ἀαλυδωνίων συμφορὰς καὶ τοὺς τοσούτους φόνους 
Ν ηἳ / ο / . Εά λ καὶ την Ἠελεάγρου διάλυσιν, πάντα ταῦτα ἔργα φασὶν ὃν ώς 

εἶναι τῆς Ἀρτέμιδος μεμψιµοιρούσης, ὅτι μὲ παρε- 
λήφθη πρὸς τὴν θυσίαν ὑπὸ τοῦ Οἰνέως: οὕτως ἄρα 

΄ : /{ . ς ο « / ων / ” / βαθέως καθίχετο αὐτῆς ἢ τῶν Ἱερείων διαµαρτία. Καί 
μοι δοχῶ ὁρᾶν αὐτὴν ἐν τῷ οὐρανῷ τότε µόνην τῶν 

ο 3 κ 2 / με λα .- ἄλλων θεῶν ἐς Ονέως πεπορευµένων, δεινὰ ποιοῦσαν 
[/ .ω ’ καὶ σγετλιάζουσαν οἵας ἑορτῆς ἀπολειφθήσεται. 

στ 3 Δ 2. Τοὺς δ) αὖ Αἰθίοπας καὶ µακαρίους καὶ τρισευ- 
δαίμονας εἴποι τις ἂν, εἴ γε ἀπομνημονεύει τὴν γάριν ὃς ο τα τους αὐτοῖς ὃ Ζεὺς, ἣν [ὲν ἄρχἩλ τῆς 'Ὁμήρου ποιήσεως] 

Ν Ες ὃν 3. 1“ {ο ν εσας - / 5) / πρὸς αὐτὺν ἐπεδείξαντο δώδεχα ἕξὲς ημερας ἑστιάσαν-- νο μα. : τες, καὶ ταῦτα ἐπαγόμενον χαὶ τοὺς ἄλλους θεούς. 
Οὕτως οὐδὲν, ὥς ἔοικεν, ἀμισθὶ ποιοῦσιν ὧν ποιοῦσιν, ον τν -. / 2 αθὴ 3 ἀλλὰ πωλοῦσι τοῖς ἀνθρώποις τἀγαθὰ, καὶ ἔνεστι 

ο η 
αυ. πρίασθαι παρ) αὐτῶν τὸ μεν ὑγιαίνειν, εἰ τύχοι, βοι- 

Δ/ Ν΄ μ -- .ω / Δ ον η ”. δίου. τὸ δὲ πλουτεῖν βοῶν τεττάρων, τὸ δὲ βασιλεύειν 
ἑκατόμθης, τὸ δὲ σῶν ἐπανελθεῖν ἐξ Ἰλίου ἐς Πύλον / 3 ον εω απ ήν ” 3]. ο σι ρα ταύρων ἕννέα, καὶ τὸ ἐκ τῆς Αὐλίδος ἐς Ἔλιον διαπλεῦ-- 

ω ς μ λ λ σαι παρθένου βασιλικῆς: ἡ μὲν γὰρ Ἐκάδη τὸ μὴ κ ; ᾿ σος η ελα νς ἁλῶναι τὴν πόλιν τότε ἐπρίατο παρὰ τῆς Ἀθηνᾶς βοῶν ; λ λ ος δώδεκα καὶ πέπλου. Εἰκάζειν δὲ χρΏ πολλὰ εἶναι καὶ 
ἄλεκτρυόνος καὶ στεφάνου καὶ λιθανωτοῦ μόνου παρ᾽ 
αὐτοῖς ὤνια. 

πο Ὑ Δ χε αρ 3 / . Ταῦτα δὲ, οἶμαι, καὶ ὃ Χρύσης ἐπιστάμενος ἅτε τον ον σι θετ αρ Πρ μα ἱερευς καὶ Ὑέρων χαὶ τὰ Λεῖα σοφὸς, ἐπειδὴ ἄπραχτος 
εν ΄ ν΄ ο» / ς Ἀ Δ αν / ἄπῃει παρα τοῦ Ἀγαμέμνονος, ὡς ἂν καὶ προδανείσας 

κ”. 3 ο "ι - το) - τῷ Ἀπόλλωνι τὴν χάριν δικαιολογεῖται καὶ ἀπαιτεῖ τὴν 
- ΄ σ, 1" ἁμοιθην καὶ µόνον οὐκ ὀνειδίζει λέγων, Ὁ βέλτιστε 

Ἄπολλον, ἐγὼ μέν σου τὸν νεὼν τέως ἀστεφάνωτυν 
ὄντα πολλάχις ἑστεφάνωσα καὶ τοσαῦτά σοι µηρία ταύ- 
βων τε καὶ αἰγῶν ἔχαυσα ἐπὶ τῶν βωμῶν, σὺ δὲ ἅμε- 
λεῖς µου τοιαῦτα πεπονθότος καὶ παρ᾽ οὐδὲν τίθεσαι τὸν 
εὐεογέτην. Τοιγαροῦν οὕτω κατεδυσώπησεν αὐτὸν ἐκ 
τῶν λόγων, ὥστε ἁρπασάμενος τὰ τόξα καὶ ὕπερ τοῦ 
ναυστάΏµου καθίσας ἑαυτὸν χατετόξευε τῷ λοιμῷ τοὺς 
Ἁγαιοὺς αὐταῖς ἡμιόγοις καὶ κυσίν. 

4. 'Επεὶ δ' ἅπαξ τοῦ Ἀπόλλωνος ἐμνήσθην, βούλο-- 
μαι καὶ τὰ ἄλλα εἰπεῖν, ἃ περὶ αὐτοῦ οἳ σοφοὶ τῶν ἂν- τ 
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λΠΙ. 

ΡΕ ΡΑΟΒΙΕΙΟΙΙ5. 

1. Τη κασηβοῖῖς απ ρετρείγαηί Ιπερίῖ Ιοηηίπος, 1η ἀἱθ. 
Ρις. [ονῖς, ἵπ καλαἰα[ἰοπίρης 46οΠὰ: σπ Ροίτο Ροίπ!,, 
ασ ορίαπί, σπα ἄᾳ Π]ς ςεπ[ῖππί: Ποςοῖο απ Ἱία 4 ομηίςςιις 
(π]δᾳ παπα απ! (πῖςῆς φἵξ, αῖη πΠ(εαί, 6ΟγάΠΗ απῑα" Βηί φιοῖ- 
ἀῑίαίοπη Ἱπερίοῖρης, Ὑδγιπι πημ]ίο, ορίπος, απίρἽμαΠα. τ]- 
ἀθαί, ΟΠΠ αΠΙΠΙΟ 510 εχαπ]ταί, Ρίο5Π6 ργωαἴσανο Π]ος {ας 
5Η, 4Ώ οοπίγα θᾳ Ποδίος 46ΟΓΙΙΗ οἱ βοε]εσίος: απί απἰάσιη 
ἴα Ἠη η ]οπη Πο γαἱοππηταο ο55ε ἀῑγίπαπα Πα ΓαΤη ορίποπίαν, 
α{ Πορηηῖθις παΙαραί, ηί Σσαπᾶσαί αἀπ]απΏδης, ποσ]σί 5ο 
Ἱπαϊσποίαν. Ἐἰσπίηι Το]ίοος Π]ο5. οαδᾳ5, οἱ οα]αηη]ίαίος 
Οα]νάοπῖοαπα, οἱ Τοἱ οπᾷος » εί Π]απι Με]οασι {αὔοπη, ηῖ- 
γοιδὰ µῶο ορογα αἴπηί οκςο Ῥίαπα, ασγο Γογθη[ῖ5 αἲ βασμ]ῇ- 
οἵππα 5ε ποη αθΠΙΡίίαπα αὖ ΟΡηοθο : [αι Ῥγο[ιπά ο ἵπ απίπΊαπι 
Τις ἀεσοσπάῖξ, αποά ςασηβοίαμρις θριυ]ίς οχο][] Ας 
γ{άθοΙ πη] Π]αηι γἰάσγο ἵπ οα]ο 5οἱαίή {απο Τοἠσίαπα, το]]- 
ας ἀἷῑς αἲ Γπδιπα ργο[οε(ἷς » αΠΠοαηίθηα 5ο, οἳ 6ΟΠ/ΙΙ6- 
τεηίεΠ απα[ῇ 5αγΟ 5ΙΡί 5 οΠΤΟΠΟΠΠΙ. 

Σ. ΑΡ α[ίεγτα ρανία ]Πίορες Ὠθαίος ας {6 [οἶῖοος αηα]ς 
ἀἰκεν, 5ἳ σιαἴοηα ἣς Παμοαί αρίΐος, σπαπη Πη ἴρ5ο Ηομιονϊ 
Ροε5ρος Ριποῖρίο] αὐ Ἠ]ο Ππίσγαηί, ἀποᾶσοῖπι ἀοίησερς ἀς- 
ΤΗ ερα]ῖς Πλην οχοϊρίομίος, Ἰάᾳ1ο ασππα τε]ί(ιος οσα 
ἆρο5 {απηπαπα πηηήγας 5οσΠὴ αἀάμοσγθί.  Λάθο ΘΟΓΠΗΙ ασαι 
Γαοἴαηί, αΏδαπα Ἰπογοσᾶας, αἱ γἰάείας, [αοῖυπε ΠΙμΙ, 5οᾷ 
νοπάμηΕ Ῥοπα ομηηίρις, οσίᾳπε π{ ομιαί αΏ ΠΠίς ή φ- 
4σπη να]ειαάἴποπη [οτί Ῥπεπ]α, ἁἰγ]ῆας αἰῖας Ῥοιις ασαί- 
[που αἰἴας ΓεΡΏΠΙ ΠασαίοπηΡα; αἰῖας αἱ αἶνις αἩ Πίο Ῥν- 
Ἰαπ1. τοσα, {αγῖς ΠΟΥΕΙΗΣ πηῖ γοτο Απῑίᾶς Πῖοι. οσα! 
(να]σρνα, γηαῖπο ποβία,  ΧΝαπι Ηδοινα απἱάθπα, Πθ σπα 
π1Ώς οαροτείατ, Ῥοῦας ἀποςσοῖηι απο Ρερ]ο α Μηδιγα το- 
ἀππεραί. Οοπ]ΐσογο απίθΠη (ας εδί, πηυ]ία οµἵαπῃ σα]]ο., απ 
ϱ0ΥΟΠᾷ, απί 5010 {Πηγο αἆθο αριιᾷ 1ρδο5 ο-ςο γοπα]ία. 

ὃ- Ηοναπα ΡΗ(ο, οἴαπα ΟἨγγςος Βυατ5, απῖ δαεθγἆος 6ξ- 
56{, οἱ 5επον οἱ ἀἰνπατιΠα ΓΟΓΙΤΗΙ οοηδη]ας, 4πἨπα Ἱπ[ος(ἰς 
ΤΘΡΗ5. τοβῖτοί 4 ΑΡΑΠΠΕΙΙΠΟΠΕ, οχροδΜη]αί ο Πα Αροῄΐπο, 
(απ( παπα αραιά 4π16ΠΗ Τη ΠΡΠΟΤΟ οοΠοσαξςοί ια απ, αἱ γῖσσπι 
τεροδοῖ, οἵ {απίαϊη πο οοηγΙοϊαίαν, ἀεοης : Ἐπιϊάεπι, 
ορίῖπιε Αροϊίο, Φά6μι {παΠα, ΟΟΓΟΠΔΓΙΠΙ ἨΟΠΟΓΘ θυ πι 
Πετη ϱάΓΟΠΙΟΠΗ, «προ εοτοπανί, ἰοίσπε ΠΗΡῖ (αάτογπι 68ΡΓο: 
1ππ]ήπο [ομ]οία ἵπ αἰαπῖρας. Μαῖς αἀο]ογί : ἴα τοτο πῃο {αΐα 
πηερ][ρίς Ρα5δΙΠ, ππ]]οΠιιο ΠΗΠΙΘΤΟ Ίαβος ορίίπιθ ἆ6 {6 πῃο- 
ΤΠΗΠΙ. Πααο {απίαπη ογα[ἴοπο ἵῆα Ῥαάστεπα εἶ ορ]οοῖέ, τί 
Σαμι(ῇς εογγορ{ἱ5 ΙπςεςςοπιΙθ ο 1ουρ Ῥτορε ΠαΥΙΗΠΙ ςἰαΠΙΟΠΕΙΠΙ 
Ίου, ροπ]οπ[ία {ο]ῖς λοβίνος 1ραῖς οπα ππ]ῖς ΤΕΤΡ 
οοπβρογεί. 

4- ΟπΗΠΗ Ύθγο 5ομηο] ἵπ Αροϊηηϊς Ιποῖᾶϊ ΠΙΘΠΙΙΟΠΕΠΙ, γο]α 
αµίαιη γοῖφπα ἀἴσοτα, απ ἀἄοοίῖ ἆθ Π]ο Ἡοπηῖηος οΟΙΠΠΠΙΘΙΙΟ- 
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ὶ 
θρώπων } λε Ὕουσιν, οὐχ. ὅσα περὶ τοὺς ερ 

σεν οὐδὲ τοῦ “Ἰακίνθου τὸν Φόνον οἱ 

τὴν ὑπερονίαν, αλλ’ ὅτι καὶ χαταγνωσθεις επ 
κ 

να Α Ἕθι 

στο) θανάτῳ καξοστρακισθεὶ ὶς διὰ τοὺτο 

τι γρησόμε- 

1 
ἐκ του 

οὐρανοῦ χατεπε ἐμφθη ἐς τὴν γῆν ἀνθρωπίν ρ 

νος τῃ τύχη" ωτ. δὴ χαὶ έθήτευα εν ἐν Θετταλίᾳ παρ 

Ἀδμήτῳ καὶ ἐν Φρυγία τ παρὰ Λαομέδοντι, παρὰ 

μετὰ τοῦ Ηοσειδῶνος ἀμφότεροι 

τεῖχος, 

/ 
του τῷ 

μέν γε οὐ μόνος, ἀλλὰ 

ο θείοντες ὑπ᾽ ἀπορίας καὶ ἐργαζόμενοι τὸ 

χαὶ οὐδὲ ἐντελῖι τὸν μισθὸν ἐ ἐκομίσαντο παρὰ τοῦ Φρυ- 
ο τρ η 

γὸς, ἀλλὰ προσώφειλεν αὐτοις πλεον Ἡ τριάκοντα» έ 
φασὶ, δραγκὰς Ἑρωϊκάς. 

Δ 
ποιηταὶ περὶ 

τε Ηφαίστου 
Η γὰρ οὐ ταῦτα σεμνολογοῦσιν οἶ 

τῶν ) θεῶν καὶ πολὺ τούτων ἱερώτερα περί τ 

χαὶ Προιηθξ έως καὶ ο χαὶ Ῥέας, χαὶ σγεδὸν 

ὅλης τῆς τοῦ Διὸς οἴχίας ταῦτα πορεναὺς έσαντες 

τὰς Μούσας συνῳδοὺς ἐν ἀργῃ τῶν ἐπῶν, ὑφ᾽ ὧν δὴ 

γενόμενοι ὡς τ ὃ μὲν Κρόνος 

τάμστ τα ο έτεμ Ε τὸν πατέρα τὸν Οὐρανὸν, ἐδα- 

ἐτε ἐν αὐτῷ χαὶ τὰ 

ον Θυέστης" ὕστερον δὲ ὃ Ζεὺς χλαπεὶς ὑπὸ 

ς ὑποθαλλομένης τὶ ὃν λίθον ἐς τὴν Κρήτην ἐ 

νετράφη χαθάτ άπερ ὃ Τήλεφος ὑπ ἐλάφ 

σης Όρος ὃ πρὸ 

ὃν πατέρα χαὶ ἐςτ 

ρχἂν αὐτός: ἔχημε | δὲ πολλὰς μὲν καὶ ἄλλας, 

5 καὶ 

Ν  δο 

ὁ εἰχὸς ἄδουσιν, ὡς ἔνθεοι 

ἐπειδ] ς 
τέχνα χατήσθιεν ὥσπερ ὅ 

τη 

τος 
ο 

αοῤς 4 

χαὶ ὃ τερον ὑπὸ τῆς χυνὸς, σα 
ν δ 

δε σμωτήριον χαταθ ῥαλὼν 

την ς κ 
τὴν ραν τὴν ἀδελφην κατὰ τοὺς Περσῶν 

τι 
"Λσσ ἐρωτικὸς δὲ 

εν ος, 
ἀθοοδίσια κεχυµένος ῥᾳδίως 

. Ν λα Ον νΤΦ π ον 
ρανὸν, τοὺς μὲν ἐξ ὅμοτ τέµων τοιησάµενος, 

ίου γένους, ἄρτι { μὲν καὶ νόθους ἔπιγε 
ος ος οὶ 

ὃ 3 ε υσίον, ἄρτι δὲ ὁ εννάδας Υιγνόμε ενος γρ » ἄρ 

χνος ἢ ἀθτὸς» καὶ ὅλως τ ποικιλώτερος αὐτοῦ Ἡρο τέως: 

μόνην δὲ τὴν Ἀθηνᾶν ἔφυσεν ἐκ τῆς ἑαυτοῦ κε φαλῆς 

ὑπ αὖ υτὸν ο τὸν ἐγκέφαλ. ον συλλαθών: τὸν μὲν 

ελη, φασὶν, ἐκ τῆς μητρὸς ἔτι χαομέ- 

-- η 4 
υρίων γόµους" ων χαι ες τ. 

ο ω ας ταν Β 
ἐνέπλησε παίδων τὸν οὗ- 

Ὁ οι 
Ενίους δὲ 

ἐκ τοῦ θνητοὺ καὶ 
ταῦρος χύ- 

πάσας ἐν τῷ εεηρῷ Φε έρων χατώρυξε χᾶτα έξε- 01 ί 
της ὠδίνος. ἐνστάσης. 

8 
περὶ { τῆς Ἕρας ἔδουσιν, 

. 

ὝὍμοια δὲ τούτοις χαὶ π' 

ἄνευ τῆς πρὸς τὸν ἄνδ δρα ὁμιλίας ὀπηνέ εμιον αὐτὴν 

παῖθα γεννῆσαι τὸν "Ἡφαιστ ον, οὐ μάλα εὐτυχῆ τοὺ-- 

τον, ἀλλὰ βάναυσον χαὶ αλκέα καὶ πυρίτην ἐν καπνῷ 
. 

τὸ πᾶν 

νευτὴν καὶ οὐδὲ ἄρτιον τὼ πόδε: ο ιευθηναι Ἱὰρ. αὐτὸν 

ἀπὸ τοῦ πτώματος, ὁπότε ἐρρίφη ὑπὸ τοῦ Διὸς ἐξ οὐ- 

ρανοῦ, καὶ εἴ γε μὴ οἳ Λήμνιοι καλῶς τ του σντες ἔτι 

θισῦντ α καὶ σπινθήρων ἀνάπλεων οἷα δὲ χαμιι-- 

ὠερόμενον αὐτὸν ὑπεδέξαντο, κἂν ἐτεθνήχει ἂν ἡμῖν ὅ 
ροι 

ς 
ὃ 

Ἵ -ά 
τος ὥσπερ "Ἠναις ᾗ στυάναξ ἀπὸ τοῦ πύργου χατα- 

' ’ /. ς / . ανν Αὶ πεσών. Καΐτοι μὲν Ἡφαίστου μέτρια" τὸν δὲ 
ὃ Ἀ 
Ἡ 

τα . Ξ ͵ ο Προμηθέα τίς οὐκ οἶδεν οἷα ἔπαθε, διότι καθ ὑπερόο- 
-. ἀ 

ἠν φιλάνθρωπος ἂν: καὶ γὰρ αὖ καὶ τοῦτον ἐς τὴν Σ 
9) Ν .ω 

Ὑχυθίαν ἀγαγὼν ὁ ὁ Ζεὶ ες ἀνεσταύρωσεν ἐπὶ τοῦ Καυ- 
” υ ΔΝ - την 

κάσου καὶ τὸν ἀετὸν αὐτῷ παρακαταστήσας τὸ ἧπαρ 
ο” 

ῥσημέραι κολάνοντα. 

(659 - ὅσι] 

] ταΏί, ΠΟΠ (μάπα Ιητοπιςίας απιαίος Γαοηί, που Ηνασϊπ 

οθάεπα, πεπε αἱ Ώαρῃηε αδρεγμαία 5]ί Ἠ]ρα: «οᾷ αποά εἳ 

| Ἰπαϊοίο ἀαπιπαίας οὗ Ογε]ορας Ιπίοτ[οοίος οἱ {οκίατή μη ςη!- 

{γασῖο 4ε 6.9 ἵπ {εγγαπ 5ἲί ο]εσῖας, Ἠάππαπα σοπά ομε αίηπο 

φοτίο πςηγιας τ 11ο Ἰσίαγ ἴ6ΠΠΡΟΓΟ θίίαπι 5εην1]ῖ πηηϊκίοτῖο, 

η Τ]οξκα]ῖα αραιά Δάπιοίαπι, οἱ αριά Ταοπιοβοηίσηη Ἰμ. 

Ῥ]ηγαίῖα, βαποίας οί; αριᾶ Ίππο απἰάσπη πο. Ίρρε εοἶης., 

560 οµα Νερίαπο,, Ιαἰοτίρις ἀποσπαϊς απΏο εἰ πηατο 5ἴσπση- 

4ο ορεταπα Ἰοσαπίες οὐ. Ἱπορίαπι, πο Ἰπίερταια απίάθπι α 

Ῥμτγας ππετορᾶεπη (π]εγηί, 5ρᾷ ἀεριῖ Ες 4ε οα Πῆς, αἴπηί, 

απηρΙης {γαίηία ἀταζμηιας Ττοῖσας. 

“ 

ὅ, Ναπια]ά οπΊπα ΠΟΠ. {α]α ππασηίβεεο παιταηί ἆς ας 

Ροεία.. οἱ πηπ]απη Ἠήςεε ἀῑν]ηίοτα, ἆς Ὑπϊσαπο, οἱ Ῥγοπης- 

ᾖπεο, οἱ Φαΐατπο ε{ί Ώμεα, ἰοΐίαπαο Ρρῶπο {ογὶς Γαπη]ία2 οἳ 

Ίος [αοσηί ΠηνοσαΓῖς ἵπ. Ῥγποῖρίο ΥθΓΣΗΗΠΑ ἨΠαςῖς οπηΗΗς 

αὐ]αίοῖρας, απα απ. αῆαία 4εο, αἱ οοπδοπίαποηα οί, 

Ρ]επῖ εαηυΠί, αἱ Φαΐαγηις οχσοοίο 5ἰα[ἴπι Οα]ο ράσο Τη. Ί]ο 

Ἱπρετανεπξ, 5ποδᾳ8 παίος ἀεγογαξ, αἱ Αγαΐνιις Τ]γοσίες: 

αἱ ἀεϊπᾶς ααρίΐει, Γατίο 5αρῇοϊοηίϊς Ἱαρίάσια Ἠλοας, Τη ΟΡεία. 

οχροςίία» εί α εαρτα πα(πίας δἰ, πεμπα πιοάυπι Το]ορ]ις 

ἃ ΕΘΙΥα 6ἱ ἃ 63η6 Ῥθγδα ΟΥΓΙ5 5ροτῖοςς αἱ ἀθηάς εχρι]ςο 

Ῥαΐτο οἱ ἵπ «ΔΓΕΘΓΘΠΙ οοη]εείο. παρθγίππη 1ρ5ο [οηποηίς 

Ἄχογος ἀπχοηί Π]ε απἱάθπα οΟΠΙΡΙΗΓΕ5 αἶίας, πα] ΙπΊαα τει 

ΕΠΟΠΘΙΙ 6ΟΓΠΙΑΠΑΠΗ 5Η ΣΠ, οχ ῬδίξαγΙπῃ Ίου (πάθη ΑΦΕΥ- 

ΠΙΟΤΙΤΠ(Π6 Ἰεβίρς : απιαίος Ύετο ΠιανΙπηας απαπη οςςεί οἳ 

ο[[αδιις φο]α{αδαο 1η ΥΘΠΕΓΟΠΗ, [ασῖ]ο α]απα Ηηετίς τί σο]- 

Ῥ]εγεγῖίς 4πογπῃ αἰῖος εκ 515 ἀἰσηϊίαἰἰς πιαίτ ρα, αἶῑος γόνο 

εἴῖαπα ποί]ος οχ ππογ{αΙ! ας [ουγεςίεῖ αοπετο εγθανογῖ{, 41Η 

ἨΠΠΟ ΠΓΕΙΗ «ΘΠΕΤΟΣΙ5 ]α, πιπο (αυτα, απἲ οἶου, απ. 

αππῖ]α Πογοί, ἀοπίαιε 1ρ5ο Ῥνοίεο πιπίαβί]ος: 5οἶαπα απ{θῃι. 

εκ 5ο ἴρ5ε σαρῖίο ἈΙπεγταπι αἳ ποπηεη!, Ἰηΐτα ἱρδαπῃ Ῥ]απε. 

οθτδβγ Πα σοπεθρίαπα : ῬασοΙάπη οΠἵπῃ, 5ΕΠΙΙΓΟΓΠΠΕΠΗ, αἰοπε, 

εκ πιαίτε οππηπ]αχίπη Πασταπίθ γθρίΠΠ1, ἵη 5ο Ίρ5α [οποτε 

οεῖας ἀο[οαϊξ, ας ἀεϊπάς Ἰηδίαπίο ρατίας ἀο]ογα οχςθοι. 

6. ΦΙπιϊα Υογο Ἠίςοε οἴ]απα 46 1ΠοΠ6 οαΠΙΠΙ, 5ἴπθ γἱ 

οοηδεἰιά [πο 641 Ρερετίς5ο Παπ Ὑπἱοσππα, απαςί αἱ 

οοπΟΘΡΙΙΠΙ, ΠΟ ηἰπαῖς Πλυπα Εδαίαπῃ, 5οᾷ 5ογζἰά μη ορ1β. 

Γαῦτάπα αταπίαπη, ἴσηπα αὐαδίαπα, ἵπ ΓάΠ1Ο γτνοη[θΠα «θιη 

Γανῆ]α ορρ]είσπα, αἱ απὶ εαΠΙἱΠΟ αξίοί ἰοία γἱία; εἰ πο τὶ 

απίάεπι ρεάἴρας ναεπίου : εἰαμάυπα Πποπαρε το άταπη 

ο35Η 4111Π1 49 οα]ο Ῥτο]εοί5 α 4ογ6 εσςοί; οἱ πὶςί (Ἠ0Ἠ 

Γαοίαπα 1) Ποηπ]ᾶ, απ Πη Ίνα Ργ90ερς [ογγοίης, Π[υπα εχοερῖς 

Ρίβδεηί, Ρογίογαί ἆἆθο ποὺῖς Ὑπ]έαηις, αἱ Ἠ]ε Ρεωοϊρί(αῖης 

46 ἔαττῖ Αδίγαπαν.  Οπαπαπαπα ΥυἱσαΠὶ Ιδία {οἰογαῦῇ! 

Ῥνοπιαί]χθο Υενο απῖς σπογαί ασ» αοοἰἀθηηί οα οαδα - 

5αργα ΠΙοάυη Πονηίπες απιατοί» αράποίαη. ομἵπα Ἰης 

Βογ{ίαπι φαρίΐου Οαπσαςο. ΠΙοΠΙ {απααΠα ΟΓ6Ι αν, 

αππῖ]α οἵαπα αρροδίία, απσο ]θου υπ αποβάἰς γο5ίγο 1η] 

ἀογεί. 



εν -- τον) 
μα Σ - /. Δ / ς 

.. Οὗτος μὲν οὖν ἐξετέλεσε τὴν καταδίκη». Ἡ 
ας αλος - ον 

οι δὲ --- χρὴ γὰρ ἴσως καὶ ταῦτα εἰπεῖν --- πῶς 
-. ε . τος πα ας -- ια. Δ 

οὐκ ἀσχημονει καὶ δεινὰ ποιεῖ, γραῦς μὲν ἤδη καὶ 
τσ / / .ω . ο 

ἔξωρος ρὖσα καὶ τοσούτων μήτηρ βεῶν. παιδεραστ τοῦσα 
ε αν : 

δ) ἔτι καὶ ζπλοτυποῦσα χαὶ τὸν Ἅττιν ἐπὶ τῶν λεόντων 

περιφέρουσα, χαὶ ταῦτ α Ἰρήσιμον μηκέτι εἶναι δυνά-- 
μενον; ὥστε πῶς ἂν ἔτι µέμφοιτό τις Ἡ τῃ Ἀφροδίτη, 
σι μοιχεύεται, Ἠτῃ Σελήνη | πβὸς τὸν ᾿Ενδυμίωνα κα- 

σ 
τιούσῃ πολλάκις ἐκ µέσης τῆς. ὁδοῦς 

8. Φέρε δὲ ἤδη απο ἀφέμενοι τῶν λόγων ἐς αὖ- 

τὸν ἀνέλθωμεν τὸν οὐρανὸν ποιητικῶς ἀναπτάμενοι 
ον ον ο χε κκ πα. , 

κατὰ τὴν αὐτὴν Ὁμήρῳ καὶ Ἡσιόδῳ ὅδὸν καὶ θεασώ- 
ρε ; ο τε 

µεθα. ὅπως ἕκαστον ον τῶν ἄνω: καὶ ὅτι 
με τάς 

ἔζω, καὶ πρὸ ἡμῶν τοῦ 'Ὁμήρου 
, 

έγοντος ἠκούσαμεν: ὑπερθάντι δὲ καὶ ἀναχύψαντι µι- 
μὲν γαλκοὺς ἐστι τὰ ἔ 

ος Εμ πανα / κο 
πο ἐς τὸ ἄνω χαὶ ἅτ ε΄νως επι του νγὠτου Υενομενῳ ος 

ε λαμπ 
ἃ 

- ο προ χαὶ τὸ πᾶν ἡμέρα χαὶ Ἰρυσοῦν το 

τον φαίνεται χαὶ ἥλιος καθαρώτερος χαὶ 

ρα αι ο ο πρῶτα μὲν οἰκοῦσιν αἵ Ὥραι πυ- 

τὴ Ἶρις καὶ ὅ "Ἑρμῆς ὄντες 
εστν αλ 

ἑρῆς δε τοῦ 
2 

δάπεδον: ἐσιόντων δὲ 

λωροῦσι Ὑάρ' Έπειτα ὃ- 

ὑπηρέται χαὶ ἀγγελιαφόροι τοῦ Διός: 

Ἡσαίστου τὸ χαλκεῖον ἀνάμεστον ἁπάσης τέχνης, 

ὲ αἳ τῶν θεῶν οἰχίαι καὶ τοῦ Διὸς τὰ 

πάντα περικαλλη τοῦ Ἡφαίστου κατκσκευά- 

βασίλεια, 

9. θεοὶ πὰρ Ζηνὶ καθήµενοι » ---- πρέπει 

ὰρ, οἳ οἴμαι, ἄνω ὄντα μεγαληγορεῖν ---- ἀποσκοποῦσιν 
τὴν Ἱν χαὶ πάντη περιόλέπουσιν ἐπιχύπτοντες, ε 

ποθεν ὄψονται πῦρ ἀναπτόμενον ἢ ἀναφερομένην α χνῖ- 
σαν ἑλισσομένην περὶ χαπνῷ. » Νὰν μὲν θύῃ 
ὠγοῦνται πάντες ἐπιχε γηνότες τῷ χαπνῷ χαὶ 

τοῖς βωμοῖς τ 

τις. εὖ- 

τὸ αἷμα 

πεγοψέες ο κο ὥσπερ αἳ μυῖαι" 

ἣν δὲ οἰκόσιτοι ὡσι, νέκταρ καὶ ἁμέροσία τὸ δεῖπνον. 

Πάλαι μὲν οὖν καὶ ἄνθρωποι συνειστιῶντο καὶ συνέ- 
ο .. 213 λος / πι ον. 

πινον αὐτοις, ὃ Ἰξίων καὶ ὃ Τάνταλος: ἐπει δὲ ἦσαν 

ὕόρισταὶ καὶ λάλοι., ἐχεῖνοι μὲν ἔτι καὶ νὺν κολάζονται, 
.- ο / {- 3 / 

ἄδατος δὲ τῷ θνητῷ γένει καὶ ἀπόρρητος ὃ οὐρανός. 

10. Τοιτος ὃ βίος τῶν θεῶν. Τοιγαροῦν καὶ οἳ 
ε Ελ) / ον μ) Γω) Ν Ν 

ἄάρωποι συνῳδα τούτοις καὶ ἀχόλουθα περι τὰς θρη- 
: 

σχείας ἐπιτηδεύουσι: καὶ πρῶτον μὲν ὕλας ἀπετέμοντο 

καὶ ὄρη ἀνέθεσαν καὶ .. εα καθιέ ρισαν χαὶ ουτὰ ἔπε- 

φήμισαν ἑκάστῳ θεῷ; τὰ δὲ γειµάμενοι κατὰ ἔθνη 
Ξ ; μι 

σέδουσι καὶ λος αὐτῶν ἀποφαίνουσιν, ὃ μὲν Λελ- 
θὸς τὸν Απόλλω καὶ ὃ Δήλιος, ὃ δ᾽ Ἀθηναῖος τὴν Ἄθη- 

ναν --- μαρτυρεῖται γοῦν τὴν οἰκειότητα τῷ ὀνόματι 

---καὶ τὴν Ἡραν ὃ Ἀργεῖος καὶ ὃ Μυγδόνιος τὴν Ῥέαν 
χαὶ τὴν Ἀφροδίτην ὃ Πάφιος, οἳ δ) αὐ Κρῆτες οὐ γενέ- 

σθαι παρ αὐτοις οὐδὲ τραφΏναι µόνον τὸν Δία λέγου- ρ 5 [ [ περα ο νο : αμ 
αιν, λλὰ καὶ τάφον αὐτοῦ δεικνύουσι: καὶ ἡμεῖς ἄρα 

νι / 
τοσοῦτον ἠπατήμεθα χρόνον οἰόμενοι τὸν Λία 

εκαὶ ὕειν καὶ τἆλλα πάντα ἐπιτελεῖν, ὃ δὲ 
/ λ Δ σα Γι 

πάλαι τεθνεὼς τ παρὰ Κρπαὶ τεβαμμένος. 

11. Έπειτα δὲ ναοὺς ἐγείραντες, ἵν᾽ αὐτοῖς μᾶ ἄοι- 
Αν ο / 

χοι μηδὲ ἀνέστιοι 9ᾖθεν ὥσιν, εἰκόνας αὐτοῖς ἀπεικά-- 

βροντᾶν 

ἐλελήθει ἐπ 
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7. Ηἰο Ιαν ραΠα5 Ρει5ο]νΙ{. Π]οσΠα νογο ({Γου{α55ο θΠΊΠή 

Ίδία άποφιε ἀῑσεπάα 5ιπ{) απῖδ πεποί ΙπάθοοΓο 5ε σ6Γ6Γ0 οἱ 

πάίσηα ἴαεστο, αμα, απς Ποοί εἰ οῄωία οἱ {οί ἀθογι 

πιαίος, ΡΙΕΓΟΓΗΠΗ αάῖς απιοτῖθιΙ5 ασ 2ε]οίγρία ατάσαί, αἴσιο 

ΑΠΙΗ 5υυΠὰ. Ἰαπεία Ιεοπίρας τ]ούα {ο]]αί, 6ΠΠΠ(Ι6. ἴαἱ6Π] 

απὶ ]801 Που ηΠΠ15 ΠΠ ο55ε ροςδῖδ. Οι άπΗπῃ Πα δΠί, απῖς 

Ίαμι οπον! 5αοεσηδραί οἳ αἀη]ίονία, απἲ απο. 46 πηεδία 

5ρο γία αἲ 5απα ἀεςοσπά απ ΕπάγτπίοΠθιη 5 

δ. Αθ τεΓο ]αῦα Π]ς5 το]]οίῖς 5εγποπῖΡΗς Τη ἱρειπῃ αδόρη- 

ἆαππς σ]ήπα, ΡοδίαΓαπη Πσορηίία οαάσπα απα Ηοπιθτιις ἨΠο- 

βἰούμσαπθ. γα ονοσ, ΥΙάθαπιαδαπ6 αποπποζο. σα]ος[ἴαη 

απού φπο ουπαίσπα Ἰη5ίγπσίαπησο 5ἳ,  Αίαιο ΦΠΘΙΠΙ 

απϊάσπα 6556 6611 οχίενίας,, Ίαπι απίο πος ΗΟΠΙΘΤΙΠΙ Παι- 

ταβίοπι απ Γνίπηι5 : δἱ ᾳαἱ5 απἴοπῃ {γαηςστοςςιις ρα] άΠά οσα 

Ἱη[ογίοτα 5ηΡ]αίο οαρίίο ΙπίποδρεχειΙ{, αίαιιο αἆεο ἵπ ἀοι- 

5υπ1 οἱ [ειπα ϱοΏγοχα θγαςδοΓ{, 1Η Ὕεγο οἱ Ἰάκ οαπαἰαῖοι: 

Γα]σεί, εί 5οἱ ρσίος, οἱ Ἰηςίτίογα 5ἰάστα, ας ἀῑος Ώίηο οἱ 

5ο]ήπ1 απγεπή. Αά ΡΓΙΠΙΠΠΙ Ἰηστρδδαπα Ηοτα Παβία, [η- 

π{ίοςς πεΠρας {μπα Πς αἱ Μεγουγῖας, πηηϊδΗη ἰηπἱά σι 

ήογί5 ας Παπ! : ἀθίπᾶε ὥτανία Ὑμ]οαηϊ οΕτοῖπα ουπηί αῖς 

Ἰηξίγαππεπίο ρ]επα ἴπηα ἆβογΙπῃ ἆοπ]Η5, αἱ Ίρδα Πονῖς γορῖα : 

Ἠσρο οπιπῖα Ῥι]ο[ογγῖπια απάῖ(πο α Ὑπ]οσπο [αρησαία. 

9. «Οοπδεᾷενε ἀεῖ » (ἀ6οσί επῖπι ρΗ{ο 5Πρεγπα Π]α ἵησγος- 

Σπα ππαρη{ῇσο οἰίαπι ]οπ1) αἶτσα 1ογαπα οἱ ΤΠ {6ΓγαΙΗ ἀρεορῖ- 

οἵσηί, αρίαπε οεπ]ος εογπαί εἰτουμη[ογοηίος, 5ἱ αὐα ν]άσα 

Ίδηθιη ΟΟΘΗΣΙΠΗ, απέ 5αΓρεπί]α «π]άοτα γοἱαπίπα Γη] ν 1ἱ 

5ἱ απἰς 5αστῖβσαί, ορι]απίαν οΠΊΠος Ἱηλίαπίος βΙΠΙΟ,, οἱ 5α1)- 

5ιΐποηι αἰίαπίρις αβαδαπα, πηΙςσατΗΠα Ἱπδίαι, Παιῖση[ος- 

ἀοπηί Ύατο κἳ σπαΠέ, ποσίαι οἱ απιργοδία ΠΠογΗπη 5απί ορια]. 

ΟΗπι απἱάθπα Ποπηῖπες εἴῖαπα αἆ οοηγἰγίαπα οἱ οοπιοςςα[ἶο- 

πεπα ἸΙογαπα αἀήρεραπίας, Τχίοη. ραία οἱ Ταμίαϊας τ (παπα 

γειο {επίαίοιος ἀθαταπη οδεοηί αἱ Ἰοημασος, 1ρεῖ απἰάθηι 

Ῥωμας αἆ Ῥηπο ἀ1εῃι απηέ, οθίθΓΙΠα ΙπασσθΣδΙΠΙ οδί αἩ Ί]]ο 

{οπιρονο πιογιαΙαπα σοπονί ο(ρ]άπῃ αἴσιθ Ἱπ[ογαΙσαπι. 

10. Ῥαϊῖς ἀροναπα γἱία α5ί.. Ἠοπηῖπος ἰσίμαγ εοηςομα [ία 

Ἠῖς οἱ οοηδεαποηίία οἴτοα τε]σίοπες Ιηςίαθιιηί, ΠΠ 

πεπ]ονα δαονατπΠί, οἱ πποηίες ἀθάἰεατιη{, αἱ 6ασγᾶς 6556 

αδδεγαη{αγες, εἴ 5ια5 υπῖομίαιε ρ]απίας ἆθο αδεϊσπατιρῖ; 

ἀεϊπάο ἵπ σεπίε» ἀοδο]ρίος σο]η{, 5αοδ0Πο οἶνος ἀοσ]αναπές 

Ῥε]ρίας αἶάεια Ώεμαδαπα Αροῄησμις Μίπειταπι γθιο 
. Β . . . Β εφ 

Αιοηιηςὶς ({οδίαί οΠίπα 150 51ο ποπηῖπο ἄπῶςς. Π]απι 

οοπ/αποΙἴοπεΠα)ς ΦΗΠΟΠΕΠΙ Ῥουο Αγοΐνας, εί Ἡγσδοπῖας 

Έ]εαηα, εἰ Ὑοπδίοπα Ραρ]ῖας :γαγςπῃ Οτοί6ηςος ΠΟΠ ΠΕΠΙΠΗ 

που αριά 56, πθ(ιε πα έαπα πποᾶο ἤονθιη τα ἀἰσπηί, 5εᾶ 

56ριΙεΓάπῃ 4ποσπθ 1]ίας οδίεπάπί.  Νος Ιαν Ίοησο αἆεο 

επΊρογο [αἱ5ί δα, αἱ Ῥαίανονπ πας ἆογοπι ἴοματο εξ 

Ῥίπεο 6ἱ τε[αιῖα ομηπία Ῥειίσθις : αἲ [ασῖέ τος, οτι ΘΗ1Πη 

6556 πιοτίππα, απ αριιὰ Ογείοηςες 5ορι]ίας 5ἳτ. 

11. Ὠοίπας {επηρ]ῖς εχοϊ(α[ῖ5, πο 5ἶπο 4οπιο νἱάσ]ίσοί εἰ 

5ἶπο {οςο 8ἱΡ δἷηί 4, εἶσπα ΠΠῖς αβεΙη]απί, απί Ρταχ{ε]ε 

-ᾱ 
... 
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τέλην 3 Πολύκλειτον ἢ 
ναπλάττουσι γε- 

ζουσι παρακαλέσαντες ἢ Ἆ Ηραξ 

Φειδίαν, οἳ δ) οὐκ. οἵδ) ὅπου Ἰδόντες ἆ 

νειήτην μὲν τὸν Δία, παῖδα δ' ἐς πει τὸν Ἀπόλλωνα 
.ἳ μ ς .ο Γὰ / ᾿ πο 

καὶ τὸν Εερμᾶν ὑπηνήτην χαὶ τὸν Ποσειδῶνα κυανο-- 
[ο] αν ο 

χαΐτην χαὶ ο τὴν Ἀθηναν. "Όμως ὃ οὖν οἳ 

παριόντες ἐς τὸν νεὼν οὔτε τὸν ἐξ Ινδῶν ἐλέφαντα ἔτι 

οἴονται δρᾶν οὔτε τὸ ἐκ τῆς Θράκης μεταλλευβὲν χρυ- 

σίον, ἀλλ᾽ αὐτὸν τὸν Κρόνου καὶ Ῥέας ἐς τὴν γην ὑπὸ 

Φειλίου υ.ετῳχ ισμέν ον χαὶ τὴν Πισαίων ε ἐρημίαν επι- 

σχοπεῖν χεχελε υσµένου, ἀγαπῶντα εἰ διὰ πέντε ὅλων 

ο θύσει τις αὐτῷ πάρεργον Ολυμπίων. 

: Θέμενοι δὲ βωμοὺς καὶ προρρήσεις καὶ περιρ-- 

αντήρια προσάγουσι τὰς θυσίας, βοῦν ι μὲν «ος ὁ 
ρ 

ὃ ποιμὴν καὶ αἴγα ὃ αἰπόλος, ὁ δέ γεωργὸς, ἄρνα δε 

τις λιθανωτὸν Ἡ πόπανον, ὃ δὲ πένης ἵλάσατο τὸν θεὸν 

φιλήσας | μόνον τὴν αὐτοῦ δεξιάν. ἍΆλλ' οἵ γε θύοντες 

ἐχείνους Ἱὰρ ἐ ἐπάνειμι---- στεφανώσαν τες τὸ ζῷον 

χαὶ πολύ γε πρότερον ἐξετάσαντ τες εἰ ἐντελες εἴη, ἵνα 

μηδὲ τῶν ἀγρήστων τι κατασφάττωσι, προσάγουσι τῷ 

βωμῷ χαὶ φονεύουσιν ἐν ὀφθαλμοις τοῦ θεοῦ Ἱοερόν τι 

μυχώμενον χαὶ ὣς τὸ εἰκὸς ευφημοῦν καὶ ἡμίφωνον ἤδη 

τῇ θυσία ἐπαυλοῦν. Τίς οὐκ ἂν εἰκάσειεν ἤδεσθαι 

ταῦτα ὀρῶντας τοὺς θεούς; 

19. Καὶ τὸ μὲν πρόγραμμά φησι μὴ παριέναι ἐς
 

εἴσω τῶν περιρραντηρίων ὅστις μὴ καθαρός ἐ ἔστι τὰς χεῖ- 

. ὃ δὲ ες ὺς αὐτὸς ἔστη «εν άν καὶ ο ὥπας δ 

χ 

ος, χαὶ τὸ αἷμα τῷ βωμῷ περιχάων. χαὶ
 τί γὰρ 

οὐκ εὐσεβὲς ἐπιτελῶν; ἐπὶ πᾶσι δὲ πῦρ Ανακαύσα ς ἐπέ- το, : 
θηχε φέρων αὐτῃ δορᾶ τὴν αἶγα χαὶ .αὐτοῖς ἐρίοις τὸ 

ν 

πρόδατον" Ἡ, δὲ χνῖσα θεσπέσιος καὶ εροπρεπῆς γωρεῖ 

ἄνω καὶ ἐς αὐτὸν τὸν οὐρανὸν ἠρέμα διασχίδναται. ὍὉ 

μέν γε Σχύθης πάσας τὰς θυσίας ἀφεὶς χαὶ ἡγησάμε
νος 

ταπεινὰς αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπ τους τῇ Ἀρτέμιδι παρί-- 

στησι καὶ οὕτω ποιῶν ἀρέσχει τὴν θεόν. 

14. Ταῦτα μὲν δὴ ἴσως μέτρια χαὶ τὰ ὑπ Ἀσσυρ
ίων 

γιγνόμενα χαὶ ὑπὸ Φρυγῶν χαὶ Λυδῶν, ἂν ὃ ἐς τὴν 

Αἴγυπτον ἔλθης, τότε δὴ τότε ὄψει πολλὰ τὰ σεμγὰ καὶ 

ὡς ἀληθῶς ἄξια τοῦ οὐρανοῦ» χριοπ. βόσωπον { μὲν 

Δία. κυνοπρόσωπον δὲ τὸν βέλτιστον Ἑρμῆν χαὶ 

Πᾶνα ὅλον τράγον καὶ ἴ6ίν τινα καὶ προκόδειλον ἕτερον 

ἃ 
τον 

ἃ 
τον 

χαὶ πίθηκον. 

Ε! ὃ' ἔθέλεις καὶ ταῦτα δαήμεναι, ὄφρ᾽ εὖ εἶδῃς, 

ή ὢ 
πε) ) ””” 

ἀκούση πολλῶν σοφιστῶν. χαὶ γραμµατέων καὶ προφη- 
ν δ/ 

οξ 
τῶν ἐξυρημένων, δαουμόνων ---προτερον Φησιν [ο] 

. : 
λόγος, « θύρας δ᾽ ἐπίθεσθε βέθηλοι» --- ὡς ἄρα ὑπὸ 

ἐπανάστασιν οἳ 
πῶν πολεμίων καὶ τῶν Ἠιγάντων τὴν ξ 

ἐς τὴν Αἴγυπτον ὣς δὴ ἐνταῦθα θεοὶ φοθηθέντες Ἴχον 
ος 

ὺς πολεµίους: εἶθ᾽ ὃ ; : ; 
λησόμενοι το μὲν αὐτῶν ὑπέδυ δαν 

ν . ; 
γον, ὅ δὲ κριὸν ὑπὸ τοῦ δέους. ὃ 

υλάττεσθαι 

δὲ θηρίον Ἡ ἢ ὄρνεον 

μα σέτι καὶ νὺν Φ 
Δ 

τὰς τότε ο 

ο: ταῦτα πλ ον ἀμέλει ἓν 
τοις εις αθύτοις ἆ ἄι Υρχ” 

ἵ , 
ον ἡ πρὸ ετῶν μυρίων. 

ΧΙΠΙ. ΠΕΡΙ ΘΥΣΙΟΝ. 15-14. (ῶ5 -- ο) 

αάνοσαίο απί Ῥο]ψο]είο, απί Ῥ]ίάϊα  αἴθιο Ἠϊ ποςοῖο, υὐή 

γιάεηῖηί ἀεοδ; Πηβιπί οετίε Ῥα μαι ὀογοπι, Ῥουροίαο 

αἀο]εςοεπίοπι Αροζίηειι, Μετουαηα ριήσνα Ἰαηυσ]ηῖς Ίάνο- 

ἨΘΠ1, ΟΡΓΠΙΕΟ «προ Νορίαπιπη, οἱ σ]αυοῖς Μηδενανη οσα]]ς, 

Έαπ1ο απἲ Ἰπέταπέ α-ἀθπα, πο Ίαῦα Τπάἴσπη αἳρὶ οὓς νἸάομ- 

{αν νίάετε, απ! αασοίαπη εκ Τμγασία πποίαῖς αγυης ερῇ 

1ρβαπῃ Φα{αγηῖ αὐ Ώου Πάπα, ΤΠ {εγταῦα ἱταάποίαπα οοἱ]ο- 

οαίππι(πο α ΡμΙάϊα,, εἰ ῬίδΦοταιη ἀοσοιεῖς ργαςἰάσγο Ἱήδεημη, 

ἃο δατῖς Ἠαβετο ἱ 1ραῖς απἴπαπο πίοι]θοίῖς αππῖς µος ΟΙγπι- 

Ῥίογυπα οὐσαδίοπεπα ορίίες αααῖς οἳ 5αοτ{ηοεῖ. 

: Ρος γετο αἰαίθης εἰ εἀ[είῖς αἱ γαςῖς ΙακίταΙρης, 

Ἠοδίϊας αἀππογοπί, αταίογεπα ΒΟΥΕΠΙ αρτῖεο]α, ορο ογεπα, 

εαρταπα οαρτανῖας, αἴας απἱάαπα {μας αἲ! ΠΡ πας ΡΑΠΡΕΣ αἩ-- 

{σπα ρ]ασανΙί ἀθπ αἀοταία 5ο]ήπη ἀθχίτα.  Τρ5ῖ νεο εαοη]- 

Ποαηίες (αἆ Ίος οπίπα τοσο) υγ αίαπα απίπια], αποᾶὰ φπΙάεΠη 

αἵα απίο ργοβανηί 5ἱ οἷέ ΙπίοστιΠα, πο αποᾶ Ἱπραταπῃ απ ξ. 

Ρατιπα Ἰάοπαυη ππασίοπί, αἀπιονεπί αἰίατί, οἱ ἵπ οεμ]ῖς ο 

πιασίαπί Ιπσαργο φπἱάἆαπα 5ΟΠΔΗΣ5, απσ Ώομα Ἠμας τεγρα. 

πιεγρτείαι] Πσεί, οἱ Πρίατυπη Ἰηξίας ἀπη]θίαία Ίαῦα τους 5ᾶ- 

ουἰΠοῖο αοοἶπθης. Οµῖς πο ρηίοί ἀε]οσίανί, Ἠο 4ΠΙΠΗ ο 

ἀθηί, ἆεος» 3 
η 

19. Ἐίοβῖοι απἴάεπη {αρα]α ἀοπαποίαί, πε Ἰηστρᾶϊ θμάεαξ 

Ἰπίγα γασδα Ἰηδίτα]ία, δἱ απῖς ΠαΠΙΙ5 Ῥηγᾶς πο Παρεαί το 

{σγαπη 5αεθιάος Ίρςε 5ίαἴ εγαθηίαία5, οἱ αἱ ΟΥε]ορς Π]ε 5εζλης. 

εί οτία εχῖπιεης οἱ σος ΡΓοίταµεῃς, εἰ 5απσαἴπθια α[ΓΙΠάΕΠΕ. 

αἰίατ, οἱ πμ! πον ρίαπα ρετβοῖοης : ἀοπίαπα γετο Ἱπηί ἃσ-. 

66Η5Ο Ἱππροπῖέ Ίρσα οΠ1 Ῥε]]ε οπρίαη, εἰ ογεπα οΠΙ 5η 

ςἳρὶ Ίαπα : ἴππα πἰάος Ἠ]ο 5αποίας ασ ἆθο ἀἴσηας αἰία Ροί1ϊ 

αἳ ἵπ ἵρσυαπα σα]ππη ῬαπΠα[ἴπα ἀἰαπάΠαγ. Αί Βογίμα τοῖῖ- 

ος Ποςΐς οπππίθα5, απᾶς Ἰαηῖ]ος Ραίαί, 1ρ8ος5. Ἠοπηίμες 

αἲ ἄναπα Ὠίαπα, κἰςΗέ, 6ο(πο [ασίο ἄσαπα ρ]ασαί. 

οῶ1ο: απῖείῖπα {αοῖο 1ΟΥ6ΙΠ, οαηῖπα ῥγα]αγαπα Παπ Τογοι- 

ε Ξ απ 
παπα, οἱ Ῥαπα εαραῖα πδαπε(υα(πο: εί αἸἴ(αθπα ΘΟΓΙΙΠΗ ΠΕ 

νἰασυῖς, οτοεοᾶίἹαπα αΠππα, ο 5ΙπλίαΠη. 

Ἠως ςἵ ποςςε νοα]ῖς, αἱ 5ἶπί ΠΡῖ οοσηϊία Ῥ]απε, 

απθῖος πορἠἰδίας Ιος οἱ 5ο μας» οἱ Γ5υ οαριο μορς 

απὶ ΕΡί εμαινοηί, εἠΙσίο Ρη15, « ΑΗΝΕ5 οομΙβεῖα ρνο[αμέν 

απὶ ΕΠΡί οπανγοῦ!, Ἱπαπαπα, αἱ αὖ Ποδίΐρας οἱ εἰσαπΠ ης 5 

ἀἰβοποια πιοϊαοπίες ἀ ἵπ Ἐσγρίαπα γοποηϊηί, αλ Ἰαΐετες 

ερενατοηί αὖ Ἰονῦραςς ἀεϊηάς πηα5 Π]ογαπη οαργατΏ 58] 

απϊοίοπι ρᾶ ππθία αῑας, Ῥεδίασι απαπιυρ](ηε αας., αἱ 

Υ6ΠΗ : Ἱαπο“πο οϐ οαδαπη Ἠ]ας [οὔπηᾶς Ἰοᾶῖα αποσα 50Γν4 

αἴ. Ἠωο πἰήγαπα ἵη Ῥεπείταῖρις ΤοπρΙογαπη τορο»] 

ςριναίΗ;, 5ο ρία απίο ἀοσῖος η] απαρῄίας ἀΡΠΟΣ. ι 
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15. Αἵ δὲ θυσίαι καὶ παρ᾽ ἐχείνοις αἳ αὐταὶ, πλὴν 
ὅτι πενθοῦσι τὸ ἱερεῖον καὶ χόπτονται περιστάντες ἤδη 
πεφονευμένον, οἳ δὲ καὶ θἄάπτουσι µόνον ἀποσφάξαντες. 

ὉὍ μὲν γὰρ Ἆπις, ὁ μέγιστος αὗτοῖς θεὺς, ἐ ἐὰν ἀποθάνη, 

τίς οὕτω περὶ δρα ποιεῖται τὴν κόμην ὅστις οὐκ. 
Ξξύρησε καὶ ὑψηλὸν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τὸ πένθος ἐπε-- 

ο ίσιο, κἂν τὸν Νίσου ἔχη πλόχαμον τὸν πορφυροῦν; 

ἴστι δὲ ὃ Ἆπις ἐξ ἀγέλης θεὸς ἐπὶ τῷ προτέρῳ χξιρο- 

τονούμεγος., ὣς πολὺ καλλίων καὶ σεµνότερος τῶν ἴδιω-- 

τῶν βοῶν. Ταῦτα οὕτω Ἰνγνόμενα | καὶ ὑπὸ τῶν πολλῶν 

πιστι Ευόµενα δεισθαί μοῖ δοχεῖ τοῦ μὲν ἐπιτιμήσοντος 
Ἡρακλείτου δέ δε Ἆ Δημοκρίτου, τοῦ μὲν 

Ἱελασομένου τὴν ἄγνοιαν αὐτῶν, τοῦ δὲ 

ὀδυροναένου. 

υὐθενὸς, τινος 

τὴν ἄνοιαν 

ΝΙΥ. 

ΡΙΩΝ ΠΡΑΣΙΣ 

1. 2Ε15. Σὺ μὲν διατίθει τὰ βάθρα καὶ παρα- 
σχεύαζε τὸν τόπον τοῖς ἀφικνουμένοις, σὺ δὲ στῆσον 
εξῆς παραγαγὼν τοὺς βίους, ἀλλὰ χοσµήσας πρότερον, 

ὡς εὐπρόσωποι φανοῦνται χαὶ ὅτι πλείστους ἐπάξονται" 
σὺ δὲ, ὢ Ἑρμῆ, κήρυττε καὶ ξυγκάλει ἀγαθῃ τύχη 

τοὺς ὠνητὰς ἤδη παρεῖναι πρὸς τὸ πωλητήριον. Ἄπο- 
κηρύξομεν δὲ βίους φιλοσόφους παντὸς εἴδους χαὶ προ 

αιρέσεων ποικίλων. Εῖ δέ τις οὐκ ἔγοι τὸ παραυτίκα 

ταργύριον χαταθαλέσθαι, ἐς γέωτα ἐχτίσει χαταστήσας 
5 / 
ἐγγυητήν. 

ΕΡΜ. Πολλοὶ συνίασιν: ὥστε χρη μὴ διατρίδειν 
μηδὲ κατέχειν αὐτούς. . 
τς Πωλῶμεν οὖν. 

: ΕΡΜ. ίνα θέ έλεις πρῶτον παρα γάγωµεν; 
 νΣ ΤΓουτονὶ τὸν ολη 

καὶ σεµνός τις εἶναι φαίνε 

ΕΡΜ. Οὗτος ὃ Πυθαγορικὸς κατάθηθι καὶ πάρεχε 

σαυτὸν ἀναθεωρεῖν τοῖς συνειλεγμένοις. 

ΖΕΥΣ.᾽ Κήρυττε δή. 

ἘΡΜ. Τὸν ἄριστον βίον πωλῶ, τὸν σεµνότατον, τίς 
ὠνήσεται; τίς ὑπὲρ ἄνθρωπον εἶναι βούλεται; τίς εἲ- 

δέναι τὴν τοῦ παντὸς ἁρμονίαν καὶ ἀναθιῶναι πάλιν: 

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ. Τὸ μὲν εἶδος οὐκ ἀγεννής. Τί δὲ 
μάλιστα οἴδευ: 

ΕΡΜ. Ἀριθμητικὴν, ἀστρονομίαν, τερατείαν, γεω-- 
µετρίαν, μουσικὴν, γοητείαν. Μάντιν ἄκρον βλέπεις. 

ΑΓΟ. Ἔξεστιν αὐτὸν ἀνακρίνειν; 
ΕΡΜ. Ἀνάκρινε ἀγαθῃ τύχη. 
ὃ. ΑΓΟ. Ποδαπὺς εἶ σύ; 

ἨΥΟΑΓΡΓΟΡΑΣ. Σάμιος. 

ΑΓΟ. Ποῦ δὲ ἐπαιδεύθης: 
ΠΥΘ. Ἐν Αἰγύπτῳ παρὰ τοῖς ἐχεῖ σοφοῖσι. 

ΑΓΟ. Φέρε δὲ, ἣν πρίωµα ἔσε, τί µε διδάξεις; 

ἨΠΥΘ. Διδάξομαι μὲν οὐδὲν, ἀναμνήσω δέ. ἡ 

ΑΓΟ. Πῶς ἀναμγήσεις; 

πα Ας ή 
τον ᾿Τωνικὸν, ἐπεὶ 

ται. 
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15. Οεἴεραπὴ φαση βοῖα οἴἵαπα αριά Ί]ος οαᾶ σπα, πίς] ποᾷ 

Ἰηβεηί Ποβῖατη οἱ ρ]αησιηί οἰτουηηκίαπίος ΠΊοᾶο πιασία(αΠα 

3 γουο 6απῃ 5ορο]απί, σοπίθηί {πσπ]αςςο.. Μανίηνις απῖ- 

4επα. Ποια ἄοις Αρὶς οἱ πιοπῖέας, φαὶς {απίῖ βαοῖ{ οοπησς 

αππι ἴοπάεαί, οἱ αἰέαπα Ἱπ. οαρίίο Ἰαοίαπῃ Ῥγας 5ο [οιαί,, ςἱ 

νε! ρυρΗ Θα ΝΙςἱ οἵσγυπη Παμθαίδ Ἐπίροιτο ΑΡὶς 4ο ριοσο 

ἀεας, ρου 1 δπ[εσίας, Ἱοποδίΐος Ίοησα ορ[οιῖς ἆο ρ]εῦα 

Ῥορβις οἱ απσηςίίου.. Πως ομ ἵία βηηί οἱ α γι]σο ογο- 

{πη, ΤΘΡΤΕΠΕΠΣΟΤΘ ορ5 Ἠαβεγθ πιϊΠί ΠΟΠ. γἰάσπίαν, 5οὰ γοι 

Ἠογασ]ίο αποᾶαπι γαῖ Ώοππουπίίο, 4ΠογΗΠΗ α]ίου ἴσπογαη ΕἴαΠὰ 

Π]ογαμα πάσαί, απποη[ίαπι αἰίθι ἀορ]ογοί. 

ΥΙΤΑΒΟΜ αΠΟΤΙΟ. 

1. 908. Τα δοαπηπα 4ἴδροπε, οἱ Ίοσμπη ανα αἲ γοπίοη{ῖ- 

Ῥα5: ἴα οο]]οσα ρνοᾶπείας ογαΐπε γἴίας; «οᾷ θχοηα απίς .πί 

δρεοἶοβ γἱάδαπίης οἱ επηίοτο5. (παπα Ῥήανίπιος. αἰΠοίαπ{. 

Τα νέο, Μεαγοιτῖ, Ρνορζοπίαπι (ας, αἱ ᾖαβο, ᾳαοᾶ Ώοπο γοι- 

{811 θΠλίοΓα5 ]απι αἀθςδο αἆ [ΟΓΠ1. Ῥγωσοπίο 4ΠΙΘΠΙ γοι- 
4επηας γἱίας ΡΗΙΙο5ορῃα5 ομιηῖς σεπογίς οἱ θοσίατη ἀἴγοικα- 
ταπῃ. δἱ φαί νους ριαδεηίσιη Ῥοθοιηίαιη ΠΙΠΙΘΙΓΟ ἨΟῃ 
Ροββί{, Πάε[αδςουο ἀαΐο, Ργοχίπιο 4ΠΠΟ 5οἱγοί. 

ΜΕΜΟ. Μαϊ οοηγοπίηέ 

εδ, πθαιιθ ]ος τοΙποπάαπη. 

3ΌΡ.. Ὑοπάαπηις 61σο. 

». ΜΕΠΟ. ποπ. νἱς Ῥνίππαπα Ῥγοάμσαπηας 5 

108. Οοπιαίαπα Ἠμπεσα, Τοπίσαπη θἰοπῖτη Ποηοδίης οςςε 
νιάείαν. 

Γποῖπᾶς ΠΤΙ οπηοίαζι 

ΜΕΠΟ. Ἠοις ία, Ργασοτῖορ, ἀοεσοπᾶο οἱ Ῥονερίοίσιι- 
ἀππι {ο ῥνῶ[ο εοπσγοσα(ἶς. 

40Ρ. Φαπ1 [αο Ργοσπίπῃ. 

ΜΕΜΟ. ΟΡίππαπα νΙαπι γεμᾶο, Ποποςμκδίπιαπα : ἠῖς 
επιαίΦ απῖς αρνα Ποπηηϊς 6οΠΕΙΠΙΟΠΟΠΙ οχ{οΙί γη](ὸ απῖς 
π0556 οοποοτάίαπα αη]νθιςί, οἱ τουἰγίσριο» 

ἘΜΤΟΠ. Ῥροσῖο γΙάείαν Ἰααά Πμροτα]ἰ. 

χίπιο ΠογΙΕ2 
Οµἷά Υουο Πια- 

ΜΕΒΟ. Απημμιοισσπι, αθίτοποιηίαπα, 

πηθίτίαηα, Πλ δίέαΡα, ΠηχροδίΗναπῃ. 

Ῥγαθ[σῖας, σ5εο- 

Ὑαίοπῃ γίάθς 5ΗΠΙΠΙΙΠΙ. 

ΕΜ ΤΕ. Πμοσίηο ΙΠίΕΓΓΟΡάΤΘ ΠΟΠΙΙΠΘΙΗ ὃ 

ΜΕΜΟ. Ἰπίεινορα, ααοᾶ Ῥεπε ογαπία! ! 

ὃ, ΕΜΤ. Ου]α5 ο52 

ΡΥΤΗΛΟΟΗΛΡ. Ραμιία5. 

ἘΝΜΤ. Ὀρὶ ἱηςΠίαίας ο5 5 

ΡΥΤΗ. ἴπ Ἰξαυρίο αριᾷ 5αρίοπίας απὶ Πδί δυΠ{. 

ἘΜΤ. Αρα, 5ἳ {6 6ΙΠΕΤΟ, Ύπἷὰ πιο ἀοσθυῖς 2 

ΡΥΤΗ.. η {6 η], 5εά Τη πποππογίαπα ΠΡῖ τονοσαίο. 

ΕΜΤ. Οιοπιοᾶο τεγοσαβῖς» 
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ΠΟ. Καθαρὴν 

χαὶ τὸν ἐπ αὐτῃ ῥύπον ἐχχλύσας. 

ΑΟ. Και δᾗ νόµισον ἤδη χεκαθάρθαι µε; τίς ὃ 

τρόπος τῆς ἀναμνήσεως 

ΠΟ. Το μὲν -- τον ἠσυμίη μακρὴ καὶ ἀφωνίη | 

χαὶ πέντε ὅλων ἐτέων λαλέειν μηδέν. 

ΑΓΟ. Ὥρα σοι» ὢ βέλτιστε, τὸν Κροίσου παῖδα | 

εἶναι βούλομαι. 

λ Δ ΄ 

προ ερον τὴν Ψυγην ἐργασάμενος 

ποιδεύειν: ἐγὼ γὰρ λάλος ος οὐκ ανδριὰς 

Τί δὲ μετὰ ὰ τὴν σιωπὴν ὅμως χαὶ τὴν π
ενταε τίαν; 

ΠΥΘ. Μουσουργίῃ καὶ ο οἵῃ ἐνασχήσεαι. 

ΑΓΟ. Χάρις ν λέγει ε εἰ ἐπρῦτόν ! με χιθαρῳδὸν γε- 

νόμενον κάτ α εἶναι σοφὸν 104. 

4. ΠΥΘ. ΕΤτ᾽ ἐπὶ τουτέοισιν ἀριθμέειν. 

ΑΓΟ. Οἶδα χαὶ νῦν ἀριθμεῖν. 

ΕΝ 

ΠΥΟ. Πῶς ἀριθμέεις; 

ΑΓΟ. Εν, ὃ δύο, τρία, τέτταρα. 

ΠΠ. “Ορᾶς; ἃ σὺ δοχέεις τέσσαρα, ταῦτα 

ἐστὶ χαὶ τρίγωνον ἐ τελὲς χαὶ ἡμέτερον ὄρχ
ιον. 

ΑΓΟ. Οὐ μὰ τὸν με Ύνστον τ τοίνυν ὅρχον τὰ τέττ 

οὕποτε θειοτέρους λόγους ἤχουσα οὐδὲ μᾶλλον ο 

ΠΥΘ. ἨΙετὰ ο. ῶ ὶ ὦ Ξεῖνε, 
λ ἃ ο 

3 

τε ἔρος χαὶ ὕδατος χαὶ πυρος Ἡ χαὶ 

δκοῖα ἐόντα ορ) ὅχως χινέονται. ος 
ΑΓΟ. Μορσὴν γὰρ ἔχει τὺ πΌρ Ἆ ἄἡρ ἢ ὕδωρ; 

Πλ ο / 

ΠΥΘ. Καὶ υάλα ἐμφανέα: οὐ γὰρ οἷά τε ἁμορφίῃ 
/ ΣΤΑ θὰ ’ πλ Ξ ιά 

γαὶ ἀσγημοσύνῃ χιν ον Καὶ ἐπὶ τουτέοισι ὃς γνὼ- 
3 λ / Ντ πες. - 

σεαι τὸν θΞὸν ἀριθμὸν ἐόντα καὶ νοον και ἄρμοντην. 

γε 
{ 

τοῖσδεσι τοισιν εἴρημένοισι, χαὶ 

ο. / 
λον ὁρεόμενον ἄλλον ἐόντα 

ΑΓΟ. Θαυμάσια λ 

5. ΠΘ. Ηρος δὲ 

σεωυτὸν ἕνα δοκέοντα χα ας 

εἴσεαι. 

ΑΓ 0. τι φής; ἄλλος εἰμὶ καὶ οὐγ. οὗτος 

περὸς σὲ σὲ διαλ. έχομαι; 

ΠΥΘΟ. Νὸν μὲν οὗτος, πάλαι ὃ 

ἐφαντάζεο" γρόνῳ δὲ 

-- -- 
0σπερ γυν 

ἐν ἄλλῳ σώματι 

αὖτις ἐς 

ολ 

χαὶ ἐν ἄλλῳ οὐνόματι 

ἄλλον µεταθήσεαι. 

ΑΓΟ. Τοῶτο φὴς, ἀθάνατον ἔσεσθαί με 

μενον ες μορφὰς. πλείονας; Ἀλλὰ τά τάδε μὲν Ἱκανῶς. 

ϱ. Τὰ δ) ἄμφὶ δίαιταν ὅποῖος εἴ; 

πα ψυχήϊῖον μὲν οὐδὲ ἓν σιτέοµαι, τὰ ὃ ἄλλα 

λὴν χυάμων. 

ο Τίνος εἵνεκα; ἡ ̓μυσάτεης τοὺς κυάµους; 

ΠΥΘ. Οὐκ, ἀλλὰ ἱ [ροί εἶσι καὶ θωυμαστὴ αὐτέων 

ᾗ Φύσις: πρῶτον | μὲν γὰρ τὸ πᾶν γή εἰσι, καὶ ἣ
ν ἄπο- 

δύσης χύαμον ἔτι Ἰλωρὸν ἐόντα, ὄψεαι τ τοῖσι . ἀνδρηΐοισι 

μορίοισι ἔμφε έα τὴν φυήν" ἑψηθέντα δὲ ἣν ἀφῆς ἐς 

τὴν σεληναίην νυξὶ μεμετρημένῃσι, αἷμα 

Τὸ δὲ μεῖζον, Ἀθηναίοισι νόμος χυάμοισι τὰς ἀρχὰς 

αλλαττό-- 

ς 

ποιῄσε ις. 

Ἀλλ) 

 Ἡρά- 

ος 
νὰ 

αυτον. 

το. ᾿Καλῶς πάντα ἔφης χαὶ ης ο 

πόδυθι, καὶ γυμνὸν ̓Ύάρ σεῖδεῖν βούλομαι. 

µηρός ἐστι. θὲὺς, οὐ 
Ὠ 

ὠστε ὠνήσομαι πάντως 

υσους αὐτῷ ὁ 

ραίγεται" 

ΑΣΙΣ. 

ΡΥΤΗ. Ῥμηραπᾶῦ Ριῖας απΊπ]απη, αἱ 5ογᾶος Τη οᾳ οο]εοίας 

οἸποπάο. 

ἘΝΜΤ. Ῥοπε ΠΙΠΙΗΙΤΗΠΙ Π]ε Ί4Π1 ΡΙΓΕΑΓΗΠΗ 65ο : απῖς πιοᾶας 

τΕΡΟΠΘΠΔ 1η ΠΠΕΠΙΟΙΙΑΠΙ 2 

ΡΥΤΗ. Ῥπίππαπι απίάεπα Ίοησα απῖες, εἰ «Ποπίαπα, οἱ 

απίπαπο Ππίοριῖς αππῖς πι] απΙοἄ παπα Ἰοηπῖ. 

ἘΜΤ. Ομ {α, Ῥομο νίς, Οτςί ΒΙαπα Ἱπδβίηας : εμο 

οπΊπα Ἰοᾳιᾶχ 6556 Υο]ο, πο εἴαΐυα. 5οὰ {αππεπ, αὐ]ά ρο5ε 

Γ κΠοπίῖατα, οἱ ροδί φαἰπαποηπίαπα Ἰ5ίπά Πο» 

ΡΥΤΗ. Ίπ ππςῖοῖς οχοιοβΏετο οἱ σοοπηείεῖοῖ». 

ἘΝΤ. Τιορίᾶς παντα, οἱ Ρας Ποτί οἴθιανα  ππῃ ορου[εί, 

ἔππι ἀοϊπάε εαρίεΠίεη). 

« ΡΥΤΗ. Ῥορί πῶς ἀεϊπᾶε ΠΙΠΙεΓΑΤΟ. 

ΕΝΜΤ. Νονῖ Ια01 ἨΠΠΟ ΠΗΠΙΕΓΑΓΕ. 

ΡΥΤΗ. Φποπιοᾶο Ισίίυγ παπηεΓας» 

ΈἘΜΤ. παπι, ἄπο, πα, (πα Γίπου. 

ΡΥΤΗ. γἱᾶομ”2 απ» {α ραίᾶς απα ποτ, εα 4εοεπι 501. 

οἱ (πσοπαπα Ῥοι[εείαπα αἱ ΠΟΡΙΓΩΠΙ Παςαταπάυπῃ. 3 

ΈΜΤ. Τία πιο απα[ειπῖο, πιαχίππυπα Πας Πας]αγαπά σπα, 

αἱ που. απ παπα ἀΙν]πίογες πες Φά0ΓΟ5 ηηασίς 5ΕΓΠΙΟΠΕΣ 1 - 

ἀῑνι. 
Δ, 

ΡΥΤΗ. Ῥοβί θὰ τοτο, Ἠ05ρες, 5065 46 {σιγα οἱ 49186 ο 

ασπα οἱ Ίσπα, απῖς πποίας Π]ΟΓα παϊατα]ῖς 5, αὖα αἰμί, 

[ουπια, οἳ αποπιοᾶο πιογδαπ{ας2 ἳ 

ΕΜΤ. Ἐοιππαπι ἰσίέαν αεί 1ραῖς, απί αετ, απί αηι ὃ ή 

ΡΥΤΗ. Ἐί ππαχίπιο απἰᾶσπι πιαπ]εδίαπα :. αΠο(υΙη αυῖ 

Ρορδεπί Ἱαρίίπαιο πα]]ο εἰ Γογηλα 6Άσδα πιογεΓΙὸ Δά Ίος Τη- 

το]]ῆσος ειπα ΠΗΠΙΕΤΗΠΗ 6556, πηοηίεπη εἰ ἸαγΠΙΟΠΙΑΠΙ. ; 

ΕΝΜΤ. Μίτα ργαἴσας. Ι 

5. ΡΥΊΗ. Ῥιωίοτ εα απ ἀῑοία 5υπί, εἴἴαπα 15η {ον 

απ ππας π]άρηῖς, αἴἴαπι οσμ]ῖς οριπῖ. ααπι απἴοπι ε5δε αν 

4--- 6. (643 -- 516) 

6η05085. . ἕ 

ΕΝΜΤ. Οι] ας» αἰἴαπι πο ε55Ε, Πος Π]απι 1ρ5υη ααἲ 

ης {6οΠΠΗ 1ο/ΠΟΓ2 

ΤΗ. ατα απἰάετη Ἠ]ο ας, οἳίπι Υεγο ἵπ αῑἴο οΟΓροτο οἳ 

ςιΏ ΠΟΙΠΙΠΘ αἲίο αΡραΤοΡας :. Οπῃ {ΕΠΙΡΟΓΟ Ὑετο ο 

αἴππα ἱταπς]ρῖς. Ξ Ἶ 

ΕΜΤ. Ἠος ἀῑαῖς, Ἱππιογίαίοπα ππε Γαίπγαπη, -- 

| Ἱτ [ογηπας Ῥ]ηγος2 568 4ε Πής 5αἲῖς. : 

6. Οιοᾶ αἲ νἰοίαπα, απα]ῖς εξ» 

ΡΥΤΗ. Απίπια]ε οὖο Ργοῖδης ΠΠ] : 

[αβῖ. 

ΈΜΤ. Οπν Ἠος» απ αγειςατῖς [αρας2 

ΡΥΤΗ. Νοη αγθιςος : 5εᾷ 54ο εαπί, εἰ ΠηΙ 

παίμτα. Ῥπππιπα απαπί σαπέ, σεπητα 5υηί; οἱ 5ἱ 

πα ᾶος Γαραπι αάμασᾶ σπα σ τῖᾶσπι, Υἱάεδῖς θαπη υγ ριας λε ἳ 

Ῥεῖς Παπτα, «ἰπι]επις οοεῖαηα γετο 5ἳ ἀεσηίαας 5υὺ. 10Π: 

σσίο ΠΠΠΙσΤΟ ποσα, ςαπσιΙπρι ο[ῆοῖες. Οποᾷ γεπ 

πιαῖ]μς,, Ίεχ οδί Αλλοπ]εηςίρης Γαὔαταπα 5αγασιῖς ε]ῖσεγε η 8 

αἰδιναίας. ἱ 

ΕΜΤ. Ῥτωσ]ατο ουωπῖα ἀῑχίςα, οἱ αἱ αοιῖς 4ἱσπιπη 

ςρά οχηο {6 παπα οἱ παᾶσΠι {6 γ]άογα Υο]ο. Ἠετοπ]ες, ἃ 

ΤΘ ΠΙῖ ΕόπιΓ ος!’ εις, ποΏ πιογία[ΐς αἰῑᾳαῖς ε5δὺ } 

ςοὰ τε]ίαυα εχοορ 

σ------- ------- 



(ῶπ, οἱ) 

ΕΡΜ. Δέκα μνῶν. 

ΑΓΟ. Ἔ τω τοσούτου λαθών. 

ΖΕΥΣ. Τράφε τοῦ ὠνησαμένου τοὔνομα καὶ ὅθεν 

εστίν. : 
ΤΡΙ. Ἰπαλιώτης, ὁ ῶ 25), ὃ δοχεῖ τις εἶναι τῶν ἀμοὶ 

/ 

Ἀρότωνα καὶ Τάραντα καὶ τὴν ταύτῃ Ἑλλάδα: χαί- 

τοι οὐ, ες, ἀλλὰ τ τριαχόσιοι σγεδὸν ἐώνηνται χατὰ 

χοινὸν αὐτόν. 
ΖΕΥΣ. Ἀπαγέτωσαν' ἄλλον παραγάγωµεν. 

τ. ΕΡΜ. Βούλει τὸν αὐχμῶντα ἐκεῖνον, τὸν Που- 

τικόν; 

ΖΕΥΣ. Πάνυ μὲν οὖν. 

ΕΡΜ. Οὗτος ὁ τὴν πήραν ἐξηρτημένος, ὁ ἐξωμίας, 

2λθΣ καὶ περίιθι ἐν κύκλῳ τὸ συνέδριον. Ῥίον ἀνδρι- 

χὸν πωλῶ, βίου ἄριστον καὶ γεννικὸν, βίον ἐλεύθερον: 

τίς ὠνήσεται; 
ΑΓΟ. «Ὁ κΏρυξ πῶς ἔφης; πωλεῖς τὸν ἐλεύθερον; 

ἘΡΜ. Ἔγωγε. 
ΙΑΓΟ. Εΐτα οὐ δέδιας (ή σοι δικάσηται ἄνδραποδι- 

σμοῦ ἢ καὶ προχαλέσηταί σε ἐς Ἄρειον πάγον; 

ἘΡΜ. Οὐδὲν αὐτῷ µέλει τῆς πράσεως" οἴεται γὰρ 

εἶναι παντάπασιν ἐλεύθερος. 

ΑΓΟ. Τί δ' ἄν τις αὐτῷ γρήσαιτο ῥυπῦντι καὶ οὕτω 

κακοδαιµόνως διακειµένῳ; πλὴν εἰ μὴ σκαπανέα γε 

καὶ ὑδροφόρον αὐτὸν ἀποδεικτέον. 
ἘΡΜ. Οὐ µόνον, ἀλλὰ καὶ ἣν θυρωρὸν αὐτὸν ἐπι-- 

στήστς» πολὺ, πιστοτέρῳ χρήση τῶν χυνῶν. Ἄμελει 

χύων αὐτῷ καὶ τοὔνομα. 
ΑΓΟ. Ἠοδαπὸς δέ ἐστι καὶ τίνα τὴν ἄσχησιν ἐπαγ- 

γέλλεται; 
ΕΡΜ. Αὐτὸν ἐροῦ: κάλλιον γὰρ οὕτω ποιεῖν. 

ΑΓΟ. Δέδια τὸ πο ωπον αὐτοῦ καὶ κατηφὲς, μή 
µε ὑλακτήσηῃ προσελθόντα Ἡ ἢ χαὶ νὴ Δία ὃ δάχῃ ιν 
ὄρᾶς ὁ ὥς διῆοται τὸ ξύλον καὶ συνέσπαχε τὰς ὀφρῦς καὶ 
ἀπειλκητικόν τι καὶ γολῶδες ὑποθλέπει; 

ΓΕΡΜ. ΜΑ δέδιθι: τιθασὸς γάρ ἐστι. 

5. ΑΓΟ. Τὸ πρῶτον, ὦ βέλτιστε, ποδαπὸς εἷ: 

ΔΙΟΓΕΝΗΣ. Παντοδαπός. 

ΑΓΟ. Πῶς λέγεις; 

ΔΙΟΓ. Τοῦ κόσικου πολίτην ὁρᾶς. 
ΑΓΟ. Ζηλοῖς δὲ τίνα: 

ΔΙΟΓΡ. Ἑὸν. Ἡ 
ΑΓΟ. Τϊ οὖν οὐχὶ καὶ λεοντην ἀμπέχη; τὸ μὲν γὰρ 

ξύλον ἔοικας αὐτῷ. 

ΔΙΟΡ. Τουτί µοι λεοντῆ, τὸ τριθώνιον. Στρα-- 

τεύομαι δὲ ὥσπερ ἐχεῖνος ἐπὶ τὰς ἡδονὰς, οὐ κελευστὸς, 
ἀλλ ἐ ἐχούσιος, ἐκκαβᾶραι τὸν βίον προαιρούµενος. 

ΑΓΟ. Εὺ γε τῆς προαιρέ έσεως. Ἀλλὰ τί µάλιστα 

δέναι σε φῦΏμεν; Ἡ τίνα τὴν τέχνην ἔχεις; 

ΔΙΟΓΡ. Ἐλευθερωτής εἶμι τῶν ἀνθρώπων, χαὶ [ατρὸς 

τῶν παθῶν: τὸ ὃ ὅλον τοσα: καὶ παρρησίας προφή- 
της εἶναι βούλομαι. 

ο. ΑΓΟ. Ἅγε ῶ  προφῆτ α, ἣν δὲ πρίωµαί σε, τίνα 
µε τὸν τρόπον διασκήσεις; 

Ἡραχλέα. 

3 
ν ΠΠ 

ΗΠΟΙΛΝΟΣ. 1. 

ΧΙΥ. ΥΙΤΑΒΟΜ ΑΠΟΤΙΟ. 

οὐ 

τς ο 112 

ΜΕΒΟ. Ώουσπα πηϊπίς. 

ΕΜΤΈ. ΜΙοις Ισ οδί: ἰαπίἱ οηἴπ 6Γ10. 

10Ρ. 50106 ΠΟΠΊΕΠ ομηἰονῖς οἱ ρα(μίαπη. 

ΜΕΠΟ. γἱαδίας, Παρίίου, Πα]ῖοις ε55ο 4ο Πῖ5 απί εἴγοα 

Οτοίοπεπ εἰ Τατοπίππα οἱ Π]αια ατα οἶαπι Παβία, 

απάτη ΠΟΠ ΠΠΗ5, 5ο ἱγουοπίῖ οσίου οππογαί εοπηη Πίου 

Ρορδίάοπά η]. 

ΠΡ. Αράποσπι. Νο ργοάσαης απ]. 

7. ΜΕΒΟ. Ὑἴδπε 5ᾳπα Πάπα λαπι, Πμαπα Ῥομ [ο η] 2 

ΦαΠ- 

10Ῥ. ῬνοιδΗς Ιία Υο]ο. 

ΜΕΠΟ. Ηοιις {π ΡοΓαΠΙ ΔΗ5ΡΕΠ56, θχδονία ἨΠΙΡΙΠΗ, 

γοπῖ, οἰτουπηϊ απάίαο Ἠππο οοΠδθ55π. ήθη τΙἴαιη 

γεπᾶο, υΙίαπι Ῥγοο]αγαπα δἳ σοΠθΓΟδαΠα, Υἰίαπι Πρεγα]όη : 

οσσαἵς οπ]εί 2 

ΕΜΤ. Ομ]ά αἲξ, Ῥγῶσοῦ Πβοαγαπα {π ΠοππΙπαΠ νοπά[ς 

ΜΕΠΟ. Ἐσυϊάσπη, 

ἘΜΤ. Εί ποτ πιθἰπ]5, πο ἀἴσαπα ΗΡΙ Ἱπαρίησαί Ρ]ασί!, απ! 

ἵπ ΑΤΘΟΡΑΣΗΠΙ [6 ἵῃ ]ᾳ5 νοσεί2 

ΜΕΒΟ. ΝΗΙ δα γο[οιγο ρη(αί, 5ἱ γεπάσαίαγ: ρηίαἰ 6Η 

οπηηῖ πιοᾶο 56 6556 Πβογιπ. 

ἘΜΤ. Οµἱ5δ τοτο Ἠδιις 55ο Ροςβί{ Ἰοπιπίς 5απαά! οἱ 

αὖθο πιςοιϊὁ Πἰ5ί [ονίο [055οιοπη απί αθαατίαπη [606 νο- 

Ἠπης. 

ΜΕΒΟ. ΝΟ Ἠου 5ο], δες. 5 Ιαπις οίαπα ομ5ίοάθιη 

Ἠ]άπα Ίππροπας, πλα]ίο απαπα 5απί οππ6ς Πάομονϊ 11ο αίε- 

15 : 54Π06 οαΠῖ αἵ αἱ ΠΟΠΊΘΠ ο5ί. 

ΕΜΤ. Ου]ας οί απίοπα οἱ οη/α5 γοἱ Π5ΠΙ οἱ οχογοΙ[α[ἶο- 

ἨΘΙΗ ῥΡΓΟΠΙΠΠΓ2 

ΜΕΜΟ. ΤρβΠῃ Ἰπίειτοσας 14 οπῖπα ππε]ίας [αοία οί. 

ΕΝΜΤΈ. Μαίπο (γαου]επίαη Ιουηηίς Υη]ΗΠα αίαπο ἰπ]κίσιη, 

πο α]αίτοί ππο αοσθάδη{σοΠα, απ! Πογο]ο οΓίατη πογάσαί. Νοππς 

νῖᾶςες αἱ] εἸαναῦα 5αδιηΠ{ εί 5αρετοῖ]ία οοητανΙς, οἱ πηίπαν 

ουἱάάσπα ας Ε{οδΠὰ οΡ{ΠθίΙΓ 2 

ΜΕΒΟ. Νο] Πππογε: οἶομε οί. 

8. ΕΜΤ. Ρνίπάπα, Ώοπο γΙτ, ου]ας 652 

ΡΙΟΕΝΕΡ. Οπιπίσεπα. 

ΕΝΜΤ. ουμἷὰ αἲξο 

Ρος. Μαπά{ οἶνθπῃ γ]άµ5. 

ΈΜΤ. Φµ6Πι νογο οοίατίς» 

Ρ]0ς. Πεντε]. 

ἘΝΜΤ. Οπἷπ. Ισ οἱ ΙαοβίπαΠΙ 5υπηῖς5 Παπ αἲ οἸαναα 

αποά Ρεν πεί, εΙπη]ίς οἱ νιάσεῖς. 

Ῥ]0ς. Δί ]αοπίπα πμ οδἰ ἀαίγαπα Ίου ραΠ{ο]]. 

011 απ{εῦα 56Γο, αἱ Π]ο, 

Ῥε]- 

οοπίτα γο]αρίαίοξ, ΠΟΠ {155 αἱ 

Ἠ]α, 5οὰ πΊοα 5ροπία, απῖ τερισαγο Π15 νΙίαπα Ἱη5 Ποπ. 

ἘΜΤ. Ταιάο ρτοροδίίαπα. Φεὰ απἷά ππαχίπηο 5οἶτο {6 αῑσα 

πιΙΣ5 απ (παΠῃ αγίοπα Ἠαβες2 

Ῥ]οςα. Ἰημογαίος 5απὰ. Ποπϊπαπα, οἱ πιοάῖοις α[[ος[ίο- 

ΠΗΠΗ :Τη απίγειςατη απίθιη γεγία(ἰς εἰ Προτία[ἶς ἵ 4 πουάο 
Ρτορμοία 6556 νοἱυ. 

9. ΕΝΜΕ. Ασε, Ρτορμεία, 5ἱ ἴς 6ΠΊΕΓΟ, αιᾶ πιο ταίῖουε 

ἀοσσυῖς ὁ 

10 
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αν ἂν ἡ - αν, 
ΔΙΟΓ. Πρῶτον μεν παραλαθών σε χαὶ ἀποδύσας 

την τρυφὴν χαὶ ἀπορία συγχαταχλείσας τριθώνιον περι- 

μετὰ δὲ πονεῖν χαὶ χάμνειν καταναγκάσω γαμαὶ 
δαλῶ., ΕΕ ΜΗ , 

και ων ετυχε πιμπλάµε- /Γ. 4 9 7. 

χαθεύδοντα καὶ ὕδωρ πινοντα 
ΑΠ ο άρα αν ον ο ελ 

νου, τὰ δὲ χρήματα» Ὦν εχης» εμοὶ πιθόµενος ἐς την 

/' 3 ”. (ῇ .ν / Αι 3 τά Ν 

θάλατταν Φέρων ἐμθαλεῖς, γάμου οξ ἀμελήσεις καὶ 
; κι 

παίδων καὶ πατρίδος, χαὶ πάντα σοι ληρος ἔσται, χαὶ 

λ ῃ 3 / 9 Να λλης 9 νο ον 

την πατρῳῴαν οιχκιαν ἀπολιπὼν πη ταφον οικησεις η πυρ” 

γίον ἔρημον }ἡ καὶ πίθον" ἡ πήρα δέ σοι θέρμων ἔστω 

μεστὶ καὶ ὀπισθογράφων βιθλίων, καὶ οὕτως ἔχων 

εὐδαιμονέστερος εἶναι φήσεις τοῦ μεγάλου βασιλέως. 

Ην μαστιγοῖ δέ τις ἢ στρεθλοι, τούτων οὐδὲν ἀνιαρὸν 

ἠγήση. 
ΑΓΟ. Πῶς τοῦτο φὴς τὸ μὴ ἀλγεῖν μαστιγούμενον; 

οὐ γὰρ χελώνης Ἄ καράθου δέρµα περιθέθληµαι. 

ΔΙΟΓ. Τὸ Εὐριπίδειον ἐκεῖνο ζηλώσεις μικρὸν ἐναλ- 

λάξας. 

ΑΓΟ. Τὸ ποῖον; 

ΔΙΟΓ. Ἡ φρήν σοι ἀλγήσει, δὲ γλῶσσα ἔσται 

ἀνάλγητος. 

10. Ἀ δὲ μάλιστα δεῖ προσεϊναι, ταῦτ) ἐστίν: ἴτα-- 

μὸν χρὴ εἶναι καὶ θρασὺν καὶ λοιδορεῖσθαι 
πΆσιν εξ ἴσης 

καὶ βασιλεῦσι χαὶ Ἰδιώταις: οὕτω γὰρ ἀποθλέψονταί 

καὶ ἀνδρεῖον ὑπολήψονται. Ῥάρθαρος δὲ ἡ φωνὴ 

χαὶ ἀπηχὲς τὸ φθέγμα καὶ ἀτεγνῶς ὅμοιον κυνὶ, 
σε 
9 
ἔστω 

Γ / λα 3 /. Δ /ν / 

καὶ πρόσωπον δὲ ἐντεταμένον και βάδισμα τοιούτῳ 
/. Ν 

προσώπῳ πρέπον, καὶ ὅλως θηριώδη τὰ πάντα καὶ ἄγρια. 
: . , 

Αἰδὼς δὲ καὶ ἐπιείχεια καὶ µετριότης ἀπέστω, χαὶ τὸ 

3 τω σ ο ιά σ ή 

ἐρυθριᾶν ἀπόξεσον τοῦ προσώπου παντελῶς. Δίωχε 
κ. 3 Ε] κ. / 

δὲ τὰ πολυανθρωπότατα τῶν χωρίων, χαὶ ἐν αὐτοῖς τού-- 
/ κά / 

τοις μόνος καὶ ἀκοινώνητος εἶναι θέλε μὴ φίλον, μὴ 
Δ Ν ο .ω 3 .ω 

ξένον προσιέµενος: χατάλυσις γὰρ τὰ τοιαῦτα τῆς ἄργῆς. 

ᾖι επ φλ / ἃ ο. 2Ν/ αν ὰ, θα 

ἓν ὄψει δὲ πάντων, ἃ μηδ' ἰδίᾳ ποιῆσειεν ἄν τις» αρ- 
ο {ή Ν ο» λ ὃν / σ ο ΔΝ / 

ρῶν ποίει, καὶ τῶν ἀφροδισιων αἱρου τὰ γελοιότερα, 
Δ /' α/ -ω / ο 3 ΔΝ Ἀλ / 

χαὶ τέλος, ἤν σοι δοκἩ., πολύποδα ὦμον Ἡ σηπιαν Φα” 
λ 3 / » ο 

γὼν ἀπόθανε. ΤῬαύτην σοι τὴν εὐδαιμονίαν προξενου- 

μεν. 
11. ΑΓΟ. 

λέγεις. 
ολα τε 5 τν σσ ια) ο έξ-ο, 

Ι0Γ. Ἀλλὰ ῥᾷστά γε, ὦ οὗτος, καὶ πᾶσιν εὐχερῃ 
κ 3 / ντ . Ν φ ΔΝ 

μετελθεῖν' οὐ γάρ σοι δεῆσει παιδείας καὶ λόγων καὶ 

: / 3 35 / [ο) Δ ας /. ςεδ/ ων Δ 

Ίρων, ἀλλ ἐπίτομος αὕτη σοι προς ὀύζαν ἡ ὁδός: καὶ 

ανν ση ; Α / Ἀ 

ιώτης γὰρ ἐὰν ἧς; ἴτοι σκυτοδεψὸς Ἡ ταριχοπώλης 
Ξ ; 

τέκτων Ἄ τραπεζίτης, οὐδέν σε χωλύσει θαυμαστὸν 

ος ει / ο) / Αν ον / ο Δ ο 

εἶναι, Ὦν μόνον ἀναίδεια καὶ τὸ θράσος παρῃ χαὶ λοιδο- 
3 ο ῇ 

οεῖσθαι καλῶς ἐκμάθηῃς. 
.) ω 

/ 

ΑΓΟ. Πρὸς ταῦτα μὲν οὐ δέοµαί σου. 
3 

ο» / λ ρω πλ. 

ἂν ἴσως Ὢ κηπουθὸς ἐν καιρῷ Ύενοιο» καὶ ταυτα» Ὢν 
το αν 
ἐφέλῃ σε ἀποδόσθαι οὗτοσὶ τὸ µέγιστον δύ᾽ ὀῥολῶν. 

ἀ ος ώς ο Σε 
ΤΕΡΜ. γε λαθών; καὶ γὰρ ἄσμενοι ἁπαλλαξόμ.εθα 

ἐνογλοῦντος αὐτοῦ χαὶ βοῦντος χαὶ ἅπαντας ἁπαξαπλῶς 

ε ΔΝ Ν Ν 3 ο) / 

Ἄπαγε' µιαρὰ γὰρ καὶ ουχ ἀνθρώπινα 

Καύτης δ᾽ 

ϱ 5 .ω 
ὑδρίζοντης χαὶ ἀγορεύοντος χαχῶς. 

ΧΙΥ. ΡΙΩΝ ΠΡΑΣΙΣ. 10--- 12. (ορ -- σσ) 

Ῥιοα. Φππά ΡηΙπΙΙΠΙ {6 ἄοθθροτο, οἱ είς ον Γη 

οππὰ Ἱπορία 6ΟΠΟΊΠ56ΓΟ, Ρα]ἱοΙο {ο απιϊσῖαπα, ἀθίπάς ορΗ5 

{ποσα οἱ οἸαβογαιο {ο σοσαπα μαπιὶ ἀουππϊοπίσηα πο ας, 

αφ ααπα Εἱρομίοπι, οἱ οῦγΤο ΓΗ Γαοππο(ιε 6100 Ἠηρίθη- 

4 μπα : ορος απίοπι, δἱ απῑς Πάβεαδ, ηλ Ι οΏδοσμίς δα νπι 

Ἱπ Π]αα αβ]ίοῖος: πα ππα(ππποπίπη, εἰ μεγος οἱ ραίαιη 

ποσ]ίσος, οἱ πασας Ριίαρῖς ομιηία : Τεοία(πο ἆοπιο ρα- 

ἵσμα. απί 5ορυ]οαα. ΠπαρίίαΡί5., απί ἀοδορίαα Ἰαπῖοι- 

Ίασα, απί ἀοίαπι ἀοπίαμα. ΟείεΓαπ Ῥεὰ ΕΙ Ἱαρίπογαο 

Ῥίοπα ου{, οἱ ΙργοΓΗΠΙ ΤΠ {ες οἵαηα 5ο ἱρίοΡΗΠΙ. Τα 60η- 

«ἰἰμηέιις Ὀοαίίοἵοπ {ο Ππᾶσπο 1956 Ῥθιδαυιη Ραἱαρίς, δἱ 

γοιο Πασνῖς ἴο οσᾶαί αηπίς, ααί {ουᾳπθαί, ΓΙ ΝΠΥΤΗ 

ππο]οδίΗΠΙ 1αα1σαβίς. 

ΕΜΤ. Οιῖᾶ αἴδ” πο ἀοἰετο Παριῖ5 Ποεί οὔΕ5ΠΙ5 ΠΟΠ θηίπι 

(οσιαάἰπῖς ποήιο οαποιῖ {οσία οἴγοπηιάαίας 5ΗΠ]. 

ΡΙοςα. Ειρίαϊς Πλας, ραϊνα πππἰαοπο ἀθβοχιπι ΦπΙ- 

Ἰαμογθ. 

ΈΜΤ. Ωποάπααῦ 

Ρος. Απίηιας ΕΡί ἀοἰορῖί, 5οᾷ πια ἀοἱογε γασαθί!. 

10. Ῥου[ο απ ππακίπια αἀθ»»ο ΠΡί ἀοροπί, Άσοο 5υηί 

Ἱππργοβια. οροτίθί 655ε,, οἱ απάαζεια, οἱ οοπν]οανϊ (πο) 

οπηηίρης τοσίρης ρανίου εἰ ρι]ναί{ς.: Πα εηίπα οσμ]ο5 π το 

οοπῄ(σίοπί, [ογίοηφιιο {6 ΥΙΡΙΠΙ Ῥιίαρυηί, Ῥουο Ῥαιρατὰ 

γοχ ομἵέ, οἱ αΏδοπα Ἰοηπε]α, οἱ ρ]απο οαπῖ βΙπη (5 τν μ5 

οοπίοπία5 ας τἱρίᾶα5, οἱ ἵποββδας αἱ γη]έαπη {α]εια ἀθοραίτ) 

νοτρο, [σα ουρία δἱ ἁστεςίῖα. Ῥμάου γετο εί «απϊίας 6ἳ 

πιοβϊοσγ]ίας αὐοςίο : εγαμοσεοπᾶϊ Γαου]ίαίοπι α Γποῖς αμγαάς 

ροπίΐα5. Ίσσα 5εΠπεΡε οσ]οβοιιίηια, αἱ ἵπ. 5 1ρ5ίς 5οἱις, 

οἱ ἱηποσϊαμ]ῃϊς 6556 Ροδία]α, ποσα ἄπιίσο ἀΔπιίσεο Πεμο; 

μοςρίίο :ἵη Ίου οπῖπα Ἰποδί τορηί Ἠ]ίας εαἳ Ππίσηίας. πι 

οοπβΡθοῖα. ΟΗΠΊΠΠΑ θα. [0 ΠΙΙΠΟΦΟ» απ πθ(πθ 80115 πα 

απῖς ἴσπιογο δαδοἰρίαί» οἱ ΤΟΡΙΠΗ ΝΕΠΟΤΕΑΤΗΗΙ οἶῖσο Γορηᾶς. 

νυ]ραίρας πιασῖς πάσμάας. Ταπάσπα, ἳ ο το γΙάδρίηῦ, 

οπᾶο. ΡοΙΥΡο απί 5ορία. ἀογοναία πιοτίθια ορρείο. Ἠαπο 

Μνῖ ρνορίπαιηιις ΓοοΙαίεπῃ. 

{1. ἘΝΜΤ. Άρᾶσο : Ἱπρητα παΤά5 εἰ αὐ πια η]ίαἰο δ΄ 

ουτοπία. 

Ῥ]ος. 9ο Ίος ία, (ποια οἱ απο πι]Ιο ποσο[{ο ΠΗΣ 

απδαπο ομθαί. . Νοπιε ΘΗΙΠ1 ορα5 εί οἱ ο ΠΙομο ε 

Πιοιῖς οἱ πιιοῖς, 5οᾷ οοπηροπαίαία Ιδία ΠΡ αἆ (απ1ΑΠ. Υἱα 

1οσί οπίπα Ιάϊοία ΓποΓῖ5, Υοἱ εοτο» απ «αἱδαπιοπία5., Δ0- 

{4ογ, παπί αισοη{αῖς, ΠΙΗΙ Ροή ραρ]ί αἀπιϊγαβῃθπη {6 6550 

πποᾶο Ἱπιριιᾶδηίῖα απζασἴαφιιο πάδίπί, οἱ οοπγ{οίατί υπ 

ἀἰαϊεστῖς. 

ΕΜΤ. Δά Ίδία απ]άσα {6 πος ορι5 Ἠαῦθο : ΥΕΡΗΠΙ πα] 

Γοτία, απ οἰίου ορροτίαπο [ὰ5, Ίᾷᾳ16, Πίο 5ἱ ἀπορας 80: 

ΠηΠΠΙ ομο]ῖ5 {ο γομᾶσγο νο]πεγῖ. | 

ΜΕΠΟ. Παμο ΗΡΙ Ἱποπιίποπα : σα Ρ)Ι5 οπίπι Ίο Π). 

ταν, αμ] ΠΠΟΙΕΡΙΙΔΗΙ ποβῖς (αποθςαί, οἱ οἸαπηαί, οἱ ΤΠ. υπῖγε 

επι οπωπίρας ἱπδυ]ίοί αίφτιο πια]εδ[σαί. 

10. 1ΏΡ. Αἰῑππα γοσα, ΟΥΤοπσΗΠὰ απα, Ῥα0ρὰ 1α. 
19. ΖΕΥΣ. Άλλον κάλει τὸν Κυρηναῖον, τὸν ἐν 

Ἡ / 
τ] πορφυρίοι; τον εστεφανωμ.ενοὺ. 

Ιπά {ΗΠΑ 6οΓΟΠΑ ΓΗ. 



(δο.. σου) 

ΕΡΝΜ. 
ζ 

καὶ τεληυσίων δεόμενον. 

Τίς ἐπιθυμεῖ 

Ἄγε δη, πρόσεχε πᾶς" πομοΕ τὸ 
Ῥίος οὗτος ἡδὺ 

χάριστος. τρυφῆς; τίς μα ον ἁ 

τατον; 
ΑΓΟ. ᾿Ελθὲ σὺ καὶ λέγε ἅπερ εἰδὼς 

σοµαι γάρ σε, ἣν ὠφέλιμος Ί Ἱς. 
μηδὲ ΕΡΗΙ. Μή ὀνόγλει αὐτὸν, ὦ βέλτιστε, ! 

λ 
οὐκ ἂν ἀποχρίναιτό σοι την 

ῃ ο 7 
τυγ/ανεις "ΟΥνη- 

ο τς 
ανα- 

μεθύει γάρ: ὥστε 

3 ασ Σο θα ρα όνον 
φρονῶν πρίαιτ το οἱ ον αρμ-ξη 0 

: ο . 
ράποδον; ὅσον δὲ καὶ ἀποπνεῖ 

βαδίζει καὶ παράφορον. 

χρινξ" µ. 
γλῶτταν, ὡς δρᾶς, διολισθάνων. 

ΑΓΟ. ΚΜαὶ τίς ἂν εὖ 

οὕτω καὶ ἀκόλαστον ἀνδρ 
µύρων, ὡς δὲ καὶ σφαλε ερὸν 
Ἀλλὰκὰν σύ γε, ] Ἑρμᾶ, λέγε ὅπόσα πρόσεστιν αὐτῷ 

χαὶ ἃ μετιὼν τυγχάνει. 

ΕΡΝΜ. Τὸ μὲν ὅλον συμθιῶναι δεξι ἳ η ὃς καὶ συμπιεῖν 
να μα 

ἔκανὸς καὶ κωμάσαι μετὰ αὔλητρίὸ Ὡς ἐπιτήδειος ἐρῶντι 
: ος , 

καὶ ἀσώτω δεσπότη” τὰ ἄλλα δὲ πεμµαάτων ἐπιστήμων ἰ Ι 
χα) ὀψοποιὸς ἐ ἐμπειρότατος, χαὶ ὅλως σοφιστὴς 

θείας. Ἐπαιδεύθη μὲν οὖν Ἀθήνησιν, ἐδούλευσε δε 

καὶ περὶ Σικελίαν τοῖς ς τυράννοις καὶ σφόδρα η 
παρ αὐτοῖ. Τὸ δὲχεφάλαιον τῆς προαιρέσ σεως, ἁπάν- 

των καταφρονεῖν, ἅπασι χρῆσθαι;, πανταχόθεν ἐρανί-- 

ζεσθαι τὴν ἡδονήν. 
ΑΓΟ. Ὥρα σοι ἄλλον περιθλ 

τούτων καὶ πολυγρηµάτων’ ἐγὼ δὲ 
βὸν ὠνεῖσθαι βίον. Εν . 

ἘΡΜ. Ἄπο ατος ἔοικεν, ὦ Ζεὺ. οὗτος ἡμῖν μενεῖν. 

19. ΖΕΥΣ. Μετάστησον' ἄλλον παράγαγε: μᾶλλον 

δὲ τὼ δύο τούτω, τὸν γελῶντα τὸν Ἀθδηρόθεν καὶ τὸν 

/ 
ιν τῶν πλουσίων υόλέπε 

οὐκ ἔπι τήθειος Ῥια- 

ο Δ ΕΙ λν 

ἅμα γὰρ αὐτὼ πεπρᾶσθαι χλάοντα τὸν ἐξ Ἐφέσου: 

βούλομαι. 
ΕΡΜ. Κα Τὸ ἀρίστω βίω 

πωλῶ. τὸ σοφωτάτω πάντων ἀποχηρύττομεν. 

ἄ Ὁ μὲν οὐ διαλεί- ΑΤΟ. Ὢ Ζευτῆς ἐ 

ο 5 λ ῃ 
ταοητον ες το μεσον. 

ῃ 
Ξναντιοτητος. 

͵ 
πει Ἰελῶν, ὃ δὲ τινα ἔοικε πενθεῖν' δα. Χρύει γὰρ τὸ 

5 τ σα ον 
παράπαν. Τί ταῦτα, ὦ οὗτος; τί γελᾶς; 

ΔΗΛΙΟΚΡΙΤΓΟΣ. 
τὰ πρήγματ τα δυέ έων χαὶ αὐτοὶ ὑμέες. 

ρωτᾶς: ὃ ὅτι µοι γελοία πάντ 

θοχξε! 
ΑΓΟ. Πῶς λέγε (ο) χαταγελᾶς ἡμῶν ἁπάντων καὶ 

παρ᾽ οὐδὲν σθεσαι τὰ ἡμέτερα πράγματα: 
ΔΑ 

νσα 
ό 

ΔΗ3. ἔχει: σπουδαῖον γὰρ ἐν αὐτέοισι οὐδὲν, 
χενεὰ δὲ τὰ - καὶ ἀτόμων φορῃ καὶ ἀπειρίη. 

ΑΓΟ. Οὐ μὲν οὖν, ἀλλὰ σὺ χενὸς ὡς ἀληθῶς χαὶ 

ἄπειρος. Ὢ τῆς ὕδρεως, οὗ παύσῃ Ἰελῶν: 

14. Σὺ δὲ τί χλάεις, ὦ βέλτιστε; πολὺ γὰρ οἶμαι 

κἄλλιον σοὶ προσλαλεῖν. 

- Γ δ 

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ. Ἠγόομαι γὰρ, ὦ 
πινα ποήγµατα ὁϊζ ζυρὰ καὶ λακρυώδεα κα 

/ 

ὅτι μὴ ἐπικήρι ον: τῷ δὴ οἴκτείρω τε σφέας καὶ 
. μαι, καὶτὰ μὲν παρεόντα οὐ δοχέω μεγάλα, τ τὰ ὃ ε : ος 

ρω γρόνῳ ἐσόμενα πάμπαν ἀνιηρὰ, λέγω δὲ τὰς ἐκ- 
ς ᾿ τε σι 

πυρώσιας καὶ τὴν τοῦ ὅλου συμφορήν" ταῦτα ὀθύρομαι 

ἀλλά χως ἐς κυχεῶνα πήντα 
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ΜΕΒΟ. Ασε εισο. αἰίεπᾶε αα]ᾳαῖς ος : 

Ἰουμρ]είεπα οιηίοτοα ἀρίάθταης. 

Ῥεαία. 

τος Ῥγείῖοξα οί 

Ἠως γ]ία ςαανῖς, γῖία ἴοι 

Ουἱ5 νο]αρίαιΐς επρίάα5 ε5ἰ» απῖς επί ἀε[σαῖς- 

ΙΠΊΙΠΗ 2 

ΕΜΤ. Ἠπο τεπῖ, εἰ ἀῑο ας ποδίῖ : επΙαΠ ΠΙΠΙ {ο 5ἱ 

Γυαςί [αοτῖς. 

ΜΙΕΒΟ. Νοῖ πιο]εςίαπι εἶ [α0θςςεΓα, ο Ώοπ6, πει Ιπίει- 

τορας ευπῖας επίπι εί : 4πατε Ἠαιᾶ τοςροπάεπέ ΗΡΙ, Ἰα 

Ῥαπίε, αἱ νίᾶες, Πησια. 

ἘΜΤ. ΕΙ απῖς Ῥεπε καπας εππαί οοιταρέηπι αἆθο οἱ τθ- 

απαπα πιαποΙρΙαπα” πὲ γετο οἷεί ππσπεηία ! αἱ Ἱπεετίο Ἰα- 

Ῥαπίίαπε Ῥεᾷε Ἱπορα1ί εί αχίτα τῖαπι {είν ! Τπίθγίπα γαι {τι 

ἀἱςο, ο Μετειτῖ, αὐσ θΙΠΙ Τη Π]ο οἱ πα ἱγασίοί. 

ΜΕΒΟ. Τη υπίγειδαπη οοπγῖνα ἀθχίει ο5ί, οἱ ἑοπιρο[α οί 

αρίᾳς., εἰ ααῖ οοπιθδδείατ οππι Πρίοῖπα αριᾶ αΠΙΑΙΟΓΕΠΙ 

Ἱεγαπα αἱ Ἰατιίοδυπα : οδίεγαπι Ῥε]ατίογαπα οο(πεΠᾷο- 

ΤΠ 96016Η5, θἱ οΏδοπίογΙΠ ρεϊςείπιας, αἱ οπιπῖπο νο]ι- 

Ρίαἴῖς πιαρϊςίογ. Τη5Η{πίης πϊάσπη οί ΑἰΠοηῖς, 5ενΏ{ αμίθια 

Όνταπηϊς ἴπ ΒΙο]ΐα, αποταπα σταΏῖα Πογυ. Βάππα απίθηι 

"μας ἱηςαξϊ, εοπίεπηποτο οπηπία, ῖ οπηηίρας, ππάῖαιε 

εοττορατθ γο]αρίαίεπῃ. 

ἘΛΙΓΡ. Οπουπιςρίαεπάας ΠΡΙ ονἰ{ αας οπα{ος, ἆθ ἀῑνιείριας 

ΤΠϊς αἱ ρεοιπῖοςίς : εᾳπ]άοπι Πή]αΓοΠη αάθο γΥΠίαΠι ΘΠΊΕΓΘ ΠΟΠ 

Ῥοδ5Ιπη. 
ΜΕΒΟ. Υιάείαν Πὶο ποπ γοπάϊρ]ς εςσα αἱ αριά Πο 

ΠΙΗΣΗΤΗΣ, Γηρῖΐογ. 
18. πο. Τπαπεῖτο Ἠ[πη ἵ ἁἱίοταπα ρατίεπῃ ]1Ώο. Ῥτοᾶιο 

απ, απῖπ ἆπος Π]ος, τιἀεπίεπι αἰίεταπῃ ες ΑΡάστα, εἰ ες 

Έρ]ιεςο αἰίθγιπῃ Ρ]ογαίογεΠ] : ΠΙΏΟ οΠΊπα ππα γεπαῖ γο]ο. 

ΜΕΒΟ. Ώεξεσπά]ία ἵπ πιαδῖαπι. Ὑπίας ορίῖπιας γοπάο, 

εαρίεη(ϊςείπος οπηπίαπα Ργωάίσο γεπα]ος. 

ἘΛΙΓ. Οπαπίήπι, ααρίίες, ἀῑσίαπί! α[ίεγ γ]άεγο πο ἀεςῖ- 

πῖϊ; Ἰασετὸ αἰίοι αἴφπεπα γἰάείατ, Πα Ρ]οταί Ρετρείπο. Ἠεις 

ία, αμ] Ίου 5ἰΡὶ τα]έδ απ]ᾶ τἰάες2 

ΡΕΜΟΟΘΒΓΓΟΕΞ. Ῥοξαξ» αποπῖαπα τιάίσ]α πηηϊ γἰάεπίατ 

Τ65 νοξίτοα ΟΠΊΠ65 οἱ τος 1ρ5ί. 

ΕΜΤ. ΔΙΗ {12 οΠΊΗες {απ πο ἀει]άες, πηπῖαπε ρηίας τος 

ποΣίτας 5 

ΤΕΜ. Ρίο αδί. βετίαπι οπίπι ἵπ 5 πΙμ ααἰσπασία : 

γαπα ομηπία, αἰοπποαπα Ἱπιρείας εἰ Ἱπβηίία5. 

ἘΛΙΤ, Ἐπίπανετο ἴὰ ναπις ες τ6 τετα ε{ Ἱπιρετίας. Ο Ἱη- 

«οἸοπίίαπα ! ποΠ ἀεείηες τίάετε» 

14. Τα γετο, τὶς ορίίπε, απῖᾶ Ῥ]ογας2 πιπ]{ο επῖπα ππε]ῖας 

ετεᾷο., {6 αἰἰοπη]. 

ΗΕΒΛΟΙΗΙΤΟΡ. Ῥαίο επῖπι, Ἠο5ρε5, τες Ποπιίπαπα απεσία 

οἱ Ἰαογϊπιῖς ἀῑσπας, πθ(ιθ απῖοφπαπα ΘΑΓΙΠΑ ΠΟΠ {αΐο ΟΏΠο- 

χίαπα. Ἠου 5.π6 ΠΟΠΙΙΠε ΠΠΙΞΕΤΟΓ 1105 6ί ἀεΠεο, εἰ ργα:ςεπίῖα 

απἰάεπα Ἱπασηα ΠΟΠ ατΏϊίτοςς 5εά σας ἵπ Ῥοδίογυπη Ραέητα 

5ηΠί, οα. «θΙπα ἠπὶδίία, αχΙ5ίοπες ἀἴσο, οἵ απίνειςί σᾱ- 

Ἰαπηϊίαίθιη.. Ἠωο ἀερ]οτο, δἱ αποά 5ίαβῖ]ε πΙμῇ εσῖας ΠΙ- 

ΠΠΠΠΙ, 564 6ΙΠΠΟ ααδί αποάαπῃ ρετπηϊδία εἱ οομ[ησα Γεγυπίητ, 

10. 
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συνειλεονται χαί ἐστι τωὐτὸ έρψις ἀτερψίη, 

ἀγνωσίη, μέγα μικρὸν» ἄνω κάτω περιχωρ
 ρέοντα χαὶ 

ἀμειθόμενα ἐν πἩ τοῦ αἰῶνος παιθιῇ. 

ΑΓΟ. Τί γὰρ ὃ αἰών ἐστι; 

ἨΡΑΚ. Παῖς παίζων, πεσσεύων, διαφερόµενος. 

ΑΓΟ. Τί δαὶ οἳ ἄνθρωποι; 

ΗΡΑΚ. Θεοὶ θνητοί. 

ΑΓΟ. Τί δαὶ οἱ θεοί: 

ΗΡΑΚ. Ἄνθρωποι ἀθάνατοι. 

ΑΓΟ. Αϊνίγματα λέγεις, ῶ οὗτος» ἢ Ἄ ἢ Ὑρίφ
ους συν- 

τίθης: ἀτεχνῶς σὰρ ὥσπερ ὃ Λοξίας ο
ὐδὲν ἀποσαφεῖς. 

ΗΡΑΚ. Οὐδὲν γάρ μοι μέλει ὑμέων. 

ΑΓΤΟ. Τοιγαροῦν οὐδὲ ὠνήσεταί σέ τις εὖ φρονῶν. 

ΗΡΑΚ. ᾿Ιγὼ δὲ κέλοµαι πᾶσιν ἡβηδὸν οἴμώζειν, 

γνῶσις 

τοῖσι ὠνεομένοισι καὶ τοῖσι οὐκ ὠνεομένοισι. 

ΑΓΟ. Τουτὶ τὸ καχὸν οὐ πόρρω μελ αγἸχολίας ἐστίν: 

οὐδέτερον ὃ’ ἔγωγε αὐτῶν ὠνήσομαι. 

ΕΡΜ. Ἄπρατοι χαὶ οὗτοι μενοῦσιν. 

ΖΕΥΣ. Ἄλλον Αποκήρυττε. 

ηβο- ΕΡΝ. Ῥούλει τὸν Ἀθηναῖον ἐκεῖνον, τὸν στω- 

μύλον: 

7ΕΥΣ. Πάνυ μὲν οὖν. 

ΕΡΜΗ. Δεῦρ᾽ ἐλθΣ σύ. Βίον ἀγαθὸν χαὶ συνετὸν 

ἀποχηρύττομεν. Τίς ὠνεῖται τὸν ἱερώτατον; 

ΑΓΟ. Εἰπέ µοι, τί μάλιστα εἰδὼς πμ κάνε 

Σω]. Ἠαιδεραστής εἶμι χαὶ σοφὸς τὰ ἐρωτικά. 

ΑΓΟ. Πῶς οὖν ἐγὼ πρίωµαί σε; παιδαγωγοῦ γὰρ 

ἐδεόμην τῷ παιδὶ χαλῷ ὄντι μοι. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

γοιτο συνεῖναι χαλῷ ; καὶ γὰρ οὗ τῶν σωμάτων ἐραστής 

εἰμι, τὴν ψυχὸν δὲ ἠγοῦμαι χαλήν. Ἄμέλει χὰν ὑπὸ 

ταὐτὸν ἵμάτιόν µοι χαταχέωνται. ἀκούση αὐτῶν λεγόν- 

των μηδὲν ὑπ᾿ ἐμοῦ δεινὸν παθεῖν. 

Τίς ὃ) ἂν ἐπιτηδειότ Ξρος ἐμοῦ γέ- 

ΑΓΟ. Ἄπιστα λέγεις, τὸ παιδεραστὴν ὄντα μὴ πέρα 

τῆς ψυχᾶς τι πολυπραγμονεῖν, χαὶ ταῦτα ἐπ᾽ ἐξουσίας, 

ὑπὸ τῷ αὐτῷ ἵματίῳ κατακείµενον. 

16. ΣοΚ. Καὶ μὴν ὁ ὀμνύω γέ σοι τὸν χύνα καὶ τὴν 

πλάτανον, οὕτω ταῦτ᾽ ἔχειν. 

ΑΓΟ. Ἡράκλ εις τῆς ἀτοπίας τῶν θεῶν. 

ΣΩΚ. Τί σὺ λέγεις; οὐ δοχεῖ σοι ὅ χύων εἶναι θεός; 

οὐγ. δρᾶς τὸν Άνουθιν ἐν Αἰγύπτῳ, ὅσος: καὶ τὸν ἐν 

οὐρανῷ Σείριον καὶ τὸν παρὰ τοῖς κάτω ἸΚέρθερον; 

17. ΑΤΟ. Ρὸ λέγεις, ἐγὼ δὲ διημ.άρτανον. 

τίνα βιοῖς τὸν τρόπον: 

Ἀλλὰ 

Σοκ. Οἶκὸ μὲν ἐμαυτῷ τινα πόλιν ἀναπλάσας, 

χρῶμαι δὲ πολιτείᾳ ξένη χαὶ νόμους γοµίζω τοὺς ἐμούς. 

ΑΓΟ. Ἔν ἐβουλόμην ἀχοῦσαι τῶν δογµάτ ων. 

ΣΩΚ. Ἄχουε δὴ τὸ μέγιστον». ὃ περὶ τῶν Ὑυναικῶν 

μοι δοχει- μηθεμίαν αὐτῶν μ.ηδενὸς εἶναι μόνου, παντὶ 

δὲ μετεῖναι τῷ βουλομένφ τοῦ γάμου. 

ΑΓΟ. Τί τοῦτο φής; ἀνηρῆσθαι τοὺς περὶ μοιχείαν 

γόµους: 
Ν 

ΣΩΚ. ΝΑ Δία, καὶ ἁπλῶς γε πᾶσαν τὴν πεοὶ τὰ 

τοιαῦτα μικρολογίαν. 

ΧΙΥ. ΡΙΩΝ ΠΡΑΣΙΣ. 1ο --1ῇ. (δ5ά - 560) 

1άσπι(πθ 5υπί ἀε]εσία[ῖο εί {ας μπα, εοβη]1ο Ἰσποταπίία, 

πιαβΙΠΠΑ ΡΥΥΗΠΙ,, 5ΗΙ5ΙΠΗ 4δοῦδΗπι Ογουευηίία, οἱ γ1σες 

Τη ]ο εα.ομ]{ Ί1δα Ρειπηπ{αηίία, 

ΈΜΤ. Οιἱάπαπι οδί 5.οα]αΠα 

ΗΕΠ. Ῥιου Ἰπάσης., ἴα]ος Ιασίαη5, ες Ἠ]αο Υαβδης, 

ἘΜΤ. Ποπιίπος Υετο αι 5 

ἨΓΠ. ΡΗ πιουία]ες. 

ΈΜΤ. Ρῇ νοτοῦ 

ἨΕΠ. Ηοπιίπος ΠΠΙΠΙΟΓΙ4105. 

ΕΜΤ. Ἐπίρηιαία Ἰοᾳ1οι15, πῖ ἨοΠ1Ο, 8 5ι]ρ]ιος πες 1ςδ 

Ῥ]απο οπίπη γο]αῖ Τοχίας Ί]ε πΙή] οἶαγε αϊσῖς. 

ΗΕΠ. ΝΙΜΙΙ οπίΠ1 ΥΟ5 6Ο. 

ΕΜΤ. Ιβίίαν πθαπο 5415 φπἱδᾳπᾶπη {6 οπιεῖ!, 

ἨΕΠ. Ἐσο Υειο ΡΙοΓΓΕ 1ΡέΟ ΟΙΩΠΕΣ; ΏΙΧΊΠΙΟ5 πηληῖ- 

ΠΊΟ5., ΘΩΙΙΟΓΕΡ ΠΟΠ ΕΠΙΙΟΓΕ. 

ΕΜΤ. Μοιδις Ἰαΐας Ποπηηίς αὖ αἴτα Ρο πο ργοςα] αὖ; 

οδέ; ποπίγαα Ύ6ύΟ ΘΟΓΗΠΗ ΘΠΗΕΓΤΠΙ οαυΙάεπ. 

ΜΕΠΟ. Νεο {βίας Πἰ γεπά{ Ροίεαηί. 

10Ρ. Ῥινωθῖσα απ. 

15. ΜΕΠΟ. Υἱς ΔΙπεπίδηςοα Ἠλπη, {τη Ἰοαασ] μη) 

Π0Ῥ. Ἐρο γΥεγο Υο]ο. 

ΜΕΠΟ. Πιο ία ἰναηςί.  ἱαπη Ώομαῦη οἱ γη ΔεΠΙΘΙΗ ΡΓῶ- 

ἀἴσαιπας. Οις οπῖί 5αποβἰς5ίπιαη ῦ 

ΕΜΤ. Ρίο η μῖ, 

5ΟΟΠ. ῬιιογογΙΠῃ αΠΙΑίΟΓ 5ΗΠ1 6ἱ ἀοθίας αγίες απΙαΙΟΓΙ85. 

απῖᾷ πιακῖμιθ πΟΣΙΙ5 

ΕΜΤ. Οποπιοᾶο. Ιβέα 66ο οπιάπα {6 ῥαάαποςο θΡΊΗὰ 

ορας αβοραπα Ῥπογο απἲ πη οδὲ Ρ]ογο. 

ΞΟΟΠΑΤΕΣ. Ἐεηιῖς Υαιο αρΙΊΟΓ ηλε 5ἳί σοπζα μενα]! ρυ- 

ο] πθ( πο επίπα 6ΟΡΡΟΣΗΤΩ πΙάἴΟΥ 6ΡΟ, ΥΕΡΙΠΗ απΙΠΙαΠΗ ρ]- 

οναπι {πάϊσο. Δάεο δί ταί 5αὐ επάειὴ γεδίε ΠΕΟΙΠΙ Ρόγιο(ἴα- 

πηῖ, απθίας ἀἰσρηίας, πα]]α 5ε Ἰπ]ητία ἃ τηε α[[εσίος. 

ΕΜΤ. 5αρνα βάθια δαπί 410 ἀῑοῖ5: ΔΠΙΑΙΟΡΕΠΗ ανα απ 

ΠΊαΠα ΠΙΠΗΙ πάσαν τη ἰοπίανα,, ἱάαι1ο αβί ρ]επα οἷας τοί »ἰί [4- 

ομ]ία5, πἱροίο 5αῦ εαάεπι Υεσίε Ἰασρηί]. 

10. 500. ΔΙ ερο εαπεΠα ΕΡῖ Ίππο εἰ Ραίαππη, Ίος Τα 

56 3616. 

ἘΜΤ. Ποιοι]ο5! απαπι αὐξαγαῖ δυμί ἰδ 4ἱἷ1 

6008. Φιᾶ αἱδὸ ΠΟΠΠΕ εαηῖς ἀοις Εδί ο-ςο νιάείαν ὁ 

Απδίη πον γίάος απαπίης δἷς {π Τβγρίο» εἰ Ἠ]απῃ ἵπ οΦ]9 

ςἰγίπιὸ οἱ Οἱ Ῥορπ πα αριιὰ 1ηῇεγοςῦ 

17. ἘΜΤ. Ἠοσίο ἀῑεῖς : οσο Υεγο θΓΓΡΑΠΙ. 

Ποπο σἰνίςὃ 

5εὰ αὐα τὰ- 

«ΟΟΠ. ανίίαίοιη Ἱπεο]ο απαἲΏ ρ5ο πηηῖ Γογπιαν!, τερι- 

Ῥ]ϊσα {ου πονα., οἱ πηθᾶς ἴρ5ο πηἰμ] Ίθμες Πεγο. 

ΕΜΤ. παπα νοῖπι απάϊτο ἀεογαίοῦαΠα [πογυπ]. 

ΦΟΟΠ. Διάϊ οὐσο πιανίη Πα, ἆποᾷ 46 πμ] ρα 5ἰα{η], 

Ῥ]ασσί πα]]απι σα η. απἰαςοι/ α5ᾳᾶμη 6556, 564 1. ΡᾶΙΊ6ΠΙ 

πυρίαναπα γοηῖτο απἰδᾳαῖς πο]πε(. 

ΕΜΤ. Φιῖᾶ. αἴκὸ 5αβ]αίας αὈτοβαίάαδααα απ δέ 48 

αὐπ]ίογῖο Ίεσος2 

«ΟΟΠ. Τία ρου 4ογειπ, αἱ ΟΠΠΕΠΙ ςἰπιριίοῖίοι οσα [η 

Παπ (αι 1]απα ἀΠΙσοπ[ίαα, 
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(557 - 500) 

ΑΓΟ. Τί δαὶ περὶ 
ΣΩΚ. Καὶ οὗτοι ἔσοντχι τοῖς ἀρίστοις ἆθλον φιλῆ - 

σαι λαμπρόν τι καὶ νεανικὸν ἐργασαμένοις. 
ς 15. ΑΓΟ. Βαθαὶ τῆς Φιλοδωρίας. 

τέ σοι τὸ χεφάλαιον; 

ΣωκΚ. 
« Δ 
Όποσα Ύαο ὃ] 

ὉΌ- ὁδ σ 
των εν ὤρα σοι 

-” Μ 

τῶν ὀντων 
- πμ ος ν τὴν γην, ταπι γῆς, τον οὐρανὸν, 

3 ΄ . - ς -” 

1χονες αφανεις ἔστασιν 

1 /. 

την θάλατταν, 
νν -ω ο 

ἔξω τῶν ὅλων. 

ΑΓΟ. 

ΣωΠΚ. 

ΑΓΟ. 
γματα. 

ΣΚ. 
ανν. 
ὀφθαλμόν. 

χαμξ ἄλλον, καὶ ὅλως 

ΑΓΟ. Τοιγαροῦν ὠνητέος εἴ σοφὸς καὶ 
3 / - 

τις ὦν. Φέρε 

ρ 
πάντων τούτων ε 

΄ . κα 

Ἐϊκότως: τυφλὸς γὰρ 
: με. 

᾿Εγὼ δὲ πάντων ὁρῶ εἰκόνας ο λος 5. 
χαὶ σὲ 

εμς 
διπλᾶ πάντα. 

εν, 
ὀξυδερκής Εμ τς μεν ὃ ἴδω τί καὶ πράξεις µε ὑπὲρ αὐτοῦ 

ΕΡΛ. Δὸς δύο τάλαντα. 
5 ΑΔ ΑΓΟ. Ὠνησάμην ὅσου φής. Ταργύριον μέντοι 

- Ῥα ες 
αὖθις χαταθαλῶ. 

19. ΕΡΜ. Τί σοι τοὔνομα: 

ΑΓΟ.. Δίων Συραχόσιος. 

ἘΕΡΜ. Ἄγε λαθὼν ἀγαβῇ 
καλῷὼ. Τίς ὠνεῖται τ 

Εκείνου µαθητὴς 

3 ᾱ- 
ον 

τύχη. Τὸν Ἐπικούρειον 
κ ο ῃ σὰ 
τον» Ἔστι μὲν τοῦ γε- 

ως , 
κα! τοῦ µεθύοντος, 

ἛΓν δὲ 
σα 3 / / λ ο παρ ὅσον ἄσεβέστερος τυγχάνει: τὰ ὃ 
ία Φίλος. 

ΑΓΟ. Τές ἠ τιμή: 

ΕΡΜ. Δύο μναῖ. 

ΑΔ -ω 

οὓς μικρῷ 
ο Ἕ ο ρν - 

πολεῖον οἴδεν αὐτῶν, 
ασ ρε ἥ 
ἄλλα ἡἠδὺς χαὶ 

ΑΓΟ. Λάμθανε: τὸ δεῖνα δὲ, ὅπως εἰδὣ. τίσι γαίΐρει 
τῶν ἐθεσμάτων. 

ΕΡΜ. Τὰ γλυκέα σιτεῖται καὶ τὰ µελιτώδη χαὶ 
ο Ελα ώδοες μάλιστα γε τὰς ἰσχάδας. 

Ξ : . 
ΑΓΟ. Χαλεπὸν οὐδέν: ὠγησόμεθα Υὰρ αὐτῷ πα- ς ο εν 

λαάθας τῶν Καρικῶν. 
ς πω εε ολι ραος 30. ΖΕΥΣ. Ἄλλον κάλει, τὸν ἐν χρῷ κουρίαν ἐχεῖ- 

ς τον ας νον, τὸν σχυθρωπὸν, τὸν ἀπὸ τῆς στοᾶς. 

ΕΡΝ. Ἐν λέγεις: ἐοίκασι γοῦν πολύ τι πλῆθος αὖ- 
-. Ε) / ) τὸν περιµένειν τῶν ἐπὶ τὴν ἀγορὰν ἀπηντηχότων. Αὐτὴν 
μας : : : τὴν ἀρετὴν πωλῶ, τῶν βίων τὸν τελειότατον. Τίς 

΄ : / ὧν «λ. - 

πάντα μονος εἰδέναι θέλει: 
ιτ Ἐ Β 

ΑΓΟ. Πῶς τοῦτο φής; 

ἘΡΜ. “Ότι μόνος οὗτος σοφὸς, μόνος χαλὺς, μόνος 

ΧΙΥ. ΥΙΤΑΒΙΟΜ ΑὔσΤΙο. 16- οι. 

παρποειγµατα ν 

. ῃ ; ! δίκαιος ἄνδρεῖος βασιλεὺς ῥήτωρ πλούσιος νομοθέτης 
καὶ τἆλλα ὅπόσα ἐστίν. 

ΑΓΟ. Οὐκοῦν, ὤγαθξ, καὶ μάγειρος µόγος, καὶ νὴ 
Δία γε σκυτοδεψὸς καὶ τέχτων καὶ τὰ τοιαῦτα- 

ΈἘΡΜ. "Γοικεν. 

21. ΑΓΟ. Ἐλθὲ, ὦγαθὲ, καὶ 
ἐμὲ ποῖός τις εἶ, καὶ πρῶτον εἰ 

μενος καὶ δοῦλος ὤν. 
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ἘΜΤ. Ῥε 
είαταῖςὃ 

Δ0Ο60Μ. ΕΙ ΠΒ εγαηΕ ργῶπηΙ ΓογΗςεἰπηῖς, απ οςομ]θηίητ 
605, 4ποβες ερ]επάϊάππη εἰ απᾶας [ασἵπιις εὔἴοΓ]Π{, 

18. ΕΜΤ. Ἠεπι πιαση[Περη Παπ ! ῬαρΙεπίίαρ γογο απιοᾶ Πβή 
σαραί ο5ίρ 

ΔΟΟΗ. Ἐοππις εί εχοπιρ]ατῖα γετΙΠῃ. Ουϊάφαῖᾶ οηῖπι 
γ]άες, ἴετιαπη, ἱετγεςίτία, οα]απα, πιάτα : ἨοΓΙΙΠΙ ΟΓ)ΠΙμΠι 
Ἱπιααίπες ποράαπη, γἴδηπη εβιαῖεπίες, ςίαπί οτίτα που απῖ- 
ΤΕΙ ςΙΠΙ. 

ἘΝΤΡ. Αί υΡί 5ἰαπί» 
50608. Νήδαπαπη : οἱ επίρη ἵη Ίοσο ἄἰίᾳιο εκεί, Ρίαῃο ηΟΗ ε5δοη{. 

ΕΜΤ. Χο γάεο ἑα ᾳπῶ) Πατγας εχεπηρ]ατία. 

Ῥπετίς Ὑετο Φίαίο οἱ (ωτπια Ποτρῃρῃς α]ᾶ 

5ΟΟΒ. Χεπιε 14 τηῖσαπα : οροις οηῖπι ος πιθη[ῖς σπῖάετη οσο... ΑΔ ΕξΟ ΟΠΙΠΙΗΠΗ γάρ» Ἱπιασίπος, αἱ {6 απθηάαπα Πάπα εοτροτίς οσμ]ος. [ασϊοπίθπι »εἴ ππε, εἴ Ρτοῖςα5 ἀπρ]ῖοῖα 
ΟΠΊΠ1Α. 

ΕΛΙΤ. Ἐτβο επιεπᾶης ος, Ἱία «αρίεης εξ γῖςα Πα αοπ{ο Ριο»- 
ἀῑίης. ἆαπι ασε γΙάεαΠα, φπ]ᾶ Ῥτο Π]ο α πια Εχίσες» 
ΜΕΜΟ. Ραβίς [α]επία ἆπο. 

ἘΜΤ. Ἐππὶ παπί ἀῑαῖς. Ῥεομπῖαπι τοτο ἀθῖπας 5οἶταπῃ. 

19. ΜΕΒΟ. Φποᾶ ΠΡΙ ΠΟΠΙΕΠ2 

ΕΜΤ. Ρίο 5γτασµσαπιΙς. 

ΜΕΒΟ. Ηαρε ΠΠ εἰ ἀπς, αποᾶ Ώεπο Υογίας! Τε Ίαπι Ερὶ- 
«πγεαπα γουο.. Οπῖς Ἠηπο θπιεί2 Ἐςί ᾳπἰάσπι τἱάοη[ῖς Ἱ]]μς 
ἀἰκαίρα]ας, οἱ εὐγιῖ ἁἰἴετίας, απος Ραι]]ο απίο Ῥγορεοπῖο 
οῄετεβαπηας. παπι αὐαίσπι Απηρίίας πογ[! Πΐς, απαίεπς 
τηᾶςῖς εξί Ππηρίας. Οείθταπι ςπαγίς εδί, εἰ σα]α: απαῖσις. 

ΕΜΤ. Οποἆ ρε απι 

ΜΕΒΟ. Ώπσρ πιῖπα». 

ΕΜΤ. Έπ εΡῖ ἴ]ας. Τᾶ γεγο [ας η ςοῖαπι 
4ει ο]ρῖς. 

ΜΕΒΟ. Ῥυ]αβης τεςοῖτη εἰ πιο][ῖς ΔΑΡΟΤΕΙΗ Παρεπίῖρις, 
πηαχῖπιε απ]άεηι βοπβς, 

ΕΜΤ. Ἠωο τες ἀῑβιομ]ίαίθπι ποι. Ἠαβεί - ΕπηαΙης. ντο 
Πηᾶξςας ϱαΓΙΟΔΤΙΠΙ. 

20. 4 Ῥ. ΑΠππι γοσας ἵΠαπι αἆ οπίθηι ΓΑΣΗΠΙ, {γιςίομι 
᾿]απα 6 ρογίῖςη. 

» 4πἱρας σαα. 

ΜΕΒΟ. Ῥεπε πιοπες: γἱάεπίης καπ πππ]Εῖ ΘΙ1Πη ἐχερεσίατε 
6οΓαπ1 απ αἲ Γογαπι γοποτιπί. Ίρδαπι νἱγπίθηι τομᾷυ . 
γΠίαπα Ῥε[εοβςειπαπι. Οπἷς οιηῖα 5ο]ας 5οἶγε επρίερ 

ἘΝΜΤ. Οποτςαπῃ ]ιὰ ἀῑσῖς5 

ΜΕΒΟ. Χεπιρε 5ο]ᾳς5 Πίο ςαρίθης, 5ο]ας ΡΗ]εΠες, 5οἶμς 
ἠπδίας, [οεῖς, τες, τηείος, ἀϊνες, Ιεσὶς]αίοι εί αποίσ(αοί 
5υη{ τείαια. 

ΕΝΙΤ. Ετκο,, ο Ώοηε, οο(πας εἴῖαπι 5ο]ᾳ5, αἱ πιεδίας Παϊης 
ριᾶο, εἰ [αμες, οί ἵά σεηις2 

ΜΕΒΟ. ΑΡρατεί. 

21. ΕΜΤΡ. Ἠπε ρτοᾶῖ, οΆοπε, εἰ ἀῑς πμ! {ε επιίυτο, η ]ά 
λοπημ]ς αἰς εξ ΡΠΙΠΙΠΠΗ, ΔΠ ΠΟΠ πριε [εγᾶ» {6 γρηςἱ οἱ 5ος- 
ΤΙΠΙ εςςο. ο 



150 ΧΙΥ. 

ΧΡΥΣΙΠΠΟΣ. Οὐδαμῶς: οὐ γὰρ ἐφ᾽ ἡμῖν ταῦτά 
ἐστιν, Όσα δὲ οὐκ ἐφ᾽ ἡμῖν, ἀδιάφορα εἶναι συμόέόηκεν. 

ΑΓΟ. Οὐ µανθάνω Ἡ καὶ λέγεις. 

ΧΡΥΣ. Τί φῆς; οὐ µανθάνεις ὅτι τῶν τοιούτων τὰ 

μέν ἐστι προηγμένα, τὰ δ ἔμπαλιν ἀποπροηγμένα; 

ΑΓΟ. Οὐδὲ νῦν µανθάνω. 

ΧΡΥΣ. Εἰκότως: οὗ γὰρ εἴ συνήθης τοῖς ἡμετέροις 

θνόμασιν οὐδὲ την χαταληπτικὴν φαντασίαν ἔχεις, ὃ 

δὲ σπουδαῖος ὃ τὴν λογικὴν θεωρίαν ἐκμαθὼν οὐ µόνον 

ταῦτ οἵδεν, ἀλλὰ καὶ σύμθαμα καὶ παρασύµόαμα 

ὁποῖα καὶ ὑπόσον ἀλλήλων διαφέρει. 

ΑΓΟ. Πρὸς τῆς σοφίας, μὴ 

εἰπεῖν τί τὸ σύμθαμα καὶ τί τὸ παρασύμθαμα: χαὶ γὰρ 

οὐκ οἵδ ὅπως ἐπλήγην ὑπὸ τοῦ ῥυθμοῦ τῶν ὀνομάτων. 

ΧΡΥΣ. Ἀλλ' οὖδεὶς φθόνος" ἣν γάρ τις γωλὸς ὢν 

αὐτῷ ἐχείνῳ τῷ χωλῷ ποδὶ προσπταίσας λίθῳ τραῦµα 

εξ ἀφανοῦς λάθη, ὃ τοιοῦτος εἰχε μὲν δήπου σύµθαμα 

/͵ Δ εἰ 
φθονήσῃς κάν τοῦτο 

ο ο 
τὴν χωλείαν, τὸ τραῦμα δὲ παρχσύµδαμα προσέλαθεν. 

95. ΑΓΟ. Ὢ τῆς ἀγχιοίας. Τί δαὶ ἄλλο µά- 

λιστα φὴς εἰδέναι: 1 

ΧΡΥΣ. Τὰς τῶν λόγων πλεχτάνας, αἷς συμποδίζω 

τοὺς προσομιλοῦντας καὶ ἀποφράττω χαὶ σιωπᾶν ποιῶ 

φιμὸν ἀτεχνῶς αὐτοῖς περιτιθείς: ὄνομα δὲ τῇ δυνάµει 

ταύτῃ ὃ ἀοίδιμος συλλογισμός. 

ΑΓΟ. Ἡράκλεις, ἅμαχόν τινα καὶ βίαιον λέγεις. 

ΧΡΥΣ. Σχόπει γοῦν. "στι σοι παιδίον; 
ΑΓΟ. Τί μήν: 
ΧΡΗΣ. Τοῦτο ἤν πως χροχόδειλος 

/ ο. ο Γι ο Ν ανν 
σιον του ποταμ.ου πλαζὀμ.ενον ευρον» κα τα 

ο ή ς 
αρπαση π. 

πιστούς ο λε ης το) πρ ατ σειν ὑπισγνῆται αὐτο, Ἡν εἴπῃς ταληόες ο 
ω νο .. 2] Ὃν 7. ο μον τ- ρα ες ας ον 

αὐτῷ περι τῆς ἀποθοσεως τοῦ βρέφους, τί φῆσεις αὖτον 
/ 

ἐγνωκέναι; 
ΑΓΟ. Δυσαπόχκριτον ἐρωτᾶς' ἀπορῷ γὰρ ὃ πρό- 

3 3 5] ἀἎ λΝ λ ο λ 

τερον εἰπὼν ἀπολάθοιμι. Ἀλλὰ σὺ πρὸς τοῦ Διὸς 

ϱ 

Εὶ / ο, / λ / ἁο ν οθρση 
αποχκριναµ.ενος ανασωσαι μ.οι το παιοτον, µη καὶ φύαση 

, ͵ 
αὐτὸ Χαταπιων. 

ΧΡΥΣ. Θαρρει: καὶ ἄλλα γάρ σε διδάξοµαι θαυ-- 

μασιώτερα. 
ΑΓΟ. Τὰ ποια; ΑΓΟ. Τ : 

7 ο υπ σου 

ΧΡΥΣ. Τὸν θερίζοντα καὶ τὸν κυριεύοντα χαὶ ἐπὶ 
5 / 

πᾶσι τὴν Ἠλέκτραν καὶ τὸν ἐγκεκαλυμμένον. 
ο .. 3 / Ἂ /. Δ 

ΑΓΟ. Τίνα τοῦτον τὸν ἐγχεχαλυμμένον Ἡ τίνα την 

᾿Ἠλέκτραν λέγεις: 
7 . . ὴ) / Μ υ) 

ΧΡΥΣ. Ἠλέκτραν μὲν ἐκείνην τὴν πάνυ, τὴν Άγα- 

Ἰκέμνονος, Ἡ τὰ αὐτὰ οἵδέ τε ἅμα χαὶ οὐχ οἵδε: παρε- 
η. .ω κα 3 .. εν Δ 

στῶτος γὰρ αὐτῃ τοῦ ᾿Ορέστου ἔτι ἀγνῶτος οἷδε μὲν 
|) ’ ς! ον Δ ” -Ὁω - Φλ -. εθ) ΄ ας 

Ὀρέστην, ὅτι ἀδελφὸς αὐτῆς, ὅτι δὲ οὗτος Ὀρέστης 
Ἀγνοει. ὉἙὸν δ) αὖ ἐγκεκαλυμμένον καὶ πάνυ θαυμα-- 

λ 5 / / 3 / / ῶν Έτη στὸν ἀχούσῃ λόγον: ἀπόκριναι γάρ µοι, τὸν πατέρα 

οἴσθα τὸν σεαυτοῦ; 

ΑΓΟ. Ναί. 
“Όγνν η 3 λ ΧΡΥΣ. Τί οὖν; ἤν σοι παραστήσας τινὰ ἔγχεχα-- 

ῃ / . / ν «. - 
λυμμενον ερωµαι, τοῦτον οἶσθα; τι Φησεις; 

ΑΓΟ. Δηλαδὴ ἀγνοεῖν. 

ΒΙΩΝ ΠΡΑΣΙΣ. 33. [66Ι -- σ08) 

ΟΗΒΥΡΙΡΡΟΡ. Νεφπασπαπας τος θπἵη ἵπ Ποδίτα ροίο- 
5ίαΐ6 πο δαπί: 4ΗΦΦΟΙΠΙάθ ΥεΓο ἵπ Ῥροίρδίαία πορίτα ΠΟΠ 
5Π{, οα ἱποι[Γογοηξία ος οοηΠησ]!, 

ΕΜΤΈΤ. Χο Ιπίσ]Ηβο (ποπιοᾶο ου ἀῑσας. 

ΟΠΒΥΡ. Οπίὰ αἱδὸ Ιπίε]ίσογεο {6 ηθσας, {απ πη απαζσπα 

6556 Ργαροδίία, αῑα ταῦδας τε]εσίαπθα 2 

ΕΝΜΡ. Νε πΙΠΟ απἱάθῃα ΙΠίο]Ιμο. 

ΟΗΒΥΡ. Νας παϊτιπα, απῖ ΠΟΠ αδεπείις οἳς ποδἰγῖς ποιηῖ 

πίρας, ηθαιε [αου]ίαίο σαπάθας [αοῖο ρογοϊρῖοπαϊ τοι 

Ἰπαρίηος. Ῥεᾷ 5ἰπάἴοδις, ααἲ τα(Ιοπα]οπι ΠΠΡΕΟΠΟΠΕΠΗ ῥες- 

ἀῑάΙοΙΕ, ποι. Ἠσρο πποᾶο πονί, ΥθγΙΠα εἰἶαπι αροϊάρης οἱ 

Ρυπ{εΓαςσίάοης απαΠῖθας οἱ απαπ[ῖς τεῦας Πίου 5ο ἀἱ[ῄογαπί, 

ΕΜΤ. Ῥει ῬμΠοδορμίαπα, πο Ἰηγ]άσας πη[ιῖ γα] Ἠου ἀϊσσνο, 
ααἷά τει αεο]άδης 5Η{, αἱ απῖά ργαεγασοϊάεης : Πεςοῖο ΕΠΙΗΙ 
4ποπιοᾶο [εί απ 1ρ5ε ΠΙΠΗΘΓΙ5 ΠΟΓΙΠΗ ΠΟΠΗΠΗΠΑ εἲ 
ὀρπο]ηπ]ίας. | 

Ο6ΗΒΥ5. Να]ία Υετο οδί Ἱηγ]άϊῖα : 5ἵ απἲς ομῖπι, οαμάμς 

41Η 8ἱΕ, 110 ἴρ5ο ο]απάο Ῥοάε ο/οπάεηῃς αἲ Ιαρίάεια, να]πας 

οχ Ἱπιριογίςο αοοῖρίαί, Ἠ]α αριί αεοϊάεης εἰαπάΙσα[Ιοπθιὴ, 

σα]ηας απ{επα Πας αἱ ρτα{ογασσίάσης Ίπ5αρεν πασίας ες. 

9». ΕΝΜΤ. Ἠεπῃ 5ο]εγαπα! Οµἱά γεγο απηρ]ῖα5 {6 ποςςθ 

4ἱς2 

6ΗΒΥ5. Υειβοταῃ Ἰαφπθος, ααἴρας πιροάϊο απ Π1θ- 

οση Ἰοπππηίας, 4πος ορίηταίο οταο αἱ [ποπο Ῥ]απο Ιπ]οσίο 

αᾱ 5Πσπ{ΙαΠα τοάίπο.. ΝΟΙΠΕΠ Παῖο [αομ]ία(ἳ ἀεσαπίαίας 116. 

5γΠοσίσιηιις. 

ἘΜΤ. ΠπενρασπαβΠεια Ἠθγο]ο πΗΙ οἱ γἰοἱοπ{αη πατγας. 

ΟΗΒΥΕ. Λιίοπάε Ισίίαν. ὨἨσίπο ΠΗΡί ρεγ2 

ΕΜΤ. Ου]ά (πα ῦ 

6ΠΗΥ5. Ἠιπο 5ἱ [ονία ογοσού]ας αἲ ΠΗΠΙΕΠ οΏθΓΓΑΠΤΘΗΗ 

γαρῖαί, ας ἀεϊηάςε τοαΙαταπα 5ο ΗΡΙ Ρο]Πσθαίας, θα Ίεδε. 5ἱ 

γααπα ἀἶσας απ]ά βἰαἰαογί 1ρ5ο ἆθ τοάάσπάο ριθγο: αιᾶ 

ἀἶσος Π]απα ἀθεογενίδδε» 

ΕΜΤ. Ίοσας αἆ αποᾶ. πεςροπάςτο αἀπιοάπηι 5 αἁἴΠι- 

ος : 4ΠΟΘΡΣ οΠΙΠΙ 9160 410 ΤΟΣΡΟΗΣΟ ΓοΙΡΟΓΕ Π]ΗΠΙ Ρ05- 

δεὰ {1 Ρεν ΦΟΥΕΠΙ ΤΘ5ΡΟΗΣΟ {πο 5θινα τηϊμί ρΗστα, Ἱ 

πο, αΠΙΘΠΠΑΠΙ οσο ποδροµᾶθαΠα, 1]απι ἀθγοτοί. 

ΟΠΠΥΡ. Ῥοπο 65 αΠΙΠΟ : πᾶπη οἱ αἰία {6 4οσεβο. θα 

αὐπηήταβΠογα. ώ 

ΈΜΤ. ΘΠΗΠΙ2 ; 

ΟΠΒΥ5. Μοίοπίοπι 5Υ]οσίδππαπα, οἱ ἀοπαίπαπίθιη, οἱ 5ι- 

Ῥες οπιπία ΕείγαΠα εἰ ορθγίΠΠη. - 

ἘΜΤ. ποια ἴα πμῖ ΟρεΓα, απαπι Ἐ]οσίναη πα γαδ 

Ξἴπῃ. 

6ΠΗΒΥΡ. Εἰοσίταπα ἀἴσο ποβΙςδίπιαπα Π]αια, ΑσαΠΙΕΠΙΠΟ- 

πὶς Π]ίαπα απ οπἆθια πονί 5ἱπη] οἱ πο πον[ξ : αδ[αηίο 

οπίπα. αριᾶ Π]απι Ονεδίο ποπό πα απηϊίο, πονῖέ Π]α πῑάεπι 

Ονο5ίσπη 6.ςα ΠαίΓΙΗ ΦΗΠΠΗ, Ἠηποςς ΠοΓΙΠοΗ Υθγ0 ε558 

Ονερίοπι Ἰσποταί. Ορεγίαπα απίοΠα Πάπα οἱ ΡΥοΥδ5 αἀηῖ- 

ταῦή]οπα. 5ΘΙΠΙΟΠΕΠΗ. Ίαπα 5ἰα[ἴπι απάῖος. Ἐοηϊη ΤοΡΡΟΠΔΕ 

ΠΙΙΡΙ : Ραΐτοπα {παπα ποςί{ὃ 
ἘΜΤ. ΒαΠπθΠΙαΠΙ. 1 
ΟΠΒΥ5. οσ]ά Πείας, εἳ απεπρίαπα Ποπιίποπα ορεγίηΠη 

πδίανα ΊαΏθαπα, ἴθαπο Ππίσιτοσοπα, Ἠπποσῖπο Ποδῖὸ απίὰ 
ἀῑσεςο 
ΈΜΤ. Βεμϊσεί Πιο ΠΟΠ ηρ556. 



ο 

[66ε, 565) 

ΧΡΥΣ. 
ος 5 ο. 

σός: ὥστε εἰ τοῦτον ἀγνοεῖς, ὃηλος 

Σ 
Ἀλλὰ μὴν αὐτὸς οὗτος ἦν ὅ πατὴρ ὅ 

εἴ τὸν πατέρα τὸν 

σὺν ἀγνοῶν. 
ΑΓΟ. Οὐ μὲν οὖν: ἀλλ ἀποκαλύγνας αὐτὸν εἴσομαι 

τὴν ἀλήθειαν. Ὅμως ὃ δ) οὖν τί σοι τῆς σοφίας τὸ τέ- 

λος, ἢ τί πράξε 

χόμενος 
ΧΡΥΣ. Περὶ τὰ πρῶτα κατὰ φύσιν τότε γενήσο- 

μαι, λέγω δὲ πλοῦτον, ὄγίειαν καὶ τὰ τοιαῦτα. Ἱρό-- 

τερον δὲ ἀνάγκη λ)ὰ προπονῆσαι λεπτο} Ὑράφοις [ βι-- 

θλίοις παραθήγοντα τὴν ὄψιν καὶ σχόλια συναγείροντα 
καὶ σολοικισμῶν ἐμπιπλάμενον καὶ ἀτόπων ῥημάτων 

καὶ τὸ κεφάλ αιον, οὐ θέμις γενέσθαι σοφὸν, ἣν μὴ τρις 
ἐφεξῆς τοῦ ἑλλεθόρου πίης. 

ΑΓΟ. Γενναῖά σου ταῦτα καὶ δεινῶς ἀνδρικά. Τὸ 

δὲ Γνίφωνα εἶναι καὶ τοκογλύφον ---- καὶ γὰρ τάδε ὁρῶ 
. 

σοι προσόντα ---τέ 
ελ ἱλέθορον χαὶ τελείου πρὸς ἂρε τήν: 

ΧΡΥΣ 
σοοῷ: ἐπεὶ } γὰρ ἴδιον αὐτοῦ τὸ συλλογίζεσθα ανν 

νείζειν δὲ καὶ λογίζεσθαι τοὺς τόκους Τ πλησίον εἶναι δοχεῖ 

τοῦ συλλογίζεσθα:, µόνου ἂν εἴη τοῦ σπουδαίου καθάπερ 

ἐχεῖνο χαὶ τοῦτο, χαὶ οὐ µόνον γε ἁπλοῦς, ὥσπερ οἳ 
ἄλλοι, τοὺς τόχους, ἀλλὰ καὶ 

λαμθάνειν: ἢ Ἱὰρ ἀγνοεῖς ὅτι 

πρῶτοί τινες, οἳ δὲ δεύτεροι χαθάπερ αὐτῶν ἐκείνων 

ἀπόγονοι; “Όρᾶς δὲ δῆτα καὶ τὸν συλλογισμὸν ὁποῖά 
φησιν: εἰ τὸν πρῶτον τόκον λήψεται, λήψεται καὶ τὸν 
δεύτερον" ἀλλὰ μὴν τὸν πρῶτον λήψεται, λήψεται ἄρα 
καὶ τὸν δεύτερον. 

94. ΑΓΟ. Οὐχοῦν καὶ μισθῶν πέρι τὰ αὐτὰ οὔμεν, 
οὓς σὺ λαμ.θάνεις ἐπὶ τῇ σοφία παρὰ τῶν νέων, καὶ δη- 

ος ος 
ις πρὸς τὸ ἀκρότατον τῆς ἀρετῆς ἁφι- 

η 

π ης 3 ς 
φῶμεν, ἀνδρὸς ἤδη πεπωχότος τὸν 

πα ντ. ὅ λε. ο. 
καί: μόνῳ ον τὸ ος τ ρεποι αν το 

: 
τόχους 

τῶν τόκων οἳ μέν εἰσι 

. 
ἕτέρους 

ῃ 
τουτων 

λον ὅτι μόνος ὃ σπουδαῖος μισθὸν ἐπὶ τῃ ἀρετῃ λήψεται: 

ΧΡΥΣ 
θάνω» τοῦ δὲ διδόντος αὐτοῦ γάρυ" 3 | γάρ ἐστιν ὃ 

μέν τις ἐκχύτης, ὃ δὲ τ περιεκτικὸς, ἐμαυτὸν μὲν ἀσχὣ 

εἶναι περιεκτικὸν, τὸν δὲ μαθητὴν ἐ ἐκχύτην. 

ΑΓΟ. Καὶ μὴν τοὐναντίον ἐχρῆν, 

περιεχτικὸν, σὲ δὲ τὸν μόνον πλούσιον ἐ ἐκχύτην. 

ΧΡΥΣ Σ. Σχώπτεις, ὦ οὗτος. Ἀλλ' ὅρα µή σε ἄπο- 

ποξεύσω τῷ ἀναποδείκτῳ συλλογισμῷ. 

ΑΓΟ. Καὶ τί δεινὸν ἀπὸ τοῦ βέλους: 

ΧΡΥΣ 
διάνοιαν. 

5. Ὁ δὲ 
δείξω λίθον. 

.ΑΓΟ. Πῶς λίθον; οὐ γὰρ Περσεὺ 
εἶναι μοι δοχεῖς. 

ΧΡΥ 5. ᾿Ωδέ 

ΑΓΟ. Ναί. 

μΡρΥΣ 
ΑΓΟ. Ναί. 

ΧΡΥΣ. σὺ δὲ ζῷον: 

ΑΓΟ. να γοῦν. 

Μανθάνεις: οὗ γὰρ ἐμαυτοῦ ἕνεκα λαμ.- 
Ν 

το 
τὸν νέον μεν εἶναι 

3 / ] λ λ Ἂ .. ἀ 

Απορία καὶ σιωπΏ και ὀιαστραφηναι την 

/ Α 3 ΄ ΄ .) 

μέγιστον, ἣν ἐθέλω, τάγιστά σε ἆπο- 

» ὦ βξλτιστε, 

Ἑ πως" ὅ λίθος σῶικά ἐστι; 

{αν λ 3 σαν 

τες ῦον ου σώµα”: 

ΧΙψ. νιτΑβῦΜ ΑΠΑΤΙΘΟ. 25 ---ὐδ. 

] 
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93. 6ΗΒΥ5. Ύοταπα ΕΠΙΗΧ νθγο 1] Ίρ5ε εταί Γαίει {πις. 

Ἠυπο μίας 5 που πονἰςιῖ, πιαπϊ[οςίαπα οδί ραΐτεπι αυτα 

ία που Πο0556. 

ΕΝΕΡ. λΠΗΙΠΙα νοιο, 5εᾷ οσο γοἰσσίο 1ο γογα 5οἶαπι 

ΑίίαπΠΕΠ φαἲς ΠΡΙ Πηῖς εαρίεπίία., απἲ απ] Γοσίε5 απάτη αά 

{α5ΗσιΙΠ υΙγαἶς ρουνοποτίς» 

ΟΗΒΥ5. ἴπ ρη]πιῖς παίαγο ἴππο ΠΙΟΤάΡΟΣ, ἁῑν]τας ἀἴεο, 

ςαμίίαίεπα οἱ ςΠηΙ]α.. Ορα5 Υετο οδί πηη]ία απία Ἰαμοτατα, 

είς. 5αρ(ίον 5οπῖρίϊ5 γο]αί οοία αοπθτο ππεπ[ῖς ασἶετη, 

εοπηπιοη{ατῖο5. «0ΠςοΓθΥ6Θ, 5ο]αοἰςηιῖς Ἱππρ]ονί εἰ Ἱπηςίία[ἶς 

νοσῖρας: οἱ (πο εαραξ τε εςί, [ας ΠΟΠ οδί ςα[:οπίοπα Πο, 

πὶ»ί {ου ἀείπζερ» Ποορογαπα Εἱμουῖς. 

ἘΜΤ. ἄεΠείοδα ἰδία εί ρ]απε γ]η]α. 9ο ΠΙΡΙΟΠΕΠΙ 

5ογαἴάΠ ε55ε αἱ [ωπογαίοίεπα ΙΠΙρτΟΡΙΠΗ (παπα Ίο 4ο- 

απα ΠΡΙ Ίπεςςα νἰάεο), Ἰῶσπα ἀἴσεπιις ο55ο γἱγῖ Ἠοοβογο 

Ίαπα ρυγσα(! οἱ ροτ[ος(1 αἲ υϊτιαίοπαὁ 

ΟΗΒΥ5. Πα 5απε; 5οἶαπι Ισ φαρίεηίοιη ΓΗ Πεται ἆ4θ- 

οεαί. Θαπά απ ῥνοραπα ἴ][ας ςἲί ατσαπιεπῖς Ρηίατο, 

{ωπεγαιϊ απίοπη οἱ αγσοηίῖ εοπηραίανθ Ἱξατας γἰοῖπαα, γ- 

ἀεαίαι α’σαπιεηίῖς Ρα{απᾶϊ Ἱπάνςίτία, 5ο]ῖῃς 6-ςα «ἴκοιϊηι 

γιτὶ Ὀοπί. απεπιαδιπούπα Πλας, Πα Ίου εἴῖαπα, οἱ ΠΟΠ ἵσ]- 

Ρ]ΐοες πιοάο,, αἴ γεφαἳ 5ο]εηί, Ἡδι[ας, 5ος α5ΙΓαΤΗΠΙ 4110- 

απςε α]ίας πδηγας 6αΡ6γθ. ΑΠ εηῖπῃ ἵσποτας, αδΙΓαΓάΠι αίας 

(πας απη 6556 Ρη]η]ᾶς, αῖας 5εοιηᾶας, ΠΙαναπα απαςῖ ας 

Ὑἱάες γετο 5οΏ]]οεί γ]Ιοβίδηπαπα, α]ά ἀῑσαί: 5ἱ ῥεῖπ]ας πδι- 

τας αοο]ρῖεί δαρίεη», αθοῖρῖαί εἰῖαπα 5οεαπᾶας 

ποοῖρῖεί: αοορίεί Γδο είίαπῃ 5οομηάας. 

ται Ῥῖπιας 

24. ΕΜΤ. ΙΕῖία 46 πιεγοράῖρας εαάεπι ἀἰσειας, αῑα5 
αρίοηίῖα ποπιίης {πα 5απηῖς αἲ αἀο]εςορπῖθας, πια] Γοδ{ΙΠ]- 
απο εδί 5οίαπα γῖγαπα Ῥομαπα ππεγεθύθιη γα [ἶ5 ποπηῖπο 
εαρίαταπη. 

Ο6ΗΒΥ5. Ἠεπι ἴοπες; πεσιε εΠΊΠΙ 6Ρο πηεα «α1ξᾶ αρίο, 

5εᾷ 1ρεῖας ἆαπῖς. Οπ 1 οπῖπη αῑας 5ἷ{ ο αςου εἰ ργοάΊαις, 

αἴῑας. οΟΠΊΡΥΕΙΕΠΚΟΓ, εἰ {οπακ; 65ο φπ]ᾶσπα «ΟΙΗΡΓΕΠΕΠΣΟΓ 

εσσε ππε[ίου, ἀἰκοιρα]απα απίοπι φίπάεο ο[ΓΙ5ΟΓΘΙΗ ο[Πζθγθ. 

ΕΜΤ. Αἴ επῖπι εοπίτανίπήα οροτίοραί αἱ Ἰαγοπίς απἱάσπα 

ε5δθί ΟΟΠΙΡΡΕΜΕΗΡΟΝ, {α νθτο, απί 5ο]ας ἀΐνες 65, ο[αςογ. 

ΟΠΒΥΣ. Βἶάες {απ απἶάεηα: 5εᾷ γἷᾷς πο ογ]οβίςπιο {6 ἵη- 

ἀθπποηςίταβηΙ [εγίαπ. 

ΕΜΤ. Εί απῖά αἲ Ἠ]ο {α]ο πιοίαοπ υτη 

6ΗΒΥ5. Ῥιρήα[ῖο οἱ 5Ποηάπα, εί παρηεῖς ἀῑςίτας[ίο, 

δο. Οποὰ Υετο ππαχίπἹάΠα, 5ἱ Υο]ποτο,, ία[ῖπι ο[Ποῖαπι 16 

Ἱαρίάσπη. 

ΕΝΤ. Οποπποᾷο Ἰαρίάεπι» πεσπε πα ἴα, ΟΓΊΠΟΥ, οΡΙήπιε 

γῖν, 65 ΡειΣοι15. 

6ΠΒΥΕ5. Πας [οτε ταοπο. 

ΕΝΜΤ. ΕΣ!. 

ΟΗΒΥΕ. Οπῖά γενο» απίηιαΙ ποηπιο οοτρυ5δ 

ΕΜΤ. Ε»ί. 

6ΗΠΒΥΡ. Τι τετο απῖπια] 2 

ἘΜΤ. Ρὶς 5απο γ]είαν. 

Ταρίς «οΥΡΙςΙΘ οςεὅ 
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ΧΡΥΣ, Ἀίθος ἄρα εἴ σΏμα ὤν. 
ΑΓΟ. Μηδαμῶς. Ἅλλ' ἀνάλυσόν µε πρὸς τοῦ Διὸς 

καὶ ἐξ ὑπαργ τς ποίησον ἄνθρωπον. 
ΧΡΥΣ. Οὐ χαλεπόν: ἀλλ’ ἔμπαλιν ἴσθι ἄνθρωπος. 

Ἐϊπὲ γάρ µοι, πᾶν σῶμα ζῷου: 
ΑΓΟ. Οὔ. 
ΧΡΥΣ. Τί δέ: λί 

ΑΓΟ. Οὔ. 

ΧΡΥΣ. Σὺ δὲ σῶμα 

ΑΓΟ. ἸΝαί. 
ΧΡΥΣ. Σῶμα 
ΑΓΟ. Ναί. 

Οὺκ 

ίθος ζῷον; 

πως 
µου τὰ σκέλη χα- 

ολ] 

Ἀλλὰ μ] 

ὠνήσομαί γε ϱ αὐτοῦ ατασιλο, 

ΕΡΜ. νπνα. δώδεκα. 
ΑΓΟ. Λάμδανε. 
ἘΡΜ. Ἠόνος δ αὐτὸν ἐώνησαι; 
ΑΓΟ. Μὰ ΑΟ, ἀλλ’ οὗτοι πάντες, οὓς ὃς 

ΕΡΜ. Πολλοί γε καὶ τοὺς ὤμους χαρτεροὶ χαὶ το 

θερίζοντος λόγου ἄξιοι. 

96. ΖΕΥΣ. Νὴ διάτριθε: ἄλλον κάλει τὸν Περι 

πατητ ιχόν. 

ΕΡΝ. Σε φημι, τὸν καλὸν, τὸν πλούσιο. γε 
Σ). ὠνήσασθε τὸν συνετώτατον, τὸν ἅπαντα ὅλως ἐπι- 
στάμενον. 

ΑΓΟ. Ποῖος δέ τις ἐστί; 
ΕΡΜ. Μέτριος, ἐπιεικὴς, ἁρμόδιος τῷ βίῳ; τὸ δὲ 

µέχιστον, διπλοῦς. 

ΑΓΟ. Πὸς λέγεις 

ΕΡΜ. Ἄλλος μὲ 

ὃ ἔντοσθεν εἶναι δοχεῖ 

ος ἔκτοσθεν Φφαινόμενος, ἄλλος δὲ 

ὥστε ἣν πρίῃ αὐτὸν, µέἔμνησο 

τὸν μὲν ἐσωτερικὸν, τὸν δὲ ἐξωτερικὸν χαλεῖιν. 

ΑΓΟ. Τί δὲ γιγνώσχει μάλιστα: 
ΕΡΜ. Τρία εἶναι τᾶγαθὰ, 
ο 

τοῖς ἐχτός. 
ΑΤΟ. Ἀνθρώπινα φρονεῖ. 

ἘΡΛ. Ἐϊχοσι μνῶν. 

ΑΓΟ. Πολὺ λέγεις. 

ΕΡΜ. Οὐχκ., ὦ μαχάρις: καὶ γὰρ αὐτὸς ἔχειν τι ἄρ- 

ἵ- ὥστε οὐκ ἂν φθάνοις ὠνησάμενος. 
παρ αὐτοῦ πόσον μὲν ὃ χώνωψ 

βάθος ἡ τς ο 
ἲ 

Δ 

Ψυχή 

Ξ 5 ͵ 
ἐν ΨυγἩ» ἐν σώµατι, ἐν 

Πόσου 

τι 

δὲ εἴση αὐτίχα µάλα 

βιοῖ τὸν Ὑρόνον, ἐφ᾽ ὅπόσον δὲ 
τοῦ ἡλίου χαταλάμπεται, χαὶ δποία τίς ἐστιν ἡ 

τῶν ὁ ὀστρείων. 

ιθολογίας. 

.. σειας ἄλλα πολλῷ τούτων 

τε πέρι καὶ Ἰνέσεως χαὶ τῆς ἐν 

βύων πλαστικῆς, καὶ ὡς ἄνθρω-- 
Ἂππ οὐδὲ 

τεκταινόμενον οὐ ο δὴ τ ωϊζόμενον» 

ΑΓΟ. Πάνσεμνα φὴς καὶ ὀγησιφόρα τὰ µαθήµατα, 
ὥστε ὠνοῦμαι αι εἴκοσιν. 

ΡΙΟΝ ΠΡΑΣΙΣ. 26. 6ο, σ67) 

6ΗΒΥ5. Ταρῖ5 ε(βο 65, απἲ εν οοερι». 

ἘΜΤ. Χεππαππαπα τετο. δεᾷ 5οἶνθ η]ο Ῥεγ ονομα, οἱ 
{απ 1 δης µηε ΠΟΠΗΙΠΕΠΗ γοᾶᾷς. 

᾿ απαπίαα Ἰαβενο. 

ΟΠΒΥΣ5. ῬΙΙοΙε ποη εί : 5εᾷ πηῖδης θ5ίο Ίομιο. Ῥής 
| πλ! : ΟΠΠ οοἵρς απίπιαΙ2 

ἘΝΜΤ. Χοπ. 

6ΗΒΥ5. Ου]ὰ νετο» ηΠῃ ]αρῖς απίπια]5 

ἘΜΤ. Ἀοη. 

6ΗΠΒΥ5Σ. Τα γετο ε5 οοτρας2 

ἘΝΓ. βε]εσί. 

6ΗΒΥ5. Οοτρ5 τοτο αΠΠΠῃ 5ὶς, αη απῖπια! 655 

ἘΝΙΤ. ῥαπθ. . 

ΟΗΠΒΥΕ. Νες Ιβίίατ Ἰαρῖς ο, ααἲ εἰς απίηια]. 

ἘΛΙΤΡ. Ῥεπε αἲς {6 [ασίαπη 

ο η Νίορες, πρίπία τα] εχειπίο ἀῑπσηθταπί. εναν 
επιαπι {ο.. ΟπαπίΗΠΙ ΡΓο Π]ο ΠΙΠΙΕΓάΡΟΣ 

ΜΕΒΟ. Μίπα» ἀποάεσῖπι. 

ἘΝΙΕ. Ἠεπι σαρο. 

ΜΕΒΟ. Ρο]α» τεγο Ἰ]απι οηῖς ο 

ἘΜΤ. Χο Πειο]ε, 5εὰ ΒΙ απος γἷάος πηϊγειςί. 

ΜΕΒΟ. Μα]Η ααϊάεπα εἰ τοριαςίῖ Ώππιογος οἱ ταίῖοπο ἴ]α 

πιίομίο ἀῑση, 

260. 4ὉΡ. Νο] {επιρις ἴεγετα, τοσα α πι, Ῥεπραίείῖοππι 

"παπι, 

ΜΕΒΟ. Τε Ίαπι ἀἴσο, Τε ρπ]εμταπα, ἀῑνίοπι, Ααῑία, 

επηῖ[α ῥγιάεΠΕΙςΙπΙΗπη, 5οεηίοπα οΡΙΠΙΠΟ οπημῖα, 

: ]απι θηἶπι ογατὰ Ίηθα, ξ 

ἘΜΤ. Δία πα]ῖς εἰ» 

ΜΕΒΟ. Μυδεταίας, Φα σι5, υἰία αρίᾳς, οἱ, αποά παχῖ- 

ΠΊΗΠΙ ο5ί, ἀαρ]οχ. 

ἘΜΤ. ΟυπΙᾷ ας ἳ 

ΜΕΒΟ. Αῑά5 εδ απ οχἰτα αρραταί, Ἱπίας απἴοπα γζε- 

{αχ αἰαδ.. Πίασυε 5ἳ Πάπα εππεῖς, ΠΠΕΠΙΘΠΙΟ Ίππο απ]άθηι 

ΙΠΙΘΓΙΟΓΕΠΙ, Πάπα ΥοςαΓθ οχ{ογΙοτεΠὴ. 

ΈἘΜΤ. Οπιά Υογο Ππαχῖπ]ο [ιοί ὸ Ἱ 

ΜΕΒΟ. Τπα ε5ξε Ῥυπα, ἵπ απίπια, ἵη 6ΟΓΡΟΓΕ, ἵη Το « 

εχἰογηῖς. κ 

ἘΜΤ. ΗιπιαΠΙΠΙ 5αρίῖ. η. 

ΜΕΒΟ. ΥΙΒΙΠΙΙ πΙπαταπη. ' 

ΕΝΜΤ. Μα]ίαπα ἀῑσῖς. η 

ΜΕΠΟ. Νοπ, ο Ῥοπε- τἰἀείαν επῖπι οἱ Ίρεε αισεηίῖ αἩ- 

Ἰίασπε ποῦ εδί 6Γ Ε5ες ομηετο. Ῥους 

5ία[ἴπῃ οκ 11ο 5εῖες, (παπί {εΠΠρΟΓΟ ου]οχ γίνας; αἲ σπα) 

αἰαάἴποπα πατε α 5οἱθ ροτ]αεθαί, εί απα][ῖς 5ἲ{ απίπια ορια 

τΗΠΗ. 

ΟΩπαΠΙ1 γετο ο5{2 

ἘΜΤ. Ἠετοπ]ο51 απαπι 5 ὈΗ115 Πα ροι5ογυ(α [το ἳ 1 . 

ΜΕΠΟ. Οπῖᾶ γεγο, αἰῖα πηυ]ία 5 απάῖας Ἠῖςος αοπ!ῖοια 248 

φεπηίηο, οἱ πρηετα[ἴοπε, οἱ Π]α επ Ώ/γοππα ἵη π{οῖς Παίιηας 

αἱ πἱ Ἰποπιο φἲῖ απῖπια! ηἰςρί]ε, ακίπιας απίοπη Πο ηἲ5]ρῆε, 

333 πυ(ιο [αΏγῖσαης, πει ΠαΥΙΡαΠ5. . 

ἘΜΤ. Οταν]ςεῖπια πατΓας, εἰ αἰΠ]ία ρ]απε Ἠη]α5 ἀἰκαρίίπα 

εαρίία : Παφυο ομιᾶπη απ τ]σίη(ϊ πη]η]5. 



Ἡ 5 / Ν . 
καὶ ἀποχηρύττου κατὰ τάχος. 

ἳ 
| 

(665, σου) 

9. ΕΡΝΙ. Εῑεν. 
ΖΕΥΣ. Τίς λοιπὸς ἡμῖν καταλείπεται: 
ΕΡΜ. Ὁ σχεπτικὸς οὗτος. }Σὺ ὁ Πύρρων πρόσιθι 

δη μὲν ὑπορρέουσιν 

ἡ πολλοὶ καὶ ἐν ὀλίγοις Ἡ πρᾶσις ἔσται. "Όμως δὲ 

τίς καὶ τοῦτον ὠνεῖται; 

ΑΓΟ. Ἔγωγε. Ἀλλ' οὖν πρῶτον εἶπέ µοι, σὺ τί 

ἐπίστασαι; 

ΠΥΡΡΩΝ. Οὐδέν. 
ΑΓΟ. Πῶς τοῦτ' ἔφησθα», 
ΠΥΡ. “Ὅτι οὐδὲν ὅλως εἰναί µοι ὃοχε 

ΑΓΟ. Οὐδὲ ἡμεῖς ἄρα ἐσμέν τινες; 

ΤΡ, Οὐδὲ τοῦτο οἴδα. 

ΑΓΟ. Ο0ὐδ) ὅτι σύ τις ὢν τυγγάνεις: 

Π}ΡΡ. Πολὺ μᾶλλον ἔτι τοῦτ΄ ἀγνοῦ. 

ΑΓΟ. Ὢ τῆς ἀπορίας. 

ταυτὶ βούλεται; 
ΠΥΡΡ. Ζυγοστατῶ ἐν αὐτοῖς τοὺς λόγους καὶ πρὸς 

τὸ ἴσον ἀπευθύνω, καὶ ἐπειδὰν ἀκριῤῶς ὁμ.οίους τε χαὶ 

ἰσοθαρεῖς ἴδω, τότε δὴ τότε ἀγνοῦ τὸν ἀληθέστερον. 

ΑΓΟ. Τῶν ἄλλων δὲ τί ἂν πράττοις ἐμμελῶς; 

ΠΥΡΡ. Τὰ πάντα πλὴν δραπέτην µεταθιώχειν. 
ΑΓΟ. Τί δαὶ τοῦτό σοι ἀθύνατον; 
ΠΥΡΡ. Ὅτι, ὤγαθὲ, οὗ καταλαμ. άνω. 
ΑΥΓΟ. Γἰκότως: βραδὺς γὰρ καὶ νωθής τι 

χεῖς. ᾽Ἀλλὰ τί σοι τὸ τέλοςτῆς ἐπιστάσεως; 

ΠΥΡΡ. Ἡ ἀμαθία καὶ τὸ μήτε ἀχούειν μήτε ὁρᾶν. 

ΑΓΟ. Οὐκοῦν καὶ χωφὸς ἅμα καὶ τυφλὸς εἶναι λέ- 

λα) : οι 
Τί δαί σοι τὰ σταθµ.ία 

υπ ω -« . 2 Ἡ 

εις. 
ΠΥΡΡ. Καὶ ἄχριτός γε προσέτι χαὶ ἀναίσβητος 

χαὶ ὅλως τοῦ σχώληχος οὐδὲν διαφέρων. 
ΑΓΟ. Ὠνητέος εἶ διὰ ταῦτα. Πόσου τοῦτον ἄξιον 

γρὴ φάνοι; 
ἘΡΝ. Μνᾶς Ἀττικῆς. 

ΑΓΟ. Λάμθανε. Τί φὴς, ὦ οὗτος; ἐπριάμην σε; 

ΠΥΡΡ. Ἄδηλον. 
ΑΓΟ. Νηδαμῶς: ἐώνημαι γὰρ καὶ τἀργύριον κατέ- 

δαλον. 
ΠΥΡΡ. ᾿Ἐπέχω περὶ τούτου χαὶ διασχέπτοµα:. 
ΑΓΟ. Καὶ μὴν ἀκολούθει μοι, καθάπερ γρὴ ἐμὸν 

οἰκέτην. 
ΠΥΡΡ. Τϊς οἴδεν εἰ ἀληθῃ ταῦτα φής: 

 ΑΓΟ. Ὁ χΏρυξ καὶ ἡ μνᾶ καὶ οἱ παρόντες. 
ΠΥΡΡ. Παρεισι γὰρ ημῖν τινες; 
ΑΟ. Ἁλλ' ἔγωγέ σε ἤδη ἐμθαλὼν ἐς τὸν μυλῶνα 

πείσω εἶναι δεσπότης κατὰ τὸν γείρῳ λόγον. 

ΠΥΡΡ. Ἔπεγε περὶ τούτου. 
ΑΓΟ. Μὰ Δύ, ἀλλ ἤδη γε ἀπεφηνάμην. 

ΕΡΜ. Σὺ μὲν παῦσαι ἀντιτείνων καὶ ἀκολούθει 
τῷ πριαμένῳ, ὑμᾶς δὲ ἐς αὔριον παρακαλοῦμεν" άπο- 

κηρύξειν γὰρ τοὺς ἰδιώτας καὶ βαναύσους καὶ ἀγοραίους 

βίους μέλλομεν. 

ΧΙΥ. ΥΙΤΑΒΟΝΜ ΑΡΟΤΙΟ. 15 Τ. 129 

27. ΜΕΒΟ. Εἰαί. 

40ρ. ους τεαΙς ποβῖς ο5ε2 

ΜΕΜΟ. Βεερίοις Ἰήσσθ. Ηειις ία, ΡΥΙΥΊοΙ, ριοςἳ, ῥια- 

εοπῖο γομάεπάα5 ορ]οιίου.  ὔαπι οηἴπῃ ρ]ανος ραπ] {{πα το- 

εεάαπί, αἱ Ππίον ραπ605 [αίανα ἳί γεπα](ῖο. 

αἳ απο οππθί5 

ἘΝΜΤ. Ἰρο. Νανα Ἰ1ου ἔὰ ῥηΙπΊπη ἀῑς πΙΗΙ, α]ά πος/1 

Αίίαπιοῃ απῖς. 

ΡΥΠΜΗΟΝ. ΝΗμΙ οημΙάσιη. 

ΕΜΤ. οι]ά ΠΡῖ νῖ ου γαξροηςο2 

ΡΥΒΜΗ. Χοαιηρο ΠΙΜΙ] οΙΗΠΙΠΟ ο.5ο ηΗ γἱάδίιη.. 

ΙΜΤ. 15ο πθ(ιε πο απἴ(παπα 5υη]15 2 

ΡΥΒΒΗ. Νεπιο ου πονί οφἰάσπι. 

ΕΜΤ. Νεο {ο 5ἱ ᾳαῑς 5ἱ5 ποςίῖ» 

ΡΥΠΠΗ. ΕΠΑ ΠηΠ]ίο Ίχου ηπασίς Ισηογο. 

ΕΜΤ. αμ απαπία ἀπρίία[Ιοι Ίδια γονο Ρῆαην απ]ά. ςυῖ 

γι 

ΡΥΠΜΗ. Πα[ίοπες Τη ο. οχρεμάο 6ἱ οχά απο : ἀσἶπάε 

απ αἆ απηιδδίηι ραγο5 ε{ ο] αςάοηι ροηᾷενῖς 6556 Ιπ[ε][ίσο, 

ΓΗ 4εΛΙΠΙ πίγα γουῬῖου 5Η, ρ]απο ἴσιονο. 
ΕΜΤ. Ποφπα ΓΗ νου ΜΟΡΗΠΗ ΠΠΙΠΙ αἷά (πεθΓα οσα οἱ 

ον(με ροίος2 

ΡΥΠΒΗ. Οπημία, πὶδῖ ααοᾶ βισιῖ ντι ποδοῖο ρουςοφη]. 

ΕΜΤ. Οµ νουο ος ΠΟΠ ροίος2 

ΡΥΒΒΗ. Ὁμία, ο Ῥομς, ΠΟΠ σοΠΙρΓΟΙοΠ4Ο. 

ΕΜΤ. Ονοά ρα οδί : (αἴάι5 θΙΗ1 οἱ ἴσμαγας 6556 νἱά6- 
5. ο φαἱς βηῖς ΗΡΙ «οἰοπίία ο5ἱ5 
ΡΥΒΜΗ. ΝΗΙ ἀἱδοσνα, αἱ πθαια αιιάνο 4 πΙσαΠαΠα, ος 

γ]άσνο. 
ΕΜ. Βά101 [βία ηλ] οἱ οὔ ΟΠΗ ο55ο ἀῑσῖς {6 ἱρδιπη. 

ΡΥΒΒΗ. Εἰ Ππδαροι Ππάἱοί ομηπίς οχροίδιη οἱ 5εη5ας, 

ἀοπίφις α γοιπ] η]]α ἴπ νο 4 Πογοπίθιῃ. 

ἘΜΤ. Ρνορίον [ας οπιοµάιΙς σαπθ 65. Οπαπίο Ίππο ᾱἷ- 

5Η ΠΗΗ 4ἱ6Θ/ΠΙΙ52 

ΜΙΕΠΟ. Μία ΑἰΠῑζα. 

ΕΜΤ. Βππιθ. Ἠοις ία, απἷά αἲψὃ η ΠΠα ορηῖ {6 

ΡΥΒΜΗ. ΟΗ5οΡΗΠΙ 14 ο5{. 

ΜΕ. ΜΙΠΙπιε γογο: θιηὶ οπίπα οἱ ρεουπίαα πιθγαγ]. 

ΡΥΒΜΗ. Οομίβοο π]θ]ιας 4ο τα, οἱ ἀἱδρίοῖο. 

ΕΜΤ. Ου τὰ 5ε(σία πηο, αἱ ραῦ οδἰ ΠΊΘΙΙΠΙ 56ΓΥΗΠ]. 

ΡΥΠΒΗ. Φμῖ5 πονῖί πτήπη γθυς ία ἀῑσας2 

ΕΜΤ. Ῥνασο, εἰ ππῖπα, οἱ ριῶ5οηίες. 

ΡΥΠΠΗ. Αάξιπί οσο ποβίς αΙάαπα2 

ΜΤ. Αί ορο. ΕΡῖ Ίαηι ΤΠ ΡΙδΗΊΠΗΙΗ σοΠαρασίο ΡΙαΠΙΙΠΙ 
[αοῖαια, 4οΠΙΙΠΠΗ Π16 ΠΠΠΙ 655α, 566ΙΙΠάΗΠΙ ΤΑΠΟΠΕΙΙ 4είο- 
ΗΙΟΥΘΗΑ. : 
ΡΥΒΠΗ. Ώο Ίου οο]ήῃο 45ΞΕΗΡΙΙΠΙ. 

ἘΜΤ. Αέ Ίουο]α ]απα αιῖά γἱἰάσαίατ ρυοππεῖατ!, 

ΜΕΜΟ. Ῥορδῖπα οοπίνα ΠΠ, οἳ 5οή 1606 ϱΠΙΙΟΝΕΠΙ: Υ05 αἲ - 

ἴουα ἵπ οναςίπαπα ΠπγΙἴαηαδΣ παπα. Ιἠϊοία», οἱ 5ε[αἰαιῖας, 

οἱ [οὔ6µ565 γῖίας Ργῶζομῖο γεΠάθπηιις. 
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Χγ. Χγ. 

ΑΜΟΥΣ Ἡ ΑΝΑΒΙΟΥΝΤΕΣ. ΡΙΡΟΑΛΤΟΒ νει ΒΕΥΙΤΥΤΡΟΕΝΤΕΣ. 

1. ΣΩΚΡ. Ράλλε βάλλε τὸν χατάρατον ἀφθόνοις 1. 00Η. Ἐει, [ο ενδεταΏί]επη δαχῖς εορίοςίςε ης 

τοῖς λίθοις» ἐπίόαλλε τῶν βόλων, προσετε πίδαλλε καὶ αάῇῑεε σ]ευας; ἵπξαροι α[ίοε {εσίας : Ῥα]ξα Ῥασυ]ῖς Ἱπρίωπα 

ων ὁσ τράκων, πατε τοῖς ξύλοις τὸν ἁλιτήριον, ο. μὴ τὸ ν]ᾷς πο ο[[ασίαί. Εί ία, Ρ]αΐο, [ε, εἳ ἴα, Ογδίρρε 

διαφύγη: χαὶ σὺ βάλλε, ὦ Πλάτων: καὶ σὺ, ὦ Χρύ- 
ά 

: πποις ο} αἱ ἴμ.  ΌπΙΠΕς Ιλ] πι Ἠ]απη Ἱγγήσπηας [αεία {ορεναῇ 
Ἕπππε χαὶ οὐ δὲ. Πάντες ἅμα Έννασ πίσωμεν ἐπ ἰοσίπάϊπο, 

πε, 

ὡς πήρη πήρηφιν ἀρήγη» βάλτρα 9ξ βάχτροις. 
Ὅί Ρασ]ας µασα]ο Πεπείαν, Ῥετασαε Ροςῖδ. 

ὧν ὼ . . . . Μ 

Κοινὺς γὰρ πὶ πολέμιος, καὶ οὐκ. ἔστιν ὄντινα σμαὶ ο ὰ Οοπηπιπίς ομἵπα Ἠῖο Ἰοδεῖς, πθαιθ «πϊσαπαπι οςί Πο- 

ὕθρικε. Σὺ δὲ, ὦ Λιόγενες; εἴ ποτε καὶ ἄλλοτε, χ ρῷ 5ιγήτη, ποπα οοπίαπησ]ία που αεεεηί. Τα γετο, Ώίορεπος, 

τῷ ξύλω., μηδὲ ἂν ητε: διδότω αν ἀξίαν βλά ες ὤν.
 

τὸ ρα { 5ἱ ΠΠΩΠαΠΗ αἶας οἶαγα πππο πίτα; πες τεπα [ία αΙο(αΙΗ : 

ἀἶσηας πια]οίσο Π]ο ο Ῥωπας Ἰπαί. Οπ]ά ποε» Γοεῖπε 

ολες, Ερίουτο οι ΑπςΙρρεξ Αίπαῖ πομ ἀεσεεραί. Βαριεπίος 11 ΡΙ ᾽ 

"Αγέρες ἔστε, σοφοὶ » µνήσασθε ὃξ θούριδος ὀργῆς. Ἐρίο ν]πῖ, οπ]ᾶσε πηονεαί νος Ἱπιρείας Ίο». κ 

Εά τι τ θᾶτ. τον. Εὺ ἔ ἔγ 
3’ / / 

Ξ . ν 

ἑάλωχε τὸ θηοίον: εἰλήφαμεν σε. ὦ µιαρ .. Τάση γοῦν 

΄ 

9, Ἀριστότελες, ἑ ἐπισπούδασον 9 2. Απίοίε]ε», πιασῖς αεοε]ετα! Ῥεπο Ἰαρεί : οπρία εν 

Ῥοδέα. Οερίπιας ία, Ιπιριτα. Τον Ιδίαν 5οἶος, απῦας ν]πῖς 

πα]οβϊκοιί.  Οπο γΥοτο πιοᾷο παπα {γασίαβίπιας» γαπαπι 

θπ]πι φπαπάσπα εοηίτα Ἰρειπαῃ πιογίθια εχοοσεπια5, σπα" 

ευῇῖέθγο ποβῖς οπηπῖρας Ῥοςς]έ; ἀΐσηας νογο οσί αἱ 5εεα- 

ἆ σπα απΙαςοπ]αδαθ ποςἰγἡπα 5εηίθη[ῖαπα 5ἰρ]α σα ρετθαί. 

ΡΗΠ.ΟΞΟΡΗΟΞ Α. Ἐσο εεῃ5θο Ρα]ο επι ΠΡ. 

πρ ση, 

ος, 
αὐτίκα οὕστινας ὄντας ἡμᾶς ἐκπκηγόρεις. πο τρόπῳ 

θέτις αὐτὸν καὶ μετέλ θη: ΤΠοιχίλον γάρ τινα 
ἐπινοῶμεν 

θάνατον χατ᾽ αὐτοῦ πᾶσιν η: ἐξαρχέσαι δυνάµενον" 

καθ ἕκαστον γοὺν δίκαιός στιν ἡμιν ἀπολωλέναι. ; 

ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ Α. Ἐμοὶ μὲν ἀνεσκολοπίσθαι δοχεῖ 

αὐτόν. . 

ΦΙΛ. Ρ. ΝΑ Δία, µαστιγωθέντα γε πρότερον. 

ΦΙΛ. 1’. Τοὺς ὀφθαλμοὺς εν. 

ΦΙΛ. Δ. Τὴν γλῶτταν αὐτὴν ἔτι π ὑ πρότερον 

ἀποτετμήσθω. 
ΣΩΚ. Σοὶ δὲ σν Ἐμπεδόχλεις, δοχεῖ 

ΕΜΠ. ἘἜς τοὺς κρατῖρας ς ἐμπεσεῖν αὐτὸν, ὡς µάθη, 

μὴ λοιδορεῖσθαι τοῖς κρε είττοσι.. 

ΠΛΑΤ. Καὶ μὴν ἄριστον Ἐν καθάτε περ τινὰ Πενθέα 

} Ὀρφέα 

ΡΗΠ,. Ῥ. Ἐἰασοβῖς απἴάεπα Ἠεγε]ε Ρεῖα5 οΡ5ΗΠΙ. 

ΡΗΠ.,. 6. Οοπ]ϊ ε[οδϊαπίου εἴ. 

ΡΗΠ.. Ὦ. Ίππο ππυ]ίο Ῥεῖας Ππσια 1ρ5ῖ οχοἰαίου. 

5Ο0ΟΜ. ΤΙ νεο απ] τΙἀείας, Ἐπαρεάος]ες» 

ΕΜΡ. Τη εναῖεγες ἀεῇῖοί Ἐίπα», αἱ ἀῑξεαί ποτ ππα]εύίοετε 

Προ ῖρς. 

ΡΕΑΤ. Θα ορΒπιαπα Γαοπῖέ, ευπα Ἰηδίαι Ῥεπί]ιαί αἰίοι- 

Ία5 απ Οτρ]ιαί, 

ιστὸν ἐν πέτ' ο όρον. - 5 

λακιατον αν πετραιοημερέςβενμέρου Ίασρεαπῃ Ἰπγεπίτο Γαΐαπι Ῥες Ρείτας, 
ας Εάν; ο ο ο ο ως 
ἵν ἂν καὶ τὸ µέρος αὐτοῦ ἕκαστος ἔχων ἁπηλλάττετο αἱ οίῖαπα Ῥατίοπι Πας παβεης απῖσαπε ἀἴςορααί, εἱ --- ΄ 

καὶ --- 

ΛΟΥΚ. Μηδαρῶς: ἀλλὰ πρὸς ἴκεσίου φείσασθέ 3. 1110. ΝΠπίππο τοτο : 5εᾶ Ρ6γαογεπῃ 5ρρ]ίσαπα Ργο- ἑ 

μου. ςἴά ση πμ! ρατοῖῖο. - 

ΣΩΚ. Ἄραρεν: οὐκ ἂν ἀφεθείης ἔτι. “ὍΟρᾶς δὲ δὴ «Ο0Β. Ὠοσγοίηπα οί: ΠΟΠ απρῆυς Ῥοίος ἀπ. Ὑϊάες 

νθγο απῖᾶ Ἠοππογας ἀῑσαί, 
ο 

καὶ τὸν Ὅμηρον ἅ φησιν, 

9 η] η ρα θ- ζ« τ Ὦ Β ο. 

ὡς οὐκ ἔστι λέουσι καὶ ἀνδράσιν ὄρχια πιστα; Νιπ(παπα Γαάθτα Ώᾶα Ἰεοπῖρας αἰ(πε νὶσῖς ευη!” 

1176. Νονιππίαπιση ος ΗΟΙΠΟΓΟ θἱ οσο γοβῖς 5αρρΙζαο: 

γονεγου]ηηπὶ [ογίαςσο Υθίςας, Ώθ(ι16 αδρεγπαΡ{ιηίηΙ ΕΟΠΡΙΙΘΗ: 

ἴθπι «ΑΓΠΙΙΠΑ : 

ρ Αγ ες 
ΛΟΥΚ. Καὶ μὴν καθ ὝὍμηρον ὑμᾶς καὶ αὐτὸς 

χετεύω: αἰλέσεσθε κ. 

Εῤ Ν 3 /΄ .. - 

γὰρ ἴσως τὰ ἔπη Χχι οὐ παρόψεσθε 

αὐῳδήσαντά με” : Ὃν 

7ωγρεῖτ' οὗ χακὸν ἄνδρα καὶ ἄξια δέχθε ἄποινα, 

γαλκόν τε χρνσόν τε, τὰ δὴ φιλέουσι σοφο περ. 

ΠΛΑΤ. Ἁλλ οὐ 

Ῥηοῖίο εαρναπη 1 νῖς πος ππα]ας : ας γεβῖπηεί 5ο 

Ἴργο, 4πτο : πθς ϱηῖπῃ 5αρῖθηίες ππππετα 5ρεγηηῖ. 

ΡΙ,ΑΤ. 5εᾶ πθαπο ποβῖς ἀθθτῖίι Ηοιετῖσα γεδροῃ5ῖο 8 

[αοϊοπᾶα. ΑπάΙ πιοάο : . 

| Νο ππδβ[ίατο {ασαπι, Ῥ]αςρμεππα, άραγε, Ἱηραα, 

ορίοπίαης απταπα, Ῥοδία παπι Ίπεα ρτααα Γα5ίῖ. 



ο. σ / ν' ΄ 

ἄπραχτος, Ἡ μα ἐλπις. 

(678 - 57ο) 

ΛΟΥΝ. Ὅ μὲν Ὅ 
πι τὸν Ευριπίδη δή 

μοι χαταφευκτέον: τάχα γὰρ ἂν ἐχεῖνος σώσειέ µε. 

- - .. 
Οἴμοι τῶν καχκῶν. μηρος ἡμῖν 

ΜΠ κτεῖνε: τὸν ἵκέτην Υὰρ οὐ θέµις κτανεῖν. 
.. {9 .] Δ 

ΠΛΑΤ. ὃ; Οὐχὶ κἀχεῖνα Βὐριπίδου ἐστὶν, 

Οὐ δεινὰ πάσχειν δεινὰ τοὺς εἰργασμένονς; 

ΛΟΥΚ. Νῦν οὖν ἔχατι ῥημάτων χτενεῖτ 

ΠΛΑΊΤ. Νὴ Δία: φησὶ γοῦν 

Αγαλίνων στοµάτων 
ἀνόμου τ᾽ ἀφροσύνας 

τό τέλος δυστυχία. 

4. ΛΟΥΚ. Οὐκοῦν ἐπεὶ ὀέδοχται παντως ἀποχτιν- 

γύναι χαὶ οὐδεμία μηχανὴ τὸ διαφυγεῖν µε, φέρε, 

τοῦτο γοῦν εἴπατέ µοι, οἵτινες ὄντες ἡ τί πεπονθότες 

ἀνήκεστον τ πρὸς ἡμῶν ἀμείλικτα ὀργίζεσθε χαὶ ἐπὶ θκ- 

γάτῳ µε Ἐμρθήήρσε; 

Π ΛΑΤ. Ἆτ ινα µ. ἐν εἴργασαι ἡμᾶς τ 

τὸν ἐρώτα, ὦ λάκαστω χαὶ τοὺς χαλοὺς ἐκείνους σου 

λόγους, ἐ ἐν οἷς Φιλοσο ρία τε αὐτὴν καχῶς Ἰγόρευες χαὶ 

ἐς ἡμᾶς ὕθριζ ες ὥσπερ τε ἀγορᾶς ἆ ἀποχηρύττων σοφοὺς 

ἄνδρας, καὶ τὸ µέ έγιστον, ἐλευβέρους" ἐφ᾽ οἷς ἀγανα- 

χτήσαντες ἀνεληλύθαμεν ἐπὶ σὲ παραιτησάµενοι ππρὸς 

ὀλίγον τὸν Αϊλωνέα, Χρύσιππος οὗτοσὶ καὶ ᾿Επίκουρος 

χαὶ ὁ Ἠλάτων ἐγὼ καὶ Ἄριστοτέ ης ἐχεινοσὶ καὶ ὁ 

σιωπῶν οὗτος Πυθαγόρας χαὶ ὁ Διογένης και ἅπαντες 

ὅσους διέσυρες ἐν τοῖς λόγοις. 
δ. ΛΟΥΚ. Ἀνέπνευσα: οὗ γὰρ ἀποχτενεϊτέ µε, ἣν 

µάθητε ὁποῖος ἐγὼ περὶ ὑμᾶς ἐγενόμην" ὥστε ἀπορρί- 

Ψατε τοὺς λίθους, μᾶλλον δὲ φυλάττετε. Ἀρήσεσθε 

γὰρ αὐτοῖς κατὰ τῶν ἀξίων. 

ΠΛ ΛΑΤ. Ληρες. Σὲ δ 

καὶ ἤδη γε 
λάϊνον ἔσσο χιτῶνα κακῶν ἔνεχ, ὅσσα ἔοργας. 

ΑΟ}Κ. Ἰκαὶ μὴν, ὦ ἄριστοι, ὃν ἐχρῖν µόνον ἐξ 

ἃ Γι 

δεινὰ, σεαυ- 

ω- οι” 
/ ο τν / 

τήµερον χρὴ ἀπολωλέναι, 

ἁπάντων ἐπαινεῖν οἰκεῖόν τε ὑμῖν ὄντα καὶ εὔνουν χαὶ 

ὁμογνώμονα καὶ, εἰ μὴ φορτικὸν εἰπεῖν, κηδεμόνα ἡ 
τῶν ἐτ 

Αποχτείνητε τοσαῦτα περὶ ὑμῶν πεπονηχκότα. 

οὖν μὴ τὸ τῶν νῦν φιλοσόφων αὐτὸ ποιῇ 

ὀργίλοι καὶ ἀγνώμονες φαινόµενοι πρὸς 

ΠΛΑΤ. Καὶ χάριν σοι 

τῆς κακηγορίας προσοφείλοµεν; οὕτως ὡς ἄνδραπ ἴόδοις 

αληθῶς οἴει διαλέγεσθα: καὶ εὐεργεσίαν καταλογιῇ πρὸς 

ἡμᾶς ἐπὶ τῇ τοσαύτῃ ὕδρει καὶ παροινία τῶν λόγων; 
6. ΛΟΥΚ. Ποῦ γὰρ ἐγὼ ὑμᾶς ἢ πότε ὕδρικα, ὃς 

ἄεὶ φιλοσοφίαν τε θαυμάζων διατετέλεχα καὶ ὑμᾶς αὖ-- 

τοὺς ὑπερεπαινῶν χαὶ τοῖς λόγ γοις οὓς χαταλελοίπατε 

ὁμθῶν: Αὐτὰ γοῦν ἅ φηµι πόθεν ἄλλοθεν ἢ 

παρ᾽ ὑμῶν λαθὼν καὶ κατὰ τὴν µέλιτταν ἀπανθισάμε- 
γος ἐπιξείχνυμαι τοῖς ἀνθρώποις; οἵ δὲ ἐπαινοῦσι χαὶ 

λ “ν ο. ο τα δα ηρ. Ἐν δες λα 
Υωρι.ουσιν ἕκαστοντο ανθος οῦεν καιπ αρ οτουκαιοπως 

ο ον τες, ἣν ἐμὲ 
κ 
Ὀρᾶτ 

ἀχάριστοι κα 

δα ῥεργέτην. 

ο 
τηδευµάτων, εὖ ἴστε ἀποχτενοῦν 

οσο 
Ἐ 

λ 
πτε, υ 

ω 
αν 

Ὢ ων... 32 νο, 
μα της ο ανσχνΣ μας. 

ταῦτα, 

δα ο ία 
ἀνελεξάμην, καὶ λόγῳ μὲν ἐμὲ ζηλοῦσι τῆς ἀνθολογίας, 

ο β, απ κιμής ιο ; : 
το δ) ἀληθὲς ὑμᾶς καὶ τὸν λειμῶνα τὸν ὕμέτερον, οἳ 

ΧΥ. ΡΙΡΟΑΤΟΠ. 4 ---6. 155 

100. Ὑα πι! Ἠοπιεγας Πο ἀοδιηῖε, δρος Ππανῖηα ! 

Αά Εππρίάσιη ΠΕΠΊΡε οοη[ασϊεπάπη :. [ογβΙίαΠ [ο ηχο 5ου- 

πάγο. 

Νε οφάα: 5αβρ]ίοεπι ο{οηῖπα ας γοίαί πποτῖ. 

ΡΙΙΑΤ. Οπ]ά γεγο» ΠΟΠΠΘ οἱ Π]α 5υπί Ευπῖρίάσα, 

Ἠαιὰ ἀἴρηα ἴοτνο, Ἱπάίσπα ααἱ ραίτανενίη! 

110. Ρίο ἰσίίαν ορίου γοιρα ππο οσοἷά (15 

ΡΕΑΤ. Ρὶε ρου ὀογθι. ΑΙΙ οπίπα 146ίῃ Π]ο, 

Ε/Ινοηϊς Ἰούπε]α.. 
παρ 5αρουῖς 
ΠΠ]5 παϊδετία ε5ί. 

4, 00. βίας ΎππΠχ 5ἰοί ςοπίσηίῖα οπππίπο Ἰπίοιῄσσιο 

1ης, πε(ιο π]]α ατίο Ποραί η μῖ ο[ασογο ασ]ίο, Ίχου οσγίο τη]! 

ἀἰσία, απἲ δΐς, απί απαπα Ἱππεάϊσαβί]οπι α- πιο ἱπ]αρίαπι 

Ρὰ56ἱ 5ἶπο π]]ο τοηιθᾶῖο πμ Ιπαςσοαμηηϊ, δἱ 5ρρΙίοΙ οαιιδᾶ 

Ώ16 οοπαργεμεπάργΠ1ς. 

ΡΗΑΤ. Οπίρας πος ηυτῖῖς α[[οσσεῖς, ἵρδαπι {ε, 5οε]ας. 

Ππίοιγοσα, εἰ Ργα]αΓος Ίος ἴπος νο, ἵπ απἴδας οἱ ΡΙ]ο- 

5ορΏία» 1ρ5ί ππα]οδἰχίςῖ, οἱ πος α[[ορῖςα οοπέηπησ]ία., {αιι- 

ΎπαΠα. Τη {ογο γομάεῃς Ργσοπῖο ΥΙο5 δαρίθηίες, εί, αποᾶ 

πΙαχΙπΊαπηα, ἸΠσοπος.. Ῥπορίαγ Ίο Ιπαίσπα[Ι, οοηίτα {6 αΏ 

Ἱη[οι]ς Ίαο γοηίπηης, εοπηηεαέα Ῥγουί α Ῥ]ηίοπε ἱπιρείταίο, 

Οηγείρρης Πίο, οἳ Ερίοινας, οί οσο Ρ]αΐο, οἱ Απὶςίοίο]ος 

ἴ]α, εἰ {ααῖίας Ἰίο Ῥγί]μασογας, οἱ ΏΙοβεπος, οἱ ο"ηθς 4ος 

ἵπ Ηρτῖς ἐπῖς Ιασθγα»!1. 

ο. Ε0. Πεορρίτανϊ, Νεο οπῖπι ΙΠίογβοῖαίίς πα, ιΏῖ σ0- 

πηογογῆῖ5 απαΙεπῃ εἴσα Ὑος πε ῥγαβείπα.  Παααθ αΡ]- 

αίς Ἰαρίάςς. Οπίη 5οιναίο Ροία5 : π{σπηϊπί οπΙτη 5 οοηίτα 

ἀἴδπος. 

ΡΙΑΤ. Ναρανί5: Πο οηΊῃ Ρειῖσσε {ο οροτίαί. 

1αΠι 

5αχθᾶ αεί ἴοσα {απίογαπη ΕΗΡῖ Ῥαπα πια]ονάπ. 

106. Ἐπίπινετο δο[έοία, υἱπὶ ορ{ϊπηί, Υο5 θαπι Ἰπίθιοοί- 
105, 4Π6Πά ΠΠΠΙ ΟΡΗΠΙΗΠΙ Ἰαπάατα οροτίεβαί, αἱροίο Γαπηη]]α- 

ΤΕΙ ναςίταπα εἰ Ῥεπεγο]απα, οἱ εαγαπά σπα 5οη{οπ[ΙαναΠῃ, οί 

ηῖςί ἀῑεία σαν οδί, ΥοαδίτογΙπα φπάἴοταπα οΗΤΑΓΟΓΕΠΙ {ο- 

ΤοΠΠ(16, π]ε 5ἳ Ιπίεγβοίαἶς, απἰ (απίάπη Ῥτο γοῬίς Ἰαροτῖς 

Σηδθθρετίπῃ. γἱάοίο ἴδίίαν πο ἴάεῃι [αοἷα[ίδ, ποά απι πιο 

5υη{ ΡΠΙΙΟδορΗΙ, οἳ {ησταί1, ἵπασιπάί οἱ ραγΙπα οβ]οΙῖ Π]θ- 

πιογες γ]άσαπη]πί αἀγογδιας ΥΙΤΙΠΙ Ώεπο 46 νοβῖς πιογῖέηπι. 
ΡΤΑΤ. Ἱπιραάθηίίαπα οπηπϊῖς γἰάεία! Τηδήροτ «γα Παπι 

Πρ πια]οάἱορη (ἶας Πας εαα σα ἀεβεπηας πδαθ 4ἆθοπΠο 61ΗΠΙ 
πιαποἰρίϊ5 {ο ριίας ἀἹδραίατο γογῖςὸ εἴαπιηο ἵπ Ὠοπεβοῖο ηο- 
Ρἱ5 Ἱπιραίαδῖς εοπ{αιηε]απα {απίαπη οἳ εΏγίαπα. ΥογΡΟΓΙΠΙ 1Π. 
πο» ρο[α]αΠ[ίαπη ὃ 

6. ῶ00. ὉὈί εἴβο γος οσο απί απαπάο α[[οοί οοπ{απιθ]ία 

απί δεππρος ἴία γἱκουίπα, Ροσορλίαπα αἱ ααπηίτατοι, οἱ Υο8 

1ρ5ο5. Ἰαμάίθις {οἸεγοῦα, οἱ ἵπ Ἠριῖς απιος τοἠφςίας τειςα- 

χο... Ἠσο επίπα ἴρδα απο ἀἴσο, ππάο αἴας, 4παπῃ α νορῖς, 

ΦΗΠΊΘΗΕ, 6ἱ αρΙΠῃ ηδίαν ἀε]ίραης Πογος Υοςίτος., ο5ίοπ(ο Ἰο- 

πηηῖρας 2 αἲ ΠΠ Ἰαυἆαπῖ, εί Πογοπα ΠπυΠΠ(ποΠΊ(μ6 ασποδουηέ, 

ππάο 6ἱ α απο εἰ φποπιοᾷο Ἱεροιῖπῃ : αἱ γοιρίς απἰάοπη τηθ 

εεἰαη{αγ. ῥτορίθυ Πο Ἰοσεπάογπα 5ο]ογαιη. το αΠίΘΙΙ 

Φηπῖῃ 

Ὁ Ἴρδα νος εἰ γοδίναπα Π]ιά ρναίαπα, απἰ ἴαἱες Ργοἱαθγ115, {αι 
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τοιαῦτα ἐξηνθήκατε ποικίλα καὶ πολυειδῆ τὰς βαφ φὰς, 

εἴτις ἀναλέξασθαί τε αὐτὰ ἐπίσταιτο καὶ ο χαὶ 

σθ' 

οὖν ταῦτα εὖ πεπονθὼς παρ᾽ ὑμῶν καχῶς ἂν εἷ- 

ἐπιχειρῆσειεν εὐεργέτας ἄνδρας, ἂφ ὧν Ίδη τις 

ἔδοξεν : 5 ἐκτὺς εἰ μὴ κατὰ τὸν Θάμυριν Ὦ τὸν Πὔ- 

εἴη τὴν φύσιν, ὃς ταῖς Μούσαις ἀντάδειν, παρ' 

ἁρμόσαι, ὡς μὴ ἀπάδειν θάτερον θατέρου. 

ὅστις 

πεῖν 

εἶναι ἔ 

ο. 

ὧν εἰλήφει τὴν ᾠδὴν, ἢ τῷ Ἀπόλλωνι ἐριδαίνειν έναν- 

τία ουν; καὶ ταῦτο, ὁοσηρ: ὄντι τῆς τοξικῆς, 

ΠΛλΑΤ. 

τορας εἴρηταί σοι" ἐναντιώτατον γοῦν ἐστί σοι τῷ πρά: 

Τοῦτο μὲν» ὠ γενναῖε ᾿ χατὰ τοὺς ῥή, - 

ο καὶ γαλεπωτέραν σου ἐπιδείχνυσι τὴν τόλμαν, εἴ 
; 3 Ὃ μον 

τῇ ἀδικία χαὶ ἀχαριστία πρόσεστιν, ὃς παρ ἡμῶν 

τὰ τοξεύµατα, ὣς φῆς, λαθὼν καθ) ἡμῶν ἐτόξευες, 

ἕνα τοῦτον ὑποθέμενος τὸν σχοπὸν, ἅπαντας ἡμᾶς ἆ Υο- 

ρεύειν χαχκῶς' τοιαῦτα παρὰ σοῦ Απειλήφαμεν ἄνθ᾽ ὧν 

σοι τὸν λειμῶνα ἐχεῖνον ἄναπε τάσαντες οὐκ ἐχωλύσα- 

μεν θρέπε εσθαι καὶ τὸ προχόλπιον ἐμπλησάμενον ἀπελ-- 

ϱεἵγ: ὥστε διά γε τοῦτο μάλιστα δίκαιος ἂν εἴης ἀπο- 

ον 

8. ΛΟΥΚ. “Ορᾶτε; πρὸς ὄργὴν ἀχούετε καὶ οὐοὲν 

τῶν δικαίων προσίεσθε. Καΐτοι οὐκ ἂν ᾠήθην ποτὲ ὡς 

6ΡΥ3 Πλάτωνος ἢ Χρυσίππου ἢ Ἀριστοτέλους 3 ἢ τι τῶν 

ἄλλων ἡ ὑμῶν χαθίκοιτο ἂν, ἀλλά μοι ἐλοχεῖτε μόνοι δὴ 

πόρρω εἶγαι τοῦ τοιούτου. Πλὴν ἀλλὰ μὴ ἄκριτόν γε» 

ὠ θαυμάσιοι; μηδὲ πρὸ δίκης ἀποχτείνητέ με
 ἵ 

ρον γοῦν καὶ τοῦτο Ἵν, μᾶ βία μηδὲ χατὰ τὸ ἰσγυρότε- 

ρον πολιτε 

τας λόγον γαὶ δεγοµένους ἐν τῷ μέρει. Ὥστε ὃ δικαστὴν 

ἼΕσθαι, ὃ δίκη δὲ τὰ διάφορα διαλύεσθαι διδόν- 

λλμεναι χατη Ὑορήσατε μὲν ὑμεῖς 3 ἅμα πάντες 3 

ὄντινα ἂν Ἰειροτονήσητε ὑπὲρ ἁπαάντων
, ἐγὼ δὲ ἄπολο- 

γήσομαι πρὸς τὰ ἐγκλήμα ταν καὶ ὃν μὲν αδικῶν μαι, 

ον αι χαὶ τουτο περὶ ἐμοῦ γνῷ τὸ
 δικαστήριον, ὑ φέξω 

Ἡν 

ς εὐθύνας ὑποσχὼν καθαρὸς ὑμῖν χαὶ ἀνεπίληπτος 

ον 
αθὶ τὴν αξίαν" ὑμεῖς δὲ βίαιον οὐδὲ ον 

ν τολμήσετε. 

η. ο) ϱ) ον ο 
-Ὁ 

τι 

ες 
ς λ 
Ἱμων την 

δ Ἡ- 

Δ 

χου-α. ἀφήσουσί | μ.ε οἳ δικασταὶ, ὑμεῖς τους 

ὤω θντ 

σνλ 

Ὀρ 

απατίσαντας ὑμᾶς χαὶ παροξύναντας χαθ᾽ ἡ 

ἢ] - 
τρεμἍτε. ο 

Ὅ [ἡ, ἳ 
9, ΠΛΑΤ. 

παρακρουσήμενος τοὺς δικαστὰς ἀπέλθης φασὶ Υοῦν 

ὶ δικανικόν τινα εἶναι καὶ πανοῦργον ἐν 

ο. λόγοις. ίνα δὲ καὶ δικαστὴν ἐθέλεις γενέσθαι, 

μα μα 
Τοῦτ ἐχεῖνο, ἐς πεδίον τὸν ἵππον, ὡς 

ῥήτορά σε χα 

ὄντινα υ) σὺ δωροδοχήσας οἷἵα πολλὰ ποιεῖτε, ἄδικα 

πείσεις ὑπὲρ σοῦ Ψηφίσασθαι; 

ΛΟΥΝ. ο τούτου γε ἕνεκα: οὐδένα τοιοῦ- 

τον διχιτητὴν ὕποπτον Ἄ ἀμφίβολον ἀξιώσαιμ’ ἂν γενξ- 

σθαι καὶ ὅστις ἀποδώσεταί μοι τὴν Ψῆφον. Ορᾶτε γοῦν, 

τὴν Φιλοσοφίαν αὐτὴν μεθ’ ὑμῶν δικάστριαν ποιοῦµ.αι 

ἔγωγε. 

ΠΛΑΤ. Καὶ τίς ἂν κατηγορήσειεν, εἴ γε ἡμεῖς δι- 

κάσομεν; 
ΑΟΥΚ. Οἱ αὐτοὶ κατηγορεῖτε χαὶ δικάζετε: οὐδὲν 

οὐδὲ τοῦτο δέδια: τοσοῦτον ὑπερφέρω τοῖς δικαίοις χαὶ 

εχ περιουσίας ἀπολογήσασθαι ὑπολαμθάνω. 

ΙΙ λιμώ μ ο- [στο -- ο7Α) 

ναπ]ο5 5ροοῖε οἱ εο]οπίρι5; ςῖ (πἱάθπι Ίερογο ]ος 5οῖαί αἲἰ- 

ϱ ααἲς εί πεσίετο εἰ 6ΦΠΟΙΠΠΑΤΕ, πε α]ίθι 38 αἰίογο ἀῑςειάσαί, 

Ἐδίπο Ἰσίίαν απ] λῖ5 Ροπί5 γοδἰπς α515 Πηαία απάσαί ἀἴσονο γ]- 

τὶς Ώθπο 46 56 πηθηἶ5, ἃ απίρα5 Ίαπ 1ου Παθθί, πἱ ο55ο αἲἰ- 

ηαῖς γίάσαας ὁ ηἰςί Γοτίο ϱο 5ἳΐ Ἰηποπίο, απο Τμαιηγτῖς αποη- 

ἆαπι απἲ Εππγίας., αἱ οσοἶπαί ἱροῖς Μαδίς, α απἶθης απ σΠΟ1 

αγίοπι αοσορεεῖ{, απί οσα Αρο]ίπο σοπίσηάα{, Ιαου]α! απδης 

οοπίγα Ίρδαπα πηπονίς Ἠα]α5 εί αν 5 δασἰ {αμα ἀαἴογειη. 

7. ΡΙΙΑΤ. ἴδια απἱάσια, ΥΙΥ [ουῖ5, οχ 1ΠείοΡαΤη αἲ{ο ᾖδ- 

οἸαμηαδίά : ππακίπιθ ομίπα τοις 1ροῖς 5υπί οοπἰταία, οἳ ἑ0 

Ππρογιαπίογοπι οδ(οηᾶυπί απζασῖαπα {παπα, σπαπά οἱ θῃη 

μανία. Ἰαῖς Ἰησναίας οίίαπα απίπηας αοζεά[έ, απϊ αοεορίῖςα 

πορίς, απο [αίστο, {ε]ΐς, οοπίτα πο ]αευ]αίας δἳς, Ίου πο 

ΗΝ 5εορο Ριοροδίίο, 4ᾳ ομηπίρη5 ποβς ηια]ε πἲῖ ἀἴοργος, 

του α {ο ρυαπιία αβοηνας, αποᾷ αροτίο ΠΡ] ΠΙΟ Ργαίο πο- 

5ίνο, ΠΟΠ. Ῥνομί μπας αποπηίαα5 πιδίογες, εί Ῥ]οπο οἶπα 

αμίνος.  Ἰίααιο γα] Ριορίοι ἵρδαπη Ίου πιο ἀἴσπις Π16115. 

8. Ἰμσο. γιάσῖςπαδ οπα ἵτα ααφοπ]ία[ἶ5, πε(ιο /αδίαπι 

απἱάα παν αἀπαἰΕ1Ηἱ5: απαπ(παπη ποη ρα{αΡα πα Πονί παπα 

Ῥο556, π{ αἲ Ῥ]αίοποια, αἆ ΟµΗγ5ίρρυπι απ ΑπσιοΙε]θηα 

απ! αἲ αἰἴπα αποπ(ΠαΠα Υοδίγήπα Ίνα ρεγγοηίαςς ΥΕΡΙΠΙ 5ο]ί 

νο αὖ ο[ιδιοςί νοῦας γἰάσραπαἰηἰ, 6556 16ΠΙΟΗΡΡΙΠΗΙ. 5εὰ 

σα ᾳαἷά ο5ί, εστία πο Ἰπάσπηπα (πα, Υπ αθηνα μη ος, πες 

απίο {ιά ἱσίαν Π1ο οὐσἰά οι 115. 

οσα 

Ὑοδίγπα οπῖπα Ίου. 4ποφΠε 

πο νἱ, πθο Ῥνομί απῖς πορΙςιου εδ, Του δεγε)ε, 

«ος ᾖ1γο Πίος ἁῑ η, ος ἁΤεῖ5 Ἱπνίσσπα απ 1ἠδαπε γαΠΙΟΠΙΡΗ. 

Τίαφιο ]πάΐσς εαρίο ἀοθΗδαἱ6 πε ΥΟ5 απ! βίηα] οἱηης5, απξ 

ποπ ΠΟ ΠΟ ση ςιι([ασίῖς γεςίτίς εἰθ- 

σοηῇῖς : 6ρο Υνθιο οπϊηα]ηί δις γεδροπάεΡο.  8Ι ἀοϊπᾶο ραγεαῖ 

11 [οοῖσδο Ππ]ηγίαπα, άᾳπο 46 της 5απθηΤέ (οπή, 5ιιςί]- 

πθῦο. ΠΙΠΙΙΓΙΙΗ {αδίανα ῬῶΠαΠα5 ΥΟ5 Υογο ΠΠ] ρου ΥΙπη απάς- 

Μη15. Φἱ νογο, οοση[ίοπο Γασία, Ρ5 γουῖς οἱ εχρε» Γερῦδ- 

Ἰιουςῖοπίς Ἱηγομίαι, ἀμ5ο[γουί πῃο 5οσεί {π416ε5, ος νεο 

Ίπᾶο ἵπ οος ἵνα νους, αἱ ἀεεοροναπί Υος εἰ εΟΠΙΓα Ώ0Σ 

πο ταΠΙ. 

ϱ, ΡΙΙΑΤ. Ἠου νενο ἴ]ιὰ [αδηῖς, Ἐσαπα τη οαππρυα, Πὲ 

μα. πρι] κ. ἵπ. ΓΓαπά σα αἱ ρη5 αμθας. Αἰππί επίπ {ε 

Ἠιθίοίθῃα 6556 οἱ οαιικίά(σΠα οἱ Υογς η ἵπ ἀἰσεπᾶο Υεἴεᾶ: 

{οιώη. ΟΠΟΙΑ Υογο {πάἱσοΠα γἱ5 Πουί, 4πθπα {πα πΟῦ ΠΙΠΠΕ: 

πἶδας οοιγαρία πα (ο/α5ηιος! οπίπα πη]ία (αοἳ1ς) Ἱπά σας, πἲ - 

Ἰπ]ηςία 56ο ΠΕΙ {6 [ογαί 5οπ{επΙαπη 5 

11160. Ἠαο απἱάθπι οπγα Υο5 Πειο : 5αδρεοίαΠῃ 14 σεηἩς 

πάίσσνα, απ απιβΙΡ ΙΑ απίαιο οαἱοα]ατη ΠΗΙ ΠΩ ΥΕΠ- 

αἱ. 6556 Υοἱίπη ποΙποΠη.  Υἰάεία οηἶπι» ἵρδαπι ΥοΡΙΒΟΠΗΝ 

Ῥ]η]οκορ]ιίαπα ἠπάίσοιη γοῬίς 1ρ5ο [ετο. 

ΡΙΑΤ. Οπ]ς Ἰαῖίας αεοιδεέ, οἸᾳπίᾶθηι πος ᾖπάἱοσίαηι 5ι- 

ΠΊΙΡ2 

1110. Ὑος Ἱᾶσπι οἱ αοοςα{θ εἰ Ιπάϊσαίθ. 

ἔπηο ἀἰσίαγαπι σοπΠάο. 

Νο μου ἰάσΠ) 

ππσίπο : (απίπα αδία οαα5ῶ 51θετο, εί εκ αὐαπάση Ρηο 



--- ------ μμυυυυυυ-----ἶἶ.--ω- 

(ὅτο - υ8ι) 

10. ΠΛΑΤ. Τί ποιῶμεν, ὦ Πυθαγόρα καὶ Σώ- 
Χρατες; ἔοιχε γὰρ οὐκ ἄλογα ὃ ἀνὴρ προκαλεῖσθαι 

αξιῶν. 
ΣΩΚ. Τί δ) ἄλλο Ἡ βαδίζωμεν ἐπὶ τὸ δικαστήριον 

/ / 3 ΄ [κ Δ 

καὶ τὴν Φιλοσοφίαν παραλαθόντες ἀκούσωμεν ὅ τι καὶ 
ο σετ που πο Αρ ορ τε λλὸ πολογήσεται' τὸ πρὸ δίκης γὰρ οὐχ ἡμέτερον, ἀλλὰ 

α ος Ασρο ος πο. 
δεινῶς ἴδιωτικὸν , ὀργίλων τινῶν ἀνθρώπων χαὶ τὸ δί-- 

σαιον ἓν τῇ 7ε1ρὶ τιθεµένων. Παρέξομεν οὖν ἀφορμ ς 
Δ 

τοῖς χακηγορε ν΄ "ουσ. χαταλεύσαντες ἄνδρ α μηδὲ 

ἀπολογησάµενον ὑπὲρ ἑαυτοῦ, καὶ ταῦτα προ λνη 
/ σ ν 3 . 4 ” ολοι οα 

7 αν αὐτοὶ λεγοντε. Ἡ τί ἂν εἴποιμεν Ἄνύτου 

πέρι καὶ Μελήτου, τῶν ἐμοῦ κατηγορησ 
τε Δικαστῶν, εἶ οὗτος τεθνήξεται μηδὲ 

πα 

σάν το ἢ τῶν 

τὸ παράπα » 

αν 

ὀατος µεταλαθών; 

ΠΛΑΤ. Ἆρις στα παραινεῖς, ῶ Σώκρατες' 

ἀπίωμεν ἐπὶ τὴν Φιλοσοφίαν" ἡ δὲ δικασάτω, καὶ 
ἡμᾶς ἆ ἀγαπήσομεν οἷς ἂν . ἐκείνη διαγνῷ. 

ΛΟΥΚ. Εὖ Ύ ὥ σοφώτ τοι, 

κα Ὃ ο 
σα δεήσει γὰρ αὐτῶν ο ὕστερον. ἐν τῷ δικα- 
στηρίῳ. Ποῦ δὲ τὴν Φιλοσοφί αν εὕροι τις ἄν; οὐ Ὑὰρ 

οἴδα ἔνθα οἰκεῖ- καίΐτοι πάνυ πολὺν ἐπλανήθην 1ρό- 

νον αναζητῶν τὴν οἴκίαν, ὡς ξυγγενοίµην αὐτῃ: 
ἐντυγχάνων ἄν τισι τριθώνικ περιθεθληµένοις καὶ πώ- 

ο! 
ὥστε 

/ ο 
ἀμείνω ταχυτα 

εἶτα 

“γώνας βαθεῖς καθειµένοις παρ᾽ αὐτῆς ἐκείνης ἤχειν φά-- 

σκουσιν, οἵόμενος εἰδέναι αὐτοὺς ἀνηρώτων: οἳ δὲ πολὺ 
το ΗΕΜΕΗΕΜΕ ΒΑΡΟΣ ε ; 

"μᾶλλον ἐμοῦ ἀγνοσῦντες ἢ οὐδ ὅλως ἀπεκρίνοντό µοι, 
« ἃ δλ}/ 3 ΄ 3 

ὡς μὴ ἐλέγχοιντο οὐχ εἰδότες,  ἄλλην θύραν ἀντ᾽ ἅλ-- 
λ ο ραδοί να -- ΕΕ πι μες ης ἀπεβείκνυον. Οὐδέπω γοῦν καὶ τήµερον ἐξευρεῖν 

ος 
να τὴν οἰκίαν. 

ἳ αν αμονν δὲ αὐτὸς εἰκάσας τ ξεναγήσαν τόςτινος 

σον ὃ ἂν ἐπί τινας θύρας βεβαίως ἐλπίσας τότε γοῦν εὖ- 

σας τεκμαιρόµενος τῷ πλήθει τῶν ἐσιόντων τε καὶ 
τη ος Ὃ 

Εξιόντων, ἁπάντων σχυθρωπῶν καὶ τὰ σχήματα εὐ- 
κο 4 -ω λ 

σταλῶν καὶ φροντιστικῶν πὴν πρόσοψιν: μετὰ τούτων 
.. 

ἐσῆλθον. Εἴ 

τε μάλιστα ἐ 

τα ο 9 κ) λ λα 
οὖν ξυμπαραθυσθεὶς καὶ αὐτὸς τα ἑώρων 

γύναιόν τι οὐχ ἁπλοϊκὸν, εἰ καὶ ὅ ς τὸ ἄφε-- 

λὲς καὶ ἀκόσμητον ἑαυτὴν ἐρρύθμιζεν, ἀλλὰ κατεφάνη 

μοι αὐτίκα οὐδὲ τὸ ἄνετον δοχοῦν τῆς χόµης ἀκαλλώ-- 

πειστον ἐῶσα οὐδξ τοῦ ἵματίου τὴν ἀναθολὴν ἀνετετη- 
δεύτως περιστέλλουσα" 

αὐτοῖς καὶ πρὸς εὐπρέπειαν τῷ ἀθεραπεύτ 

προσχρωµένη. Ὑπεφαίνετο δέ τι καὶ Ψιμύθιον καὶ 
. αμ, ς 

φῦχος καὶ τὰ ῥήματα πάντα ἑταιρικά: καὶ ἐπαινουμένη 

ρο] εν / 

Ἑ ην κοσμουμένη 
Ὅ 
ο ο - εώ] ο ον 

η 

ᾧ δοχοῦντι 

απ... ο 
"Ὅπο τῶν ἐραστῶν ἐς κάλλος ἔχαιρε, καὶ εἲ δοίη τις, 

/ 37 

-περοχξίρως ἐδέχετο, καὶ τοὺς πλουσιωτέρους ἂν παρα-- 

καθισαμένη πλησίον τοὺς πένητας τῶν ἐραστῶν οὐδὲ 
“Ἔροσέβλεπε. Ἠολλάκις δὲ 

χατὰ τὸ ἀκούσιον ἑώρων περιδέραια χρύσεα τ τῶν κλοιῶν 

«Φαχύτερα. Ταῦτα ἰδξὼν ἐπὶ πόδας αὖ εὐθὺς ἆ ἀνέστρε- 

Φον οἰκτείρας δηλαδη τοὺς κακοδαίµονας ἐχείνους οὐ τῆς 

δοὸς, αλλὰ τοῦ πώγωνος ἑλκομένους πρὸς αὐτῆς καὶ | 
κατὰ τὸν Ἰξίονα εἰδώλῳ ἀντὶ τῆς ρας ἔ ξυνόντας. 

18. ΠΛΑΤ. ου μὲν ὀρθῶς ἔλεξας' οὐδὲ γὰρ 

καὶ γυμνωθείσης αὐτῆς 

ΡΙΡΟΑΤΟΠΗ. 10 --- 1δ. 107 

10. ΡΙΙΑΤ. Οπἷὰ αθίμας, Ῥγίμασοτα εί Βοεγαίος2 ν]άθ- 

{αγ οπΊπι ΥΓ ΠΟΠ ΡΓῶί6Γ ταΓἱοηθΙΠ ΡΓΟΤΟεαΓΕ τε]]ε αἲ ]αά]- 

οἵσπι. 

5Ο0ΟΠ. Οπ]ά γετο αἰῑπά απαπι 6αππας αἲ {ριπα], οί 

ακκυππία. Ῥ]Η]οςορ]ία απάἴαπχας, απῖά οπαδα ὀἱοίατας ςἳτ. 

Ππάϊεία επῖπι οαιιξα 4αΠΊΠᾶΓθ ΠΟΣίΤΗΠΙ ΠΟΠ οδε, 5οἡ να]άο 

Ιάἱοίἵσομτη, Ἱγαουπάογαπα 4αογαπάαπα Ποπηίππη εἰ ]ης ἵπ πιαπ 

Ῥοποπίῖαπι: Ῥταβοεβίπιας οηῖπῃ οσσαδῖοπες νο]επίῖβριι5 π]α]ο 

46 ποδῖς Ιοη1, 5ἳ Ἱπαϊοία οαξα γΙταπα Ἰαρίάθιπας, ἱά618 ο0- 

πηῖηος σαιάεγθ ος {η5Ηία Ρτο[ος»ί : απί ἄθ ΔηγΙΟ ας ΜΕΗίο 

απῖᾶ. ἀἴεοππὴς, πηοῖς αοοησαίοτίρας, απί 4ᾳ Ἡδ ααἴ ἔππι 

εγαηί Ἰαάΐσος, 5ἱ Μίο πο ααπα φπἱάσπα ε0Πέθδδα θἱ εΙερογάτα 

αἆ ἀε[οηΣίοπαπα ππονΙαέαγ2 

ΡΙΗΑΤ. Ορβπιε ΊποΠε5, Φοσταίε. Ἱίααπε αΏεαπιας αἆ 

ῬμΠοξορμίαπι :. Ἱ]α {παϊεοί, οἱ πος 5οηίεπίία Ἰπας εἰαυῖ- 

πΗς. 

1. Πο. Ἐσα, υγ ςαρίοπςςίπηϊ , πιε]ῖογα Ιδέα δ{ πηααῖς 

Ἰομίήμα. Ὑεταπι Ἰαρίᾶες εετναίε, μῖ ἀῑνί : ορια5 επίπι 

Ραμ]]ο ρο»ἱ 115 ον] αρά (πραπα]. Τρί Υονο ΡΙΙο5ορΗΙ8ΠΙ 

ηγοπίαί αΠααῖς» πεηιο οπ]πα αΏῖ Παβ]ίοί, πονῖ; απαπαᾶπα 

Ίοηβο ἴεπιροτα οὔειταν] ἆοπιο οἶας απτοπᾶα, αἱ 1]πας «οΙ- 

ππεἰπάἴπο οταν. Ώεϊπάς (ππα Πποίάθτεια ἵπ αποδάαπα ρα]- 

Ποῖῖς απηϊοίος οἱ Ργο]ῖνας Ρατβας ςαὐπη{εηίος, απῖ αΏ ]α 

56 τοπίο ἀῑερτεπί, Ῥηίαης Ίος 5οἶτο, Ππίεγγοσαβανι : αἲ 

1, ααϊ πηπ]{ίο παπα 65ο πιασὶς Ισποταταπί, απῖ Ῥ]αΠε ΠΟΠ 

πο Ισποναπίσ 5ασ εοπν]ηποεγεπίας, απ 

Πασπε αἲ Ἠο- 

ταςροπάθτο η, 

αΠαπα Ρτο α[α Ιαπισηα. πηηῖ ἀεπιοηδίτατθ. 

ἀἴεγπαπα 4ἴθπ] ποπάπαπα Ιπγοπίτα Πλας ἀοπΊάΠ1 Ῥοίπ. 

19. 5.8 γετο γε] ππεα εοπ]θείητα γε] αἰἴππο ἀεάπεεπίε 

αἆ Ίαππας (ααςάαπῃ ἀθ]αίας πα, Πγπια ΟΠΠ 5Ρ6 {απάεπι αἰῖ- 

απαπᾶο πε Πηγεπῖςεο, Ἰάᾳπο οοἩϊσεβαπα εκ ππυ Πα ἀῑπε ἵπ- 

{παπίΐαπη αἱ οχουπ[ῖαπα, απἲ 5ετετῖ οΠΊΠ65 γἰάευεηίι, Ἠ- 

τα οοπιροςίίο, οἱ γυ]ία αετίογεπα οοσἰαίοπεπι Ργᾶ 58 

[ειοηίε. Οαπι Ἠῖς Ισίίας οαπου]απα πηο Πη[οτεῖθης οἱ ἴρ5θ ἵη- 

{ταβαπι. Ὠοϊπάε γ1άΙ πια Πθγοπ]απα πηΙηῖπια οσα ἱάαπ), (πᾶη- 

{απηγῖς αἲ αἰπαρ]ε[ίαίοπαι απαπάαπα ου]ία5 εχρεΓίεπῃ 56 60Π- 

οἴππατεί: 5εᾷ πιον πηΠῖ αρρατα1! 5οἡ[εθε, θαΏ1 ΠΒ 16 60Π135, 

απας περ]σοπίου ςο]υίας γἰάετῖ γο]εβαί, Ππογπαίας τοµαπίςσε, 

ηθΠιθ γες!ῖ» απη]οίΙπη 5ἶπαο α[[οοία[ῖοπα οοπιροξηῖςςθς πιᾶ- 

η{[εςίο απἴεπῃ Ἡς 5ο τεῦῃς οχογπατεγας, οἱἳ αἆ ἀεσθηίίαπι 

αδδπη]]αίο Ἠ]ο ομ]ίέας πεσ]θοία Ἴδα [αεταί.  Ῥαρ]ασεραί 

τετο οίαπα αἰἰφπαπίαπα οογας5α αἱ [αοί, νεΓῦασιθ οιΙηίπο, 

ποτοἰτ]σία; Ἰαπάατίαπε 5ε αὖ αππα(ονίρα5 Ῥα]ο γη ἁπίς πο- 

πιίπε σαιάεβραί, αἱ, 5ἵ ᾳαἲ5 πιά ἀανεί, αεεἰρἰεβαί επρίάθε, εἴ 

ἀῑῑογες Ῥτορο 5ε αδδίάεγα Ί4βεῃ5, ΡΠΡΕΓΕΣ αΠΙΑἴΟΓΗΠΙ 5Η10- 

τά πε γεςρισῖεβαί απ]άθπα. δαρε γοτο οἴαιη 5ἱ ἵπαργπάθις 

ππόατοίας, γἰάσραπα πποπ]]α. Πλας απτθα Ἠοίςδ ογαδδΙοΓᾶ- 

Ἠωο νΙάεῃς Ίπδα ϱος Υγεςισία π]οχ τεσεςςῖ, πηςεταίας ΠΕΙΗΡε 

Ἰη[ε]ίους 1]ο5, απὶ 5ο αἲ ἵ]α Ποπ πᾶ5ο (πἶάεπα, 564 Ῥατρα 

ἀποῖ ραϊεγεηίΗς, οἱ Ἰχῖοηίς εχεπιρ]ο ΙΠαπεια 5ΡθεἴεΠα αΠι- 
Ῥ]εείεγοπίατ Ρτο {1ποῃθ. 

19. ΡΙΙΑΤ. Ἠ]αά απϊάσπα τεοία ἀῑνίςίϊ : πθαιιε οπἶπι πι 



Αλή 

πρόδηλος οὗ ι Ὑνώριμος ή θύρα. Πλὼὴν ἀλλὰ 

οὐδὲν δεήσει ας αν ἐπὶ τὴν οἰκίαν: ἐνταῦθα γὰρ ἐν 

Κεραμεικῷ ὑπομενοῦμεν αὐτήν. Ἡ δὲ ἤδη που ἀφί- 

ξεται ἐπανιοῦσα εξ Ἄκαδημε ίας, ὥς πε εριπατήσ 

ἐν Ε Ποικίλη" τοῦτο ὁσημέραι ποιεῖν ἔθος αὔτηῃ: μᾶλλον 

Ὀρᾶς τὴν κόσμιον, τὴν ἀπὸ τοῦ 
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οσλ 

λ 
ειε χαι 

δὲ ἤδη προσέρχεται. 
σχήματος, τὴν προσην τὸ βλέμμα, τὴν 

ἠρέμα βαδίζουσαν; 

ΛΟΥΚ. Πολλὰς ὁμοίας ὅρῶ τό τε σχημα καὶ τὸ 
/Ν Ν . / αἁ { / ν { ο 

βάδισμα καὶ τὴν ἀναθολήν. ἸΚαΐτοι µία πάντως ἤ Υε 
ἀληθὴς Φιλοσοφία ἐστὶν ἐν αὐταῖς. 

ΠΛΑΤ. Εὺ λέγεις. 

ών μόνον. 

3 
ἐπὶ συγνοία 

Ἀλλὰ δηλώσει τις ἐστὶ φθεγ- 

ο ΦΙΛ. Παπαῇ: τί Πλάτων καὶ Χρύσιππος ἄνω 

χαὶ τες καὶ οἵ ἄλλοι πάντες» αὐτὰ δὴ τὰ Χε-- 

φα]σια µου τῶν μαθημάτων: 

τι ὑμᾶς ἐ ἐλύπει τῶν κάτω: όργιζ ζομέ ένοις γοῦν ἐοίκατε 

καὶ τίνα τοῦτον ξυλλαθόντες ἅ ἄγετε; η που ο 

τις ἢ ὃς κα Ἠ Ἱερόσυλός ἐστι; 

ΠΛΑΤ. Νὴ δύ, ὁ Φιλοσοφία, πάντων γε ἱεροσύ-- 
ρ νλ / κ. 3 

λων ρα, ὃς τὴν ἱερωτάτην σὲ καχῶς ἀγορεύειν 

τί αὖθις ἐ ἐς τὸν βίον} ἀρά 

ς / 

ἐπεχείρησε καὶ ἡμᾶς ἅπαντας, ὁπόσοι τι παρὰ σοῦ 

µμαθόντες τοῖς μεθ) ἡμᾶς καταλελοίπαμεν. 

ΦΙΛ. ΠΕῖτα ἠγανακτήσατε λοιδορησαμένου τινὸς, 

χαὶ ταῦτα εἰδότες ἐμὲ, οἷα πρὸς τῆς Κωμφδίας ἀκού-- 
ουσα ἐν τοῖς Διονυσίοις ὅμως φίλην τε αὐτὴν ἥγημαι 

καὶ οὔτε ἐδικασάμην οὔτε ἠτιασάμην προσελθοῦσα, 
ἐφίημι δὲ παίζειν τὰ εἰκότα καὶ τὰ ξυνήθη τῇ ἑορτῃ; 
οἶδα γὰρ ὡς οὐκ ἄν τι ὑπὸ σκώμ.µατος γεῖρον γένοιτο, 

ἀλλὰ τοὐναντίον ὅπερ ἂν ᾖ καλὸν, ὥσπερ τὸ ρυσίον 

ἀποσμώμενον τοῖς κόμµασι λαμππρότερον ἀποστίλθει 

καὶ φανερώτερον Ὑίγνεται. “ὙΥμεῖς δ) οὐκ οἵδ' ὅπως 
ὀργίλοι καὶ ἀγανακτικοὶ γεγόνατε. ί δ' οὖν αὐτὸν 

ἄγχετε; 

ΠΛΑΊΤ. Μίαν ἡμέραν ταύτην παραιτησάμεναν ή ἥκο- 

μεν ἐπ᾽ αὐτὸν, ὡς ὑπόσχη τὴν ἀξίαν. ὧν δέδραχε: φῆμαι 

γὰρ ἡμῖν διήγγελλον οἷα ἔλεγεν ἐπιὼν ἐς τὰ πλήθη καθ’ 
ἡμῶν. 

νὰ 

ΦΙΛ. Ἑίτα πρὸ δίκης οὐδὲ ἀπολογησάμενον 

ἀποχτενεῖτε; δῆλος γοῦν ἐστιν εἴπεῖν τι θέλων. 

ΠΛΑΤ. Οὐκ, 
Καὶ σοὶ ἂν ο. τοῦτο, ποιήση τέλος τῆς δίκης. 

ΦΙΛ. Τί φὴς σόι 
ΑΟΥΤ. Τοῦτο αὐτὸ, ὦ δέσποινα Φιλοσοφία, ὔ ἅπερ 

καὶ µόγη τἀληθὲς ἂν εὑρεῖν δύναιο: µόγις γοῦν εὑρόμην 
πολλὰ ἱκετεύσας τὸ σοὶ φυλαχθῆναι τὴν δίκην. 

ἀλλ ἐπὶ σὲ τὸ πᾶν ἀνεθαλόμεθα. 

ΠΛΑΤ. Νῦν, ὦ κατάρατε, δέσποιναν αὐτὴν καλεῖς, 
πρῴην δὲ τὸ ἀτιμότατον Φιλοσοφίαν ἀπέφαινες ἐν το- 

νο , 3 ν ; ν. / 12 3 τω [κά 

σούτῳ θεάτρῳ ἀποχηρύττων κατὰ µέρη δύ᾽ ὀθολῶν ἕκα- 

στον εἶδος αὐτῆς τῶν ΙΟΥΣ 

ΦΙΛ. Ὁρᾶτε, μὴ οὐ Φιλοσοφίαν οὗτός 5, ἀλλὰ 
Ὑόητας ἄνδρας ἐπὶ τῷ ἡμετέρῳ ὀνόματι πολλὰ καὶ 
μιαρὰ πράττοντας Ἰγόρευσε χακῶς. 

ΑΑΤΕΥΣ. 14, 15. (585 -- 686) 

Ριοραίπ]ο ]άπηα, πεβπε Ἠοία ομηΗΙΡΣ. ΟΡΘΗ πο ορΗς. 

απἱά σπα οδί ἀοιπατη αἲἲ Π]απῃ Ίτο : Πἱο θΗ1Π1 1ρδαΠῃ ἵπ Οογαμηΐσο | 

οΡαεΠΛΙΣ, πιοχ Ἀπὸ γεπίααπη Τη τεβῖία αἲ Αοαάρηνία, αἱ ἵπ 

Ῥωοῖ]ε Ἱπαπαρη]εί, αιιοᾷ [αθειο 5ο]εί αποβάϊο. Θπ]η Ίαν 

αεοθαῖ.  γϊάεη) Ί]απι ἀοοσπίῖ αρία, αδρεεία ρτορίῇο, 

σπα εοβιαριπᾶα ρ]ασῖάε ΙποραΙ ο 

150. Μη]ίας νίάεο φἰπη]ε5 Παβία, ἵποσδδα αἴααο απη- 

οἵα τ οί {αΠΙ6Π ΤπΙο Ία5 σποσπο ππα {απίαπ οδί γεια απἰ- | 

4οπα ῬμΠοδορ]ῖα. 

ΡΙΙΑΤ. Ἠεεία; 5εᾷ ααπα ]οᾳαἱ Ἱπαῖρίαί, 5α1ῑς 5ε Ίρρα Ἰπαῖ- | 

οαΡί. 

14. ΡΗΗΠ,. Υαμ1 αἱ Ρ]αίο οἱ Ογγεἵρρα5 αριιά ΞΗΡΕΤΟΣ, | 

αἱ Απδίοίε]ες., οἱ το]ααῖ ΟΠΊΠΟΞ, ἴρδα ἀἰξαίρμπαρ πηους ος 

ΡΙίαΣ απῖά νο ταῖδις ἴπ ναι παπα απἷᾷ αἀγοιςί γοῬῖς 

αριά Ἱη[οτος ασοἰα το Ἱναῖ οσγία γ]άσηηϊπ]. Εί ααῖς οξέα ση 

εαρίαπα Ἠἱο ἀποΙ15 5 5ορΙέΤΟΓΗΠΊΠΕ 5ρο]αίος οδί, απ 1ο: 

πη]σ]άα, απ. 5αογ]εσιας ἳ 

ΡΙΙΑΤ. Εἰ απἶάσπα, Ῥ]ή]οδορηία, 5αογ]οσογαα ΟΠΙΠΙΠΗΗ 

εοε]οξ[ί5δίπα5, απ! 54ΠΟΠΙΞΣΙΠΙάΠΗ {ο ππα]εά]οίῖς Ἰα46γ6 απ5ις 

5Ι{, οἱ πο5 ΟΠΠΕΣ, αποίαιοί αλαπῖά αοΓΗΠΙ, σπα αρα {ε 

ἀἰάϊοργαπια5, Ρορίοτῖς γομφαΙπ]ς. 

ΡΗΠ,. Εέ νο ΙπάϊσπαΙ οδ[ῖ5 πια]εδίσσπία ποβῖς αποάαπα, 

Ἰάᾳπ6 ά ΠΠ πη 5οἶα[ἶς, αα]ία α Οοπιααία απάΤεης Ὠοηγδίϊς, 

{αππθη αππσαπα 1] Ῥηίοπα, πθαπο {π 115 γοσατίπα ἨΠ(ΠαΠΗ, 

πθ(Π6 αοζθάθη5 ΟΠΠ Π]α οχροςµααγοίπΣ 5ο ραΐΐατ Ἠ]απι 

Ἰαάσγο απ εοπγοπῖνο γΙάδπία οἱ 5ο]ομηπία 5η! 115 [ες 

απῖρρο «πΠ1 ΠΟΥΘΙΙΠΙ, πΙι1] α ἀῑσίο Πευῖ ἀοίοιίας, 5οὀ οοπίτᾶ 

οα, απο Ῥ]οἨγάπα δἷέ, αἱ ατα 1ρ5ᾶ ΡεΓοιςδείοηο ἀεί6ι- 

ΦΗΠΙ οἸαμίς οχδρ]επάσδεστο οἱ Πενὶ πΙαπΙ[ο5{ῖΗ5.. Ύ08 Υογο 

ποδοῖο 4ΠοΙΠΟ(Ο. ἹΤαουπά! [αο είς οἱ Πηίαρί]ες. Οι] 

πογο οο]]απα ορίογαθί1ς Ποπηῖηϊ ο 

ΡΙΙΑΤ. Οοπιπιοαία απίας Ἠ]ας ἀῑδί Ηπηίο, οοπίγα πι 

γοπίπαας, αἱ ἀἱσηαπι [αο5 5αἱ5 Ῥώπαπα δα5Ηποαί. Ἐαπᾶ 

οπίπα αἲ πος ρογ]οίαπη οδί, απα]ία ἵπ οΟΠΟΙΟΠΕΠΙ ΡΤΟΡΙΘΞΒΗΕ 

46 ποβίς ἀῑχανί. 

15. ῬΗΠΙ,. Ὠοϊπάο Υος αι απίο [ποἱοἵπη, ἹπάΙοία εαδα 

Ἱπίογβοίοιῖς 5 αρρατοί οογίο ἀἱσαγο Πάπα γεῖ]ο αἰαυ[ά. 

ΡΙΙΑΤ. Νοη; 5οᾷ αἲ {ο το]οοίππας οπηπία. Ας ΗΡΙ φἱ ἴα 

νϊάσίας, ἴπ Πίοπῃ 4ΤΠΊε5. 

ΡΗΠ,. Τα απῖὰ αἱδο 

11ο. Τάοπι που, Ρ]Η]οδορ]ία. ἀοπηίπα, απ 5ο] ΠΘΙΙΠΕ 

Ἰπνοπίγο ΥΘΓΙΠΗ Ροβδῖδ.. Τίααπο νὶκ πα] 15 ργοσίμς Ίου ἴπ]- 

ρείνανί, Π)ί αἱ οοβηϊο «ας; δεΓγαΓεί). 

ῬΙΑΤ. Νιαπο, 5αθοΠΙθ, ἀοπιίπαΠ γοσας» Ραμ]ο απίε 

νοτο οοπίθπι{ἰ5δίπηαπα ΤΥΗΠΙ Ῥγοπηποίαμας. ΡΙΙ]οδορμίαπα, 

1ῃ {απίο {Ποαίτο Ργωσομίο ΥοΠάΘΗ5, δἱ 4ἄποῦις απἶάενη οἩο- | 

15 σομας απαππαποάφαο ας ἀἱδριίαΙοπΙπη. 

ῬΗΠΠ,. Υϊάείο πε ἴδίαο πον Ῥ]οδορ]ίαπα, 56 ΙΠΙΡΟΣΙΟΓΕΣ ι 

αποξάαπα, ποςίῖ 5αΏ ποπηϊπῖς ομίθπία ἑππρία ππ]ία ραίταΠ” ἱ 

(65, (ναάμχοιί. 
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ΠΛΑΤ. Εἴσῃ αὐτίκα, ἣν ἐθέλῃς ἀκούειν ἄπολο- 
γουμένου µόνον. 

ΦΙΛ. Ἀπίωμεν 
τὸν αρ αὐτὴν, ὡς ἂν ἐκ 

/ 3} αν 2 
παν ον, μα ΛΛΟΝ ο- ες ἐπ᾽ Ἄρειον 

ρω ο 

περίωτης αι χατκ- 

16 Ποικίλη τέως περι- 
; 

Ὕι ας δν δὲ 

2 
κό. σνχι χαὶ αὖ ταὶ δοχοῦσιν. 

πας. 
ΦΙΛ. Ἄρετὴ μὲν ᾗ ἀνδράδης αὕτη, Σωφροσυνη ὃξ 

ο νε ρτοι- ίνη καὶ Ἀικαιοσύνη { παρ᾽ αὐτήν. ἡ δὲ προηγου 
ρα Π ο, πα 

ένη Παιδ εία, ἡᾗ ἀμνδρὰ δὲ αὕτη καὶ ἀσαφὴς τὸ γρῦμα 

Πας εστιν. 

γην οὐχ ὅρᾶς,᾽ την 

διολισθάνουσαν- 

ΦΙΛ. Ῥὴν ἀκαλλώπιστ τον 
53 

ἐχεί 

γυμνὴν, τὴν ὑποφεύγουσαν καὶ 
τ- « ο -. ’ 

ΛΟΥΤΚ. Ορῶ νον μόγις. Ἀλλὰ : 
΄ 

Ἴνοιτο καὶ ἐντελὲς τὸ ξυν εσυ ον» τὴν 

ὰ τί οὐχὶ χαὶ ταύτας 
ἄγεις, ὡς πλῆρες 
Ἀλήθειαν δὲ -ε καὶ ξυνήγορον ἀναθιθάσασθαι 

δίκην βούλομαι. 

ΦΙΛ. Νὀ Δία, ἀκολουθήσατε 
δίκην. καὶ 

περὺὸς τη 

πὸν γὰρ µίαν δικάσαι 

τέρων ἐσομένην. 

17. ΑΛΗΘ. Ἄπιτε ὁ 
ἀκούειν ἃ πάλαι οἴδα ὅπτο Ἡ 

ΦΙΛ. Ἀλλ) ἡμῖν, ο ὦ Ἀλήθεια, ἐν 

ἕκαστα. 

: 
ξυνδικάζοις 

Δ/ 
οξουτ. 

ἂν, ὡς καὶ καταμ.ηγύοις 

ΑΛΗΟ. Οὐκον 

τούτω συνοικοτάτω μοι ὄντε: 

ΦΙΛ. Καὶ µάλα ὅπόσας 

ΑΛΗΟ. Ἔπεσθον, ῶ Ἐλευθερία καὶ Παροησία, 
μεθ’ ἡμῶν, ὥς τὸν δείλαιον τουτονὶ ἀνθρωπίσκον ρα- ἱ Ι 

ὶ ΔΝ σν/ 
ἐπάγωναι και το θεραπαινιδίω 

αν ἐθε) ελης- 

: . ΜΕ. 
στὴν ἡμέτερον ὄντα χινδυνεύοντα ἐπὶ. οὔδειμιᾷ προφάσει 

. Ξ 8 μεσα 
δικαΐία σῶσαι δυνηθῶμεν: σὺ δὲ, ὦ Ἔλεγεε, αὐτοῦ 
περίμτνε. 

ΑΟΥΚ. Μηδαμῶς, ὦ δέσποινα, ἠκέτω δὲ καὶ οὗ-- 
Ξ ; 

τος, εἶ καί τις ἄλλος: οὐ γὰρ τοῖς τυχοῦσι θηρίοις προσ 

πολεμῆσαι δεήσει µε, ἀλλ’ ἁλαζόσιν ἀνθρώποις καὶ 

υσελέγχτοις, ἀεί τινας ἀποφυγὰς εὑρισκομένοις., 

ἄναγκαῖος ὁ Ἔλτι γχος. 

ος 

ΦΙΛ. Ἀναγκαιότατος μὲν οὖν: ἄμεινον δὲ, εἲ καὶ 
τὴν Ἀπόδειξιν τ παραλάδοις. 

᾽ 
Ἀλῃῆθ. ΄Ἔπεσθε πάντες, ἀναγκαιότατοι 

δοχεῖτε πρὸς τὴν δίκην. 

18. ΑΡΙΣΤ. ὉΟρᾶς: προσεταιρίζετ 
ῶ Φιλοσοφία, τὴν Ἀλήθειαν. 

ΦΙΛ. Εἶτα δέδιτε, ὦ Πλάτων καὶ Χρύσιππε . καὶ 

Ἀριστότελες, µή τι ψεύσηται ὑπὲρ αὐτοῦ Ἀλήθεια οὖσας 

ΠΛΑΤ. Οὐ τοῦτο, ἀλλὰ δεινῶς πανοῦργός 
καὶ κολακικός: ὥστε παραπείσει αὐτήν. 

ΦΙΛ. Θαρρεῖ ἴτε: οὐδὲν μὴ γένηται ἄδικον, Ἀιχαιο- 

Ἁνίωμεν οὖν. 

αι καθ ἡμῶν, 

τι 

ἐστι 

ρ σύνης ταύτης ξυμπαρούσης. 

19. Ἀλλ᾽ εἰπέ µοι σὺ, τί σοι τοὔνομα; 

ΧΥ. ΡΙΡΟΑΤΟΠ. 

| 
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ΡΙΙΑΤ. Ηος 5ίαΗπα 5εῖες., 5ἵ πιοᾷο οπαδα!η ἀἴείηγο θΡεΓαΠα 
ἀατονο]ασιῖς. 

ΡΗΙΙ,. ΑΡΘΕΠΙΗ5 ἵη Ατεορασαπη : Ρος τεγο ἵπ ἵρξαπι 
ΤΕΕΡΙ» πί εν Ἠ]α απαςὶ 5ρεοπ]α 5ἴππα] Τη οοπερεσία 5η! τος 
πΡάΠΟΡ οΠ1Ης5. 

10. Ύο5 νονο, απιῖσα, η Ῥωοῖία Ππίεγίπι Ἱπαπιρα]αίο, 
γεμίαπα ϱμΠα γοῬίς, Ίας Π{ε ααϊσαία. 

1050. Οπγετο ςππέ, ο Ῥ]ῆοξορ]]α 2 πἰάρπίατ επῖπα πηῖ]ι 
6{ ρεα ἀεσεπβῖςτίπια». 

ΡΗΗ.. Ὑπίας ες Ί]α γίτασο, Τεπηρεταπίία ία εί ρτορε 
ἴ]απι Πη5ηίία, ῥτασεᾶρης Υεγο ἘτιάΠῖο, 5ο οὔξειτα Π]α 
εἰ ἱεηυῖ εοἶογο Ὑεγίίας 5. 

150. Χοη νίάεο «παπα ἔα ἄῑσας. 

ΡΗΗ.. Ἄοηπε τἰᾶες Γαοἳ Πϊαπι εχροτίοπα, πηυόαπι, 5αρά- 
6εΠίεη 56 ΞΕΠΙΡεΓ εἰ εἰαθεπίεπ 2 

Ε90. Ἀωπο (αηάεπι γῆς γ]ᾶρο. 5εᾶ απἰάπῖ Ἰας ο[ῖαπι 
θά ποἵς, πί ρ]επας ρεγ[εοίηςαπο ποδῖς οοΠ5θ5σης Παί2 Ὑειῖ- 
ἰαἴεπη γετο εἴῖαπι αἀγοσαίαπῃ πι αἀάπορτο Τη Τ15 το]ο. 

ΡΗΗ.. Νεπιρε 5επυΠπηῖηϊ εἴίαπι τος : πες θΠΙΠι ΠΙο]οςίΙΠΙ 
επ, απαπα Ἰαάϊσατο οππξαπα, Θαπι(πθ ἄε τορις πος[ῖς 
Ππταπη. 

17. ΥΕΒ. Πε νος: 6ξο επῖπι ποπ ορα5 Παβθο απίτο 
απσς ἀπάππα 5οῖνῖ αἱ εἶπέ οοπηραταία. 

1500. Ὑετιπα ἴα ποβῖς, Ὑεπίας, αἀ[αοεῖς, παπάο ουέ 
ορας, ἵη πάϊσίο, πα Ἰπαϊοες 5ἱπσα]α. 

ΥΕΜ. Τίαφπε αἀάπεαπα εἴῖαπι ἆπας απεβ]α]ας πεας., συ 
5επηρεγ πἹεζπῃ ΠαυΙίαπ{2 

ΡΗΗ.. Ώτς 5απε ᾳποίᾳπος γο]ποτῖς. 

ΥΕΠ. Βεφα]πηπϊ, Πβετίας, εί τα, Τοππεπᾶϊ Εἰάπεῖα. τε 
Πη[ογίαπαίαπα Ἠππο ΠοππΠείοΠθΠη, ΠΙΔἴΟΓΕΠΙ ποξίταπα, ἵπ 
Ρεπεπ]ο ]ηδία πη]ία σαηςα γειςαπίεπι 5εγγᾶτε Ροδδίηῃς. Τι 
γετο, ἘΙεπεμε (Απσιοης), Πῖς ΠΠαΠΘ. 

ἨΡ0. ΜΠπίπιε γετο, ἀοπηῖπα :. απίπ Πίο είαπι, 5ἳ απῖς 
ας, γεπῖαί. Ἀθηπο επίπ ουπι τα]σατίρας Ρος ἄερι- 
ππαπάυπα πηῖ οί, 5ο ουπι ἱηςο]επββας Ποπημίρης εε 
απῖ ἀΠΙοΗῖπιε αγρπαπίς, ε[ασία εί 5επιρεΓ (πσράαηη Ἱπ- 
γεη[επίῖρης. Παφαε πευεεςατίας ε5έ ΕΙεπεβῃς. 

ΡΗΗ.. Μανῖπιε Π]ε απἶάεπι : τεσΏας γετο [εορηῖς, 
ΏεπποηςίταΓἴοηεπα εΜἴαπῃ αςςυπῃᾶς. 

ΥΕΒ. 5επϊπηϊηϊ οπΊπες, απαπάοαι]άρπι παχίπιο πθεες- 
ςαη αὖ Ἰαάϊοίαπα γιάσπηηϊ. 

18. ΑΒΙ5Τ. Υἱάεπ”5 αἆ 5πας Ρατίες α]ΠοΙέ, ο ῬμῆοξορΗία., 
οοπίτα πο» Υεγαίεπι. 

ΡΗΗΠ.. Εί νος πιεηηῖς, Ῥ]αΐο, ΟἨτγεῖρρε, Απίκοίεῖος. 

πε απἷά ππεη[ίαίητ Ῥτο 1ρ5ο, αππῃ 5ἷε γεπίας 

ΡΙΙΑΤ. Χο ἰξίπο ηπἶάεπι : εοά ΤγεϊβΙ]ῖ απβάαπα αςέη[[α 
εδί αἱ αἀπ]απάϊ [αοπ]ίαίο. Ἠαπαε Ρετειαςῖοπε α τια ἴ]αιτι 
αθάπσεῖ. 

ΥΕΠ. Βοπο απῖπιο εσἰοίε. ΝΤ Ρτο[εοίο Ἱπ]αξίαπι βοί, 

Ἠας απᾶ Ῥγῶκεηίε, Φαδΐα. Αποθηάαπηις ἰσίέαν. 

19. Ρεᾷ ἃδε ἀῑς, ααοᾶ ΠΡΙ ποπΙεῃ οςί2 

5ἵ 
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ΛΟΥΧΚ. Ἐμοὶ Παρρησιάδης Ἀληθίωνος τοῦ Ελεγ- ! 

ξικλέους. 

ΦΙΛ. παρα δέ: 

ΛΟΥΚ.Σ Ἓδρος :ὦ Φιλ οσοφία» : 

Ἀλλὰ τί τοῦτο; Καὶ γὰρ τούτων τυνὰς οἶδα 
δίκων οὐγ. ἧττον ἐμοῦ βαρθάρους τὸ γένος" ὁ τρόπος δὲ 

ς 2 ο / Ἀ. ο 
καὶ ἡ παιδεία οὗ κατὰ Ῥολέας ἢ Κυπρίους Ἄ ἢαθυλω- 

/ ολ Ὅπ / ο { / μον 
γίους ἢ Σταγειρίτας. Ἰαίτοι πρός γε σὲ οὐδὲν ἂν 
ευ) / / 3 3” Δ ς βά 6 

ἐλάττων Ὑένοιτο οὔδ' εἰ τὴν ϕ φωνὴν βάρ κρος εἴη τις, 
εἴπερ ἡ γνώμη ὀρθὴ καὶ δικαία φαίνοιτο οὖσα. 

ΦΙΛ. Ρὸ λέγεις; ἄλλως ηοῦν τοῦτο Ἱρόμην. 

90. Ἡ τέχνη δέ σοι τίς; Ἄξιον γὰρ ἐπίστασθαι 

τοῦτό γε. 

ΛΟΥΚ. Μισαλαζών εἰμι καὶ μισογόης χαὶ ἱ µισοψευ 

δὶς χαὶ μισότυφος καὶ μισῶ πδν τὸ τοιουτῶδες εἶδος 

τῶν μιαρῶν ἀνθρώπων : πάνυ δὲ πολλοί εἶσιν, ὥς οἶσθα. 

ΦΙΛ. Ἡράκλεις, πολυμισῃ τινα µέτει τὴν τέχνην. 
υ Ἡχ κ. .. , 

ΛΟΥΚ. Εὺ λέγεις: ὃρᾶς γοῦν ὁπόσοις ἀπεγθάνο-- 
εσο αν φὰ Αν πο ” κα. ΦΑΑΙΑ 

μαι καὶ ὡς κινδυνεύω δι αὐτήν. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὴν 

ἐναντίαν αὐτῇ πάνυ ἀχριθῶς οἶδα, λέγω δὴ τὴν ἀπὸ τοῦ 
Δ 3 Ν εά ΤΑ ᾱ- Λ Ν ’ 

φιλο τὴν ἀρχὴν ἔχουσαν Φιλαλήθης τε γὰρ καὶ φιλό-- 

χχλος καὶ φιλαπλοϊκὸς χαὶ ὅσα τῷ φιλεῖσθαι ξυγγενη" 
. Ἡ 3 . αλ / / / .μά .ω /. ς Ἀ)ἰ 

πλὴν ἀλλ ὀλίγοι πάνυ ταύτης ἄξιοι τῆς τέχνης" οἳ δὲ 

. πρ 
τῶν Ἐπευφρατιδίων. 

τῶν ἄντι- 

Φ 

ν 
πο σ. 

«μμ η λα. 
τῇ ἐναντία ταττόµενοι καὶ τῷ µίσει οἰχειότεροι 

/΄ -ω Ν Γ 

πε Ενταχισμύριοι. Κινδυνεύω τοιγαροῦν τὴν μὲν ὑπ 
.) τών Δ θὰ 7. μ.] 3 ἁργίας ἀπομαθεῖν ἤδη, τὴν δὲ πάνυ Ἠκριδωκέναι. 

της 
ΦΙΛ. Καὶ μὴν οὐχ. ἐχρῆν τοῦ Ὑὰρ αὐτοῦ καὶ τάδε, 

φασὶ, καὶ τάδε: ὥστε μὴ διαίρει τὸ τέχνα" µία γὰρ 

εωσον ν δύ᾽ εἶναι ὃ δοχοῦσαι. Ι μα 
δες ος τ σ 

Αονς- . Άμεινον σὺ ταῦτα οἴσθα, ὠ Φιλ ιοσοφία. : πω η Α 
Τὸ μέντοι ἐμον Ξρηζτόν ἐστιν, οἷον ων μὲν πονηρους 

μισεῖν, ἐπαινεῖν δὲ τοὺς χρηστοὺς χαὶ φιλξὶ εἴν. 

91. ΦΙΛ. Ἄγε δὴ, πάρεσµεν γὰρ ἔνθας ἐχρΏν: ἐν- 
Ἡ 

τοσς πώ τῷ 
ταῦθα που ἓν τῷ προνάῳ τῆς Πολιάδος δικάσωμ:Σν- 

Ἱέρεια διάθες ἡμῖν τὰ βάθρα, ἡμεῖς δὲ ἐν 

προσχυν ήσωμεν τη θεῷ. 

ΑΟΥΚ. Ὢ Ποιος, ἐλθέ μοι χατὰ τῶν σος, 

σύμμαγος ἀναμνησθεῖσα ὁπόσα ἐ ἐπιορκούντων ὁσημέραι 

ἀχούεις αὐτῶν" καὶ ἃ πράττουσι δὲ, µόνη δρᾶς ἅτε δὴ 

ἐπίσχοπος οὖσα. ἈΝῦν χαιρὸς ἀμύνασθαι αὐτούς. μὲ 

ἦν που πρατούμενον ἴδῃς κἂν πλείους ὥσιν αἳ μέλαι- 

, σὺ προσθεῖσα τὴν σαυτῆς σοζέ με. 

99, ΦΙΛ. Εῑεν: ἡμεῖς μὲν ὑμῖν καὶ 9) καθήµεθα 

ο 
ΟΕ 

γα 

Έτοιμοι ἀκούειν τῶν λόγων, ὑμεῖς δὲ προελόμενοί τινα 

εξ ἁπάντων, ὅστις ἄριστα, χατηγορῆσαι ἂν δοκῇ, ξυν- 

τὴν ην καὶ δις) λέγχετε: πάντας γὰρ ἅμα 
ἀμήχανον.. αΣὺ δὲ, ὦ Παρρησιάδη, ἀπολογήση 

Δ λ -- 
το υετα τουτο. 

ΧΡΥΣ. Τίς οὖν ἂν ἐπιτηδειότερος ἐξ ἐξ ἡμῶν ο. 
πρὸς τὴν δίκην σοῦ. ὦ Πλάτων; ἡ τε γὰρ µε Ία λόγοια 
θαυμαστὶ καὶ ἡ καλλιφωνία δεινῶς Ἀττιχὴ χαὶ τὸ χε- 

/ Δ ο / Δ ΔΝ ε) 

Ἰαρισμένον καὶ πειθοῦς μεστὸν ἥ τε ξύνεσις καὶ τὸ ἀκρι- 

θὲς καὶ τὸ ἐπα Ἰωγὸν. ἐν ο. τῶν ἀποδείξεων, πάντα 
ρω ΄ 

ταυτά σοι ἀθρόα πρόσεστιν' ὥστε τὴν προηγορίαν δέ- 

ΑΛΤΕΥΣ. 20 --- 22. (699 -- 505) 

Ἡ00. Ῥανν]ιοσίαβες ΑΙεἰμῖοπίς Ε]οηνίο]ῖς (1. ο, θοπ[ίάεη. 
Πας Υουί Ὦ. Οοπν ρουμ! Ν.). 

ῬΗΠ.. Βεὰ ραϊπίαῦ 

100. Ἁγνης σηπη, ο Ῥμῆοδορ]ία, εογΠ} απ] αἲ Ευρίιτα- 
ἴοτα οο]απ{. 56ῦ φπῖά Ίου αἆ γ6ΠΙ2 ΠαΠὰ ΠΟΥΗΗ οἱἵαι αἰ- 
ΥοιξαΓΙΟΓΙΗΠΗ ΠΥΘΟΓΗΠΗ ΠΟΥΙ αποδάα ΤΟΠ ΠΙΙΠΗΣ σπαπι επο 

ΣΞΗΠ1 σθηογΕ Ρα1Ώά9Ο5: ΊοΓο5 νθγο ο θΓΙΚ1Π1ο ΠΟΠ ασα]ὶς δο- 
Ἰεηδίαπα, ααἲ ΟνρΠοΙη, αι Βλ γ]ορίοτυπη, απ Ῥασ]]- 
ἵαναπη. Οπαποπαπα αριά {ο απἰάσπα πμ απ] πανα ἀοίο- 
τους σπα φμῖς ΠθΓΕ, πθφιο 5ἱ Υοςθ 5ἷί βαιῬαγηςς πποῖο 
5οπ{εη/ία γοεία οἱ ᾖηδία εσςε αρρατοαί. 

ΡΗΙΗ.. Πεοίε µαϊτας : ἴεπιεγο ομῖπι Π]αᾶ απωςίοναπη. 

20. Άτςδ γετο απ ΠΡΙ ο5ί2 παπα ἰδίπά απ]άσιη 5οἶτο γοῖοξ, 

ῶ010. 05ος ςεαρει μία 5η, αἱ ργως[σίαταπα, οἱ ηδη α- 
οἴογαπα, οἱ (ηπιονίς Ἰπαπῖς :. οὐ Ισίίατ οηΠ6 ος σος 
ΠΠΙΡΙΤΟΤΙΠΑ ΠοΠΙΙΠΗΠΗ.  Δάπιοάσπα γετο πα] εαΠί, αποά 
Πος[1. 

ΡΗΙΠ,. Ἠετομ]ας1 ππα] οὐ απαπάαπα αγίεηα [αςῖς. 

100. Ῥεπε ἀῑεί. Ὑἱάες ομίπι αραιά σπα πππ]ίος ἵ 

οὔο κἴπας οἱ ἵπ ασ ροτίομ]α Ργορίθυ 6αη γοποῖπι. ΥΘΓΗΠΙ 

{απιθη εἰἴαπα ορροςίίαιη ΠΠ αγίοπα αοσπταίο πον] : Ί]απα ρηία 
ΔΡ ΑΙΠΟΓΕΟ νοραίαϊα,  Θαπῃ οηΊπ γεν αΠΙΦΠς, οἱ Ἠοποςίἱ ας 

Ρο, πα ἰπιρῃοία(ῖς οἱ (πομπη(αο παίητα αιπαδ]]α 

5υη{ : τετΙπα ραποῖ αἀπιούυπα ἀῑσηῖ ἵπ απἴρηας ας ατίο 

παν» οοπίτα ατα ΤΙ ορροδίί απ φαβ]εοίῖ οἱ οὔἷο αρ[ῖο- 

το υΙπᾳμαρίες πι]]]ε : απατο ρεγσπ]απα οί πο αἰίογαιη απ]- 

ἀεπι, ου]ας εχετεομάα. Πα ταία ο[εγαίαν οσσαδίο, ἀθάϊς- 

σα αἰίεγαα απίεπα Πἰπηϊς οἵαῦ σα θαπη. 

ῬΡΗΗΠ.. ΑΙ πο οροτίοβαί : ο/αδά στα εηῖπῃ οἱ Ίου ο5ί, αἴπηί, 

αἱ Πλας. Νο] Πασυε ας ατίες ἀπίπιοτα, απ πα. απ αΠη γ]- 

ἀθαπέπν 6556, 1πα 5υΠΙ. 

110. Μεῖας ἴα οα ποςίῖ, Ῥ]οδορ]ία. Μοα Ιαν Ίο 

ταΓῖο οδε, οὔϊςδο 1ΠαἱΟ5., Ώοπος απίθπη Ἰαμάαγο αἴηιο αππατθ: 

51. ΡΗΠ,. ἵαπι απο, αἄδιιπας οηῖπι πππο αρῖ οροΓ- 

ιοραί : Ἠῖο ασ ἵπ (θηρ]ο ατρῖος Ῥα]αάϊ Ππά[σειμας, 

Ῥϊκροπἱ πορῖς, ΔηΙδίος, 10ο 5αΏδε]α : πος ΙΠπίεγεα 4εαΠὰ 

44 οΓΕΙΠΙ5. 

1110. Οπδίος υνοῖς, Ῥγασίά1ο πηΙμῖ γεπὶ σοπίτα Ἰηδο]οηίος 

Ἰοιηῖπος, τεζογάαία αποί Π]ογαπα ρε]απία αποί]άΙε απθίας. 

ὡπτς «αοἶπηί, 5ο]α νίάες, απ Ἱπερεοίοπεπη Ἠαβσας. απο 

ιο: Ώρας οσί Ί]ος π]ώδοι.. Με νεγο 5ἱ αμα φαση ῦονο γ]- 

4 μάς) οἱ ρατος επί πῖσι εαἰοπ], πο {α αἀ]θοίο πιο 5εινα. 

ο. ΡΗΠ,. Αςο Ιαπι 5εεπ]ής γοῬῖς, ραταία γοδίτας αἱ]- 

ἀἶνα γ ἴοπος.  Ὑο5 απίεπῃ εἰσείο Πο εχ ο] δης, (01 

ορίίπηο ἂς ομσαίηγας γἱάσα ας, ἄΟΠΟΠΘΠΗ εοπηροπ/{α, εἰ ΤΕΙ 

οοπνἰπαϊ(ο) : ποπιιο οπίπα Πουῖ ροίο5ί τἱ 5η] οππηες ἀῑσα[ῇς.. 
Ὅα γοτο ροὲ Ι60 Ο3Η58ΠΙ ἀϊσες, Ρατιμερία(ο. 

ὴ 

ΟΠΗΥ5. ὠυῖς βίας ποδίναπη Ἠῖο ἸμάΙεῖο αρίῖος Γαεηῖ 

(ο, ο ΡΙαίο2) πα επι οοφ[απα1 αἀπταβί]ής ευ υ]αίας, εἰ 

Ἱησιο Αιῑῑσα Υουῖς παν]ίας, οἱ ατα[ῖα Ίῑα, απ (αηίπα 

ΡευςιαΔομάόι να]οίς πι Ῥταδεηία, εἰ εχαἰςίίαναι Ἠ]ιά 

, Ἠ]α, αὈί ἀεπποπςίταπά η οδί, ΥοΡΟγΙΠ  - 

Ἰϊαφιιο ογα 1 
ατΠΠοΙαπῃ, ο 
Ἰουσυνω ομηπίᾶ. Ἠρο οορίοςο ΕΡί αδηπί. 



ο πων ἐρῶ. 

(δοα - σ05) 

Άι ο μα ς / 3 λ Λ Ἀ. τον 3 ΄ {ου καὶ ὑπὲρ ἁπάντων εἶπὲ τὰ εἰκότα. ἨΝῦν ἀναμνή- 
σθητι πάντων ἐχείνων καὶ ἔ ξυμφόρει ἐς τὸ αὐτὸ, εἴ τί 
σοι πρὸς Ροργίαν ἢ Πῶλον ἡ Ἱππίαν ἡ Ἡρόθικον εἴρη- 
ται" δεινότερος οὓτ Ἐπίπαττε οὖν καὶ τῆς 
εἴρωνεί ίας καὶ τὰ Χοµ. ιο νπνα καὶ συνεχῇ ἐ ρώτα, κάν 
σοι δοχῃ, κἀχεϊνό που παράθυσον, ὥς ὁ μέγας ἐν οὐ-- 
τανκς Ζεὺς πτηνὸν ἅρμα ἐλαύνων ἀγαναχτήσειεν ἂν. εἰ 
μὴ οὗτος ὑπόσχοι τὴν δίκην. 

28. ΠΛΑΤ. Μηδαμῶς, αλλά τινα τῶν σφοδροτέ- 
ρων προχε ειρισώµεθα, Δι ιογένην τοῦτον 3 Ἀντισθένην ἢ 
Κράτητ Ἱ καὶ σὲ, ῶ Χρύσιπ: πε: οὗ γὰρ δὴ κάλλους 
ἐν τῷ παρόντι χαὶ δεινότητος συγγραφικῆς ὃ χαιρὸς, 
ἀλλά τινος ἐλεγχτικῆς καὶ δικανικῆς παρασχευῆς: ῥή- 
τωρ δὲ ὅ 5 ἐστίν. 

πως 
ς εστιν. 

πάνυ μακρῶν οἴομαι τῶν λόγων δεῖσθαι. 
μαι 
ρυγµένος. 

ΠΛΑΤ. Ὁ Διογένης, ὦ Φιλοσοφία, ἑ 
ὑπὲρ ἁπάντων. Ἠέμνησο δὲ, ὢ Ὑενναῖε, μὴ τὰ σεαυ-- 
τοῦ µόνον πρεσθεύειν ἐ ἐν τῇ Χατηγορίαν τὰ κοινὰ δὲ 
δρᾶν- εἰ Ὑάρ τι καὶ πρὸς ἀλλήλους διαφερόμ. 
λόγοις, σὺ δὲ τοῦτο μὲ 

ὃ ἆληθέ τερος νὸν λέ- ΥΕ ὅλως ὁ 

τῆς ἀγανάκτει περ ιωρισµένης καὶ κακῶ. 
τοις Παρρης τά 

ἐν αἷς διαλλάττοµεν, ὃ κοινὸν ἅπ 
ὑπερμάχει. "Ορᾶς δὲ, µόνον σὲ πο πσισέὰ εθα χαὶ 

σ 

Καὶ ἄλλος 
ἅπαντας ὕβρισμαι ὃ δύ᾽ ὀθολῶν πρῴην ἄποχεκη- 

Ὅ 
Β « ο» - 

Αα 

ο. --ᾱ 9 ἵ-- 

Ὅ.ς - ἴς] [ο] ἵο] [ο] ο .ς » πα] συ Τ 

ο - κ ο) ια ο» εν η ση « 
ας Ἐὺν ; Εαι δου λόγοις, χαι τὰς ο ο αφεις : 

αν 

, ἐν σοὶ τὰ πάντων ἡμῶν νῦν κινὸ δυνεύεται, ἢ 
δύξαι Ὦ τοιαῦτα πιστευμηναι οἷα οὗτος ρωνά 

24. ΔΙΟΓ. Θαρρᾶτε, ο δὲν ἐ) λείψομεν, ὑπὲρ ἁπάν-- 
Κὰν ὁ ἡ ο δὲ τ πβὸς τοὺς λόγους ἐ 

 ποθεῖσα Ξ-- φύσει γὰρ ἥμερος χαὶ πρᾶός ἐστιν --- 
ἄφεῖναι διαβουλεύηται αὐτὸν, ἀλλ᾽ οὐ τὰμὰ ἐ 
δείξω γὰρ αὐτῷ ὅτι μὴ μ μάτην ξυλοφοροῦμεν. 

ΦΙν. στο μὲν μηδαμῶς, αλλὰ τῷ λόγῳ μᾶλλον 
-- ἄριστον Υάρ -- ἦπ τερ τῷ ξύλῳ. Μὸ μέλλε δ᾽ οὖν. 
δη γὰρ ἐγχέχυται τὸ ὕδωρ καὶ πρὸς 
ριον ἀποθλέπει. 
ΛΟΥΚ. Οἵ λοιποὶ καθιζέσθωσαν, ῶ Φιλοσοφία, 

χαὶ ἠηφοφορείτωσαν μεθ ὑμῶν, Διογένης δὲ κατηγο-- 
ρείτω μόνος. 

ΦΙΛ. Οὐ δέδιας οὖν µή σου χαταψηφίσωνται; 

΄ΑΟΥΚ. Οὐδαμῶς:πλείοσ. γοῦν κρατῆσαι βούλομαι. 

ΦΙΛ. Γενναῖά σου ταῦτα: καθίσατε Σ᾽ οὖν. Σὺ δ, 
ὦ Διόγενες, λέγε. 

25. ΔΙΟΓ. Οἷοι μὲν ἡμεῖς ἄνδρες ἐγενόμεθα παρὰ 
τὸν βίον, ὦ Φιλοσοφία, πάνυ ἀκριθῶς οἳ ὲ 

Ό. η. υ-] [-] 

τν ο / 
σε το οικαστή- 

οἶσθα καὶ οὖδεν 
δ0 λόγων: ἵνα Ὑὰρ τὸ κατ ἐμὲ σιωπήσω, ἀλλὰ Πυθα- 

γόραν τοῦτον καὶ Πλάτωνα καὶ 
αιππον καὶ τοὺς ἄλλους τίς οὐκ οἶδεν ὅσα ἐς τὸν βίον 
καλὰ ἐ ἐσεκομίσαντο; ἃ δὲ τοιούτους ὄντας ἡμᾶς ὅτ τρισ- 
Χατάρατος οὗτος Παρρησιάδης ὕόρικεν, Ίδη ἐρῶ: ῥή- 
τωρ Ὑάρ τις, ὥς φησιν, ὢν, ἀπολιπὼν τὰ δικαστήρια 

11 6ΙΑνῖς. --- . : 

Ἄριστοτ ἔλην καὶ Χού- | 

Ἁγ. ΡΙΡςΑΤΟΕΗ ο4- ο. τ6ι 

5υ5οῖρε ΡτογΤποΙαπα, 6ἱ ργο ομηηῖῦς σα. αὐδας ορις οί, 
Ρτοίοι.  Χαπο θουγζαΓΘ ΟΠΙΠΙΗΠΗ ΠΠογαπα, ϱἱ η ουπάση 
Ίοεμπα οοπίος, ἱ απἷᾶ ΕΡῖ αἆ σοιβίατη, Αη! Ῥο]απα, αι 
Ηπρρίαια, απί Ῥτοδίεμπι ἀσίππη οςί : Ἠϊο θηίπι Π[ῖς Ῥηασίς 
Γογπιάαηά5 65: Πάηιε α5ρθίσο ο[ἵαπι αἰηυ]ᾷ ἆς Ἰτοπία, 
εἰ Ἱερίᾶας Ί]ας μοτρείπασαιθ. Ππίογι Ὁβα[ίοπες ργοίοτ : οἱ 5ἱ 
πϊάσρῖίας, Π]αά οἴαια αἰἰοπϊ Ἱη[οιοϊ, πἳ πιασῃις Ἰ]]ο ἵῃ 
οσ]ο Φαρίίε γοπσγοΠι οΙΓΓΗΠΙ ἄσθης πας 5ἱέ, ηἶ5ί 
εαρρ]ίοἰο Ιςίε αβῄοϊαίηγ. 

25. ΡΗΕΑΤ. Νεππαπααπα :. 5οᾷ τομεπιθΠ{ΙΟΓΗΠΙ αἴ(πθτη 
ἀε[ίσαηιας, Ὠίοσοποπα Ἠππς, τα] ΑΠΙΙ5ΙΠΕπεΠΙ, γε] Ογα[είοπι, 
γε] ἴε αζεο, ΟἨ1Υ5ίρµ6. Ἀθηπο οΠἵπῃ 5.απς Ῥυ]ογαάἹποπι 
ἀπῖ Ππ φεγῖῃοπάο. γίπα παπά απ ΡΓῶ"56Η5 ἴεπιρης ἀεςιάσταί, 
56 αρραταίαπι οοπγ[ησθηα! οί πάϊσία]επη : ογαίος απίθιη ε5ί 
Ῥαττμεξίαᾶρθς. 

ΡΙ0ς. Ἐπο γοτο αζοιιςαβο Π]απη : πεΠιε επἶπη Ῥι{ο Ίοησα 
οΓ8 ΟΠ οριας Παέπγιπη. Ε{ αΠοσπίη 660 5πρτᾶ ΟΠΊΠΕΣ 60Π- 
ἰππηε]ίοςε Ιασίαΐας 5ηπα, 4πεπῃ ἀποβις Π]ε ομο[ῖς ἨΠΡΕΓ 
5ι]ν Ῥγῶεοηθ τομα[ᾶργῖι. 

ΡΕΑΤ. Ἠίοσεπες, οΡμήοξορΒία, ασοί Ῥτο ΟΠΙΠΙΡΙ5. Ἠ6- 
ππεΠΙΟ απίεπη, γἱ ἄθπΠετοςα, τιθ ἔπΙΠΠ Πιοᾷο ἵπ αοοΠςα[ἰοΠθ΄ 
ΠΕΡΟΙΗΠΙ ασας, 5εᾷ ΕΟΠΙΠΙΠΠΘΠΙ «ΒΗ5αΠ1 ερεοίο5. 5ἱ αι] 
επῖπῃ Ιπίευ ηος ΠΟΠ οοηγοπῖ{ 46 ποςίεῖς ἀἱδραίαΙοπῖρας,, {η 
ἵη ρταςεηί]α απἶάσπι Ίος Πο]ῖ απςτεγε, απῖ πίτα 5 νοτίοτ 
τα[ῖο ἀθβηΐτε : 5οᾷ ἵῃ απ] γθιςΙΠῃ πιο Ρο ΡΗΙοδορ]ία Ίρεα 
ΠπάΙρπα[ἴοποπα οσίοπᾷς,, εοπ(απιε]ῖς οΏγαία οἱ Πηα]α αποϊομίε 
ἵη Ῥατιμοσίαᾶα φεγπιοπίβις: τε]οιίσᾳπο 5οοἰῖς, απἴρις αῑς- 
εἰάθπιας, απος «ΟΠΙΠΊΙΠΕ Παβθιηας ΟΠΊΠΕς, Ῥτο «9 Ῥτορι- 
σπα. γἱάε, 5ο]απα {ο ργα[οείπηις, Τη {ο ποδίγα ατα οπηηία 
ΡεπϊοΠίαπίατ, αἲ απί Ποπος[ἱςςῖπια, γἰάεαπίας, απί {α]ία ο16- 
ἁαπία 655 απα]ῖα ]ο Ρτορορη{. 

24. ΡΙΟς. Ῥοπο αδίοίο απΠἴπιο: ηπ]]α Ιῃ το ἀοβοίσμηης : 
ἀῑεαπα Ῥτο οπηπίρας. Εἰ, 5ἳ [οτία Ῥμῆοδορ]]α 5ογπποπίρις 
Ἰδίας [γασία, αἱ εί Ἰησεπίο πιαπςπείο οἱ πηΕ, ἀἰπη]ιίοια Ἱ- 
Ίπμα οοβίίαε, αἲ 6ο ορτία οἈι5 ΠΟΠ ἄθοτο : οδίθηάαπι 
αμῖπι Ποπηϊπϊ πος πο ΠΓαδίτα εἰαναπῃ σογογς. 

ΡΗΠ.. Ιδίπο απϊάεπα πηΙπΊηος 5εᾷ οτα(ίοπθ ροίῖας, σαυοςά 
ορΏππυπα, (παπα οἶανα τες πετοπᾶα οί. 5ο6ᾷ πο]ῖ οπποίατῖ 
ἀπαας.  Ζαπι επίπα Ἱηβασα οδί ἵη οΙερεγάταπα απαα., οἱ ἵμ {6 
εοηςΠαπα Ἰπ[ποίας, 

150. Αδεϊάραπί τοσα, ο Ῥμῆοσορ]ία, εἰ [οναπί ςαῇτα- 
πἷα γοβίσειπα : Ώίοσεπες γετο ασμςοί 5ο]ᾳ5. 

ῬΡΗΠ.. ΝοΠ πιείαῖς Ιβϊίπτ πε εοπίτα {6 [ογαηί 5υῄγασία 

10. ΜΙπΙπιε : Ῥ]ατίρῃς επῖπι το]ο νίιπεσγε. 

ΡΗΙ1.. ἄεπετοδε ἴα απίάεπι. Απείάείε Ισίίαγ : {απ Υατο 

αἷς, Ώϊοσεπες. 

25. Ρ]οα. Οµἵ Υπ πος Ἱη γῖία Γαοτίπηας, ο Ῥ]Η]οξορβία, 

Δοθπταίς πο»! , πδ(πε ογα(ἴοπο ορας οδί. Ώ6 πιθ οπῖπι αἱ {α- 

έραπ, απῖς γετο Ίππο Ῥγί]μασοταρα, εἰ Ῥ]αίοπεπι, οἳ Απῖ- 

εἰοίε]εια, οἱ τεβ(ος Ισποταί, απαπία Τπ γἱίαπα Ώοπα ἱπίπ]ε- 

ΙΠ{2 φπἴθας γετο ΠΟ, ἴαΐος αππα ςἴππας, οχθεταὈ]]ῖς {ετ οἱ 

απηρίίας Ιδίο Ῥατ]ιεσίαίες οοπ{αππε]ῖς αεσσγῖε, ἶαπα ἀἴσαπι. 

Οσα σπ1 εηίπι ογαίος, αἱ αἲί, ο55εί, το]ῖο[ῖς Παάϊαϊς αἱ 5οεππᾶα 

η! 
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κ ωκὰα τν  ισᾳ. 2 / / 

χα! τὰς εν εκχεινοις εὐσοχιησεις» ὁποσον 3 

/ 3. ο /’ -ω ο πνώνςα -” 

πόριστο εν τοις λόγοις, τοῦτο πᾶν εφ Ἡμᾶς Ἀλ 3 ο 3 ἢ ἀχμῆς ἐπε 
΄ μ / ο. / 

συσκευασάµενος οὗ πχύεται μὲν ἀγορεύων χαχκως Ύοη” 

δή) ο” 3 .ω Δ 0, ολ 3. / 

τας καὶ ἅπατεωνας ἀποκαλῶν, τὰ πλήθη ὃξ ἀναπείθων 

αν ώ 
δεινότητος 

ν 

- τς ος ἳ πο 

χαταγελᾶν ἡμῶν καὶ χαταφρονειν ὡς τὸ μηδὲν ὀντων: 

κω) ον πἳ .. Ν -. -- τὰ { 

μᾶλλον δὲ καὶ μισεῖσθαι προς τῶν πολλῶν ἤδη πεποϊη- 

3 / -ω Ν λ νς / . / 

χεν αὐτούς τε ἡμᾶς και σε την Φιλοσοφίαν, φληνάφους 

3 ο ΔΝ λ Δ [ς κά 

καὶ λήρους ἀποχαλῶν τὰ σὰ καὶ τὰ σπουδαιότατα ὧν 

Ὀ ιω 5 
ζω ολ 4 

ἡμᾶς ἐπαίδευσας ἐπὶ γλευκσμῷ διεξιὼν, ὥστε αὐτὸν 

5 Ε ο τας ὃν τν 

μὲν κροτεῖσθαι χαὶ ἐπαινεῖσθαι πρὸς τῶν θεατών; ἡμᾶς 
Π τι να κος ν 

δὲ ὑθρίζεσθαι: φὺσει γαρ τοιοῦτόν ἐστιν ὃ πολὺς λεὼς, 

3 ; ; ρ 

χαίρουσιν ἀποσχώπτουσι καὶ λοιδορουμνοις» καὶ µά- 

ο τρ ν 
λισθ᾽ ὅταν τα 
ο ας Δ / Μ 3 / λ . 

ὥσπερ ἆμελει καὶ πάλαι ἔγαιρον Ἄριστοφανει και Ἐν- 
ες ος ΄ Ὦ 

τουτονι ἔπι Ύλευασια παραγουσιν 

/ ή ο 

σεµνότατα εἶναι δοχοῦντα διασύρηται, 

πόλιδι Σωκράτην 
ἓ ἲ να ησεν : 
ἐπὶ τὴν σκηνὴν καὶ χωμῳδοῦσιν ἀλλοχότους τιγᾶς περὶ 

ο. α/ ” / 3 . μ 4 σολ ανν 

αὐτοῦ κωμωδίας. Καίΐτοι ἐχεῖνοι μ.ν καθ) ἑνὸς ἀνδρὸς 
ν μα ο δρς 
Εφειμ.ενον αυτο οραγ» μμ. 

ἐτόλμων τοιαῦτα χαὶ ἐν Διονύσου, 

καὶ τὸ σχΌμμα μέρος ἐδόκει τῆς ἑορτῆς, χαὶ ὃ θεὸς 

ἴσως γαΐρει φιλόγελώς 

96. Ὅ δὲ τοὺς ἀρίστους συγκαλῶν, ἐκ 
πολλοὺ φρον- 

τίσας γαὶ παρασκευασάµενος καὶ βλασφημέίας τινὰς ἐς 
; 

παχὺ βιβλίον 3 

ᾱῄ, 

τις ὦν. 

ἐγγράψας μεγάλη τῃ φωνῆ. δΙαγορεῦει 

χακῶς Πλάτωνα, Πυθαχόραν, Ἀριστοτέλην, Χρύσιπ- 

πον ἐχεῖνου, ἐμὲ χαὶ ὅλως ἅπαντας οὔτε ἑορτῆς ἐπιούσης 

οὔτε ἰδία τι πρὸς ἡμῶν παθών: εἶχε γὰρ ἄν τινα συγ- 

γνόμην αὐτῷ τὸ πρᾶγμα» εἰ ἀμυνόμενος, ἀλλὰ μὴ ἄρ- 

γων αὐτὸς ἔφρασε. Καὶ τὸ πάντων δεινότατον, ὅτι 

ταῦτα ποιῶν καὶ ὑπὸ τὸ σὺν ὄνομα, ὦ
 Φιλοσοφία, ὕπο- 

δύεται καὶ ὑπελθὼν τὸν Διάλογον ἡμέτερον οἰχεῖον 

ὄντα., τούτῳ ξυναγωνιστῇ καὶ ὑποκριτῃ χρῆται καθ 

Σμῶν, ἔτι χαὶ Μένιππον 

ἔυγκωμῳθδεῖν αὐτῷ τὰ πολλὰ, ὃς µόνος οὐ πάρεστιν 

χατηγορεῖ μεθ ἡμῶν, προδοὺς τὸ χοινόν. 

ὦ ἐστιν ὑποσχεῖν αὐτὸν 

.] / ο Ὁ ν 9 

αναπεισας εταιρον ημων ανορα 

3 νλ 

οὖδὲ ση 
97. Ἀνθ ὧν ἁπάντων ἄξιόν 

νε) 3 καν κ αμ  Εᾷ Ν / 

τὴν δίκην. Ἡ τί γὰρ ἂν εἶπειν ἔχοι τά σεμνότατα 
- / 4. / ο 

διασύρας Επὶ τοσούτων μαρτύρων» Ἀρήσιμον γουν καὶ 
ο /{ ων 

ποὺς ἐκείνους τὸ τοιοῦτον, εἰ θεάσαιντο αὐτὸν χολα- 
Γ 

/. « αν ά 
/ / 

σθέντα, ὡς μηδὲ ἄλλος τις ἔτι καταφρονοῦη φιλοσοφίας: 

σα Δ / ) 8 / 3. ια... 6 . / ” 2. 

ἐπεὶ τό γε τὴν ἡσυχίαν ἄγειν καὶ ὃ ριζόµενον ἂν 

. , ο, ιο 
σθαι οὗ µετριοτητος» ἀλλ’ ἀνανδρίας καὶ εὐηθείας εἰκο- 

Δ αν - / “ 

Τὰ γὰρ τελευταῖα τινι φορητά; ὃς 4 
τως ἂν νομίζοιτο. 

αμ κ αν / μὴ λ ο. ο. κ μ 

καθάπερ τὰ ἀνδράποδα παραγαγῶν ἡμᾶς επι το πωλη- 

3 
/ Δ / / 9 / σ 

τήριον καὶ κΏρυχκα ἐπιστήσας ἀπημπόλησεν, ὣς 
1 

φασις 
τ 
ν ο 

5 κο /. . ο .ν 

μὲν ἐπὶ πολλῷ., ἐνίους δὲ μνᾶς Ἀττικῆς, ἐμὲ ὃ 

αι σ ή] ὀ6 λὣ εις ῃ 2, 

παι.πονηρότατος οὗτος δύ΄ ὀθολων" οἳ παρόντες ὃ' ἐγε 
τ 

/ 

λων. Ἀνθ ὧν γε αὐτοί τε ἀνεληλύθαμεν ἀγανακτή- 
3 ο ψ στὰ Ν 

σαντες καὶ σὲ ἀξιοῦμεν τιμ.ωρῆσειν ημ.ν τὰ αἴσχιστα 

[ο Ν 
τους 

ὕθρισμένοις. 

ο, ΑΝΑΡ. Εὖ γε ̓ ὢ Διόγενες, ὑπὲρ ἁπάντων κα- 

λῶς ὁπόσα ἐγρΏν εἴρηκας. 

ΦΙΛ. Παύσασθε ἐπαινουντες' ἔγχει τῷ ἄπολογου- 

η κ ολ / / Μ .. ’ 

µένφ. δὺ 95, ὦ Παρρησιάδη; λέγε ἤδη ἐν τῷ µερει" 
η ος κος - ο 

σοὶ γὰρ τὸ ὕδωρ ῥεῖ νυν. ΜΑ μέλλε οὐν. 

Χγ. ΑΛΙΕΥΣ. 26-- 28. (696, 507) 

1η ΤΠὶς ἴαπηα, απαπίαπη Υοὶ πολεπιοπ/{1ϱ νο] ππαα γα {15 ἵη οἷ- 

οοπᾶο ἐρθῖ 5αρροίθτεί, ουηπῖ, Ππαπαπη, 11ο Ἰηδίτηπιοπίο ος 

ἀῑεσπαϊ οορῖῖς οοπίΓα ΠΟ5 οο]]οοῖῖδ, πλα]ε Ἰοσαἱ ἄᾳ ποὺῖς ποπ 

ἀοείπίε, απαπα ργα 5Ηρία{οΓε5 αίᾳπε Ἱπροδίογες αρρε]]οί, ας 

Ρρει5ιαἀσαί πππ]ἑάἰπῖ, αἱ Ἰνπίάθαί πος. εξ, [απαπαπι πή- 

ΤΙ «ἴπωας, οοπίθιηπαΓ. Οπἷη οἱ Ἱπ ῬΗΓΙΠΙΟΓΙΠΗ οὐ πα Ίάπη. 

οἳ πος Ίρσο». οἱ {ο Ῥ]μή]οδορ]ίαηα αὐάνίς, παρας ας ἀονία 

απσπη αρβρε]ἰοί τες (πα, οἱ, απῇ πιακίμηθ 5ομίᾶ πος ἀοομήρα, 

Ρος ίδια οἱ ΠιάΙ ο ἵπη ομα εί, αἱ 1ρ5ο απἰᾶοπι Ρίά15η5 [ο- 

ταί ασ Ἰαμάο5 ἃ δροοἰαίοΐρα5, ποβῖ5 Υεγο Ιηδη]ίσίαν. Ταἱο 

ομῖα ἱπσοπίππα οί γυςὶ, σαπά εί Ππϊκοτῖρας εἰ πηα]εδ]οῖς, 

Ῥγα5θι Επ 4111 Ε8 ααάποππίας, αυ Υἱάσμίας 
αασαςΙρδίια, 

αἱ πἰπαίγαιη ο]ίπη αποααθ. Απἰ5ίορμαπε σαπάεραηί εἰ Έπρο- 

46, Φοσγαἴοπα Ἠηπό ΠΟΣΙΤΗΠΙ εἶδιις οσα 1π 5οεπαίη ΡΥού- 

εοηΐρης, οἱ αἨδιτᾶας απᾶςάαΠα 46 ἴΠο ασεηίρας [αῦι]ας. 

Οπαπ( παπα ΠΠ απ]ά σπα ΠΠΗΠΙ οοπίτα, νίταπα απάορα! ἰα]ΐα, 

14416 Ὀἱοηγδίΐ5, απαπάο ρεγπηίςδυπη εταί Ἰμου Γα0θΓ6., 4111. 

Ρα15 απ 4811. 6 ςοἰσπιπίίαϊς νἰάετοίαι; ασ ἀοας. ]α ἴοίο 

σαπάεέ 114ἱ5 (αΗρας αἱ εἶδας απ]αΠ5 5. . 

9. Αί Ίδία εοπνοσαίς ορήπια δις, αἴα πι] ππη(πε 

οοπποπίαίας οἱ ραναίας» πηα]οθΙοῖ5 απ ἡραςάαπι 1ηςοΤρΙ5 

ογάςςο Ίντο, ππασηᾶ Υο08 πῃα[ε ἀἰ[ονί Ῥ]αίοπεπα, Ῥγ{μαρο- 

τα(η, ΑΠΙδίοίθΙεΠ], Ογςίρραπα Ἰλαπη, πε, οἱ ἵπ απνθιδη 

ο1µ65, πες. φοἰεπηπ]ίαίε Ἰηδίαπίε, πόσαε υ]]α. Ῥηνα(ἴπα. 

α ποὺῖς Ἰῶ5ις Ἱπ]ασία.  Παβεγεί οπίπ 54π6 εὰ 15 ΥοΠΙαΠΗ 

οἳ ἀε[οπᾶσυς Ἱπ]ππίας, ΠΟΠ Το Ἰωάσπς Ίου. [αοετεῖ. 

Οπή Υοτο Ἱπάϊσπιπα πλαΧίπηε Ἠ]αά οί, απο Ίσως 1101 

Ῥ]]οδορμία, ΠΟΠΙΟΠ θυβ]έ5 εἰ οοπεῖ- 

απι]ίανϊ ποδίτο, οογίαμηηίς αὐαίογα 
ασαί, παπα ἴαπΛΕΗ 

Παίο. »]μῖ Ὠίαιοδο, 

αοίογθαιε 6ΟΠίΓα ΠΟΡ απίαςς απἲ Ίη5αρος ΜεπΙρρο Ρειδηᾶ- 

ςοηΐ{, ποδίτο 5οὔ αἱ, αἱ οοππσαἷας Ρἱογαππ(πθ 56Ο Πη απαῖ, 

απὶ 5οᾳ5 που. αθεδί πεσιε αοσαδαῖ ποβῖδοιπα, οΟΠΙΠΛΗΠΙ5 

σας ΡΥΟΚΙ{ΟΓ. 

97. Ῥτο απἴρας τερας οπηπίρης Ῥώπας. παπα μή 

«απαπη οσί.. Ου]ά επίηι Ἠαβοαί αποᾶ εοπ!γαΚἶσαί ποπηΟ 108. 

αναν]κν]πηᾶς {οἱ 510 ιασίΐνιις (σαάπσσης» λα ᾳίίαν εαν 

1ήςες (αῑο 5αρρ]οῖαπα, δἳ Ρα] Ἰ8ίυπα γἰάσαηί, πο απῖς α1ἴμ5 

απαπάοφυἱάθῃι 9ἳ 

ος ΠΟΠ. ]411 ΠπΟ(ΊΒ- 
ἵπ. ΡΟ5ΙΕΤΗΠΗ ΡΙ]οπορ]ίαπα οοΠΙΟΗΠΩΙ 

πο ΠπἱοςαΠως. οἱ ΓΕΓΑΠΙΗ5 Ἰπ]ηία, 

τα[ΐος 5εὰ Ἱσηανία οἱ Ἰηκοῖα τἰάσαίας τησίο.. ήπια οπῖηὰ 

Τϊα οπῖ ἰο]ογαθί]α 5 αππή ΠπαΠΟΙΡΙΟΓΙΠΗ Ἰηδίας ΤΠ ΓΟΓΙΠΙ ΠΟ5 

Ῥτοδιοίο5., Ῥῦ2ΟΟΜΕ εοπβΗ(πίο, αῑος, αἱ πανγαηί» πλάσπος 

αποςά απ Υθγο πηῖμα Αιῑῑσας πιο 4π]άθηι Ρε5βίηλα5 ἀποΡΙΒ. 

ομο]ΐς, οσα τἶδα Ργ5ΕΠΠΗΠΙ, γοπαἰαι.  Οπῖρας 4ε εαμςῖδ. 

οἱ ἱρῖ ἱπαΙσηα ραπ Τη γἰίαπι τοῖς, εί {6 ΤΟβΑΙΗΝΣ» πι 

νίσθιι ποδίταα οϊςσανῖ5, απῖ ιατρῖςσ]ηῖς οοπἰπηε]ῖς 5” 

πΙ5 αἰΤου. 
ν 

98. ἨΤΥ. Εσε, οροπες! )αε]ατὸ απ ορι5 οαμί 

Ῥνο ολ ης ἀῑχίςί!. 

ΡΗΠ,, Ὠοκίπίία Ἰαπᾶατθ : Ἰη[απάς. {πλ ΕΔΙΣ8ΠΙ ἀῑσίπνο. 

Τα νογο, Ῥατγλεδίαίε, παηΟ πἱςδίπα ἀῑεῖίο : {πᾶ ΠΙΠΕ 

Λυἱϊς ποῖί 61ϱο ομηοίαῖ. - 
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90. ΠΑΡΡ. Οὐ πάντα µου, ὦ Φιλοσοφία, χατη- 
Ἱόρησε Διογένης, ἀλλὰ τὰ πλείω καὶ ὅσα ἦν γαλεπώ- 

τερα οὐκ οἳδ ὅ τι παθὼν παρέ έλιπεν. Ἐγὼ δὲ το- 
σούτου δέω ἔξ ἔξαρνος Ὑενέ έσθαι ὡς οὐκ εἶπον αὐτὰ, Ἆ 
ἀπολογίαν τινὰ μεμελετηκὼς ἀφίχθαι, ὥστε καὶ εἴ 

τινα ἢ αὐτὺς οὗτος ἀπεσιώπησεν ἢ ἐγὼ μὴ πρότερον 
ἔφθασα εἰρηκὼς, νῦν προσθήσειν µοι δοχῶ: οὕτω γὰρ 

ἂν µάθοις οὕστινας ἀπεκήρυττον χαὶ κακῶς γόρευον 

ἁλαζόνας καὶ γόητας ἀποκαλῶν: καί µοι µόνον τοῦτο 

παραφυλάττετε, εἰ ἀληθη περὶ αὐτῶν ερῦ. 
| βλάσφημον ἃ 3 τραχὺ φαίνοιτο ἔχων δ λόγος, οὐ τὸν ὁιε- 

λέγχοντα ἐμὲ, ἀλλ᾽ οἶμαι, δικαιότερον 
| αἰτιάσαισθε τοιαῦτα ποιοῦντας. ᾿Εγὼ γὰρ ἐπειδὴ τά- 

χιστα ζξωνεῖδον ὁπόσα τοῖς ῥητορεύουσι τὰ δυσχερῇ 

ἄνα" Ὑκαῖον προσεῖναι, ἀπάτην καὶ ψεῦδος καὶ θρασύ-- 
τητα χαὶ βοὴν καὶ ὠθισμοὺς χαὶ μυρία ἄλλα, ταῦτα 

μὲν, ὥσπερ εἰχὸς ὃν, ἀπέφυγον, ἐπὶ δὲ τὰ σὰ, ὢ Φιλο- 

σοφία, καλὰ ὅρμήσας ἠξίσυν ὁπόσον ἔτι µοι λοιπὸν τοῦ 

βίου καθάπερ ἐκ ζάλης χαὶ χλύδωνος ἐς εὔδιόν τινα λι- 

μέγα σπεύσας ὑπὸ σοὶ σχεπόµενος καταέιῶναι. 

980. Κάπειδὴ μόνον ν παρέχυψα ἐς τὰ ὑμέτερα, σὲ 

μὲν, ὥσπερ ἀναγκαῖον ἣν, καὶ τούσδε ἅπαντας ἐθαύμα- 
ζον ἀρίστου βίου γοµοθέτας ὄντας χαὶ τοῖς ἐπ᾽ αὐτὸν 

ἐπειγομέγοις χεῖρα ὀρέγοντας, τὰ κάλλιστα χαὶ ξυμφο- 

ῥώτατα παραινοῦντας, εἴ τις μὴ παραθαίνοι αὐτὰ μηδὲ 

διολισθάνοι, ἀλλ ἀτενὲς ἀποθλέπων ἐς τοὺς κανόνας 

οὓς προτεθείκατε, πβὸς τούτους ῥυθμίζοι καὶ ἀπευθύνοι 

τὸν ἑαυτοῦ βίον, ὅπερ νὴ Δία καὶ τῶν καθ᾽ ἡμᾶς αὐτοὺς 

ὀλίγοι ποιοῦσιν. 

91. 

ο, ἀλλὰ δόξης µόνον τῆς ἀπὸ τοῦ 

ον 34 
πι οξ τι η 

ἐχείνους ἂν, 

ὉΟρῶν δὲ πολλοὺς οὐκ ἔρωτι φιλοσοφίας ἐγομέ- 

πράγ ματος, τὰ 

μὲν πρόχειρα. ταῦτα καὶ δημόσια καὶ ὁπόσα παντὶ 

Εημεῖσθαι ῥάδιον εὖ μάλα ἐθιχότας ἀγαβοῖς ἀνδράσι, 

τὸ γένειον λέγω καὶ τὸ βάδισμα καὶ τὴν ἀναθολὴν, ἐπὶ 

δὲ 
8 ας , 

σγήµατι καὶ τάναντία ὑμῖν απισηδι στα. χαὶ διαφθεί- 

τοῦ βίου χαὶ τῶν πραγμάτων ἄντιο ρθεγγοµέ νους τῷ 

ῥοντας τὸ ἀξίωμα τῆς ὑποσχέσεως, ἠγανάκτουν: καὶ τὸ 

πρᾶγμα ὅμοιον ἐδόχει µοι χαθάπερ ἂν εἴ τις ὑποχριτὴς 
τραγῳδίας μαλθακὸς αὐτὸς ὢν καὶ γυναικεῖος Ἁγιλλέα 

Ἡ Θησέα ἢ καὶ τὸν Ἡραχκλέα ὑποχρίνοιτο αὐτὸν µήτε 

βαδίζων μ. 

τηλικούτῳ 
Πολυξένη ἀνάσχοιντο πέρα τοῦ μετρίου αὐταῖς προσ- 
εοικότα, οὐγ ὅπως ὃ Ἡρακλῆς ὃ καλλίνικος, ἀλλά 

μοι δοχεῖ τάχιστ᾽ ἂν ἐπιτρίψαι τῷ ῥοπάλῳ παίων τὸν 

τοιοῦτον, αὐτόν τε 

ο λυμμένος πρὸς α αὐτοῦ. 

92. Τοιαῦτα καὶ ὑμᾶς πάσγοντας ὑπ' ἐκείνων ὁρῶν 

οὐκ ἥνεγκα τὴν αἰσχύνην τῆς ὑποχρίσεως, εἰ πίθηκοι 

ὄντες ἐτόλμησαν ἠρώων προσωπεῖα περιθέσθαι ἢ τὸν 

ἐν Κύμη ὄνον µιμήσασθαι, ὃς λεοντην περιθαλόμενος 

ἠξίου λέων αὐτὸς εἶναι πρὸς ἀγνοοῦντας τοὺς Κυμαίους 

µενος µάλα τραχὺ καὶ καταπληκτικὸν, ἄχρι δή 

ις αὐτὸν ξένος χαὶ λέοντα Ἰθὼν καὶ ὄνον πολλάκις 

ο 5 σι ͵ αφ 
ἥτε βοῶν ἠρωϊκὸν, ἀλλὰ θρυπτόµενος ὑπὸ 

Δ " ερςια πο 
προσωπείῳ, ὃν οὐδ ἂν ἡ Ἑλένη ποτὲ ἢ 

ῃ 
χαὶτ τὸπ πω στον οὕτως ἀτίμως κα-- 

ΧΥ. ΡΙΣΡΕΑΤΟΠ. 29 --- ὃ». 1603 

399. ΡΑΒΒΗ. Χο ομηηία σοπίγα 1ης ἀῑκιί, ο Ρ]Η]οδορ]πία,, 

Ῥίορεπες : -οᾷ ρ]εια(πα, οἱ ἀἡΠοβίοτα (πἱάσηα, πεςοῖο αι 

γ6 ΠΙΟίΗ5, ρα [ογηηϊδίῖ. Έσο Υοιο (αηίηπι αΏοςί αἱ ος ΠΘΡεΙΙ 

πιο ἀῑχί5δο, αἲί πηοδΠ{αίας ἀθ[οηδΙΟΠΘΠΗ αΠ(παΠι Εμ ὙθΠθ- 

ΠΠ, αἱ 5ἰαίαθηῖπι, δἱ απἷά απί ἰδίο 1ρ5ο τοισμ{, απί οσο 

ἀϊσστο ποπάππη οσσαρανΙ, πσΠο Ίαπι αἀ[ίοθγο : Πα οΠἵμι ἵΠ- 

{ο]δας απος οσο Ἰομηίπος Ῥγασοπίο γεπαἰάονίπα, απἴρις 

πια]α, γεΠίοςος οἱ Ἱππροδίοτες αρρο]αμάο, ἀἴκοιιπα, Εί αἆ 

Ίου πηΗΙ ΠΠΗΠΙ αἰ[οπά]ία, δἳ γεια 46 ομηηίρας ἀϊσαπα. Βί 

απ]ά γογο ππα]εάἴσιπα απί αδΡεγυτη Ἠαβογα γἱάδαία οτα(ἴο, 

ΠΟΠ πῃα, απὶ αἴσιο, 5οᾷ Ἰ]ο5 αοοµσαταο «ηπῖας αγρίίτος, 

απῖ αλα [αοἱπηί.  Εφαϊάεια απππα ρηπη Πα ρεγροχίςδοηα 

απ ἆπγα ΠεσρδδαΓίο Ἰπε5ςο ἀερεαηί σαμδία]οῖς, ἀεοθρίῖο- 

ΠΕΙ, Ππεπάασίαπα. απάασίαπα, οάΠΙΟΤΟΠΙ, οοπΠΙσία[οπος., 

6 5εχορηία αἰία: αὐ Πἱ5, αἱ ἀεσθβαί, τοβασῖθης , αΠΙΠΙΙΠΙ αἆ 

εα (πας ἴα ρυ]εμγα Ἠαμος, ο Ῥ]ήοδορμία, αρρι]ῖ, ορίαν]- 

ασε, απἱσπιῖά τε παπα πΙΗΙ γα οςκαῖ, {απαπαια οχ Ῥτο- 

εσ]]α εἰ αδία ἵπ. 5ογοπΙΠα 4ποηάαπα Ρογίαπα Ἰηγοσίας, 5 

{πα ἰπίε]α (ταηδῖσογο. 

80. Ώείπάε 41 γῖκ Ἰηβροχίκςοπη Το5 γεσίτας, {6 (πἱάσπι, 

αποά πεσρδε ια, δ{ Ἰο5σς οπηπος αἀπηίταβατ, γῖία Ἠοαία» 

Ἰομῖς]αίογας, εί ππαπα. ΓοςΙπαπέῖρις αἆ θαπ1 Ῥογηϊσοπίος, 

Ἰιοποςιἱςεἰπηίς Ῥγαροσρ{{5 Ρτοροποπαΐς υ(ΠΙςεϊπιίσααα,, 5ἱ ααῖς 

ΔΡ. Ἡψδ πον. ἀῑσεεδαί πεπαο γοςρίο [αοπίο Ἰαμαίας, 5ο 

Ἰπίθη(15 ἵΠ τερι]ας α τοβῖς ῥτοροδίίας ος, αἲ Π]ας σο]- 

Ῥοπαί γατα 5Η απ] ας ἀῑεῖσαί, ααοά πιεμενομ]ες ποδίτα οίαϊο 

ραμοί [αοἱπηί. 

3Η. Θπ απ] γοτο γάσΓοπη ΠΙΗ]{05 ποη ἆππογα Ῥήοςορίο 

εαΡίο»., 564 5ο]α , απ αὖ Π]ο ποβοίῖο δρετατὶ Ῥοίεδέ, αἰοτία 

ἀπσίος, Ῥγοπη(15 Ιςίῖς οἱ ρα]αι σος!ῖ5, απῶηια Ἱπηίαγί απῖ- 

οπίαα [αοἷ]ε οί, παῑῖς Ῥεπο τοίοττο γτος Ώσπος., ΒαγῦαΠι 

ἀἴσο, ἵπορσδαπα αἱ αποίαπας γΥἱία γογο εί αοΠοπίβις5 ο0- 

(παίσσγε Παβϊαϊ, οἱ οοηίτατία γοςίτῖς οεᾶία αβόγα, ἀἰρπ]- 

ἰαἴεπιαπε ριοβοςκῖοπ]ς οΥγΙηρογθ, Ππάίσπαβαν οἱ άεηι : 

ιάεραίαταε τη πασοίῖαπα ΠΠ οἰπι]]α, οἱ απᾗς αοἴοι ἱταρῖ- 

008, πηο]]]5 1ρδο αἰαια εεπηπαίας, ΑομίΙεπα, απί Τμεδοα, 

απ! 1ρ5ύΠ1 ἨΗετει]επῃ ασθη5, ποδια Ἱπσβδδα πἰαίας ηθ(ιο 

νοςε Ἠοτοίσα, 5εᾷ 518 {απία Ῥεί5οπα Παοίας ἀθ]ίοιας [ασῖαί : 

ααεπι ηθ(με Ηε]επα απομάαπῃ, πθ(ιθ Ῥο]γχοπα {ουγθί υ]ίτα 

πιοᾶῃ 5ἱβί αἰπηί]επαΣ πάπα 16 ἄθοοτας γἱειοτῖς Ηενεμ]ος, 

ααὶ γἰάδίας πηῖμί 1Οχ 6ΗΠΗ Ίρδα Ῥ6γδοπα ἀοίΟΓΟΠΙ {αἴθτη 5υα 

εἶανα εἰἴδατας α απο Ἰσποππϊπίοςο αἆθο ἵῃ ΓοπηίπαΠα Γασίας 
6556{. 

35, Ἠπ]ο 5ἰπι]επα Πη]αγίαπα αΏ ]ῖς παπα Πουῖ νοῬῖς ϱ6γΏς- 

ΤΕΙ ΠΟΠ. Γη1ἱ Π]απα Πἰ5ιποπίας Μαρί ἵποπα , 9Ιπαίος Ἠοςος 

ἸαγοΠα ΡεΓ5οπᾶς Ιπάπεγο α11δος, οἱ ΟΗΠΙΑΠΙΠΑ Παπ αξί- 

παπα πας σπῖ Ἱεοπίπαπα Ἱπάσίας Ροδίπ]αβαί 1ρ5ο Ίεο 

6556, 4παπ1 αριά ἴδπατος 6]α5 γαοὶ ΟΠΠΠάΠΟΣ α5Ρετος {ειῖρῖ- 

Ίεδαπε τδϊίας οἀενεῖ, ἆοπες Ἠίαπι Ῥετορηῖηης, απῖ εἰ 

ΊΘΟΠΕΠΙ 5..ρ6 αἱ αδΙΠΙΠΙ γ]άϊ5δεί, τεατριογεί, οἱ (αδίίρις, 

Π. 
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Τλεγξε παίων τοῖς ἔύλοι. Ὁ δὲ μάλιστά μοι δεινὸν, 

ὢ Φιλοσοφία, κατεφαίνετο» τοῦτο Ἐν: οἳ γὰρ ἄνθρωποι 

εἴ τινα τούτων ἑώρων πονηρὸν Ἡ ἄσγημον Ἡ 
ἀσελγές τι 

ἐπιτηδεύοντα, οὐκ ἔστιν ὅστις οὐ Φφιλοσοφίαν αὐτὴν 

ἠτιᾶτο χαὶ τὸν Χρύσιππον εὖθὺς ἢν Πλάτωνα Ἡ Πυθα- 

γόραν ἢ ὅτου αὐτὸν ἐπώνυμον ὃ διαμαρτάνων ἐχεῖνος 

ἀποιεῖτο καὶ οὗ τοὺς λόγους ἐμιμεῖτο, χαὶ ἀπὸ τοῦ κα- 

χῶς βιοῦντος πογηρὰ περὶ ἡμῶν εἴκαζον τῶν πρὸ πολ- 

λοῦ τεθνηχότων --- οὐ γὰρ παρὰ ζῶντας ὑμᾶς 
ἡ ἐξέτα-- 

σις αὐτοῦ ἐγίγνετο; ἀλλ’ ὑμεῖς μὲν ἐκποδών -- ἐκεῖνον 

δὲ ἑώρων σαφῶς ἅπαντες δεινὰ καὶ ἄσεμνα ἐπιτη- 

ὥστε ἐρήμην ἡλίσκεσθε μετ αὐτοῦ καὶ ἐπὶ 

ν ὁμοίαν διαθολὴν συγκατεσπᾶσθε. 

33, Ταῦτα οὐκ Ίνεγκα δρῶν ἔγωγε, αλλ Τλεγχον 

αὐτοὺς καὶ διέκρινον ἀφ᾽ ὑμῶν: ὑμεῖς δὲ, τιμᾶν ἐπὶ 

τούτοις δέον, ες δικαστήριον ἄγετε. 

χαὶ τῶν μεμυημένων ἰδὼν ἐξαγορεύοντα ταῖν θεαῖν 

τἀπόρρητα καὶ ἐξορχούμενον ἀγανακτήσω χαὶ
 διελέγξω, 

μὲ πὸν ἀδικοῦντα ἠγήσεσθε εἶναι: ἀλλ) οὐ δίκαιον" 

τεὶ καὶ οἳ ἀθλοθέται μαστιγοῦν εἰώθασιν, Ἡν τις ὑπο- 

ἢ Ποσειδῶνα ἢ τὸν Δία ὑποδεδ
υχκὼς μὴ 

ανω 
δεύοντα», 

ι 
τη 

Οὐκοῦν ἦν τινα 

ὤω ὧν 

κριτὴς Ἀθηνᾶν 

καλῶς ὑποχρίνοιτο μηδὲ κατ ἀξίαν τῶν θεῶν, καὶ οὐ δή 

που ὀργίζονται αὐτοις ἐχεῖνοι, ὅτι
τον περικείµενον αὐτῶν 

τὰπροσωπεῖα χαὶτὸ σχημα ἐν
δεδυχότα ἐπέτρεψαν παίειν 

τοῖς µαστιγοφόροϊς, ἀλλὰ καὶ ἤδοιντ ἂν, οἶμαι, 

στιγουμένων" οἰκέτην μὲν γὰρ 

ὑποκρίνασθαι μικρὸν τὸ πταῖσμα, τὸν Λία δὲ ἢ τὸν 

Ἡρακλέα μὴ χατ᾽ ἀξίαν ἐπιδείξασθαι τοῖς θεαταῖς ἅπο- 

πρόπαιον ὄντως καὶ αἰσχρόν. 
: 

ματ 

Ἀ 3 λό Ἀ ος. 

η αγγε ον τινα μῆ οεσιως 

54. Καὶ γὰρ αὖ καὶ τόδε πάντων 
ἀτοπώτατόν ἐστιν, 

ὅτι τοὺς μὲν λόγους ὑμῶν πάνυ ἀκριθοῦσιν οἳ πολλοὶ 

αὐτῶν, καθάπερ δὲ ἐπὶ τούτῳ μόνον ἀναγιγνώσχοντες 

ὡς τάναντία ἐπιτηδεύοιεν, οὕτω 

βιοῦσι; πάντα μὲν γὰρ ὅσα φασὶν, οἷον γρηιιά
των Χατα- 

φρονεῖν καὶ δόξης καὶ µόνον τὸ καλὸν οἴεσθαι ἀγαθὸν, 

χαὶ ἀόργητον εἶναι καὶ τῶν λαμπρῶν τούτων ὑπερορᾶν 

χαὶ ἐξ ἰσοτιμίας αὐτοῖς διαλέγεσθαι, χαλὰ, ὦ θεοὶ, καὶ 

σοφὰ καὶ θαυμάσια λίαν ὡς ἀληθῶς. Οἱ δὲ 

ταῦτα ἐπὶ μισθῷ διδάσχουσι καὶ τοὺς πλουσίους τεθή- 

πασι καὶ πρὸς τὸ ἀργύριον κεχήνασιν, ὀργιλώτεροι μὲν 

τῶν χυνιδίων ὄντες, δειλότεροι 

αὐτοὺς καὶ μελετῶντες» 

ον Πλ 
χαι αυΌτα 

δὲ τῶν λαγῶν, Χολα-- 

/ Αλ «κ» /. στ] / Όλ «» 

πευτικώτεροι δὲ τῶν πιθήκων, ἀσελγέστεροι δὲ τῶν 
ο ος / δν 

ὄνων, ἁρπακτικώτεροι δὲ τῶν γαλῶν, φιλονεικότεροι ὃξ 

ο . ο Ξ ᾿ 

τῶν ἀλεκτρυόνων. Τοιγαροῦν γέλωτα ὀφλισκάνουσιν 

ὠθιζόμενοι ἐπὶ ταῦτα 
ο η Ὅ ο. νά ας 

ἀλλήλους παραγχωνιζόμενοι» 
ὀειπνα πολυάνθρωπα ὁει- 

πνοῦντες καὶ ἐν αὐτοῖς τούτοις ἐπαινοῦντες φορτικῶς' 

καν 
{ 

καὶ πέρα τοῦ καλῶς ἔχοντος ἐμφορούμενοι χαὶ μεμιί- 

µοιροι φαινόμενοι χαὶ ἐπὶ ε 

Δ λ Δ σι 
/ / 

χαὶ περὶ τὰς τῶν πλουσίων Όύρας 

ὶ τῆς κύλικος ἀτερπὴ χαὶ 

Ε Ν ο 
5 / ς 

ἀπῳδὰ φιλοσοφοῦντες καὶ τὸν ἄκρατον οὐ Φέροντες' οἱ 

σα ος » / .. νι -λ ν 

ἴδιῶται δὲ ὑπόσοι ξυμπίνουσι, γελῶσι δηλαδη καὶ κατα- 

; ς ες ας 
πτύουσι Φιλοσοφίας, εἰ τοιαύτα χαθάρµ.ατα εΧτρεφει. 

95. Τὸ δὲ 

λέγων ἕχαστος 

, 3 ο! δ λ ο - 

παντων αισγιστοὺ, οτι μ.ηοενος δεῖσθαι 

ΧΥ. ΑΛΙΕΥΣ. 885 --- ὅδ. 

| 

αὐτῶν, ἀλλὰ µόνον πλούσιον εἶναι τὸν | ἄΐβειο ππαδααίδεαε εουυπῖ 41ΗΗΛ ἀῑσαί, 5ο 5οἱαμι 1 νέε 

(60 -- 609) 

ἀοἰαίαπα αὐσοιοί.. Ῥνωίο οείογᾶ Υ6υΟ πάση Πα Ίου πμ], 

Ῥιη]οξορμία, Υάδραίαη, 4ος ΠΕΡΙΟ ΠΟ Ἰονηίππα, οἱ αποία 

ογΗΠΙ μγαγθ απί Ἰπάεσονε απί Πράίποςο απἱσαπαια [αοοηρ 

γἰάσνοί, ρδαπη 5ἰ{ππι Ρι]οδορλίανη αοζησατεί, εί ΟΙ Υ5Ιρ- 

υπ, απ ΡΙάΙΟΠΕΙΗ, ααἲ Ῥγίμασοναπα, ἀπ! οπ/α5ουμη(αε 56 

οοσΠΟΙΗΙΠΕΙΗ Ρουςα{οῦ Ί]ο [ογεί ἀἱδριίαίίοπεεαπα Ἰπηλίανε- 

{αε.  Ἱααπο αρ πια] Π]ο γ]νεηίο, πια] 4ο νορῖς οοπ]εοίᾶ- 

Ῥαηί, οἵἵπα πηογἡαής : πε εΠίΠΙ αἆ γο5 νἰτοπίες εχϊσεραίης, 

ςοά νος ἀἰδεσςροναίῖς ο πηεβίο :Π]ΗΠῃ ΥεγΟ αροτίο γἰάερα{ 

οπημος ἰπαῖσηο οἱ Ἱπ]ιοπεδίε 5ε ΡεΓΕΠΙΘΗΙ. Τα απαδὶ ἀεξογίο. 

πος γαπποπίο οΠά Πἱο ἀαπμα!, οἱ ἵη βἰπιῖ]ο ευη 1110 οι]- 

ΠΙΘΗ ρον(ναο(ἶ εδ[ῖς. [ 

30. Ἠα-ο οσο νΙάεΠ5 ΠΟΠ ϊ, 5οᾷ τεβανσαϊ Π]ος οἱ α 

γορίς ἀῑςονονΙ. Αί Υο5, απ ΙΟΠΟΝΟΠΗ πηϊλῖ εα ἀ6 οπιιδᾶ ἀθρο- 

Ῥαιῖς αφονο. ἵπ ᾖ15 πιο αλ [15. Τατ 5ἱ απειη ἐ50 1η] 1ᾳ- 

(οτι ομβοίναμ5, ἀσαγαπα πηγδ[εν]α οβαἴοπίσπα οἱ Ιπάίσπις 

οπηπί δις. Ἱππρίθ ππομςίναπίθπη» Ἰπαϊσπαία5. Γπεο, θΗΙ5. 

γεάαισιοἵο ΠΟΙΟ ΠΗΡΗΙΗΑ ο5δε ρα υ[(5ο Ἰπήαδία 1 α]- 

4ομα τ αππι οἵαπα 5α0ΓΟΡΙΗΗὴ οσγίαπ ΠΙΑ. μΓ5ί465 Πασις. 

ορήαισανο 5ο]εαηί, οἱ αιιῖς Μ5ίμίο Μήπευνα” αι Νορίππὶ αι 

1ογῖς ΡοΡΟΠάΙΑ αἱ ςιδεερίί, ποπ. Ῥεπο πε(Ε Εχ ἀϊδηιαίε 

οσον Ρον [οναί : πεπο 1460 Πῖς ἱναφοαπίατ 4, απο ρει- 

ςομᾶς 55 αονομίεη οἱ λαμείτὶ 5110 Ἱπά πίτα Πασε]]ίς ορζεη- 

ἄσπα νἰεσαἰονίρας αἰἀ δη! : φοά σαπάραπί, Ρίο, ΥαριΙ- 

Ἰαμίμας. Να οσα απ πυπ σα ῥαταπη ἀεχίτε αδονθν. 

Ραυγιας [που] 6.00. Ίογοια Υοιο απί Ἠειοπ]ει Ἡ0ῦ. Ρ00: 

ἀἰσηϊίαίο 4επιοη5ίνα)ε ερεοία{ο θα, ρίασι]ί 5ᾶπο ᾖηδίαν εἴ 

(πήρο πἰπηῖς πε]: 

α-. Ἠανδας ἴλαᾶ οπωπίΠα οί αὐφινάϊςςίπασπας αοί. 4ο- 

σππαΐα απίάθπα Υγεία εἰπάϊοσο γη]σις Πογύ η οκαι ές 66- 

επι. Ρονϊπᾶε γἰναηί, αὐ εἳ α Ίου 5οἶππα ϱ6 Ἰοσειοπί εἰ 

παδαἰ(ατοπίας, αἱ οοπ{γατία οΓημ]ᾶ 5οη παπί. 

οππί οπηπία, εχεπαρ]ί ο15α, αγίας 

Οι οπΊπῃ αἷ-- 

πΙογίαπιθ. 60Η{6- 

ΠΠΟΥΕ, θἱ5ο]α απ» Ῥοπᾶ 50Πἱ λοποδία 
ρααθ, θἱ 108 ΕΧΡΟΙ ση 

6.56, οἱ 5Ρ]οπάϊᾶο5 Ίο56ε ἀοδρίσοτα, εἰ ἴαπαπαμ 6Η 

ααπα]θας. ἄΡετε» Ρα]οίνα, 4 Ῥοίἱ φιπί οἱ αροπίία, εἰ 

γθγο απο αἀπήταπᾶα.,  Ὑεγαα θΗΊΠΙ ΥΕΓΟ Ἰςῖ πιογοεᾶο ως 

Ίρα ἀοθεπί, εἰ ἁἰνίίος αἀπιίταπίαν, εἰ α’βεηίο Ἰπλ]αηί, οἱ 

οαπίου]ίς ἱπασιπάίογος δυϱ{, εἳ Ἱεροιίρις ΕπιΙάΙοΓο5. πηαρίς 

αἀπ]αίοτος παπα. δΙΠΙ, Πμιάϊποδίογος αρ[αῖς, Γή ραδαυθ 

ταβᾶ(Ί065., οἱ ΤΠ οοπέοπ(οπίρας απαπα σαλἰπασοί σαλί ρον(]- 

πασίογος.. Πίαήπο Ἰαάϊρηαπι 4εροηί, πα αἴτοα Ιδία ο [ή 

οἵαπία, οἱ οἴνεα ἀῑντέαπα /απ35 αΠῖ αἰῖος οαΕ115 ἀοίταδιηί 

οἱ οσἱευιίογος επα» [Ποηπεπίαηί, εἱ Ίπ 1]ῇ5 1ρ5ῖς 5ἶπε ΠηΟΓΕ 

πποᾶσσπο Ἰαπάσηί, εἰ πένα ἄεοις 5ο Ἱησυισίαηί, οἱ αἱ 

Ἠμία οἳρῖ Ρατία ΠΟΝ 6ΟΠΙΕΜΙΟΣ 58 Ριοδπί» οἱ ἵπ. ΥΠΟ ΤΠ8ΙΙ8 

γία απ 4 απα αἰάιεα αὔφινᾶα ρή]οδορμαπίαῦ, 6ἱ ΠΕΡΙ Ίο 

οοπποηί.  Ιάϊοία: απ{εηὶ αποίᾳποί εοπν τν αν 
αἀδιηί, ΤΙάΕΗ 

φὐ]σοί, οἱ ἀεδρασπί ΡΙΜΙΟΞΟΡΙΙΦΠΗ {α[ῑα απο ΡΙΥΡΠΙΕΗ: 

οὐ σοαί. 

35. Οιιοᾶ γονο Γαηρὶ5οιΕΙΗΠΙ ΟΡΗΠΙΗΠΗ δε, πυ]]α 56 τε 



ἴσυα -- 006) 

3 Ν . σοφὸν κεχραγὼς μικρὸν Ὄστερον αιτει προσελθὼν Χπι 

ι' λτ -ω ΔΝ μοι δν. / Γ « πολὺς ὃ περὶ τοῦ κοινωνικὸν εἶναι ὃξῖν λόγος καὶ ὥς 
ἀδιάφορον ὃ πλοῦτος καὶ, τί γὰρ τὸ γουσίον ἢ ἀργύριον ιο Γ Σπ ΠΕΡ Κουχρ ργυρ 231 ν 2 ου 3 - “3 ων / - / οὐδὲν τῶν ἐν τοις αἰγιαλοῖς Ψηφίδων ιαφέρον; ὅταν δέ - ες μας ερ τις επικουριας ὀεομενος ἑταῖρος ἐκ παλαιοῦ καὶ Φίλος φι ὰ κ. -./ 3 ον Ν Ρ λ 3 / απὸ πολλῶν ὀλίγα αἲτῖ προσελθὼν, σιωπὴ καὶ ἀπορία 

τὸ ἐναντίου: 
. 3 - ./ 

" λ ὶ φιλίας ἐκεῖνοι λόγοι καὶ ἡ ἀρετὴ καὶ 
ο 

5 / λ τον οτῃ µ καὶ αμαθία καὶ παλινῳδία τῶν λόγων προς ς κι οἳ δὲ 

ὅποι ποτὲ οἴχεται πάντα ταῦτα ἆπο- 
πτάµενα. ὃ 

πρὸς αὐτῶν 
κ ος κορν σος ας ο εσας 1-3» 86. Μέχρι γαρ τούτου Φιλος ἕκαστος αὐτῶν, ἐς ὅσον 

Ἀ / αι / 5 ο / ἂν μὴ ἀργύριον ἢ χρωσιον Ἡ προχείµενον ἐν τῷ μέσω": ες μας ἱ ἣν δέ τις ὀθολὸν ἐπιδείξῃ µόνον, λέλυται μεν ἡ εἰρήνη, ο ο η , τς ρα ἄσπονδα ὃς και ἀκήρυχτα πάντα, χαὶ τὰ βιθλία ἔξα-- ς ασ; λήλιπται καὶ ἡ ἄρετῃη πέ 

ο ο ͵ Ξ /͵ πτερόεντα ὡς αληθῶς ἔπη. µατην ὀσημέραι ο ηξς 
ἐν ταῖς διατριθαῖς σκιαμαχούμενα. 

υγεν, οἷόν τι καὶ οἳ χύνες , νι ος ΑΡ ος πασγουσιν' ἐπειδάν τις ὀστοῦν ἐς μέσους αὐτοὺς ἐμθαλῃ, 
ἀναπηδήσαντες δάκνουσιν ἀλλίλους κα 
σαντα τὸ ὀστοῦν ὑλαχτοῦσι. Άέγεται δὲ καὶ βασιλεύς ο μθς / ο κ. αγ ἵ τις Αἰγύπτιος πιθήκους ποτὲ πυρριχίζειν διδάξαι καὶ 
τὰ θηρία --- μιμηλότατα δέ ἐστι τῶν ἀνθρωπίνων --- 
ἐκμαθεῖν τάχιστα καὶ ὀρχεῖσθαι ἁλουργίδας ὄμμττειά-. 
ἐχμαθεῖν τάχιστ ρχε υργίδας ἀμπεχό ζ - , η δν ος. μενα χαὶ προσωπεῖα περικείµενα, καὶ µέχρι γε πολλοῦ ο ος σι ο εὐδοχιμεῖν τὴν θέαν͵ ἄγρι δή τις θεατὶς ἀστεῖος χάρυκ 
ὑπὸ κόλπον ἔχων ἄφῆχεν ἐς τὸ μέσον: οἳ δὲ πίθηκοι ας ντος ο Μ. τς Ξ. Ἰδόντες καὶ ἐχλαθόμενοι τῆς 0ργΊσεως, τοῦθ᾽ ὅπερ ἤσαν, 
πίθηκοι 

δι / 
, τον προαρπα- 
αλ 
οξ 

ἐγένοντο ἀντὶ πυρριχιστῶν καὶ ξυνέτριθον τὰ - 
.ω / προσωπεῖα καὶ τὸν ἐσθῆτα κατερρήγνυον καὶ ἐμάγοντο 

περὶ τῆς ὀπώρας πρὸς ἀλλήλους, τὸ δὲ σύνταγμα τῆς 
πυρρίγης διελέλυτο καὶ χατεγελᾶτο ὑπὸ τοῦ θεάτρου. 

37. Τοιαῦτα καὶ οὗτοι ποιοῦσι, το ; τοιούτους κακῶς ἠγόρευον καὶ οὕποτε παύσοµαι διελέγ-- 
χων καὶ χωμῳδῶν, περὶ ὑμῶν δὲ ἢ τῶν ὑμῖν παρα-- 
πλησίων --- εἰσὶ γὰρ. εἰσί τινες ὡς ἀληθῶς φιλοσοφίαν 
ζηλοῦντες καὶ τοῖς ὑμετέροις νόµοις ἐμμέγοντες ---- μὴ 

1 .. οὕτω µανείην ἐγὼ ὥς βλάσφημον εἰπεῖν τι ἃ σχαιόν. - - τι » ο. Η τί γὰρ ἂν εἰπεῖν ἔχοιμι; τί γαρ ὑμῖν τοιοῦτο βε-- { ης Βίωται: τοὺς δὲ ἁλαζόνας ἐχείνους χαὶ θεοις ἐγχθρυὺς . Ὃ σα ον ά ἄξιον οἶμαι μισεῖν. Ἡ οὺ γὰρ, ὦ Πυθαγόρα καὶ / ᾽ ΄ ο τδ.) / ΄ Πλάτων καὶ Χρύσιππε καὶ Ἀριστότελες, τί φατε προσ- 
ἥχειν ὑμῖν τοὺς τοιούτους ἢ οἰκεῖόν τι καὶ ξυγγενὲς 

ἐπιδείκνυσθχι τῷ Βίῳ: νὴ Δία Ἡρακλῆς, φασὶ, καὶ 1, - ε / : ’ Ε, Ν κ. πίθηχος. Η διότι πώγωνας ἔχουσι καὶ Φιλοσοφεῖν ΄ 
-ω - Φάσχουσι καὶ σχυθρωποί εἶσι, διὰ τοῦτο χρὴ δμῖν εἰκά- ” , 23312 ν ἈΑ 3 λ κο ον λ ζειν αὐτούς; ἀλλ Ίνεγκα ἂν, εἰ πιθανοὶ γοῦν ἦσαν καὶ ο) ο. 

-- -- Ε ϱω επι τῆς ὑποχρίσεως αὐτῆς: νῦν δὲ θΆττον ἂν γὺψ ἀηδόνα / στ 
-. Ἰμιμήσαιτο ἢ οὗτοι Φιλοσόφους. Εἴρηχα ὑπὲρ ἐμαυτοῦ / ἵσβ Ελ κο / πόσα εἶχον. Σὺ δὲ, ὦ Ἀλήθεια, µαρτύρει πρὸς αὐ- ο ση κ. 5 

οὓς εἰ ἀληθη ἐστι. 

ν » Ν 
χαι ΞΥώΥΕ τους 

ω 
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ένα φαρίθηίσπῃ -οἸαμ]οί, ραπ]]ο Ρο5ί τορβαπᾶ[ εἈιδα αεεσ(ῇΕ, 
6ἱ ης αοεερον!!, Ἱπάῖσπαξαι τ Πο αΠί{ος σπαπα 5ἵ ααἷς Τη γο- 
Εἱ0 Παβῖτα Γἴαταιη Το Γη Ξ6Γ6Η5 ασ ἀἴαάειπα, οἱ το]ῖηπα αποί- 
αποί 5υΠί ἰπεῖσηῖα τοση!, ππθηα]σεί, Ἰορᾶής α {οπμΙοΓῖΡς, 
Οπ1 Τρία ρεγαηί αΠηαῖᾶ 601ρ6Γ6; πηπ]ία. ἆς ἨΟΠΟΓΗΠΙ 
Ιηίθυ 5αρίεηίες ϱοπΠΙΠΠΙΟΠΟ ἀἱςρπία[ῖο , εἱ (παπι τος »ἲε Ἱῃ- 
ἀϊεγεπς ἀῑνΙπα.! Οἱ επί. ΠιαῖΕ, αΠΓΗΠΗ ο5ί τε] ἄΤσεῃ- 
απ, ΙΙ] σα]οι]ῖς ἵη Ἰίογο ἀῑξίαης» 6ἱ γετο ορίς Ιπάΐσις 
5οζα]ΐ5 γοίας ε{ απηῖσᾳς ασζσᾶθης ος Πηι](ἷς ΓΡΙΠΗ 
τοβεί, φΠεπίαπη, αδίας, ἱηκοῖ[ία οἱ γαιΒογη ΠΠογαπῃ ἵῃ 
οηίναγῖαπα. φεηίοη[ῖαπα τείγασία[ῖο : πιη](α» απίοπη Π]α ος 
ἀπηΙο[ία ἀἱερη[αίίοπος, οἱ γίπίς, 6ἱ ποπο5ίΗπῃ, Πποςςῖο σιο 
τερεπία αὐίεγες ομηηῖα φπἱᾶσηι αγο]αταη!, νο]αστία. νεγα 
Ύοιρα, φπἴρις επιστ αποἰἶᾶΐο Ἱῃ ςε]ιο]ῖς 5μἱ5 ππρτα[]ες 
Ῥησηας Ἱπάπί. 

36. Ἐο επἰπη πδπε ππακᾳπἶςᾳπο 6οΌ ΠΠ ἀπιίσμς οςί . (ποςᾶ 
ΔπεΠΙΗΠΙ γε] αάτΙΠΙ η πησᾷ]ο ΡΟ5ΙΗΠΗ Ποη Γπομέ : κἱ φ]ς 
νεγο οβο]απα ππιπη οκίοπάθη!, Πϊσοι τηρία ραχ., πί πες 
1851 Γωάνῖ Ίοοις, πθο Ρηοροοηί δἳί ςοοπῖίας :Πηηῖ 4εΙε, 
Γααῖί νῖτίας : ου]ας τοῖ ςἰπη]]α απ{άἆαπι αδα νοπ]ί οπηί ης : οἱ 
αὐἱς ο5 1η πιρᾷϊος ἥ]ος Ριο]εσθηέ, οκςἠἵαπέ, ππογᾶθηί Ἰηγ]- 
60515 επππαπε αἱ ο5 ργαπρα({ αΠαίταπε. ΤίοΙα απίθῃΙ 
τες εἴαπι αἰηαῖς Τσγρίίης κἰπηῖος αποπάαπα ἀοεμῖςςο ςα]- 
ἴαΤε ΡΥΙΓΙΙΕΠΑΠΗ, οΆσᾳπο Ῥρείίας (Τα6ΠΠπιο απίοπη Ἱπήπηαπας 
πια Δ0Ποπος) ἀῑδ[οίκο οε]εγῖίεν, 6ἱ δα]ίαςςο ἵῃ τος. 
Ῥη5 ρατριχοῖς, οἱ ΡΕΙδΟΠΑία5, ἀἴπηπε Ῥτοῦα[αὰ δροείατι- 
Ίππας ἆοπθς 5Ρεοία{ος ἁΠααῖς [οείνις, πῖ ημορς κἴηιι 5ΕεΓ6- 
τεξ, ρτοῇσεγεί οας ἵπ ΙΗΠΘΚΊΗΠΗ : {ππῃ γοιο 5ΙΠΙΙ, γῖσα τα, 
οΡΙΗ{ ςα[α[οπίς,, τοροµίο ΡΓο ΡΥγηΙο]]ς(ἶς ςἰηηῇῖ, απο οταπέ 
5οΠϊσεί, [αοξῖ, Ἰαγνας εοπ/νετα, Ιασργαῖσᾳπο γοςίῃας 46 
[γαοίρας. Ἱηγίσειι ἀεριρπαταπί : ἴ]α απίδηι Ῥγ ντ Ισ]ες ἵῃ- 
5Η Μπ Πῖο ἀῑκο]αία τς] [Η1ί εροοἰαίονῖνης. 

57. Ταία Ισῖίας Πῖ 4ποφκο βοῖσπ{. Τα]ρις επο πια]οᾶῖκι, 
πει πππαπῃ ἀθδίπαπῃ οοπνίποσγο ΠΙΟΓΙΙΠΗ {Γαπᾶες,, ἴρςος- 
απε πάεπάος Ῥγῶβοιο : 46 γοβῖς νογο ναρίναπη(αα ςἰπη]]- 
Ρη5 (5η! οηἶπι, 5υΠέ φπἱάαπα νογα δεσίαπίες ρ]οκορμίαπε, 
Ἱεραιπαπο νοςίταγπη οΏσογγαπίος )αὐ]ί α πιο Ἱηκαπία Π]α 
ἐοπέπιε[ίοδπ] απἴο(παΠα απί φἰπ]δίΙη 4ἱσ1Πῃ. Αα απῖά 
Ἰαβθαπη ἀἴσσγε 5 ᾳπἷᾶ οΠΊΠα ἩοΓΙΠῃ ςἰη]]α θ5ί ἵπ ν]ία νθσίτα» 
Αί Ἱηςο]επίες Ἰ]]ος οἱ ἀῑῑς Ἱηνίκος οεἷο ρουςεφη, ραίο [ας 
εσί.. ΝΙ5Ι [οτίε ία, Ῥγίμασοτα, οἱ ΡΙαΐο, οἱ 0µ1γΔἳρρε, εί 
Απδίο]ες, α νος ρεγ/ἴπεγο απ[εΠιαηα ἀῑσοιῖς [αἶος, αι ΡΤο- 
στα απἰσ(πατη νεςίτήπῃ οἱ ϱΟπΠΑΙΗΠΗ ΥΙΤα δια 4θΠΠΟΙΙΥ4ΓΕ: 
ἑπαπία 5οΏ]ῖοεί Ηογοι]ῖ ουΠή ςἹπιία Ποερς](άο οςί. ΑΠ [οτία 
απσά Ῥατρας αρ οἱ Γ]]οςορ]ανῖ 56 Ῥηάίσηη! ο 
ἴγασί να]ία δυπέ, Ργορίοτ ης τοῖς αςςἰπηί]ατα 1]ο5 οροτίεί2 
ΑίΠαὶ εΠα]άοπη. [θγγοπα Π]ος,, οἱ ἵη Ίρδα Π]α Ἰης[γίοπία Ῥτο- 
Ραβί]ες εκςεπί : Ίαπῃ γογο [αοϊ]ις Ἰα5οίπῖαπα γυ]ίης ἱπηίσίιν, 
4 παπα Ιδίῖ Ρμῇ]οςορ]ιος. Ῥϊχϊ Ρίο πε (π Παβεβραπα. ᾖαπι 
ἴα, Νουίας, {ος[ἴπιοπίαΠι αριά Ἠοςορ ρετΗ(ῃα, οἱ γογα κἶηί. 
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38. ΦΙΛ. Μετάστηθι, ὦ Παρρησιάδη, ἔτι πορρώ- 

τέρω. Τί ποιῶμεν ἡμεῖς; πῶς ὑμῖν εἰρηκέναι ἀνὴρ 

ἔδοξεν; 

ΑΛΗΘ, Ἐγὼ μὲν, ὢ Φιλοσοφία» μεταξὺ λέγοντος 

αὐτοῦ κατὰ τῆς γῆς δῦναι ηὐχόμην" οὕτως ἀληθῃ πάντα 

εἶπεν. 

ούντων αὐτὰ κἀφήρμοζον μεταξὺ τοῖς λεγομένοις τοῦτο 

ὃ δεῖνα ποιεῖ: καὶ ὅλως ἔδειξε 

ηνώοιζ Ὃν ἀχούουσα ἕκαστον τῶν ποι- γνώριζον γοῦν ἀχούουσα ἕκαστον τω 

μὲν ἐς τόνδε, τοῦτο δὲ 
3 Ν Μ 3 ο /{ 3 / -ω Δ / 

τοὺς ἄνδρας ἐναργῶς καθάπερ ἐπίτινος γραφης τὰ πάντα 
3 . 2 Ν κ. 

ξοιχότας, οὗ τὰ σώματα μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰς Ψυγᾶς 

αὐτὰς ἐς τὸ ἀκριθέστατον ἀπεικάσας. 

ΣΩΦΡ. Κάγὼ πάνυ ἠρυθρίασα, ὦ Ἀλήθεια. 

ΦΙΑ. Ὑμεῖς δὲ τί φατέ; 
η] .ἱ - -ω / 

ΑΝΑΡ. Τί δαὶ ἄλλο ἢ ἀφεῖσθαι αὐτὸν τοῦ ἐγκλή- 
Δ 1: .». Δ .] / ϕ / . ΔΝ 

µατος καὶ φίλον ἡμῖν καὶ εὔεργετην ἀναγεγράφθαι: τὸ 
πο ες { ς 

γοῦν τῶν ᾿Ἠλιέων ἀτεχνῶς πεπόνθαµεν, τραγῳοον τινα 
ο ρω 

λ -» 

τοῦτον ἐφ᾽ ἡμᾶς χεχινήκαµεν ἀσόμενον τὰς Φρυγῶν 

Ἀδέτω δ) οὖν καὶ τοὺς θεοῖς ἐχθροὺς ἐκτρα- γ / 
ξυμφοράς. 
γῳδείτω. 

- 3 κ ον 
ΔΙΟΙ. Καὶ αὐτὸς, ὦ Φιλοσοφία, πάνυ ἐπαινῶ τον 

" 1’ 

ἄνδρα καὶ ἀνατίθεμαι τὰ κατηγορούµενα καὶ φίλον 

ποιοῦμαι αὐτὸν γενναῖον ὄντα. 

39. ΦΙΛ. Εὐ γε, ὦ Παρρησιάδη: ἀφίεμέν σε τῆς 

αἰτίας. καὶ ταῖς πάσαις χρατεῖς χαὶ τὸ λοιπὸν ἴσθι ἡμέ- 

τερος ὤν. 

ΠΑΡΡ. Προσεκύνησα τήν γε πρώτην" μᾶλλον δὲ 

τραγικώτερον αὐτὸ ποιήσειν µοι δοκῶ' σεμνότερον γάρ: 

ὦ µέγα σεμνὴ Νίκη, τὸν ἐμὸν 
βίοτον κατέχοις 

γαὶ μὴ λήγοις στεφανοῦσα» 

ΑΡΕΊΤ. Οὐκοῦν δευτέρου χρατῆρος ἤδη καταρχώ- 

µεθα, προσκαλῶμεν χάκείνους, ὡς δίκην ὑπόσχωσιν 

:νθ᾽ ὧν ἐς ὑμᾶς ὑθρίζουσι' κατ) /σει δὲ Παρρησιά ἀνθ᾽ ὧν ἐς ὑμᾶς ὑθρίζουσι" κατηγορήσει ὃξ Π]αρρησια- 
ο ιά 

δης ἑκάστου. 

ΠΑΡΡ. Ορθῶς, ὢ Ἀρετὴ, ἔλεξας ὥστε σὺ. παῖ 
᾽  Ε] » 

Συλλογισμὲ, χατακύψας ἐς τὸ ἄστυ προσχήρυττε τοὺς 

φιλοσόφους. 
ο) Ν 

40. ΣΥΛΛ. Ἄχουε, σίγα’ τοὺς φιλοσόφους ψκειν 
5 ο / λ ε λι ά 2 Δ .ω Λ 5 νὰ Ν Φ 

ἐς ἀκρόπολιν ἀπολογησομένους ἐπὶ τῆς Ἄρετης καὶ ὣι- 

λοσοφίας καὶ Δίχης. : 

ΠΑΡΡ. “Ορᾶς; ὀλίγοι συνέρχονται γνωρίσαντες τὸ 
- : / 

κήρυγμα" ἄλλως γὰρ δεδίασι τὴν Δίκην. Οἱ πολλοὶ δὲ 

αὐτῶν οὐδὲ σχολὴν ἄγουσιν ἀμφὶ τοὺς πλουσίους ἔχον- 

.- το δλ / / ο) Ν /9 π ο. 

τες. ΤΕ δὲ βούλει πάντας Ίχειν, κατὰ τάδε, ω Συλ- 

λογισμὲ, κήρυττε. ον 

ΦΙΛ. Μηδαμῶς, ἀλλὰ σὺ, ὢ Παρρησιάδη., προσ- 

χάλει καθ ὅ τι΄σοι δοχεῖ. 

41. ΠΛΡΡ. Οὐδὲν τόδε χαλεπόν. ἜἌχουε, σίγα. 
π ἳ ον 
Όσοι φιλόσοφοι εἶναι λέγουσι καὶ ὅσοι προσήκειν αὖ- 

ον 1 η ρ 5 τοῖς οἴονται τοῦ ὀνόματος, Ίχειν ἐς 
Ἆ / ώς Δ 

- 

διανοµήν. Δύο μναϊ ἑκάστῳ δοθήσονται χαὶ σησαμαῖος 
ον : 

πλακαῦς' ὃς δ' ἂν πώγωνα βαθὺν ἐπιδείξηται, χαὶ πα- 
/ π / λάθην ἰσγάδων οὗτός γε προσεπιλήψεται. 

ΧΤ. ΑΛΙΕΥΣ. 98-41. 

ώ / ο μον λ 

ἀκρόπολιν ἐπὶ τὴν | 

”- 1. 1 

Κομίζειν 

(607 -- 0) 

38. ῬΗΊΙ,. Τιοποῖας Ἠϊπο, Ῥαττεδίαᾶα, τοσσία Ππ{ορῖηα, 

Νο5 απῖά Γαοἱαπιαςῦ 4ποπιοᾶο ἀῑκίδδο γορίς γ]άείας2 

ΥΕΠ. Ὠφαϊάσια, Ῥ]οδορηία, ]ο ἀῑοοπίε [για πη]ῖ 

Πϊκοσγο ορίαναπα γα" ραᾷοἵο: 4οο γενα ἀῑσεδαί οπημῖα, 

Ασποδοθρᾶπι οπ/πη Ππίαυ απάἰεπάαα απιππ(αοππ(ο απἱ Ίδια 

Γιοσιοίς οἱ γο[ογοβαπα, ἀππη ἀϊσετοπίπη, Ἠλαά απάεπα αά 

ἨπΠοςε; Ίου γοτο Πα, ἱπαπίεραπα, [αοἳξ. ΕΙ οπιπίπο ορίθη- 

αἲί Ἰοπαίπος ἀϊλαοίάο, τί ἵπ. Ροίπτα απαάαπα απή]ε5 Ῥος 

οπηπῖα, απΠΙΏ ΠΟΠ. 6ΟΓΡΟΓᾶ πποάο, 5604 1ρδᾶ» 4ποσαε ΔΠΙΠΙὰ5 

οχφἱςἰἰσδίηια φἰηαϊΠαάἶπο οχρηϊπηθγεί. 

ΝΜΙΟΡΕΦΤΙΑ. Ἐί οσο Ῥαπο 6γαρεσζαπι, ο γεηίας, 

ῬΗΠΙ,. Υο5 απίοπι απἱὰ ἀῑοῖς2 

ΤΕΝ. Φιῖὰ αἰῑια. πὶςϊ αὐδο]νΙ ἠἰαπι α ο ηίπε οροτίοτε, 

αἱ ̓ αππίοππη ποῖς ας Ώθης ππΠπα ἵπ Ῥαρ]ίσυ ππομπιεηίο 

ςοπὶρί” Πϊοπκίππι οπίπι οχθιιρΙο {νασωάτπα ἨάπΠο Τῆ Ἠο5 

οοππιπον ης, απὶ ῬΜΙγσαπα σαπαί οααμηίαίος. Οαπίίο 

Ίσμίης;, οἱ Ί]ος ἀῑῖς Πηνῖκος {γορωά[ῖ5 5.5 Ἰπ[απηαίο. 

ῬΙΟς. Ίῃ5α ἆποΠιε 65ο, ῬΡμ]οδορηία, Ἰαμά4ο. ΥΙΤΙΠΙ Π]ᾶ- 

βποροτο οἱ γαίνασίο οππίπα, επππ(πε, Ἡί ΥταΠα ΓοΓί6ΙΗ 

αππίσοα η] αςοίςοο. 

39, ῬΗΙΙ,. Ῥοπαπι [αοίσπα, Ῥατιποδίαάδ; 5οΙνήης ἴε 

αοοιςα(ἶοπος γἰποῖς δι [[γασῖίς οηίθΗ5, εἰ αποά τοβαυαι 

οδί, 5οἵ{ο ἴ6 ΠοΡΙΓΗΠΙ 6556. 

ῬΛλΒΒΗ. Εαπίάσπι ΙπΙίο Ίαπα αἀοταν! : ]απα Ὑετο {ταρίοο 

τηβαῖς οτα[ἰοπί5 σοπογο [αοίοπάπα γἰάείαν: αισαςίῖας επίπι 

(ας. 
5ΡΙεπᾶϊᾶα ααῶ»ο ΥΙοίοσῖα, πιο 

οοπι(ατε απ, 

νἰγίαϊ πο Ῥᾶγοϱ 6ΟΤΟΠΟΒ. 

ΥΠΠΤ. Τείίας 46 αἰίοτο Ίάπι ογαίευε Ηρεπιας, οἱ ΥοῦθχηΙς 

οίἵαπη Ίδίος, αἱ Ρώπας 5παγΗΠα 1η Υ05 οΟΠ{ΠΠΘΙΑΓΗΤΗ ποΏῖς 

Ρεικο]ναπί. Αεοαδαβί ππυπη(αε[λαπε Ῥαπγηβδίαςθς. 

ῬΑΠΒΗ. Ῥοπα ἰδίμᾶ, Ὑἱίας. Πασπα ἵα, Ἀγοβίρπιο 

Ῥπος, ἀθερίοίθης ἵη Ἡ1Ῥ6ηα Ρτῶσοπίο Ίο εγοσᾶ ΡΙΙΙΟΒΟΡΙΙΟΝ. 

40. ΦΥΤΙ,. Λιᾶϊ, ίασο. Ὑοπίυπίο ΡΙΗ]οδορηί ἵη πΟΕΙΗ, 

«ααςαπι ἀῑσίνῖ αἲ (πρπα! Υἱπα!, ΡΙΙοδορβία, Φα, 

ΡΑΛΒΜΗ. Υἱάσμ’2 ραποῖ οογοπ]πί ασηϊίο ΡΓΟΟΟΠΙΟ : ΠΒΠΕ: 

αἰοφαί φας παπα ππδίαηί, Οθ{6ΡΠΑ γα]σις Π]ογαπα ο αΗ! 

πο Ἰαβαί, οσοιρα!1 εἶνσα ἀῑνίίος. 8ἱ γειο γοπῖγα οΠΙΠΟΙ: 

νοἰασνί5, Ἱο [ους ἵἩ Πιουπα οὔἷς, Βγοβίσηιθ. | 

ΡΗΠΙ,, Νοηπα(παϊη : 5οᾷ {α, Ρα ΓΠεςίαςο, ρτοιί νιάοὈ[ 

605 αἀνοσα. 

41. ῬΑΗΠΗ. ΝΜΊ τες Παλεί ἀἰβίοι]ίαιἶ5. ΑπάΙ, {αι 

Οµοίᾳποί. ΡΙΙο5ορ]ιος. 5ε ε55ε ἀῑσμηί, αποία οί ΠΟΠΗΙΗ 

εαδᾶ αά ἴ]ο5. ρογήπογα 5ο ἠπάϊοσηί, γοπίυπίο ἵπ ἀΟΟΠΙ 8 

οομσίαίαπα. Βήμα. απίοπίααθ μη) ἀαραπίατ, οἱ 4ε 5Ε5811 

ρ]ασοπία. ΟπἱόπΙπ(π6 Ύετο Ῥγοιῖκαια, αγ ραπα θχ) ΟΙ 

Ίϊο οονο]ανίππι Ποπανη ππᾶςδαιη. αοοἰρίεί, ΑΠεγαί δμίε; 

' 

ο) ς) ’ 

δ' ἔκαστον σωφροσύνην μὲν Ἡ δικαιοσύνην ἢ ἐγκράτειαν απίσᾳαα {οπιροιαπίἴαη απ Παδίαιη απἲ. οοπΙΠεΠΙΙαΠ] π 

| 
| 
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μηδαμῶς: οὐκ ἀναγχαῖα Υὰρ ταῦτά γε» ἣν μὴ παρῃ; 

πέντε δὲ «συλλογισμοὺς ἐξ ἅπαντος' οὐ γὰρ θέµις ἄνευ 

τούτων εἶναι σοφόν. 

Κεῖται ὃ᾽ ἐν µέσσοισι δύο χρυσοῖο ταλάντα, 
τῷ δόµεν, ὃς μετὰ πᾶσιν ἐριζέμεν ἔξοχος εἴη- 

4». 
ἐπεὶ τὰς δύο μνᾶς ἤκουσαν µόνον. Παρὰ 

σγικὸν ἄλλοι καὶ κατὰ τὸ Ἀσχληπιεῖον ν ἔτ 

τὸν Ἄρειον 7 πάγον ἔτι πλείους, ἔ ἔνιοι δὲ κ 
Τόω τάφον, οἵ δὲ καὶ πρὸς τὸ Ἀναχεῖον προ 

χλίµακας ἀνέρπουσι βομόηδὸν νἡ Δία κα 

ἔσμοῦ δίκην, ἵνα καὶ καθ Ὅμηρον εἴπω, ἀλλὰ κακεῖ- 

θεν εὖ µάλα πολλοὶ κἀντεῦθεν 

λ / ἃ ν μὸ 3 / 

αθαὶ, ὡς πλήρης μὲν Ἡ ἄνοδος ὠθιζομένων, 
αι κὰς. 
ὰ τὸ Πελα- 

ἁ | 

ροι καὶ παρὰ 

2 

Β μη πα τὸν τοῦ 

οσθέμενοι 

ὶ βοτρυδὸν 

μνρίο:, ὅσσα τε φύλλα καὶ ἄνθεα γίνεται ὥρη. 

Μεστὴ δὲ ᾗ ἀκρόπολις ἐν βραγεῖ χλαγγηδὸν προκαθιζόν- 

των καὶ πανταγοῦ πήρα πώγων κολαχεία ἆ ἄναισχυντία 

ρα λιχνεία συλλογισμὸς φιλαργυρία; οὗ ὀλίγοι 

». ὁπόσοι πρὺς τὸ πρῶτον κήρυγμα ἐχεῖνο ἀνήεσαν, 

ἀφανεῖς χαὶ ἄσημοι, ἀναμιχθέντες τῷ πλήθει τῶν ἆλ-- 

λων, χαὶ λελήθασιν ἐν τῇ ὁμοιότητι τῶν ἄλλω ν σγηµά- 

των. Τοτο . τὸ δεινότατόν ἐστιν, ῶ Φιλοσοφία, 

χαὶ ὅ τις ἂν μέμψαιτό σου μάλιστα, τὸ μηδὲ ἐπι ο. εἴν 

όρισμα χαὶ σημεῖον αὐτοῖς" πιθανώτεροι γὰρ οἵ γόητε 

οὗτοι πολλάκις τῶν ἀληθῶς Φιλοσοφούντων. 

ΦΙΛ. Ἔσται τοῦτο μεθ) ὀλίγον, ἀλλὰ δεγώμεθα 

ἤδη αὐτούς. 

43. ΠΛΑΤ. Ἡμᾶς πρώτους γρῇ τοὺς Πλατωνικοὺς 

λαθειν. 

ΠΥΘ. Οὐκ. ἀλλὰ τοὺς Πυθαγορικοὺς ἡμᾶς: 

Ρος γὰρ δ Πνῤαγόρος ἦν. 

ΣΤΟΙΚ. Λληρεῖτε: ἀμείνους ἡμεις οἳ ἀπὸ τῆς 

/ 
προτε- 

στοᾶς. 

Περ, Οὐ μὲν οὖν, ἀλλ᾽ ἔν γε τοῖς χρήµασι πρῶτοι 

ἂν ἡμεῖς εἴημεν οἱ ἐκ τ οὉ περιπάτου. 

ἘΠΙΚ. Ἡμῖν τοῖς Ἐπικουρείοι τοὺς πλακοῦντας 

δότε καὶ τὰς παλάθας- περὶ δὲ τῶν μνῶν περιμενοῦμεν, 

χὰν ὑστάτους δέη λαμβάνειν. 

ΑΚΑΛ. Ποῦ τὰ δύο τάλαντα: δείξοµεν γὰρ οἳ Ἄχα- 

δημαϊκοὶ ὅσον τῶν ἄλλων ἐσμὲν ρα ος 

ΣΤΩΙΚ. Οὐγ ἡμῶν γε τῶν Στωϊκῶν παρόντων. 

44. ΦΙΛ. ΤΠαύσασθε φιλονεικοῦντες: ὑμεῖς δὲ οἳ 

Κυνικοὶ μήτε ὠθεῖτε ἀλλήλους μήτε τοῖς ας παίετε" 

ἐπ) ἄλλα γὰρ ἴστε κ. κεκλημένοι" καὶ νῦν ἔγωγε ἡ Φιλο-- 

σοφία καὶ Ἀρετὴ αὕτη καὶ Ἀλήβεια δικάσοµεν τίνες οἳ 

ερρῶς Φιλοσοφοῦντ ἐς εἶσιν, εἴτα ὅσοι μὲν ἂν οι 

χατὰ τὰ ἡμῖν δοκοῦντα βιοῦντες, εὐδαιμονήσουσιν ἄρι- 

στοι κεκριμένοι: τοὺς ἠηρας δὲ καὶ οὐδὲν ἡμῖν προσή- 

Όντας καχοὺς καχῶς ἐπιτρέψομεν, ὧς μὴ ἀντιποιοῖντο 

τῶν ὑπὲρ αὐτοὺς ἁλαζόνες ὄντες. Τί τοῦτο; φεύγετε; 

νὴ Δία, κατὰ τῶν γε κρημνῶν οἳ πολλοὶ ἀλλόμενοι. 

Κενὴ ὃ᾽ οὖν ἡ ἀκρόπολις, πλὴν ὀλέγων τούτων, ὁπόσοι 

μεμεγήχασιν ο φοθηθέντες τὴν κρίσιν. 
45. Οἱ ὑπηρέται ἄνέλεσθε τὴν πήραν, ἣν ὃ Κυνίσχος 

ΧΥ. ΡΙΡΟΑΤΟΒ. 42 ---45. Ξ 107 

Πῖπιε: πεΠΙο ϱΠΊπῃ Ιδία, 5ἳ ποπ αἀξῖηί, ποροςςαγῖα : ΤρεΊΠι 

απἵπαιε οπ]ηῖΠΟ 5ΥΙΙοβί5ΠΙοΣ; απ1ρρε πεί[ας εδ αὔξαπε Τίς 

6558 5αρίεηίεΠῃ. 

Ῥτορορϊϊία ἵπ παεζῖο 5αηί αατὶ Ὀἶπα ἰαἱεπία, 

Ῥταπηία, απὶ τε]ί( ος τίχα 5αρετανεΓῖ{ ΟΠΠΠΕΣ. 

42. γαλ απαπῃ Ρ]επας εδία5εεηςης ἱηγίσεπα 5ο {γπάρη[ίαπι, 

απιπα πιυᾶο ἆε ἆπαβας πιϊπίς απάϊοθ. Δά Ῥε]αςσίοππι 

απίοπι αΏ, αἆ Ἐξεπ]αρ αλ, εἰ τσοα Ατεορασαπη θίἴαπα Ρ]- 

Γ65, ΔΙ τετο εἴἶαπι αἆ Τα]ί 5ορυ]όμγαπα : αλ αἆ Ῥϊοδοιτογπα 

Φρᾷεπῃ 5εα]ῖς αἀπιοίῖς Τη αἰίαπα επΠππίατ, οππα Ῥοπηβο Ἠοτε]ε 

αἴπαε εχαπι]ηίς ΙηΣίαγ αΡρΙΠΙ Ιοππεγα! ἵπ παπι, αἱ Ηοππεγί 

χετρο πίατ. Ὑεγαπα Ἰπάς εἴῖαπι Ῥεπο «απο ππ]ῖ, αἳ Ἠΐπο 

5εχζοηί, 

Οποί [ο[ῖα, εἰ Ώοτες αποί Πᾶςοεης εχ]σ]ί απΠῃ5. 

Ἐτγενϊ απἴεπ ρ]οπα Π]ογαπα ας οπξ, οΙπ1 εΙαΠ5οΓε οοπξίάεη- 

Πππι, εἴ πθ]ᾳαθ Ῥετα, μαμα, αἀπ]α[ῖο, Ἱπιραάρηίία, Ώασι- 

Ίαπι, σα]α, 5γοθῖσπιας, αναηα. Ῥαποῖ γετο απῖ αἆ ρτῖ- 

παπα ργαοοπῖς γοζεπῃ αδεεπάεταΠί, υὶκ αρρατεπί, ππ]]α ποία 

Ἰηδίσπες, τεµαποταπι {τος Ππιπῖςα, εἴ Ἰαΐοπί ρογ 5Ιπηῖ- 

{παἴπετα Παδίίας τεσποταπα.  Π]αά οπῖπι, Ῥ]ή]οορηία, 

58π6 πιο]ες[ϊςείππαπα οί, οἱ αποά απῖς πιαχῖπιε Τη {6 εἴῖαπι 

γερτεμεπάα!, αποᾶ ποίαπα Π]ῆς ππ]]απῃ απί ἵσηππη ΠΠρΟΜΙΒ: 

Ξ6ορε επίπι Βῖ Ἱπιροςίοτες 1ρδίς τοτε Ρηοξορμαπρας πιᾶ- 

αἷς Ῥιοβαπίης. 

ΡΗΠ,. Εἰεί Π]αᾶ ραπ]ο Ρο»ί, 5εᾷ Ίαπι Ίος οχοῖρίαπαης. 

49. ΡΗΑΤ. Ίῃεος πος Ῥ]αΐοπῖεος ασοῖρετο ΡΓΙΠΙΠΠΙ ΟΡΟΓ- 

1εἰ. 

ΡΥΤΗ. Νοπ, 5ο Ῥτ[πασοπῖεος ΠΟΞ; ΡΓΙΟΥ οηἵπῃ ΓΗ]ΐ Ῥγ- 

{Παβοτα». 

5ΤΟΙΟ. Νησας αξ{ς, ππε]ίογες πος ἀ4ε Ῥου[ἶσα. 

ΡΕΒ. Χεππασπαπι, 5εἆ απαπίαπι αἆ ροοπῖας, ΡΓΗΠΙ πος 

εσςο ἀεβεπιις Ῥετίραίείϊε]. 

ἘΡΙΟ. Νοβρῖς Ερίευτεῖς Ρ]ασεπίας ἀαίθ εί πιαςσας: 4ε πηϊπῖς 

οχεροοίαβίπις, εἰςί αοοϊρίαπιας5 πα]. 

ΑΟΑΡ. ΤΡΙ ἀπο ἴ]α {α]επία 2 ο5ίοπάεπια5 επῖπι Ασαάθπηϊο, 

αυαπίαπῃ τε]]ααῖς ἴπιας εοπ{εη{ἱοδίογε5. 

5ΤΟΙΟ. Νοεπααπαπα, πορῖς απ]άεπη δίοἷοῖς Ργα επ ρης. 

44. ΡΗΠ,. Ρεκϊπίίε γ]καταπα : Υος τετο, Ογπῖοϊ, πε Π- 

Ῥε]Ηία αλ αἶῑος, πει Ῥασυ[ῖς Ῥη]σαίε : αἲ αἶῖα επ]πι γοσα!ῖ 

οδίῖς. Εί]απι οσο Ῥμ[]οξορμία, αἱ Ἠἱτίας πως, εἰ Υεγίίας ϱο- 

ΕποδοΟθΙ5, απ γεςιτήπι νοτο ΡΗΙοδορμεπίατ, ἀεϊπάς απῖ 

Ἰηγεπῖεπίαγ εκ ποςίτῖς Ρ]αοΙας νῖτετα, Ώεα[ῖ ετυπί, Ιπάϊοῖο 

ποδίτο ορίϊπηῖ : Ἱπιροδίοτες τετο οἱ πΙπ] αἆ πο ρεγπεπίες 

Π]α]ος 1ηα]ε οοΠΙΘΓΘΠΙΠΣ, Πε ασ» 5πρτα ἴρεος 5αηί, αΠεοίεπέ 

τοπίοξῖ. Οπῖά πος» Γασῖῖς2 Ρογ οτεπι, Ροτ Ίρσα Ργαε’ρ]ᾶ 

ἀεςϊῃοπίος πι]. Ὑασπα Ιβίίαταἲκ εδί, ΡγῶίεΓ Ραπεος 1195, 

απῖ τεπιαησογε, ΠΙΠΙΙ πιοίπεπίες Πηάϊεῖαπη. 

45. Ἐαπιμ]ῖ, ἰο]{ ρεταπι, απαπῃ πηπα(ας Π]ε ΟΥπίεις ἴπ 
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ἀπέρριψεν ἐν τῃ τροπῇ. Φέρ᾽ ἴδω τί καὶ ἔχευ ἤ που { ἴαδα αΡ[εοῖ. 

θέρµους ἢ βιθλίον 3 Ἡ ἄρτους τῶν αὖτ τοπυριτῶν» 

ΠΛΡΡ. Οὐ-, ἀλλὰ Ἰρυσίον τουτὶ καὶ μύρον [καὶ 

ον] καὶ χάτοπτρον καὶ πόθους. 
λ 

ο Τοιαῦτά σοι ἦν τὰ 
μα γαιρίδιον | θυτι 

ΦΙΛ. Εὔγε, 

Ἕς ἀσκη ήσεως χαὶ μετὰ τούτων ηξ ξίους λοι 

ι τοὺς ἄλλους παιδαγωγεῖν; 

ὠ 'γενναϊ ωω 
-ᾱ 

ας. 

[ελ] -- κ 

τ] 
α 
απασι κ 

ΠΑδΡΡ. Τοιοῦτοι μὲν οὖν ὑμῖν οὗτοι. ον δὲ ὑμλ 

Εκοπεῖν ὄντινα τρόπον ἀγνοούμενα ταῦτ πεπαύσεται 

καὶ διαγνώσονται ο οἳ ἐντυγχάνοντες, οἳ ἵτινες οἳ ἀγαθοὶ 

αὐτῶν χαὶ οἵτινες αὖ πάλιν οἳ τοῦ ἑτέρον | βίου. σὺ δὲ, 

Ἀλήθεια, ἐξεύρισχε ---- ὑπὲρ σοῦ γὰρ τοῦτο γένοιτ 

ἄν -- ὃς μὴ ἐπ τικρατ τήση τὸ Ψεὔδος μηδὲ ὑπὸ τῇ 

Ἀγνοία λανβάνωσιν οἳ φαῦλοι τῶν ἀνδρῶν σε το οὓς χρη- 

στοὺς μεμιμημένοι. 

346. ΑΛΗΘ.. Ἐπ) ησιάθη ποιη- 
Ν ν 

εὔνους 
ς Σ /{ - / -ᾱ 

ἡμῖν καὶ σὲ, ὦ νο μάλιστα θαυμαάζων, παρα-- 
ο αὐτοῦ ον Β) ο ΕΤ ΙΜΗ 

λαέόντα μετ αὐτοῦ τον Έλεγχον ἅπασι τοῖς φάσχουσι 
αν / ς 

Φιλοσοφεῖν ἐντυγχάνειν, εἴθ᾽ ὃν μὲν ἂν εὕρη γνήσιον ὡς 
7 Ξ 

ἀλεθῶς φιλοσοφ οίας, τεφανωσάτω θαλλοὺ στ εφάνῳ και 

ἐς τὸ Πρυτανεῖον καλεσάτω, Ἄν δέ τινι --- οἷοι πολλοί 

εἰσι --- Καταράτῳ ἀνδρὶ ὁ ὑποχριτῃ φιλοσοφίας ἐντόγη» 

/ α 
Ἔριστς τασας αποχει ιράτω τὸν πώγωνα ἐν του 

τ ο / 
χρῷ πάν» ο να ο. μ.αγαιρα καὶ ἐπὶ τοῦ μις τώπι υ 

τὸ τοιθώνιον π 

... 
/ 

στίγµατ τα ἐπιῤαλέτω Ἆ ας χατὰ τὸ μεσόφ Φρνον ς 

ἔστω ἁλώπηξ Ἡ πίθηκος. ον δὲ τύπος τοῦ χαυτΏρος 
ΦΙΛ. Εὺ 1εν ὦ Ἀλήθεια: ὁ δὲ έλεγχος, ὦ Παρρη- 

σιάδη, τοιόσδε ἔστων οἷος ὃ τῶν ἀετῶν πρὸς τὸν ἥλιον 

είναι λέγεται, οὐ μὰ Δί’ ὥστ ε κἀκείνους ἀντιθλέπειν τῷ 
3᾿ Ν Δ 

Τνο δοκιµάζεσθαι, ἀλλὰ ο. χρυ- 
Δ Ἀ ”. ουν ον 

ονὴν ὃν μὲν ἂν αὐτῶν ἴδηῃς ὑπερ- 

ἑλκόμενον πρὸς τὴν ὄνιν, οὗτος 

λ «ὸ 
υ ολο 

τες καὶ μηδαμῶς 

εστω ὁ τῷ θα) στεφόμενος, ὃν ὃ) ἂν ἀτενὲς ἀποόλέ- 
σας στι δε ῃ 

ντα καὶ τὴν το ὁρέ ἔγοντα ἐπὶ τὸ χρυσίον, ἀπάγειν 
: ; / : 
ἐπὶ τὸ καυτήριον τοῦτον ἀποχείραντα πρότερον τὸν 

πώγωνα. 3 

ΠΛΡΡ. Ὡς ἔδοξεν, ἔσται ταῦτα, ὦ «Φιλοσο-- 

α. καὶ ὄψει αὐτίχα µάλα τοὺς πολλοὺς αὐτῶν ἆλω- 

ἢ πιθηκοφόρους, ὀλίγους δὲ 

βούλεσθε 
ο ο 

αὐτῶν. 
ΦΙΛ. Πῶς λέγεις; ἀνάξεις τοὺς φυγόντας; 

ΠΑΡΡ. Καὶ µάλα, ἤνπερ ἡ ἱέρειά µοι ἐθελήση πρὸς 

ὀλίγον χρῆσαι τὴν ὁρμιὰν ἐκείνην καὶ τὸ ἄγχιστρον, 
ὕπερ ὁ ἁλιεὺς ἀνέθηκεν ὁ ἐκ Πειραιῶς. 

1Ρ. Ἰδοὺ δὴ λαθὲ, καὶ τὸν κάλαμόν γε ἅμα, ὡς 
/ ”ν 

πάντ᾽ ἔχοις. 

ΠΑΡΡ. Οὐχοῦν, ῶ ἵέ 
ἀνύσασα καὶ ὀλίγον τ 

ΤΕΡ. Λάμόανε. 

ΦΙΛ. Τί πράττειν ἂνὴρ διανοεῖται; 

χαὶ ἐστεφανωμένους" 
; / 2 ο. ο Τ οκ κ ἃ ᾽ 

μεντοι; χάνταῦθα ἄναξω τινας ὑμῖν νη Δι 

ρεια, καὶ ἰσχάδας µοί τινας δὺς 

οὗ χρυσίου. 

1ΕΡ. Δελεάσας τὸ ἄγκιστρον ἰσγάδι καὶ τῷ χρυσίῳ 
/ Ν΄ Ἀ 49. ο ο 

καθεζόµενος ἐπὶτὸ ἄκροντοῦτειγίου καθῆχεν ἐςτὴν πόλιν. 

ΑΛΙΕΥΣ 

(ο -υὔᾷὔᾷὸ6ὐὐῬθθθθθ------------------------------ 

Σ. 46, 47. (6ι» - 214) 

πο γῖάεππα, π]ᾶ μαῦθαί: πα Γοτίς Ἱαρίπος, 

απ{ ΠΏγάπα, απἲ Ρᾶπος οχ αἰτογΙπ] σδΠρτΘ» 

ΡΑΒΒΗ. Ἀοἢ :5εᾷ ος απΓΗΠ1, εἱ πησηθηίυπη, Γοἱ ομ]έγηαι 

αἲ 5αεπ]ῄοῖα]ες ορι]α5.,] οἱ 5ρεοπ]απα, εί ἴβεσετας. 

ΡΗΠΙ,. Ῥοπα [αοίαπα, ΙΤ [οηῖδ.. ἨΠωο Ισίίατ ΠΕ Ἰαθο- 

μας εχοτοϊ(αἰἴοπίς {ααρ νἰα[ίσα 5 μ15 Ἰηδίγασίας ρο5ίπ]αβας ποα. 

Ἰοάῖσετα οπηηίρς, οἱ τοαπος ἀἰξεῖρ]ηα οοΠ/ἴπεγο» 

ΡΛΒΒΗ. Τα]ες απἶάεια ποθῖς μΙ δαπί.. Οροτίοί αιίθηα 

γος τίήετο αποπιαάπιοά σπα ἰδία ἴρποτατὶ ἀρδίπαπί, ἀἴσπο- 

σαπίἽπο απ ἵπ Π]ος Ιποιάπηί, ααϊ Π]ογαπα Ῥοπί υπ 5ἴης, 

οἱ απἲ αἰίοηίας 5ἷπί υίία.. Τα γειο, Υενίας, Ἰηγεηί : 4π1- 

ἀοσαπἱάεπα 6 ἵπα Ίου Το Γαθγῖξ, πε Ιηγα]εςεαί ουπίγα {6 Μεῃ- 

ἀασσππα, πεγο 5αβ Τσποταπ/]ἷα {6 Ιαΐοαπί ργανί Ποιος Ὦο- | 

πος 5Ρροο1ο5θ Ιπ][α(]. 

46. ΝΕΒ. Τρ81, 5ἱ νἰάείαν, Ῥατιλεσίαᾶαν Ίου ρεγμηίαπλας, 

απαπάσφα(άεπα βομι15 γἰτ 5ρεοίαἴας ο», εἰ πορίς Ῥεπονο]ης, 

αι ἴπας, ΡΜΗοσορ]ία, αἀπηϊγαίος ΠΙαχίπΙΗ5, αἱ 5ΘΟΙΠΗ α5δυπιίο 

ἘΙ6ΠΟἨοΟ, οµΠ οημίρας ασαί, αῖ 5ο ἀἰουπί ΡΙή]οδορ]ος: 

ἀεϊηᾶς ςἳ 4πεπι Ιηγοπογί{ σοΓΠΙΑΠΙΠΙ Υετε Ροξορ]ίσς, ϱ0- 

τοποί θπῃ ο]οασῖπα εοτοµα, οἱ ἵπ Ρεγίαπειπα τοσείς 5ἳ τετο 

Ἱποῖάαί ἵπ αἸἴ(ασπα, αποά σεις πΙΗΙ 5ὐΠ{, οχξεεγαβί]επι 

νῖταπα, ῬηΗοςορ]ῖα ΠςίπΙοπεΠα, ἀθίτασίο ρα]ο, βατραπα 

ΠΠ ΤΠ Ίρσα ομ{6 6ο σεΠΕΓΕ οπ](τ], ἄπο εαριῖ {οηάθηίης, τεδεςθί, 

εί 5Ησιηαία [τοπ] Πας Ἱππροπαί, απἲ Ιπίετ 5αρεγοῖ]ία Ππηγαί : 

Ώγρις απίεπῃ οα{θνῖς Υ]ρος εδίο, απί εἰπιῖα. 

ΡΗΠΠ,. Βοπα Ιδία, Ὑοτίίας: οχαππεΏ απ{θηα, Ραντλοδίαίο, 

ἰαἱς ο, απα]ε αι]αγαπα αἆ 5οἶθπῃ 6556 ἀΠεΙίγ: ΟΙ 5.4Π6 

υἱ οἱ Π1 αἀνειδιας ἸήΠ16Π σοπιπθαπ{ατ οἱ αἆ Π]ιὰ οχαππΙπδῃ- 

{πνς 5οᾷ απτο Ῥιοροδίίο, εἰ σἰοία, εί γο]αρίαίε, θα 

Ἠ]ογαήα Υ]άσεῖς ἀεδρίεσγε ἰδία οἱ πο(παα παπα αἆ 5ΡεοΙθίῃ 1]]απα 

(ταμῖ, Ἠ]ο ε5ίο 1]]α ΤάΠΊΟ οἴγα εογοπαπά 5 : 4πεΠΙ ΥοΓο Πνίς 

οσμ]ῖς γοβρίσθτα 6ἱ ΠΙαΠΙΠΙ αᾱ αΠΓΠΠΙ Ρογτίσογε, ΊΠΠο γθγο 

αᾱ οαη{ογίαα πιοπιοπίο, ἀθίοησα Ῥγῖας Ρατρα, αΏάποοτα, 

47. ΡΛΕΒΗ. Εἰηί Ἱεία, ἱ ΠΡΙ νίδαπα οςί, ΒΙή]οξορβία : 

οἱ ν]άορῖς οοπ[α5ίἴπι γα]σις Ποτά γα]ρο ποίαίος απί ςἱ- 

πηῖα; 564 Ῥαπεος αποξάαπη εἰἶαπι οογοµαίο».. Ὑεγυπῃ 5ἳ να]- 

15, οίἵαπα Ἠο ργο[οοίο αποδάαπα Πογαπα. τοῖς εχίταµαπη. 

ΡΗΠΙ,. Οπῖά 5 ἴα [ασιοηίες Ἠο τείταμες» 

ῬΛλΒΒΗ. Ἐσο τοτο, 5ἱ απῄςίος τοί ραπ πα ιῖ σοΠῖ- 

πιοᾶατο Ἰπθαπι Π]απα οΗΠΙ Ἠαππο, 4πθτη Ρςζαίος εκ Ῥίγαευ 

ἀθάϊεαν 1{. 

ΑΝΤ. Ἐπ ΠΡῖ, σαρ6, υπα οἱ αγΙπάϊπα, τί Παβθᾶς 

οπιπῖα. 

ῬΛΒΒΗ. Ἐτσο [αο, απῃςίας, αἱ πμ ἄες εἰῖαπι σαΠὶ 15 

αλααοί, οἱ ρααν 1 ]απα απ. 

ΑΝΤ. 6αρθ. 

ΡΗΙΠ,. Ου]ὰ [αεθτο τῖτ εορῖ(αξρ 

ΑΝΤ. Ἐδεαπι Ἠαπιο Ἱππρορίίαπι Πσοαπα οἱ απγαπα, 5εάθης 

Ίρ5ε ἵη Ἰογίοα ππηγί ἀθηηῖςῖί ἵπ αγρθπη. | 
| 
| 

| 



(615 -- 6ι7) 

ΦΙΛ. Τί ταῦτα, ὢ Παρρησιάδη, ποιεῖς; η που τοὺς 

λίδους ἁλιεύσειν διέγνωχας ἐκ τοῦ Πελασγικοῦ: 

ΠΑΡΡ. Σιώπησον, ὦ Φιλοσοφία, καὶ τὴν ἄγραν πε- 

ρίµενε: σὺ δὲ, Πόσειδον ἀγρεῦ καὶ Ἀμφιτρίτη φίλη, 

πολλοὺς ἡμῖν ἀνάπεμπε τῶν ἰχθύων. 
48. ἈἉλλ' ὁρῷ τινα λάθραχα εὐμεγέθη, μᾶλλον δὲ 

χρύσοφρυν. 
ΕΛΕΓ. Οὔκ, ἀλλὰ γαλεός ἐστι" ΄προσε ρχε ται δὴ τῷ 

ἁγχίστρῳ κεχηνώς. Ὀσφρᾶται τοῦ Χρυσίου, πλησίον 

ἤδη ἐστίν" ἔψαυσεν, εἴληπται, ἀνασπάσωμεν. 

ΠΑΡΡ. Καὶ σὺ, ὦ Ἔλεγῃε, νῦν ξυνεπιλαθοῦ τῆς 

ῥρμιᾶς: ἄνω ἐστι. Φερ᾽ ἴδω τίς εἰ, ῶ βέλτιστε ἰχθύων; 

κύων οὗτός γε. Ἡράκλεις τῶν ὀδόντων. Τί τοῦτο, 

ὦ γενναιότατε; εἴληψαι λιχνεύων περὶ τὰς πέτρας, ἔνθα 
λήσειν ἤλπισας ὑποδεδυχώς; ἀλλὰ νῦν ἔσῃ φανερὸς ἅπα- 
σιν ἐκ τῶν βραγχίων ἀπηρτημένος. ἐξέλωμεν τὸ 

Ῥέλεαρ καὶ τὸ ἄγκιστρον τουτί. Κενόν σοι τὸ ἄγχι- 

πτρον: ἡ δ' ἰσχὰς ἤδη προσέσχηται χαὶ τὸ χρυσίον ἐν τῇ 

κοιλία. 
ΔΙΟΓ. Μὰ Δί ἐξεμεσάτω, ὡς δὴ καὶ ἐπ ἄλλους 

δελεάσωµεν. 

ΠΑΡΡ. τὸ ἔχει; τί φὴς, ῶ Διόγενες; οἶσθα τοῦτον 

ὅστις ἐστὶν, ἢ προσήχει σοί τι ἀνήρ; 

ΑΙΟΓ. Οὐδαμῶς. 
ΠΑΡΡ. Τί οὖν; πόσου ἄξιον αὐτὸν χρὴ φάναι; ἐγὼ 

λ λ 11 3 ω / «1 3 / μὲν γὰρ δύ᾽ ὀθολῶν πρῴην αὐτὸν ἐτιμησάμην. 
ΑΙΟΓ. Πολὺ λέγεις: ἄθρωτός τε γάρ ἐστι χαὶ εἶδε- 

γθῆς χαὶ σχληβὸς χαὶ ἄτιμος: ἄφες αὐτὸν ἐπὶ κεφαλὴν 

ἀπὸ τῆς πέτρας" σὺ δὲ ἄλλον ἀνάσπασον χαθεὶς τὸ 

ἄγκιατρον. ᾿Εκεϊνο μέντοι ὅρα, ὃ Παρρησιάδη, μὴ 

χαμπτόμενός σοι ὃ χάλαμος ἀποχλασθῇ. 

ΠΑΡΡ. Θάρρει, ὦ Διόγενες" κοῦφοί εἶσι καὶ τῶν 

ἀφύων ἐλαφρότεροι. 

ΔΙΟΡ. Ν) Δύ, ἀφυέστατοί τες ἀνάσπα δὲ ὅμως, 

49. ΠΑΡΡ. Ἱδού- τίς ἄλλος οὗτος ὃ πλατύς: ᾧ ὥσπερ 

ἡμίτομος ἰχθὺς προσέρχεται, ψἠττά τις, κεχηνὼς ἐς τὸ 

ἄγκιστρον" χατέπιεν, ἔχεται, ἀνεσπάσθω. 
ΔΙΟΓ. Τίς ἐστιν; 
ΈΛΕΓ. Ὁ Πλατωνικὸς εἶναι λέγων. 

ΠΛΑΤ. Καὶ ο, ὦ κατάρατε, ἥχεις ἐπὶ τὸ χρυ- 
σίον; 

ΠΑΡΡ. Τί φὴς, ὢ Πλάτων; τί ποιῶμεν αὐτόν; 
ΠΛΑΤ. Ἀπὸ τῆς αὐτῆς πέτρας καὶ οὗτος. 

50. ΔΙΟΓ. Ἐπ᾽ ἄλλον καθείσθω. 

ΠΑΡΡ. Καὶ μὴν ὁρῦ τινα πάγχαλον προσιόντα, 
ὡς ἂν ἐν βυθῷ ὃ δόξειεν, ποικίλον τὴν χρόαν, ταινίας τινὰς 

ἐπὶ τοῦ νώτου ἐπιχρύσους ἔχοντα. Ὀρᾶς, ἆ ὠ Ἔλεγι. Β 
ὁ τὸν Ἀριστοτέλην προσποιούµενος οὗτός ἐστι.  Ἠλ- 
θεν, εἶτα πάλιν ἀπενήξατο. Περισχοπεῖ ἀκριέῶς, 
αὖθις ἐπανῦλθεν, ἔ ο... εἴληπται, ἀνιμήσθω. 

ΑΡΙΣΤ. Μὴ ἔρη µε, ὦ Παρρησιάδη, περὶ αὐτοῦ" 
ἀγνοῦ γὰρ ὅστις ἐστίν. 

ΠΑΡΡ. Οὐχοῦν καὶ οὗτος, ὦ Ἀριστότελες, χατὰ 
τῶν πετρῶν. 

ω 

ΧΥ. ΡΙΡΟΑΤΟΠ. 48 --50. Γό9 

ΡΗΙΤ,. ΟΠ Γ/5ΗΠΙ Ἠά)6 [αοῖς, Ῥατγ]οδίαᾶε 2 παππα]ά Ἱαρίά ος 

ρίοανί οομῖίας ο Ρε]αξρῖοο» 

ΡΑΜΜΗ. Τασα, 4πῶδο, ΡΙήοδορμία, οἱ οπρίαναῦα οκ- 

ροοία.. Τα γογο, Ρἰδοαίος Νορίππο, οί ία, σατα Απηῤηημιιι 

ημ]{ο5 ποδίς 5 ριηίέ{6 ρίδεος. 

48. Ύοται γίάσο ἹάρΠα 6ρεοϊοδαα, ααί Ρο α5 απγαίαηι, 

ΕΙΗΕΝΟΗ. Νο :56ὖ πιαδίθ]ας οδί. Αοοθᾶῖί 5απο αι] Ἰνα- 

ΠΙΗ Ἠίαης: Ίαπα ααγὶ ο4ογοῃ οαρίαί : Ρτορθ {αη1 οδί : αἲἰ]- 

οἱ, οαρίας οδί: οχίναΠαπ]ς. 

ΡΑΝΜΗ. Ετία, ΕΙοπομα, ΠΙάΠΙΠΙ Ἰποῦ αἀπιογο.  ἆαΠι 

5ΗΡΓα 65ἱ.. Ασο γἰάσαπα, ᾳπῖς ος, ΡἱδΟΙΠΠΗ ορπ]α2 Οαηῖς Ἰής 

Ἠονοπ]εδ1 απ ἀοπίες! Ομ] ου, γἰν Ὥοπα, 

οαρίᾳ5. 65, ση]απ ἆππι δοσ(ατῖς οἴνοα ρείτας, αρί ρίαῦας 

5ΏθυΠάο {6 Ιαΐογο ῥῄο55ο : 56ᾷ πο Πχαπ[οδία5 ος οΠΠί- 

Ῥι5, 55Ροηςι15 ο Ῥυαποβ]ϊς. 

ααἰάσπα ο5ί, 

ΕΧΙΠΙΔΠΊΗ5 Θ503Π1, 6ἱ ΠΙΑΙΙΠΙ 

Ὑασοπς ]απι ΠΗΡ{ αιπας, ἤοις ]απα ΙΠ5εάΙ{, οἱ αἲ- 

ΤΗΠΙ ἀοδεθπαΙί ἵη ΥδηΙγοῃ. 

Ἰήπςςς. 

ΡΙθ0α. ου 1ογοπῃ ονοηιαί, υἱ οα αἆ αἷῖος οἵαπα ο5σα. {- 

πι. 

ΡΛΗΒΗ. Ῥοείο. Ου] αἲξ, Πίοσοπος» πος{ἰ απο ααἲς 5ἰέ, 

εἰ α ἵεπο α(πα ΤαίἴοΠε Πίο γἱτ Ρον ]ποίρ 

ριοα. ΜΙπίπιο. 

ΡΑΗΒΗ. Ομί Ιδίας» απαπίί ]αῦα αδήπιατο ρα. οδι 

οᾳπἱάσπα ἀποβις Πλαπα ορο]ῖς παρουν Ιπάϊσαν!. 

ριο0α. Νεα οηΙπι οὐ η]ΐ5 οί, οἱ Ίου. 

τάς αβρεοία, οἱ ἀπγας, οἱ πας Ρνο(Π,  Ὠοπηίο ΠΠ 

ρου ροίταπα ῥγαοἱρίίοη : ἴα Ὑογο αἰἰππῃ Ἠαππο ἀθηπίςςο οχ- 

α]α.  Ἠ]αά (αππον γίάς, Ῥατηοδίαᾶα, πο Ἰηῆθχα Εδί αγη- 

40 (αησαίαγ. 

ΡΑΗΜΗ. Νο] πιείαοΓα, Ώἱοσθῃ65 : 

πουῖς (παΠῃ αρΗ(ῇ Ρομάοη. 
ΡΙ0ς. Πα 5απθ: πιαχῖπια 5υΠί οοσηαΙ αρη]ς., Ππ[ο[ΙοἳςεΙποϊ 

Πησοπ]ϊ Ἠοπιίπος. 96 {αππθπ εχίτα]ιο. 
9, ΡΛΒΙΗ. Υἱάο: σαἱς αας Π]ο Ἰαΐέας ο αααςί ἁπιϊαἶα- 

ἴ15 Ρίδοῖς αεθθα1ί : λοπβς5 οδί, Πίαμς αἲ απηαπι: 4ερ]ῃ- 
Με (οποίας: οχίταµαία, 

Ρος. Οµἱς ο5ἱ2 

ΕΙΕΝΟΗ. Ῥ]αἰοπίομπα 56 ἀῑοῖ{. 

ΡΙΙΑΤ. Εί {α, 5αοργΓίηθ, αἆ αΗΓΗΠΙ γοηίς2 

Μυίαπι ΠαΤγα5. 

Ίογος οΠἴτη διη{ οἱ πηῖ- 

ΡΛΗΒΗ. Ου]ὰ αἲξ, Ρ]αίο» απῖᾶ Πο [αοἱδηχας 

ΡΙΙΑΤ. ο οαἆθπῃ Ρρείτα Μο εἰίαπῃ. 

50. Ρί0α. Τη αἰἴππα ]απι ἀειηϊαἴ αυ Ἰναπηας. 

ῬΑΠΒΗ. Εί απο νῖάσο (πεπάαπα πάς ρΙοΙΙΠΙ ἃς- 

εράσγα, αἱ. ἵπ. ῥτο[αάο νἱά ο ροίοδί, νατίο οοἱονς, {ωπίας 

αυακάαπῃ Ρε {θγδυτη ἱπαυναίας Παβοπίοηι, Ὑἱάσῃ”, Τ1οηο]ο 

ο οδί αἱ Απἰδίοίθ]ἰς 5ο 6556 ργαάῑσαί.  Αοοθς»ίί : ἀοἶμάθ 

τΗΤ5Η5 Τοπαίαξ: οµπα ουγα τοδρίοἰ{: ἀεπιιο τοάΙ : Εἱαί, οπρίας 

οδε; οχιταμαίαυ. 

ΑΗΙ5Τ. ΝοΙί πιο ἆ6 ἴ]]ο Ιπίοιγοσατα, Ρατγηεδίαςε : σποτο 

ομίηα ααἷς εἳί. 

ΡΑΜΒΗ. Ιβάν Ἠἱο 4ποπιθ, ο ΑπδίοίεΙες, ἆά ταρο ρῖί 

Ρι 66/5. 
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51: ΔΙΟΓ. Ἀλλ᾽ ν ἰδοὺ, πολλούς που τοὺς ϊγθῦς 

ὁρο χατὰ ταὐτὸν ὑμόγροας, ἀκανθώδεις καὶ τὴν ἐπιφά- 

νειαν ἐκτετραγυσµένους, ἐχίνων δυσληπτοτέρους. Ἡ 

που σα Ὑήνης ἐπ᾽ αὐτοὺς δεήσει; ἀλλ᾽ οὐ πάρεστιν. Ἵκα- 

γὺν εἰ κἂν ἕνα τινὰ ἐκτῆς ἀγέλης ἀνασπάσαιμεν. Ἔξει 

δὲ ἐπὶ τὸ ἄγχιστρον δηλαδὴ έ ὃς ἂν αὐτῶν θρασύτατος η. 

πολὺ τῆς ὁρμιᾶς, ὡς μὴ ἀποπρίσῃ τοῖς ὁδοῦσι καταπιὼν 

τὸ χρυσίον. ην 

Π. ΑΡΡ. Καθηκα. σὺ δὲ, ὦ Πόσειδον, ταγεῖαν ἐπι- 

τέλει τὴν ἄγραν. Βαθαὶ, μάχονται περὶ τοῦ δελέατος, 

καὶ συνάμα πολλοὶ περιτρώγουσιτὴν. ἰσγάδα, οἳ δὲ προσ- 

φύντες ἔχονται τοῦ Χρυσίου. Εὸ έχει: περιεπάρη τις 

μάλα χαρτερός., 

εἶναι λέ ἴεις” καίτοι Ἰελοῖός γέ εἰμι ἀναγκάζων ἰχθὺν 

λαλεῖν' ἄφωνοι γὰρ αὐτοί. ᾽Αλλὰ σὺ, ὦ Ἔλεγχε, εἰπὲ 

ὄντινα ἔχει διδάσκαλον. 

ἘΛΕΓΡ. Χρύσιππον τουτονί. 

ἨΠδρρ. Μανθάνω" διότι χρυσίον, οἶμαι., ,προσῆν τῷ 

ὀνόματ υπ ου οὖν, Χρύσιππε; πρὸς τῆς Ἀθηνᾶς 

εἰπὲ, οἶσθα τοὺς ἄνδρας ἢ τοιαῦτα παρῄνεις αὐτοῖς 

ποιεῖν: 

ΧΡΥΣ. Νὴ δύ, ὑθριστικὰ ἐ ἐρωτᾶς, ὦ Ἠαρρησιά- 

δη » προσήχειν τι ἡμῖν ὑπολαμθάνων τοιούτους ὄντας. 

ΠΑΡΡ. τὸ γε ὠ Χρύσιππε, γενναῖος εἰ, Οὕτω 

γοῦν καὶ αὐτὸς ἐπὶ κεφαλὴν μετὰ τῶν ἄλλων, ἐπεὶ χαὶ 

ἀχανθώδης ἐστὶ, καὶ δέος μὴ διαπαρῇ τις τὸν λαιμὸν 

ἐσθίων. 

55. ΦΙΛ. Άλις, ὦ Παρρησιάδη, τῆς ἄγραςν μὴ 

χαί τίς σοι, οἷοι πολλοί εἰσιν, οἴχηται ἀποσπάσας τὸ 

χρυσίον χαὶ τὸ ἄγκιστρον, εἶτά σε ἀποτῖσαι τῇ ἱερείᾳ 

δεήση. ὥστε ᾗ ἡμεῖς μὲν ἀπίωμεν περιπατήσουσαι: χαιρὸς 
όση αἳ 5 ὑμᾶς ἀπιέναι ὅθεν μας μὴ χαὶ ὑπερήμεροι γέ- {. γεηίδῖ5., πε σοπηπΙΘΑΙΙΠΙ γορῖς 4αἴΙπη οχοθᾷα!!ς. 

γησθε τῆς προθεσμίας. Σὺ δὲ χαὶ ὁ ος ὦ Παρ- 

βησιάδη, κύκλῳ ἐπὶ πάντας αὐτοὺς τόν Ἡ στεφανοῦτε 

ἢ ἐγκάετε, ὡς ἔφην. 
ΠΑΡΡ, "Έσται ταῦτα, ὦ Φιλοσοφία. Χαΐρετε, ῶ 

βέλτιστοι ἀνδρῶν. Ἠμεῖς δὲ κατίωµεν, ὦ Ἔλεγχε, 

καὶ τελῶμεν τὰ παραγγελλόμενα. Πο δὲ καὶ πρῶτον 
ἀπιέναι δεήσει; μῶν ἐς τὴν Ἀκαδήμειαν Ἡ ἐς τὴν 

Στοάν; 
ΕΛΕΓ. Ἀπὸ τοῦ Λυχείου ποιησόµεθα τὴν ἀἁρχήν. 

ΠΑΡΡ. Οὐδὲν διοίσει τοῦτο. Πλὴν οἴδά Ἡε ἐγὼ 

ὥς ὅποι ποτ ἂν ἀπέλθωμεν, ὀλίγων μὲν τῶν στεφάνων, 

πολλῶν δὲ τῶν καυτηρίων δεησόµεθα. 

ΧγΙ. 

ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ Ἡπ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 

:ΧΑΡΩΝ. τν ὦ Κλωθοῖ, τὸ μὲν σκάφος τοῦτο 
λ λ Ε] πλ ιο /΄ 

ς καὶ πρὸς ἀναγωγὴν εὖ µάλα πα- 

σχευασμένον" ὅ τε τος ἄντλος ἐκκέχυται καὶ ὃ ἱστὸς 

ΧΥΙ. ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ. 1. 

Φέρ᾽ ἴδω τίνος ἐπώνυμον σεαυτὸν | ἀθαΠῃ 

(6ἱβ -- ο.) 

51. Ῥῖοα. 5οἆ οσσα πιπ]ίος Ἰῖο Ῥίδοςς γἰάρο ἵπ οοᾶδῃι 

Ίος 60ΠΕΟΙΟΓΕ5, 5ΡΙΠΟΣΟ5. εχακρεταία [ασῖα, εολ]ηῖς εαρία 

ἀἰ[ιοί]ίογα5. ΑΠΠΕ 6αρεπα αὖ ος ορας ο Ὑονῃ αἆ 

ΠΙΑΠΙΗ5 ΠΟΠ οί. Φα:ἱ5 Εαονῖέ, γα ΠΗΠΗ ἆς 6τορε ἱ οχίταχο- 

τίπας. ΝΠΠΙγαπι Υγοηίεί αἲ Ἠαππαπα, αὶ Π]ογυπα ος ααζα- 

{ οἱδδίπιας. 

ΕΛΕΓ. Κάθες, εἰ δοχεῖ, σιδηρώσαςγ γε πρότερον ἐπὶ | ΕΙΙΕΝΟΗ. Ῥοπι(ίε 5 γἰάσίας, [εγιαία Ῥηα5 Ῥτοῦο ποια, 

ης 4110 ἀεγογαίο ἀεπρας ἵ]απι 5εγΓα[ῖ5 τοδθςςί. 

ΡΛΗΒΗ. Ὠοπιϊςϊ : {ία γειο, Νερίαπα, Ῥτορετο Ρίδοαίαπι 

Ῥειῇσα, ΥάΠ1 ρασηαπί ἆς οσα: οἱ αλ απίάεπα εἰ] η]! 

Πουπι ατγοάπέ, αλ νετο πιογάίοις ἴοποπί αΠτπῃ.  Ῥεπο 

Ἰαῦεί.. Τνα]θοίας εδί Ἠαπιο απα5 τοβιςΗδδίπηας.  Αςο τ]- 

: ου]ά5 ποπ]]Πο {6 ἀἰσοίαπῃ αἲξδ απαπαπαπα τάΙοσ]ας 

εσἱάεπα 5απη απί Ἰοᾳα1 ρίδοσπα οοραπαΣ τηπίαπα οπίπι Ίου 

ευ. δεά {ία ἀῑς, Εθπομα, απο αβθαί ππαθἰδίγαπᾳ, 

ΕΙΕΝΟΗ. Οµγγδίρραπα Ἠππο. 

ῬΛΗΒΗ. απ Ρεγο]ρίο : Ιά6ο αποά αιπάπα (0γεΙ5) 

Ἰπθγαί ποπηηϊ. Τι Ισίαι, ΟἨΙΥΣΊρρο, Ῥογ Ἠποιναπα, ἀἱς, 

4Ώ ΠοςΗῖ 1ος γΙτοδ2 απί {α]ία [α66γ6 Π]ος Ι1εῦας 5 

ΟΗΒΥΡ. Οοπίππηε]ίο5ο {αοῖς, Ῥαιγμεδίαάε, πα. {αΐα 
ηΟ5 ΙΠί6ΙΓΟΦΘ5, Ἠος ΦΗΠΊΕΗΣ, αἆ πος ααπ]ά ρεγίποτο ααϊ 
δἰηί {αιες. 
ΡΑΗΒΗ. Ἐπρο, ΟΠΓΥ5ἴρΡεο, γυἰτ [ουδ ε5. Τίαφαο Πῖο θΠΙαὰ 

Ῥγῶ66ρ5 οαί οπα το]ἰαιαῖ5, δρίποδια5 41 Πῃ 5ἷϊ, πιο απιαε 

8469, πο απῖς οἆεγο Υο]ες σέ 5ἱδί οοπῇσαί. 

5», ΡΗΙΙ,. Βαΐΐς οαρίαπα, Ρατημοδίαάο, πο απῖς 481, αὲ 

ευπί πηπ]1, αΏθαί 6ΙΠ1 4ΗΤΟ οἱ Ἠαππο, ας ἴα ἀείπᾶε ἀδρει- 

ἄ6γο απΗςΗία οοσδατίδ. Τίασιο πος φπἱάσεπα απιρααίαπα Πηῖ- 

πηΣ 1π Ρονϊραίαπα : 5εᾷ ἴοπριας οίαπι εδ γος αβίτο απάε 

Τηὴ γειο, 

Ῥανιμεσίαςς, εί Εθποίς, ἵπ οτΏθπῃ αἆ οΠΊΠΟς ]ος ουηίος, 

πο] εοτοπα({ο γα] ἱπητῖίο αί 1551. 

ΡΑΒΒΗ. Εἰαί ϊδίπο, ῬΗοδορ]ία, Ύο5 να]είο γη ορ, 

ΝΟΒ Υετο, ἘΙεΠοΠε, ἀεδεεπάαπας, Ῥοτ[εοίατί απσρ Ἱπ]απεία 

ποβῖς 5απί. ΟΠοδΙΠΙ Ύ6γο Ῥτίπιο ουπά η ογ{ρ ἵπ Ασαάθ- 

πηΙαΏ]ης απ ἵπ Ῥογ{οαπι» 

ἘΙΕΝΟΗ. Α Ίγεθο εαρίεπ]α5 Ππ μα, 

ῬΑΒΒΗ. ΝΙμΗ Ππίογεί. Ὑεγιπα 5οἱο 6Ρο, 4ποσΙπι(ιθ 

(απάσπα Γρίπλας, Ῥαποίς ποβῖς οοτοηῖς, εαα{ογῇς γογο ρ]αν]- 

πιῖς ορι5 Γάτα. 

ΧγΙ. 

ΤΗΕΛΑΙΕΟΤΟΡ., ινε ΤΥΒΑΝΝΙΟΣ. 

{. ΟΗΛΜΟΝ. Ραΐ15 ἆε ή, ΟΙοίμο.. Αίδοαρµα πορίς ἆπ- 

ἅ σπα Ἰηδίτασία, οἱ αὖἲ {γα]οσίηπα Ραταία ορίἴπιθοςί : οχ]ιαιδία 

οηίπι 5εηἶπα, ε’θοία5 ΠΙαΙΙ5, ΥΕΙΙΠΗ Ρᾶδδιπῃ, 51ο Ἴο6ο 5- 



(εοι -- ο 
ον σε .α 

ὤρθωται καὶ ἡ, ὀβόνη παρακέχρουσται καὶ τῶν κωπῶν 
: λ [-) λ Δ 

ἑκάστη τετρόπωται, κωλύει τε οὐδὲν, ὅσον ἐπ᾽ ἐμοὶ, τὸ 
3 / ολ) / 3 -. ς ον η ω 

αγχύριον ἀνασπάσαντας ἀποπλειν. Ὅ δ Ἑρμῆς βρα- 
, Ξ ςς ος ὃς 

δύνει, πάλαι παρεῖναι δέον" κενὸν γοῦν ἐπιθατῶν, ὣς 
ΕΤΗ. Ξ κο . 

ἃς, ἔστι τὸ ποοθμεῖον τρὶς ἤδη τήµερον ἄναπεπλευ-- 
: ν 

ναι δυνάµενον" καὶ σχεδον ἀμφι βουλυτόν ἐστιν, 

ἡμεῖς δὲ οὐδέπω οὐδὲ ὀθολὸν ἐμπεπολήχαμεν. Εἶτα ί σαι "Ἔμι Ξ 
ὃ Πλούτων εὖ οἴδα ὅτι ἐμὲ ῥαθυμεῖν ἐν τούτοις ὑπολή 

Λ -- 3 ὃν Ὑ .- 3), Ὃ 

Ψεται, καὶ ταῦτα παρ ἄλλῳ οὔσης τῆς αἰτίας. 
- 3 ἀἍ ο . 

χκαλὸς ἡμῖν κἀγαθὸς νεκροπομπὸς ὥσπερ τις ἄλλος καὶ 
ο ἃ , 

αὐτὸς τὸ τῆς ἄνω Λήθης ὕδωρ πεπωχὼς ἀναστρέψαι 
ον τα το ο ος 

πρὸς ἡμᾶς ἐπιλέλησται, χαὶ ἴτοι παλαίει μετὰ τῶν 
μ αν Φος. αν. 

ἐφήδων ἢ χιθαρίζει ἢ ια λόγους τυνὰς διεξέρχεται ἐπιδει- 

χνύμενος τὸν ́ λβρον τὸν αὐτοῦ. ἢ τάχα που χαὶ χλω- 

πεύει ὃ Ἰεννάδας παρελθών' µία γὰρ αὐτοῦ καὶ αὕτη 

τῶν τεχν ὤν. Ὁ ὃδ) οὖν ἐλευθεριαζει πρὸς 

ταῦτα ἐξ ἔ ἡμισείας ἡμέτερος ὤν. 
, 

9, ΚΛΩΘΩ. Τί δέ: οἴδας, ὦ Χάρων,εἴτις ἀσγολία 
ῇ - 

προσέπεσεν αὐτῷ, τοῦ Διὸς ἐπὶ πλέον δεηθέντος ἄπο- 
κ { π 2 

χρήσασθαι πρὸς τὰ ἄνω πράγματα; δεσπότης δὲ κά-- 

τό, ἐστιν. 
5 ο ο 
ΧΑΡ. Ἀλλ οὐχ ὥστε, 

δεσπόζειν κοινοῦ κτήματος, ἐπεὶ οὐδὲ σος ποτε αὐτὸν, 

ἀπιέναι δέον, κατεσχήχαμεν. 

ἡμᾶς, χαὶ 

ον ” / ο , 
ὦ Κλωθοι, πέρα τοῦ αλα. 

Ἀλλ' εγὼ οἶδα τὴν αἲ- 
ή . - μ λ 3. δο /΄ λ -, " .] 

τίαν: παρ ἡμῖν μὲν γὰρ ἀσφόδελος µόνον καὶ γοαὶ καὶ 
ν Ἆ 1 4 

πόπανα χαὶ ἐναγίσματα, τὰ ὃ᾽ ἄλλα ζόφος χαὶ ὁμέγλη 
χαὶ σχότος, ἐν ὃξ τῷ οὐρανῷ φαιδρὰ πάντα καὶ ἥ τε 
. / . λ Ἡ ντ / ε; . ο 

ἀμθροσία πολλὴ καὶ τὸ νέκταρ ἄφθονον: ὥστε µοι 
3 ο 

ἥδιον παρ᾽ ἐκείνοις βραδύνειν ἔοικε. Ἰαὶ παρ᾽ ἡμῶν 
ς / ως 

μὲν ἀγίπταται καθάπερ ἐκ δεσμωτηρίου τινὸς ἄποδι- 
μ / 3 Ελ) Ε λ / .ω Γ /“ν 

δράσκων" ἐπειδὰν δὲ χαιρὸς κατιέναι͵ σγολ καὶ βάδην 
μόλις τ ποτὲ κατέρχεται. 

8. ΚΛΩΘ. Μηκέτι γαλέπαινε, ῶ Χάρων πλησίον 
ως. 

γὰρ αὐτὸς οὗτος, ὡς δρᾶς, πολλούς τινας ἡμῖν ἄγων, 
, σος 

μᾶλλον δὲ ὥσπερ τι αἴπόλιον ἀθρόους αὐτοὺς τῇ ῥά6δῳ 

σοθῶν. Ἀλλὰ τί τοῦτο; δεδεµένον τινὰ ἐν αὐτοῖς χαὶ 
τν β τής 

ἄλλον γελῶντα ὁρῶῦ. ἕνα δέ τινα καὶ πήραν ἐξημμένον 
α ν/ι ο α ρα 9) ο δν Δ 3 -ω μ 

καὶ ξύλον ἐν τῇ χειρὶ ἔχοντα, δριμὺ ἐνορῶντα καὶ τοὺς 
3 /΄ 3 .- δα . λ ιά -ω 

ἄλλους ἐπισπεύδοντα. Οὐχ ὁρᾶς δὲ καὶ τὸν Ἔρμην 
ο / / 

αὐτὸν ἱδρῶτι ῥεόμενον χαὶ τὼ πόδε χεχονιµένον καὶ 
ζ 

πνευστιῶντα; μεστὸν γοῦν ἄσθματος αὐτῷ τὸ στόμα. 
Τί ταῦτα, ὦ Ἑρμϊ: τίς ἡ σπουδή; τεταραγμένος γὰρ 

ἡμῖν ἔοικας. 

ΕΡΜ. Τί δ' ἄλλο. ὦ Κλωθοῖ, ἡ τουτονὶ τὸν ἁλιτή-- 

ριον ἀποδράντα µεταδιώχων ὀλίγου δεῖν λειπόνεως ὑμῖν 
τήμερον ἐγενόμην: : 

ΚΛΩΘ. Τίς δ’ ἐστίν; ἢ τί βουλόμενος ἀπεδίδρασκε; 
ΕΡΜ. Τουτὶ μὲν πρόδηλον, ὅτι ζν μᾶλλον ἐθού- 

λετο. "Εστι δὲ βασιλεύς τις ἢ τύραννος, ἀπὸ γοῦν 

τῶν ὀδυρμῶν καὶ ὧν ἀνανωχύει, πολλῆς τινος εὖδαι- 

μονίας ἐστερΏσθαι λέγων. 
ΚΛΩΘ. ΕΙβ᾽ ὅ μάταιος Απεδίὂρασκεν, ὦ 

δυνάμενος, ἐπιλελοιπότος Ίδη τοῦ ἐπικεχλω 

νήματος; 

ἐπιθιῶναι 
/ 

ένου αὐτῷ 

ΧΥΙ. 6ΑΤΑΡΙΙΠ5. 2,8. 1τι / 

5Ρθησις ππηςαπίδαπε τεπ]ή5; πεσιθ απἴεσΙαπα ἵπ Π]ο ΠηΟΓΟΡ 

εξί, αποπῇπι5 5αρ]αία απεοτα 5οἰναιπῃς. Βεᾶ πποτας πδοΕί 

Μαγουπας, απ] απ ο]ἵπι αἀεσςε ἀεβεβαί. Ταφιε Υαεια τες- 

{οτίρας, π{ νίάες, πατῖς εδί, ασ ἴοτ Ίαπι Ἠοβ[ε {τα]εσῖςςα 

Ροίεταί : αἱ ρτορθ Ίαπι ΥεΣΡεΓαΠΙ ε5ὲ, ΠΟ5 Υετο οΡοΙάΠ1 ΠΟΠ- 

ἁσπι [ροῖπιας. Ὠοϊπάο Ῥ]πΐο, Ῥεπε πον1, πῃο οΠηῖςεῖογε 6.ςθ 

Ἠϊ5 {π τεβις απίπιο ρυ{αΡβίί, ἱάππε (πάπῃρεπες αΠἴατη 5ἰῖ ο]ρα. 

Ῥτορε]αγις Υογο Π]6 ποσίοι οί Ώοπας5 πιοτίποταπι ἀοάμείου, 5ἳ 

απῖς αἴπς, 5αρτα εἰ 1ρ56 απαῖς Τεί]ες Ρο(5 τοᾶιγε αἆ 105 

ουΠίας οςί, εἰ τε] Ιαείαίατ ουπα αἀο]εςορη(α]ϊς, τε! οέπατα 

οαπΙΕ, απίῖ οταΏοπες απαςάαπα εχρ]]σαξ, 5αῖς πησῖς οδίοπάει.- 

αἲς, απἲ [οτίε ορίου εῖαπα Γαγαϊτῖπαπα [αοἳί σεπετοσς ]α: ος 

επ]πι Ίπῶο 4ποΠπθ πα [ρεῖας αγαπῃ. Τεεπίετ ΙβΙίητ Ἠο- 

Ρίοαπα αξῖε, απάτη {αππεπ εχ 5επιῖςςο ποςίου 5ἵ!. 

2. ΟΓΟΤΗΟ. Οµπῖά γεγοῦ απ πο5Η, 6µαΤοΠ, 5ἱ αποᾶ [οτία 

περο[ῖαπα ΠΗ Ιπεϊάετιί, ἄππα Φοτῖ ορας Γαετῖί οροτᾶ Πίας 

ἀἰαῖας αρα(ῖ αἆ 5αρετπα ποσο[ῖα2 Ἱεγας απίοπα εἰ Π]ε οςί. 

6ΗΔΗ. Ὑεταπι πο Πα, ΟΙοί]ιο, αἱ α]ίτα πιοᾶσπα Ἱπιρετ]- 

1εί εοπιπιπηῖ ππαποῖρ]ο : απαπᾶσηυ]άθπα Ἠθ(πο πος πα πᾶπα 

Ἰ]απα ταπηπχας (πα ἀῑεοεάεπά πα οξςοί. Ὑδγιπι οἈΠ5άΠΙ 

πονῖ εαπ]άσπῃ. Αριά πος οπῖπι α5ρΏοᾶε]ας «οἶαπῃ ε5ί, οἳ 

Ἰραβοπες, εἰ ρ]ασεπία, αἱ Ἱηείας ορίοταπι ομξοηείίας, 

πεβη]α., ἴεπεβτα" : ἵῃ ϱ0]9 γετο Ἱία 5ιπί οππῖα., οἱ πη]ία 

απιργοδία, εἰ οορἰοδίςδπαη πθείατ : Παπιθ 5αανίας αριιᾶ 

Ἠ]ο5. πιοταςί πηιῖ γἰάείην :. αἴαπε α ποβῖς απἰάθπι ενο]αί, 

{απαπατη 6 εατεθις αποάαπι [ασῖθης; 4πππῃ γθγο ἀεξορπάεπᾶϊ 

επιρας εσε, οἴῖοδε αἱ Ἰεπίο σταᾶα τὶκ ἰαπάσπι α[απαπάο 

αάε5ί. 

ὃ. ΟΓΡΟΤΗ. Ὠεδίηο Ιπάϊσπατϊ, ΟµατοηΏς Ῥγορε δΠΙΠῃ Ίρςε 

ο5ί, αἱ νίἀες, πηπ]ίος ποβῖς αἀάπορης, γε] ροίῖας τ{ στεσεΠα 

εαρταταπι οοη{ετίος γίγρα δοης. 5δεά απ]ά μου» νἰποίαπι 

απεπάαπη Ιπίευ Ίος, οἱ αππῃ τιάεπίσπα, αἰἴαπα γεγο ΡθιαΠῃ 4 

Ἠηπηθγίς 5Π5ΡεΠΣαπῃ αἱ οἸαναπῃ ἵῃ ππαπα Ἰαβεπίεπι γΙάεο, 

ἴοΓΥΠΙ {πεηίεπα, εἴ οοσεηίθπη ατσεπίεπισιε τε]σιος. Νοππε 

γ]άες απίεπι Μετοπτίαπη ἵρδαπα 54ος ἀΠΠπεπίεπα, ρπ]γετα 

οβΡ]είῖ5 ρεά(ρας, εί απ]ε]απίοπα2 Ῥ]επαπ επίπι δρῖτῖα ο5 

Ἰαβεί. Οπῖά Ἠσο, Μεγειῖ5 απσς ἰδία οδί [εςϊπαίίο» ρεγία- 

Ῥαΐας επίπη εξςε ποβῖς γ]άετθ. 

ΜΕΒΟ. Οπ]ά απά, ΟΙοίπο, παπα σποᾶ, Ἱπιραγαπα Ώσπο 

Γαπίναπι ἀΙπι ΡεΓΞΕΠΠΟΥ, ΠᾶΥΕΠΙ ῬαγΙπα αΏο5ί αὐἶπ Ποᾶ[ε 

ἀθξεγαετίπι 5 
ΟΓΟΤΗ. Οµμἱς τετο ε5ίδ απῖ απῖᾶ 5ΙΡῖ το]α{ παπα Γασαιη 

πιο] ας οςί» 
ΜΕΒΟ. Παπά απϊάεπι αροτίαπῃ, τίποτα Ἠοπήπεπη π]α]η]ς5θ. 

Ἐδί απίοπη τεχ α]ῑαας γε] ἵγταηπις, (παπίαπα απἱάθιη Πη{ο[]]- 

σας ος Ἰαετῖπηῖς, εἰ απαίεπις εἶα]αξ, πηπ]ία 5ο Γε]οῖίαίε ργῖ- 

παίαπα ἀῑεεῃς. 

ΟΡΓΟΤΗ. Εί Ἱπερίας Ποπππποῖο {α5εγα Ιπ5 ΕΜ, αααςί ἁἴα- 

Ππς Ροςςείΐ 5αρογνίτετθ, ἀεβο[επίε Ίαπα, αποᾶ ποίαπ ἐρεῖ α 

1Π6 Γη]{, 5{απηίηθ» 
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4. ΕΡΜ. Ἀπεδίδρασχε, λέγεις; εἰ γὰρ μὴ ὁ γεν- | 
’ πο ; / , ολ 

νχιότατος οὗτος, ὃ τὸ ζύλον, συνήργησέ µοι χαὶ συλ- 
λαβόντες αὐτὸν ἐδήσαμεν, κἂν ὤχετ ἡμᾶς ἀποφυγών : 
Μο ος , ον εν ς βάμις 
Αφ’ οὗ Ὑάρ µοι παρέδωχεν αὐτὸν ἡ ΄Άτροπος,. παρ 

ὅλην τὴν ὁδὺν ἀντέτεινε καὶ ἀντέσπα,, καὶ τὼ πόδε ἂν- 

ο πρὸς τοὔδαφος οὐ παντελῶς εὐάγωγος ην" 
πεις : 

Ενίοτε ὃξ χαὶ ἴχέτευε καὶ κατελιπάρει ἀφεθῆναι πρὸς 
. οτι αν ἃ/ ε ν , τς λ 
οληον αξιῶν καὶ πολλὰ δώσειν ὑπισχνούμενος. ο) 

η 
δὲ, ὥσπερ εἰκὸς; οὐκ ἄνίειν ὁρῶν ἀδυνάτων ἐφιέμενον. 

ον 
Επεὶ δὲ κατ) αὐ τὸ δὴ τὸ στόμιον μεν, ἐμοῦ τους νε- 

αροὺς» ὡς ἔθος ἀπαριθμοῦντος τῷ Αἰακῷ κάκείνου 
λογιζομένου αὐτοὺς πρὸς τὸ παρὰ τῆς σῆς ἀδελφῆς πεμ- 

ὦθὲν αὐτῷ σύμόολον, λαθὼν οὐκ. σἳδ' ὅπως ὃ τρισχατά- 

ρατος ἀπιὼν ὤχετο. ᾿νέδει οὖν γεχρὸς εἷς τῷ λο- 
γισμῷ, χαὶ ὃ Αἰαχὸς ἀνατείνας τὰς ὀφρῦς, Μὸ ἐπὶ 

πάντων, ὦ Ἑρμῆ, φησὶ, χρὸ τη χλεπτικἩ, ἅλις σοι αἱ 

ἓν οὐρανῷ παιδιαί: τὰ νεκρῶν δὲ ἀχριθη καὶ οὐδαμῶς 
λαθεῖν ὀυνάµενα. Τέτταρας, ὡς ὁρᾶς, πρὸς τοῖς χιλίοις 

ἔχει τὸ σύμόολον ἐγκεχαραγμνους, σὺ δέ µοι παρ᾽ ἕνα 
ἥχεις ἄγων, εἰ μὴ τοῦτο φὴς, ὥς παραλελόγισταί σε Ἡ 

Ἄτροπος. ᾿Εγὸ δὲ ἐροθριάσας πρὸς τὸν λόγον ταχέως 

ὑπεμνήσθην τῶν κατ ὰ τὴν ὁδὸν, κάπειδὴ περιθλέπων 
οὐδαμοῦ τοῦτον εἶδον, συνεὶς τὴν ἀπόδρασυν ἐδίωχον ὥς 
ἴχον τάχους κατὰ τὴν ἄγουσαν "πρὸς τὸ φῶς" εἴπετο 
ἑ αὐθαίρετός μοι ὃ βέλτιστος οὗτος, καὶ ὥσπερ ἀπὸ 

ὕσπληήγος θέοντες κατελαμθάνοµεν αὐτὸν ἤδη ἐν Ται- 

νάρῳ' παρὰ τοσοῦτον ηλθε ὃ διαφυγεῖν. 

5. ΚΛΩΘ. Ἠμεις δὲ, ὦ Χάρων, ὀλιγωρίαν Ίδη 
τοῦ Ερμοῦ κατεγιγνώσχοµεν. 

ΧΑΡ. Τί οὖν ἔτι διαμέλλομεν ὡς οὐχ ἱκανῆς ἡμῖν 

γεγενηµένης διατριθῆς» 

ΚΛΩΘ. Εὺ λέχεις: ἐμθαινέτωσαν. ᾿Εγὼ δὲ προ- 
Πειρισαμένη τὸ βιθλίον καὶ παρὰ τὴν ἀποβάθραν χκα- 

θεζομένη, ὡς ἔθος» ἐπιόαίνοντα ἕκαστον αὐτῶν διαγνώ- 

ὰ 

- 
ο 

σοµαι, τίς καὶ πόθεν καὶ ὄντινα τεθνεὼς τὸν τρόπον" 

σὺ δὲ παραλαμθέάνων στοίόαζε καὶ συντίθει: σὺ δὲ, ὦ 

Ἑρμᾶ, τὰ νεογνὰ ταυτὶ πρῶτα ἐμθαλοῦ: τί -ὰρ ἂν 

χαὶ ἀποχρίναιντό µοι; ἐς 

ΤΕΡΜ. Ἰδού σοι, ὢ πορθμεῦ Ὅ, τὸν ἀριθμὸν οὗτοι 

τριαχόσιοι μετὰ τῶν ἐκτεθειμένων. 

ΧΑΡ. Βαθαὶ τῆς εὐαγρίας. 

κροὺς ἥχεις ἄγων. 

ΤΕΡΜ. Γούλει, ὢ Κλωθοῖ, τοὺς ἀκλούστους ἐπὶ τού- 

τοις ἐμβιθασώμεθα; 
{ΛΩΘ. Τοὺς γέροντας λέγεις; οὕτω ποίει" τί γάρ 

µε δεῖ ἵ πράγματα ἔχειν τὰ πρὸ Εὐκλείδου νῦν ἑξετά-- 
ζουσαν; Οἱ ἡ ὑπὲρ ἑξήκοντα ὑμεῖς πάριτε ἴδη. Τί τοῦτο; 

οὐκ ἐπακούουσί µου βε εθυσμένοι τὰ ὦτα ὑπὸ τῶν ἐτῶν. 

Δεήσει τάχα καὶ τούτους ἀράμενον παραγαγεῖν. 

ΕΡΜ. Ιδου πάλιν οὗτοι δυοῖν δέοντες τετραχόσιοι, 

ταχεροὶ πάντες καὶ πέπειροι καὶ καθ᾽ ὥραν τετρυγη- 
; 

μένοι. 

᾿ ο ΗΕ 
Ὀμφακίας ἡμῖν νε- 

ο ΑΡ. ΝΑ Δύ, ἐπεὶ ἀσταφίδες γε πάντες ἤδη εἰσί. 

ΚΛΩΘ. Τοὺς τραυματίας ἐπὶ τούτοις, ῶ Ἑρμῆ, | 

ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ. 3 δ- (6.5 - οὐ7] 

4. ΜΕΠΟ. Πηξηίςδο Γαβογο ἀῑά52 Πῖδί οβΊ η νὶν Το [ος- 
ἠἰδείπνας,, Π]ε οΠ οἶανα, αά[αν{ςςεί Π1θ,, Πἰ5Ι ΟΟΙΗΡΓΟΠΟΗΣΙΙΠΙ 
γΙηχίδδδιης, Γαρα πορῖς οναδεγαί.. Ἐκ απο ομίΠα (γαδϊάσεα{ 

Ἰ]άπη. πμὶ ΑίΤΟΡΟΣ, Ρο {οίαπα γίαια οομίτα εοπ[θηΦ!, οἱ 

ομίναχῖί συαά πα, ρε [ρασα πε 5019 ορηίχας ΠΟΠ δαΠο [αο]]ής 

ἀποία Εαἱ{ : Ππίογάμπη γογο ΣαρρΙεαν Τί ο σπα, οἱ υ]αμαῑς ῥγο- 

αἴριας πιαρηΐδαιιο υγομδδίοπί βίας Ππεγροδίῖ5, ἀπ ραι]- 

Ἰαπα τοβαν.  Ἐσο νοτο, αἱ αν εταί, ΠΟΠ τοηηῖδί, 4111 ο 

Ἠ]απῃ Ρείογο γΙάσγεΠα, 41σ» Πογί ΠΟΠ ροβδηί. ΟΗΗΠΗ Υογο Τμ 

1ρ5ἱ5 1801 [αποἴρα5 655ΕΠΙΗ5, ἄΠΠΗΠΙΘΤΑΠΙΘ Πηθ ΡΓΟ ΠΙΟΓΕ ἨΙΟ- 

ἴπος Έασο, οἱ Π]ο αἲ {655ογαΠ ἃ πα 5ΟΓΟΓΟ ΠΙΦΞΠΙ 605 16- 

ὀθηδοπίε, Π]σαί, οἰαπεπ]απα εχδεοναΡ]]ῖς 1ο Ποδεῖο ποπιο/ο 

αβίογαί. Ώε[υ]{ Ισίίας πποτίαα5 πας γαϊοπίδας, οἱ δρ ποιῖς 

Ίασας 5αρονοΠ]ίς, Νο], Ἱπαέ, Μεγοαηῖ, αραιά οηΠες ἵ]α 

[πταμά1 5οἰθγίία α{ς καἰῖς ΠΡΙ αρα 5αρογος Ἰαδα5. δές πλου- 

{πο η ος αεθιταία., πο(ιο Ἰαίογο αι (Παπά Ροΐο»ί.. Ομᾶ- 

{που αἱ πηῖ]]α,, αἱ γίάςες., η5ο[ρίος Ἰαβεί {αρα]α ἴα νογο πΗΙ 

ππο ππίπας ασ αοῖς; π]ςὶ [οτίε Ίου ἀῑκοτίς, οἰγομπΙγδΠίΠη {6 

αὐ Αίπορο.. Ἐβο Υοτο ογαΏθςοθης αἲ απο ας ογαΙοποιη, 

πιοχ. γουογάα{α5 5Η ΘΟΓΗΠΑ 4130 ΤΠ νἷα ασία 6556Η5, πΗΠῃ- 

απο οἰγοπη]α[ἶς οσμ]ῖ5 πια παπα. Ἠππο γἰάσιοπα, Ιπίο]οσία 

{ασα, (παπα εο]οίος ροίηῖ, ασα αἆ Ἰποθπο Παν ροιδοουίης 

ΣΕΙΗ5 δμᾶ Ύεγο 5ροηίο Ιηδουπία5 Π1 οί υγ ορΒτηας Ἠσςς 

Πασμθ γε]! οπι]ς»ί οαγοσβ5 οαγΓεηίες εοπαργοοπάΙπας 

ΠΟΙΗΙΠΟΠΗ Πὰ ἴρ5ο Ίαπα Ταηατο : (απ παπα αβεγαί απἴπ. ο[[ᾳ- 

Βϊςσεί. 

ὦ. ΟΠΟΤΗ. ΝοΟ5 Υειο, Οµ4ΥοΠ, 1411 περ]σεπίία Ἠεγοιι- 

τταπα άαπηπαΡαΠιας. 

6ΗΛΗ. ΑΙ απά ομποίαπηας αάἆμας, απαδῖ ΠΟΠ. δα[15 ΊαΠ1 

ΠΙΟΥΑΓΗΠΑ ΓΙΟ 2 

ΟΓΟΤΗ. Ῥοπο ἀῑοῖς : ἱη5εσπάαηί, Ἐρο γεντο Πῃγο ἴπ Πιᾶ- 

ΏΙ5 δΗΠΠΙΟ αά. 5εα]ας αβ5ίάεης, α{ῖ πιο5 οδί, ΠΠογίπα 1η506- 

ἀἴοηίοια. ΠΙΠΙ(ΠΕΠΙ(16. 6οΡΠοδέαΠα, απἱς 5ἷί οἱ απάε εἰ 

αμα τα[Ἴοηο πποτία5. Τα γογο αδδιη{ος 5ἱἴρα οἱ 6ΟΠΙΡΟΠΟ. 

Αί ἴα, Μετουτῖ, Ἠοδος 1εςΈΗ5 παίο5 Ρηπιαα Ἰπ]ίσα : Ὕ]ᾶ 

οηἴπα ΠΗή ποδροπάσαΠ{5 

ΜΕΒΟ. Εν ΡΙ, Ροίος, 

οµΠὰ οχρο»![15. 

ΟΗΔΗ. γαλ ἀνος οαρίπτα!. αοθιὮος πονίς οἱ Ἱπιππαίαγος 

πιοτίμος αἀάποῖς. 

{πούση(ἳ 1 ΕΠΙ ΠΠΙΟΥΟ 1ηᾶ 

ΜΕΜΟ. Υπ), ΟΙοίμο, αἱ Ἱπάερ]ογαίος Ρο5έ Ἰοβες Ππηρομᾶ- 

πας” 

ΟΓΟΤΗ. Ῥεπες ἀῑοῖδ2 ία [αοῖαδ. Οπιά οπἵπι πιο]θςίῖαιη 

5 ηθαη οχηἰτοπά1 πΠο απ απίθ Εομάθια αεία δυη{ 2 Ύος 

Ίάπα αοθθζ1ίο 5οχαρεπανῖ5 Πα]ογος. ΘΟπἷά Που πο θχαιΙ- 

ἁἰπηί ππο: αὐ. αππὶς 1ρ5ίς (οτε(ο) οσσα Πασά 15 41165. 

Ορι5 [ονίο οί αἱ Ίο 4ποφιθ 5α)]αίος αἀπιογθαπηα5. 

ΜΕΠΟ. Εμ ΠΡΙ ος ε[ῖαπα ἀποδε(παἀτιηβοηίο», πια(α(αί 

πας ΟΠΊΠΕΣ οἱ 510 {6ΠΙΡΟΤΕ γΙπάειη]αίος. ε 

ΟΗΛΠ. Τία φαπο : αἱ ραβδί 14Π1 οΓΠος οἱ οογγασα(ἰ αἱηί. 

6.Ο6ΡΟΤΗ. Ζαπι γα]ηογῖρις ἰηίειίοσίος, Μεγουνῖ, 44Π1οΥ 6. 



(659 - 059) 

ο 

ΙΧΥΙ. ΟΑΤΑΡΙΙΠ5. 79. 
΄ ση ὃς μα Ετος Ἡ ον πο ρς παραγαγξ και ποωτοι μοι Ειπατε Οπως απο αγοντες Π 

ἥχετε" μᾶλλον δὲ αὐτὴ πρὸς τὰ γεγραμμένα ὑμᾶς ἐπι- : τς τ το ; σχέψοµαι. Πολεμοῦντας ἀποθανεῖν ἔδει χθὲς ἐν Μυσία 
τέτταρας ἐπὶ τοῖς ὀγδοήχοντα καὶ τὸν ᾿Οξυάρτου υἷον 
μετ᾽ αὐτῶν Γωθάρην. 

ΕΡΜ. Πάρεισι. 
ΔΝ ΚΛΩΘ. Δι) ἔρωτα αὗτοὺς ἀπέσφαζαν ἑπτὰ, καὶ ο τρ ͵ μα κ ο, λ 1. ὃ Φιλόσοφος Θεαγένης διὰ τὴν ἑταίραν τὴν Μεγαρόθεν. 

ΕΡΜ. Οὗτοιὶ πλησίον. 
ΚΛΩΘ. Ποῦ δ’ οἱ περὶ τῆς βασιλείας ὑπ ἀλλίλων 

αποθανόντες: 

Ἅλ να Εν η λ Ἂρεςο λ κ: / 0η τους ΕΚ τυµπανου χαι τοὺς ἄνεσχο οπισµενους. 
ς 

ὃ) ὑπὸ ληστῶν ἀποθανόντες 
οί 

«. “9. ο 3 Σ Εκχαιοςχα που εισιν, ὦ 

ρι 
ΕΡΜ. Πάρεισιν οἵδε οἳ τραυµατίαι., ὡς ὁρᾶς. Τὰς 

« γυναῖκας ἅμα βούλει παραγάγω; 

ΝΛΩΘ. Μάλιστα, καὶ τοὺς 

ο» 

ολ] .. - 

Καὶ τοὺς ἆ 

ὃν µετ 

ας 3 ς ὃς Ἔ τ. Ποῦ ὃ᾽ ὁ Φιλόσοφος Νωνίσχος, ὃν ἔδει τς Ἑχά . α- ο αλ της τὸ δεῖπνον φαγόντα καὶ τὰ ἐκ τῶν καθαρσίων ᾧὰ 
λ 3 .. χαὶ πρὸς τούτοις γε σηπίαν ὠμὴν ἀποθανεῖν: 

ο νον /' / μι ’ . - ΚΥΝ. Τάλαι σοι παρεστηκα, ὦ βελτίστη Κλωβο. 
Τί δέ µε ἀδικήσαντα τοσοῦτον εἴασας ἄνω τὸν χρόνου; 
σχεδὸν γὰρ ὅλον µοι τὸν ἄτραχτον ἐπέχλωσας. Καΐτοι τς 

.ω / 3' .ω ”- πολλάχις Επειράθην τὸ γζμα διακόνας ἐλθεῖν, ἀλλ’ 
οἵδ᾽ ὅπως ἄρρηκτον ἦν. 

σ΄ / ἃ ” ο - ΚΛλΩΘ. Ἔφορόν σε καὶ ἰατρὸν εἶναι τῶν ἂνθρω-- ῃ ς ῃ 2 / 111» νο πίνων ἅμαρτημάτων ἀπελίμπανο. ΄ Ἀλλ ἔμδαινε 
ἀγαθῇ τύχη. 

- 
ουκ 

ΚΥΝ. Μὰ Δῆ, εἰ μὴ πρότερόν ε τουτονὶ . 5 η Τ { ῃ ο ριρ πς ον η ον ρα ο μένον ἐμθιθασόµεθα" δέδια γὰρ µή σεπ βαπείσῃ δεύ- 
ενος. 
δ. ΝΛΩΟΘ. Φέρ ἴδω τίς ἐστι, δ 
ΕΡΜ. Μεγαπένθης ὃ 
ΝΛωΘ. ᾿Ἐπίδαινε σὐ. 
ΜΕΓ. Μηδαμῶς, ὦ δέσποινα Κλωθοῖ, ἀλλά µε [ ὴ ᾿ ρή » η πρὸς ὀλίγον ἔασον ἀνελθεῖν. τά σοι αὐτόματος ὕξω 

καλοῦντος μηδενός. 

ΚΛΟΘ. Τί δὲ ἔστιν οὗ «/άριν ἆ ικέσθαι θέλεις ' : λαο σς 5 ΜΕΓ. Τὴν οἰχίαν ἐκτελέσαι μοι πρότερον 
χ : / . ή . ο 7" Ψου- ἡμιτελὴς γὰρ ὃ δόµος χαταλέλειπται. 

κλοςο. Ληρεῖς: ἀλλ) ἔμόαινε. 
ΜΕΓ. Οὐ πολὺν χρόνον, ὢ Μοῖρα, αἰτῶ- μίαν µε ἔασον μεῖναι τήνδε ἡμέραν, ἄχρι ἄν τι 
Νναικὶ περὶ τῶν γργικάτων « ρ χΧΡΊί ᾿ σαυρον χατορωρυγµένον. 
Ἀλορ, Ἄραρεν: οὐκ ἂν τύχοις. 

τν , Λακύδου, τύραννος. 

ἐπισκήψω τ] 
ἔνθα τὸν μέγαν εἶχον θη- 

1Τὸ 

ΕΙ νος Ρηηί ΕΗΗΙ ἀἴοῖία, πα ταἰῖοι ΠΟΥ ΗΙ Ίηας γθμοι 15 
Ροΐῖας νεγο Ίρσα αἲ εα πα εξορία 5ηί, ΤοσβΠΟς ΟΠ. 
1η Ῥησηα ππονῖ ορογ{1έ Που] ἵῃ Μγδῖα φπαξίπου οἱ οὐμαβίπία 
εἳ Τη Ι15 6οραταπα Οχγατίῖς β1ίαπι, 

ΜΕΠΟ. Δάδιηί. 

ΟΡΟΤΗ. Απιοζῖς ἱπιραϊοητία Ιπίογ[οσσγηῃ{ 5ο 5ερίοη : οἱ 
Έμεάσοπες ρ]ή]οδορ]ης Ῥτορίεγ ΜερατεΗΣΕΠΗ πηογοίγ]ζσῃ, 
ΜΕΒΟ. Ηῖο Ῥτορο {ο ἵκι, 
ΟΓΟΤΗ. Ὁμῖ νοτο 5απί αἱ τεβηαπϊ εαηδὰ αἰίοι αὐ αἰ- 

ἱεγο Ιπ{ετοπηἳ 5υΠ{2 

ΜΕΠΟ. Αδίαπί. 

ΟΓΟ9ΤΗ. Τί Π]ε α» αἁπ]ίετο οἱ αχογο Ἰπίογίοσίας ο 

ΜΕΠΟ. Ἐπ Ρτορείο, 
ΟΓΟΤΗ. απ Ππᾶϊοῖο ἁαπηπαίος αἀάπο : ἀἴσο απ{εΠῃ Π]ος 

[αδήρας οἱ βάϊοι]ῖς εχογηοῖαίος, Ιἴεππαπα ραίο μ[]χος. 
δεχάδοίπα γογο α Ιαἰγοπῖρις, Ππίαγ[ΘοΙ! αΕὶ απ! Μοτο! 

ΜΕΒΟ. Λάςιπί ςαιεῖϊ ἴδίτ, πἱ γῖάθς, 
πια] αἀἆασαμα 5 

ΝΙΠ) πιπ]ίοιος ςἶ 

ΟΤΓΟΤΗ. δαπο: οἱ Πα ΓΗΡΟ5: ΦΙπΠ] οπ/πα οἱ οο(θιῃ ΠηΟῆΟ 
Ροηεναπί.. Ἐία [ορεῖ εοη[οσίος 5η], οἱ ουπη Π]ῆς Ασαΐμιο- 
ἶεπι πθά(οι. 

7- ὉὈΡί απίεῃ ΟγπΠῖςοις ἴ]]α Ρ)ΗΙοδορ]ας, απἶθπι ε6.Πα Ἠσ- 
οαίες ἀθγοταία οἱ ογῖς ρΙασπ]α θς,, πρόναο 5ερία οτύα, 
πιογῖ ορογ{1ἳ 2 

ΟΣΝ. ΟΙἶπι ΠΡΙ αἁκιπα, ΟΙοί]ο ορίΐπ]α.. ΟΡ ᾳποᾶ νοτο 
ΡεοσαίπΏα ππεΙΠῇ αἷ αἆσο πῃο αρις προτος τοσῖςιο [ογο 
ΟΠΕ Το απ. ΠΕΙ (15 1Π1 ΞΙοΠΊέΡάΥοΓάς : απαπ( παπα. 6αρο 
ἰεπίαθαπα αὐφοῖκςο ΠΙΟ Ίο Υαρ]γα; αἱ Ἠ]αᾶ πεςεῖο ποπποςο. 
τΤΙΤΗΡΙ ΠΟΠ ροίσταῖ. 

ΟΥ ΟΤΗ. Ἠοϊ(πσταια ία, τί Ἰηδρεοίος 655ος οἱ πιοβῖσιις 
εουπΠ] απ) Ῥεοσαηί Ἠοπηίπος. 56ᾷ Ἱηςορῃᾶς 4ος [ααδίαπι 
Γε[καιο ςἶτ. 

ΟΥΝ. Χο Ρας, Ἠενομ]ε, ᾳπαπῃ νἰποίαπι Ἠπησσς ἴπαρο- 
δπεΓίπ]Ης : ΠΙοίπο θΠΙΠΙ Πο Ρτεσῖρις {ο εαῖς ριῶίου [ὰς η]ο- 
γεαί. 

δ. ΟΠΡΟΤΗ. Ασα γίᾷραια φιἲς εἰ. 
ΜΕΒΟ. Μεσαρεπί]ιος Τασγαῖς ΠΠ, ἵγταππις. 
ΟΓΟΤΗ. Ἱπδερηᾶς {1. : 
ΜΕα. Νεφπαππαπη, Ο]οί]ιο ἆοπηῖπα : ςοᾷ Ρα υ]απη πηθ το- 

ἀἱνο αἆ 5προτος Ραΐσια; ἀείπάς πιοα Πηί δροπίε γοπίαπι, 
νοσαη[α Παιη/πο. 

61 ΟΤΗ. Οµ]ᾷ νοτο ος οπ]α5 εαιδα ἴτο οπρῖς» 
ΜΕα. ΏοπππΠα ρογῇσργο πεί Ῥτῖας Ρο] [{α: οκ ἀϊπηζαϊα 

επίπα ρατίο οαἰβοαίαπη τοι]. 
ΟΕΟΤΗ. Νιδας ασῖς 2 γθγῃι Ιηςζρηςθ. 
ΜΕα. Νο πηπ]ίαπη, ο Ῥαγεα »[επηροτίς οτο.. παπι Ἠπης 

ἀἴεπα ΠΙαΠΕΓΟ τη] η] Ρειηία, ἄππῃ αχονῖ 4ο Ῥεουη[ς α[ἴηῖὰ 
πηάΠάεπα, αΕ! ΠΙασΏυ Πα {οσα Γι 46[οβ5ΙΠΗ αβθαιη. 

ΟΓΟΤΗ. διαί εεπίοπ[ῖα : Ποῃ Ροίε5 ορηδεαυ]. 



1Τ4 

ΜΓΕΓ. Ἀπολεῖται οὖν ὃ γρυσὺς 

ΚΛΩΘ. Οὐκ ἀπολεῖται. Θαάρρει τούτου γε ἕνεκα" 

Μεγακλῆς γὰρ αὐτὸν ὁ σὺς ἀνεψιὸς παραλήψεται. 

ΜΕΓ. Ὢ τῆς ὕδρεως. “Ὁ ἐγθρὸς, ὃν 
’ Μ. 3 / 

µίας ἔγωγε οὐ προαπέχτεινα: 

ΚΛΩΘ. Ἐχκεῖνος αὐτός: καὶ 

τετταράχοντα χαὶ μικρόν τ πρὸς, τὰς παλλαχίδας καὶ 

τὴν ἐσθῆτα χαὶ τὸν χρυσὸν ὅλον σου παραλαθών. 
ΜΕΓ. Ἀδικεῖς, ὦ Κλωθοι, τὰμὰ τοῖς πολεμιωτᾶ- 

τοις διανέµουσα. 
Κλρθ. Σὺ γὰρ οὐχὶ Κυδιμάχου αὐτὰ ὄντα, ῶ 

Ἰενναιότατε, παρειλήφεις ἆ 

τοσοῦτος» 

αρ η Μ. 
ἐπιθιώσεταί σοι ἔτη 

πο 
ζ 

ον 

Αποχτείνας τε αὐτὸν καὶ τὰ 

παιδία ἔτι ἐμπνέοντι ἐπισφάξας; 
ΜΕΓΡ. Ἀλλὰ νῦν ἐ ἁ ἦν. 
ΚΛΟΩΘ. Οὐκοῦν 

σεως. 

ϱ. ΜΕΓ. Ἄκουσον, ὦ Κλωθοῖ, ἅ σοι ἰδία μηδενὸς 
ἀχκούοντος εἶπειν βούλομαι" ὑμεῖς δὲ ἀπόστητε πρὸς 

ὀλέγον. Ἂν τε ἀφῆς ἄποδραναι; ίλιά σοι τάλαντα 

χρυσίου ἐπισήμου δώσειν ὑπισχνοῦμαι τήµερον. 

Κλωθ. Ἔτι γὰρ γρυσὸν, ὦ γελοῖε, καὶ τάλαντα 
έχεις: 

ΜΕΓ. Καὶ τοὺς δύο κρατῆρας, εἰ βούλει, προσθήσω, 
οὓς ἔλαθον ἀποχτείνας Κλεόκρ βίτου, ἕλκοντας ἑκάτερον 

7ρυσοῦ ἀπέφθου τάλαντα ἑχατόν. 

ΚΛΩΘ. ἝἛλκετε αὐτόν: ἔοικε γὰρ οὐκ ἐπεμβήσε- 
σθαι ἡμῖν κών. 

ΜΕΓ. Μαρτύρομαι ὑμᾶς, 

διὰ μνήμης 

ι / - 
τελὲς μενει το τειίος 

µόνας ἡμέρας. 

ΚΛΩΘ. Ἀμέλησον" ἄλλος τειχιεῖ. 

ΜΕΓ. Καὶ μὴν τοῦτό γε πάντως εὔγνωμον αἰτῶ. 
ΝΛΩΘ. Τὸ ποῖον; 
ΜΕΓ. Ες τοσα. ο 

ς Δ αν οκ / 
μεγάλα χαὶ στρατηγνκα παρα τον ῥιΟΥ. 

ΚΛΩΘ. Οὗτος, οὐχέτι ταῦτα µίαν ἡμέρ 

ἀλλὰ σχεδὸν εἴκοσιν ἐτῶν διατριθήν. 

10. ΜΕΓ. Καὶ μὲν ἐ 8) ἵγνητὰς ὑμῖν ἔτοιμος παρα-- 
/ / 3 / : 

σχέσθαι το οὐ τάχους χαὶ τῆς ἐπανόδου. Εἰ βούλεσθε 

χαὶ ἄντανδρον ὑμῖν ἀντ᾽ ἐμαυτοῦ παραδώσω τὸν 

ϱθ. Ὦ μιαρὲ, ὃν πὔγου πολλάχις ὑπὲρ γῆς κα- 

ταλιτεῖνς 
ΜΕΡ. Πάλαι ταῦτα πὐγόμην: νυνὶ ὃ᾽ ὃρ 

τιον. 
ΝΛΩΘ. “Ηξει κἀχεϊνός σοι µε 

β 
νεωστὶ βασιλεύοντος ανηρημένος. 

ει α 5, ζω τη ο. [ 

ο” Πα] [ο 
. ο / ες 

Ὡ οΛλΙγον υτς. 

ΜΕΓ. Οὐχοῦν ἀλλὰ τοῦτό γε μὴ ἀντείπης ο] 

Μοῖρά µοι. 

ΚΛΟΘ. Τὸ ποῖον; 
ΜΕΓ. Εϊδέναι βούλομαι τὰ μετ ἐμὲ ὄντινα ἕξει 

τὸν τρόπον. 

ΧΙ. ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ. 

| 

“ Ξ 1 ἷς (σο, ση) 

σα. Ῥοηῖί Ισίίαγ ἱαπίαπι ααπ]2 

ΟΙ ΟΤΗ. Νοἢ Ρεξ : πο] Ἰαβοτατο. 

γιά οοσπαίας {πας αοοΙρ]οί. 

Μξα. Πει αὐὖα Ίκία οοηαπε]α 1 Ππ]πῖσις Γ]ε πεις, 
απεπα Ῥτα" 5οεογᾶῖα πο ρεῖας Ἱπέογ[εοϊ» 

Ο1ΟΤΗ. Ί]ε Ίρεε : αἱ 5πρετείες ΠΡί εις απηπῖς απαᾶνα- 
Βἰπία αἱ ραπ]]ο αππρ]ίας, Ῥο]ῇῖσες ἔπας πασέας οἱ τοξίοπι οἱ 
ΗΓΕΤΗ ΤπΗΠα ΙΠΙΥΕΓΞΗΠΗ. 

λΠΓα.. Τη[ατῖαπα πα]ηῖ, ΟΙοίμο,, Γαοῖς, απςθ Τος πηθας Ππίποι- 

εἰκε]πηῖς αἰήριας. 

ΟΙ ΟΤΗ. Χοππε ομίπα {α οαἆθπα, παπι Ονάλπαο] Γηδεεηί, 

αεοερίΣΗ!, Ιπίει[εοίο 1ο, οἱ Ποτίς ρεῖας 51ροτ ερϊταπίοι 

αἀμαο Ιασα]α[ἶςο 

ΜΕα. βεᾷ Ίαπι ᾳπ]άδπι πΊθα ογαη{. 

ΟΡΟΤΗ. Χαπο Ιβίίατ εχῖε ΠΡ ροςςοςςῖοπῖς ἵρππρις. 

ἈΠερασ]θς οπίπι 

9. ξα. Αιάϊ, ΟἸοίμο, αασ» ΕΡΙ 5ο], ποπαῖπα αιάἹοπίο, 

ἀἰείατης 5υπ1.. Ύο5 γετο ραπ]]ηπῃ τουθάο. 5ἱ ραατῖς Ππο 

4υ[αςεγα, πιῖ]ε ΗΡΙ απτὶ 5ἵσηαια {α]επία ἄατε Πουῖε ρτομη] (ο. 

ΟΠΟΤΗ. Τίαππε αἆβιο αΓΙΠΙ αἱ ἰαἱεπία ἵπ ππεπιοτῖα Ἰα- 

ες, τἰάιοα]άπῃ εαρα{ 2 

ΜΕα. Εἰ ἆπος οταίετας, 5ἱ τὶς, αἀ[ίοῖαπα, απος Ππίογ[δείο 

ΟΠεοσγίέο αεοορῖ, πίταπΙαπθ αππῖ ετεοσῖῖ οἳ ρα πςςῖπηΙ {αἱθῃ- 

{ογαπῃ οεηίαπα ροπάο. 

ΟΙΟΤΗ. Βαρίίο Ἠοπαῖπεπα : 5Ροπίε οπίπα 5ια ΙῃΠξερηςι]- 

τας ΠΟΠ γΙάείᾳγ. 

ΜΕα. Απίοςίογ τος: Ἱπιρογ[οεία πηαπεπί ππαμ]α οἱ πα- 

ναίαε, απ ρεγ[οοίατας εταπῃ 5ἳ το] 4πΠπ(ε Ίρ5ος ἀῑες ν]- 

τετο αἆλαο Πει]ςςοί. 

ΟΤΓΟΤΗ. ΟπΗ({ε οπταα, ἰταεί αἴῑας. 

Ες. Ὑοταπα Ἰος απἶάεπι ΟΠΙΠΙΠΟ «θαααΠα Ροδίπ]ο. 

ΟΙΟΤΗ. Οπῖά Π]πά οἱ 

ΜΕα. Ταπίηπη πί 5αροιςίος 5ἶπι, φοαᾶ Ρἰδϊάας 5πΏθαρτο, 

οἳ 1αϊς (πραία Ἱππροξπετο, δἱ πιοπαππεπίππα πηηῖ 1ροὶ 

ΠΙΑΧΙΠΠΗΠΗ θχοἸίαγετο, ομΙ Ιπξςογίβαπα σποί εἰ απαπία Ιππρε- 

τα(οτῖα η γ]ία Γαοίποτα οἀιάεηῖπη. 

ΟΙ.ΟΤΗ. Ἠεις ία, ποη Ίαπι ἀἴεπῃ ππυΠα Ῥοδία]ας, 5οὰ 

ση [εγο ΠΠΟΓΙΗΠΙ ΠΙΟΓΑΠΗ. 

10. ΜΕα. Ὑεταπι γαᾶες γοβὶς ἆατο Ῥραταίας 5ΗΠ1 ορ]ετῖ- 

{ας εἱ τεδῖίης. 

ἄαθο απΙοΙπα ΠΠ ππΘυΠη. 

ΟΓΟΤΗ. Ἱπιριίςείπιε, 4πεπῃ 5Ώρο ορίαρας ε-εε ΗΡί 5ι]- 

Ῥθι5ίθια2 

ἌἼξα. ΟΙΙπι ἰδιπᾶ ορίαραπας 5εᾷ πυπο αποᾶ οδί πιε[ας 

πιάεο. 

ΟΓΟΤΗ. γεπῖεί εἰ Πε ΠΕΙ ραπ]]ο Ρο», αὖ 60 ααὶ ποᾶο , 

τοσηαί 5αρ]αΐα5. ν΄ 

1. ξα. Ιβίίτ Π]αὰ οοτίε που πεσαδῖς αμ], Ῥανσα. 

Ο61.ΟΤΗ. Ου1ά5 

Ες. 5αΐτο γοῖο απεπιαάπιοᾷυπα Ροςί τηε πηεὰ 5ο Ἰδβῖ- 

{ατα 5ἰπῖ. 

5Ι γυ]ες τοτο, 5ποσθάαΠθιπη τοῖς Ρτο ης 



(οὐ. -- 034) 

ΚΛΩΘ. Ἄχουε: μᾶλλον γὰρ ἀγιάσῃ µαθών. Τὴν 
μὲν γυναῖχα Μίδας ὃ δοῦλος ἕξει, καὶ πάλαι δὲ αὐτὴν 
ἐμοίχευεν. 

ΜΕΓ. Ὁ κατάρατος, ὃν ἐγὼ πιθόµενος αὖτ 

ἐλεύθερον. 

ΚΛΩΘ. “Ἡ θυγάτηρ δέ σοι ταῖς παλλαχίσι τοῦ νυνὶ 
τυραννοῦντος ἐγκαταλεγήσεται" εἰκόνες δὲ καὶ ἀνδριάν- 

τες, οὓς Ἡ πόλις ἀνέστησέ σοι πἄλαι, πάντες ἀνατε- 

τραμ.μένοι γέλωτα παρέξουσι τοῖς θεωµένοις. . 

ΜΕΓ. Εϊπέ µοι, τῶν φίλων δὲ οὐδεὶς ἀγανακτεῖ 
τοῖς δρωµένοις ; 

ΚΛΩΘ. Τίς γὰρ ἦν σοι φίλος; Ἱ 

γενόμενος; ἀγνοεῖς ὅτι πάντες οἱ καὶ προσχυνοῦντες καὶ 

τῶν λεγομένων καὶ πραττοµένων ἕχαστα ἐπαινοῦντες 

ἢ φόθῳ ἢ ἐλπίσι ταῦτ' ἔδρων τῆς ἀρχῆς ὄντες φίλοι καὶ 
πρὸς τὸν χαιρὸν ἀποθλέποντες; 

ΜΕΓ. Καὶ μὴν σπένδοντες ἐν τοῖς συμποσίοις με- 

γάλη τῇ η ἐπηύγοντό ὁ µοι πολλὰ καὶ ἀγαθὰ, προ 

αποθανεῖν ἕχαστος αὐτῶν ἔτοιμος, εἰ οἷόν τε εἶναι, καὶ 
ὅλως, ὅρχος αὐτοῖς ἣν ἐγώ. 

ΚΛΩΘ. Τοιγαροῦν παρ ἑνὶ αὐτῶν χθὲς δειπνήσας 

ἀπέθανες: τὸ γὰρ τελευταϊόν σοι πιεῖν ἐνεχθὲν ἐκεῖνο 
δευρὶ κατέπεμψέ σε. 

ΜΕΓ. Ταῦτ) ἄρα πικροῦ τινος Πσθόμην' τί βουλό- 

µενος δὲ ταῦτ΄ ἔπραξε; 

ΚΛΩΘ. Πολλά µε ἀνακρίνε εις, ἐμθῆναι ὃ δέον. 
15. ΜΕΓ. “Ἐν με πνίγει μάλιστα, ὦ Κλωθοῖ, δι) 

ὅπερ ἐπόθουν καὶ πρὸς ὀλίγον ἐς τὸ φῶς ἀναχῦψαι πά- 

λυ. 

ΚΛΩΘ. Τί δὲ τοὺτό ἐστιν; ἔοιχε γάρ τι παµμέγε- 

θες εἶναι. 

ΜΕΓ. Καρίων ὁ ἐμὸς οἰχέτης ἐπεὶ τάχιστά µε ἆπο- 

θανόντα εἴδε, περὶ δείλην ὀψίαν ἀνελθὼν εἰς τὸ οἴκημα, 

ἔνθα ἐκείμην, σχολῆς οὔσης ---- οὐδεὶς γὰρ οὐδὲ ἐφύ-- 

λαττέ µε --- Τλυχέριον τὴν παλλακίδα µου --- καὶ 

πάλαι δὲ, οἴμαι, κεχοινωνήχεσαν --- παραγαγὼν ἐπι- 

ο τὴν θύραν ἑσπόδει καθάπερ οὐδενὸς ἔνδον 
τ ἐπειδὴ ἅλις εἶγε τῆς ἐπιθυμίας, ἀποθλέ- 

Ἡ ἀφηχα 

3. / 9 ψ 

Εκ. τίνος αἰτίας 

σος ς 

ψας εἰς ἐμὲ, Σν μέντοι, φησὶν, ὦ μιαρὸν ἀνθρώπιον, 
πληγάς µοι πολλάχις οὐδὲν ἀδικοῦντι ἐνέτεινας: χαὶ 

ταῦθ᾽ ἅμα λέγων παρέτιλλέ µε καὶ χατὰ κόρρης ἔπαιε, 
τέλος δὲ πλατὺ χρεμψάμενος καὶ χαταπτύσας μου καὶ, 
Τ]ς τὸν τῶν ἀσεύῶν χῶρον ἄπιθι, ἐ ἐπειπὼν ᾧχετο: ἐγὼ 

δὲ ἐ ἐνεπιμπράμην μὲν, οὐκ εἴχον δὲ ὅμως ὅ τι καὶ 
ὁρᾶσαιμι αὐτὸν αὖος ἤδη καὶ ψυχρὸς ὤν. Ἰαὶ ἡ μικρὰ 
δὲ παιδίσχη ἐπεὶ Ψόφου προσιόντων τινῶν ᾖσθετο, 
σιέλῳ χβίσασα τοὺς ὀφθαλμοὺς ὡς δακρύσασα ἐπ᾽ ἐμοὶ, 
χωχύουσα καὶ τοὔνομα ἐπικαλουμένη ἀπηλλάττετο. 
Ὃν εἰ λαξοίµην --- 

15. ΚΛΩΘ. Παῦσαι ἀπειλῶν, ἀλλὰ ἔμδηθι; χαιρὺς 
ἤδη σοι ἀπαντᾶν ἐπὶ τὸ δικαστήριον. 

ΜΕΓ. Καὶ τίς ἀξιώσει κατ ἀνδρὺς τυράννου Ψηφον 

λαθεῖν; 

ΚΛΩΘ. ἹΚατὰ τυοάννου ων οὐδεὶς, κατὰ νεκροῦ δὲ 

ΧΤΙ. 6ΑΤΑΡΙΙΠς. 1ο. 19. 
1Τ5 

ΟΡΟΤΗ. Απ! : πιασῖς οΠΊπα ἴῑς αιαἴ[ις Ἰασοβῖς. [κοισια 
{παπα Μϊόας Παθαρί! 6ενγας, αἱ ἀπά πι αἀα]{ουῖο 1]! εορηῖ- 
ίας ο5ί. 

Ρα. Ραζθιτίηας Ἠοππο, 4π6Π1 οσο ΠΠἱ οΏδοσαίις Πα - 
πη]ςϊ, 

ΟΡΟΤΗ. ία ἴπα ἵῃ ρο]οίρης οἶας, αἱ πο Ππροηίαί, 
ἁππιηστα βίζας, Πηααίπες γογο εἰ εἰαίμαο, απας οἰἷπι ΕΡὶ 
Ῥορμ1{ τοβρυρ]ίσα, ογογδ οΠΠο5, άρπα ρα ρεβαηί 
βροσίαπ/{ρης. 

ΜΕα. ο πΗῖ, απ αποΟζυτη πα]]α5 Ιπᾷῖσπο [οτί οᾳ αυα 
ΠΠ 

ΟΡΟΤΗ. Οπῖς πίτα απηῖοις ΕΡὶ 185 αι ασᾶ ]αδία σανα 
Γηἶςδαιὃ Ίσπογας, θἴἶαπι απ αἀοταραηί 6, οἱ σπα όµπισα 
ἀῑσεγος [πο08γ65Υο ΙαπάαραΠί, 605 ΙΠίνΕΙΦΟ5 απί πισία απί 
5δρ6 4πα4απη Ίου [εοίςκα, ἱπιρονῇί {πί απιίσο5 οἱ γαἴομοπι 
Παβοηίες {οπιρονῖςὸ 

Μα. Αί ΠΙΙ Ιαηίος ἵπ οοηγ]γίϊς ππασπα ους ππυ]ία 
ΠΠ] οἱ ππαμπα. Ροπᾶ αρρτοζανί φο]οβαηέ, γἱοπιίαιι Ρτ0 Π1ο 
πηοτίθηα, δἱ [ᾳ5 ο55οί, Ρίτα ρατα(ἶ ΟΠΊΠ5 : αἱ οιηίπο Ρος 
5οπΙαπα ΠΊΘΙΠΗ {αταβαΠί, 

ΟΡΟΤΗ. βίας αρ απηΠὰ Π]ογαπα σΦηαέας Πθυῖ Ρο ςῇῖ, 
παπα οπίπι αποά οῬ]αξαπι ΠΡΙ Ρουμ] πια εδί, ας Ίρδιπι 
ο {ο ἀοηι]ςίί. 

ΜΕα. Ἠου εγαίσισο, αποὰ απιαγη]θι{Ώα απῖᾷ σαξίαβαπη. 
Ωπ0 Υοιο οοΠ5]ῖο Ίο [δοῖιρ 

ΟΙ1:ΟΤΗ. Μα]ία τηε Ἰπίδιτοσας, απ. ἱηςοσμάσπά πῃι 5ἲε, 
12. Μα. Όπιπα Ἠ1ο απαῖε πιαχίπα, ΟΙοίο, 

αποά 6πρεγεπα Υο] ΡαπκΗ [απ Τη Ἱπσσπα Γοδρίσστο. 

ριορίοτ 

ΟΠΓΟΤΗ. Ου] γονο Π]ιά οί» γἰάσίαν οΠἵπι ΠΠΑΧΙΠΥΠΙ 
απἰάάαπη 6ρ5ο. 

Ρα. Θα δογνας Ἰηαις, αἱ ΡΙΙΠΙΙΠΗ 1ηο γἱάίΕ ππος- 
(παπα, οἶνοα Ὑθδροναπι, 61Π1 α5οοπάἶδςοί Τη εοΠο]ανο αΕ! 1α- 
οεραη, πασία5 ορρογ(απἴα(οπη (πδ(ο οΠΊπΠι σπίδᾳ Πάπα αὖθ- 
ταί οπῖ της ομςίοᾷ πεί), ]γοσνίαηι Ρο]ἱσσπι ΏΊΘΑΠΗ, ΟΠΗ 
απα. δαρη οοηδια(πάπθηι οἵπα, οὐθάο, Ἰαμηέ, ο[ῖο 
ΟἸα11ςο, απαςῖ ποπηίπο ἱπίας Ργωδοηίο,, φαῃοσ]έ: ἀσΐμας ση 
εχρ]εγῖςεοί ΠβΙάΊηοπα, πιο τοβρίοίοις, Τα (πἱάθπα, Ἰηφπέ, 
Ἱπρινο Πομχηποῖο, Ῥίασας πΗί 5αρο πμ] οοπηπηον](ο ἵη- 
ΠΙχΙκίϊς οἱ ουπα μῖ5 ἀῑσεῖς νο]ἱσαγΙ{ ππα, οἱ πια]ας πα ]ιὶ Ρετ- 
ομβδίί : ἀεπίσιε ΡἰΜηλίαπα ]α[ο φογδα[ια αἁ ἀπιοία πι Τη ηχο (111 
εκδρι]ςσαί,, οἱ ἵπ ἱππρίογαιη Ίσσα αβίτθ πι ]αβοίςεί, ἀἴδους- 
Βἱέ. Ἐρο Υεγο ᾳπαπην]5 οχοπΙᾶ65ΕΘΗ5. ΠΟ. ἸαΏο μάπα {απ1θΙΙ 
απο ποῖκοεγε Ποπη/ΙΠοΠα, απῖ οχκαησιἰς απ] οἱ β]ρίᾶις ος- 
5εΠη. Ῥοσ]εσία γοΓο Ρπεῖ]α, δἰτορία φπογαπᾶαΠα 51ΡΟΓΥο- 
ΠΙΕΠΠΙΗΠΙ απἱπιαάγοιςο, δαϊΐγα ππαςδ[ασ({ς οεμ]5, ααςί πο 

Ἰαεγίηιαβςοί, ΡΙΟΓΑΠ5 6ἱ ΠΟΙΠΘΗ. ΠΠΘΙΠΑ αβρο]αης ἀἰςορςςί[, 
Φ105 6Ρ0 5ἱ παποίδοα: --- 

19. ΟΡΟΤΗ. Ῥαΐος πηπίς, 5θᾷ Ἱη5ορμάα: ἴαπρις ον 

{6 ]αιη αἲ (πῖραπα] γοπῖτο, 

Μα. Εί ααῖς απἀεΡίί οοπίγα ΥΙΡΙΠΙ ΙΥΤΑΠΠΗΠΙ ΦΗΠΊΟΙΟ 

{αβε]]αΠη 5 

ΟΗΟΤΗ. Οοπίτα [ψναππαΠα (πἴάεπι ΠΙΟ; οοηίΓα ΙΠΟΓ- 



1τ0 

ο να 
ὃ Ῥαδάμανθυς, ὃν αὐτίχα ὄψει ̓μάλα δίκαιον καὶ κατ 

3 ἀξίαν ἐπιτιθέντα ἑκάστῳ τὴν δίκην: 

μὴ διάτριθε. 

πι. Κάὰνίϊ ἰδιώτην μεί ποίησον, ὢ Μοῖρα, τῶν πε- 

νήτων, κἂν 9οῦλον ἀντὶ τοῦ πάλαι βασιλέως: ἀναθιῶναί 

Ἡ Ἂν ο 3 
το οξ νυν Εχον 

ε ἔασον µόνον. 
ΚΛλΩΘ. Ποῦ΄στιν ὅ τὸ ξύλον; καὶ σὺ ὃ 

σὐρετ᾽ αὐτὸν εἴσω τοῦ ποδός' οὐ 1ὰρ ἂν ἐμ. 

ΕΡΜ. που νῦν, δραπέτα" δέχου τοῦτ 

θμεῦ, καὶ. τὸ δεῖνα, ὅπως ἀσφαλῶς ---- 

ΧΑΡ. 

ΜΕΓ. Καὶ μὴν ἐν τῇ προεδρία καθέζεσθαί µε δεῖ. 

ΚΛΩΘ. “Ὅτι τί; 

ΜΕΓ. “Ὅτι, νὴ Δία, τύραννος ἦν καὶ δορυφόρους 

εἶχο ον µυρίους. 

ΚΥΝ. Εἶῑτ οὐ δικαίως σε παρέτιλλεν ὁ Καρίων 

οὑτωσὶ σχαιὸν ὄντα; πικρὰν γοῦν τὴν τυραννίδα ἕξεις 

γευσάµενος τοῦ ξύλου. 

αι 

ν σὺ, πορ- 

Ν / 

Ἀμέλει, πρὸς τὸν ἱστὸν δεδήσεται. 

ΜΕΓ. Τολμήσει γὰρ Κυνίσχος ἐπανατείνασθαί µοι ή) ην ὴ 

τὸ βάκτρον; οὐκ ἐγώ σε πρῴην, ὅτι ἐλεύθερος ἄγαν χαὶ 
5 λ κὣω ἂν 

τραχὺς Ίσθα καὶ ἐπιτιμητικὸς; μικροῦ δεῖν προσεπατ- 
τάλευσα» 

ΚΥΝ. Τοιγαροῦν μενεῖς καὶ σὺ τῷ ἵστῷ προσπε- 
πατταλευµένος. 

14. ΜΙΚ. Εἰπέ μοι, ῶ Κλωβρι, ἐμοῦ δὲ οὖδεὶς 
ὑμῖν λόγος; Ἡ διότι πένης εἰμὶ, διὰ τοῦτο ποτ. τον 

ἔμηιαί με ο. 
ΚΛΩΘ. Σὺ δὲ τίς εἴ: 

ΜΙΙΚ. “Ὁ σχυτοτόµος Μίχυλλος. 

ΝΛΩΘ. Είτα ἄχθη βραδύνων; οὐχ ὁρᾶς ὁπόσα ὁ 
τς 3 κ 

τύραννος ὑπισχνεῖται δώσ πρὸς ὀλίγον; θαῦ-- 

µα γοῦν ἔχει µε εἰ μὴ ἀγαπητὴ καὶ σοὶ ἡ ὃ διατριθή. 
ΜΙΚ. Ἄκουσον, ὦ βελτίστη Μοιρῶν: οὐ πάνυ με ἡ 

τοῦ Κύκλωπος εὐφραίνει 

σειν ἀφεθεὶς 

δωρεὰ, τὸ ὑπισχνεῖσθαι ὅ ὅτι 

πύματον ἐγὼ τὸν Οὗτιν κατέδοµαι' ἄν τεγοῦν πρῶτον, 

ἄν τε πύµατον, οἳ αὐτοὶ ὀδόντες περιµένουσιν. Άλλως 

τε οὐδ' ὅμοια τἀὰμὰ τοῖς τῶν πλουσίων: ἐκ διαμέτρου 

Ἱὰρ ἡμῖν οἳ βίοι» φασίν ὁ μέν πε τύραννος εὐδαίμων 

εἶναι δοχῶν παρὰ τὸν βίον, φοθερὸς ἅπασι χαὶ περί- 

ϐλεπτος, ἀπολιπὼν χρυσὸν τοσοῦτον χαὶ ἀργύριον καὶ 

ἐσθῆτα καὶ ἵππους χαὶ δεῖπνα καὶ παῖδας ὡραίους καὶ 

γυναῖχας εὐμόρφους εἰχότως ἠνιᾶτο καὶ ἀποσπώμενος 

αὐτῶν ἤχθετο' οὐ γὰρ οἵδ ὅπως χαθάπερ Ιξῷ τινι προσ- 

έχεται τοῖς τοιούτοις ἡ Ψυγὴ καὶ οὐκ ἐθέλει ἁπαλλάτ-- 

τεσθαι ῥᾳδίως ἅτε αὐτοῖς πάλαι προστετ τηκυϊα" μᾶλλον 

δὲ ὥσπερ ἄρρηκτός τις οὗτος ὁ δεσμός ἐστιν, ᾧ δεδέσθαι 

συμόέθηκον αὐτούς' ἀμέλει κἂν ἀπάγῃ τις αὐτοὺς μετὰ 

βίας, ἀναχωχύουσι χαὶ ἴχετεύουσι, καὶ τἆλλα ὄντες 

θρασεῖς, δειλοὶ πρὸς ταύτην εὑρίσχονται τὴν ἐπὶ τὸν 

Ἅδην φέρουσαν ὁδόν: ἐπιστρέφονται γοῦν εἰς τοὐπίσω 

καὶ ὥσπερ ο οἳ δυσέρωτες : χὰν πόρρωθεν ἀποόλέπειν τὰ 

ἐν τῷ φωτὶ βούλονται, οἷα ὁ µάταιος ἐκεῖνος ἐποίει καὶ 
Δ λ 

παρὰ τὴν ὁδὺν ἀποδιδράσκων κάνταὺθά σε χαταλιπα- 

ρῶν. 

ΧγΙ. ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ. 14. (αὖσ -- 07) 

{παπα Ὑεγο ἘμαθαπιαΠίβα5, 416Π1 5ία[ΐπι γ]άομίς ρ]αιο 14- 

είππα 6{ Ἰηδίο ἆς πποαποσιθ ΡγοπποϊαΠίσηῃ. 

ποτας ἀἰπίΙας πθοίθΓο ΠοΙΙ. 

ΜΕα. ὙΎαἱ ρηΙναἴαπα πηθ Γας[ο, Ῥατσᾶ, ΡΑΠΡΕΡΙΠΗ ΠΠΙΠΙ 3 

νο] 5ογναπη Ῥτο 60 απ τοκ πυρει αἱ : αᾱ γἰίαπι π]οᾷο το 

ἀῑνο πιο ραἱ6νθ. 

ΟΓΟΤΗ. νι Ἠ]α ο εἶανα» οἱ ία, Μενου, ροᾶε Ἠηπι 

Ἰπίτο [παλ]ίο : Πε(ιθ οΠΙΠ1 5Ροη{θ π[ναγει!. 

ΜΕΠΟ. Ῥεαποτο ΊαΠ1, Γααίγο : π5δαπ]ο Ἠππς, ροτβίου, 

αἱ, ααοᾶ ἀἴεοτο γο]οραια, αἱ {η{ο --- 

ΟΗΛΠ. Νο οπτατο, αἆ ππα]άπῃ αλἰσα ης. 

φαπαι νοο 

Μα. Λίαπϊ Ίοσο Ργίπιο α5δίάσγο πιο οροΓίεί. 

ΟΠΟΤΗ. Ου]ᾷ Παλ 

ΜΕα. Οτο πιεμοτοι]α ἵγΓαπη5 Γαἱ, οἱ 5α{ε]Ηίος ἀθοῖθς. 

πηῖ]]ο Ἰαδιμ. 

ΟΥΝ. Εί {απι ποη ]α5ί6 Ραιῦαπα ΠΡΙ το]Ηί Οατίο, 5οὔγο 

αἆθο πιοτίαΙ5 ΑπΙαΓαΠΙ ἰσίίαν ἰγταπηϊάεπα Ἰαρορῖς, εἶανα 

Ἠπ]ας 5αρ]πάο σηδίαία. 

ΜΕα. Αιδορίί ᾳπἲρρο Ογπίδοας Ἰπίεπάσταο πμῖ Ῥασι- 

Ἰαπη7 ΠΟΠ οσο {6 ΏΠ1ρθυ, 4ΠΠ ΡγοσΆχ. ΠΙΠΙΙΗΠΙ θἱ 45Ρ6ΓΘ5565, 

εἰ Ιπογερατε Π]ε 4155, τὶς οοπ{ίπερατ απη οἰαγίς α[Πσεγοπῃ 5 

ΟΥΝ. Ριορίεγεα θἱ {ὰ παΠο αἆ ππα]άπῃ ἆθβχας πηαπεΏῖς, 

14. ΜΙΟ. Ρὶο πμ, ΟΙοίπο, πιο Ρίαπα πι]]α α- γοῦῖς 

Παβείαγ τα(Ιο» απ΄ αποά ρα"ρει 5απα, 1460 πιο είῖαπα 

Ἰη5ορπάεπά πα πηηῖ οί 

ΟΠΙΟΤΗ. Τα γετο απῖς ε5ῦ 

ΜΙΟ. Φυΐος ΜΙΕγ]]α5. 

ΟΓΟΤΗ. Εἰ σιανατῖ5 πιοΓαπαξ ΠΟΠ γἷάος απαπία ἀααγήπα. 

50 Ῥο]ἱοσία ἱγίαπηις, αά οχίσααπα {εππριις 5] ἀπ μα αγ» 

ΠΙΙΤΟΥ ἰδ[ατ, η]ςῖ ΠΡΙ εἰίαπα σταία γἰάδίατ πιοτα. 

ΜΙΟ. ΑαάΙ, Ρατοαγαπα ορίπια. ΝοΠ 5απ6 Π]ιιά πἹο Ο0Υ- 

ε]ορίς ππήη5 ἀε]εοίαί, αααπα ριοοΗ{, Ὁπιαπι οσο 

ἀαγοταβο : 5ἶνε ΡΙπηΠΙ οΠἵπα 5ἶνθ αΠππαπα, Πάσιη ἀθηίος. 

αΠθηί.  ΟεἴθΓΙΠῃ Πες Ρατ πΊεα ας ἀῑγίαπα τα[ῖο οδί : εχ 

ἀαπηείτο οηίπα ορροςῖία ποβῖς γ]ία.σοπεγα. ΤγΤΑΠΠΙ5 411ρρο 

{οκ ααπα γάετείαν 1η γ]ία, πιοίπεηάα5 οπηπίρ5 εἰ εοπδρῖ- 

οπᾳ5, γε]ςοίο α ο 1ο {απίο αἴαπε αγσεπίο, οἳ Υοςήβρης, οἱ 

εσαῖς, εἰ οαηῖς, αἱ ραετῖς δρεοῖοςίς, Γογπιοδίσαπε πη]]ευῖ- 

Ῥα5., πο. αὐδητᾶο απησεραίατ, 6 5ο αὐ Π]]ς αὐδίταμ] [οτ8- 

ραὶ σγαγ]ίογ :. πθσοῖο οπίπι 4ποπποᾶο γο]αί γῖσοο αποήαπε 

τα ρις αἀρυεςοῖέ απίπηα5, πθο [ασ[]ο αὐ 5 γι] ἀῑδορ- 

ἄθτα, απῖρας ο]ίπι οοησ]απαίας το]αί Γαποηί: Ῥοας Π]αὰ. 

απαδὶ ποδοῖαπα τυπηρῖ υπο υπ] οί, απο ἀαγ]ποϊπί 605 60Π-- 

Ηδῖι Οπή 5ἱ ααἱς τὶ Ἠ]ος αράπσαί, ε]α]αίας (ο υμέ, 5αρ- 

ριϊσαπί, οἱ Ύαπῃ ορίογα 5ἷπί απάαςες, ππε[Ιοπ]οςῖ αἲ Ίαπο 

{ογοηίθιη αἆ Ἰπίεγος γίαπι ἀερτοπεπάππίατ. Τίασπθ ο0- 

γειςί Τίτο αἆ οα 455 α ἴετσο εαπέ, αἱ Ἱππθηςίῖ απηαίογες, 

6 Ἰοηβίπαιο ορνία αδρίεστε ουρίαπί, εα απα: 1η ν]ία δυπί, 

απα]ία Ἱπερίας Ἠ]α πιοᾷο. [αοβίαραί, απΙ εἰ ἵπ γία (πραπι 

επίαΠ{, εἰ λος {6 [αΗσανί ρτοσῖρις, ζ 



| 
| 

(618 -- οἱο) 
ο ο ον ος αν ο) ὃν πρ 15. ᾿Εγὼ δὲ ἅτε μηδὲν ἔχων {νεγυρον ἐν τῷ βίῳ, ο ο ς ο ο οὐκ ἀγρὸν, οὐ συνοικίαν, οὐ χρυσον, οὐ σχεῦος, οὐ δό-- 

, στ - π , ξαν, οὐκ εἰκόνας, εἰκότως εὔζωνος ἦν, χαπειδὴ µόγον 
Ρα / Μ 3 / . Ἡ Ἄτροπος Ενευσε µοι, ἄσμενος απορρίψας την 

ς ο ρ ν λην καὶ τὸ κάττυµα --- χρηπῖδα γάρ τινα ἐν ταῖν 
- σε 3 ρα σρλ ῶ ο Ἡ ο ρρονμνς ροῖν εἶχον ---- ἀναπηδήσας εὐθὺς ἀνυπόδητος οὐδὲ τὴν 

ε. ι μελαντηρίαν ἀπονιγάμενος εἴπόμην: μᾶλλων δὲ ἡγού-- 
µην ἐς 

ά κ) Καὶ νὴ Δί ἴδη καλὰ τὰ 
» -- / Ν 

ἵν πάντα δρῦ: τό τε γὰρ 
αμ μμ ἳ καὶ µηδενα τοῦ πλησίον διαφέρειν, ὑπερήδιστον ἐμοὶ 
ο τε ” ΄ / δα Ἂς 3 .ν . ο ΄ γοῦν δοκει. ΤΓεχμαίρομαι δὲ μηδ᾽ ἀπαιτεῖσθαι τὰ γρέα 

ν δ.. 3 ω αλ / ς ο. τας ον. -ἱ τοὺς ὀφείλοντας ἐνταῦθα μηδὲ φόρους ὕποτε ιεῖν, τὸ δὲ 
ν .ω κω Ε. Ελ" - µέγιστον, μηδὲ ῥιγοῦν τοῦ γειμῶνος μηδὲ νοσεῖν μηδ) 

/ μα .ω ὑπὸ τῶν δυνατωτέρων ῥαπίζεσθαι. Εἰρήνη δὲ πᾶσα ς ζ ς Ἂν καὶ τὰ πράγματα ἐς τὸ ἔμπαλιν ἀνατετραμμένα" ἡμεῖς 
-” Ε «ν μ λ 3 ’ μὲν οἳ πένητες γελῶμεν, ἀνιῶνται δὲ καὶ οἵμώζουσιν οἵ 

: ν 
καὶ µετεχάλει. 

ο ο 
ἰσοτιμίαν ἅπασιν εἶναι 

αλ -ι 

πλούσιοι. 
- . ιο σον / "-- 16. ΚΛΩΘ. Πάλαι οὔνσε, ὦ Μήωυλλε, γελῶντα 

ἑώρων. Τί δὲ ην ὅ σε μάλιστα ἐχίνει γελᾶν: 
-- Σ / Ἡεκοῦ ὁς- -- ΜΠΚ. Ἄκουσον, ὦ τιµιωτάτη μοι θεῶν: παροικῶν ο λος « - : ἄνω τυράννῳ πάνυ ἀχριθῶς ἑώρων τὰ γινόμενα παρ ο ο , τα, ο τν, λ αὐτῷ χαί μοι ἐδόχει τότε ἰσόθεός τις εἶναι" τῆς τε γὰρ 

ς κο ν Δ ρα 3 πορφύρας τὸ ἄνθος ὁρῶν ἐμακάριζον, χαὶ τῶν ἄχολου- 
. -- Ν Γ Ν ”. θούντων τὸ πλῆθος καὶ τὸν /ρυσὸν καὶ τὰ λιθοχόλλητα Β αν ή, νὰ. ιο μον ἐκπώματα καὶ τὰς χλίνας τὰς ἀργυρόποθδας" 

ἡ χνισα ἡ τῶν σκευαζοµένων εἰς τὸ δεῖπνον ἀπέχναιέ ο ο οππ ες κα οσωρς. µε, ὥστε ὑπεράνθρωπός τις ἀνὴρ καὶ τρισόλθιός 
35 Ν 

χατεφαίνετο καὶ μονονουγὶ καλλίων καὶ ὑψνη π ς ἴ ς. ͵ πα, : ον πήγει βασιλικῷ,, ἐπαιρόμενος τῇ; τύχη καὶ σεμνῶς προ- 
- νο. ῃ 

εντυγγαν οντας θαίνων καὶ ἑαυτὸν ἐξυπτιάζων καὶ τοὺς 

ἐχπλήττων: ἐπεὶ δὲ ἀπέθανεν, αὐτός τε παγγέλοιος ὤφθη 
µοι αποδυσάµενος τὴν τρυφὴν, κἀμαυτοῦ ἔτι μᾶλλον 
ἱκατεγέλων, οἵον κάθαρµα ἐτεβήπειν ἀπὸ τῆς 
τεχμ.χιρόμενος αὐτοῦ τὴν εὐδαιμονίαν καὶ μακαρίζων 
ἐπὶ τῷ αἵματι τῶν ἐν τῇ Λακωνικῇ θαλάττῃ χογλίδων. 

1Τ. Οὐ µόνον δὲ τοῦτον, ἀλλὰ καὶ τὸν δανειστην Γνί- 
Φωνα ἴδὼν στένοντα χαὶ μεταγιγνώσχοντα, ὅτι μὴ ἀπέ- 
λαυσε τῶν χρημάτων, ἀλλ᾽ ἄγευστος αὐτῶν ἀπέθαν- 
τῷ ἀσώτω “Ῥοδοχάρει τὴν οὐσίαν καταλιπών --- οὗτος 
γὰρ ἄγχιστα ὃν αὐτῷ γένους καὶ πρῶτος ἐπὶ τὸν κληρον 
ἐκαλειτο παρὰ τῶν νόμων ---- οὐκ εἴγον ὅπως χαταπαύσω 
τὸν γέλωτα., καὶ μάλιστα μεμνημένος ὥς ὠχρὸς αεὶ 
καὶ αὐχμηρὸς ἤν, φροντίδος τὸ μέτωπον ἀνάπλεως καὶ 
μόνοις τοῖς δαχτύλοις πλουτῶν, οἷς τάλαντα χαὶ μυριά- 
ὃας ἐλογίζετο, κατὰ μικρὸν συλλέγων τὰ μετ θλίγον 
ἐκχυθησόμενα πρὸς τοῦ µαχαρίου Ῥοδοχάρους. Ἀλλὰ 
τί οὐκ ἀπερχόμεθα Ίδη; καὶ μεταξὺ γὰρ πλέοντες τὰ 
λοιπὰ γελασόµεθα οἰμώζοντας αὐτοὺς ὁρῶντες. 

ΚΛλΩθΘ. Ἔμόαινε, ἵνα καὶ ἀνιμήσηται ὃ πορθμεὺς 
τὸ ἀγχύριον. 
18. ΧΑΡ. Οὗτος, ποῖ φέρη: πλῆρες ἤδη τὸ σκά-- 
ος: αὐτοῦ περίμενε εἲς αὔριον" ἕωθέν σε διαπορθμεύ-- 
σομεν. 

/ 
χνίσης 

ΗΓΟΙΑΝΕΕ. 1. 

ΧΥΙ. 6ΑΤΑΡΙ.Π5. !5- -ρ. .-- 
ην 

{ο 19. Ἐδονονο, Ππῖρρα απ πα ]απῃ Τη νἷία Ρίσηι5 αβεγοπη 
{180 ΔΒΥΗΠὰ, πες 4οΏχΗς Ῥ]ατος, Πος αΠΡΙΠΗ, που ΙΗΣΙΡΙΠΙΕΠ 
(πα, Ἠθηιε σἰογίαπα, πεΠΙε είαϊίυας, ΠΟΠ οδε ΠΙΓΙΠΙ πο 
δαοοἵηοίας Γη, οἱ αἲ Ῥείηπι Αιπορί ΠΠ (ΠΠ Ἰσ[ας, αμ]οσ[ο 
5εα1ριο οἱ οογῖῖς (ογορίάαπι [ουίο ἵη Παπ μις αῦοῦαΠα ος οκ- 
5ΗΗ κίαἴπα, αἱ οἱ η ἀῑφεα]εσαίας, ας πον αὐ]αέο Ρεῖας αἴγα- 
ἸπεΠίο, 5εοπία5 δΗΠ1, γαὶ ριαϊγί Ροῖᾳ5, αἆ απίογῖογα [το- 
βρίσἴθῃς : ηθΠι1θ οἴῃι φπ{οσπαπα 6ΟΓΙΠ1 απ α ἴουπο οιαηί 
αθγαγΗί ηπο οἱ πογοσαν!. ΕΙ Ηειοπῖες, ]αῦ1 ρα]ο]γα. οςςο 
γεσίνα νίάσο ομηηία.  Θπος οΠἶῃῃ ΠΟ ΟΠΊΠΟς ομογο 
δυΜΕ, Ἄεπα Ππἱἰκᾳπαα δρα ἄΠη ἐΠΠΙΠΘΙ, δΗργα καπθ 
απαπη ἀἱοῖ ροίο5ί Πποππά πα ΠΙΠΙ γἱάδίη. ΑΙΡΙΙΤΟΥ αι- 
ἴεπι Ἠσ(πε ας α[ἴσπηα γοροςο Πΐς ἀερίίονος, πες (πἱρηία 
Ρεμάειος οἱ αιιοᾷ ΠΙΑΝΙΠΗΝΗ, πεΠπα [σιγα ρου Μεσα, 
Ἀθαιε πβνοίαΓε, πες ρπ]καν]α ροίοπ[ϊουῖβας, Ῥαν νογο η). 
4πε, εἴ γος Ῥ]απο Τη οοΠίταβαΠη Υθιδαὸ : ηος θΗἱΠ1 τ{άθηης 
Ῥαμρενες, αἱ ΙΙ ἁῑνῖίος α[Ποίαπίαχ οἱ Ρ]οναπ. 

16. ΟΓΡΟΤΗ. Που οξί αιιοᾷ ἀἷα {6 γ]ᾷοιο οβδεγναν!, ΜΙ- 
γα. Οπ]ᾷ νενο οδί αοᾷ τἴκαπι Εί πιον]ί πΙαΧΙΠΙα2 

ΜΙΟ. ΑΙ, νοπθιαιζα. πμ ΠΙΑΧΙΠΙ6 ἀθαγΙΠΗ.  ΟΠΠΗΙ 
ριιά ΗΡΟΓΟΣ γἰοῖηιας οςςθ]η [ν απηῖ, ασεπγαίς, απ: ΠογεμΙ 
αΏ Ίο, οὐδεγναν!, οἱ νά σα ία πηῖμὶ {πο Ρας ἀῑῑς οςκο 
(π1ρρο Πογοια ρα ρήτα αππνα γΙάθΓθπη οἱ πηηῖς[γαπ[ἴαπα 
ΠΠ ΕΠάΠΠΟΠΙ, οἱ «ΠΠΙΠΙ οἱ Ῥουμ]α. ποηιηιῖς ἀῑς[πεία, οἱ 
Ἰρείο» αισοηέοῖς [α]ίος Ρ6ΦΊΡΗ5, ΏδαΠΠΙ ΠοΠΙΠΘΙΗ Ῥτο [σα- 
Ῥαπα : επεσαθαξ Π1θ ΡΟΓΓΟ. ΠΙΟ ΘΟΓΙΗΠΗ σποο Τη σα παΠΙ ΠΠί 
ραναμαπίτ, αὖθο (άσμα, πἱ Π]ο θΡ)05515 πιογία Πα. 5οι- 
{ει αὖ {ει Ὀδαίιις αμ! γἱάσγοίαν, ας (ΠΙΠΠΗ ΠΟΠ Ῥι]οἰ Ίος 
εχορ]Σίονᾳπε γο]φα]ς οπΏί[ο ἱρ5ο τοσίο τ φαβ]α[ας [ονίππα, 
οἱ Ρνουεάθης επτΏ ονανΠαία Ύπαζαπα, ας γι]ίια 5Ηρίπο, οἱ 
οο]]οφαί γο]επίῖο ΓΘ’ΓΟΓΟΙΗ Ἱπευέίους. Θ1πι γογο 4 ο[αη- 
εἴας ε5ςεί, εἰ 1ρ5ο πε] αδαπσήιασιιο Ἠάϊσπ]ας γάευαίας 
εχηῖς Π]5 4ε][οῖς, πποαιιο ρε ππασῖς. ο[ίαπη ἀογάσβαπι 
αμα] Ρυυραπιεηίαπα αἀ Πε γα α5. ο556µ., πάγο κ ηλαης Ἱ]- 
115 ομοἰίαίοπα, οἱ Ώθα{α ΙΤ ριαίαης Ῥτορίαυ 6οσΙσαγΗΠῃ 
1αεοηῖεῖ πιανῖς αΠσΙπεη. 

17. ΟΠ] νεΓΟ ΠΟΠ Ίο 5ο] Ηπη, 5οὰ ργῶίογοα. πίρΙΙΟΠΘΠΙ 
Γρμειαίογοπι. γάενουα, Ιησδηπίεσηίοπη δἳ εποϊαηίθηι Ξθ 
ΡορηΠεπίία, απἱρρο ποτ. ΕΤΗ Οἳν 15, «ος αιιᾶ δη σία[ἰς 
Π115 μονο ππ1, γεβεία καὐκίαπιία ἨΠοδοσ]αι] Ἱακητίοςο, » 
Ρνον]πηα5 επεο ΠΠ (π1η ο55εί, ῥίπηας οσο ας ογ ος [α [σι 
νοσαραίασΣ µορο Ἱπαπαπα φπΠ1 γἰάρτοπα, 6ΟΠΊΡΕΣΟΟΓΕ ΥΤςΙΠΠ} 
ποῦ. ροίαῖ, τεζογάαία5 ργῶογῖπα, Ύπαπι ρα[άιας 56ΠΊΡ6Ι: 
ᾳμάΠάμσαιε ΓΠαογῖί, οµΓαγάπα, ααοᾷ ποης οδίεηάθιδί, Ρ]ε- 
115, φο]ἴσᾳιε 4ἴγος ἀῑδ[[ῖς, ααἴθιας {α]οηία οἱ παγη]αας εοπ]- 
Ραίατεί, πηπα{α [πα οα οοΗἴσεις, απ ραπ]]ο ρο5ί ο[ πάσι - 
ἰαγ α Ῥδαίο Η]ο Ἠλιοίοσμανε. 86ά οΗΓ ΠΟΠ Ίαπι 5ο γίπας” 
εἴεπί Ππίεν πανϊσαπά πα πάεβίηια5 το]ῖσαα, Ρίοταο Ι]ος 
γιάοηίες. 

Ο1ΟΤΗ. Πιβυεάστε , η {ο]]αί απεοτατη Ροι ΕΟΓ. 

15. 6ΗΑΛΠ. Ἠοις ία, απο {οπάῖς» Ρ]θῃα Ίατη οσἰ ο ΗΙΗ 
Ἠ]ίο εχδρεεία : ογᾶς ππαπο {τα]ἱοίθιηις {6, 
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ΜΠΙΚ. Ἀδιχεῖς, ὢ Χάρων, ἔἕωλον Ίδη νεκρὸν ἄπο- ΓΙΟ. Ππείαπα πλ, ΟµάΤος, Γαοῖς, δἳ τήπαμας τηε 

λιμπάνων" ἀμέλει γράψοµαί σε παρανόμων ἐπὶ τοῦ Ποκίομπαπα Ίππα ππογίασπα. ΟΓεάς μη μὲ, Ίεσαπα {ο γ]ο]αία; 

ς ο / 3 Ρα τος / 5 Α 9 
. 

Ῥαδαμάνθυος. Οἴμοι τῶν πακῶν; Ἄρη πλέουσιν: ἐγὼ |. 11Πὰ ἁριιᾶ λαδαππαπίαπη. ΤΕΙ {ααἵαπι. Ἠει μῖ πηα]ο- 

δὲ μόνος ἐνταῦθα περιλελείψομαι. Καίΐτοι τί οὐ δια- τιπα!. Ίαη πανἰσαηί, εΡο Ὑετο 5ο]ς ο ἀοδβίαν. Ου. 

νήχοµαι κατ αὐτούς; οὗ γὰρ δέδια μὴ ἀπαγορεύσας | 4πδΠι Ο0Γ Ώ0ς Ρο5ί ἴ]ος {απεπαίο 2 πα εΠΙΠΙ πηείπο Ἡο 

ἀποπνιγῶ δη τεθνεώς' ἄλλως τε οὐδὲ τὸν ὀθολὸν ἔχω |. Υπ Πρης ἄα[οσίας 5α[ΐοσσν, ααὶ ᾖαῇν 5ἵτη ππογίαας, Ργρεσίήην 

τὰ πορθμεία χαταθαλεῖν. 
απΠά που οΏο]πΠη Ἰπαροᾶπα απᾶε παπα 5ο]ναπῃ. 

ΚΛΩΘΟ. Τί τοῦτο: περίµεινον, ὦ Μίκυλλε: οὐ θέ- ΟΙ,ΟΤΗ. Ουῖᾷ Ἰ1οςξ εχδρεοία, ΜΙΟΥΊΙο: πο οδί [α5 ία {ο 

Γ4Π51Υ6. 

ΜΙΟ. Φαίη [οί ο ῆα5 4παπι ΥΟ5 ἀοίεγα). 

Ο1/9ΤΗ.. Νεππααπᾶπη : 56 αἀπανἰσαρίηιας, εἶας. γοεῖ- 

Ρίεπάί οπηδα, εἰ μα. Μενου, πΠᾶ παπα πιαπα. Ῥοστοσία 

Ιπίνο 1416. 
: 

το. ΟΠΑΠ. Ὁρὶ Ίαη φοσυῖι” Ῥίομα. οπίπα, πί τάς, 

ΟΠΙΠΙ4. 
Ἱ 

ΜΕΠΟ. 51ρ6: ΠΙΠΙΘΙΟΣ, 5ἳ νἰαδίατ, ἐγταπηῖ. 

Ο1/ΟΤΗ. δαῑΐο εχοοσἰ(αν]ί ιά ΜονουγῖαΣ. ἳ 

ΟΠΗ. Απεοπᾶο ϊβίέαν 6ἱ σοι γίουΣ Ἱπιρίι σοπου]σα. ΝΟΡί5 

νοιο [οκ ο 545 οοπ σας! 
3 

ουν. Ορπιαπη Πας, πυΠό Επί, Οἱαγος, ΥογαΠι 41σθνᾶ, 

Έσο οβο]απα, 4πθπα Ρο5ί α]εσίαπα ΕΡή 5οἶγαπα» ΏΟἨ Ἰαβεο 

πθιιθ. ομῖπα πηϊμῖ απἰεαπᾶπ εδί Ῥγοίοι Ίαπο 418Ρ1 γ]ᾷεδ 

Ρεγαῖα, 6ἱ Ἰλαπο «αναπι. Οδίεη 5ἱ οχμαπιήνο ππο ναί», 

απί τοπηΐραγα, ΡΑΓΙΗ5 501 Επ] απίοπι ἄε πιο 4πετετε, 

μις οὕτω σε διελθεῖν. 

ΠΚ. Καὶ μὲν ἴσως ὑμῶν καὶ προκ
αταχθήσοµαι. 

ΚΛΩΘ. Μηδαμῶς, ἀλλὰ προσελάσαντες ἀναλάθω- 

εν αὐτὸν, καὶ σὺ, ὃ Ἔρυἃ, συνανάσπασον. 

19. ΧΑΡ. Ποῦ νῦν καθεδεῖται: μεστὰ γὰρ πάντα, 

ὧς δρᾶς. 
: 

ΕΡΜ. Ἐπὶ τοὺς ὤμους, εἶ δοκεῖ, τοῦ τυράννου. 

ΚΛΦΩΘ. Καλῶς ὅ Ἑρμῆς ἐνενόησεν. 

ΧΑΡ. Ἀνάδαινε οὖν καὶ τὸν τένοντα τοῦ ἀλιτηρίου 

χαταπάτει: ἡμεῖς δὲ εὐπλοῦμεν. 

ΚΥΝ. Ὦ Χάρων, καλῶς ἔγει σοι τὰς ἀληθείας ἐν-- 

τεῦθεν εἰπεῖν. ᾿Εγὼ τὸν ὀδολὸν μὲν οὐκ ἂν ἔχοιμι 

δοῦναί σοι χαταπλεύσας" πλέον γὰρ οὐδέν ἐστιτῆς
 πή- 

Δ -- λ νο ο τῇ 3 ον τος 

ρας, ἣν δρᾶς, χαὶ τουτουι του ξύλου: τἆλλα δὲ ἣν ἄν- 

τλεῖν ἐθέλης ἔτοιμ.ος γαὶ πρόσχωπος εἶναι: µέμψη δὲ 

οὐδὲν, ἣν εὖτρες καὶ καρτερ
όν ψοι ἐρετμὸν δῷς μ.όνον. ]. πι

οο εοπιποδαη εἰ τοῦιδέπτα πλ! ΤοΠΗΠΠΙ ἀοάθιῖς. 

ΧΑΡ. Ἔρεττε' καὶ τουτὶ γὰρ ἱκανὸν παρὰ σοῦ ΟΛΠ. Πιοπῖσα.  δαἱΐ5 οἰθηίπι Γαθηϊ εἵ Ίου οὖ5 {6 α[ο- 

λαθεῖν. 
ΤΠ. 

3 

ΚΥΝ. Ἡ καὶ ὑποχελεῦσαι δεήῄσει; ΟΥΝ. Ναπιαῖᾶ οίῖαπα οσηία ἸλοΙίαυε τειηῖσες οροχ[ουί», 

ΧΑΡ. Νὶ Δέ, ἄνπερ εἰδῃς κέλευσµά τι τῶν ναυ- ΟΠΠ. 8.16, 5ἱ ποδίί οε]ευδηιᾶ σποᾶἅαπα παν [ζουπη. 

τικῶν. 

ἡ 

ΚΥΝ. Οἶδα καὶ πολλὰ, ὦ Χάρων. Ἁλλ', δρᾶς, ΟΥΝ. Νοπ, ΟΠ, εί Ῥατίπια, 4πἱά δη. 56 γ]άς, 

ο 
Γ ο Ἔ / οΙ - νο) 5 Ξ . . ν Β ν 

ἀντεπηχοῦσιν ουτοὶ δακρύοντες' ὥστε ἡμιν τοασµα ἔπι- οσσἵπαπί ά ποὺῖς Ῥιοναία5 : Πασιο οππίας ποδίς Ῥοα1ᾶ- 

ταραχθήσεται. 
μι. 

90, ΝΕΚΡΟΙ. Οἴμοι τῶν κτημάτων. --- Οἴμοι ου. ΜΟΝΤΟΙ. Ἠοὶ παλι ἀἰνϊαδι --- Ἠοὶ πι αιο5! --- 

τῶν ἀγρῶν. -- "Οτοτοῖ, τὴν οἴχίαν οἵων ἀπέλι
πον. ---- | Ἠοὶ Ἰμεῖ αιοπι ΔΟΠΛΙΠΙ γο]ϊααῖἳ --- Οποί ἰαἱοπία λήΡ)65 πηθΗ5 

Ὅσα τάλαντα ὅ κληρονόμος σπαθήσει παραλαθών. σα 
πιο αεεορία Ρε 1άΧΗΠΗ οβπάσί! --- Ἠαῖ οί ΤοῦΘΗ5 ΠηΛΠή 

Αἰαϊ, τῶν νεογνῶν ψοι παϊδίων. --- Τίς ἄρα τὰς ἂμ-- | Ἠπίος ΡΙδιος! --- Οπ]ς Ισίίις γποαΣ νἰπάθη]αΡίΕ, 4πα5 50 

πέλους τρυγήσει, ἃς πέρυσιν ἐφυ
τευσάμην; ΡοιΊ0ἵΥ6 4ΠΠΟ 1ης αἱ 5 

ι 

ΤΡΜ. Μόωλλε, σὺ δ) οὐδὲν οἰμώζεις; καὶ μὴν οὗ ΜΕΜΟ. Τα νονο η], Μίογ]]ο, ΡΙοτας!. οἳ {ΠΙΘΗ Ἡ 

θέμις ἀδαχρυτὶ διαπλεῦσαί τινα. 
ον: οἶπο Ἰαονἴηῖς απο (ΔΙ) αᾖΐσσγθ. 4 

ΜΙΚ. Ἄπαγε: οὐδέν ἐστιν ἐφ᾽ ὅτῳ ἂν οἰμώξαιμι ΜΙ6. Άρασο, πλ οδί αποά «οοιπᾶα ἄσο, Πα ΥΙΡΑΠΙΟΠΙ 

εὐπλοῶν. 
Ιου θΠ]. ι ! : -- 

ΕΡΜ. Ὅμως χὰν μικρόν τι ἐς τὸ ἔθος ἐπιστέναξον. 
ΜΕΜΟ: Ἔαπποη γα ραυνή απ απἰά ἆαπα πποι15 συαα Ἡ 

ΜΙΝ. Οἰμώξομαι τοίνυν, ἐπειδὴ, ὦ Ἑρμῆ, σοὶ πο, Ῥ]οναβο Ίσα, 41101 Ερίττα
 νἰάσαίαε, ουσια]. Ἠϊ 

τα, Μ ὧν 
- - ή «νά ι 

.. Β - 
. . 

δοχεῖ. Οἴμοι τῶν χαττυμᾶτον οἴμοι τῶν κρηπίσων | [πδία οο1] Ἰμοῖ οχομίᾶας5 Υείονο5! εῖ μεῖ Ραΐνος οπ]οξύ 

.. ο -ν -ω ο» « δν κ. ο) 
ος ν - 

- π . 

τῶν παλαιῶν: ὀτοτοι των σαθρῶν ὑποοηματον. Οὐχ- | ποπ ]απι ἡπ[εῖκ εδο  Πλαλό αἲ νοδρεγα!η 57μο 600 ΠΙΔΠΕΒΟ 

΄ 
/ σι 3 [ὰ / Ὑ - δ κο 

ἔ μ ε 
. 

ε 

έτι ὃ κακοδαιµ.ων ἕωθεν εἰς ἑσπέραν ἄσιτος οισιενῶ» | πες μίσπιο 5ἶπθ οαἱσοῖς οὔσιιαθο οἱ δεπήπάΙ5» ςΙ]άθης Τ 

/ 
”. -. μα { κος κοέ, 

τν τες 
ε. ἡ 

οὐδὲ τοῦ γε'μώνος ἀνυπόδητός τε καὶ Ἡμιγυμνος περι- | ᾖΊρονο 4οπίρ5. οις. ἰσίζαν 5οα1ρ)αΠ) ΠΙσΙΜΑ ΠαΡεΒΙΕ 

” 
ο / 

ο. υπ / - 

νοστήσω τοὺς ὀδόντας ὑπὸ τοῦ κρύους συγχροτῶν. Τίς | ςωω]απι 
! 

ἄρα µου τὴν σμέλην ἔξει καὶ τὸ χεντητήριον» 

ΤΕΡΜ. Ἱκανῶς τεθρήνηται’ σγεδὸν δὲ ἤδη καὶ κα- ΜΕΠΟ. δαΐῖς Ρ]ογαίαΠῃ ε5ί» εἵ ΡΡΟΡΕ Ί
απη {γα]οοἴπλα», 

ταπεπλεύχαμεν. 

να ! 

ο). ΧΑΡ. Ἄγε δὴ τὰ πορθμεῖα πρῶ
τον ἡμν ἀπό-- οἱ. ΟΠΛΠ. Απο [απ τοσίανα ργδίαπι πορῖς Ρα) οἩἳ 

η 

δοτε: χαὶ σὺ δός' παρὰ πάντων ἴδη ἔχω. λὸς καὶ σὺ 1 ἆα ἴπ (ποιό 
αἳ ουιπίθας ᾖαπα Ἰάμεο. Τὰ αποσιιε 090 

ὅ 

τὸν ὀδολὼν, ὦ Μίκυλλε. 
4α, ΜΙΟΊ16. 



(03 - 6ὲ5) 

κ. Παίζεις, ῶ Χάρων, ἢ καθ᾽ ὕδατος, φασὶν, 
γράφεις παρὰ Ἱ ἨΠικύλλου τινὰ ὀθολὸν προαδοκῶν. Ἂρ- | ; - 

Ἱ. γὴν δὲ οὐδὲ οἴδα εἰ τετράγωνόν ἐστιν ὃ ὀθολὸς ἡ στρογ- 
!. γύλον 

ΧΑΡ. Ὢ καλῆς ναυτιλίας χαὶ ἐπικερδοὺς τήµερον. 

Ἀποθαίνετε δ' ὅμως: ἐγὼ δ᾽ ἵππους καὶ βοῦς καὶ χύνας 
5 

καὶ τὰ λοιπὰ ζᾷα μέτειμι: διαπλεῦσαι γὰρ ἤδη κἀκεῖ- 

να δεῖ. 

ΚΛΩΘ. Ἄπαγε αὐτοὺς, Ἑρμη, παραλαθών: ἐγὼ 
δὲ αὐτὴ ἐς τὸ ἀντιπέραν ἀναπλευσοῦμαι Ἰνδοπάτρην 
καὶ Ἡραμίθρην τοὺς Σῆρας διάξουσα: τεθνᾶσι γὰρ ἤδη 

πρὸς ἀλλήλων περὶ γῆς ὅρων μαχόμενοι. 

ΕΡΜ. Προίωμεν, ὦ οὗτοι: μᾶλλον δὲ 
ἔπεσθέ µοι. 

95». ΜΙΚ. Ὦ . Ἡρώβεις, τοῦ ζόφου. Ποῦ νῦν ὁ 

χαλὸς Μέγιλλος: ἢ τῷ διαγνῷ τις ἐνταῦθα εἰ καλλίων 

Φρύνης Σιµίχη; πάντα γὰρ ἴσα καὶ ὁμόχροα καὶ οὐδὲν 

Κάλλιον, αλλ ἴδη καὶ τὸ πριθώνιον 
Ε) 

οὔτε χαλὸν οὔτε 

πρότερον τέως ἄμορφον εἶναί µοι δοχοῦν ἰσότιμον γί- 

Ὕνεται τῃ πορφυρίδι τοῦ βασιλέως: ἀφανῃ γὰρ ἄμφω 
ο ΕΜΡΑ ; ιο Ἡς 

καὶ ὑπὸ τῷ αὐτῷ σκότῳ νο. Κυνίσχε, σὺ 
ποῦ ποτε ἄρα ὢν τυγχάνεις 

ΚΥΝ. Ἐνταῦθα λέγω σοι, 
δοχεῖ, βαδίζωµεν. 

ΜΙΚ. Εὺ λέ γει 

εοι --- ο τὖς πι 
ὅτι 

ΚΥΝ. Ἐδ λόεις 

τις φοθερόν τι χα 

ἄρα που Ἐρινύ ν 

ΜΙΚ. Ἔοικεν ἀπό 

25. ΕΡΜ. Παράλα 

ταρας ἐπὶ τοῖς Χιλέοις. ν 

ΤΙΣ. Καὶ μὴν πάλαι γε ὃ Ῥαδάμανθυς οὗτο 

περιμένει. έ 

ΑΔ. Πρόσαγε τούτους, ὦ Ἐρινύ. Σὺ 

καὶ προσχάλει. 

] Ἠίκυλλε: ἀλλ᾽ ἅμα, εἰ 

τν 

ς ἐστι 

πχ / / 

»ὢ Τισιφόνη, τέτ- ἴ 

ος 
κ. 
ὑμλς 

{ 
χηρυττε κ 

ἐμὲ ο παραγαγών. 

ΡΑΔ. Τίνος ἕνεκα; 

ἈΥΝ. Πάντως βούλομαι κατηγορῆσαί τινος ἃ συν- 

επίσταµαι τι πονηρὰ δράσαντι αὐτῷ παρὰ τὸν βίον. Οὐκ 
ἂν οὖν ἀξιόπιστος ε 
φανεὶς οἷός εἰμι καὶ οἷόν 

ῬΑΔ. Τις ὃ δὲ σύ: 

ΚΥΝ. Κυνίσχος, ὢ ἄριστε » τὴν ̓ Ὑνώμην Φιλόσοφος. 
ΡΑΔ. Δεῦρ᾽ ἐλθὲ καὶ πρῶτος εἰς τὴν δίκην κατά- 

ατηθι. Σὺ δὲ προσκάλει τοὺς χατηγόρους. 

24. ἘΡΝΜ. Εἴ τις Κυνίσχου τουτουὶ κατηγορεῖ, 
δεῦρο προσίτω. 

ΚΥΝ. Οὐδεὶς προσέρχεται. 

ΑΛ. Ἁλλ οὐχ ἵκανὸν τοῦτο, ὦ Κυνίσχε: ἀπόδυβι 
ὲ, ὅπως ἐπισχοπήσω σε ἀπὸ τῶν στιγµάτων. 
ΚΥΝ. Πο γὰο ἐγὸ 

Ε / 3 / 
γαρ εγὼ στιγµ.ατιας Εγενοµ1ν 5 

τν λέγων, ὴ οὐχὶ πρότερον αὐτὸς 

τινα ἐθίωσα τὸν τρόπον. τ 

- 

ΧγΙ. 6ΑΤΑΡΙΙΠΡ. 55-54. 179 

ΜΙΟ. ΠἨπάίς, Οµατοῃ, απ ἵῃ απαα, φαοᾶ αἰπηί, εοηῖς, 
ἃ ΜΙΟγΙΙΟ 5ἱ εχδρεείας ομο]απα. ΟπΙΠΙΠΟ οπῖπι ηρθε Ίος 
πονῖ, φπαἀναἴππη απἱά ἆαπα 5ἴίπο οΏο]ας.,, απ τοπ απ. 

ΟΗΛΠ. Ῥιοθε]αταῃ γογο παν ἰσα[ἴοποπῃ Ποᾶῖο οἱ Ἱάογοςαιῃ 
Ἐνκορπάϊία ἴαπιεΠ. Έσο γετο αά εσιος, οἱ Ἠογες, οἱ οππες. 
εἰ εσας απ]ηιαηίος {παηςοο : ἰταᾖεῖ οπηῃ οἱ Ίνας οροτίαί. 

Ο1ΟΤΗ. Αοοῑρε ϊδίος αράπορπᾶος, Μεγεπεῖ. Ἐσο ἵρσα ἵπ 
πάγειδαπα τίραπα τοπανίσαβο, Τπάοραίτοπα οἱ Ἠσναπη]ίγοιι 
Ῥετας παηκζπείατα : ποια] οπῖπα βπΠῖ ἵπ Ῥασηα σπα Τη- 
[ου 5ε ες Ππῖρης οοπηπηϊσογαηί. 

ΜΕΒΟ. Ἠεις ῥτουθᾷαπηῃς,, τε] ροίῖας 5οηἱπη]ηϊ πο ἀθίτ- - 
68Ρ5 ΟΠΊΠΘ5. 

2». ΜΙΟ. Ὑαῑ απαπία Πῖο οΏδοπτί(ας! αβί ππςο Ῥι]είιος 
Μαβίμας» απί αα το Πίο ἀἴσποςεαι αμσῖς, Ῥπ]ομηίογηο 
ῬΙΗΥΠε 5ἳί ΘΙπιίσμα» οπηηία. ΘΠΙΠα «ρπα]α, οί ο[αξάειη οο- 
1ος, πειτε (πἱοπιαπη γα] Ῥυἱε]ιγαπα νε] ρυ]οἨείης, 5ο [αι 
ἀοἰηΐα ἴ]α Ἰάσογηα, απ Παπρῖς πηῖΒῖ Ῥαπ]]ο απία γἱάσραίας, 
«ᾳπαπ] ΠΟΠΟΤΕΤΗ τοῖς ρητραγῶ οΗΠοί : 5Ροαεἴθπῃ επἶτη Πθι]- 
ἵτα μαβεῖ, εαςᾷοπι πἰταπιο {οπεῦτας σαΗί. Τα τον αδὶ 
{απάεπα 65, Ογπίςεορ 

ΟΥΝ. Ηϊς, ἀἴσο ΠΗ1, ΜΙΟΥΗ6. 5εᾷ, 5 γἰάσίατ, ἄππΏο 
ππα Πίπας. 

ΜΙΟ. Βεπα ΠΊοπος :. ΠΙΑΠΗΠΙ ΠΠ] Ῥογιῖσθ. Ὠϊςο πηῇ 
(η1Πα[α5 επῖπα 65, Ογηῖκεο, Ε]ειςῖηϊ5), ποππο ΠΡ ςἰπη]]ῖς 
Ἠ]ο 5ίαΐα5 φαρετῖς 6.σε τρις γἱάία5 

ΟΥΝ. Ῥεπε ἀῑσί. Έοσο Ἰαϊίαν αεοσᾶῖί ουπα Γιεῖρας. πηι- 
1160, (εγηρ]ε οἱ Πίπας απἰάᾶαπι ἴπθῃς. Νυπιυ]ά Ιδία 
Ἐπίπηγς οςί2 

ΜΙΟ. 5ἱο ᾳαἴάειη γἱάσίας, Ἱαβίαα ςὶ ερθείος. 
29. ΜΕΒΟ. Αάδιπια Ἠοσεο, ἘΤΙδίρ]οπο, απαίπον 5πργα 

πη][]6. 

ΤΙ5. Οµἵπ ἅῑα ]απι Ἠ]αζαπιαπίμας Ἠΐο τος οχεροσίαἲ. 

ΒΗΑΡ. Δάάπσεος, ΕΠΙΠΗΥ5. Τατετο, Μενου], ρια”ε0- 
ΠΙΗΠΗ {ας εί αἀγοσα. 

ΟΥΝ. Ρεν 6βο 16 {παπα ραΐτοπι οῬία5ίος, Ἡμαάαπιαπίμος 
πιο ΡΥΙΠΗΠΗ Ἱηςρίοϊοπά σπα αἀπιογα. 

ΠΗΑΛΡ. Οπα οαπδα 2 

ΟΥΝ. Οπιπῖπο ἀεογογί αεοιςατο ο 4ΠθΠ (σι σας 
ππς ϱοηςεῖο Ίπ γἴία ρα[τανΙί : πεαΠθ νοτο [ῆς ἀῑσηις αι τς 

|. αθυῖ, παπα αροτίο, πῖς Γαοίπα Ίρεο οἱ 4ποπαπα πιο, 
τἰκογῖπη. 

ΒΗΑΡ. Οπ]ς απ{θοπῃ ο52 

ΟΥΝ. Ογηῖσοις, υῖν ορίπια, 5οπ{οπί]α ΡΗΙ]οδορ]μης. 
ΒΗΑΡ. Ἠπο αεσεᾷο, αἱ ρίπις δία Τμ Ἰπβϊοῖο. Τα γω 

ἁοζαξαἴατος αἆγοσα. 

24. ΜΕΜΟ. 8 ααἱς εοπίτα Ἠππο Ογηίςοιπη γο] ἀσογο, 
Ῥηο ασοθά][ο. 

ΟΥΝ. Ἀαπιο αεοθ(. 

ΒΗΑΡ. Ὑεγαπῃ ΠΟΠ φα1ἶς Που οξί, ΟγΠίςεο. Ένχμε ία, αἱ 
Ππδρίοῖαπα 46 5Πσιμαἶς. 

ΟΥΝ. Ὀρίπαπι οσο ποῖς σοιηριπείας 6ςδεπι2 

19. 
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ΡΑΔ. 'Ὁπόσα ἄν τις ὑμῶν πονηρὰ ἐργάσηται παρὰ 

τὸν βίον, καθ ἕκαστον αὐτῶν ἀφανῆ στίγµατα ἐπὶ τῆς 
Ψυχῆς περι φέρει, 

ΚΥΝ. Ιδού σοι γυμνὸς παρέστηκα: ὥστε ἀναζήτει 
ταῦτα ἅπερ σὺ φὴς τὰ στίγματα. 

ΡΑΔ. Καθαρὸς ὁ ὡς ἐπίπαν οὑτοσὶ πλὴν τούτων τῶν 

τριῶν ἢ τεττάρων ἀμαυρῶν πάνυ καὶ ἀσαφῶν στιγµά-- 
των. Καΐτοι τί τοῦτ : ἔχνη μὲν καὶ σημεῖα πολλὰ τῶν 
ἐγκαυμάτων, οὐκ οἶδα δὲ ὅπως ἐξαλήλιπται, μᾶλλον δὲ 
ἐκκέχοπται. Ἠῶς ταῦτα, ὦ Κυνίσχε, Ἡ πῶς καθαρὸς 
ἐξ ὑπαρχῆς ἀναπέφηνας; 

ΚΥΝ. Εγώ σοι φράσω" πάλαι πονηρὸς δ ἄπαι- 
δευσίαν Ὑενόμενος καὶ πολλὰ διὰ ον ἐμπολήσας στί- 
γµατα ἐπειδὴ τάχιστα. φιλοσοφεῖν ἠρξάμην, κατ’ ὀλίγον 

ἁπάσας τὰς χηλίδας τῆς ΨυχΏς ἀπελουσάμην αγαθῷ γε 
ο λ 3 / / ω / 

οὕτω καὶ ἀνυσιμωτάτῳ χρησάµενος τῷ φαρμάκῳ. 
ΡΑΔ. Ἀλλ) ἄπιθι ἐς τὰς Μακάρων νήσους τ οἷς 

ἀρίστοις συνεσόµενος» κχατηγορήσας γε πρότερον οὗ φ' ὓς 

τυράννου. λλους προσχάλει. 

25. ΜΙΚ. Καὶ τουμὸν, ὠ Ῥαδάμανθν, μικρόν ε ἐστι 
ἄσεως δεόµ.ενον" πάλαι γοῦν σοι 

χαὶ γυμνός εἶμι, ὥστε ἐπ 

ΑΔ. Τίς δὲ ὢν τυγχάνεις; 
ΜΙΚ. ὍὉ σχυτοτὶ τόμος ΜΠίκυλλος. 

ΡΑΔ. Πὸ γε, ὦ Μίκυλλε, καθαρὸς ἀχριθῶς καὶ 
ο / Ν ον σσ πι 
ανγεπιγραφος" ἄπιθι καὶ σὺ παρα Κυνίσχον τουτονι. Τον 

[ ὀξετι χαὶ βραχε ίας τινὸς ἔξετ 

τισχόπει. 

7 ὃς β 
τύραννον Ίδη προσκάλει. 

ΕΡΜ. εινα Λαχκύδου ἠχέτω. Ποῖ ς στρέφη; 
πρόσιθι. Σ ἑ τὸν τύραννον προσκαλῶ. Πρόθαλλ αὐτὸν, 
ὦ Τισις φόνην ἐς τὸ μέσον ἐπὶ τράχηλον ὠβοῦσα. 

εν το τῷ ν / τν ο 
ΑΔ. σὺ δὲ, ὦ Κυνίσχε, χατηγόρει καὶ διέλ ΡΑΔ .ὀ κ : ρ λ 

δη: πλησίον γὰρ ὃ ἀνῆρ οὗτοσί. 
96. ΚΥΝ. Τὸ μὲν ὅλον οὐδὲ λόγων ἔδει" γνώση γὰρ 

αὐτὸν αὐτίκα µάλα οἷός ἐστιν ἀπὸ τῶν στιγµάτων. 
σ δλ ΣΑΝ 3 1 ΔΝ κ 3 ο 

Όμως δὲ χαὐτὸς ἀποχαλύψω σοι τὸν ἄνδρα κἀκ τοῦ 
.-/ Δ 

λόγου δείξω φανερώτερον " οὗτοσὶ γὰρ ὅ τρισκατάρατος 
ὑπόσα μὲν ἰδιώτης ὢν ἔπραξε, παραλείψειν µοι δοκῶ: 
- ΄ αι 

ἐπεὶ δὲ τοὺς θρασυτάτους προσεταιρούµενος καὶ ὃορυ-- 

φόρους συναγαγὼν ἐπαναστὰς τῇ πόλει τύραννος χατέ- 

στη, ἀκρίτους μὲν ἀπέχτεινε πλεί είους ο) μυρίους» τὰς 
δὲ οὐσίας ἕκάστων ἀφαιρούμενος καὶ πλούτου πρὸς τὸ 

ἀκρότατον ἀφικόμενος οὐδεμίαν μὲν ἀκολασίας ἰδέαν 

παραλέλοιπεν, ἁπάση δὲ ὠμότητι καὶ ὕθρει κατὰ τῶν 
πολιτῶν ἐχρήσατο, παρθένους διαφθείρων χαὶ αθλίων 

φήθους καταισχύνων καὶ πάντα τρόπον τοῖς ὑπηχόοις 
4 / 

Καὶ ὑπεροψίας | μέντοι χαὶ τύφου χαὶ τοῦ μπαροινῶν. τ 
υ 3 

πρὸς τοὺς ἐντυγχάνοντας φ Φρυάγµατος οὐδὲ κατ᾽ ἀξίαν 

δύναιο ἂν παρ) αὐτοῦ λαθεῖν τὴν δίκην :' ῥᾷον γὰρ οὖν 

τὸν ἥλιον ἄν τις ἡ τοῦτον ἀσκαρδαμυκτὶ προσέθλεψεν. 
Οὐ μὴν καὶ τῶν χολάσεων τὸ πρὸς ὠμότητα χαινουρ-- 
γὸν αὐτοῦ τίς ἂν διηγήσασθαι δύναιτο, ὅς γε μηδὲ τῶν 
οἰκειοτάτων ἅπ τέσγετο; Καὶ ταῦτα ὅτι μὴ ἄλλως χενή 

τίς ἐστι κατ᾽ αὐτοῦ διαθολὴ αὐτίκα εἴση προσκαλέσας 

πεφονευµένους: μἍλλον δὲ ἄχλητοι, ὥς 

ὧυ ὧυ 

τοὺς ὑτ᾽ αὐτοῦ 

ΛΟΥΣ. 95, 26. (516, 617) 
ἨΗΑΡ. ΟπΗΠΙ(Θ γεςίτὺπα απκαπα πησ]α {ῃ γιία μᾶ- 

τογσῖ{, 6οτΗπη ποίας 4αςάαπι γἴδιη α[ισίοπίος ἵη αρίηο, 
τουπιεγί. 

ΟΥΝ. Έσοε παᾶας ΠΡΙ αδίο.. Βεφαῖτε ἰσῖίας σας ἀῑοῖς 
ποίας. 

ΗΠΑΡ. Ῥασις αρα] Ἰής οδ, Ῥγωίου ἴτος Ἱ]ας αμ 
απαίπος. εγαπ]ᾶας οπηΠίπο οἱ νῖκ οορποςοϊρί]ες ποίμ]ας, 
ΟπαπαυαΠη απῖά ου ο5ί γοδρῖα φπἰάοπι οἱ εἶσπα πηυ]ία 
ποίαναπα ἱπηκίατηπα αἀ δη, 5ο πθξοῖο αποπιοᾷο. ἀθ]οία 
γε] εκκομ]ρία Ρος. Οποπιοο Πως 5ο Ἰαβοη!, Ονηΐδος, 
απί σποπιοᾶο Ῥυγα5 απαδ! Ρος(Ππηϊπῖο [αοίας ο5ρ 

ΟΥΝ. Ῥίοσ Εβί ΟΙΙΠ πια]α5 ΎπΠῃ ο5ςθπ Φδοιρ]ίηος 
ἀε[οοία, ας πλα]ία Είπε πασία5 5Πρηηαία, 411Πὰ ΡΕΙΠΠΠΗ οαρί 
Ροξορ]αν!, πιαευ]ας ρα]αἴπα οΊηος ον απίπιο ο]ηῖ : ἵαπι 
Ῥοπο αἱ αχἰπ]]ε ε[ῆσασί Πδ5 5ΗΠῃ τεπηεα[ο. 

ἨΗΑΡ. Αἱ αδί ἵπ Βεαίορυπη ηδη]ας, γογδα[αδς ΟΗΠΙ ορ- 

Ππηῖς «πήρησαπθ, φπαπάο Ῥγῖας {γταπηα 41ο ἀῑοῖς του 

Ῥετεποιῖδ.. Αάγοσα αἱο». 

25. ΜΙΟ. Ὦο π]θ Παβο Πα ρα γναπη ο5ί, ο Π]αδαπιαηί]ε, 

εἰ Ἠνενί οχρ]οτα[ῖοπε ορα5 Ἰαβοί. ΟΙἶπι οπίπι πάς ΠΠ. 

5ΗΠ1 : Πμρίσο ἰσίαν. 

ἘΗΑΡ. Οµ]ς γοιο 652 ͵ 
ΠΟ. Βίου ΜΙονΗΗ5. | 

ΠΗΑΔΡ. Ἐμσο, ΜΙΟγΙα, ρατας Ῥ]απο ος5 αἱ πη]ία ποία 

Ἰηδοηρία5 : αδὶ οἱ {απ αἲ Ογηίδοαπα ἸΠαπι, ἘγγαπΙΠΗ ΊάΠι 

αἄγοσα. 

ΜΕΜΝΟ. Μεσαρεπίμες Πιασνάς Ἐ. Ῥνούα. 

Πςρ ασσθᾷο.. Το ΓγΤαΠΠΙΠη αἀγοσο. 

Ῥλοπα, ορίογίο εο]]ο ἵῃ πποάἸαπη. 

ΒΗΛΡ. Τα γοτο, Ογηΐςεε, αεσιςᾶ ]άη1 οἱ 6ΟΠΥΊΠΟΘ : Ρτορε 

θµἱΠὰ ἨΟΠΙΟ ο5ί. 

90. ΟΥΝ. Ὀπϊνοιςθ (μ]άεπα πε(Πο ορς ογαί οΓα{ἴοηθ : 

κἰαϊΐπι οπῖπι Ἠ]απα, απα]ίς 8ἱ{, οοσηοξζος οχ πο[ῖς : η 

6ἱ 1ρ5ε ἀείεσαπα ΠΡΙ νίγαπα, οἱ ογαΓἴοπε πηρα εἰατίας οξίθη- 

4απι.. Οµ55 ἰσίίατ φασεγγίπηας ἰδία, απαπιάτα Ῥηναίας 1, 

Ῥογρείτανοηξ, ου ({επᾶα ατβίίτου ; Ροδίσπαπα γεγο αδξΙΠῃ- 

ας ἵῃ φοε]οτῖς «οοἴείαίθιη απάαοῖςε]πηῖς απρῃήσαπα, οἱ ο0η- 

ἀποίο φαίο]Η ο, ΙΠπδιΓσοης οοηίτα οἴγίίαίοπα, ἰγταπηϊάθι 

οσσπραγΙ!, Ἱπάεπηπαίος ΙπίειΓοοῖ{ ἀαοῖες πι]]]ο απηρ]ίς.  Ἠο- 

τση νουο οπηηίαπα Ῥοπίς οογΓορί!ς, αἲ [α5σίαπα ἀῑνΠΙαναΠι 

απα ρου γοπίςςεί, πα ]]αΓ) 1ο Πακ ία. ΓΟΡΠΙΑΠΗ ργα (ου ΠαΙςΗ! 

οππάσ]ίαία Ῥουγο οπιηῖ εἰ οοπ[υπηε]ία ἴπ 1ηῖδογος οἶνες α5ς 

οδί, υ]σῖπος 6ονάΠῃ 5(αρεῖς εογγηρίί, αἀο]εσεθη ρις Ριάθ 

τονη οπἱριῖς, οὈεῖ Πιουο ἵπ 5αρ]θείος 5Ιδί ἱππροίθπίου σταςθᾶ 

(15. Ἐ{ καρενβί απίάεπη, οἱ [αδία5, οἱ [οποια ΠΠ 

ουσα αΠοφαθηίος Ιη5ο]εηίίῶ ης ροσ5ί5 απἶάεπα κας ἀϊρπα: 

αἳ. Ιςίο Ρώμας τερείοτε : [αοα5 οπῖπα 5οἶθιη αλα] 48Η 

Ιδέα οσ]15 τουβῖς οἱ ΙΙ] οοηπΙνοηβα5 αδροχῖσδοί. Υεγιῃ 

οἵσπα ογζσἶθη ἰδίίας ἵη πονῖς 5αρροῖς οχοοσἰαπα1ς 51ου 

Πάπα ααῑς να]οαί οπαιτατα, αἱ απ πο ΓαπηϊΠανἲςἰπηῖς απῖᾶε 

Ρορογοσηῖ!» Ἠαπο Υετο ΠΟΠ 6556 ΙΠάΠΘΠΙ ϱΟΗ{)ὰ Ι5ΙΙΠΗ οαἱ 

Ἰαππηίαα, 5ἴαἴπη 5οἵες,, 5ἱ αἆ γοσανῖ {αςκονῖς αἩ ἴ5ίο ΙΠίεΓΕ 

{ο5: απἰπ ἵπγοραί1, αἱ γἶάες, αἀδιπί, οἱ οἴγοιη[αςί αι ἳ 

Οπο {6 γει- 

Ῥτοίτιάε Ἠλαπα, Τἱςϊ- 



(ω8 - οσ0) ΧγΙ. Ο6ΑΤΑΡΙΤΟΣ. το. 15! 

ὁρᾶς, πᾶρεισι χαὶ περιστάντες ἄγγουσιν αὐτόν. Οὗτοι  αησιπί. ΗΙοπηπες, Βμαάαπιαηί]α, αὐ εχ5οεταβῇ]ί Ποπι]πο Ρο- { 
πάντες, ὦ Ῥαδάμανθυ, πρὸς τοῦ ἁλιτηρίου τεβνᾶσιν, 

οἳ μὲν γυναικῶν ἕνεχα εὐμόρφων ἐ ἐπιθουλευθέντες, οἵ δὲ 
υἱέων ἄπαγομένων πρὸς ὕβριν ἆ ἀγανακκήσαντες, οἳ δὲ ̓  

ὅτι ἐπλούτουν, οἳ δὲ, ὅτι ἦσαν δεξιοὶ καὶ σώφρονες καὶ 

ακν ἠρέσκοντο τοῖς δρωµέναις. 
. ῬΑΛ. Τί πρὸς ταῦτα φλςν ὤ μιαρὲ σύ: 

.. Τοὺς μὲν φόνους ρ]ασμαι οὓς λέγει, τὰ 

δ᾽ ἄλλα πάντα, τὰς µοιχείας καὶ τὰς τῶν ἐφήθων ὕθρεις 

χαὶ τὰς διαφθορὰς τῶν παρθένων, ταῦτα πάντα Κωνί- 

σχος µου χατεψεύσα το. 

ΑΥΝ. Οὐκοῦν καὶ τούτων, ὦ Ῥαδάμανθυ, παρέξω 

σοι μάρτυρας. 
ΡΑΛ. Τίένας τούτους λέγεις; 

ΚΥΝ. Προσχάλει μοι, ῶ Ἑρμῆ, τὸν λύχνον αὐτοῦ 

καὶ τὴν κλίνην: µαρτυρήσουσι Υὰρ αὐτοὶ παρελθόντες, 
οἷα πράττοντι συνηπίσταντο αὐτῷ. 

ΤΕΡΜ. Ἡ Νλίη χαὶ ὃ Λόγνος ἑ ὃ Μεγαπένβους πα- 

ῥέστω. Έὸ γε ἐπι τοίησαν ὑπαχκούσαντες. 

ΡΑΔ. Εἴπατε οὖν ὑμεῖς ἃ συνεπίστασθε Μεγαπέν- 

ὓει τούτω" τ προτέρα δὲ σὺ ἡ Κλίνη λέγε. 

ΚΛΙΝ. Πάντα πα μα. ησε Κυνίσχος. 
΄ , ῃ ος 

μ.εντοι ταῦτα εἰπεῖν. ῶ τα δῬαδ θάμανθυ, αἰσγννο- δε 
ον αι 5 

μαι" τοιαῦτα ἣν ἃ επ ο ὃ Δπράτε ετο. 

πο .» μμ. 
14 » 
ο 

υλ α) . .ὰ ἵ] Ἔ με « ο σοι « 
ο τι] 

Ἡ εὶ 
υπ 

-Ὁ α] ο .τε σα] 

Ἐ Ἔ 
ο} Ὁ2 σα .ω Ι 

πειν αὖτ ὰὑπομένουσα. Καὶ σὺ δὲ ὁ λόρροςή ή 

ΛΥΧ. γὼ τὰ μεθ ἡμέραν μὲν οὐχ. σος οὐ γὰρ 

παρῆν : ἃ δὲ τῶν νυκτῶν ἐποίει καὶ ἔπασχεν, ὀχνῶ λέ- 

γευ; πλὴν Εβεασάμην γε πολλὰ καὶ ἄρρητα καὶ πᾶσαν 
ὕθριν ὑπερπεπαικότα. ἸΚΚαΐτοι πολλάκις ἕ ἑκὼν τοὔλαιον 

« Ν 
οὐκ. πλ. ἀποσθεσθτναι θέλων: ὁ δὲ καὶ προσηγέ | με 

τοῖς δρωµένοις καὶ τὸ φῶς µου πάντα τρόπον κατε- 

μίαινεν. 

98. ΒΑΔ. Ἅλις ἤδη Ἀλλὰ χαὶ 
απόδυθι τὴν πορφυρίδα, ἵνα τὸν ἂρ ριθμὸν ἴδωμεν τῶν 
στιγµάτων. Παπατ, ὁ ὅλος οὗτος ο ωῦος χαὶ κατάγρα- 

ῴος,, μᾶλλον δὲ κυαγός ἐστιν ἀπὸ τῶν στιγμάτων. Τίνα 

ἂν οὖν κολασθείη τρόπον; αρ ἐς τὸν Πυριφλεγέθοντά 
ἐστιν ἐμόλητέος Ἡ παραδοτέος τῷ Κερθέρῳ: 

ΚΥΝ. Μηδαμῶς: ἀλλ’ εἰ θέλεις, ἐγώ σοι καινήν 
τινα καὶ ο έπουσαν αὐτῷ τιμωρίαν ὑποθήσομαι. 

ΡΑΔ. / ἐπὶ τούτῳ χάοιν 

εἴσομαι. 
ΚΥΝ. Ἔθος ἐστὶν, οἶμαι, τοῖς ἀποθνήσχουσι πᾶσι 

πίνειν τὸ Λήθης ὕδωρ. 

ΡΑΔ. Πάνυ μὲν οὖν. 

ον Οὐκοῦν µόνος οὗτος ἐξ ἅπά 

. ΡΑΔ. Διὰ τί δή: 
κγν. Χαλεπὴν οὕτως ὑφέξει 

οἵος ἣν καὶ ὅσον ἠδύνατο ἐν τοῖς ἄνω, καὶ ἀναπεμπαζό- 

µενος τὴν τρυφήν. 

ῬΑΔ. Εὖ λέγεις: καὶ καταδεδικάσθω καὶ παρὰ τὸν 
Τάνταλον ἀπαχθεὶς οὗτοσὶ δεδέσθω, μεμνημένος ὧν 
ἔπραξε παρὰ τὸν βίον. 

μα , 
των μα ρτυ ρων . 

Λέγε, ὡς ἐγώ σοι µεγίστην 

Μ ν 
υτων αποτος εστω. 

νο) / 
την οἵΚηΝ μεν ημενος 

' αᾱ 1ρδίπῃ Ρετάοίῖς: 

πεγαηί: αἲῆ απἰάεπα 1η5ῖάΙΐ5, απας οϐ αχογες ΓοΓΠΊοςας Π]]ς 

κἰταχίῖς α, αποᾷ Ιπάϊσπατεπίας ΠΗ]ς 5ῖς οπ{ΠΠθ]1ος 6ααδα 

α, αποὰ αΞξεηί ἁῑγίίες: αΏῖ, αποά 

ἀοχίτί ο55επί ας ῥγπάεηίες,, Ἰδαπεα ασ ΠεγεΠί πηϊπίπια ἆ6- 

Ἰοσείατοπ{ητ. 

27. ΒΗΑΡ. Οπίά αἆ Ἠσο, Ἱπιρυταία, τεδροπάο52 

Μεα. Οπ4ε5 απἰάεια ρειρείταν! αὖας ἀῑΟΙ{: το]αα Υστο 

οπηπῖα, αἀπ]ίθγῖα, αἀοιεσορπίαπα οοπίηθ]ίας, οοιγαρίε]ας 

ΥΙγαϊπΙΠΙ, Ἠσοο οπηηῖα, πα παπα, εοπῖτα πο ΟγΠίςοιις ΠΙΟ: 

{ας οςε. 

ΟΥΝ. 

5ί65. 

ΤΗΑΛΡΕΌ. Οπο5παπι ἀῑςοῖς2 

ΟΥΝ. Δάνοσα πμῖ, Μοτουτί, ΠαοθγπαΠῃ 1ρεῖας οἱ ΙθοίΙΠ] : 

Ίος οΠΊΠ1 ΡγΟ [οφπποπΙο ἀἴσθηί 4παὈ 56 σοηφοῖῖς Γοσογ!{. 

” 

ΤΕέας οἱ Πογήπα εχλίρεΏο ΗΡΙ, Παάαπιαπί]μο, {6- 

ΜΕΒΟ. ΤοσίΠς 6ἱ Πμπέριπα Μεσαροπί]ῖς αἁδηπίο.  Βο- 

Ώ)ΠΗ [α0{ΠΠ11 Ραγαθγυη!. 

ΜΗΑΡ. Ριαία Ιδῖης γο5, ποταπα οοηςοῖ ος ῖο οσα- 

Ῥεπλῖ. Ῥπίος γοτο {απ ἀῑσας, Τεείθ. 

1110. Ύετο οπηηῖα αεεαςανΙ! ΟγΠῖδεις. Έσο ίαππεῃ ᾱἷ- 

6ε5ε θα, ἀοπιῖπο Ἠμαζαππαπί]α, Ῥπάοτα ΡΥΟΠΙΡΘΟΙ :. {απ] 

ἱπτρία εταπί, (πας 1η τηο ρα(ναν[Γ. 

ΒΗΑΔΡ. Ριαπϊςδίπιε Ισίίαν οοπίνα Π]απα [ους {ος ΠΙΟΠΙΗΠΗ, 
απῖ πος ἀῑσενε οἩ 5Η5ίΐηθας.. Εί ία Ίαπα, Ἱωποθιπα, ἀῑς {ο5[1- 
ΠΙΟΠΙΗΠΙ. 

100. Ῥίανπα σας [αοίποτα ΠοἨ πογἰ; Ποσο οΠίΠ αάσ- 

ΤΠ : 415 Υεγο ποείῖρας [οοργῖί αο ραδ5α5 (πογ]{, ρίσοί ᾱἷ- 

ρα... Ὑεγαπῃ γἷάίΙ α(ἱάεῃα Ἱπ[απᾶα πηπ]ία, εἰ εοπ{αΠαθ]Ία Πα 

ΟΙΠΠΟΠΗ ΒΙΡΟΙΑΤΕΣΣα.. Οµαπητίς 5ασρθ μ]ίτο οἴδιαπῃ ΠΟΠ Ρ1Ώ6- 

16, εχδἡηραῖ ευρῖεης : αἱ Ίο εἰ αἀπιοσ]ί πῃο [αοῖῖς εαἲς, 

εί Ἰασεπη ΠἹεαπα πιοᾶῖς οπππίρας Ρο]]αῖε. 

28. ΒΗΔΌ. βα[ῖς Ίαπα {εσίίαπι. 9εᾷ εχε εἴἴαπη Ῥυτρι- 

Τ8ΠΙ αἱ ΠΗΠΙΕΓΗΠΙ γἰάραππας 5Πσπιαίππη. Ῥαρα: {οί Ἰής 

οδί Πνίάας οἱ ποῖῖς ςοήρίας, απἴπ ογη]θις ο5ί α- ποῖῖς. 

Οπο ἰβίίαν πιοάο ραηίααγ» παππαῖά 1π Ργτῖρ]ηεσείλοπίθηι 

Ἰηείεπά 5, απ ἱταάρπάας 0ογΏεγοξ 

ΟΥΝ. Νοπασπαιῃ. βοᾷ οσο ΕΒί, 5ἱ Ρ]αζαί, πογαπι αποά- 

ἆαπῃ οἱ ἀϊσηιπα Π]ο 5αρρΙΙοίαηι 5αῇοῖαπη. 

ΒΗΑΡ. Ώ]ο, ππαχίππαπι σα Το στα[ἴαπα α πῃο ἹπΙίατας. 

ΟΥΝ. Μος ο5ί, Ριαΐο, πιογαῖς οπηίρ5 Ἰμείμες αθΠαΠῃ 

Ρίρεγο. 

ΒΗΑΡ. Τία ο»!. 

ΟΥΝ. 5οἱας Ιστ Ιδίε οχ οπιπῖρας ποτ Εἱρα1. 

99. ΒΗΛΡ. Οπῖά Παν 

ΟΥΝ. ἄπαγεπά Ἱα Ῥωπαιη 5α5ιπερῖε, σα πχεπιηειΤι 

ααἲς Παοηέ, απαπίαπα Ρροίποτί αραιά 5ρεγος; οἱ ἀε]ίοίας 

Ί]ας απΙπιο γεγο]ναί. 

ΒΗΑΔΡ. Βοπεθ ΠΠΟΠΕΣ. Ώαπιπᾶς θείο, αἱ αἆ ΤαπίαΙιι 

αράαοίας γἱποῖίος, ΠΊΕΠΙΟΓ 6οΓπῃ ατα» 1Π τ]ῖα οσογί!. 
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ΧΜ. 

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΝΠΙ ΜΠΣΟ9 ΟΝΤΩΝ. ΣλΝ 

. Καὶ τί σοι πρῶτον, ὤ φιλότης» Ἡ ῆ τ 

φασὶ, καταλέξω τούτων, ἃ πάσχειν Ὦ ποιεῖν ἀνάγκη 

τοὺς ἐπὶ μισθῷ συνόντας κἄν σας τῶν εὐδαιμόνων τού- 
9 

ἐξεταζομένους, ε εἰ χρὴ 

οἶδα Ἱὰρ πολλὰ καὶ σχε- 

δὺν τὰ πλεῖστα τῶν συμθαινόντων αὐτοῖς, οὐκ αὐτὸς 

μὰ Δία τοῦ τοιούτου πειραῦε ἐς ---- οὗ Ἰὰρ ἐν ἀνάγκη 

μοι πεῖρα ἔγεὶ ένητο, μηθὲ, ὦ θεοὶ, Ἰένοιτο --- ἀλλὰ 

πολλοὶ τῶν ἐ ἐς τὸν { βίον τοῦτον ἐμπεπτωχότων ε ἐξηόρ ευον 

των φιλίαις φιλίαν τὴν τοιαύτην 
- πι. 

αὐτῶν δουλείαν ἐπονομάζειν; 

πρός µε, οἳ μὲν ἔτι ἐν τῷ καχκῷ ὄντες, ἀποδυρόμενοι 

ὁπόσα καὶ ὁποῖα ἔπασχον, οἱ δὲ ὥσπερ ἐχ. δεσμωτηρίου 

τινὸς ἀποδράντε ες οὐχ. ἀηδῶς ον ὧν ἐπεπόν- 

θεσαν: ἀλλὰ γὰρ πὺφ βαίνοντο ὁ ἄνλλο γιζ ζόμενοι οἵων ἀπηλ- 
/ 

λάγησαν. Ἀξιοπιστότεροι δὲ Ἴσαν οὗτοι διὰ πάσης, 

ὥς εἰπεῖν, τῆς τελε τῆς διεξεληλυθότες καὶ πάντα, ἐξ ἁρ- 
3 Αλ 

χἩς ἐς τέλος ἐποπτεύσαντες. Οὐ παρέργως οὖν οὐδὲ 

ἀμελῶς ἐπήχονον αὐτῶν καθάπερ ναυαγίαν τινὰ καὶ σω- 

τηρίαν αὐτῶν /παράλογον ὃ διηγουμένων, οἷοί εἴσιν οἳ πρὸς 

του ἱεροῖς ἐξυρημένοι τὰς κεφαλὰς, συνάμα πολλοι 

τὰς Ἐρικυμίας χαὶ ἕάλας καὶ ἀχρωτή ήρια χαὶ ἐκθολὰς 

χαὶ ἵστοῦ Ἀλάσεις χαὶ 

τοὺς Διοσκούρους ἐπιφαινομένους Ξ 

οἴχεῖοι χὰρ τῆς τοιαύτης τραγφδίας οὗτοί πες ἤ τιν’ 

πηδαλίων ἀποχαυλίσε ια διεξιόν- 

τες, ἐπὶ πᾶσι δὲ 

ἄλλον ἐκ μηχανῆς θεὸν ἐπὶ τῷ καργησίῳ κ παθεζόµενον | 

Ἡ πρὸς τοῖς πηδαλίοις ἑστῶτα χαὶ πρός τινα Ἰόνα µα-- 

ος 

αὐτὴ μὲν Ἠρέμα χαὶ κατὰ σ/ολῆν ο σος αὐ- 
λακὴν ἀπευθύνοντα τὴν ο, οἳ Ἰ προσενεχθεῖ ἴσα ἔμ. 

τοὶ ὃ) ἀσφαλῶς ἀποθήσ εσθαι 7άριτι χαὶ εὐμενείᾳ τοῦ 

θεσῦ. Ἐλεῖνοι μὲ ν οὖν τὰ πολλὰ ταῦτα πβὸςτὴν Ἰρείαν 

τὴν παραυτίκα ἐπιεραγῳδοῦσιν, ὧς παρὰ πλειόνων 

λαμθάνοιεν οὐ δυστυγε ες µόνον, ἀλλὰ καὶ θεοφιλεῖς 

τινες εἶναι δοχοσύτες. 

ὃΣ τοὺς ἐν ταῖς οἰκίαις γειμῶνας καὶ τὰς τρι- 

γἡ Δία πενταχυµίας τε καὶ δεκαχυµίο 
διηγούμενοι, καὶ ὡς 

8 τς 7 
εἰ οἷόν τε τὸ πρῶτον εἰσε-- 

πλευσαν τοληισν ὑπ τοφαινομένου -- πελάγους, καὶ ὅσα 

πράγματα παρὰ τὸν πλοῦν ὅλον ὑπέμειναν ἢ δυψῶντες 

 ναυτιῶντες Ἡ ὑπεραντλούμενοι τη ἄλμῃ» χαὶ τέλος 

ὡς 

έξε- περιρρήξαντες΄ τὸ δύστηνον σκαφίδιον ἄθλιοι παχῶς 

ἠζαντο Ἰυμνοὶ χαὶ πάντων ἐνδεεῖς τῶν ἄναγκαίων' ἐν 

ῃ τούτοις χαὶ τῇ τούτων διηγήσει ἐδόκουν μιοι τὰ πολλὰ 

τοι ὑπ αἰσγύνης -ἐπικρύπτεσθαι χαὶ ἑκόντες εἶναι 

ιανθάνεσθαι αὐτῶν: αλλ᾽ ἔγωγε καχεῖνα καὶ εἴ 
: ϱ ὴ 

ιά εχ τοῦ λόγου ξυντιθεὶς εὑὗρισχω 

τιν 
; : 

προσόντα ταῖς 
5 2 / 5 

τοιαύταις ξυνουσίαις., οὐκ ὀχκνήσω σοι πάντα, ὦ χκαλὲ 
ης ο ο ος ο ος 
Τιμόχλεις, διεξελθεῖν: δοκῶ γάρ µοι ἐκ πολλοῦ ἤδη κα- 
ο Εν ή ε / ιν οσα ας 
(ανενοηχενπι σε τουτο τῷ βίῳ Εεπιοουλευοντα. 

ἤ 
ἔτ-: 

ον 
9. Καὶ πρῶτόν γε, ὃπ Νίκα 

λ α. / ς 
περ των τοιουτων ο 

, σιγα / Ν 
εσετις τῶν παροντων την τοι- 

ος πέτραν τινὰ ὕφαλον Ἆ σχόπελον ἆ ἀπόχρημνον | 

ΧγΠ. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΙΣΘΩ ΣΥΝΟΝΤΩΝ. (ῶος -- αν) 
ΧΥΗ. 

ῬΙ ΜΕΠΟΕΡΕ ΟΟΝΡΙΟΤΙ5 ΡΟΤΗΕΝΤΙΓΝΜ 
ΕΑΜΠΛΗΙΡΟ5. 

1. Εί φπἷᾶ ρη πα ΗΡΙ, απηῖσο, απί απἷᾶ αἱήπιαία, αἴσηι, 

οπαγγοΠα ἸΠοταπα, ασ ραίί νο] [ασσγο οοδαπίατ ππορζεπα 

Γαμηἱανος ΠΠ, φαίαπο οσηςοιῖ 56 Τη απο ῖς Ἠδαίογ ή Ἱκ[ο- 

ΤΙ νο]αηί, Πποᾶο απ ΠΙαΠα ποηΙπα νο [α5 δέ παπο λογαι 

φοιγ{πίοπα Νονὶ οπἵπι πηπ]ία. οἱ [στο Ρας ΘΟΡΙΠΗ, 

απ αδα Π]ὶς νοπῖαπέ, πον εσο Ριοίοοίο ο[α5πιος αἰφ]ά 

εχρογίας (ποσις. οηίΠι πεορςδα Πα πημῖ εχρεηπιθπίαπι 

ΓΗἱ, πούπο ππαπαΠα, 4 μουὶ, Πα), 5εᾶ πλ! εογάπη, αηΙ 

Ἰπ απο γΙίαπι Ἱποϊάεταπί, αριιά ππο επιποϊαταπίς αΠἲ Τη 

ππα]ο αάιο οοης Η(π{Ι, απ ἀοβοτοπί απαπι πηπ]ία οἱ φμα- 

Πα ραίογομία; αἲῆ γεγθ, αἱ οχ Π]ο απα»ὶ 6αγσσγο εθασοναηί, 

απσῦ ρουροςςί ο55οΏί πο 5ίπο απουηίαίε πηεπιογαπ{ες: 548. 

οππα Ἰααβαπίης, απο[ῖος ταοπο5 Ῥοποτομί απ ε[ηρῖς- 

5οπί.. Γίᾷς απίοπα ἀἰσηίογες ΙΙ οταπί, ααὶ ἰοία, αἱ Τα Ἰο- 

ασας, πηγςίορία. εχδεσμ1, αὐ Πο αἲ Ππεπι οπηπία Ἱπ- 

βροχίςσοπί.. Νοπ οδίίος Πἴαπιιο που Ιπογῖο5θ ααἴεραπα 1]ος 

νοαὶ παμ[τασίαπα φποάἅαπα οἱ Ἰηδροιαίαια οκ Π]ο 5α1Η{ΕΠΗ 

οπαπγαηίο5; απα]ος 5υΠί 1ος αἲ {οπιρία γΙάση]Η5 ταδίδ 

οαρίάρις, πια πια]. ἀσοιπηαπος Πποίης, οἱ ῥτουε]]ας, εξ 

νοπποηίοτία, οἱ Ιαοίανας, οἱ πια]ος ΓΓασίο5, εἰ ππθονπασπ]α 

γθγι]ςα ροιςοφαθηίο5 : 5αρος ομηπία γουο αἱ Ὀ{οξσαἳ ρναῦ- Ἂ 

ρπίος Πκοη!, (1 οπΊα ἱταραα] Ἰη]ας Υο]αί ἀοπλοςίῖο 

ππέ), απ αἶας αἰααῖς ον πιασμῖπα ἆθιας Τῃ οαγοἱεςίο 5046 

η, απἲ αφ οηί σαρεγπασπ]ο, οἱ αἲ πιο] αποάἁσμα Πας 

πανοια ἀἰγοχοηέ, απο ἀθ]αία Ίρδα απίάεπα ραυαἰἶπι οἱ 

οΐοδο «ο]γονοίαν, 1ρ5ί νότο ρνα[ία εἰ Ῥοπ]σηϊίαία ης 

Ἐ{ ΠΙ απἱάεια Πλ]ία Ἰά σοπ5, του 

1ρδίς (ωπα αδας οδἰ, ἰνασίσο ἀεο]απιαπί, αἱ α- ραγίδ5. ποζ]- 

Ρίαηί ΠΜ ΓΗΠΗ , 5ἱ ποπ οα]απη[(οςῖ 5οἱΗϊη, 5ο 5 εἴἴαπι υῃ 

ο5σο γ]άσαπία. 

ρα]νῖ ἀῑκοσάστεῃί. 

», Δ Μῖ οπιροςίαίος ἀοιπεσίῖσας, Παοίπδαμο ἱπάρμσςς, 

αἴαπο αἄσο φαἰπίαρ]ῖσος οἱ Ἰογο]ο ἀθοεπηρ[ίσος, 5ἱ [α5 εἳί Τα 

ἀἴσονο, οπααπ{,, αἱ αἱ ΡΙΙΠΙΗ εο]γουηίς (Ταπαπ]]]ο αἲ 5Ρ8- 

«ενα πια, οἳ απο» ἀείπάς Ἰαῦοτε5 ρε. ἰοίαπα παγ]σᾶ- 

ΠοΠοΙ 5αςππθιη{, το 51, νο παιδεα, γεὶ αὐαπάαπῖε 

αἰίνα. οχλαι]οπΙαπη. γῖγος αηπα 5αἶκας οἱ ἀοπίαπα αἱ αἲ 

οσαα αήαοπα δεορυ]άπά απί ρυωναρίαα ταρεπα, Παςίᾶ 

ΤΠ/[ο]ΙΟἳ. δέαρµα, πιδειί αἲστο ομαἰανοεν]ηί, πιάἱ οἱ ΤΕΓΗΠΙ 

ΟΗΛΗΙΠΠΗ ποζοσκαγΙαΡΙΠη. Ἰπά(σοπίος.  Ππί6 Πα 5απο αἱ Τη 

Ἰα ΠΠ ΤΟΓΗΠΗ. οπανγα[ίοπθ. γιάσβαπίατ ΠΙΕΙ πηπ]ία Π Ῥιρ 

ῥιάογο {οσογ6, ας Υο]]α ουνΠα ου νῖκοῖ. Δί εσο οἱ Ί]α, οἳ 

5ἱ απα αᾗα οκ 5οπποπίρς ΠΠογη οοπ]οσίαγα απαάσπα οΟΠΙ- 

ΡΟΠΟΠΣ5, ΙΠΥοΠίΟ αἀθσςο ο]α5πιος1 ΓαμηΠαγαξἴθας, πο. στᾶ- 

Υαβοτ ΠΡΙ οπηπία, πα Ῥοπα Τϊπιος]ο5, οπατνατα: απἱρρο 

τα οδί (πη1 Ἰη{ο]]οχίςςο πμ γἰάσος, Μα[αςίο ΥΠ Ππουπάα) 

εθΗΣΗΠΙΠΙ αρ]ίατο, 

. ΕΕ ρηαμα απίάση,, οἱ 4παπᾶο 5ο/πΟ Ἱποᾶσγοί 46 (ἱ- 

5, από ἀσ]πᾶς Ιαπάαγοί ριαδοπίίαπα αηαίς υ{ίαπα Ἰμλπι 
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αύτην μισθοφορὰν τρισ σευδαί ἔμονας εἶναι λέγων οἷς μετὰ 

Ῥωμπίων καὶ τοῦ τοὺς οἵλους ἔ Ε7ΞΟ τοὺς ἀρίστους 
νο. 

πνειν δείπνα πολυ τη χαὶ ἀσύμθολα καὶ οἰκεῖν ἓν 

καὶ ἀποδημεῖν μετὰ πάσης ῥασεώνῆς καὶ ᾗδονης 

λευκοῦ ζεύγους ο) εἰ τύχου, ξυπτιάζοντας, προσέτι χα 

μισθὸν τ τῆς φιλίας καὶ ὧν εὖ πάσχουσι τ ύτων λαμβά- 

--- ἀτεχνῶς γὰρ ἄσπορα καὶ ἀνή- 

δε 
οει- 

8ι χαλῷ 
ἐ ν 
τι 

. 
τι 

νειν οὐχ. ὀλέγον ἔστιν 

ροτα τοϊςτοιούτοις τὰ πάντα φύεσθαι----ὅπότε : 

χαὶ τὰ τοιαῦτα ἤκουες» ἑώρων ὅπως ἐκεχήνεις 

αὐτὰ χαὶ πάνυ σφόὸ δρα πρὸς τὸ θέλεαρ ἄναπεπταμένον 

πρχες τὸ στόμα. Ὡς οὖν τό Ύε ἡμέτερον εἰσαῦθίς ποτε 

ἀναίτιον μηδὲ έχης λέγειν ὡς ὀρῶντές σε τηλικοῦτο 

μετὰ τῆς καρίδος ἄγκιστρον Ὁ χαταπίνοντα οὐχ ἐπελαθό- 

περιεσπάσαµεν οὐδὲ 

ε οὖν ταύτα 

πρὸς 

αεθα οὐδὲ πρὶν ἐ ἐμπεσεῖν τῷ λαιμῷ τ 

προεδηλώσαμεν, ἀλλὰ περ"μ-ε είναντες ο. καὶ 

ἐμπεπηγότος δη ο συρόμενον καὶ πρὸς ἀνάγχην ἀγόμενον 
ον ταρς ε 

ὁρᾶν, ὅτ οὐδὲν ὄφε σλας ἑστῶτες ἔπεδα . ύομεν: ὅπως 
τν : ξ 

μὴ ταῦτα λέγη  πάνυ εὔλογα, ἣν λέγη ἵηται, καὶ 
ο οββ ἥ 

ἄφυχτα Ἶι τν, οδε οὐχ ἀδιχοῦμεν µη π ομηνήσαντες» 
σος 

ρ ί 9 ο τς 
ἄχουσον ἐξ ἀρχῆς ἁπάντων καὶ τὸ δίκτυόν 

η κ. πω 

τῶν κύρτων τὸ ἄδιεξοδον ἔχτοθεν ἐπὶ σγολῆς, 
ω 

Ε] -ω ο Ξ Ν 

μὴ ἔνδοθεν ἐκ τοῦ μυγοῦ προεπισκόπησον, χαὶ το 
" 2 / 3 νν λ 3 

χίστρου δὲ τὸ ἀγκύλον καὶ τὴν ἐς 
ἀλ 3 . τς λὶ εν 

λοπος ἀναστροφὴν καὶ τῆς τες τὰς ες ες τὰς 

7εζρας σρὸν καὶ τ πρὸς τὴν Ἰνάθον πι 
ο. 

πειρώμενος ἣν μὴ πάνυ ὀξέα μηδὲ ἄφυχτα μηδὲ ἀνιαρὰ 

ἐν τοῖς τοχύµασι Φαΐνηται βιαίως σπῶντα καὶ ἁμάχως ραυε : Ἐπρννοσα  ιω 
ἀντιλαμθανόμενα, ἡμᾶς μὲν ἐν το οἷς δειλοῖς καὶ διὰ τοῦτο 

να 
πεινῶσιν ἀνάγραφε, σεαυτὸν ὃξ πα αρακαλέσας θαρρ 

ἔτειείοει τη ἅ ἰ θέλε θάπερ ὁ λάρος ὅλον πε- ἐπιγείρει τῇ ἄγρα, εἰ θέλεις, καθάπερ ὅ λάρος ὅλον 

. 3 . 
το Εω.ταΛν τοὶ 

ριχανὼν τὸ δέλεα 
εν ΄ ρω ΄ 

4. Ῥηθήσεται δὲ ὃ πᾶς λόγος 

σὲ, πλὴν ἀλλ’ οὔ γε περὶ τῶν φιλοσοφούντων ὑμῶν µό- 
/ 

ν τὴν προαίρ εσιν προεί- 

᾿ Δ 3 Αα Ἰ 

τὸ μὲν ὅλον ἴσως διὰ 

ἡς νον, οὐδ ὁπόσοι σπουδαιοτέρα 
ὶ 

Ἄουτο ἐν τῷ βίῳ, ἀλλὰ καὶ περὶ ο. τῶν χαὶ ῥη- 
λ 
παν δεία συνεῖναι τόρων καὶ μουσικῶν χαὶ ὅλ μασο ν ἐπ' 

καὶ μισθοφορεῖν ἀξιουμένων. 

ὄ ὶ ὁμοίων τῶν ξυμθαινόντων ἅπασι, ὃἼλον ὥς οντων χαι οµοιων των ζυμΆαινοντο π »οη ς 

 κομῶν δὲ ὣς 8 ἐπίπαν 

οὐκ ἐξαίρετα | μὲν, αἰσγίω δὲ τὰ αὐτὰ ὄντα γίγνεται τοῖς 

Φιλοσοφοῦσυν, εἰ τῶν μοίων τοῖς ἄλλοις ἄξιοιντο καὶ 

μηδὲν αὐτοὺς σεµνότερον οἳ. µισθοδόται ἄγοιε. Ὁ 
τι ὃ) ἂν οὖν ὁ λόγος αὐτὸς ἐπιὼν ἐξευρίσχη, τούτου 

τὴν αἴτίαν μάλιστα μὲν οἳ ποιοῦντες αὐτοὶ» ἔπειτα δὲ 

οἳ ὑπομένοντες αὐτὰ δίκαιοι ο. ἐγὼ δὲ ἀναΐτιος, εἰ 

μὲ ἀληθείας καὶ παρρησίας Τοὺς 

μέντοι τοῦ ἄλλου τ πλήθους, ο δι πάσα: . Ἡ κό-- 
λ 

λαγας, ἰδιώτας καὶ μικροὺς τὰς γνώμας καὶ ταπ. τεινοὺς 

τς 

αὐτόῦεν ἀνθρώπους, οὔτε ἀποτρέπειν ἄξιον τῶν τοιού- 

πων ζυνουσιῶν -- οὐδὲ Ὑὰρ ο. πεισθεῖεν --- οὔτε μὴν 

τῶν ες 

αὖ τῶν τσ 

ρ 
αἰτιᾶσθαι καλῶς ἔγει μὴ ἀπολειπομένους τ 

ς 

δοτῶν, εἰ καὶ πάνυ πολλὰ ξέρίζοιν το ὑπ) 
3 ες τΕι 

τήδειοι γὰρ καὶ οὐκ ἀνάξιοι τῆς τοιαύτης διατριθῆς 
---- ἄλλως τε οὐδὲ σγοἵεν ἄν τι ἄλλο πρὸς ὅτι ϱὴ ἄπο- 

ἐπι- 

ΧΥΠ. ΡΕ ΜΒΕΒΟΕΡΕ αοΝΡΤΟΤΙΣ. 4. 

Χλίναντας αὐτοὺς παρέχειν αὗτοὺς Ενεργοὺς ἀλλ ῆντις ι 
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πιεγοεματίαπα, [εν εοδ Ἠθαίος ργῶάἴσαῃς, απ] θας ΠΠ ϱ0 
αποά απιῖσος Παβεγεηί ἨΠοπιαπογαπα ποΙ[ςδῖπηος, οἱ οσηα-- 
τεηί ΠΠ] 1ρδί εοπ{εγεηίες εΠα5 απηιοςϊςείπιας, εἴ Ρη] 

ομτα Παβίίατοηί, εἰ ρεγεαϊπατοπίας εοπιπιοἱςδίπηο ποπη ας 

5ἴπιεππε, τεςαρίπϊ, δἱ τος Ἰία [ουγαί, ἵπ επτά οηαῖς αἰ[ῖς 

1ηποίος ππεγεείεπη Ἰῃ5αρεΓ απο] οἱ ρειεερίανΗπη, σας 

ἀῑκϊ, οοπιπιοάΙίαίαπα ΠΟΠ. οκἰσιαπα οἈροιο εοπΗσῖςσείς Ίιος 

επίπι Ῥ]απα ε5εε απῖρης που εεγεπ!ῖρης πες εο]οπίῖοις 

πακορτεπ{ς οπηπία: αποίῖες Ιδίίατ πας εἰ Πῆς 5ἰπηῆ]ία αμαἴτος., 

νίάεμαπα ἴε Ἠίατε αἲ Π]α, εἰ Ῥαΐοης αἆ εσεαπι ο5 οαρῖάε 

Ῥτάρενο. Τί Ιπίίας οσο ἵπ Ῥοσίθταπι επ]ρᾶ 5ἵηα γασα5, Πθ- 

απς ἀϊοσγεα Ροδεῖς Πο5, σοι γἰάετίπηις {6 (αἶεπῃ πα αγία 

μαππαπα σἰαῆτε, ππαπαπα. ΠΡΙ πο. Ἰπ]εσίςσα, Πθαιο Ρας, 

απαπι Πηπιεγαετείατ αατατί, τείταχίςς6, Ἠεηθ απία Ἰπαῖ- 

6.ςςε αἀθο, 5εᾷ εχδροοίας»ο ἆππι γἰάετθιηις ἰα τεᾶπσίο ϱ{ 

Πνο Πτηηϊει Ίαπι ἱταμῖ εἰ ποοεςςῖίαία ἀποῖ, οἳ Ίαπι. σπα 

πημΙ ΠΡί εα τες Ῥγορίϊ, εἰαπίες Πασηπιαιί; πα, ἵπαπαπι, 

ἵαα ἀῑεας αᾳπαπάο., ταΠοπαΡῆῖα οπιηῖπο, 5ἱ ἀῑσαπίατ, εί 

αἆ απ οαΠδαπι ἀἴσετο ΠΟΠ Ροδίπιας, απίη γἰάραπις Ἱῃ- 

{ανῆ Ππ {ε Π]ο Πεπίῖο ποδίτο ΓΠαῖςςθ : απθῖ πηηο α Ρεπεῖρῖο 

οπημία, 6ἱ τείε ἵρδαπα 6ἱ παδσαπα, π{ οχἰταπη Ποῃ Ἰαβεαί, 

οἩοςε εχίτα Ἰ]απα οοπδΗπίης, ποή. Ιπίη5 εχ τεζεσσα, απία 

οοπείάενας εἰ απ αὐπποϊαίοια, ἱρυπιααε Πεχιπι τοίτο 

ασπ]εαπα, αἱ (πιάεπίῖς αοππηῖπα Τη ΤπαΠΗ5 5ΗΠΙΠΕΗΣ οἱ αἆ Ἱπῇῃα- 

ἴαια Ῥήσσαπα Γοηίαης, πϊςὶ γα]άς αοπία͵, πὶςϊ ΓπογΠαβῆῖα, η]ςὶ 

1ρ5ο γαἱπετε ππο]εςίϊςείπια Ππίε]ίσας, ἰταμοηίῖα νἰο]οπίε οί 

Ἰπν]είε οοπίτα πησοηίῖα, πο5 φπἱάσηα ἵπ ππειομ]οςῖς, οί οἳ 

14 ρδηπα εδιτίεηβθις αςοτῖρε; ρεα γετο ΠΙΠΠΟ εοπΠιΤηΣίΟ 

γεπαίαπα απστεάετε, 5ἳ γο]πετῖς, εί Ἰαί πιογθ ἰοίαπ 650απι 

ΠΜήαϊα οοπηρ]εςίετο. 

4. Ἠαρεβίέαγ απίεπι οηπῖς οταο 1η ππῖγθιδπι πἱάεηι 

ἴπα [οΓίε 6αξᾶ; ΥετΙΠ] ΠΟΠ ἆ6 τοῖς «οἶππι ϱη]οςορμαπίῖ- 

Ρας, απ Ες απ 5εγῖαπῃ 6ἱ στατο ν]ί σεπι5 αππρ]οχί 5υηΐ, 

564 ἆᾳ6 αταπηπια[ἶοῖς οίἵαπι, οἱ τηείοτῖθας, οἳ πηαςῖεῖς, οπηΠῖ- 

Ῥήξηπα αἀεο, ααἲ αἱ 5ἷπί ἀοοίίητο οαξα [απιίΠατος οἱ σας 

τα ππεγζεάεπα [εγαπί ἀῑδηϊ µαροπίατ. ΟΗΠΠά Ύεγο οοΠΠΙΙ- 

πῖα αἱ ρἰαγίπάπη δἶπί εἰ ςΙπηϊ]ία απῶ πδα γοπίαηϊ οπηηίρας, 

πηαπΙ[εςίαπη εί ποπ εχ]ητία απ[άεπι 655ε Ιδία, 5ο ὁ0 {ατρίογα, 

απαίεηας εαἆεπα εγεπῖαπί ΡΙΠ]οςορΗῖς,, 5ἱ 1ρ5ῖ Πςάεπι ηαἴθας 

αλ οηπες ἀῑσαϊ ραἱοηίας», εἴ ΤΙ οοπάποίοτες πα]ῖα ραιίε 

ἨοπεξςΗ]5 ἴρ5ος {ταείεηί. Οπ]σπαϊιά απἴοῃ ῥγοσύθδςς ο:8- 

Ποπί5 µη[α5 ἀερτεμεπάσΠί, εοΓΙΠΙ εαΠ5αΠ1 Ππαχίπιθ απϊάθιη 

1ρεῖ απ] [αεαπί, ἀείπάς γετο εἴῖαπι απΙ οα ρααπίας, 5α5ίῖ- 

πεηί Πιογῖίο : 650 Υογο ἵπποσθης, πϊςὶ γουϊία(ἰς αἱ Ἰροιία(ἶς 

Ῥωπα εδί. Ας τεσπα απἰάεπα {πτραπα, αί εχεγοΙογος 

αποξύατη απ{ αἀπ]αίοτες., Ιϊοίας 6ἵ Ραιγο αΠΙΠΙΟ Ἠαπ]Πεσημα 

510 ΙηπεΠ/ο ἨΟΠΙΗΠΟΙΟΠΕΣ, πθΠπε ορεγᾶ; ΡΓΕΠΠΠΙ εσί αὐ εἶυς- 

πιοςί [απ απαῖρας ἀείειτετε: πεΠπε επίπι οΏξεπιαηίαι : 

αυῖἩ πε τεργε]οπάί απίάεπι ϱο5 ἀθοεί, 5ί ποπ ἀῑσοεδαί 

α πα εοπόαοἴοτΗ5 απαπίασαπησπε αὐ 5 οπ{υπηε]ῖα αἴ- 

Γ6σίῖ (Ἰάσποί επίπι ποσο Ιπάϊσηϊ 5ιηίΐ εα σοηδπε[ιά]πο }, οἱ 

αμοπαἶπ. πεπαε Πανεαηί αἆ αποᾶ απΙπιπ αρρε]θηίες, ορο- 

ΤΟ5Ο5 56 ἀθιποηςίτεηίς 5εά 5ἱ ααῖς Ίου Πῖς απεταί, ΤΠεοι 
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αὐτῶν ἄφξλῃ τοῦτο, ον, αὐτίχα καὶ ἂρ 1οὶ χαὶ πε- | 
κ 

θιστοί εἶσιν. Οὐδὲν οὖν οὔτ) αὐτοὶ δεινὸν πάσχοιεν ἂν 

οὔτ ἐκεῖνοι ὕθρισταὶ δοχοῖεν ἐς τὴν ἁμίδα, φασὶν, ένου- 

ροῦντες" ἐπὶ Ὑάρ τοι τὴν ὕθριν ταύτην εξ ἀρμῆς παρέρ- 

οσα ἐς τὰς οἰχίας, καὶ ἡτ τέχνη. φέ έρειν καὶ ἀ
νέχεσθαι 

τὰ Ὑιγνόμενα, Περὶ δὲ ὧν προεῖπον τῶν πεπαιδευµέ- 

ἀγανακτεῖν χαὶ πειρᾶσθαι ὡς ἔνι μάλιστα 

μετάγειν αὐτοὺς καὶ πρὺς ἐ ἐλευθε ερίαν αφ ραιρεισθαις 

5. Αοκὸ δέ µοι καλῶς ἂν ποιῆσαι, εἰ τὰς αἰτίας; 

πὶ τὸν τοιοῦτον βίον ἀφικνοῦνταί τινες» προξξ- 

γων ἄξ ἔιον 

αιμι οὐ πάνυ βιαίους οὐδ᾽ ἀναγκαίας: οὕτω 

προαναιροῖτο χαὶ ἡ πρώτ 

Οἱ μὲν δὲ πολλοὶ τὴν 

είξα 
γὰρ αν οος Ἆ ἄπολογία τ 

ὑπόθεσις τῆς ἐθελοδουλείας. 

πενίαν καὶ τὴν τῶν ἀναγκαίων χρείαν προθέμενοι ἵ ἵχα- 

νὸν τοῦτο προχάλυµµα οἴονται προθεθλῆσθαι τῆς πρὸς 

τὸν Βίον τοῦτον αὐτομολίας, χαὶ ἀποχρῆν αὐτοῖς νοµί- 

ζουσιν εἰ λέ 'οιεν ὣς ξυγνώμης ἄξιον ποιοῦσι 
τὸ χαλε- 

πώτατον τῶν ἐν τῷ βίφ τὴν πενίαν διαφυ γεῖν ζητοῦντες" 

εἶτα ὃ Θέογνις πρόχειρος χαὶ πολὺ τὸ, 

γὰρ ἀνὴρ πενίη δεδμηµένος, 

χαὶ ὅσα ἄλλα δείµατα ὑπὲρ τῆς πενίας οἵ ἀγεννέστατοι 

τῶν πονητῶν ἐξενηνόχασιν. Ἐγὼ ὃ' εἰ μὲν ἑώρων αὖ- 

τοὺς φυγή ἤν τινα ὡς ἀληθῶς τῆς Ἱ πενίας εὑρισκομένους 

ἐκ τῶν τοιούτων ξυνουσιῶν, οὐκ ἂν ὑπὲρ τῆς ἄγαν έλευ- 

θερίας ἐμικρολογούμην πβὸς αὐτούς: ἐπεὶ δὲ ---- ὥς ὁ 

χαλός που ῥήτωρ ἐ ἔφη ---- τοῖς τῶν νοσούντων σιτίοις 

ξοικότα λαμβάνουαι, τίς ἔτι μημανὴ μὴ οὐχὶ χα
ὶ πρὸς 

τοῦτο κακῶς βεθουλεῦσθαι δοχεῖν αὐτοὺς ἀεὶ μενούσης 

ὁμοίας αὐτοῖς τῆς ὑποθέσεως τοῦ βίου» πενία γὰρ εἰσ- 

χαὶ τὸ λαμβάνειν ἀναγκαῖον καὶ ἀπόθετον οὐδὲν 

περ ττὸν ἐς φυλακὴν, ἀλλὰ τὸ δοθὲν, κἂν δοθη, 

ι 
αεὶ 

σα 
οὖδε 

χὰν ἄθρόως ληφθη, πᾶν ἀκριθῶς χαὶ τῆς 
Ἰβείας ἐνδεῶς 

Ἂλ 

χαταναλίσχεται. Καλῶς δὲ εἰχε μὴ ποιαύτας τινὰς 

ἀφορμὰς ἐπινοεῖν, αἲ τὴν πενίαν τηροῦσι παραβοηθοῦ;. 

σαι μόνον αὐτῃν ἁλλ αἲ τέλεον ἐξαιρήσουσι, καὶ ὑπέρ 

τοῦ τοιούτου χαὶ ἐς βαθυκήτ εα πόντον ἴσως ῥιπτεῖν 
γε 
υ 

ἔδει, ὦ Θέογνι,͵ χαὶ πετρῶν, ὡς φὴς, κατ ἠλιδάτων. 

Εὶ δέ τις ἀεὶ πένης καὶ ἐνδελς καὶ ὑπόμισθος ὢν οἴε- 

ται πενίαν αὐτῷ τούτῳ διαπεφευγέναι, οὐκ οἶδα πῶς ὃ 

τοιοῦτος οὐκ ἂν δόξειεν ἑαυτὸν ἐξαπατᾶν. 

6, Ἄλλοι δὲ πενίαν μὲν αὐτὴν οὐκ ἂν φούηθῆναι 

οὐδὲ καταπλαγΏναί μασ, εἰ ἠδύναντο τοῖς ἄλλοις 

ὁμοίως πονοῦντες ἐκπορίζευ, τὰ ἄλφιτα, νῦν δέ ----πε-- 

πονηκέναι γὰρ αὐτοῖς τὰ σώματα ἢ ὑπὸ Υήρως Ὦ ὑπὸ 

νόσων ---ἐπὶ τήνδε εῥάστην οὔσαν τὴν μισθοφορὰ
ν ἄπην-- 

τηκέναι, φέρ' οὖν ἴδωμεν εἰ ἀληθη λέγουσι χαὶ ἐχ. 

τοῦ ῥάστου μὴ πολλὰ μηδὲ π 

περιγίγνεται αὐτοῖς τὰ διδόµενα: εὐγἩ γὰρ. ἂν ἐοικότα 

: μὴ πονήσαντα μηδὲ χαμόντα ἔτοιμον ἀρ- 

ν. Τὸ δέ ἐστι καὶ ῥηθηναι χατ᾽ ἀξίαν ἀδύ- 

αὗτα πονοῦσι καὶ κάμνουσιν ἐν ταῖς συνου-- 

Ἱείω τῶν ἄλλων πονοῦσι 
Ὃν 

νατον’ τος 

σίαις ὥ ε πλείονος ἐνταῦθα καὶ ἐπὶ τοῦτο μάλιστα τῆς 

ὑγιείας εισ 

στ 
ο 
ος Ξ σθαι, μυρίων ὂν των ὁσημέραι τῶν ἐπιτριθόν-- 

ΧΝΠΙ. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΙΣΘΩ ΣΥΝ ΝΤΩΝ. 5,6. (668 -- 661) 

Ἰπογίος φιηί, οἱἰόδί, 5αρον [μα]. Νεππε Ιβίέα Ἰπάίσηα 5 

αοοἰάστα, πθ(Π6 ]ος αἰ{εΓΟΣ οοπ{ΠΙΕΙΙο505 55ο ρμίανοῖα, 

«ἳ ἵπ πιαί]αια, αποὰ αἰαπί, ἱπηπιησαπί τ ή ης οηἵπ] 60- 

(ωπησ]ία οα15α α Ριποῖρῖο ἆοππος ἴδιι ΠπίναΡί, Ίος ργο[οςείο, 

Ἰδίοτπι οδί, [εο απ Ππί εί Ρετρείί. Ἠοναπι γετο, 

απος ἀῑνί, ογηάἰίογαπα. Ποπαίπαη οα1δα ἸπάΙσηατ οέ πχ 

ο5ἱ, οἱ {οπίατα, απαπέαπα θἶας Ροίεςί Ποιῖ, τεάιοῖπθ Ροδδίηέ 

οἱ οιορίῖ ἀοπιληϊς 5αῖς αἲ Προγίαίεηῃ τονοσατί. 

5, ἱάσος απίθπι σοΠηπηοᾶο [αοίασας» 5 Ρευρεηςίς απίθα 

οπαςῖ5, απίρας αἆ Ίου υίῶ 6επης Ἰπά οί αἱ πα 50 ρᾶ- 

Πππίας, ο5ίεπάαπα ΠΟΠ. να]ίάς αγσοπίες5 6556 ΠεΠΠΕ ἨΠρύρς- 

ςαι]ας. ία οπίπι ῥτσϊθαίαν Πί5 οσα. ΎπαΠη. Ροδδις 

ἀἴσενο, οἱ ρπισα τουπίαα κ«ογνη(ῖς ασαππσμίΠῃ. Ῥ]ε- 

τιαπαἁδίαί ρααρενίαίδιη εἰ ποσρςδαΙαΓΙΠΑ ΤΘΓΗΠΗ ΠΠ ποπ {αια 

οααδα1, λα ριίαπέ 14οπεΠΙ. Υθ]Ιη Ρια{ομθἶ5δο αἱ 

μαπο ναι, ἱταηςβισή, ἃς 5α[πεσγο 5ἱρί ρηίαηί 5ἱ ἀῑχονηί 

γοπῖα 5ο ἀἰσπιπη [α0ογο, 4ὶ Πιο]ος[ἰβ5Ιππαη. ΤΟΤΗΠΙ ἴπ. Υα 

οπημίαπα, Ραυρεγίαίοηι, ε[ασεγο φιπάσαπἰ. Τι Τμεορηϊς 

ἵπ Ῥγοιλία ο5, οἱ Γγ6αΘΗ5 η]ια, 

Ομἴκααἷς οπῖπα ἀἴγα Υ] ρααρεγίαίο 5αμασἴα5, 

οἱ αμα ο μπας. (ουοπ]απιοπία 46 ραπρογίαίο Ἰρπανἰδείαιί 

απίᾳπο ροείαναπα οχίμ]ειο. Το γειο 5ἱ απ οια. νίάθνεπα 

Ί]ος {απσανα αΠήπαπα ραπρετίαϊἰς γεγεγα (αδις η οοην 1οι]- 

μας Ἰπνοηίνο, πηϊη{αΠλ ΟΠΠ ί5 46 ππιία Προνίαίο αδρι]- 

ταϊοποπα πο οὐσἱροτοπα. Αί αποπίαπα, αἱ ΡΥ66]αγΗ5 αἰιουΡῖ 

ογαΐος αι, οἷρῖς απιοίοταη θἰπηία αοοϊρισηί, σποπηοςο. 

ο[βοίοπί αἱ Πο. 6ἱ Ἰας ρατία πια]ο 5ἱρί οὐυηδυ]]ς5ε ν1άσαη- 

(απ, οοὔ σπα 1] νἱί {6ΠοΓς ΒΕΠΙΡΟΥ ππαρεπίο» Ῥαμρογίας. 

οπ/τη 56ΙΗΡΟΣ ἴ]]ος οοπα(αίας, αεοἴρεγε 5ΕπηρΟΥ πθΟῦΣ5ε λαβθηί, 

πἰλ!] οί αποᾶ τοροπαπί απί {από αΠ1 φαρεγΏαπα Τα ῥγα)- 

ςοπίῖα οπἰοαϊαπίς 5εᾶ αποᾶ ἀαΐαν, δἳ απἷά ἀείας, 5ἱ νοῖ 

οτμνο αοοἰρίαίας, αἆ ἄ856ΠΑ ΟΠΙΠΟ αἱ ἵπ ῥΓ5ΟΡ{ΟΡΙ ποςρδς]- 

{αίσπι παπα, εαβοίοις ἱπροπαίέας.  Αἲ ρυορίεγαί οἳδ 

οχοοβἰία»5ο τα[ἴοπε, πον απ. 5οινοηί ῥαπροτίαίοπα, Πη0-. 

ἀἱσα πιοᾶο αὐ]ογαίαιη Ππίστίπα, 564 ασ» [ομ]αΠί Ρο] {15 τ 

Ε{ Ἠ]ας απἰάσπα τεῖ οαμδα Τη Ροπίπα [οίο οα[ῖ5 Ἰου ο] ει 

Ῥτο[ῖοστο 5ε, Έμοοσηἱ , [α5 ΓαειΠί, ταρε νο] αογῖα, αποά αδι 

«ο 9ατο Ριαοϊρίίοπι.  5ἱ απῖ5 Υενο 5ΕΠΙΡΟΙ ΊπορΣ, Ἱπαΐσις 

οἳ πποτοσπανία5 απάπῃ δἳί, εα ἱρδᾶ τα ραπρεΓίαίοΠα 5ε ραίαί 

ο[[ασίσεο : πεδοῖο απ] {α]5 πο 1ῇ5α β1ρί γἱάσαίπ ΙπΙροΠΟτΕ. 

6. ΑΠ τατδα5 Ραυρογίαίοηι 1ρδαπα α 56 πηε[αῖ περαηί πε” 

απο τε[ονηνίά αι! , 5ἱ Ροβδίπί οοᾷ σπα απο αῆῖ Πιοᾷο Ἰαῦογαλμ{θΒ. 

νϊοίαπι Ῥαταιο. Φὰπι Υο0 α[εοίο αἱδὶ, αἰππέ, Υε] 56Π8- 

οἰωίο τα! ποτβίς σοιροἵθ, αἆ Ἠαπο 5ο [αοἱΗπιαπη ηλεγϱεηᾶ- 

τω γ]ία ταίοποπα ἀοίαίο.. Απο ἰδίία νάεαηα5» πίταπι 

γατα Ργοἱσρηί, εἰ 4Ώ εχ (αοἵ αὖἆθο τοᾶραπί 1ῖ5 εα απ 

Δαπίαν, πος. ΠΙΠΙέαΠα, ΠΟΠ. Ρ]α5 4181 αλ Ἰαρογαπ ιδ 

νοίο οπίπα 5ο φἰπιί]ο Ρασηέ, δἶπο Ιάρογο ζ(πθΠα , 51Π6 ΠΙΟ: 

Ἰεσίῖα, ῥταοηίθμα. ῬεοιΠΙΠΗ αποθρενο. 96ᾶ απαπι οοΠίΓὰ 

οπηπία 5ο Παῦοαπέ πθαπα ἀἱοί, Ργουί τες Ροδίπ]αί, Ροίθςί : 

ιοί Ίαῦογος φας ποπέ, {οἱ ππο]εδίῖας ἵπ Πΐ5 απ ανα ρα5, 

πι Αμπηῖογο Πίο το] αἆ Ίου ἱρδαπη γαἰθίπά(πε ορΙ5 51, απ 

φοχορηία εἶπί ασ. εοιρις αἰίοτανί πο[ίά1ε, εἰ αἆ 1 Π1 



(665 -- 664) 
: : αρ ὁ 

των τὸ σῦ μα καὶ πρὸς ἐσγάτην ἀπόγνωσιν χαταπονούν- 
σω -” 3 Ελ) των. Λέζομεν δὲ αὐτὰ ἐν τῷ προσήχοντι χαιρῷ, ἐπειδὰν 

καὶ τὰς ἄλλας α αὐτῶν “δυσχερείας διεξίωµεν; τὸ 2ὲ νῦν 

εἶναι ἵκανὸν ἦν ὑποδεῖξαι ὡς οὐδ' οἱ διὰ ταύτην λέγον- 
3 / Μ τες αὑτοὺς ἀποδίδοσθαι τὴν πρόφασιν ἀληθεύοιεν ἄν. 

ν΄. 9λ νο. / τς αν παν µ 
7. Λοιπὸν δὴ καὶ ἀληθέστατον μὲν, ἥχιστα δὲ πρὸς 

-. ἡ 
πολλῶν χαὶ 

.. ὼ .. δν / 

ἀθρόων ἐλπίδων ἐσπηδᾶν αὐτοὺς ἐς τὰς οἰκίας χαταπλα-- 

5 / ο ως σι ὃν τες 
αυτων λεγόμενον, πσονης ενεχα χαι των 

γέντας μὲν τὸ πλῆθος τοῦ χε ρυσοῦ καὶ τοῦ ἀργύρου, 

εὐδαιμονήσαντας ὃξ ἐπὶ τοῖς δείπνοις καὶ τη ἄλλη 
ς 

ὕσον αὐτίκα γανδὸν οὐδενὸς πι- 
φι 

τρυφῇ, ἐλπίσαντας δὲ 

στομίζοντοςπίεσθαι τοῦ χρυσίου. Ταῦτα ὑπάγει αὐτοὺς 

χαὶ δούλους ἆ ἀντ᾽ ἐλευθέρων τ ἴθησιν, οὐχ ἡ τῶν ἄναγ- 
: 

καΐων ρεία, ἣν ἔφασκον, ἀλλ᾽ ἡ τῶν οὐκ ἀναγκαίων 
σ ρς τα το μλψ 

ἐπιθυμία καὶ ὃ τῶν πολλῶν καὶ πολυτελῶν ἐχείνων 
ἃ -» ο ΄ 3 λ Δ 

ζῆλος. Ῥοιγαροῦν ὅ ὥσπερ Συσέρω τας αὐτοὺς καὶ κα- 

χοδαίµονας ἐραστὰς ἔντεχνοί τινες καὶ τρίδωνες ἐρώ- 
µενοι παραλαθόντες ὑπεροπτικῶς περιέπουσιν, ὅπως 
ἀεὶ ἐρασθήσονται αὐτῶν θεραπεύοντες, ἀπολαῦσαι δὲ 

μέχρι φιλήµατος ἄκρου µε- 

ἴσασι γὰρ ἐν τῷ τυγεῖν τὴν διάλυσιν 

ἔρωτος γενησοµένην. Τπότην οὖν ἀποχλείουσι 
ζηλοτύπως φυλάττουσι: τὰ δ᾽ ἄλλα ἐπ᾽ ἐλπίδος 

τὸν ἐραστὴν ἔχοναν ὃ δεδίασι γὰρ μὴ αὐτὸν ᾗ ἀπόριωσις 

ἄγαν ἐπιθυμίας καὶ ἀνέραστος αὐτοῖς γέ: 

ο ο - . ολα 

τῶν παιδικῶν αἆλλ οὐδὲ 

τες 
κ. 

ταδιδόν 

δε... 
ἀπαγάγη τῆς 

γηται:" προσμειδιῶσιν οὖν καὶ ὑπισχνοῦνται { Ὀ ὡς αεὶ 
ποιήσουσι χαὶ αρα καὶ ἐπιμελήσονταί ποτε αὐ- 

τ᾽ ἔλαθον ἄμφω γηράσαντες, ἔξω- τῶν πολυτελῶς. 

ἐρᾶν μμ. νος τοῦ µεταδι-- 

ἅπαντι τῷ βίῳ 

ροι γενόμενοι χαὶ ο. τοῦ χεῖ 
κά - σοἳ 3 

δόναι. Πέπρακται οὖν αὐτοῖς οὐδὲν ἐν 

πέρα τῆς ἐληίδος. 

8. Τὸ μὲν δὴ δι ἡδονῆς ἐπιθυμίαν ἅπαντα ὑπομένειν ῄ 
οὐ πάνυ ἴσως ὑπαίτ τιον, ἀλλὰ συγγνώμη». εἴ τις ἡδονῃ 
γαΐρει χαὶ ταύτην ἐξ ἅ ἅπαντος βερατε τεύει, ὅπως ιεθέξει 

ς 
Καίτοι αἰσγρὸν ἴσως χαὶ ἄνδραπ' τ 

ς 
ἡδίων ἡ, 

αὐτῆς. ἀπολδό- 

σθαι διὰ ταύτην αυτόν: πολὺ γὰρ 
5 

θερίας Ἠδονή. Ὅμως δ) οὖν ἐχ. 
ν΄ ον 

ἵ ἐπιτυγχάνοιτο το οξε 

Υ 
" 

λῶδες 

δν Ὦ, ἐκ τῆς ἔλευ-- 

συγγνώμην 
ὰ {3 / 

Ἀπίδα μόνον 
; 

ἀνόητον 

σε 

«1 

ο υἹ 

αὖ τοῖς, ε 
π 

πολλὰς ἀηδίας ὑπομένειν, 
ΗΕ αν 

χαὶ ταῦθ᾽ ὁρῶντας ὡς οἵ μὲν π 

τὸ δὲ ἐλπιζ 
πρόδηλοι 

ς ρεο τς 
καὶ ἀναγκαῖοι, μενον ἐκεῖνο, δτιδήποτέ 

; . ς 
ἐστι τὸ ἡδὺ, οὔτε ἐγένετό πω τοσούτου χρόνου, προσέτι 

ο ο Ί , 
δὲ οὐδὲ γενήσεσθαι ἔοικεν, εἴ τις ἐκ τῆς ἀληθείας λογί- 

- 3 τν / ς - ΄ 

ζοιτο. Οἱ μέν γε τοῦ Ὀδυσσέως ἕταῖροι γλυκύν τινα 
μ λος νο τῶν ἄλλων ι αχ 

τὸν λωτὸν ἐσθίοντες Ἴμέλουν τῶν ἄλλων καὶ πρὸς τὸ πα- 
ο .ω / ο -- / 

ρὸν ἡδὺ τῶν χαλῶς ἐχόντων κατεφρόνουν: ὥστε οὐ πάντη 
«ο ων -. ο νο μον ο τα 

ἄλογος αὐτῶν ᾗ λήθη τοῦ καλοῦ, προς τὸ ἡδὺ ἐκεῖνο 
Ξ- ς - ο αρ 
τῆς ψυχΏς διατριθούσης. Τὸ δὲ λιμῷ ξυνόντα παρε- 

ο - ο. ο. 5 αά Φλ Αν 
τα ἄλλῳ τοῦ λωτοῦ ἐμφορουμένῳ μηδὲν µεταδιδόντι 

.ω μ ΄ / 

ὑπ) ἐλπίδος µόνης τοῦ κἂν αὐτὸν παραγεύσασθαί ποτε 
δεδέαθαι τῶν καλῶς καὶ ὀρθῶς ἐ ἐχόντων ἐπιλελησμένον, 
Ἡράκλε ἰς, ὡς καταγέλαστον καὶ πληγῶν τινων Ὅμι- 

νη, 
ρικῶν ὡς ἀληθῶς δεόµενον. 

μ / Δ ν 

9. Τὰ μὲν τοίνυν πρὸς τὰς ξυνουσίας αὐτοὺς ἄγοντα 

Υοι σαφεις 
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Ῥϊεσιηι5 αΠ{εΠῃ 51ο ]]α (εππροιε, 
απ μὴ εἴἴαπι Γε]ῖαιιας. ἰδίογαπῃ Πιο]εσίῖας ομαιταβίπηης : 
Ργῶφεη[]α φαΐῖς Βη]ΐ οσίομάἰςςα,, πο 605 φπ{άθη ΥΘΡΗΠΙ ἀῑεογο 
αἱ µας 48 εα]δα 56 ἴρ5ος γοηάστο ΡγααἶσαΠί. 

ἀεδρετα[ἴοπεπῃ [αἱσοῃέ. 

7. Ῥεϊπαπίατ, 14 αοά γεγῖςςίπιΠι εδί, ΠΙΙηΙπο γοτο 
οπηηίαπι αἳ Τίς ἀῑσίαν, τοἱαρίαιῖς οαακα Ί]ος δἱ πημ](ας 
Ρτορίευ 5ρες, εᾶδᾳιε Ἰπου]εηίας, ἵη ἄοππος α[ῖοηας ἵης]]γαο 5 
αἰ{οπῖϊος πχα] ΕΜπάἴπε αππί αἴηπε ατβεηίῖ, {ε[οΙίαίεια Ρροµοπ[ες 
τη οσηῖς εείειίσᾳπε ἀο[οῖῖς, «ρογαπίος αΠίΗΠΙ ΠΟΠ. ἰαιῖηι 
Ρ]επῖς [αποἴρῃς, ποπιῖπο οῬιαταπί6, άΓΙΠΗ οςςο ἀθγογαίμγος. 
Ἠωο αβάπειη! Ἠ]ος εἰ ες Ποιῖς «Ἐυγος [ασ]πηί : Ποι Ἰμαῖ- 
Βοηίῖα ΓΘΓΗΠΗ ΠεορςδαΙάΓΗΠΗ,, απαπι ἀἰσραῃί πιοᾶο,, 5οᾷ ΠΟΠ 
ποοεσατΙαΓΙη ουρία Πας, αἱ Πππ]ίαναπα Π]αγιΠὴ αἴαπα͵ ρΓεΠῖ 
ππακηῖ γευαπῃ α[[οσία[ῖο.. Πίαππο Ἰςίος, ιαπ απ Ἰπγθηηςίο5 
εἰ Πη[ο[ῖεες απηαίονθς, 4πΠη πασξῖ 5υηί απἰπ1ῖ εί γο[οΓαίογος 
Ἀπηαςϊ, 5ρειῦο ἰγασίαηί, απο ἵῃ (αηίαπα Πποᾷο εο]απέ, πα 
5ΕΠΙΡΕΓ αΏ. 5 απιοπίαν, Παἱ απίοιη απποίρης «ης πο αἆ 
οδου[ απ] απϊάθπη ον ΠΙΠΤΙΙΠΙ ευη απέ, αἱ πονηί ἵη [ποία 
1ρ50 5ο]α{ίοπετη απποι]ς θυοµ{πγαπη. Ηαῃο Ἰαίίαν οχο]α απ 
εἱ 5ΗΠΊΠΠΟ. οἈγεηί 5(μαϊο. Οδίθγη 5Ρ8 5ΕΠΙΡΕΙ αΠΙαἴογδι 
Σαδίεπίαπί : απἱρρε ππείαπηΐ, πο 4εεροναίῖο Π]απι α- πἰπηῖα 
οπρίάΠαίε αράπσαξ, αἴσιο Τα απ]αια Ίρ5ο» ἀεείπαί. Αγγᾶσηί 
Πβίίαν, εἰ ροµἱορηίας 5ο ηπαγίς οβ]αία οσζαςίοΏο {αΕἱΠΤος 
εἰ ΡΥΦΡΙΠΙΤΟΣ, εἰ οπΓάΠΙ ο] ἱρ5ογαπῃ αοίμτος Ρ]επαάϊάππα 
ἵπ πιοάιπη. Τηίο: Ίο απηθοβας ποπ. βοπίθηβις 8ΠΠΙ 
ουτεριΠ!, αἱ Ίαπα ΠΠίοπρες[ίναπι 5ἱέ, αππαγο αἰίθγαπι, αἰίο- 
ταπη Ῥτάβρειο. Τοία Παππα νῖία πΙ ΙΙ 5 πίτα 5ΡεΠῃ ε[ζθ- 
οἵαπι οί. 

δ. Αο Ῥτορίεν ομρίΠίαίεπ γο]αρίαἰῖς 5Ι5Ηηογο οπιηῖα, 
ΠΟΠ οπηπίηο [οτί ποργε]ομάεπάππα Πιο]; πο γοπία Ἱπαι]- 
επᾶα, 5ἱ ᾳπὶς νο]αρίαίο σαπᾶεαί, οἱ ππάῖ(πα Παπ Ῥθιςο- 
απαία, αἱ ραγῖεερς Πας Πας : «παππαια Π]αά ἔαπιδιι 
[ογίε ἵπτρε ασ φειν]ο, ἵριπῃ 5ε Ῥτορίει επι γεηάειε: 
πιη]ίο επί Πας θα πα οκ Πμογίαίο εοπΗηαῖέ γο]πρίας 
εδΗ: τεγαπίαππεπ γεπῖαπη αἰἴπαπα Ἰαῦοαί, θᾳ οἱ Ροαίαγ. 
Αἱ επῖπα Ρτορίου 5οἶαπα δρείῃ τοἱαρίαιῖς Ἱπςηανία ἵνα πιπ]ία 
5υσήηονε, πάΙοπ]άΠ) οἱ ἄππθης οςςο αιβίτος, Ἰάᾳας απ 
γΙάεαΠί, Ίαμογος φπἰάοπι πιαπἰ[οςίο5 ο55ο αἱ Ἀροτίος οα{ 
πεζεσκαπίος, δρεταίππη απίοπα ας, απἰάφαῖά, ἀθιπαπι 5ἲί 
δπᾶνε, πει οοπΗρῖςςο π(πᾶΠα ΙαΠΙΟ {ΘΠΠΡΟΤΟ, πρῃπθ 
ἆ4εο,, 5ἱ απῖς τεείε ταἱἴοποπα ρι{εί, αἱ οοπ![ησαί, Γαίπταπα 
γ]άει. Ας δοοϊ απ]άθηι Τηγεδῖς, ἁμ]οῖ 1]]ο Ιοΐο δησίαίο, 
πεβ]εχειπηί τε]ἶαμα, εἰ ργ 6ο, απο ἵπ ῥτορδεηίία 5παγε 
γ]άθγαίπν, Ποπεςία οἱ ρπ]εῆτα πεξ]οχεγι! : Ιπίἴατ ΠΟΠ ΟΠΙΠΙΠΟ, 
ρευτᾶα οταί Π]ογαπῃ οΡ](γίο οποςῖ, απίπιο ἵπ δααγ](αία 
Τ]α οσεηραίο.. Ὑδγαπῃ οςςε αηποπη αἱ [απιῖς Ίρ5ε 5οζα[ῖς 
ἀδίεἰ αΠϊ ]οίο 5ο ἱησηγαϊιαπί παπα Ἱπιρογίίοπι! απἰοπααπη, 
Ίμας 5ο]α 5ρα νἰποίας, Γοα αἱ 5ο αἰῖαια αᾳπαπάο. ἆοσι]- 
είαμᾶα» ἀθίητ; απο Ἱπίεγία ποπα οἳ τοσία οὐΗγῖςοαίας - 
Ἠιπά πιε[ογεα]ες τκα ἀἴπηππα οἱ Ηοπηειῖςῖς ΡαΡῖ5 ενα 
Ιπάΐσεης. 

Ὁ. ος {βίας αἆ ος εοηγῖσίας ἰδίος ασιπί, οἱ Ρτορίος 
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χαὶ αφ ὧν αὑτοὺς φέροντες ἐπιτρέπουσι τοῖς ππλουσίοις :. απ ἀῑνῖάθις αἰασηίοι εργα Ροϱί αἱ {ροῖς Ργο αηή(ῖο αὖι- 

ρπσθαι πρὸς ὅ τι ἂν ἐθέλωσι, ο ἔστιν ἢ, ὅτι ἐγγύ- (απέας, προ υπ, απ Ἰὴς [εγο ῥγοχ πα : π]ςὶ [ογίο ἸΠογαμη 

τατα τοὐτων, πλη εἰ μι χακείνων τι ς μεμνΏσθαι αξιώ- | οἰἴαπα ΠΙΘΠΙΙΟΠΘΙΗ Ππ]οσίςςα αῑααῖ5 οἙξ, απὶ σ]ουία 5οἷα οἱ- 

ο ος Κάπως | 
γων. τοῦ λος 

μἳ 

πολλοὺς νομίζου- ς κ. 
χαὶ τοῦτο περίθλετττον χαὶ ὑπὲρ τοὺ 

βασιλεῖ τῷ µεγάλῳ 

ρΆσθαι μ.ηδ δὲν χρηστὸν 

εὐπατρίδαις τε καὶ εὐπαρύφοις ἀνδράσιν" εἰσὶ γὰρ οἳ 

3 ολ 

σρ ὡς ἔγωγε τοὺμὸν ἴδιον ους 

Ῥν αὐτὸ µόνον συνεῖναι καὶ συν 

τολαζων τῆς Ἐννουσίας - 

10. Τοιαύτης δὲ αὐτοῖς τὶ τη 

ἤδη πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς ἐπισκοπήσωμεν. στα 

εἰσδ δεγθηναι καὶ τυχεῖν
 ὑπομένουσιν, οἷα δ᾽ 

ο αμι ν / 
ποῦξσεως οὖσης, ΦΕρε 

προς 
μὲν πρὸ τοῦ 

ο τω 9. 
ἐν αὐτῷ ποη 

τς . σ νι δν ἴτις ων ἡκ αταστοοσ 

ὄντες τ «άσχουσιν, ἐπὶ πᾶσι δὲ ἥτις αὐτοῖς ταστροφη 
ο αρκ οΗΝΕ 

τοῦ δράματος πετ, οὗ γὰρ δὴ ἐχεῖνό γε εἰπεῖν ἐστιν, 
Ξ 

ὅ 
χαὶ οὐ πολλοῦ οὓν κα 

Ξ μες 
μόνον, εἶτά σοι 

τὸ πᾶν εὐμαρῶς: ἀλλὰ πολης μὲν τῆς δια- 

ὡςε εἰ χαὶ πονηρὰ ταῦτ
α. εὔληπτ' πτα ΥΟ 

ο 
ο δεήσει τοῦ πόνου, ἀλλὰ θελῆσαι δεῖ 

τέπραχται 

δρομῆς, 6 υνεχοῦς δὲ τῆς θυρανλίας, ἕ ἕωθέν τε ἐξανιστά- 

µενον περιμένειν ὠθούμενον χαὶ ἀποχλειόμενον καὶ 

ουν: Ενίοτε χαὶ ὄχληρὸ ον δοχοῦντα ὑπὸ θυρωρῷ 

χαχῶς Συρίςζ ζον τι χαὶ ὀνομακλκ
ήτορι Αιόυχῷτ ττ' μενον 

καὶ μισθὸν τελοῦντα τῆς μνήμης τοῦ ὀνόματος χαὶ μὴν 

χγαὶ ἐσθῆς ος ὑπὲρ τ τὴν ὑπάρχουσαν δύναμιν ἐ ἐπιμεληθῖ- 

χρὴ πρὸς τὸ τοῦ θεραπευοµ: ένου ἀξίωμα χαὶ κρώ- 

ματ α αἱρεῖσθα:, οἷς ἂν ἐκεῖνος ήδη ται, 
ὡς μὴ ἀπάδης 

ναι 

μηδὲ προσκρούης Ἡ βλεπόμενος, γαὶ φιλοπόνως ἔπεσθαι, 

ὢν οἰκετῶν προωθούμενον καὶ 

οὔντα. ο ὃ δὲ οὐδὲ προσ- 
αἄλλον δὲ ὲ ἠγεῖσθαι ος 

ο -. 

Π] ο. «ἲ 

η 

ι 
η ὥς πν ν. 

ὡς. ἄθροος δὲ ὅ τλιγ σοκ χαὶ τρόμος 
ἄχαι- 

; ν 
τῇ ἀπορίᾳ" καὶ πολ- 

ρος καὶ γέλως τῶν παρόντων ἐπ 

ὖν ὅ βασιλεὺς τῶν Ἁγαιῶν, 

λέγεις, Τοῦτο οἳ μὲν 

τολμηροὶ δειλίαν, οἵ δὲ 

οὖν ἐπισφαλεστάτης 

ὰ ἀποκρίνασθαι ὃ δέον, τίς ἣν ὃ { 

» χθλαι νῆες σαν αὐτοῖς, 
αλ 

ει αἰδῶ ἐκάλεσαν, οἳ ὃξ 
νν μ) 

κακοήθεις ἀπαιδευσίαν. δὺ ὁὃ 

τῆς πρώτης Φιλοφροσύγης ἄπῆλθες κατκδικά- τς ειραθεὶ ἰς ξ 
Ἐπειδὰν δὲ 

σας σεαυτοῦ πολλὴν τὴν ἀπόγνωσιν. 

νύχτας ἰαύσῃς, 

ιά 34ἱ -- / 

αγάγης οὐ | μὰ Δία τῆς Ἑλένης ἕνεκα ουοξ τῶν Πρια- 

ἐλπιζομένων πέντε ὁθολῶν, 
κ 
δι 
μου Περγάμων, ἀλλὰ τῶν 

τύχης δὲ χαὶ τραγικοῦ τινος θεοῦ συνιστάν τος» 

ν εἰ οἴσθα τὰ μαθήματ α. χαὶ τῷ μὲν 

ἐξέτασις ξξετ 

πλουσίῳ 

6ἳ , οὐκ ἄηδὴς ἐπαινουμέ
νῳ καὶ εὐδαιμονιζομένω,

 

ὑπὲρ τῆς ψυχῆς ἀγὼν 
καὶ ὑπὲρ ἅπαντος τοῦ 

τος οχεῖσθαι δοχεῖ : ὑπεισέργεται Υὰρ εἰκό
τως 

ον ν 

το ἄλλου ἂν χαταοξ γθηναι τ ρος του προτέρου 

τς ρε , /; ο ο η 

Αποζμιθέυτα χαὶ δόξαντα εἶναι αθοχιμον. Ἀνάγκη 
, - .. τα -. 

τοίνυν ἐς µυρία διαιρεθηναι τότε τοῖς μὲν αντεξεταζο-- 

µένοις φθονοῦντα ---- τίθει γὰρ χαὶ δρυς εἶναι τῶν 

ιοὶ υμέγους -- αὐτὸν δὲ πάν τα ἐνδεῦ ως 
3 

εἴρη- | 
υ 

Γοτηπίαν νογςαπᾶϊ ΗΠ1 αομοτοσίς υὶπὶς εἰ ργα[εχίαϊϊς. δυπί 

οπσα πῖ Ίος ο[ἵαπα Πλασίτο απ] ἆαπα οἱ Υα]βο βαρείς Ρι- 

ἴοηί, παπα. οᾳαἱᾶσπα, αοᾷ πο ρηϊναῖηα αἰθπεῖ, Ἡς ο 

πηάσΠο, (πἱάθΠη Ἠοσο ο55ε γε]ίπῃ αἱ ἵη οοπγ]οία εο οομδρίς, 

αἳ Ίχου ρου 5ο 5ο]απα 5ἳἳ, ηθαιε αἰῑπά απἰοσ παπα Ῥοπἱ ον Πα 

οοηΣιο(αάἶπο αά τη τεάραί. 

10. Ἠου Ιπας απαπα ταἰομῖς πα αγσαπιεμίηπη εἰ απαςὶ 

βιπζαπιοπέΠα μαῦραπί, ασε Ίαπα Ιπίου πος γἰάεαπηας ΡΠπιο, 

σπα. ΙΙ εαςἠποαηῖ, ρήση παπα αὐπηζαμίας εἰ νο παπί 

οοπηροίος; ασθ ἀαϊμάε, απ η οἱ αἱ, Ἠῃ]ς ογεπ]απἰ: Ῥο5ί 

οπηπία γετο (πας ἱροῖς οχίέας Παί Παρα]. Χεηπε ο Ἡ 

Ίος ἀἴσογε Ἰϊοοί, γἴῖα απἰᾶρπη ἰδία 6.ςα, 5εᾷ οὗ Τὰ Ίρδαπι 

Ριοβ]ῖα αἲ αἀἱρίςοσπά σπα, πε(πο πηπ]ίο Ίαῦοτε 0ΡΙ5 μαῦθγος 

ςοᾷ πποᾶο ορας οσκε πί τεῖῖς, ἀθῖι γεῄσαα Γαοἳ]ε ροι[θοία 

οπημία : απῖη πηα]{ο ἀἴδουσδα ορι5 ε5ί, εἰ πι]1ς αἲ Ἰαππ απ 

οχομῖῖς,  Μαπθ παησοπᾶη, ετβροσίαπά πα ἀεῖπᾶς εί ας 

ἀπκαπάσπα, αἱ ἱπηρε]]ανῖς Ἰπίετεα αἱ εχο]αάατ]ς, εἰ Ἰπραθης 

πομπΗπ( παπα. ππο]οσίασαπὸ  γἱάδας, 5α8ρ, Ίωρει 1ο απαδὶ 

Ἰαπτοιϊς γταάπα Π]α]Ε 5ΟΓΙΠΠΟΠΕΠΗ αἀπϊςορηῖς, απί ΠΟΜΙΟΗ- 

ααιοιῖς Τήργοἵ σομ[(αίας, απἴρας πιογόεᾶθηα «οΐνα» οῖαπη 

οροτίεί, πασά ἨΟΠΙΘΗ {ΠΠ ΠΠΘΠΗΙΠΕΓΘ. Οπῖη εαν. οδί αι 

οπταπὰ. ΠιαϊοΓΟΠα θ παπα Ῥτοι [αοπ]ία (μας 5αςοἴρετο οροι{εί, 

απ ἀῑσηϊίαίοπα ΠΕΠΙΡΕ 6ἶα5 άπεπα οσο]α5. οἱ εο]ογος είσεγε 

σαπῖρας Ἠ]α 4ειεσίείας, πο ἀἰκονερος αὐ 1ο, πει. οεη]α5 

ςἳ [οτίο {ο γίᾶσδαίς ἴππη 5ἰπάἶοςο ΠΙπη αππεοίαῖ ν΄ γε] ργᾶ(8- 

πο ος ἴπαρι]δαπα α 5ε0ν15. εἰ αυαπάαπα ααςὶ Ῥοπιρᾶπι 

θγο Ἰηρίθτο. Ί1]]ε ππ]ῖς 4εἴποερΣ ἀϊεῦις πο απρῖοῖί απἰ- 

4επῃ ἴ6. 

ο: 8ἱ τοτο αϊαπαπᾶο Γο]οῖςείπηις 5ἳ5. οἱ τῖάεαί ἴο, οἱ αἱ 

ςα γοσσέωπη τοσανοιῖέ Γουαἱίοταηα απ]ά (απ : ἔππα 5ᾶπε 5πάος 

πην]ίας., οἱ ταῦτα γενίῖσο., εἴ ἴΓΕΠΙΟΓ Ππίοπηροςίνας, εἰ τἶδις 

ῥνωκοπ[ἴαπη ἆς αδία (πο: εἴ 56ρε αππηὴ τεςρομάθπά η δἷεν 

απῑς. Αοπίνογα Τοχ βιοηί, τοδροπᾶος, πη]]ο Πς πανες 

βμΐςςα. Ίος ποπί φαἱά ια υπῖ ΡΙάΟΓΘΠΙ αρρε]απί, ἀπάαςς5 

τογο πιϊαϊίαίσπα, οἱ ππα]σηῖ, Ἰηδοϊίαπα : ἴα Υεο Ῥι πια 

Εδῖ Παπιαπϊαίοπα Ροτϊοι]ος]55ππαη εχρετίαΣ, ἀῑφοσᾶ]ς ἴησπι 

1ρ5ο 44ΠΙΠΑΗ5 πιοιομ]οδαπα ἀῑῑβαεπίίαπα, Θ1Π1 Ὑέτο 

πηυ]ί Ἰπᾶο ΕΗΡῖ ποσίες δἶπε πΙάΠετε ςοπιηῖ, 

καηπαἰποῖσαο ἀῑο5 

Καπςϊογαηίς Πποῦ. Ἠείοπ 54Πε 6458, απί ΡοισαπΙΟΓΗΠΗ 

Ῥηαηϊ, 5εᾷ απΙπ(Ι6 απο5 ΡΟΓΑΣ ομο]ονατη, εί ἴαια (ταρῖ- 

ας Εμὶ ἄοις αἰῑααϊς ουγεπεηί, απ ἴο οοπΙπΙθΠάεί; εχᾶ- 

Ίποή. Ίπάς Ιπς αι, 3Ἡ Πίογας πονοῖς. 

{ας ποπηίπα Ρωάϊσείνς ΠΡΙ Ύεγο οργίαππση. ἆς Ίρρα απ” 

πνα οἱ νῖία υπίνοιξα σ]άδίαν εδδε Ῥτοροδίίπη. Νεο ἴπῃ- 

που 48 3ο τοζορίαη {6 ἴπ, 1ο]εοίΗ5 ᾱ- 

ποια ααπο οἵ τορνοραία5 ἳ {αου15. Νοεθςςε ἰρίίη οδί ἵῃ 

ς«οχζσηίας ἔαπα ρανίες αΠΙΠΙΠΠΙ ἀῑπίναλῖ, απὶ ἠην]άσας 5 αἡ 

ἐσοππη επ] οχαπ πα (Ροπε οπίπῃ αἰίος 655ο 6αάθΠΙ αμα 

ππθηϊίο ομἵ η 5, 

απ αρρεϊοπίες), το ἵρραπα Υετο οπίου πἰρηῖς ἀῑσίσςε οιηηῖᾶ 

Γη 

Ἆς ἀῑνηϊ απῖάεηι η 

Ίϊα πιο. Ἰπςαανίς ετογοα[ῖο, απῖ Ἰαπδείας ἔππη εἰ Γο]]εῖ-- 



(ω7 - ους) ΧΥΠ. ΡΕ ΜΕΒΟΕΡΕ 
, / , τη αῑν 

χέναι νοµίζοντα, φοθούμενον δὲ καὶ ἐλπίζοντα καὶ πρὸς 
λί 3 / 

τὸ ἐκείνου πρόσωπον ἀτενίζοντα καὶ εἰ μὲν ἐκφαυλίζοι 
ον μη, 

τι τῶν λεγομένων, ἀπολλύμενον, εἰ δὲ μειδιῶν ἀκούοι, 
νά / 

γεγηθότα καὶ εὔελπιν καθιστάµενον. 
Ῥὰ . Ν Β / 

15. Εϊκὸς δὲ πολλοὺς εἶναι τοὺς ἐναντία σοι Φρο- 
-- το / κά ΄ 

νοῦντας καὶ ἄλλους ἀντὶ σοὺ τιθεµένους, ὧν ἕκαστος 
ω 33 ’ 4 

ὥσπερ ἐκλόχου τοξεύων λέληθεν. Ετ᾽ ἐννόησον ἄνδρα 

βαθεῖι 
αν αν. - Χ ἃν ο 3 Έπος 
οιοεν ὠφέλιμον, και τοις μεν οθκουντα ειοενσι, τοις 

3 
ἓν 

υ 

κ 
ο2 «ἳ 

, 
μην : . 

νεῖταί σου ἅπας ὃ Ἐαρεληλυβὼς 
ο 

πολίτης ὑπὸ φθόνου Ἡ γείτων ἔχ 
ε ; ν ς 

προσχεκρουκὼς ἀναχρινόμενος εἴπῃ μοιχὸν ἃ 
αν - λος δρ 

στὴν, τοῦτ᾽ ἐκεῖνο. ἐκ τῶν Διὸς θέλτων 

δὲ πάντες ἅμα ἑξῆς ἐπαινῶσην, ὕποπτοι καὶ ἀμφίδολοι 

καὶ δεδεκασµένοι. Χρὴ τοίνυν πολλὰ εὐτυχῆσαι χοὶ 

μιηδὲν ὅλως ο παν μόνως γὰρ ἂν οὕτω Χρατή- 

σειας. Εἶεν, καὶ δὴ πὐτύχηταί σοι πάντα τῆς εὐχῆς 

μειζόνως : αὐτός τ Ξ γὰρ ἐπῄνεσε ποὺς λόγ ος χαὶ τῶν 
Ν 

φίλων οἳ ἐντιμότατοι καὶ οἷς μάλιστα πιστεύειτὰ 

οκ ἀπέτρεψαν" ἔτι δὲ καὶ ἡ Ἰυνὴ βούλες εται͵, οὐκ ἄντι- 

λέγει δὲ οὔτε ὁ Επίτροπος οὔτε ὅ οἴκονόμος” οὖὐδέ τις 
3 / ! / Δ / 3 λὰ / τλε λ 

ἐμέμψατό σου τὸν βίον, ἀλλὰ πάντα ἴλεω χαὶ παντα-- 
λ 

Ἰόθεν αἴσια τὰ ἵερά. 
- ῃ δ κ.ά / ν 3 [ ΔΝ 

19. Κεκράτηκας οὖν, ὦ µαχάριε, χαὶ ἔστεψαι τὰ 
κο) λ κο - 

"Ολύμπια, μᾶλλον δὲ βαθυλῶνα εἴληφας ἢ τὴν Σάρδεων 
ας ; 

ἀκρόπολιν καθήρηκας χαὶ ἕξεις τὸ τῆς Ἀμαλθείας χέρας 
ἡ, ”. αν / /’ ο. / ῴ Δ -ω 

καὶ ἀμέλξεις ων Ὑάλα. Ἀει δή σοι ἀντὶ τῶν το- 

σούτων πόνων μέγιστα λίκα Ὑενέσθαι τάγαθὰ, ἵνα μὴ 

φύλλινος µόνον ὃ στέφανος η, καὶ τόν τε μισθὸν οὐκ 

εὐχαταφρόνητον, ὁρισθῆναι καὶ τοῦτον ἐν χαιρῷ τῆς 

χρείας ἀπραγμόνως ἀποδίδοσθαι καὶ τὴν ἆλλ ην τιμὴν 
ς Ν 

Μέσος ἐν τοσούτῳ Ἰρόνος, καὶ πολυπραγµο- 
. 

βίος, κὰν μέν τις ἢ 
ο ΑΕ 

τινος εὐτελοῦς αἰτίας 
Α. 

παιδερα-- 
ος Ἂ 
μαστε, ην 

τοιαῦτα 

Δ 
τους 

πηλοῦ χαὶ δρόμων καὶ ἀγρυπνιῶν ἀναπεπαῦσθαι, 
αν 

τοῦτο δὴ το τῆς εὐχ πα ἀποτείναντα τὼ πόδε καθεύδειν 

πολλοὺς ὑπάρχειν, πόνων δὲ ἐκείνων καὶ υπτςο 
υ 

χαὶ 

ους 
ακουων 

ναι 

µόνκ ἐκεῖνα πράτ τοντα ὧν ἕνεχα τὴν ἀρχὴν΄ παρελήφ θης 

χαὶ ὧν ἔμμισθος εἴ, Ἐχρην μὲν οὕτως, ὦ Τιμόκλεις, 

καὶ οὐδὲν ἂν ήν µέ έγα καχὸν, ὑποχύψαντα φέρειν τὸν 

ζυγὸν ἐλαφρόν τε καὶ εὔφορον καὶ τὸ µέγιστον, ἐπί- 
Αν τ ποσά 

Ύρυσον ὄντα. Ἀλλὰ πολλοῦ, μᾶλλον δὲ τοῦ παντὸς 

δεῖ: µυρία γάρ ἐστιν ἀφόρητα ἐ ἐλευθέ α ἀνδρὶ ἐν αὐταῖς 

ἤδη ταῖς συνουσίαις γιγνόμενα. Σκέψαι δ' αὐτὸς ἕξῃς 

εἴ τις ἂν αὐτὰ ὑπομεῖναι δύναιτο παιδεία χκὰν 
ο. 2. / [4 ΄ 

ἐπ’ ἐλάχιστον ὑμιληχκώς. 
ο ’ π- ο 

14. Ἄρξομαι ὃ᾽ ἀπὸ τοῦ πρώτου δείπνου, ἣν δοχἩ, 
ον / Ν / η - 

ὃ σε εἰκὸς δειπνήσειν τὰ προτέλεια τῆς μελλούσης ἔων- 
/ αλ. ς / ο, 3 λ 

ουσίας. Εὐθὺς οὖν πρόσεισι παραγ Ἰέλλων τις Ίχειν ἐπὶ 

τὸ δείπνου, οὐκ ἀνομίλητος οἰκέτης, ὃν 7ρὴ πρῶτον 

ἔλεων ποιήσασθαι, παραθύσαντα ἐ ἐς τὴν 'χεῖρα, ὡς μὴ 

ἀδέξιος εἶναι δοχῇς, τοὐλάχιστον πέντε δραχμάς: ὃ δὲ 

ἀκκισάμενος καὶ . ἄπαγε, παρὰ σοῦ δὲ ἐγώ; καὶ, Ἡρα- 

Χλεις μ. γένοιτο, ὑπειπὼν τέλος ἐπείσθη, καὶ ἄπεισί 

σοι πλατὺ ἐγκανών: σὺ δ) ἐσθῆτα καθαρὰν προχειρι- 

σάμενος καὶ σεαυτὸν ὡς χοσμιώτατα σγηµατίσας λου- 

ο ο ρα. η 
πώγωνι χαὶ πολιᾶ τῇ κου-η Εσεταςομ.ΕΝΟΝ, ει 
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: ατρτοτί5; ΡοΓΓΟ πηδίηας δἱ 5Ρογος, οἱ ἱρείῖις ἵπ. γη]α οσµ- 

105 ἀεβρα», Ἱία αἱ 5ἱ εογαΠ απ ἀῑοῖς Ίρδο γόδριεγο αι] 

| γἰάδα[αη, Ῥομΐςςο ἴ6 Ρυίθς; 5ἱ γετο οσα η ρηίσα απθίαί, 

βαμάσας οἱ Ώοπα ΟΠΠ 5ρο αδίος. 

1». Ἐδί απἴοΠ γενο εἰπ]α, ππυ]ίος ο.5ο Ὕπί ορ[γοσίοηἰ 

ΗΡ1, εἰ αἲίος ΕΠΡί ορροπαπέ, απογαπα πας αἶδαπα νο]ηί οχ 

Ἰηδία1ί5 οσομ]ίο ]αομ]είας. απ οοσίία ΥΙταπα Ῥγο]ίχα 6ΙΙΠὰ 

ρατρα οἱ αμ] εαρ]ῇΐς οχρ]ογαῖ, 5ἱ απῖά πονῖέ αἱ1]ο; οἱ αλῑῖς. 

απΙάειη ν]άετῖ Πο5»ε,, αἰς ποπ Ιίεπι. Ταπα {θηρας Ιίειζθ- 

ἵε, απο 5ογαρι]ο5α Ἰπα]πίατ γΙία {πα οπιηῖς 5αροτίος : οἱ 

5ἱ ααἲς γε ας οἶνῖς Πην]άΐία, απἲ ν]οῖπας Ἰονί (παύαπα 4ς 

οαδα Πδί ο[[εηδας, Ιπιεγγοσαίις ἆο {6 απί ΠΙΟΟΙΗΠΙ ἀῑχε- 

ηέ, απί ΡΙδΓΟΓΙΠΙ ΠΙΟΥΕ ΙΠΓΑΠΗΕΠΙ, Πσδί, 5 Ρα έν οκ ᾖο- 

γ15 ἐρείας {αρη]ῖς ἁαίας {οςίΐς; 5ἵη αἲ ΠΠΙΠΙ οΠΊηθς οτᾷ(πε 

[ο Ἰαπάσπί, εαδρεοίί Ἰαροπίας οἱ απιρίσαϊ οἱ οοιγαρίῖ. 

Ορονίεί ἱβίαν ππα]ϊα {ο [ο]οίίαίο αἱῖ, οἱ πΙδ( Πάπα ΟΠΙΠΙΠΟ 

ορρισηαΓΙ : Ἐδίο : ΓεΠοΙίεν 

Π)ί οπηπία εί 5αρτα γοίππα ογομενιηί : οἱ {ρ5ο οπῖπα {παπι 

Ἰαπάαγ1ε ογαΓἴοπθα, εί απίσογΗπα Ποπογα[ἰςεἰηὶ, οἱ απἴθιις 

ππανίπια οτοᾶῖέ 4ᾳ (αἴρας, ἵρειπα ποη αγογίθτΙΠέ: Ροτιο 

14 6)α Υα]ξ πκος, πε(πθ Ῥγουυχαίος οοπ(γαᾶἶσῖέ, που ἀἱκρει- 

5α{οῦ πθσιε γαι ἴπαπη απἱἰκαπαπη τερτο]οηα(ξ, 5ο. ΡΙα- 

εαΐα οπηπῖα, 6ἱ Π{αίαπα απάἴπα. 

μα 5οἶα επίπι ταἴομο γἱορεϊς. 

10. Ὑιακιϊ Πρίν, Ὠεαία, οοτοπαίας 65 ΟΙγπηρίς, ναί 

Ροΐμ5, ΒαῦγΙοποΠα εορίς!1, ααί Φαταἴαπι αΓζσΠΙ οχρισηᾶς!! : 

εἰ Αππαϊίισα οουπα Παβεβίς, εἰ σαπαναπα Ίαο πππ]σουίς. 

Ορονίεί επίπΙ Ῥτο ἰαπ[ῖς ΗΡί Ἰαροσίρας πηΙγαπα αμαπία Ώοπα 

ὀο/1ησογθ, πο [ο]ασρα πποᾷο 6οτοπα δέ; πιθγεσάσπι ορον{εί 

οοηκΗ (αἱ πη]ηίπιο εοπ{επηπεπζαία, ϱαπλάαΘ, πο ἴοπροις 

οριι5 εδ, 5ίπο ἀ[ιου]ίαία 5ο]νῖ, εείεΓππ](ο 5αρτα γαίσας 

ἨοποΓεπα ΠΡΙ Ἰαῦουῖς εἰ τοππείεπι Ίαπι οοπΠησοτο Ἰα0ο- 

τάΠ1 ΙΠογαπα, οἱ 11, οἱ οπτδασπα, εί νΙσϊίαγατης οἱ Π]]ια 

απσᾶ ἵπ νοιῖς Πιοναί, αἱ ρουτεσ[ῖ5 Ῥεάῖρας ἀονηιίτα Πσσαξ, 

86 8ο] ἄποτο θα, άποΓΙΠΙ 6αιδα αβδιπηίας ΙΠΙΙο Γαἱς[Ι, οἳ 

άποΓΗΡ1 ΠομιΠο οαρῖ5 πιογοράσιῃ. δἱο απἰάσμα ορογίοραί, 

Τήπιος]ο5, 6ο ππᾶΡΠΙΠΗ 5ἱο ππα]απα {ογαί, φαΏπιίσδα οριγίσο 

Ἱαβιπα [ειτο Ίεγο αἱ σοΠΙπΙοάΠΙ, αἱ αιιοά πιακΙπηα ο5ί, 

Ἱπαυταίαπα, 8οά πηπ]έαπα αθεςέ, Ίππο οπηηῖα. Βεχεοπία 

ΕΠΙΠΗ 5! Ἰη{ο]ογαθί]ία Ἰϊροτο Ἰοπα[ηΙ, απὸ ἵπΠ 1ρ5ο ]άΠ1 οοΏ- 

γίοα Παπῖ, Οοπκίάσια απίεπι Ίρεο ἆππι ἀθίποθρς απᾶίες, 

αἱταπ [ογο εα ροδδῖέ, ϱἳ οπῖ γα] αἆ Ῥγογίκςϊπιαπι ἴ8ΙΠΡΙΙ5 

εοηδιθίαάο ου εγαΙῆοπα [αθεῖε, 

14. Ππαρίαπι απίεπα α Ρηηλᾶ 6Φπα, δἱ Ἱία γἰάεία, (παπα 

{ο εαπαίαταπα ρτοβαβίο οδί, αἀἰμαίσπι ααδῖ Γαέατα ο0η- 

μοιμζ[πίς.  ΡίαΙπα ἰρίίαν ασεθα1ί, απἵ αά οΦµαΙΗ {6 γουαί, 

ΠΟΠ. ΙπΠΙάΠΗ5 56’ γυ]ᾳ5, απεπα Ρ]ασατα Ρηῖας οροτίαέ, ἵπ 

ΠΙΑΠΗΠΑ Ἰη5οηΐ5, πο ΤΗ5ΙἴοιΙ5 6556 γἰάθατί5, (πη(αε πηϊη]- 

ππ η ἀνασληίς.  Ἠ]α γοτο Ῥες 5Ιπιπ]αἴοπθιη τΘυΙδαης ἱπ]- 

Πο, οί, Άρασο, Ἱπαπῖεης, α ἴοπο οσο» ας, Μαμοατομ]ες Ώοη 

Παί, 5Η)ῇίοΙο5, ἀαπίαιε ρειςιαἀοτῖ 5Ηῖ ρα αν, οἱ αἲρῖς ἴα 

ἀοπίρας τάσης αβῖ. Τα γετο Ῥυία Υεδίο ἀορτοπιία, εί 

απαπῃ οΓΠαΠΙ55ίΠιο οοπαροῖτας Ἰοίαδααα γοπῖς, ΠΙοίΠθη5 πο 
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ὶ σάμεγος ἥχεις δεδιὼς μὴ 1 πρὸ τῶν ἄλλων ἆ ἀφίκοι ιο 

βόκαλον γὰρ, ὥσπερ καὶ τὸ ὕστατον Ίχειν 

Αὐτὸ οὖν τηρήσας τὸ μέσον τοῦ καιροῦ εἰσελήλυθας, 

ῃ σοητιχό 
ΦΟρτικον. 

το» ν ο ο)2. 
γαί σε πάνυ ἐντίμως Εεοξεζαντο, και παραλασων τις 

] , - / ο ο, 
κατέχλινε μικρὸν ὑπὲρ του πλουσίου μετα οὖυο που 

] ῷ 
/Ε9ον τῶν παλαιῶν φίλων. 

5. Σὺ ὃ- ὥσπερ. ἐςτοῦ Διοστὸν οἴχον επ. ελθὼν πάντα 

τεθχύμ.αχας χαὶ ἐφ᾽ ἔχ' ἄστῳ τῶν πρατα τομένων μετέωρος 
Β 

εἴ- ξένα γάρ σοι καὶ ἄγνωστα πάντα: καὶ ἤ τε οἰκετεία 
ν 

χαι εἰς σὲ ἀποθλέπει ην παρόντων ἕ ἕχαστος ὅ τι πράξεις 

ἐπιτηροῦσιν, οὐδ) αὐτῷ δὲ ἀμελὲς τῷ πλουσίῳ τοῦτο, 

ἀλλὰ καὶ προεϊπέτισι τῶν οἰκετῶν ἐπισχοπεῖν, [ὅπως] ἐς 

ο παῖθας ἢ ολ τὴν Ἰυναῖχα εἰ πολλάκις ἐκ περιωπῆς 
ἀποθλέψεις; οἱ μὲν Ἰὰρ τῶν συνδείπνων ἀχόλουθοι ὃ δρῶν- 

τες ἐχ ιπεπληγμένον ἓ ἐς τὴν ἀπειρίαν τῶν δρωµένων ἆπο- 

σχώπτουσι τεκμήριον ποιούµενοι τοῦ μὴ παρ ἄλλῳ 
Χαινὸν εἶναί σοι τὸ 

χειρόμακτρον τιθέμενον ώσο οὖν εἰκὸς, ἴδίειν τε 
ανάγκη ὑπ Απορίας χαὶ μήτε νο τα πιειν αἰτεῖν τολ- 

προ τερόν σε δεδε ιπνηχκέναι χαὶ τὸ 

μᾶν, μὴ δόξης οἰνόφλυξ τις αι μήτε τῶν ὄψων πα- 

βατεθέντων ποικίλων χαὶ ὑ πρός τινα τάξιν ἐ ἐσκευασμένων 
αν ο ο» ὃς ει δν 

ειοξύναι εφ ο τι πρῶ τον ἢ δε ύτερον τ τὴν χεῖρα ἐνε γκης" 

ὑποθλέπειν οὖν ἐς τὸν πλησίον δεήσει κἀκεῖνον ζηλοῦν 

καὶ μανθάνειν τοῦ δείπνου τὴν. ἀκολουθίαν. 

16. Τὰ ὃ 
Ψυγόν, πρὸς ἕχαστα τῶν ν πραττομενῶν ἐκπεπληγμένος, 
χαὶ ἄρτι μὲ ΞΝ εὐδαιμονίζεις τὸν πλούσιον τοῦ ος 

ρ 
ἄλλα ποιχίλος εἶ καὶ θορύδου : πλέως τὴν 

χαὶ τοῦ ἐλέφαντος καὶ τῆς τοσαύτης ς τρυφῆς, ἄρτι δὲ 

οἰκτείρεις σεαυτὸν, ὡς τὸ μηδὲν ὢν εἶτα ζην ὑπολαμ- 
ζ κἀχεῖνο εἰσέργεταί 

βίον ἅπασιν ἐχείνοις 

: / Ἡ 
ῥάνεις, ἐνίοτε ὃξ 

; : 
τινα βιώσῃ τον ντρυρ Φήσων καὶ 

ν 

Οἵἴει γὰρ εἲς ἀεὶ Λιονύ- 

σια ἑορτάσειν, καί που καὶ μειράκια ὥραῖα διακονούµενα 

µεθέξων αὐτῶν εξ ἰσοτιμίας. 

καὶ ἠρέμα προσμειδιῶντα Ίλαφ φυρωτέραν. ὑπογράφε 
ς 

σοι τὴν μέλλουσαν Διατριθὴν, ὥστε συνεχῶς τὸ Ὅμη- 

Ρικὸν ἐκεῖνο ἐπιφθέγγεσθαι;, 

Ὁ νέμεσις Τρῶας γαὶ ἐθχνύήμιδας ὺς οὗ νέµεσις Τρῶας χαὶ ἐθχνήμιδας ᾽Αχαιοὺς 

9 Α - τς Ὁ / ο ᾱ ο ῃ ”ν 
πολλὰ πονεῖν καὶ ὑπομένειν ὑπερ τῆς τοσαύτης εὖὐδαι-- 

μονίας. Φιλοτησίαι τὸ ἐπὶ τούτῳ, χαὶ σχύφον ας έθη 
; 

τινὰ αἰτήσας προῦπιέ σοι τῷ διδασκάλῳ, ἢ ἢ ὁ 
Ν λ λ θὲὸ 

προσειπών: αὑ δὲ λαθών, 
εν 5 , κε: ο. / ν 5 
εοει γνοησας υτε απειριας, και αγροιλκιας 

ὅτι μέν τί σε τα. 

χαταχλίσει ἐλύπησάς τινας αὐτῶν, ὅτι τήµερον 

ὕκων τ προὐκρίθης ἀνδρῶν πολυετῆ δουλείαν ἠντληκότων. 

Ιὐθὺς οὖν καὶ τοιοῦτός τις ἐν αὐτοῖς περὶ σοῦ λό" γος” 

Τοῦτο ἡμῶν πρὸς τοῖς ἄλλοις δεινοῖς ἐλείπετο, χαὶ τῶν 

ἄρτι ἐσεληλυθότων ἐς τὴν οἰκίαν δευτέρους εἶναι" καὶ. 

Μόνοις τοῖς "Ἓλλησι τούτοις ἀνέωχται ἡ Ῥωμαίων 
πόλις. 

η ; ο τν - 
Μαΐτοι τί ἐστιν ἐφ' ὅτῳ προτιμῶνται ἡμῶν» 

μες πο ; ; / οὐ ῥημάτια δύστηνα λέγοντες οἴονταί τι παμμέγεθες 

ΧΥΠ. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΗ τα. ΣΙΝΟΝΤΩΝ. 

σε, ὣς πλωσο 

ο ---ἳπ- (670 -- 072) 

απίο 3ἱ05 αάδίδ :. ραγυΠα ο]οσαπ1ς οηἵπῃ Ἠου Γαδη, αἱ ςα- 

Ῥογβια, γοπίγε αλ Ιπλπα.  1ρ5ο ἰπίίαν πηθᾶῖο οὔδογναίο 
ΤοπΙροΓε Πηρυεσκις 65, εἰ ευη πηη]ία {6 Ἰιοπουῖς εἰρηϊβεπίοπο 
εχοερεγηί, ἴθαπε Ργεμεηδπα αἰπῖς αοοαπηΡενε [ηδείί ραμ]- 
Ἰ1Πη 5αργὰ ἀῑνΙ{θπι, Ροδί ἆπος οἰγο]ίθυ απΠΙΟΟΓΗΠΙ ὙθίθΓΗΠη,, 

10. Τα Υοτο απαπσηα ἆογῖς 4οΠΊΗΠΗ Ἱησίθαδης αζηνανῖς 

οημία, εἰ απ ππαππ(ποβαιθ θογαὰ (π ΒΙΠΙ 5πδρθηςης, 

αδίμας: Ρογεσῖηα οη/πα ΠΡΙ οἱ Ιπουσηῖία οηγηία. Ῥουτο Ἠης 

[απη]ία ἵη {6 Ιπ{επά1{ οσµ1ο5. πο οοπν!ναναπα Ππΐσαπο, απῑά 

ἃρας, ομφογναΠί. Χθηιο 1ρ5θ ἀΐγος πο Ἰου οηταί, δοᾷ ργς- 

εερ]{ αίαπα δουν γη (η ρη5 σπα, αἱ αοηάαηί, 5ἱ αἆ ρήρτος 

θ6ἱ χογβίη 5ρε οἴγομπη]αίἰς οσμ]ῖς τοδρ]οἶα5.. Ας ην ἵναγαπι 

απἰάεπα 5ειγί αἰἴοπΙίαπα {6 γἱάθηίος., ηδοΙαια ϱΟΥΗΠΗ, ασ) 

{α6ἱ5, τάεηί, βἱρπιπιαιθ δίίαπη οχ 1ο σαρίαΠ{, {ο πάπ(παη 

αρις αηπη Ρας σ6,Πα556, απος πον απ ΠΡΙ η5ο]θηδη ΙΕ 5ἲί 

πΙαΠΙΙ]ο αρροςιπα, Ὁτ Ιστ [(αο]ο οδί αἲ οοπ/ΙΟΕΠάΠΗΗ, 

5πόατο {ο ῥν Ὠδία πδουσδο οδί, που απάσγο 41111. 515 

ῥο50θγο ΡοσΠΗΠΙ, πο γ]ποςυ5 γἰάδατος πθηπο ἀαρίρις αρ- 

Ροδ[15 νατῖῖς, οτάΐπα απούαπα (γαοίῖς, οτε αἲ α]ά ΡΓΙΠΙΟ 

αὐί Ροδίθα ΠΙάΠΗΠΙ Ρουίσας. Εαγπα Ισίίαν τοδρίσονε αἲ γἰ- 

οἵππα ορογίοβΙί, οἱ Παπ ηπίαι, οἱ αὖ Πο ἀῑκεετα σα: 

ογάΙπεπη. 

16. Οείεταπη νανῖα5 65, οἱ (πηυ]ία απϊπαϊ Ῥ]επης, Ρεῖ- 

{ατραία5. αἆ 5Ἱησυ]α σα Ππηί : οἱ πάπο απἰάσπα Ἠδαίάπα 

Ρνααῖσας ἀἰπ[ίοη αὐγῖ σα δα οἱ οΏονῖςδ, αἱ (αμίαναπα ἀε]1οῖα- 

ΤΗΠΙ: 14η Υ6γο {6 1ρ5ΗΠ1 πῖδετατε, (1 1 Πή π] δὶς αἆ Ίππο 

οοπηραταίας ἀῑν]ίπα, ΥίγεΓα ἵαπιεη {ο αιρήτοιίς: ΠΟΗΠΙΠ- 

α παπα γογο Π]ιιά 4ποσαθ ἵπ ποηίοιη ΠΡΙ νοπῖς, σπα. Πηγ- 

ἀθπάαπα γιοίυτας εἳς τἱίαπα, απϊ αἆ ἀθ[ίοῖας αδαπο οπηῖθης 

115 αδυτας οἱ ὤαπο Ίατο ραγίσερς 5ὶς Π]ογαπα Γαγας. 

Ῥι[αΡίς ΠΙΠΙΓΙΠΑ 5ΕΙΗΡΕΙ {6 αοἰπαα. Ὠἱοηγδία : ας [016 

οιίαπα. αἀο]οςοση{ῖ [ογηηοςί ππηϊςίγαπίες οἱ Ιονίου απιῖ- 

ἀοπίες γαμιαδίίογσιη. ΕΙ Γαἱαταπα γγοπάϊ εοπάΙΠοποπα ΡΙΠ- 

βυπ!, απ δεΠηρος Ηοπιοτίειπα Π]ηά «αοσῖπα», 

Νο Ῥίροαί Τγοᾶδ(ιε οσγεα [1 οἳ ογανῖ5 ΑοΠῖνος | ο) 

πηη]ία [ασογο οἱ ρα[1 {απία» Γοοίαἰ1ς σιαίἶα.. Ἠϊπο απο 

Ἰηναρίατ, εἰ πιασππα. απο ἁπη Ῥοσυ]ΙΠΙ Ῥοδυσης ργορίπαξ 

πεί Μασϊςίνο, νε] αποσπη(αο ἀθ)ΙΠΙ ποπηίηο 16 αρρο]]αης : 

{α Υογο ἑαρίεης ροσυ]ήη, οἱ τοδροπάσπά απ ΠΡΙ ο.5ο αἰαπ]ά 

ἵσηοιαης Ρο Ιππρον] ία, τα5Ηοἰ(αἰῖς αἆθο ορίπΙοηθιη ρή005. 

{τ. Τατ ΠηγΙάΙαπη αλα Ργορίπαἴοπο γείθγπῃ αππΙσΟΓΙΠΗ 

Ῥιαήαπα δαρίςιῖ, οἱ απ Ρεῖας Τη 15ο αθοπΏ[ία ο([ομαϊςίϊ 

αποδάαπα. ἸΠογαπα, 4αοά Ἠοάίς ἵπσνοδδας Ργα]αία5 ο5 γης 

απὶ ΠΩΠΠΓΟΓΙΗΠΗ ]4Π1 ἄΠΠΟΓΗΠΗ 56ος ν [η{θοπα αχ ηαμσογο.  ΦΙαΠΙΠΙ 

Ισίίαι [α]ος πίοι ἴρςος ΠαὈδηίιγ ἆο {6 56ΓΠΠΟΠΟΣ : Ἠου 5οηϊοεε 

ποὺῖς αᾱ τοσα πια]α ἀεογαί, π{ οἴἵαα Ροδί εο5, απὶ Πιοῦθ 

Ίηατοςθί 4Ο0ΠΠΙΠΙ 5υπέ, ΠαῦθαΙς! δἱ, Φοἱἱ5 1ήςου Ογαου](δ. 

Ἠοππαπογπῃ ατΏς ραΐσί. Ου]ά Υογο οδί απο απίθ πος 66Η- 

5οΠΙΗΓ2 ΠΟΠΠΟ 5ο ππομ]ῖς απἰβηκάαπα. πηϊκογίς Ργο[ογεά(ς. 

ΠΙΑΝΊΠΙΠΙ 56 Ρυίαπί αἰ[αίθιη αθιτοῦ Αα γενο, Νο. 



ἄνθρωπος καὶ λιμοῦ π' 
ς 

ἄρτου ἐμφορ Ἠθεὶς, οὔτι γε 
αλ ες 

ὄρνιβος. ὧν μόλις 

οι ποτε 

Ἡ Φασιανοῦ 

Τρίτος 

Νομαδικοῦ 

αταλέλοιπε. τὰ ᾗ τα ο 
σσ ος 

ἄλλος, Ὢ μάταιοι, Φησὶ,τε τε οὐθ' ὅλων ἡμερῶν ὄψε- 
τν ν λ ᾳ ΄ . 

σθε αὐτὸν ουσ Ἰ᾽μῖν τὰ ὅμοια ποτνιώµενον 
σ λ λ ωά « δν ; 3 .ω 

ὰρ Ωστερ τα χαινα των υὑποσπματων ἓν τιμη 

Ἐκεῖνοι 

περὶ, σοῦ στρέφουσι χαίΐ τ 

αὐτῶν παρασκευάζονται. 

οὖν συμπός τον ὅλον ἐκεῖνο σόν ἐστι καὶ περὶ 

που ἤδη 

} 
οἳ ο ορ σα) τῶν λόγων: σὺ δ᾽ ὑπ ἀηθείας πλέον τοῦ 

ιὼν οἴνου ο δριµέος, πάλαι τῆς γα- 
Σ 

ύ ποσεξ Ξ- στρὺς Ἐν ος, πονήρως έχεις, αν οὔτε προεξανα 

Ῥναί ὃν οὔτε μένε έ τοτεινοικένου στηναί σοι χαλὸν οὔτε μένειν ἀσφαλές: ἀποτεινομ. 
κ ος ος 

τοίνυν τοῦ πότου καὶ λόγων ἐτ 

θεαμάτων ἐπὶ θεάµασι παριόντων ---- ἅπαντα γὰρ ἐπι- 
1 Ξ -- / » Δ ασθαί σοι τὰ αὑτοῦ βούλεται ---- Χόλασιν οὐ μικρὰν 

-ω υ / ρα 3 / .. 

ποµένεις μήτε δρῶν τὰ Ὑιγνόµενα μήτε ἀκούων εἴ ὴ 

πὶ λόγοις ς γιχνομένων χαὶ 

«1 ση 
-- . 

͵ 
ἄδει ἢ κιθαρίζει πάνυ ισα μειρακίσκος, αλλ» Π 
ινεῖς μὲν ὑπ) ἂνά Ίεης» εὔχη ὃξ ἢ σεισμῷ συµπε παινε σεῖν 

χεῖνα πάντα Ἰ πυρκαϊάν τινα 

τοτὲ χαὶ διαλύθῃ τὸ συμπόσιο. : 

19. Τοῦτο μὲν δή σοι τὸ πρῶτον, ὦὠ τερε, καὶ 
ἤδιστον ἐκεῖνο δεῖπνον, οὐκ ἔμοιγε τοῦ θύμου καὶ τῶν 

ευκῶν ἁλῶν Ίδιον, ὁτηνίκα βούλομαι καὶ ὁπόσον, 

ος ς ἐσθιομένων. να γοῦν σοι τὴν ὀξυρεγμίαν 

ἕωθεν 

ὤω Μι προσαγγελθῆναι, ἵ ἵνα 

δλ» 

τη ύτοις παρῶ καὶ τὸν ἐν τῇ νυχτὶ ἔμετον, 

δες τοῦ μισθοῦ ξυμθῆναι ὑμᾶς, ὁπόσον τε χαὶ 

ὅπότε τοῦ ἔτους χρὴ λαμθάνε ιν. Παρόντων οὖν ἢ δύο 

 τριῶν φίλων προσκαλέσας σε καὶ παθταθαι χελεύσας 

ἄρχεται λέγειν: Τὰ μὲν ἡμέτερα ὅποῖα ἐ ἐστιν ἑόραχας 

ἤδη, καὶ ὥς τὔφος ἐν αὐτοῖς οὐδὲ ες, Ἀπραγῴδητα 9 

καὶ πεζὰ πάντα χαὶ δημοτικὰ, χρὴ δέ σε οὕτως ἔχειν 
; 2 ος ; ασε, 

ὡς ἁπάντων ἡμῖν κοινῶν ἐσομένων" τεον Υὰρ εἰ τὸ 
ανριώτατον, τὴν Ψυχήν σοι τὴν ἐμαυτοῦ ἢ καὶ νἡ Δία 

3 
ειτ τῶν παίδὸ δων ---- παῖδες τον αὐτῷ ̓ταιδεύσ τος δεόµενοι 

δ 

ος 
δεῖ, ρῶ μὲν το ο καὶ πρι τι 

χαὶ αὔταρχες τοῦ σοῦ τρόπου χαὶ συνίηµι ὡς οὐχὶ µι- 
ν ος ος 

σθοῦ ἐλτίδι τροσελήλυθας ἡμῶν τῇ οἴκίᾳ, τῶν δὲ ἄλλων 

ἕνεχα, τῆς επναίας αι παρ) ἡμῶν καὶ τιμης, ἣν παρὰ 

πᾶσιν ἕ ἕξεις ὅμως δ’ οὖν καὶ ὥρίσθω τι. σὺ δ κ - 
3 / 

ὅτι καὶ βούλει λέγε µε μνηµένος, ὤ φίλτατε 2 καχείνων, 
τρ ἅπερ ἐν ἑορταῖς διετησίοις εἰχὸς ἡμᾶς παρέξειν: οὗ γὰρ 

3 /{ 3] 
αμελήσομεν οὐδὲ 

5 :πολλαὶ δὲ. οἴσθα, τοῦ ἔτους αἳ τοιαῦται συντιθέµεθα: πολλαὶ δὲ, οἶσθα, τοῦ ἔτους αἳ τοιαῦτ 
2 / τν μὴ πο ο. πορις ο 
ἄφορμαί. Καὶ πρὸς ἐκεῖνα τοίνυν ἀποθλέπων µε- 

ους ο 
τριώτερον ὅπλον ὅτι ἐπιθαλεῖς ἡμῖν τὸν µισθόν: ἄλλως 

-- / - 

τε χαὶ πρέτα ον ἂν εἴη τοῖς πεπαιδευµέγοις ὑμῖν κρείτ- 
τοσιν εἶναι χρημάτων. 

ο. λ -. λ 

τῶν τοιούτων, εἰ καὶ μὴ νῦν αὐτὰ 

ΡΕ ΜΕΠΟΕΡΕ 6ΟΝΡΤΙΟΤΙς. 

ὅπως | {α νἰαϊδίῖ, ἱπᾳα1ί, απαηέαπα Ἠἱροη{2 οἱ (πουιοᾶο αρρορίία 
πειρο όκαλος | 5ἱρί οοηρίεης νοταγεγῖ(ὁ ΏΟΡᾶΓΙΠΗ ΓΡΙΠΗ Ἱπαρεγίτας ΠοΠ1ο, 

| 
| 
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εἰ ενα ΒοπΙπ Ρ]θπας, πε Ρος 5ΟΠΙΠΙΠΗ (14 θιῃ ππτη 
ἈπάΙᾷο Ραπο 5α[αίας, πεάππι Ναπιϊαῖσα σαἡίπα, νο] Ῥ]α- 
5απᾶ, 4παΓΗΠΗ γκ ο55α ποβίς το]ἰφ 1. Τογίίας αἰἴας,, Ἱπορί!, 

«Ἱπαυ]έ, πο [οιίς απἶάεπι απἵπηπε Ἱπ[ο]οεεἲς ἀἴεβιας νἱ ο] ες 
ποπηίπεπη Πο Ἰηίος πος 5ἰπι [Πίος αποτοπίοπῃ. Νις οπΊπη 1 
πογ! οα[οεῖ ἵῃ ποπογε (ποᾶσπα οἱ επτα θ5ί : (11Η ΤοΓο εα]σα 
ἴᾳ5 Παετῖξ αΠποίῖες, εἰ Ἰη[ο ρετῆ ές, 5) Ἰοείο Ιασδβῖϊ πηῖ- 
5εγε, οἰπῖοίρης ΠΟΠ πηῖηιας ᾳπαπι πος το[οι{ης.. Ασε ΠΙ φπῖ- 
επι ἰαῑϊα ἆς {6 πιπ]ία γεισαπΕ, εἰ [οτίο Ίατα αὖ οπ]ηπηπίας 
56 Ραταη{ (υἱάαπα θΟΓΗΠΙ. 

18. Οσπν[νίαπι Ιαϊέατ Π]ιᾶ (οίαπη ἔππΠ1 ο5ί, ας ἆ6 {6 5ος- 
ΤΠΟΠΕΣ Ρ]είαπο.. Τα γετο, Ἰηδπείας ν]άο]ῖσαί, Ρία5. Πηξίο 
απ Ρἱρεγῖς ν[ηϊ {οηιῖς οἱ αοτῖς, ἁπάππι πτπεηίο γεηίτο π]α]α 
Ἰάβες : οἱ {απ1θι πεΠιθ απία τθ]ίααο5 5πγσογε ἀθοσγαπα ΕΡί 
εσί, πεσιΕ Πηάπεγε Ππίππη. Ῥτοιεία ΘΓσΟ οοπαροία[ῖοπε, 
4 0Π1 5ΕΓΠΙΟ αῑῑας οκ α[ἴο Παδοῖ ας, ἆππι ερεσίασυ]απῃ 5αοσθᾶΤέ 
5Ρεζίασιπ]ο (οπηπῖα θηΊπι 5ηα οδίθηίατα Πβί γα), Ῥαπαηα 
ΠΟΠ Ρ4ΓΝΑΠΗ 5Η5ΗΠΕΕ, Ργῶ πα πες νῖάες πα) ΠηΠί, πε(ιεα 
απά]ς 5ἳ απὶς οαη/αξ, το] οἴ]ιατα απἰ{ Παβίίης π]ασΠο ἵπ ΡΓΘΙΙΟ 
ἁἀο]εεοηία]α5 : 5ο Ἰαιάας ία φπἰάσπι ηθέθεξατΙο,, οΘΙΕΓΙΙΠΙ 
ἀπ ἴευγα: πιοία εοπεῖἆετε Π]α οπιπῖα ορίας, απ Ππορπαυπι 
αποάάαπα. πυποῖαί, Ἡἳ {πάση ααπαπάο. φοἰναίατ οομγῖ- 
ίαπι. 

19. Ἠφο Ἰίαπιε ριηια ΗΡΙ, φοᾷα]ῖς, αἱ «ανϊςείηια ἴ]α 
οωΠᾶ : ΠΩΗΙ (π]άεπι εερα 6ί οππάϊἀο εαΐο πο Πποππάϊος, 
4 πππῃ νο]ο εί απαπέαπη γο]ο, Πρεγε σαπη[ῖς. απ πέ αοἴά πι 
ΠΡΙ τασίυπη, απἲ οοπεε(ιῖ ἰδία 5ο]αί, οἱ γοηἴοποπα ποςίι- 
ΠΑΠΗ οπηϊΗαπα, Ροίπ]άῖο ορογίεβίἰ ἆς ππεγοεῖο ΙΠίε: γος 
εοπγεπίτε, απαπίππα εἰ σπο απηϊ ἴδπιροια ασεἴρεγο ΟΡΟΙ- 
ἴοαί.. Ῥγαεπίῖρας εἴσο ἆποῦας Ιρακτε απι]οῖς, αἀνοζαίο 
ἴε αἴπια αςείάογε Ἰμςςο, ἄῑσοτε Ἱπαῖρίί : Φα. 5 ποςίτα 
σῖνεπαϊ τα[ῖο, Πογῖ νΙάϊςΙ, οἱ απαπα πη]]ας 5ἲί ἵη ο ΞΗΡΕΙ- 
Ρία Ίοειδς ΠΠ Ίο ἱτασααίαταπι , Ῥεάρείτία οπηπία ο 
οἴν]α : οΡΙΕΓΙΠΗ Τα {6 οχἰκίίππατο το]ο, εἰ ἵ{α {6 Ιη5Ηΐπειε, 
αἱ οοπηηηῖα ποβῖς. βαίηγα ποιη]ηθεῖς οπιηία.  Ἠἰάϊομ]ηπι 
ευἶπι Γαθη[Ε, 5ἱ αποᾷ ργϊπείραίαπα {επεί, απππαπη ΕΡί ΠΊΟΗΠΙ 
ἁοί Ἰογου]α Προγογαπα (ςὶ εἶπί ΠΠ Περί Ἱηςα]οηῖς 
εσεµίος) αππ1 ογεᾶαπα, Γε(πογάΠῃ {6 ΠΟῃ οκ «10 ἀοπηῖ- 
ΏΙΠΙ αγήίτογ. Οπαπάοππἱάσπι τογο οἱ ἀθβηϊηῖ αφ αἷᾶ ορις 
δδί, γῖάεο φπἰάδπα πιοβἰοστ](αίθπι ἔπαπα οἱ Πιογος ειια τὶγ- 
ἴαΐα Ῥραίος οοπίρµίοσαπο, αἴαπα Ιπίε]ίσο, ΠΟΠ. Πιοτοριῖς 
5ρε Ποδίγαπι [6 4ΟΠΙΗΠΙ αροεεεῖςςθ, 5θά οείΘΓΑΓΙΠΙ ΤΘΓΙΠΙ 
οἈιισα, Ρεηενο]εμ[ί ποδίτα, ϱἱ Ποπουῖ5, (επ οΠηΠος. 1] 
μαβεβριη: αἰίαπιεῃ εὔῖαπι ἀθβηϊαξα αᾳπ]ᾶ. Τα γετο Ίρρο, 
Ὑπῖά το]αστῖς, αἴο]ο, 5οᾶ πιεπηἰπετίς, οαε]κςίπηα, ΠΙΟΓΙΠΙ 
εἰἴαπη, ασ Τη. ςο]ορηη[ίαίίρας απηπῖς ἀαΐπγος ηος ΟΟΠΕΟΠ- 
ἵαπειΠη εδί: πεησε οπίπι πεσ]]σεπηι» Ίδία, Ἰἱοοί ἆᾳ Ἰῖς πμ]! 
181 Ιπίεν πο5 οοηγοπίαί : πηα]ί απίεπῃ, Πο, »ἱησι]ῖς 
απηΐς ε[α5ηιοᾶϊ 5απί οεζαςίοπες. Αά ως 6/50 τεςρίοῖεης, 
πποπεγα[ἴογεπι ποβῖς, 5οϊ]σθε πηθγσθᾶθπι ΙπΙροῃος : 
απδα 4εοεί γος επαά]ίος 5αρετίογες 655ε ροουρῖα. 

οἱ αἲἷο- 
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ας 
ταῖς ἐλπίσι τιθασὸν ἑαυτῷ πεποίηχε, σὺ δὲ πάλαι τά- 

λαντα καὶ μυριάδας ὀνειροπολήσας καὶ ἀγροὺς ὅλους 

καὶ συνοικίας συνίης | μὲν Ἠρέμα τῆς μικρολογίας, σαΐνεις 

δὲ ὅμως τὴν ὑπόσχεσιν καὶ τὸ, πάντα ἡμῖν κοινὰ ἔσται; 

βέθαιον χαὶ ἀληθὲς ἔσεσθαι νομίζεις, οὐκ εἰδὼς ὅτι τὸ 

ἀΔ ο Χ / 

90. Ὁ μὲν ταῦτα εἰπὼν χαὶ ὅλον σε διασείσ 

τοιαῦτα 

χείλεα μέν τ’ ἐδίην', ὑπερῴην ὃ᾽ οὖκ ἐδίηνε: 

τελευταῖον δ’ ὑπ᾿ αἰδοῦς αὐτῷ ἐπέτρεψας. Ὁ δὲ αὐτὸς 

μὲν οὔ φησιν ἐρεῖν, τῶν φθων δέ τινα τῶν παρόντων 

χελεύει μέσον ἐλθόντα τοῦ πράγματος εἰπεῖν ὃ μητ 

αὐτῷ Ἰμνοιτ ἂν βαρὺ χαὶ ὶ πρὸς ἄλλα τούτων ἄναγχαι- 
Φ 

πα δαπανῶντι μήτε τῷ ληψομένῳ εὐτελέ. «“Ὁ δὲ 

π- ὤμογς έρων τις ἐκ παίδων κολακεία σύντροφος, Ὡς μὲν 

οὐκ εὐδαιμονέστατος ε, φησὶ, τῶν ἐν τῇ πόλει ἁπάν- 

των, ὦ οὗτος, οὐκ ἂν εἴποις, ᾧ γε τοῦτο πρῶτον ὑπ]ρ 
ία ὃ πολλοῖς πάνυ ἠλιχομένοις μόλις ἃ ἂν γένοιτο πο 

ϊς Τύχης, λέγω δη, ὁμιλίας ἀξιωθῆναι καὶ ἑστίας 

οι καὶ ἐς τὴν πρώτην οἰκίαν τῶν ἐν τῃ Ῥω- 

µαίων ἀρχἢ καταδεχθῆναι: τοῦτο γὰρ ὑπὲρ τὰ Κροίσου 

τάλαντα καὶ τὸν Μίδα πλοῦτον, εἰ σωφρονεῖν οἶσθα. 
Ἐϊδὼς δὲ πολλοὺς τῶν εὐδοχίμων ο ραντας ἂν, εἰ 
καὶ προσδιθόναι δέοι, μόνης τῆς δόξης ἕνεκα συνεῖναι 

τούτῳ καὶ ὁρᾶσθαι περὶ αὐτὸν ἕταίρους χαὶ φίλους 

εἶναι δοχοῦντας, οὐκ ἔχω ὅπως σε τῆς εὐποτμίας μα- 

παρίσω, ὃς καὶ προσλήψῃ μισθὸν τῆς τοιαύτης εὖδαι- 

μονίας. Ἄρχεῖν οὖν νομίζω, εἰ μὴ πάνυ ἄσωτος εἰ, 

δε τι--- εἰπὼν ἐλάχιστον χαὶ μάλιστα πρὸς τ τν 

φη 

/ ς 
ς πίδας ----. 

51. Ἀγαπᾶν δ) ὅμως ἀναγκαῖου' οὗ γὰρ οὐδ ὃν 

Δέχη 

τοίνυν τὸν χαλινὸν μύσας χαὶ τὰ σος εὐάγωγος εἰ 

φυγεῖν ἔτι σοι δυνα τὸν ἐντὸς ἀρκύων γενομένῳ. 

πρὸς αὐτὸν οὐ πάνυ περισπῶντα οὐδὲ θξέως γύττοντ σα. 

οἵ 

μὲν δὴ ἔξω ἄνθρωποι τὸ μετὰ τοῦτο ζηλοῦσί σε ὅρῶν-- 

μέχρι ἂν λάθης τ τέλεον αὐτῷ συνήθης γενόμενος. 

τες ἐντὸς τῆς -κιγκλίδος διατρίδοντα χαὶ ἀχωλύτως εἶσ- 

ιόντα καὶ τῶν πάνυ τινὰ ἔνδον Ἱεγενημένον” σὺ δὲ 

αὐτὸς οὐδέπω δρᾶς οὗτινος ἕνεχα εὐδαίμων αὐτοῖς εἷ- 

ναι δοχεῖς. ον ἀλλὰ χαίρεις γε χαὶ σεαυτὸν ἕξα-- 

πατᾶς καὶ ἀεὶ τὰ μέλλοντα βελτίω γενήσεσθαι γοµίζεις. 

Τὸ δ᾽ ἔμπαλιν σὺ ἤλπισας γέγνεται καὶ ὡς ἡ παροι- 

µία φησὶν, ἐπὶ Μανδροβούλου παρα τὸ πρᾶγμα χαθ᾽ 

ἑκάστην, ὥς εἰπεῖν, τὴν ἡμέραν ἀποσμιικρυνόμενον καὶ 

εἰς τοὐπίσω ἀναποδίζον. 

2ο. Ἠρέμα οὖν καὶ κατ᾽ ὀλίγον ὥσπερ ἐν ρω 

τῷ φωτὶ τότ 5 πρῶτον διαθλέπων ἄρχη κατανοευ» ὡς 

αἵ μὲν χρυσαϊ ἐχεῖναι ἐλπίδες οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ φῦσαί τινες 
Ἴσαν ἐπίχρυσοι : βαρεῖς ὃ δὲ καὶ ἀληθεῖς χαὶ ἀπαραίτητοι 

καὶ συνεγεῖς οἳ πόνοι. Τίνες οὗτοι; ἴσως ἐρήση με; 

οὐχ δρω γὰρ ὅτι τὸ ἐπίπονον ἐν ταῖς τοιαὔταις ἔυνου- 
σίαις ἐστιν οὖδ) ἐπινοῷ ἅτινα ἔφησθα τὰ καματηρὰ καὶ 
5 ἀφόρητα. Οὐχοῦν ἄχουσον, ὦ γενναῖε, μὴ εἰ κάµατος 
ν 
ἔνεστιν ἐν τῷ πράγματι µόνον ἐξετάζων, ἀλλὰ καὶ τὸ 

ΧγΠΠ. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΙΣΘΩ ΣΥ ΝΤΩΝ. 90 --- 55. (οτ6 - οτλ] 

90. Ἠϊς Π]α ἀῑσίΙς (οίαπ {ο οοπιππον1έ 5Ρ6 νατία οἱ ΠΙπῃ- 

βπθίπλ. 5ἱΡί τοδαΙά[έ τ ία νετο, απῖ ἰαἱοπία ο η οἱ πα 

5οπημίανογας» εἳ αβτο5 ἰοίο5 νίοξαιε, Ἰπίο]]αῖς φπἱάρια 

ραπ]]αἴπα πηἱπα{απα ῬαγοΙποπίαηας Ἰπίθῖπι ἵαπιοῃ αάπ]ατῖς 

ἃά Ῥγοπηϊδδίοπεπα, δἱ μα, Οοπηηηῖα πο] ογαπί οπιµία, 

ΠΤΠΙΠΠΙ ΥοΓΙΠΊΠΙΙ6 ε5δο Ρηία5, ποσοίοης Ίσα {α]ία 

Ίαβτα τἶρα»ςο απἶάεπι; πο Παπιθοία»»ο ρα]αίαπι, 

Ὠοπίαιο ρα ριάοΓο 1ρδίῖ ρογπη]{ἶ5.  Αί ἷῆαο 5ο φπάθη ᾱἵ- 

οἵπγυπα. ποραί, απηϊσογαα απίθιη Ῥγα5θηΠαπα ΠΠ ]ηροί 

Ἰπίογοσίσγο, οἱ ἀσετο ααοᾶ πδο 5ἱρί συανο 5ἰ{, απ ἵπ αἲῖα 

οἵαῦ π]ασί5 ποορδΣατία 5ΠΙίΙΠη [αοῖαξ, πθο γ]]ο αεθθρίατο, 

Ἠ]ο γετο τἰγ]αϊς 5επεσἰῖς Ἰοπιο, αἀπ]αΠοπί α- Ῥηενῖα 

Ίπάς αδδιείας,, Εοἱἱοἱβ5ΊπΊπη {6 ο ΠΟΣί6Υ, Ιπαπ]{, 655 απ] Τη 

πας 1Ρ6 5υΠ{ οπηηίαπα, ΠΟΠ περαβῖς, ο] ΡΙΙΠΙΙΠΗ Ίχου 60η- 

Πσονῖέ, αποά ππα]15 νομοπιεπίει οπρίεη{ῖθης γὶκ α Εογίηπα 

ομΗησαί: Ἠου ἀἶέο, ααοᾶ εοηδΙσ[άἶπο οἱ σοπηηΠῖ ΠΙΟΠΣΗ. 

ἀἴδηις Ἠαθίίας ο5 αἴαπο ἵπ ΡγΙΠΙαΠΙ θαΓΙΠΑ, (πο. 5ΗΠ{ Τη 

ΤοΠΙάΠΟΓΗΠΙ Ιπαρογίο, 4ἄοππηπα ουρίας. Ἠοο οπίπι 5αρια 

Οτωί {α]οηία αἱ ΜΙά50 ἀῑν]μας, ἵ πιοάθταίε δοῖας 1. Εηπῖ- 

ἄεια (πΗπά πονῖα ππα]ίος ποβῖ]ες γῖτος απῖ γε]]οπί, 5ἱ απῖὰ 

οιίαπα Ἱπιρεπάεπά πα δέ, ος δ]ορία 6πα5α ευη Που γ]- 

νοτθ, 6ἱ οοπβρῖα οἴτοα Ίππο, αἱ 5οάα[ο5 1ρδίας αίαιο απηῖΟΟξ 

νὶαθεϊῖ : ΠΟΠ ΙΠΥοπίο ααἴριας γοτρῖς [ονίαπαα {παπα Ῥγος]- 

οσα, απἲ Ἠπ]ας {οσίας Ἱηδαροτ οίαπι πιογοράσπη δἱς 

αοοθρίατας.. Β/Πσθιο σαν ρυίο, ηἶδί Ῥαπο ργοβίρας ο 

πο(ᾶΠΗ ο5, [ογο {απίαπη ---- ο γα]άς οχίσαπα απἰά ἆαπη ἀῑοῖε, 

Ἱπρη]ηηϊς αἆ ἴ]ας 5ρες ἔπα». 

941. Ταππεπ Ώουί οοη5]α5 πεζθςςθ οδί : πο(ιθ οΠἴπη ]άἨα 

{ασογο ΠΕΙ Ἱπίοστιπα, Ἱπίνα γοίία Ἠσρτοπ]. Ποοῖρίς Ἱασιο 

ΓΙΘΠΗΠΙ οἱ ος σοπαργΏηϊς, οἱ ΡγΙππαπη [ασ ]επα {6 1ρ5ῖ ρναῬες 

αασππαπο, ηθῦ να]ᾷς {παμοπίί, πθσιο αοπίσπα ρπησοπί!, 

ἆοπες 5οηδίπι Ῥ]απο ππαηδηείας ΠΠ] βα5. Αί απῖ οχίτα απη]- 

Ἰϊαπα 5απί Ποπηῖπες αΏ 60 {6ππρογα αάπ]ταπί {ο γἰάεηίος 

Ἱπίγα «αποεσ]]ο5 9556, αο ποπιίπο Ρτολ!μοηίο Ιπίταγα, ε{ Ιπίθ- 

τΙΟΤΙΠΙ «παπα. 1 ππαχίπ] ΠΠΙΠΗ [αοίΠΠΙ 6556. Τα γοιο 

ΠΟΠΟΙΠΗ ἴρςε γίάθ5, αα τε [ο]ὶχ Π]ῖ5 655 νἱάρατίς : βαμάες 

(αππθη Ἱπίθϊπη, οἱ ἱρςο {6 ἀθοῖρί5, οἱ [αἱηγα 5ΕΠΠΡΟΙ πηε]ίοτα 

Ῥαίας [οτο. Αί Π]]ιᾶ ρ]απο σοπίτα 4 πάπα {απ δρέγαγεταᾶς ἀεσἰά1τ, 

οἱ απο οί ἵπ Ῥτογοιβίο, Μαπάτοβι]ῖ πιογα 5ποσθᾶ1{ Πθρο- 

Πσπα, αοᾷ κἰπσι]ίς Ῥγορε ἀῑθμις πηπιαία οἱ Γοίγο Ρεάεα. 

{ογαί. 

95, Ῥαμ]]αίπα ἰίααιο οἱ ροάείοπίίπι φαδὶ Ρος ΟΡΣΟΝΤΑΠΗ 

Ίπ6σπα. {πα Ῥυίπιαπα Ῥουδρίσίοης ΙΠίο]σοτο Πποῖρίς, 41685 

Ί]ας 5Ρρο5 πΙμῇ] ἐαΐςςε αἰῑαᾶ απαπι Ῥα]]α5 ασπεας σο]ογῖ5 αἲι- 

τοῖ; 6ταγες απίθπι, Ύεγο5, Ἰπονίαβί]ες Ῥετρείποδᾳιθ 18- 

Ῥογ05.. Οἱ πί 15 [οτίο τοσαθῖς; πες οπἶπι γῖάσο απϊά 

ἸαβοπΙοδΠῃ 51{ ἰα]ἲ ἵπ οοπνἰοία, που Ἰπίε]]!σο, αασν πιο]εδία 

αίαπο ἱπίο]οταρῆία ἀἰκοίς. Απάϊ ἱίααπε, νε ορίππα, εί 

ΠΟΠ Ίου 5ο] ππη, ἅπ 40ος 1ηδίέ ἵη Ίου ποβοίίο, εχρεπᾶε; 5θά 



(5ο, 690) ΧΥΊΙ. ΡΕ ΜΕΝΟΕΡΕ 
τε. ι ος. ν ο ο 

αἰσγρὸν καὶ ταπεινὸν χαὶ συνόλως δουλοπρεπες οὐκ εν 

ς τιθέµενος. 
/ ντα 

µέμνησο μ.ηχέτι ἐλεύθερον 

παρέργῳ τῆς ἀκροάσεως 

98. Καὶ πρῶτόν χει 

ἀπ ἐχείνου μηδ δὲ εὐπατρίδην 
Ν / ΑΝ 3 

γὰρ ταῦτα, τὸ Ἰένος, τὴν ἔλευθε 

ἔξω τοῦ ὁδοῦ καταλείψων ἴσθι, 
Ν 1) 3 / 3 λ 3 / 

σαυτὸν λατρείαν ἀπεμπολήσας εἰσίῃς: οὗ γαρ ἐθελήσει 

σοι η Ἔ λευθερία ξυνεισελθεῖν ἐ ἐφ᾽ οὕτως ἄγεννη πρά- 

γµατα καὶ ταπεινὰ εἰσιόντι. τος οὖν, εἶ χαὶ πάνυ | 

ἀγβέσῃ τῷ ὀνόματι, καὶ οὐγ ἑνὸς, ἀλλὰ ολων θοῦλος | 

το 

ν σεαυτὸν οἴεσθαι: πάντα 

ίαν, τοὺς προ Ὑόνους μ] 
τ 

ΕΤ. πε ειδὰν ἐπὶ τοιαύτην 

ἀναγκαίως ἔση καὶ θητεύσεις κάτω υενευκὼς ἕωθεν εἲς 
ἑσπέραν « ἀεικελίῳ ἐπὶ μισθῷ; » καὶ ἅτε δὲ μὴ ἐκ παί- 
δων τῇ δουλεία ξυντραφεὶς, ὀψιμαθήσας δὲ καὶ πόρρω 

που τῆς ἡλικίας παιδευόµενος πρὸς αὐτῆς οὐ 

Χιμος ἔσῃ οὐδὲ πολλοῦ ἄξιος τῷ δεσπότη: διαφθείρει γάρ 

σε ἡ μνήμη τῆς ἐλευβερίας ὑπιοῦσα χαὶ αποσχερταν 

ἐνίοτε ποιεῖ καὶ δι) αὐτὸ ἐν τῇ δουλεία πονήρως ἅπαλ- 

λάττειν, πλὴν εἰ μὴ ἀποχρῆν σοι πρὸς ἐλευθερίαν νο- 
µίζεις, τὸ μὴ Πυρρίου μηδὲ Ζωπυρίωνος υἱὸν εἶναι. 

μηδὲ ὥσπερ τις Ἠιθυνὸς ὗ ὑπὸ μεγαλοφώνῳ τῷ χήρυκι 

ἀπημπολῆσθαι. Ἀλλ' ὁπόταν, ὦ βέλτιστε, τῆς νου- 

μηνίας ἐπιστάσης ἀναμιγχθεὶς τῷ Ἡυρρία καὶ τῷ ζω- 

πυρίωνι προτείνῃς τὴν περα ὁμοίως τοῖς ἄλλοις οἰκέταις 

χαὶ λάδης ἑ ἐχεῖνο δτιδήποτε ἦν τὸ Ὑεγνόμενον, τοῦτο ἡ 
πρᾶσίς ἐστι" πήρυχος γὰρ οὐκ ἔδει ἐπ᾽ ἄνδρα ἑαυτὸν 

χρόνῳ μνηστευσάμενον 

/ σα, 
πανυ ευοο- 

ἀποκηρύξα αντα καὶ μακρῷ 

ἑαυτῷ τὸν Ρεσπότην. 
94. Εϊτ .ὢ κάθαρμα, φαΐην ἂν, καὶ μάλιστ α πρὸς 

τὸν φιλοσοφεῖν φάσχοντα, εἰ μέν σέτις ἢ πλέοντα κα- 
ταποντιατὴς συλλαόθὼν ἃ ληστὴς ἀπεδίδοτο. ὥχτειρες 

παρὰ τὴν ἀξίαν] δυστ πυκουγτα Ἆ εἴ τίς 
σου λαθόµενος Ίγε δοῦλον εἶναι λέ ἴων, ἐβόας ἂν τοὺς 
νόμους καὶ δεινὰ ἐποίεις καὶ Ἠγανάκτεις καὶ, ὦ γῇ 

γάλη φωνη ἐκεχράγεις ἂν, σεαυ- 
ἕνεχα ὀθολῶν ἐν τούτω τῆς ἠλικίας, | 

δοῦλος Ἴσθα, Χαιρὸς ἦν πρὸς έλευ- ] 

θερίαν ἤδη » αὗτῃ ἀρετῃ καὶ σοφία ἆ φέρων ἅπημ- 

πόληκας, οὐδὲ τοὺς πολλοὺς ἐκείνους λόγους αἴδε- 

σθεὶς. οὓς ὃ καλὸς Πλάτων Ἡ ὃ Χρύσιππος Ἡ Ἡ Ἄριστο- 

τέλης διεξεληλύθασι τὸ μὲν ἐλευθέριον ἐπαινοῦντες; 

τὸ δουλοπρεπὲς δὲ διαθάλλοντες: χαὶ οὐχ αἰσχύνη χό- 

λαξιν ἀνθρώποις χαὶ ἀγοραίοις χαὶ βωμολόχοιςά ἄντεξετα-- | 

ζόμενος καὶ ἐν τοσούτῳ πλήθει ἄστικῷ μόνος ξενίζων 
τῷ τρίθωνι χαὶ πονήρως τὴν Ῥωμαίων φωνὴν βαρθα- 
ρίζων, εἶτα δειπνῶν δείπνα θορυθώδη χαὶ πολυάνθρωπα 

αυγκλύδων τινῶν καὶ τῶν πλείστων μοχθηρῶν: καὶ ἐν 
αὐτοῖς ἐπαινεῖς φορτικῶς καὶ πίνεις πέρα τοῦ μετρίως 
ἔχοντος, ξωθέν τε ὑπὸ χώδωνι ἐξαναστὰς ἀποσεισάμε- 

νος τοῦ ὕπνου τὸ ἤδιστον συμπεριθεῖς ἄνω καὶ κάτω ἔτι 

τὸν χθιζὸν ἔχων πηλὸν ἐπὶ τοῖν σχελοῖν. Οὕτως ἄπο- 

ρία μέν σε θέρµων ἔσχεν ἢ τῶν ἀγρίων λαχάνων, ἐπέ-- 
λιπον δὲ καὶ αἱ χρΏναι ῥέουσαι τοῦ Ψυχροῦ ὕδατος, ὧς 
ἐπὶ ταῦτα σε ὑπ ἁμηχανίας ἐλθεῖν; Αλλὰ δηλον ὥς 

οὐχ ὕδατος οὐδὲ θέρµων, ἀλλὰ πεμμάτων καὶ ὄψων καὶ Ι 

Ἀ ας 
αν σεαυτον ὡς 

χαὶ θεοὶ 5 µε τῃ 
ν 

τον 

«) 
ρτε 

μ 
ὅραν 
ο 
0 
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σπἷᾶ προ, απἷά Μπ] αἱ οπηΠΙΠο 5οιγΊ]ο Ἠαβραί, ποτ ο)ῖ- 

ἴ6υ απά1, 

93. Αο ῬηημΠα απϊάσπα Πας πποτηοπίο, αὖ Π]ο {ο {σπι- 

Ρ016 ΠΟΠ [401 ΠΡΕΤΗΠΗ, ΠΟ ΤΠΞΘΠΝΙΠΗ ριίαΓο. 

Ἠρεγίαίαια, Ππα[ογος, πα.ς οπηπῖα οχίτα {6 πιοῃ. Π]ιιά τοιᾖ- 

οίαγαπα 5οἴἴζο, αααπι Ῥηπηαπα αἆ {α]α πηπίς[οΓΙΠΠη α {5 ἴρσο 

πιαποῖραίας Ἰπίγανοτϊς. Νες οπῖπι Ἰηστοάί {σοι Τήρονίας 

γο]αί, απῖ αἆ Ιρηοβ]]α αἀεο ποσοίῖα αἱ Ἰπηῖ]ία Ἱπσγοδίατο, 

ΒεΙΥΗ5 Παφμοα, απαπ{ηπηγ{5 1ος ΠΟΠΠΘΗ «τανθι]5, που ππ]ας, 

5ο πππΓ{οΡΙΠ 5ογγ5 ετῖς πθορςσατίο,, 6{ 5ειν]]ο5 ορθγας οἱ)- 

5Ηρο οπρίίο ργαδίαβίς α ΠΊαΠ6 ΙΠάς6 Π5απθ αἲ ΥΘΣΡΟΓΑΠΙ:, 

πιογοσάο Ιπ]αἰςκίπια : αἱ ἱαπ6 παπα Ἠοπιο ἨΟΠ ἃ ΡΠογο Ίπάε 

5ευγ Πο ἳ Ἰηπηπίίας, 5εᾷ σπί 56το ἀΐδοας αἰσιο ορίαίθ ]άΠ1 

ῥγογεεία ΙηςΗίπεπάπατη {6 ΠΠ (παδϊάσνϊ5, ποῦ να]άο ρτοβα- 

Ῥετῖς, πες πιασπῖ Ργδι νιάδβετο ἀοπηῖπο. Οογγηπαρῖ{ οηΏἴΠι 

{6 5πρίεης Ἰμανία[ῖς τεσογάα{ίο, θἱ ποςῇ]το [α6ἱ ΤΟΠΠΙΠ- 

σπαπ1, θ6ἱ θα Ίρδα 46 εαυςα δειν]ηίο πια]ο ἀε[αηοῖ :. Πϊςὶ 

{οτί ἴ]ιά ςαἲῖς οξςε ρηίας αἆ Παγίαίοπα, αποά πο Ῥγνγηία 

πθ(πε Ζοργτὶοηῖς β]5 65, πεαπα αἱ Βϊμγπις αΠπαίς 50 

τοςα]] ΡΓῶ6οΠ6 γεηςΗ. ΎετΙ εΠΙΠΙ Υετο, (παπα δα γὶν 

ορππα, Ἱηδίαπβρας σα]επάῖς ρειπηϊσίας Ῥντι]μία ας 7ο- 

ΡγΟΠΙ, ΠΙΑΠΠΠΗ ΠΟΠ. πηῖης παπα ΠΙ αλῖ 5ονῖ Ρουγῖρας, 

εαρίεδ(πο απἱοφα]ά οδί αποᾶ ΠΡῖ τοΙί» Ίσο γετο γοπα1ῖο 

ΡγάΕΟΠΕ 4πΙάδΠ1 ποῃ. ογαί ορα5 ΤΠ νίτο απῖ {ρ5ο 5110 567 

Ῥγαοοπίο γοπάςτεί, εἴ Ἰοη5ο ἴ6πιροτα Ἠθγῃ απηρίγοί αἱ 

σσαξῖ Ῥγοζαγδίς. 

σσπις οΠ/Πῃ, 

δι : 

»4. Τα νοτο, ῬισαππεΠίαπα Ποπηηῖς, Ῥνορο ἀἰχαιίη, 

Ῥγοδογ πα αἆ ουπα, ααῖ ϱἱ]οςορΠΠα 5ε (ρναί, 5ί {ο πατ]- 

παπίοπα Ἰιοςίΐ5 απ 5αηπιθιδεηέ πανίπα, τε] Ρίταία οαρίυπι 

γομαἰαἶδδοί, πὶκογανοτίς ία, πί ρτα ος ἀῑση[ίαίουι εαἱαηι[[ο- 

551 : αἱ 5 ας, ππαπι Ἰη]εοία, 5ΕΙΥΗΠΙ {6 5ΠΠΠΙ ρεγ]βοθης 

αράπχἰςςοί, Ίοσος5 Ῥγος]αππατος, οἱ (πἱπ(ατοΓῖς, εἰ ΙΠπάΙσηαγθ- 

ηἶδ, εἰ Τεγταπα ἀθοξδηιθ Π]ασηα Τοςο {ερίατονίς : 5εᾷ {ο ἵρειπα 

Ῥαΐσο5 μτορίαυ ΠΠΠΙΠΙΟΣ, ἵη Ίου ορία[ἶδ, αππη, 5ἱ γε] παίας 

65505 5οινα5, ἴοπιρις εγαί Πραγίαίεπα οἴτοιπηςρίεςγς, ΟΠΗ 

Ίρρα ἴο γἰτπίε οἱ φαρῖοπίῖα α]ίτο γεπαἸάΙςίῖ, πΙμ τουϊέας 

πηπ]ία» Π]ας ἀἰπριίαίίοπες, απας ρπ]εμεν Ῥ]αΐο, οἱ Ο11Υ51Ρ- 

Ρας, οἱ Ατὶςίοίε]ες 1Π Ἰαπάε Πβετία[ἰς οἱ ςειν]ῖς Παη(α(ἷς 

γΠπρεΓαΓἴοπθ οοη5ΙΠηΣΟΤΙΠ{2 πεσΠθ ριάσί ἴο επ αἀπ]αίο- 

τρις οἱ [ογεηςί ἵπτθα εἰ πἰάσοτοπι εοεἰαπίρας εοπιῃοΠ!, οί 

η ἱαπία Ὀτρίς πι] Π(αάῖπα 5οἶππα Ῥοεγορτίπο οΗΠα ρα]ίο 

οοηβρίοῖ, θ6ἱ ππαἰα που. 5ἶπο Ῥατρατίε Ἠοπιαπογαπα Ἱπσια 

Ἰοηπ1, {ππι ο ρῃας πάτο {ππππ]ίαοδας αἱ πππ]{ογαΠα Ποπηῖ- 

ΤΠ, ΟΟΠΥΘΠΑΤΗΠΙ οἱ ππα]ογοπῃ Ῥατίεπι ΠπαΙογΙΠΙ 2 ΤΠ Πῖς 

1ρεῖς οοην]ν]ϊς Ἰαμάας Ἱπιροτίαπε, αί Εἱ0ῖς α]ίτα πιειοστῖ- 

ἰαΐοια, οἳ πΊαπο αἲ πιηπαβα] ΞΟΠΙΠΙ 5ΗΤ56Η5, εχειςςᾶ 

εοπηηῖ ρατίο εαν ἰπδίπαα, 5ΗΓ5απα ἀθοίδαπῃ ουιτῖς ΠΠ1 αηϊς, 

Ποξίογππα απο Ἰαίαπα ἵῃ ογατίθας οἵγοιππ[εΓΘης»” ΑάεοπΠο 

ΙΠΟΡ5. Ἱαρίπογαπα οΓα5 αιί αΦτΕΣΗΙΠΙ ΟΊΕΓΙΠΙ, 4460Πθ ἆ6- 

{οσεσιαπί {ο Γτοηίες Πῑσιάα πιαπαπίες, τί ρτῷ ἀθδρεγαί[ίοπα 

αᾱ ως ἀογοπίεςὸ Φεᾷ αροτίπῃ 5οϊΠοεί οί, ία πο απ ασ» 
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οἴνου ανθοσμίου ἐπιθυμῶν ἑάλως, καθάπερ ὦ λάθραξ 

αὐτὸν μάλα δικαίως τὸν ὀρεγόμενον τούτων λαιμὸν 

διαπαρείς. Παρὰ πόδας αν, τῆς λιγνείας ταύ- 

της τἀπίχειρα, καὶ ὥσπερ οἵ πίθηκοι δεθεὶς χλοιῷ τὸν 

τράχηλον ἄλλοις μὲ ν Ύέλωτα παρέχεις σεαυτῷ δὲ δο- 

χεῖς τρυφᾶν, ὅτι ἔστι σοι τῶν Ἰσχάδων ἀφθόνως ἔντρα 

γεν: Ἡ δὲ ἐλε υὐερία καὶ τὸ εὐγενὲς αὐτοῖς φυλέταις χαὶ 

φράτορσι φροῦδα πάντα καὶ οὐδὲ μνήμη τις αὐτῶν. 

95. Καὶ ἄγαπητ ὃν, εἰ μόνον τὸ αἰσχρὸν τοσο τῷ 

πράγματι» δοῦλον ἀντ ἐλευθέρου δοχκεῖν, οἳ δὲ πόνοι 

μὴ χατὰ τοὺς πάνυ τούτους οἰχέτας. Ἀλλ᾽ δρα εἰ με- 

πριώτερά σοι προστέτακται τῶν Ἀρόμωνι καὶ Τιθίῳ 

προστετ ταγµένων" ὧν μὲν γὰρ ἕνεκα τῶν μαθημάτων 

ἐπιθυμεῖν φήσας παρεῖληης σε, ὀλίγον αὐτῷ μέλει. 

Τί γὰρ κοινὸν φασὶ, λύρα καὶ ὄνῳ; πάνυ Ὑσῦν, οὐχ 

ὁρᾶς: ἐκτετήχασι τῷ πόθῳ τῆς Ὁμήρου σοφίας Ἄ τῆς 

Δημοσθένους δειγότητος ἢ τῆς Ἠλάτωνος μεγαλοφρο- 

σύνης, ὧν ἦν τις ἐχ. τῆς ψυχῆς Ἀφέλῃ τὸ Ἰρυσίον χαὶ 

πὸ ἀργύριον χαὶ τὰς περὶ τούτων φροντίδας, τὸ χατα- 

λειπόμενόν ἐστι τΌφος καὶ µαλαχία καὶ ἠδυπάθεια χαὶ 

ἀσέλγεια χαὶ ὕθρις χαὶ ἀπαιδευσία. Δεῖται δή σου 

π᾿ ἐκεῖνα μὲν οὐδαμῶς, ἐπεὶ δὲ πώγωνα ἔχεις βαθὺν 
σω 

χαὶ σεμνός τις εἶ τὴν πρόσοψιν χαὶ ἵμάτιον η ον 

εὖστ αλῶς περιβέθλησαι χαὶ πάντες ἴσασί σε Ίραμμα- 

τικὸν ἢ ῥήτορα ἢ φιλόσοφον, χαλὸν αὐτῷ δοχεῖ ἄναμε- 

τινα τοῖς προϊοῦσι καὶ προποµ-- μ. ίθαι χαὶ τοιοῦτόν 
φιλομαθὴς τῶν 

πεύουσιν αὐτοῦ: δοξ ξει γὰρ ἐ ἐκ τού του χαὶ 
ν/ 

Ἓ) λληνικῶν μαθημάτων καὶ ὅλι ὡς περὶ παιοειαν « φιλό- 

ας 
Ἰντὶ τῶν θαυμα- γχαλος: ὥστε κινδυνεύσεις, ῶ γενναῖε; 

στῶν λόγων τὸν πώγωνα χαὶ τὸν τρίόωναι μεμισθωκέναι. 

Χοὴ οὔν σε ἀεὶ σὺν αὐτῷ ὀρᾶσθαι χαὶ µ.ηδέποτε ἄπο- 

Ἰείπεσθαι, ἀλλ ἕωθεν ἐξαναστάντα, παρε έν σεαυτὸν 

θὀφθησόμενον ἐν τῃ θεραπείᾳ καὶ μὴ λιπεῖν τὴν τάξιν. 

Ὁ δ) ἐπιδάλλων ἐνίοτέ σοι τὴν χεῖρα, ὅ τι ἂν τόχην 

εἴ τοῖς ἐντυγγάνουσιν ἐπιδεικνύμενος ὡς οὐδὲ ὁδῷ 

αδίζων ἀμελής ἐστι τῶν Ἀ]ουσῶν, ἀλλ εἲς καλὸν τὴν 

ἐν τῷ περιπάτῳ διατ ἴθεται σγολή ιΥν. 

96. Σὺ ὃ) ὃ ἅθλιος τὰ μὲν παραδραμὼν, χὰ δὲ 

βάδην ἄναντα πολλὰ καὶ χάταντα --- τοιαύτη γὰρ, ὣς 

σα. Ἡ πόλις ---πε ριελθὼν ἵ ἱδρωκάς τ τε καὶ πνευστιᾶς, 

τινὶ τῶν φίλων; πρὺς ὃν Ἴθε, αεὸ 

ὅπου καθίζ ζης ἔχων ὀρθὸς ὑπ᾽ ἀπορίας 

τὸ βιθλίον προχειρισάµενος: ἐπειδὰν 

τοτον ἡ νὺξ καταλ άθην λουσάμενος 

πονηρῶς ἀωρὶ περὶ 
δεῖπνον οὐκέθ) ὁμοίως ἔντιμος οὐδὲ περί- 

παροῦσιν» ἀλλ ἤν τις ἄλλος ἐπεισέλθῃ 

ἐς τοὐπίσω σὺ, χαὶ οὕτως ἐς τὴν ἄτιμο- 

τατην γωνίαν ἐ ἐξωσθεὶς κατάκεισαι μάρτυς ! μόνον τῶν 
/ Ν .ο δα 

ο ο Ξνων, τ ὁστᾶ, ει ἐφίκοιτο μέχρι σοὺ. γα- 

κἀκείνου ἔνδον 
/ ΑΝ 

Ὕομενου» μ.ηθξ 
5 ; 
αναγιγνώσχεις 

Μ ν ο 
δὲ ἄσιτόν τε καὶ ἅπ 

αὐτό που σγεδὸν τὸ υ-εσ' ονύχτιον 

λ 
ἢ τὸ σχληρὸν τῆς μαλάγης 

εἰ ὑπεροφθείη ὑπ' τὸ τῶν 

προσ τακειµένων, ἄσμενος λιμοῦ παροψώμενος, 

Οὐ μὴν οὐ» Ἡ ἄλλη ὕόοις --. ἀλλ᾽ οὔτε ᾠὸν ή] ῄ ή ρ ] ἤ 

θάπερ οἳ Ἀόνε ς περιεσθίων 

φύλλον, ᾧ τὰ ἄλλα συνειλοῦσιν, ε 
µ 

ὕπο 

ΧΥΙΙ. περί ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΙΣΘΟ ΣΥΝΟΝΤΩΝ. 25,26. ΄ Ἁ{ -- ϱ8) 

ποηιθ. ἸαρίΠογΙα, 5ο Ῥεἰαπίογαπη οἱ Ῥηἱραπομίογαμ οἳ 

νπὶ ο ογαίἵ οαρἰά[ίαία οαρίαῦα, Παρί πιαπηί Πηδίαι, ἴρδα Π10- 

Πίο, απο αρρείετεί ἰδία, σα]α ομ[οδεπη. Ῥγωδίο οἱσο 

ευπί Πσιγποπῖς 1]ίας Ῥναηηία, οἱ Ἰηδίαγ 5ΙΠΙΙΟΓΗΙΗ οο]]ατί 

γ]ποία5 ΠΙ5ΗΠΗ ργα ος ας, {οί νεο ἵπ ἀε]ίοῖῖς ο55ο ν]άοεῖς, 

απιοᾷ Πσοί (παπίσΠα Ἰαθεί ἀανοτατα Που. ΟδίογΙη ροι- 

ἴα5 ΟΠΗ 1ρῖς (ρα ρας. οἱ 5οάαρις, Πσρίι οναπετιη!, 

που πΘΗΛΟΥΙΑ Π]ογή α]]α ΞΙΡεγο»ί. 

90. ΑΟ Γοτοπάπα ογαί, 5ἱ 5οἶα ηρίαάο Ἰποςδοί ῖς 

ποσοίίο, αποᾶ ]απῃ Ῥτο Ἰρεγο 5ενι5 γ]άθαιίδ; πες Ἰαροτος 

οιίαπη Πάεπα απὶ Ῥ]αηε 5αιγἰς.. ὙδΙπα νίάς πα! απ. Π]οᾶε- 

ταίῖονα ή Ἱπ]αποία 5ἵηί, Ύπαπα Ὠγοπποηἱ απί Πίο. Ναῑι 

ἀοοϊεῖπα ἴῆα, ους 5ο οπρίἀαία ἀποίαη α5οἶν]ςδο {6 ἀῑοε- 

Ῥαΐ, Ῥαπη 11 σπα» οδί: α]ά οηίπα, αἴππί, αδίΠΟ ΕΠΗ Ίγγα» 

ΝΙπηΙΓΙΠ οΠΙΠΙΠΟ (ΠοήΠ6 γΙάες») Ἱπίαροδοπηί οπρίααίἲ 

Ἠοπησιίσα". φαρίθηεία, απί Ὠεπποκί]οπίσς σνανἠαἰῖς, αὐἲ 

πιαση]βορηίία. Ῥ]αϊοπίς : άπογαπ] 5ἱ απῖς οχ αΠίπΙΟ αΗΓΗΠΙ 

απ[εγαί οἱ ἄΓσεΠΙΠΠΗ, οἱ θαΓΙΠΗ ΤΟΓΗΠΙ ουΓά5: αποα 5αρογεδί, 

[α5ί15 οδί, αἱ ππο]Πῖες., οἱ νοιαρίας, οί Ἰαχυπίες, οἱ 60ΠΙ- 

πιθ]ία, οἱ ταδ[ίας. Δά Ιδία νογο που (παπα {6 ορ» Μαβεί : 

νογαπα, φποπίαπα Ῥαγβαπα πάθος ργοναΠα οἱ Υυ]{άΠ1 ΥοπεΓᾶ- 

Ῥΐ]οπα, οἱ ἄγασο ΡαΠίο ἀεσεπίοι αιη]σία5 65: εἰ απο ΟΗΙΠΕ5 

ΕΤΑΠΙΠΙΑΠΟΠΗΑ {ο 6556 πογιηί, απ{ τηείογεΠα, απί Ρ]ή]οςο- 

ΡΠα, Ρο γαπα 11 νἰάείατ, Ῥεγπηϊςίαπα 6.5 611411 οχ Ίος 

5οπογα αΠηπεπα ργσεάσπρας ἱρεαπῃ οἱ ἀοάπεεπίοας: νἰ- 

ἀθρῖίαν οπίπ Ίρσα Ίας Το 1ρ5ε 4ποήο Ον ζαγΠα Π{ογανΙ η 

οπρίάις, εἰ απίνοδίπα ρυ]ο ην πα ληῖς Ηλίας, απο) τη ἀοοίπίπα, 

Ιηοδί, Παφ16 Ππεία5 ο5ξ, πε ϱ.ο παπα] αηαἶς 1Ηἱ5 

5ογπιοπίρς {πῖς βατραπα ρα] (6 Ἰοσαναιῖς. Ορονίαί 

Ἰαίίμν {ο 56ΠΠΡΟΓ ΟΠΗ 1ο οοηδρῖοἰ, Πθς ΠΠ(ΠΑΠΙ ἀεσίθ- 

τανῖ, 5οἆ πιαπε 5αγσεηίεπα ργαμθγε {ο γἱάσπάαπη ἵπ ο[ῇσῖο, 

πος ἀθ5θιθγο ογά1Πος5. ]α γενο παπα ΠΟΠΠΙΠ(ΙΠΑΠΗ ΠΡί 

Ἰη]εσία, αποᾶ. ἵπ Ῥαοσσπη γεπεέ, πηρα, οδίομάεης οἳ- 

γῆς, 5ο 6 ἵη τῖα (πἱάθπι οΠΓΑΠΙ ΜασαγαΠ 4δροποία, 5οἆ 

1ρδήπῃ απο 1η 1πεγο εοπ[ηςῖ! οἵπη Ώθηθ οἱοσαγθ. 

Σίμάῖοδας. 

96. Τα Υοτο πηῖδου ΡαΓΗΙΠΙ ηπα Ο1ΓΙΘΗ5, ΡὰγΙΙΠη Ἰοηία Τῃ- 

στοδς5, Ρεν ατάπα πηπ]ία οἱ ἀθολϊγία ({α1ἱ5 οπῖπα οδί 5. αἱ 

ποςί1), Ρος οἴγοπϊέαπη Ἰλαπα δαᾶα5 οἱ απ]ιο]ας : οἱ 4η 1] 

Ἰπίας ΟΙΠΗ αΠΙΙΕΟΤΗΠΙ απο, αἆ ποπ Ἱηνϊδῖ, οοΙ]οφιίαϊ, 

ἴα, απὶ πο 5οᾷσπάϊ φπἱάεπα οορίαπα Ἰάβεας, αδίαηδ, 41011 

ἀορτοπη(ο με] ]ομῖς. ΘπσΠ1 γογο οϱὶ 

Ῥοίμδᾳο ονροτίαιη πον ορργεςδί!, Ιοίᾳ5 πια[ε, Ιπ{ορεςίῖνε 

ΙΙ] 5ἱ{ αασά ασαδ. 

οἶτοα ἱρ5απα [6γο Πηθάἶαια ποσίθηα αἲ εΦΠαΠΙ Υοηῖ5, ΠΟΠ 1411 

τί απία οποταίας, πθσπα οοπβρἰσϊεπάας ργδεπίρης, 5εὰ 

5ἱ φας αἰας 5αρειγοπῖί Γουρη{ῖου, {α Ροδί {ουσια, αἴσπο ία 

1η οΟΠΕΟΠΗ ΠἰςςΙΠΙΠΗ απσα]άπη αχρι]ςιις {αδίῖς πιοῦυ ασσαπηρίς. 

οοΓΙΠά αα” ργα [ουσ Π{ΗΓ, ος5ᾶ. 5ο]α, πιοᾶο εα αἲ {ε Ρεῖ- 

γοπίαπε, 1οᾷσης οΠΠΗ Ἱηδίας, απξ 5ἴοσσπα ππα]νας {ο μπα, 

ομῖ Ἰπτο]νηηί αἶίας δἱ απα ἀοερίοίαπίαν αὖ Ἠῖ5 απὶ απο {6 ἃ0- 

οππιὈΠ!, η Γαη]ο ΠαΏοηίου οοΠποᾶσης Ἰηδίαν οὐβοπῇϊ. Ὑδ: 

τιΠῃ πος ἁλία οοπἰηηηο]ία αθοςέ : 5εᾷ πεῴιια ΟΥΙΠΗ δο]α5 Ἠάδες 



ΧΥΠΙ. ΡΕ ΜΕΒΟΕΡΕ 
το 2 

τὼν αυ- 

{σφι -- 057) 

έχεις μόνος στ οὐ Ἡρ ἄνα Ὑκαϊόν ἐστι χαὶ σὲ 

πλησίον παχεῖα καὶ πιµε πο 

ς ἡμίουμοςὴ ἢ φάττα τις ὑπόσκληρος, ὕθρις 

Πολλά άχις δὲ ἣν ἐπιλίπη το 
Ν 2 ον 3 εως δ Ἆν τρ .- 

τινὸς αἰθνιδίως ἐπιπαρόν τος. ἀράμε νος διάκονος 
ν ’ 

τὰ σοὶ εκείνῳ παρατεθειχεν 
/ 

ὑποτονθορύσας, 
α 3 -ω / Ν « Ὀνν, / . Ἂ 

γὰρ ἐν τῷ µέσῳ Ἡ συὸς ὑπογαστρίου ἢ 
ο ος εν ον ος / πα ο Αν ο Π : 

παντὸς Ἡ τὸν διανέµοντα ἴλεων ἔχειν τὴν Προμη- 
{δν 

θέως µερίδ 

τιμ. μία. 

παρακείμενα φέρων 
5 / ι 

τεμυομενου μ.5ν 

ἐλάφου, χρὴ ἐκ 

α φέρεσθαι, ὁστᾶ χεχαλυμμένα τῇ πιµελῇ. 
ΑΝ ο ον νὰ. ὃν λοπάδ' ας ο Ἡ 

Τὸ γαρτῳ μεν υπερ σε την Λοπαοσα πι ερ ος τάναι» εστ 
2 , ν΄ ον ντ, 

ἂν ἀπαγορεύση ἐμφορούμενος, σε ο οὕτω ταγέως 

παραδραμεῖν, τίνι Φ φορητὸν ἐλευθέρῳ ὑπόσην : 
3 / 

αἵ ἔλαφοι τὴν χολὴν ἔχοντι; Καὶ τοι οὐδέτ 
α ὣω. νο τα 
ὅτι τῶν ἄλλων ἠδιστόν τ' 

, 
των μόνος σὺ πονηρόν 

πεύων ἀεὶ ἐν ἀργόρῳ ἲ χρυσῷ πίνειν, ὡς μὴ ἐλ αγλθείς 
ἀπὸ τοῦ χρώματος οὕτως ἄτιμος ὢν 
εἴθε γε χἂν ἐχείνου ἐς χόρον ἦν 

3 / - 33 34 ν 

χις αἰτήσαντος, ὃ παῖς « οὐδ' ἀἴοντι ἔοικεν. » 
9Τ. Ἀνιᾶ δή σε πολλὰ καὶ ἀθρόα καὶ σχεδὸν τὰ 

πάντα, καὶ μάλιστα ὅταν σε παρενδοχιμῆ χίναιδός τις 
Ξ 

ἢ ὀρχηστοδιδάσκαλος ἡ Ἰωνικὰ ξυνε εύρων Ἄλεξαν νδρεω- 
τικὸς ἀνθρωπίσχος" μὲν Ὑὰρ τὰ ἐρωτικὰ ταν 

τινα χαὶ - πίνεις, θερα- 

ξυμπό σι 

ολλς- 

καὶ 
δν 

πιεῖν, νῶν ὃξ 

τοις 
/ . {9 σος 

διαχονουµένοις γαι σραμµ.κτ τιοια ὑπὸ χ0/πτου μι διακοµί- 

ζουσι πόθεν σύ γ᾿ ἰσότιμος χαταχείµενος; μία ἐν 
ἲ : να 5 ον) 

μυγῷ τοῦ συμποσίου καὶ ὑπ) αἰδοῦς καταδεδυκὼς 

τα 

νεις ὣς τὸ εἰκὺς χαϊ σεαυτὸν οἴχτείρεις καὶ αἴτιᾶ τὴν 

τύχην οὖδ' ὀλία σοι τῶν γαρίτων ἐπιψεκάσασαν. 
Ἡδέως ὃ᾽ ἄν µοι δοχεῖς καὶ ποιητὴς 

τικῶν ἀσμάτων κλν ἄλλου πονήσαντος δύγασθαι ἅ 

ἀζίως" δρᾶς γὰρ οἷον τὸ προτιμᾶσθαι καὶ εὔδοχιμε ν 
Ὑποσταίης ὃ) ἂν, εἰ καὶ µάγον ἢ 

- : ος 
ὑποκρίνασθαι δέοι τῶν κλήρου υς πολυταλάντους καὶ ἄρ-- 

Ἰενέσθαι τῶν ἔρω-- 

ῃ 
ἐστιν. αλ... 

ἀὰ ᾿ 

τοὺς καὶ χὰς καὶ ἀθρόους πλού ἠτουξ ὗπισ (σγνουμένων: 
Σ ς ο. ’ ω - 

γὰρ αὖ καὶ τούτους δρᾶς εὖ φερομένους ἐν ταῖς φιλίαις 

γαὶ πολλῶν ἀξιουμένους. Κὰν ἕν τι οὖν τούτων ἠδέως 
ἂν Ἰένοιο» ὥς μὴ ἀπόθλητος καὶ ας εττὸς εἴης. Ἅλλ' 
οὐδὲ πρὸς ταῦτα ὃ χαχοδαίµων πιθανὸς εἰ. Ἠσιγαρεῶν 

ἀνάγκη μειοῦσθαι καὶ σιωπῖ ἀνέγεσ το. ὑποιμώζοντα 

καὶ ΑΝ 

ν μὲν γὰρ χατείπη σοῦ 

αν ι. οὐκ ἐπήνεις τὸν τῆς ὃ δεσποίνης παιδίσχον ' ὀρχού- 

µενον ἢ αιθαρίζοντα, αίνδυνος οὐ μικρὸς ἐκ τοῦ πρά-- 

τις Ψιθυρὸς οἰχέτης Ψιθυρος οἴχετης, 

Ύματος. Χρὴ οὖν γε βσαίου { ϐ τράχου δίκην δινῶντα 

χεχραγέναι, ὣς ἐπίσημος ἔση ἐν τοῖς ἐπαινοῦσι καὶ χο- 

ρυφαῖος ἐπιμελούμενον: πολλάκις δὲ καὶ τῶν ἄλλων 
ας , ν ον 

σιωτεησάντων αὐτὸν ἐπειπεῖν ἐσκεμμένον τινὰ ἔπαινον 

πολλην τὴν κολακείαν ἐμφανιοῦντα- τὸ μὲν γὰρ λιμῷ 
ξυνόντα χαὶ νὴ Δία 15 διψῶντα μόρῳ χφίεσθαι καὶ στε 

φανοῦσθαι τὴν χεφα Αν, ἠρέμα καὶ Ἰελοῖον ἔ ἔοικας γὰρ 

τότε στήλη ἑώλου τιγὸς χροῦ ἄγοντος ἐναγίσματα" 

ΗΕ ΟΙΑΝΙ5. 1. 

ένο νοις καὶ ̓ἀνώσ ας οσο ἀγνω- | 

λ 

οονΡῦ ΤΙΣ. 

| 

ο] 198 

(πεΠιε επίπι ορι5 ο5ί, αἱ {ο εαάθπη α[[εσίαγο 56ΠΠΡΕΣ, 415 

Ποδρίϊες οἱ ἴσποιϊ : ἴ]α επῖπῃ εσσεί Ππριάεμίία ἴπα), πθαπε 

αγῖς ΗΡΙ εἰπη]ίς αἰἴαγαπα αρροπίας : γεγαπη γἰοῖπο οοηγῖνα: 

Ρἰησιῖς εἰ ςααἰπαία- ΠΡῖ νετο ρα]]α5 ἀϊπαϊαίας, απ ρα]απι- 

Ῥα5 εχείοσα5; απ απἶάσπι αροτία οοπ{απιθ]ία εδἰ εἰ οοή- 

ἱεπηίῃς. 8τερε οἵἵαπι, 5ἱ πα ἀθςίί, α[ο πορεηίο εοπτίτα 

| βαρειγεπϊεηία, παπίςίεγ αΡ]αία εα, ας ΕΠ] αρροςίία Γαοταηί, 

| ἵ οοηγῖνα, ριοᾶαιῖς. 

Ῥοπῖε ΠΙ, αἁππατππήταπς 1]πά : Τα επῖπι ποδίθγςες. Όπο: 

Πος απ]άεπα εατρϊέας τα παεάίαπῃ αρροςῖίας απί ροιοθ]]α5 5πΏ- 

τηπηῖς, απί οετνα5, οπηπῖπο απί ρτορῖαπα Παῦθας ἀῑνίςο- 

τεΠ1 οΡΗ5 εδί, απ! Ῥγοπιε[μεϊ ρατίεπι [ετας, ο-δα ἀἴεο Ρίη- 

ξυεάϊπί Ἱπνο]αία. Οποᾶ επῖπι 5ρτα [6 αεοππηΏοπ(ῖ αςίαί 

Ῥαΐΐπα, ἆομες εαῑείαίο γ]οίας τεπαπο]εῖ, {6 γεγο οε]ετῖετ 

αἄεο Ρταίοηξ, ομ Ιβεγο ἰοἰεγαβῖ]ε εςέ, οἰῖαπι 5ἵ ΠΟΠ Ῥίας 

απαπα σεν] ΡΗἱ5 Παβεα!2 5εᾷ Π]αᾶ ποπᾶαπη ἀῑνϊ, αποᾶ αἰῑῖς 

5παγ]ςδίπιΗπῃ γεἰης[ἰ5ειππαπισπα νῖπαπα Ββεπέῖνης, 5ο]ας 

ἴα πια]απι οἱ Πποάᾷαπι οΓα5ςαπΙ Ροίας, {8ης ἵη αγξεπίο 

5επηρει απί απο αἱ Ρίρας, πο οσον γΙπῖ, απαπι οοη{οπιία» 

Ἐί πίπαπα γε] Πας αἲ ςαἰῑείαίθπι 

Ῥΐρενε Ε9ὶ Ἠεεγεί! απ Υεγο «ρε {6 Ροοεηίθ, ΡΙΟΙ 5ε 

εχαιάςξε ἀῑςςϊπιι]αί. 

27. Μο]εσίία 5απθ [6 α[Ποῖαπέ πηυ]ία εἰ ετεῦτα, εἰ ρῶπε 

οπημία  ΠΙαΝἶπιε ᾳποβες Ῥγ {6 Πογεί γε] οἴπωαις απ αῖς, 

γε] ςα]ίαπά{ πηαβῖςίου, γε] Τοηῖσος πιοᾷος εξ εαπίῖ]θπας 6οη- 

ὤρχεῃς Ποπιπηςῖο Αἰεχαπάνίηας. πας οπῖπα απιαἰογίαγΠι 

τοιαρίαίαπα 5ος πηηϊςιτῖς, οἱ Πίοτη]ας 5η ρει[εγεπίῖριης, 

Φᾳπα]ορι αεοαΡί (ας Ἱοπογεη {α Ρορία]ος». Τίαππε ἵη ]αἴρα]ο 

αἰἴφτιο πο, Ῥναῦ Ῥαάοτο ᾳπαθῃς ςη[ασίπα, Ἰησοηηῖςοῖς 

ΠιειΤίο, ἴεηπε Ίρςε πησεγανῖς, αἱ [ΟΓΙΠΠΠΗ ασοισᾶς. σπα πε 

ἴαπίΠ]απ απἴάεπη ΕΡῖ τοπηδίαιῖς αερειςονῖ. ΤΑῬοπίει αιι- 

[επ] γ]άεανἰς πα] εἰ Ίρ5ε Ροεία γεῖ]ε Πενῖ απιαξοΓΙαΓΙΠΙ 8 

ΠΠεπαναπα, ααἲ αὐ αῑο οοπροςῖία οαΠθγε ρος5ε οοπηπιοᾶς 

απηπη νίάεας απαπία 5ἳϊ τες ρου οείοεῖς οἳ ἵπ ἨΟΠΟΓΘ 
Ἰαροι]. Βα5ίπθας γένο, 5ἱ γεῖ πιασιπη απί γαΐθπι ἃσοια 
ορονίσαί ον 6ογΙΠ1 σΘηενε;, αι! Πεογοάἴίαίος πππ]ίογαπι (αἱση- 
{οναπα, εἰ Ππροιῖα, οἱ εοπ[ογίας ἁῑν]ίῖας ρο][σρηίας : τῖᾶος 
επίπα Ἰ1ο5 4ποπε [είσρια ἵπ απιἰο]ῖς οπγκαῃ Ἠαρονο, εἰ 
π]ασπα Ἱπ. ἀῑδηϊίαίε γεισα!.. Ἠοναπα Ιπίαν ππαπι αηαῖᾶ 
Ἠρεπίαι Πεγες, πα Ρ]απε γε[ῖου]ας 6555 εί 5ρετῇυας.  56ᾷ 
που αἲ Ιδία {α, ἵη[ο]κ, ε5 Ρτοβαβ{{5. Τίαπτο ποοεεςαγῖο πηῖ- 
ππετῖς, εἴ 5Πεπ[ῖο οεομ]ῆκηιο Ἰασηηιϊς Ῥει[οτς ποσ]θοίαπα 
ἐπ]. 

28. 5] επίτα ἀε[ειαῖ {6 5ΠξΗτΤΟ 5είνις, 5οἶσπι {6 ΠΟΠ Ίαιι- 

4αςεα Ῥπετήπ ἀοπιῖπα καἰίαπίοπα, απί οαποπίεπα οἴλανα, 

ρεγῖει]απ] εχ ϱᾶ τε ποµ. Ῥατναπι. ΟΡοτίεί ἰαῖίας {διτεςίτῖς 

τΤ8ΠΙΡ Ιηδίαγ 5ἸΠεηίοπι εἸαπιατα, εί αἱ Ἰηςίσηϊς Ἰπίοι εἸαππαπίες 

5ἱ εί ᾳποςὶ Ργῶορπίος, 5ίπάετο : «ρε οἴῖαπι, Ῥοσίᾳπᾶπι 

: οοπΠέπετυηξ αλ, ἕρεαπι 5αὐῇίσστα πηεαΠ[αίαπα (πβπᾶαπα Ἰαι- 

ἀαβίοποπη, πάσης αἀπ]α[Ιοπῖς Ἱπάίσοπι. Ῥουτο ε5αοπιπι 

{ε 5ωάα]επα, οἱ πετε]ε 5ἰεπίεπα αποῖ οἱ οοτοπατῖ εβρΗέ, Γεγθ 

εἴπατη πάΙεπ]απῃ εδί: ἔππη οηῖπι 5ΠηΙ5 65 εἶρρο πηρεγί αἰῖ- 

ου] 15 πποχία, ομῖ πηαπίαγ Ἱη[οτία : παπα είαπα Ἠ]απε ϱΟ- 

15 
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τ ὃν στξεσανον 

Ν 
ες αὐτοὶ πίνουσι χαὶ εὐωχοῦνται τα παρεσχενυ- 

καὶ γὰρ ἐχείνου καταχέαντες μόρον χαὶ 

ἐπιθέντ 

ασμένα. . 

29. ν μὲν Υὰρ χαὶ ζηλότυπός τις ἡ 

εὔμορφοι ὥσιν ἢ νέα Ἱννὴ χαὶ σὺ μὴ παντελῶς πόρρω 

Ἀφροδίτης καὶ Χαρίτων ης, οὐκ ἐν εἰρήνη τὸ πρᾶγμα 

οὐδ᾽ ὃ κίνδυνος εὐχαταφ φρόνητος: ὥτα Υὰρ χαὶ ὀφθαλμοὶ 

βασιλέως πολλοὶ, οὐ µόνον τάληθή ὁ ὁρῶντες; ἀλλ’ ἀείτι 

καὶ πρόρεβιμετρῶνεος» ὥς μὴ νυστάζειν δοχοῖεν. ορ 

οὖν ὥσπερ ἐν τοῖς Περαικοῖς δείπνοις χάτω νεύοντ 

χατακεῖσθαι δεδιότα µή τις εὐνοῦχός σε ἴδη ας 

ψαντα μιᾷ τῶν παλλακίδ δωνν ἐπεὶ ἄλλος γΕ εὐνοῦχος 

λ .. 
και ππιοες 

ἐντεταμένον πάλαι τὸ τόξον έχων, ἂ μὴ θέμις ὁρῶντα 

διαπείρας τῷ οἴστῷ μεταξὺ πίνοντος τὴν γνάθον. 

μῆτ' ̓Απελθὼν τοῦ δείπνου μικρόν τι χατ ἔδαρθες: 

ὑπὸ δὲ ᾠδὴν ἀλεκτρυόνων. ἀνεγρόμενος, ΄Ὦ δείλαιος ἐγὼ, 
φῆς, καὶ ἄθλιος, οἵας τὰς πάλαι διατριθὰς ἀπολιπὼν 

χαὶ ἕταίρους καὶ βίον ἀπράγμονα χαὶ ὕπνον μετρούµε- 

νον τη ἐπιθυμία χαὶ περιπάτους ἐλευθε Ερίους εἲς οἷον 

βάραθρον φέρων ἐμαυτὸν ἐνσέσειχα. Ἵίνος ἕνεκα, ῶ 

θεοὶ. ἢ τίς ὅ λαμπβὸς οὗτος μισθός ἐστιν; οὗ γὰρ χαὶ 

ἄλλως μοι πλείω τούτων ἐχπ ποριζειν δυνατὸν ἦν καὶ 

προσΏν τὸ Ελεύθερον χαὶ τὸ πάντα ἐπ᾽ ἐξουσίας; Νῦν δὲ 

τὸ τοῦ λό] Ἴουν λέων κρόχῃ ὃ δεθεὶς, ἄνω καὶ κάτω πε- 

βισύρομαι, τὸ πάντων οἴκτιστον, οὐκ εὐδοκιμεῖν εἰδὼς 

οὐδὲ κεγαρισμένος εἶναι δυνάµενος: ἰδιώτης γὰρ ἔγωγε 

τῶν τοιούτων καὶ ἅτε εχνος» καὶ μάλιστα παραθαλλόμε- 

νος ἀγδράσι τέχνην τὸ Ὡς δὲ 

χαὶ ἀγάριστός εἶμι, καὶ ἥκιστα συμποτικὸς, οὐδ ὅσον 

γέλωτα ποιῆσαι δυνάµενος" συνίηµι δὲ ὡς καὶ νλῶ 

πολλάκις βλεπόµενος, χαὶ μάλισθ᾽ ὅταν ἡδίων αὐτὸς 

αὑτο εἶναι θέλω: σκυθρωπὸς γὰρ αὐτῷ δοκῶ., καὶ ὅλως 

οὐκ ἔχω ὅπως ἁρμόσωμαι πρὸς 

πρᾶ γμα πεποιημένοις. 

αὐτόν. Ἡν μὲν γὰρ 
η μα οσο / 3 λ ολ Ἡν Σ. ι 
επι του σεμνου φυλάττω εμ.χυτον. απηοῆς εοοζα καὶ μο- 

λ ὅ, Ἀ. Νὶ Α ης λ ῃ 
Ἓνουχε Φευχτεος; ην οξ μ.ειοιασῳω χοαι ρυῦμ.ισω το προσ- 

ωπον εἰς τὸ ἥδισ τον» χατ. τεφρόνησεν εὐθὺς χαὶ διέπτυσε, 

χαὶ 
ν πο τὸ πρᾶγμα ὅμοιον δοχεῖ ὥσπερ ἂν εἴ τις χωμῳδίαν 

« 
Τὸ 

ἐμαυτῷ βιώσομαι { βίον 

Ἡ ὑποχρίναιτο τραγικὸν 7 προσωπα εἴον περικείµενος. 
δ) ὅλον, τίνα ἄλλον ὃ µάταιος ἐ 
τὸν παρόντα τοῦτον ἄλλῳ βεθιωκώς; 

91. Ἔτι σου ταῦτα διαλογιζοµένου ὅ κώδων ἤγησε, 

καὶ γρη τῶν ὁμοίων ἐχεσθαι καὶ περιοστεῖν χαὶ ἑστά-- 

γαι ὑπαλείψαντά γε πρότερον τοὺς βουθῶνας καὶ τὰς 
Ὠγνύας, εἰ ϱέ εις διαρχέσαι πρὸς τὸν ἆθλον- εἶτα δεῖπνον 

ὅμοιον καὶ ἐς τὴν αὐτὴν ὥραν περιηγµένον, χαί σοι τὰ 
τῆς διαίτης πρὸς τὸν πάλαι βίον ἀντίστροφα. καὶ ἡ 

ἀγρυπνία δὲ καὶ ὁ ἱδρὼς καὶ ὁ χάµατος. ἠρέμα Ίδη ὑπο- 
ρύττουσιν Ἡ φθόην ἢ περιπνευμονίαν Ἡ χώλου ἄλγημα 
ἢ τὴν καλὴν ποδάγραν ἄναπ. άττοντες. Ἀντέχεις δὲ 
Ι η) [λ ο) δν” 3 Αλ ὅμως, χαὶ πολλάχις καταχεῖσθαι ὃξον, οὐδὲ 

μμ, ο Δ ͵ λ νο» 
κεχώρηται' σχΏψις αρ Ἡ νόσος χαι Φυγη 

θα. σω 2» ς / ία ολ λα 
χόντων ἔδοξεν. “ὩΏστ' ἐξ ἁπάντων ὠχρὸς αεὶ καὶ ὅσον 
ο πρβοςΣ. Ξ 

οὐδέπω τεθνηξομένωῳ ἔοικας. ; ς 
ο τες τ . 

85. Καὶ τὰ μὲν ἐν τῇ πόλει ταῦτα. "Ἡν δέπου | 

ΧΥΠ. ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΕΠΙ ΜΙΣΘΩ ΣΥΝΟΝΤΩΝ. 29 -- 3ν, (ο58 - ου0) 

{από υπί απσηοηίο, εἰ οογοπαῦα ΠΠ Ππηροπιηί, τίπα πα γοιο 

1ρ8ί υΗραπί εἰ ερα]απίας θα ασ ραναία 5υηί. 

99. 5ἱ νενο οἱ ΖεΙοίγρις Ίρ5ο 5ἳί, εί [οπιοςῖ ρηοιῖ, απ 

ΙΜΙΙΕΙ Παγεηῖς, πθηι1ο {α 5ἱ5 Ρ]απο αΠεπηςα Ὑεπετο εἰ Οτα!ϊς Ὦ 

τες η Ῥᾶ66 ΠΟΠ ἰΤαηδῖς πες Ρετίου]α εδε εοπ{οριρ]]ο, 

Άπτος οπῖπι τορῖς οἱ οσο] ἨυΗΙ, ποο αῖ γετα 5οἶππα τῖ- 

ἀθαπί, εεά 56πηρος αιαδὶ οονο]ατίαπα, ης οοΠΠΙνοτο Ἡῃ- 

απαπα ρα ἱεπίατ, αἁ[[οῖαπ{. Ορουίαί Ιβίίας, αἲ Τη Ῥογξα γή 60Η- 

γίνης, ἀθ]εοίο γα]ία αοοαπῃετα, πποίποηίεπι πε απἲς {6 [οσίε 

επΠσΠογπα. οΏδοιτοί αδρίοϊοπίεπι Ῥε]οπα παπα, (πππι 

ας επππόας Ἱπίεπίαπα Ίαῦ1 αΓεΙΠ Ἰαῦεαί, ααἳ ερεσίαπῖς 

απα» [ᾳ5 ΠΟΠ οί Ώποσαπη ςαβίέία Ππίοτ Ώἱμοπά πα {γα]ᾖίοῖας. 

80. Ρεϊηάε 6στοδδις εοπνῖσ]ο ραπ] απ οράογπη δα, 518 

παΠοναπα νουο σαπίαπα οχο]αίας, Πδοταπα ππο, Ἰπηαῖς, εἴ 

ΦΟΡΙΙΗΠΟΣΗΗ  απῖρις οσο εχοτοϊαΠοπῖριις το]οῖς, εἰ 5οὔα- 

Ἰας, οἱ απ ο[ῖοςα γ]ία, οἱ 5οΠΊΠΟ, 4ποΠ1 5ο]α ππθ[Ιγοίης 

ἀογιπῖοιᾶϊ Πβίάο, οἱ απηρι]αἰἴοπίρας Ἰμεῖς, ἵπ. απο πο 

Ῥαγααγαπα. ἔρ5ο ργαοἱρίίαν!!. Ου]ας τεῖί εααδα, αῑ Ώουῖ1 

απ! απ» «ρ]οπα]ῖᾶα Ί]α ποσο» 2 ποππο οπῖπῃ αἲῑο εἴἶαπι πιοάο. 

Ρίγα 1ρρῖς Ρατατο πηηῖ Ποπ] ξ, Πθογίαία ππαποπίο ε{ οπιηῖαΠι 

ΤΘΓΙΠΗ Ροίρείαίο» ἈΝαπο νοτο ἵαπαπαπα 16ο, αποά οδί Ίη ϱγο- 

γαιρίο, Ποῖο ἀονίποίας, 5αγδαη. ἀθοδαπι ταου, εἳ απο. - 

ΟΠΙΠΙΙΠΗ πηϊςοντ ασ] ο5ί, ησς Ῥοπαπα ἆθ πιο ορΙΠΙοΠΕΠα 60Π- 

οσα, πθηιε στα[ἶο5α5 6.5 ΡοδδΙΠΙ.  Ιϊοία οπΊπα οσο πο 

ἵπ τοις οἱ ἴπου5,, πιαχίπιο οἱ στη Πομηἱηίρις οοπΙρατος, απ] 

Ἀτίσπη 5ἳρί Ίος οριις (εορηηί. ΤΗΞΠΡΟΥ Υογο Ἰηγοπηςίας ΕΙ 

ΒΕΠ, οἱ ΠΩΙΠΙΠΙΟ οοπαῖς οοηνίνα, ἃς ηο ΤΙΗΠΙ (πἱάσηα οκ- 

αῑατα να]εο : Ιπίομίσο απίοπα, οοηδρεσίαπα οἴἶαπι ΠΙΘΙΗΗ 

φορα ΙΠΟΙΟ5ίΠΙΗ ο55ς, Ἱπρ]ηιίς αποίῖες 1Π0 Ίρ5ο 5παγΙου. Π- 

Ἰαίογαα ε556 Υο]ο : ἰαίτίοις οπίπι 11 Υἰάθος, αἱ ἵπ απίνεῖ- 

ΦΠΙΗ ΠΟΠ Ἰαῦσο 4ποπιοάο αρίας ΙΙ 6556 ΡΟΡΣΙΠΙ : ΠᾶΠΙ αἱ 

πνανΠαἴεπα 561Υ0, Ἱηδαατῖς ΠΠ γΙάθου οἱ {αη{ΗΠΗ ΠΟΠ [ασῖοι- 

ἆπςδς 5ἵπ πάθατα οἱ αἆ 5παν]αίειη 6οπηροµαπα ταση, ωπ-- 

1θιηπΙ{ αι οἳ ἀεξριῖες οἱ 5ἰπιῆ]ς πηΏῖ τος ν]άσίαν, ας αἳ 

απὶς {πασίσαπα Ῥθ[δοπαῦῃ Ἱπάπίας οοπιαάἵαα αραί. ΤΠ 

ΞΠΠΙΠΗΣ Ὑθτο, 41αΠ1 αΠαπα 5[ω]ία5 οσο τἰίαπα ται! 1ρςῖ τῖ» 

να, απο ϱΓαΞΕΠΙΘΩΙ 51 αλ γίχονο» 4 

34. Δάλας ἴδία οοσῖίας απ πα Επ πα απα δοπα]{, εί ο0Ἡ- 

πείας τ]ία {ΕΠΟΣ 5εγναπά15 εί : εἰτοπππεππάπίῃ οδί, δα 

ἁππα ασε, ποίῖς Ρεῖας 5απηπιῖς Γεηιοτίρας ῬορΗΠμασαιθ, οἳ 

γο]ῖς ἄαχατο αἲ Ἰηδίαης οθΓΙαΠΠΟΠ : {μπι αμα. φἰπη]]ίς, οἱ η. 

θαΠάεΠα ΠοΓαΤη Ργοίτασία, Τηΐευ Ίος γἰοίας τα[ῖο ςαροησή. 

γ]ίος οοπίναρία, {πι υἰβί]ία, εἰ 5ΗάοΥ, εἰ [αἰϊδαιῖο πι 

Ίαπα οππ]οι]ῖς {ο 5αΠοοΙαπέ, αἱ γε] {αβοπα ενα ποκρίναμᾶϊ ἂῑξ 

Ποπ]ίαίοπα», το] οο]ϊ 4οἱογεπα, γε ργςεἶαγαπῃ ΡοάαβΓαΠὰ οἶα- 

Ῥοναπί. Οµάπγας {απ16Π ε{ςαρο, απ ἀοσαπαβοπά πι ε5ςεί,, 

ποσο Ίου ΠΡΙ οοπΟρςδΙΠα οδί : 5Ιπππ]αί1ο ομἵπαῃ πιονρας πα 

νἰάσίητ οσα εἰ ο[Ποῖογαπα Ίσα.  Τίαηπο ο μσοο ομιηῖα ραῖ- 

Ἰῑᾷ 5 5ΟΠἩΡΕΙ, οἳ ραταπ αθοςί (πἷ Ἰαὴ πποβίέαγο Φἱη]]15 Υ]- 

ἀθανῖς. 

9». Πωο απἰάεπα πγραπα γΙία τα[ῖο. 8ἱ σπα Υοτο οἵῖ 



(οί - 602) 

-η ο μακάσαν τα : 
καὶ ἀποδημῆσαι δέη, τὰ μὲν ἄλλα ἐῶ: ὕοντος δὲ πολ-- 

.! ς -- / / 

λάχις ὕστατος ἐλθών ---- τοιοῦτο γάρ σοι ἀποκεκλήρωται 

λένεις , ἐστ᾽ ἂν οὐχέτ' οὔσης χαταγω- - το Εεῦγος περι; 

γῆς τῷ µαγείρῳ σε Ἡ τῷ τῆς δεσποίνης κομμωτῇ συµ- 

πιραθύσωσιν οὐδὲ τῶν Ξρυγάνων θαψιλῶς ἐποθαλόντες. ἔ 
88. Οὐκ ὀχνῶ ὢ δέ σοι και διηγήσασθαι ὅ ὅμοι Θεσμό- 

ΔΑ ο / 
πολις οὗτος ὁ Στωϊχὸς διηγήσατο ξυμόὰν αὐτῷ πάνυ 

ο φαν τί 
γελοῖον καὶ νὴ Δύ οὐχ ἀνέλπειστον, ὡς ἂν καὶ ἄλλῳ 

ος ἃ ο : 
ταὐτὸν συμθαίη: συνῆν μὲν γὰρ πλουσίᾳα τινὶ καὶ 

κ τς κ : 
τῶν ἐπιφανῶν ἐν τῇ πόλει: δεῆσαν δὲ καὶ 

τρυ- 

φώσηῃ γυναικὶ 
ἀποδημῆσαί ποτε τὸ μὲν πρῶτον ἐκεῖνο παθεῖν ἔφη 

Ὑελοιότατον, συγκαθίζεσθαι παρ αὐτῷ παραδεδόσθαι 

φι λοσόφῳ ὄντι κίναιδόν τινα τῶν πεπιττωμένων τὰ σκέλη 
ς ομως 

καὶ τὸν πώγωνα περιε ἔυρημένων' διὰ τιμῆς δ) αὐτὸν 
ἐχείνη, ὡς τὸ εἰκὸς, γε, καὶ τοὔνομα δὲ τοῦ κιναίδου 
ἀπεμνημόνευε, Χελιδόνιον Ὑὰρ καλεῖσθαι. 'Γοῦτο τοίνυν 

πρῶτον ἡλίκον, βρω καὶ γέ έροντι ἀνδρὶ καὶ πολιῷ 

τὸ γένειον ---- οἶσθα ὃ δὲ ὡς βαθὺν πώγωνα καὶ σεμνὸν ὃ 
Θεσμόπολις εἴγε -- παρακαθίζεσθαι φῦχος ἐντετριμμέ- 

οθαλμοὺς καὶ ὃ 

λευμένον τὸ βλέμμα χαὶ τὸν τράχηλον ἐπικεχλασμένον, 
οὐ χελιδόνα μὰ Δύ, ἀλλὰ γῦὔπά τινα περιτετιλμένον 
τοῦ πώγωνος τὰ πτερὰ., καὶ εἴ γε μὴ πολλὰ δεηθῆναι 

/ ΑΕΙ 
ον καὶ ὑπογεγραμμενον τους ο 

οι . ον σοκ ὃ 
αὐτοῦ, καὶ τὸν χεκρύφαλον ἔχοντα ἐπὶ «Ἡ κεφαλτ ἂν 

ω πο ἄλ)λ ὦ ολη τὸν σδὺ 
συγκαθίζεσθαι: τὰ ὃ᾽ οὖν ἄλλα παρ᾽ ὅλην τὴν δδὸν µυ- 

βίας τὰς ἀηδίας ἀνασχέσθαι ὑπάδοντος καὶ τερετίζον- 

τος, 
νὰ .. 3 νὰ 

ἐπὶ της ἀπήνης. 

3 9Λ 4 3 ως αλ 3 Ἂ 6. ο. μα εἲ δὲ μὴ ἐπεῖγεν αὐτὸς, ἴσως ἂν καὶ ὀργουμένου 

στ λ ο -ω ρω 

ἝἜτερον 3’ οὖν τι καὶ τοιοῦτον αὐτῷ προστα/θῇ- 
΄ Δ κ) ς λ ΄ Ν 

ναι: χαλέσασα γὰρ αὐτὸν Ἡ γυνὴ, Θεσμόπολι, φησὶν, 
: Ἡ ασ ς 

οὕτως ὄναιο, χάριν οὗ μικρὰν αἰτούση δὸς μ.ηδὲν ἂν-- 
3 δν }.- δ. / / 

τειπὼν μπο οπως ο πλειον σου ο ησομαν περ Ἰω.εινας. 

Ροῦ δὲ, ὅπερ εἰκὸς τν, ὑποσ/ομένου πάντα πράξει», 

Ἀέομαί σου τοῦτο, ἔφην Ἰρηστὸν δρῶσά σε καὶ ἐπιμελῆ 

καὶ φιλόστορ Ύον, τὴν κύνα ἣν οἴσθα τὴν Μυρρίνην ἄνα-- 
μοι καὶ ἐπιμελοῦ ὅπως λαθὼν ἐς τὸ ὄχημα φύλαττέ 

ο ως ον ΜΙΤ οθλί 
μηδενὸς ἐνθεῆς ἔσται: βαρύνεται Ὑὰρ ἡ ἀἆθλία τὴν ἴδς 

- 
τέρα καὶ σ σγεδὸν ὡς πατε ἐστίν' οἳ δὲ κατάρατοι οὗ-- 

ται οὐγ ὅπως εκείνης, ἀλλ’ οὐδ᾽ 

Μὴ 
: ς 

τὸ περισπού-- 
Ὑπ / 

τε-- 
. 

ἐμοῦ αὐτῆς πολὺν ποιοῦνται λόγον ἐν ταῖς ὅδοις. 
σας υ 

τοίνυν τι σμικρον 0 οἴηθῆς εὖ πο τῄσειν με 
ον / ας “δν Φ υ. 
οπστον υοι κπι ποια τον χυνιοιον διαφυλάτας. 

αι το ὃ Θεσμόπο ις πολλὰ ἴχετευ υούσης χαὶ Εονονουχι 

καὶ δακρυούσης. α. δὲ πρᾶγμα παγης έλοιον τν κυνί- 

θιον ἐχ τοῦ ἱματίου προχῦπτον μικρὸν ὑπὸ τὸν πώγωνα { 
παὶ κατουρῆσαν πολλάκις, εἰ καὶ μὴ ταῦτα ὃ Θεσμό- 

βαϊ ζον λεπτῃ τῇ φωνῇ ---τοιαῦτα 

γὰρ τὰ Μελιταῖα ---- καὶ τὸ τ νειον τοῦ φιλοσόφου πε-- 
Ν 

. βλημμώμενον, καὶ μάλιστα εἴ τι τοῦ γθιζοῦ αὐτῷ ζωμοῦ 

ἔγκατ τεμέμιχτο. κε... Ύε ο. δἃ Εύνεβρος ς, οὐκ 

ἀμούσως ποτὲ καὶ εἲ 
ξυμποσίω ἀποσχώπτων, ἐπειδή ποτε καὶ 

ς / ν ο µ ο ὰ -)ὶ 

σμάπολιν καθΏκε τὸ σχΏμμ.ε, Περὶ δὲ 
--- ΄ - ψ. ή λ 

ἔφη, τοῦτο µόνον εἰπεῖν ἔχω, ὅτι ἀντὶ 

όντας ἐν τῷ 
τας 

ἐπὶ τὸν Θ: - 
σος 

εσμοπόλιδος, 

Στωϊκοῦ ἤδη 

ΧΥΠ. ΡΕ ΜΕΒΟΕΡΕ 6ΟΝΡΌΟΤΙ5. 8, 94. 195 

1{ου ἹηςΗΜποπάππη 5ἰί, Το(τα οπη{ο: 5ῃ6 νογο (πΗΠα Ρ]α1έ 

υπ ἴπ. γεηῖοης (ου θΠἴη 5οι5 ΠΡΙ (ΠΡΙ) Ἱπιπεπία 

ΕχδΡοείας., 4οΠος, αΠΠΗ Ίαπά ΠΟΠ απηρΙας 5{ ἀεγογίοιιάϊ οο- 

Ρία, 6ΜΠΙ οο(ιο {ε απί οπ]ῆοπο ἀοιηίπας ἴπ νομσπ]απα οοπι- 

ρίηδιηί, οἳ πο νΙτσίογαπα απἱά σπα 5αἲῖς 5ιῃςίογηιπί{. 

9, ΝΟΠ Ρίσοί εἴἴαπα πανιατα ΗΡ1, αποᾶ 51Ρῖ ασσἰάϊςςε Τ]ιο- 

5πιορο!!5, Πίο Ρἰοίοις, πμ πατταν{έ, τι Ιοπ]απ σαπς, απο 

15 4ποαΠα δα νοπῖγα ρο5ς6 ποῃ ἱπρτοβαβία, Ρογ2ογοΠ, 

που. Ὑϊνοραί ἴ]ε η ἆοππο ἀῑν]ῖς οἱ ἀθλσπίο πα]]οτῖς εχ 

ποΡΙ αι ἵπ Ἠ τος ΠΠΊστΟ : ΦΠΠΠΙ απίεΠι Ῥθγεστο θὐΠάΠΙ 

ε5δεί α(παπάο» ΡΥΙΠΙΙΠΗ Ίου 5ἳΡῖ αοσἰάῖςδο πανγαν]{ οπηπίπο 

πάἰομ]απα, αἱ Παχία 5α ΡΗοςορΠα Ἰομηίπθιη, α5δίάειο 

Παβογείαν οπα ἆας απἱάαπι Ιηογ]σαίῖς Ρίο ογαγῖρας εξ ταςα 

Ῥανθα : ποπηρο Τη ΠΟΠΟΓΕ Παπ Ίρσα, τί [αοῖε οςί αἲ Ππ[ε]- 

Ἰβοπάαπα, Παβεβαί: ποπΊθη οῖαπι οἴπωαϊ πμ τοπ]! 016- 

ΠάσπΙ πα ἀἱσέπηα ο5δα, Ἠου Ιδίτ ΡεΙπΙπΙ αμα] εδε! {6- 

{ος οἱ 5εηί γίνο, οἱ σαπο πππίο, (ΠοΡΙῖ γοτο (παπα Ῥτοῖ- 

χάπι Ρατβαπα εἰ νοπεναβίεπα Τοκιορο]ΐς μαριθτϱ) αςδίάσια 

Ἰη{ασαίυπα, εἰ ρίοιῖς αοηῖς, εἰ παἰαπίῖρας οσομ]ῖς, οἱ ἠαεία 

οειν1ζΕ, ΠΟΠ. ΜΗ ΥΙΠΟΙΠΟΠΗ 546 (απ ποπηϊηῖς Πας νὶς εδ), 

56 γυ]ίαονα άποπάαπη γυ]ςῖς Ῥαιθῶ ροηπῖς ! οἱ πὶςὶ Πα 

ἀερτεζαίας ο.δεί, οαπι «αρα! ΠαΠΙΠΙσΟ ἴδοίαπη Ἱαμοηίθπι 

48 Παΐς5θ α5δΕΣΣΗΤΗΠΗ : 56 6150 {πα οθίθια. 5οχεεηίας ἵπ Π]α 

γία ππο]εδίία» δις πη]»»α, σαπαπίο 1]ο αἱ πππ]επία 1, 

η]ςί Ίρ5ε τεἰϊπαίς5οί, [ογίας5ο α[ἵαπα ἵΠ ἴρςο Ρ]αμςίτο εσεαῖ 

δαΠαίαγις. 

84. Ὑανπη Ἱπ]ηΠεαΠη 5ἳΡί ο55ε δίΊαπῃ αιά [εγα Πα[αςπιοςί: 

Υοςαης επἶπα ἵρ5απα ππ]ες, Ώα πηλ, πα αῖξ, απο γοπίαπηα, 

ΤΠεςπιοροΙ!, 5ίο Γουαπαίας 5ἶδτ πιαρηαπα απἶάεπα, ροίθηῖῖ 

ηΗ] οοπἰγαάἴσθης, πεο οχδροεία, τί ἀἴπίῖας ἴο τοσθυ1. Ἠ]ο 

νοτο, απο [α6]]6 εγείας, Ρο]ο]ίο 5ο [αοιαγπα οπηῇα, Ἠος, 

Ἱπαπ]ϊ, ἴ6 1050, αα Ῥεπίση Πα {ο γίάεαπα, οἱ ἀΠ]σεπίοπα, εἰ 

ἃ παίατα [αοαπη αἲ 4ΠΙΟΤΕΠΗ: «αΠ6ΠΙ Ύπαπα Πος, ἡΗγν]- 

πα, τεοερίαπα ἵπ γολήσμ]απα οαςίοάἳ ΠΙΕΙ, οἳ οπταπα Π]πις 

Έετε πο απα το Ιμάῖσεαί : αἴεταπα οΠΊΠή σοηἴ μηίσετα, οἵ ρτορε 

αβθςί α Ρατία : εκςοσταβί]ες γοο 11 οἱ ἱπππιοτ]σονϊ 5οινῖ, πε 

πιεί φπἱάδῃα {ρδίας, (απίαπα αΏαςί αἱ Ίηας, ατα ταἰἴομοπι 

παβεπί 1η γα. Νεριίες Ιαν {6 πιοδἸοση{[οι ἆθπιε ππετενῖ, 

5ἱ επη]οπ]απα, ἆς αα {απίαπη ]αῦογοθη1, 5ααν ἱςςίππα τή] μη] μῖ 

εεγναγεΓῖς. Ῥο]εσία Ἑμοςππορο]ϊς πηπ]έαπι Ἱία αἱ ἱαπίαπι 

ΠΟΠ. ΕΠΙ Ἰαοαίς Ῥοίοηίϊ.  Ἐος απίοι τάϊοπ]α οιηηίπο, 

εαπῖσμ]α 46 γερίο 51) ἵρεαπι Ῥαγβαπα Ῥτορρίοίθης, ϱ{ 5αρθ 

1ρδίπα Ῥοτιήίησεης, εἴαπιςὶ Πας απἱάσμα ΠΟΠ. αὐαἰά{ί Τ]ιε- 

5πιορο]ἱ5, οἱ πηπηία νοςς σαηηίεης (ἴαἱες ομῖπα 5αηί Με]]- 

ἴθηςος Π]α: εαπΙοπ]α.), οἱ πιοπ{ατη ΡΠΙοςορΗΙ ο ο ΠΙΙαΠΙΡΕΗΣ, 

Ἱηρτϊηηϊς 5ἱ απῖά ρηϊάϊαπ] Ἱατίς 1η 1ο Ἰωγογοί. Εἰ οἴπαᾶας 

Π]α, α55αξκος, απῖ Πηίογάαπα πο. Ππάυεία ἀῑεία ἵη σρίθγος 

4ποππθ εοηγίνας Ίαεοτο 5ο]εί, απ απα 11 ΤΠοξςπιορο]ῖη 4ποαπθ 

αΠαπαπάο Ἰαχατεί ἀῑσασιίαίεπι, Ὦε Τμεκπιορο[άε, ἵπηπς 

19. 



ΚΥΠ. ΠΕΡΙ ΤΟ 

Κωνικὸς ἡμῖν γεγένηται. 

τοχέναι ἐν τῷ τρίδωνι τῷ τοῦ Θεσμοπυλίδος πρ 

95. ποροξ ἐντρυφῶσε, μᾶλλον δὲ ἐνυθρίζουσι τοῖς 

ξυνοῦσι κατὰ μικρὸν αὐτοὺς 7ειροήθε ις τῃ ὕδρει παρα- 

οἳ2 δα ὃδ᾽ ἐγὼ καὶ ῥήτορα τῶν καρχάρων 

τῷ δείπνῳ κελευσθέντα µελετήσαντα μὰ τὸν Δὖ 

1960 

τος μδί αι αν - 
Τὸ δ) οὖν κυνίδιον καὶ τε- 

σκευάζοντες. 

ο 
τ 

οὐκ ὥπαιλου τως. ἀλλὰ πάνυ τορῶς χαὶ ξυγκεκροτηµέ- 

πβὸς ὕδωρ µε- με ταξὺ πινόντων οὐ 

µετρηµένον, ἀλλὰ πρὸς οἴνου ἀμφορέας λέγων, χαὶ 
τοῦτο ὑποστῆναι τὸ τόλµηµα ἐπὶ διακοσίαις δραχμαῖς 
-ν / ο τν) 3 ποτ 
τα Ταῦτα μὲν οὖν ἴσως μέτρια. Ἡν δὲ πονη- 

ςἢ 6 συγγραφικὸς ὃ πλούσιος ἠ, παρὰ τὸ δεῖπνον 

ολο τότε καὶ μάλιστα διαρραγῆναι χρὴ 

καἱ κολαχεύοντα χαὶ τρόπους ἐπαίνων χαι-- 

Ἐϊσι δ᾽ οἳ καὶ ἐπὶ κάλλει θαυ- 

µαζεσθαι ἐβέλουσι, καὶ δει Ἀδώνιδας αὐτοὺς καὶ Ία- 

/ Ε 
γοτερονς ἐπινοοῦντα. 

αρ - 3 ος 
πένθους ἀκούειν, πήγεως ἐν νίοτε τὴν ῥίνα ἔχοντας. Σὺ 

ὃ᾽ οὖν ἐὰν μὴ ἐπαι ης, ἐς τὰς λιθοτοµίας τὰς Διονυσίου 
σ 5 

εὐθὺς αφίξη ὡς καὶ Φθονῶν καὶ ἐπιβουλεύων αὐτῷ. 

ἧτορας εἶναι αὐτοὺς, χἂν εἴ τι 

τος) τν τοὺτο τῆς Ἀτεικῆς καὶ 

τοῦ Ὕ μιηττοῦ προ δοχεῖν τοὺς λόγους καὶ νόμον εἶναι 

τὸ λοιπὸν οὕτω λέγειν. 

90. Ἰκαίτοι φορητὰ ἴσως τὰ τῶν ἂνὸ δρῶν. 

[ουν] ος --- καὶ γὰρ αὖ καὶ τόὸ 

[σε Αἱ ὃ 
ὑπὸ τῶν γυναι- ῶ 

κῶν σπουδάζεται, τὸ εἰναί τινας αὐτ αις πετς ταιο. ευμε «γ᾿ ους 

μισθοῦ  ὑποτλαῖςξ ξυνόντας γαι τῷ πας, είῳ ἐπομένους" ἓν 

γάρ τ χαὶ τουτο τ ῶν ἄλλων Χαλλωπισμάτων αὐταῖς 

δοχεῖ, ἣν λέγηται ὡς πεπαιδευμέναι τέ εἶσι καὶ φιλό- 
σοφοι καὶ ποιοῦσιν ἄσματα οὐ πολὺ τῆς Σαπφοῦς ἆπο- 

Λ κ αλ 
---οια οη ταῦτα μισθωτοὺσχαὶ αὗται ο, πα [ο] μ- .ἲ περι ιάγονται 

ς καὶ Υραμματικοὺς καὶ φιλοσόφους» ἀχροῖόνται 
τον 

“1 

τν.) 
Ὁ εν 

αὐτῶν πηνίκα Ἕ-- γελοῖον γὰρ καὶ τοῦτο --- Ἴτοι 

η. .. 
πτ. ο) Ὁλ 

αξὺ κομμούμεναι καὶ τὰς χόμας παραπλεκόµε εναι ἢ 

παρὰ τὸ δεῖπνον ἄλλοτε γὰρ οὐκ ἄγουσι σ/ολήν. 

Πολλάκις δὲ καὶ μεταξὺ τοῦ φιλοσόφου τι διεξιόντος ἡ 

ἄδρα προσελθοῦ οὔσα ὥρεξε τ 

οἳ δὲ 
παρὰ τοῦ μοιχοῦ Ὑραμμάτιον, 

περὶ σωφροσύνης ἐχεῖνοι λόγοι ἑστᾶσι περιμένον- 
Εῤ ”-ᾱ 3 / 3 ΄ ο -ω 

τες, ἔστ᾽ ἂν ἐχείνη ἀντιγράψασα τῷ μοιχῷ ἐπαναδράμῃ 
μπλα τη 

πρὸς τὴν ἀχκρόασιν. ξ νο 
97. Ἐπειδὰν δέ ποτε διὰ μακροῦ τοῦ Ἰβόνου Κρο- 

-ᾱ- 

νίων . Παναθηναίων ἐ ἐπιστάντων, πέµπηταί τί σοι αν 

στρίδιον ἄθλιιον ἡ γιτώνιον ὑπόσαθρον, ἐνταῦθα µάλισ 

χαὶ μεγάλην Τενέσθαι τὴν πομπήν; καὶ ἕ 
σρλ ο 

εὐθὺς ἔτι σχεπτ ομένου παρακούσας τοῦ 
Δ Ν 

ραμῶὼν χαι προμηνύσας ἀπέρχεται | αν 
..) 

ν οὐκ ὀλέγον τῆς ο προλαθὼν, ἕωθεν δὲ τρισ- 
κ 

χαΐδεκα Ἴκουσι χομίζονς τες, ἕκαστος ὡς πολλὰ εἶπε 
καὶ ὡς ὑπέμνησε καὶ ὣς ἐπιτραπεὶς τὸ χάλλιον ἐπελέ-- 
γ ο 
ἔατο διεξιών. Ἅπαντες ὃ οὖν ἁπαλλάττονται λαθόν-- 

Ώρς ἔτι καὶ βρενθυόμενοι, ὅτι μὴ πλείω ἔδωχας. 
Ξ : ς 

-Ἡ Ὁ μὲν γὰρ μισθὸς αὐτὸς χατὰ δύ᾽ ὀθολοὺς Ἡ τέτ- 

να ὃ 

οὖν λάδης, κολακευτέος μὲν αὐτὸς καὶ ἴκετευτέος, θε-- 

τερος ς καὶ βαρὺς αἰτῶν σὺ χαὶ ὀχληβὸς δοχεῖς. 

νΝ ΕΠΙ ΜΙΣΘΩ ΣΥΝΟΝΤΩΝ. 96 --- 58. (60 - οϱ7] 

ἵ μου 5ο]άπῃ Ἠαβεο αποᾶ ἀῑεαπα, Ἰ]απα ρτο 5{οἴσοο ἶαπι ΟνΠ]- 
ουπα ποβῖς [αοίππῃ. Οαπίζυ]αιν 1ᾳίίατ εἴῖαπι ρορειῖςεο ἴπ 
ΡαἱΠο ΤΠεξςπιορο]άϊς αιαἴν]. 

ὅσ. Ῥ]ο αἲ ἀε[οῖας, νε] αἲ ουπ{αππεΠαπα ροίῖας αὈπαταπίωε 
φας ΓαπηΠαίδας, αμο5 Ραυ]α[ἴπι πηαηκπείος ϱἱ Ραβϊρηίος 
Ἱη]αί [αοἴπηί.  Νοτὶ 6Ρο εἰἶαη τηείοτα (πεπᾶαπι ἆθ 

Ἀδρετίς Π]ῖς ]η5ευτη Τη επ ἀεε]απιαγε, ποπ Ἰπογαθίτε ρτο- 

{ασίο, 5εὰ γεµεπιεπίοτ οἱ οποῖηπο : Ιαμάαβαίατ Ιστ Ἰπίου 

Ρουυ]α, απῖ ποη αἆ απ παπι 46ΠπεΠΣαΙη ἀῑεστοί, 5οᾷ αἲ τὶπὶ 

ἄπιρμοτας; ἀῑοεραίατ απ{επ ρτο ἀπορηῖς Π]απα τοπ ἀτᾶ- 

ομπηῖς απδας 6.56. 96 ως Γοαςςο πιοᾶῖσα, 5ὶ τετο 

ἄῑπος Ίρ5ε γοῖ ροεβίσαπι α[[οοίοί Ιαπάειη γα] Πςἰογίσαπι » απ) 

Ἱπ εοηγΙνίο δα τοῖθί, ἴππα Πλανίπηε εσί αῖ ταπηραίας 

ασ ῖς Ἰαμάσπάο, αἀπ]απᾶο, τηοᾶῖς Ἰαπσπάϊ πονῖς οχοοσῖ- 

ταπάϊς. δπηί τετο αἱ εἴῖαπι ρα]ομγαά]ηῖς ποπιῖπα αἁπηῖ- 

ταβῖοηῖ 6550 ροςίμ]εηί, απος Λάοπίᾶας, γε! Ηγασϊηί]ος αιἲ- 

αἴτε οροπίεί, οπμίαΙη Πορί παδιπα Ἰπίετάυπι Ἠαβεαηί-- 

Τα γετο 5ἱ ποῃ Ἰαμάες, Πἱοοί ἵη ΓιοηγςΗ Ἰαυἱαπηῖας γοηῖος, 

[ήροις απ Ἰηγ]άρας 1ρ5ὶ οἱ Ιη5ΙάΙοτῖ. Οροτίεί απίοπι ἀοείος 

ε55ε ἶρ5ος οἱ αηείοτας, εἰ Ποεί ςοἰωοῖσπιος οοπηπηίαη!, 

Αιΐοσο ἴαπιον αἱ Ηγππείῖ ρ]επος. ν]άστῖ Π]ογΙΠα 5ΘΓΠΙΟΠΕς, ) 

εἴ Ίεσεπα ε55ε ἵῃ ῬοδίεγΙπα Πα ἀἱσρηά]. 

36. ΟπαππαΠα {ο]εταβί]ία Γοτία γἰάεαπίατ απ ντ [α- 

οἵπηί. Μι]ετες τοΓο, παπι Ἠοο 4ποπΠαθ πωπο αΠεείαπε 

πηη]ίθγος, ἸιαῬετο αποξςάαπα ογαά[ίος, ππετοείο εοπάπος 

51ρῖ [απβατες, αἱ Ἰσοβσατα αδεεοίαπίο5, απαπἀσηπάθια 

ππιΏλ Ἠου Ππίογ γοἰῖφαα ογπαππεπία Π]ίς τιάοίης, 5ἱ ἀῑσαπίας 

ετας [αρ ο55ε οἱ ϱἱΗ]οσορ]ια», οἱ οατηηῖπα Γαοῖαπί πο πηυ]ίέαπα 

Ἰη[οίοτα Βαρρ]ηῖοί : Ρτορίετ Ίο Ἰαίέας πηπ]ίεγες 1ρ5αρ απο- 

απς πηεγορπατῖος εἰγοιπιάπουπέ τ]είογες, δἱ σταπιπια ες, 

οἱ μΙΜΙοςορµο».. ΑπάῑιΠί γετο 1]ο5, απαπᾶο» (παπα ος 

4ποσπο πἰάΙοπ]απι) τεὶ ἆππι ογησηίασ οἱ οοπ]ας ἀἱφροπϊ ςἳρῖ 

ουταπί, τε] Ἱη οΦµα αἆσο : πεσπε οηῖπα αΠά 1ρ5ί5 οὕσπν 

ΒΙΡΡΕΗΙ. Βρε γετο, ἆππι Ῥ]ή]οδορμις ασ] ἀἱκριίαί, - 

ἁεοεᾶεῃς αποΏ]α α πισεἩο {αθε]ίας (ταδε : αἲ ΤΙ ἄς ἵοπιρε- 

ταΠ{ῖα 5ΕΓΠΙΟΠΕΣ Ιης]ςίππέ οχροείαπίαπε, ἆππῃ Π]α, τι 5 

Ροδία παπα τοςοΠρςεηέ, αἆ απάΠίοπενα γοᾷεαί. 

«ων. 

“φώονν 
: ΟυΠΠΙ τοτο Ίοησο Ροβί {ειηροτε α[απαπἆο Βαἰυπια πμ 

μα ναι Οπἱπαπαεῖρας, πα ταν ΠΡΙ απηϊου]απα πηῖ-- 

«ογΙπη απί (πηῖσα [στο ρα(τῖς, ἔωπο πηακῖπης που] αῦῃ Ἰης τα]. 

πιᾶσπαπησπο Ῥοπραϊιη οροπίεί. ΕΕ ργῖπας (πϊάεπα, ααἲ εἰ 

Ῥογαπία. οΜαιηήπα. ἀοπιῖπο Π]αά 5αρ]ορῖέ, ΡτάΕΠΤΡΕΗΣ 

Ἰπάϊσαης, ΠΟΠ ῬαϊΥο αΡ]αίο παποῦ Ῥγαηίο, γοᾶΙ. Τ8ΠΕ. 

γετο (πεᾶσοῖπι γοπῖππε Γογοπίος πηΠις, απογιπῃ απασηῖ- 

«απο, πὲ πηπ]ία ἀῑχοτίε, αἱ πιοππσηί, οἱ ἀαἴο ἳρὶ ποσο 

ρι]ολγγήαπα εεσετῖε, οοππθιηοταί.. Όπημες Ἱβέατ ου 

ππμμΗςομ]ο αρειηί, ἱπςπρου ουπα {α5Ιάἱο αποάαια τη ΙΙΙ - 

ταπίος, ααοᾶ Ρίτα πον ἀεάετῖς. 

3δ. λοτοος Ίρρα πηϊπιἑαξπα ΠΡῖ κοἰνῖέας, ορο]ῖς μἰηῖς ααξ 

αμαἰονηῖς; 5ἱ Ρείας, στανῖς γἰάετῖς αο ππο]εςία5. Ὁι 1μίατ 

ο. » απ]αμᾶ σα ρηίπηο ἐρδί αἱ οαρρΙῖεαπᾶππι; οο]επάνξ. 



: (σ08 - 70Ι) 

ραπευτέος δὲ χαὶ ὃ οἰκονόμος, οὗτος μὲν καὶ ἄλλον /ε- ο 3 η / ν ραπείας τρόπον’ οὐκ ἀμελητέος δε οὐδὲ ὁ ξύμβουλος χαὶ 
φίλος. Καὶ τὸ ληφθὲν ἠδ Ἴδη προωφείλετο ἱματιοχαπήλῳ 
Ἆ ατρῷ ἢ σκυτοτόµῳ τιν. 
καὶ ἀνόνητα. 

» Ν 

39, Πολὺς δὲ 
9 « δ { ρέμα ὑπεξανίσταται 

Ἄδωρα οὖν σοι τὰ δῶρα 

τις 
ΔΝ Ν 

τους κατα 

. ; 
ὃ φθόγος καί που χαὶ διαθολή 

ἀ ΔΝ Ν ῶο 

πρὸς ἄνδρα ἤδη 
ςλ/ αν κενο ς Ν σαν κ σοῦ λόγους ἡδέως ον ορᾷ Ύαρ ὭΠοη σε 

μὲν ὑπὸ τῶν ον πόνων ἔχτε Ἐτρυχωμένον χαὶ 

πρὸς τὴν θε Εραπείαν σκάζοντα χαὶ ἀπηυδηκότ α, τὴν 

ποδάγραν δὲ ὑπανιοῦσαν": ὅλως γὰρ ὅπερ 7 ὖν νοστικώ- 

τατον ἐν σοὶ ἀπανθισάμενος καὶ τὸ ἐγκαρπότατον τῆς 

Ἠλικίας καὶ τὸ ἀχκμαιότατον τοῦ σώματος ἐπιτρίψας 

καὶ ῥάχος σε πολυσγιδὲς ὃ ανα 7δη περιθλε πει, 

μὲν οἳ τῆς κόπρου ἀπορρύψει φέ ἔρων, ἄλλον δὲ ὅπως 

τῶν δυναµένων τοὺς πόνους καρτερεῖν προσλήψεται, 

λ 
σε 

νν / ο ορ ο. τη Ας 
καὶ ἤτοι µειράκιον αὐτοῦ ὅτι ἐπείρασας τότε ἢ τῆς γυ- 
ναιχὸς ἄθραν παρθένον γέ ἔρων ἀνῆρ διαφθείρεις Ἄ ἄλλο 
τι τοιοῦτον ἐπικληθεὶς νύκτωρ ἐγκεχαλυμμενος ἐπὶ 

/ ον ς νε. 
"ραχηλον ὠσθεὶς ἐξελήλυθας Εξ, ἔρημος ἁπάντων χαὶ ἄπο- 

Ρος τὴν βελτίστην ποδάγραν αὐτῷ γήρα παραλαὼν, 
καὶ ἃ μὲν τέως δεις, 
θυλάχου ὃ δὲ µείζω τὴν Ὑαστέρα ἐρ Ὑασάμενος, Ἀπλήρω- 
τόν τι καὶ ἀπαραΐτητον κακόν" καὶ γὰρ ὃ λαιμὸς ἅπαι- 
τεῖ ἐκ τοῦ ἔθους καὶ ἀποικανθάνων ο. ἀγανακτεῖ. 

ἀπομαθὼν ἐν τοσούτῳ χρόνῳ, 

40. Ἰκαί σε οὐκ ἄν τις ἄλλος δ δέξαιτο ἔξωρον ἤδη 
Εγονότα χαὶ τοῖς Ὑεγηρακόσιν ἵπποις ἐοιχότα, ὧν οὐδὲ 

λλως τε καὶ Ἡ ἐχ τοῦ 

απωσθΏναι διαβολή πρὸς τὸ μεῖζον εἰκαζομένη νου 

τὸ δέρµα ὅμιοίως γρήσιμον. 

υ Φφαρμακέ έα σε Ἡ τι τοιοῦτον ἄλλο δοχεῖν ποιεῖ- ὁ μὲν 

γὰρ χατή Ύορος χαὶ σιωπῶν ἀξιόπιστος, σὺ δ᾽ Ἕλλην 

χαὶ ῥάδιος τὸν τρόπον καὶ πρὸς πᾶσαν ἀδικίαν εὔχολος: 

τοιούτους γὰρ ἅπαντας ἡμᾶς εἶναι οἴονται, καὶ μάλα 

εἰχότως: δοκῶ γάρ μοι καὶ τῆς τοιαύτης δόξης αὐτὸν, 

ἔχουσι περὶ ἡμῶν, κατανενοηκέναι τὴν -αἰτίαν. 

τοῦ μηδὲν 

ἣν 

ἸΠολλοὶ γὰρ ἐς τὰς οἰχίας παρε ιθόντες ὑπὲ 

ἄλλο χρῆσιμον ε χαὶ φαρμακείας ὑπέ 

σγΏντο χαὶ χάριτας ἐπὶ τοῖς ἐρωτικοῖς καὶ ἐπαγωγὰς 

τοῖς ἐχθροῖς, χαὶ ταῦτα πεπαιδεῦσθαι λέγοντες καὶ τρί- 
ς 

θώνας ἆ ἀμπεχόμενοι χαι πώγωνας οὐκ εαν τους 

Εἰκότως οὖν τὴν ὁμοίαν περὶ πάντων 

ἰδέναι μια Ὑείας 

χαθειµένοι. 

ὑπόνοιαν ἔχουσιν, οὓς ἀρίστους ὥοντο, τοιούτους .δρῶν- 

τες καὶ μάλιστα ἐπιτηροῦντες τὴν ἐν τοῖς δεί-- 

πνοις καὶ τῇ ἄλλη ο άν κολαχείαν καὶ τὴν πρὸς 

χέρδος δουλοπ πρέπειαν Ἡ κ 

Ἀποσεισάμενοι δὲ αὐτοὺς μισοῦσι, καὶ µάλα 

αὖ τῶν ἐν 

πμ ν΄ 2» οϱ γλορσ 
εἰκότως, καὶ ἐξ ἅπαντος ζητοῦσιν 

σωσιν, ἣν δύνωνται" λογίζονται ἵὰρ ὥς ἐξαγορεύσουσιν 

αὐτῶν τὰ πολλὰ ἐκεῖνα της φύσεως ἀπόρρητα ὡς ἅπαντα 
εἶδότες ἀχριθῶς καὶ γυμνοὺς αὐτοὺς ἐπωπτευκότες. 
Τοῦτο τοίνυν -ἀποτνίγει αὐτούς: ἅπαντες Ἱαρ ἀχριθῶς 
ὅμοιοί εἶσι τοῖς καλλίστοις τούτοις Βιθλίοις, ὧν πρυσος 
μὲν οἱ ὀμφαλοὶ, Ῥαμυσς, 8) ἔχτοσθεν ἡ διφθέρα, τὰ δ᾽ τη 

Ν 
ἔνδον ἢ Θυέστης ἐστὶ τῶν τ 

ο ο ο ο μώση, 
ὅπως ἄρδην ἀπολέ- 

2Φ/ 
τέχνων ἑστιώμενος ἢ Οἷδί- 

ΧΥΠ. ΡΕ ΜΕΒΟΕΡΕ 4ΟΝΡΤΑΟΤΙΕ. 5ο---. ορ 

απίενη ἀἱρεμδαίου 4ποφπο οςί, Πίο Πα]ά σπα α1ῑο ο [ία γαρ 5ο- 
Ἠθγο : πεο νεο περ]ποπάι5 οοης[Πατίας οἱ αππίσοις. Ῥομο 
αποᾷ αοαῖρίς, 14 Ίαπι ἀεμοβαίατ νεςμανίο αι πηθίσο, απ 
Σα{ου] οπἱάαπι. Ἠαπογα ἰρίίατ. Π]α πο Ἰηηοτα δἱ ηη]ίης 
πηΠα[ς. 

99. Ταπα Ἱηγ]α]α πηπ]ία, [ουίο οίαπα σα ]απηπία Ρα]]α {Τα 
εοπίγα Το Ἰη5ιαῖί αριιά. νἴγανα, 5ο πιοΠος (αἱ σοηίγα {ο Ίμη- 
Ῥοπίαν Ἰποπίεν [απι οχοἱρίσπίοπι. Ὑἱαοί ομίρ] {ο 11 Ρ6Γβ6- 
ἴπ15 Ιαρονῖθας είπα, οἱ αἲ ο[[οῖα οἸαιάἱσαμίοηα » οί ᾱὲ- 
Γοοίπη νο, δα ρθυΠίοπΊ(ι1ο ρα]α[ἲα ροάασνα πα. ΟπηπίΠο 
6ΠΙΠ Ῥοδίαπαπη. Ποτοπι οἰα[ἷς ναιεπάἰπίκᾳπο (μα Ῥνα- 
εοηρεῖτ, Ῥοδίφπαπα {ου Πςκίπιαπα υία. (μα. ΡανίοΠα οἱ 5ΗΠ]- 
ΠΊΠΠΙ ΥΙΡΟΓΘΠΙ οοτροτίς οοπ(]νῖ, οἱ ΡάΠΩΙΙΗ {6 ππαῖαπα [ς- 
50η οοποηπα νε, Ίαπη οἰγοηκρίοῖς, {ο φάση Ἱπ. αποᾶ 
διουφαΠπία πα αὐ]ίοία!, αἰἴαΠα νογο οχ ς » αἱ Ἰαρογος ςιιςί]- 
η 616 Ροδδιηί, αἱ αθδαπλαί. ΤαΠῃ ἰσίαν γα] (ομίαςςα ρθει ππι 
ἱροίη5, γα] αποἰ]απι γἱγαίποια. ἀοππίησς 5αμήσογα, ΊιοΠ1Ο 5ο- 
πον,, Υ6] απἰάάαπι αι Ἰαῖο κἰπηῖ]ο Ἱποικαίας ηοσία, εαρίία 
ομνο]αίο, Ργ 5ο» ο[ἱοσνῖς ἆοππο, Γο[ῖοίης ΟΠΙΠΙΡΙΙ5, ΙΠορς, 
Μη 5οηασίπία ῬούασαΠα. οαπη ορίἴπιαπα πασίας; ομΗ(ης 
μου {α{0 {6ηρουο Ιπ{οι]θο[ο ΘΟΥΙΠΠΙ σα» απίο δοΐρβας, νοµ!γο 
ἄποίας Πα]οῦθ 41α1ῃ ομ]οις θέ, ππα]ο απο ποσο οχρ]ετο 
Ῥο»δί5, περ ἀορτοσα].  Εἰοηίπα οἱ σα]α Ροβ6ῖ! {6 οκ οοΠς!1ο- 
(πάίπε, οἱ οππα Ιπάἰσηα[ῖοπο οἱ απθγε]α ἀθαϊςοίι. 

40. Νεο {ο Γαοἷ]ο αἰνας αιιῖς ταἝῖρίαί, θχοΙσ[ΙΠΗ ]απ1 οἱ οηἱ5 
ναἰα]ῖς ΦΙπαήΤθήα, 4ο ΙΠΗ Πθητιο Ρο]]ῖ5 οοᾳ1ο αΠ]]ς, ΑΠοΦΗΙΠ 
εἴῖαιη οα]απηηία ο ἴπα οχρη]σίομο ονία,, οἱ πησ]ας5 απ] ςςρί- 
οσία, πἳ ΠΙαΕΗ5 να] γοποβοις, νο] ἹογΙΠα Φἱη]ί]ο α(υ]ά γ]- 
ἀθανίς, εΠίοϊ, Τις ομῖιη ασοιςαίου {άσθῃς σ[ἶαΠα {46 ἆἷ- 
Σ9Η5: Τα νεο ανωου]ης οἱ Ἰογίς Ιπσοπί, οί αἲ «οθ]Ης οπής 
[αοἳ5.. Ταἱος οπἵηα πἱγοιςο5 πος 65ςο αι Ῥί(ταπίαν: πας 
ἱη]ηιία. Ψϊάρου. ο ἴπη. πηϊμί οἴίαπι {α1ῖς Π]οριῃι ορίπῖοπϊς, 
(παμ 46 ποβῖς ΜαῦοΠί, οαΗ5απη. Ιπίο]οχίςςο. ΜΗ οπίῃι 
Πα 401ΠΟ5 ησυοςεί, ποσά ΠΙΠΙ] αἰῑιά αἰ]]ο ςοἶνοηί, ναἰΙοῖπία οἱ 
νομεβοῖα ρο]{οΏἳ 5η! οἱ σιαἰῖαα αἩ απιαςίϊς, οἱ οβιΠΙΙπα 
πηβαίζα οοπίγα Ἰορίος : Ίάψπο απαπα [ποθγοπέ, 5ο οαθίος 
ἀἰοσραπί, οἱ ρα]ία Ιπά1ἱ ογαηί οἱ Ῥαϊβας ση {ο απέ ποῖ- 
ηίπ]ο ΟΠ{ΘΠΊΠΟΠ(45.. ΝΟΠ αΏςηνᾶς οὐσο ςἱπι]]ία 4ο οπηίθιας 
Μιδρίσαη{α 41Η {αος 6.56 γ]άσαηί, απος ραίαραπί ργῶ- 
βιαη(ἰςείπιο», ππαχίΠΊθ(Ι16 411Π1 ΟἨ56ΓΥθΠ{ 6ΟΓΙΤΗ ΊΠ. σαηῖς 
εἰ τοσα εοηςαθιμάἶπο αἀπ]α[ίοπεπι, οἱ απαπα 5ου γοπι Ἱ- 
ου] επΙ5ᾷ ΡΕΙ5ΟΠΑΙΗ δδοΙρίαη. 

-υἱο05 τογο ο]οσσιπηί, ἴ]]ος αιίαπι, μἱ γα]άς οοηςοηία- 

που] οί, οαἵο Παροηί, οἱ ππάίααα απγυπέ (ππαίίας,, οἳ 

απσαπέ, Ῥεάσιο.  Ποηίπ αρίαηίας 1ο οπηοἰαίατος 

Ὠλη]ία Π]α πι παίηνα ἱρδογαπῃ ας πποίρις 5δοτσία, αἱ αἱ 

πονηί αὐοπναία οπ]ηία, οἱ ππάος5 Ίρδος ἱπεροχοιίηέ. Ηος 

Ιβία οδί, 4πος Π]ος απφῖί. ΌπΊπες οηίπη ἀσοηναίς ςἰπῃῖ- 

165 5ηη{ ραοεγηηαίς Π]15 Πηῖς, απογαπ ααγοί πιο], 

ριρετείᾳαε οοἱοιί5 πο ῦναμα εχίονῖους Ἰπίας απίθιη νε] 

Έμγορίες ε5ί Ιετον 505 ορι]αίας, απ Ράΐρα5 ομπι πααίτς, 
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εώ 
πεον 

ἅμ. 
ἓς ο χαὶ περ' 

Σοφοκλέους : 

χο 
τὰ ὃ 

ο 
Ταῦ- 

ο μκλκι 

πους τῇ μητρὶ ξννὼν ἃ Τηρεὺ 

ὀπυίων. Τοιοῦτοι χαὶ αὐτοί εἰ 

ϐλεπτοι, ἔνδον ὃ) ὑπὸ τη τορθόρη πολλὴν τὴν τραγωὼ-- 

δίαν σχέποντες: ἕκαστον γοῦν αὐτῶν ἣν ἐξειλήσης, ὃρᾶμ.α 

οὐ μικρὸν εὑρήσεις Εὐριπίδου τινὸς ἢ 

εξω π ορφύρα εὐανθὴς καὶ χρυσοῦς ὅ ὀμφαλός. 

οὖν ο παοσες αὐτοῖς μισοῦσι καὶ τα- 

στὰς ἀκριθῶς χατανενοηκὼς αὐτοὺς 

; 
νος εἰκόνα τινὰ τοῦ τοιούτου βίου - 

ιο ο] Ξ ωυ ευ] «1 ναι μ” (πω 

Τε] ως 

αν 

ταύτ την Αποθζιέπων εἰδῃς εἴ σοι παριτη, 

Ἡδέως μᾶν οὖν Ἀπελλοῦ τινος Ἄ μας ή ο) 

(θην ἐπὶ τὴν Ίρα-- 
τήν. 

Ἀξτίωνος η χαὶ Εθφράνορος ἃ ἂν 

ἑ ἄπορον νῦν εὗρεῖν 

ν τέχνην, Ψιλῶν ὥς οἷόν τέ 

ἐδει 

οήν- ἐπεὶ ὃ τινα οὕτω Ἰρπες ον χαὶ 

ἀκριθη τὴ σοι ἔπιδε 

ο ιά καὶ δὴ Ἰεγράφθω προπύλαια | μὲν ὑψηλὰ καὶ 

ἴξω τ τὴν 

πίγρυσα χαὶ μὴ; κάτω ἐπὶ τοῦ ἐδάφους, ἁλλν ἄνω της γῆς 

ώς πὶ τι κείµενα, χαὶ ἡ ἄνοδος ἐπὶ πολὺ χαὶ ἀνάντης 

ὅλισθον νι, ὥς πολλάκις ἴδη περὸς τῷ ἄχρῳ 

σαντας ἔκτρα πλισαμα διαμαρ τόντος τοῦ 

δὲ ὅ Πλοῦτος αὐτὸς ο ας ποια αν 

στος, ὁ ὃ ἐραστὴ 

τω ἄφο- 

τες 
ποδός: ἔνδο 

ὡς οι πάνυ εὔμορφος καὶ ἐπέ 

μόλις ἀνελθὼν χαὶ πλησιάσας τῇ δώρε τεθητεε 

ρῶν ἐς τὸ Ἰρναίον παραλαβοῦσα δ) αὐτὸν ἡ 

χαὶ αὕτη καὶ ποικίλα ἀμπεχομένι 

Ἱέτω σφόδρα ο πικώ τῃ εἰσόδῳ. ἘΤοῦντ 

δὲ ᾗ μὲν Ἐλπὶς ἀὲὶ προηγείσθω, διαδεξάµεναι ὃ αὖ- 

τὸν ο ο Ἀπάτη καὶ Δουλεία, παρα 

τῷ Πόνῳ, ὅ δὲ πολλὰ τὸν ἆθλιον καταγυμνάσας τ 

άτω αὐτὸν τῷ Ρήρᾳ δη ὑπονοσοῦντα 

η, ἔσα- 

εὖθεν 
εὖπρ όσωπιος 

' 

κ 
αοοτωσαν 

ου. 

τῶν ἔγγειρισά 

χαὶ τετρα( κό, τὴν Χρόαν. ὑστάτη δὲ ἡ 'Ὑέ ρις ἔπιλα- 

θομένη συρέτω πρὸς τὴν Ἆπ τόγνωσυ’ ἡ δ) ̓ Ελπὶς τὸ 

ἀπὸ τούτου ἀφανὴῆς ἀποπτέσθω. καὶ μηχέτι χαθ᾽ οὓς 

εἰσηλθε τοὺς χρυσοῦς θυρῶνας, ἔκ τινος δ) ἀποστρόφου 

ἐξωθείσθω γωμνὸς προγάστωρ 

τέρα μὲν τὴν αἰδῶ ορ. τῇ δεξι 

ἐξιόντι ἡ Μετά - 

ὃν ἄθλιον ἐπαπολ- 

χαὶ λεληθυίας ἐξόδου 

ὠχρὺς Ἱέρων, τῇ τῃ ἔτ 

δὲ αὐτὸς ἑαυτὸν ἄγχων' ἀπαντάτω ὃ 

νοια δακρ ύουσα ἐς οὐδὲν ὄφελος χαὶ τ 

Τοῦτο μὲν 

δ) οὖν, ὢ ἄριστε Τιμόκλεις, αὐτὸς ἴδη ἀχριθῶς ἐπι- 

σχοπῶν ἕκαστα ἐννόησον εἴ σοι καλῶς ἔχει προσ σελθόντα 

; 
λύουσα. ἔστω τὸ τέλος τῆς γραφῆς. 

λ ῃ ’ η .νά 

τας Όνρας κατ ΞΧκειυΤΝ 

“Ὁ τι ὃ) ἂν τ 

/ 

εἰς τὴν εἰκόνα κατὰ πουσας 
Ὑ μπαλιν αἰσχρῶς οὕτως τὸν ἐχπεσειν. 

πράττῃς, µέμνησο τοῦ σοφοῦ λέγοντος, Ὡς θεὺς ἄναί- 

ΧΥΠΠ. 

ΑΠΟΛΟΓΙΑ. 

. πρὸς ἐμαυ τὸν, ὦ χαλὲ Σαὔΐει ἅτινά 
τς 

εἴπειν ἀναγνόντ υ δαῶν τὸ περὶ τῶν 

ΑΠΟΛΟΓΙΑ. 1. 

α. Ἱ. οΟΠΕΠΠΙΡΕΗΣ, απί ἆμας 5Ιπππ] 5οτοχες Τεγεις 5υ]Ίσοης. 

(το - 704) 

Τα- 

Ίος οἱ Μἰ 5υηί, 5Ρ]επάΙά1 εἰ εαηδρίευῇ, Ἰηίη5 γετο 5αῦ Ρυτρυ τα 

εασαάἶαιι ππα]ίαπη {οροπίες. 5ἱ επῖπι μπα ποπι(ο 6ογό Πε 

εποῖνας., ΓαὈπ]απα Ἰηγοπῖες Ἠαιά Ῥατταπα, Επρίάς απο 

απϊ 5ορμοσίε ἀἴσπαια : θχίτα απἴεπῃ 5υηί Ῥπέρητα Ποπίάα, 

οἱ απ μή]ῖοας απγεις. Ἠογιπῃ εισο 51ῖ εοηςεῖῖ οὔ]ο Ἰανρηί 

αἱ 5ίναυηί Ἰηδίάϊας, 5ἳ ααῖς αὐ Π]ίς φε]υποίας, απἲ αοσῃ- 

ταίο Ίρδος ποπ, (τασωαίαπι 1ρ5ο Γασῖαί, εἰ ἵπ γυ]εης ἂν ἷ 

1ρ5ῖς παιγεῖ. . 

4». Υο]οίαππεη οσο, υἱ 6εΡες 116, ἱπιασίπεπα ΗΡΙ απαπάαμα 

ταἰῖς νῖία ἀερίπσενε, αἱ ἵ]α Ἱπδρεεία οοπεβίπας, αἰταηη 

1ΗρεηίοΓ ίααιε Αρεϊοι 

απεπάαπη, απί Ῥατη]ιαδίαπη, απξ ΔΕΠΟΠΕΠΗ, απ ἘρΙΓΑΠΟΓΕΠΙ 

οἴῖαια αἲ ρἰοίαταια αἀμήρετεπα : απαπάοααἰάεπ γετο Πε 

ποπ. Ροΐοςε πὲ παπο Ἱητεπίαίατ α[ηπῖς εο Ἰηπεπίο εἰ μας 

ἴπ 41η Πο Ἰηστεδ]οπάαπα 5ἰῖ. 

αγῃῖς αεοπαΠοπθ.,, {θπαστη ΠΡΙ, απαπέππι α ππε Ροίε»ί, 1η18-. 

αἴποπη ορίεπᾶαιη. Ῥϊηπαίας ἥασπε γεςρα παπι αἰίανη, Ίπαι- 

ταίαπα, Πθς Ἱπ[τα ἵπ 5ο1ο, 5εᾷ 5αρτᾶ Τογγαίη 1Π οο]]ε 5ἴέπτη : 

ἂξορησης σἲί τα]άο εξ ατᾶπας οἱ Ἰαρηῖοας, αἱ 5αρε απϊ πα 

ΞΙΠΊΠΙΟ 5ο Ἰαπῃ5ρεταγεπί ε55ο, γες[ίσ]ο ΓαΠεπίε Ριοϊριεπίας. 

Τηίγα τθτο Ῥ]ηέας 5οἀθαί {ρ5ε, 8πγεα 5ρεσῖθ {οίας, ΓΟΠΙΟΞΗΣ 

Ἰᾷοπι αίαπε απιαδῖς : ἁπιαίος απἴεπῃ απὶ «πε αποεπᾶ 

αἳ αἲ Ἰαπαᾶπα αοσες»ῖξ, ομδίαροςσαί οσμ115 ππ ατα] ἀτεοιὰ 

Απξιπη(ιΠα ΥοΓο 8ΡΕ5, ΓΟΓΠΊΟΣα εί Ίρσα, ἱ Ῥϊοίαιη ος 

Τπάε ου 

ρος απάοπα ργαεοᾷαξ 5ΕΠΠΡΟΙ, εκαρ]επίος απίεπι πν 

Δε 

μῖο Ροσίαπαπα πηυἰέππα εχογου]ξ μαήξεγαπα, οοπηπιεμϐε{ 60. 

Ἱπασία, ἰπίτοᾶυσαί τα]άς ἵπ Ἱηστεσδιι ροτου]δαπῃ. 

α[ῑα. πιπ]ῖστες, Έταις, οἱ δεενίας, ἱταάαπί Ταροτί. 

ποεποσ(ῖ, Ίαιη ααιαπίαπα ο σγοίαη[εια αἱ οοΙΟγεΙα τοτίει- 

ἔδμι : πια τοτο Οοπέαπηεα «οπΙρΓδµεησαπα αβάπεαί αὰ 

Ῥεερεαῖοποπη. 3Ρες αἳ Ίιος Ίπᾶε Ίουο ἀτο]εί πεε οοηδρί- 

ααίατ απηρ]ῖας : Ίρ5ο ΤοΓο ΠΟΠ Ίαπῃ Ῥεγ ατεΙπα πα Ἱηστοςςας 

Γιεναῖ τοςΗυα]αα, 5θᾷ Ρος αγεγσαπι απεπάαπη εί Ἰακονίοιν 

οτίέαπα πιά ας οχίταᾶαίας, γοπίτο ῬτοπηΙηα]ο, ραλίάας., 5 

ποχ., αἰίετα ππᾶπα ρυάεπᾶα ἴεσεῃς, ἀεχίτα απ{εΠα 5Η ΗΠῃ Ίρςε 

οοἵ]απα αΏσεης. Οεοστταί απίεπι εχειΠ{ Ῥωπήζεπίία πουμίο” 

α παπα Ῥ]οίαῃς, εἰ Πιασίς Ῥογάεης Ροναϊαπι.  Ηίς 

Ρίείπτα Πηῖς οσίο. Α {π, Τήπο(Ίες ορΏπιο, ἴρ5ε δαν ἄν 

σοπίος Ἱπερϊεῖεης ςἱησα]α, οοσῖία, απ ἄεοετε {ε Ρηίες, 1 

ςυπι 1ῃ τίίαπι ἀθρίοίαπι Ρε Π]ας Ροτίας, αἱίογα Π]α 

ορροδίέα ἑατρίίετ α”εο εἰαδῖ. Οπἱοσυ]ά απ[επι ΓεεθΓῖς, Ξῇ 

Ες τὶτί πιοπποπίο, απῖ, 1ηποσθη5, Ἱπαπῖί, ἄεας οτί, Ιῃ 

γεγο οΙσεπίῖς. 

ΧΥΠΙ. 

ΑΡΟΓΟΚΙΑ. 

1. Ῥπάσπι αρπᾶ πιο οοηΣίάετο, Ρα]οεΓ ΦαἨ1η6.. αα]ᾶ ἡ 

πιομίθιη Πρὶ γοηῖςσο ΡτοραίΗίος ἀἴσαπα, Πεβεπίῖ ποδίτυς 



ο 

(τυ5 -710) 

.. 3 Γ Ν 5 Επὶ μισθῷ συνόντων βιθλίον: ὅτι μὲν γὰρ οὐχ ἀγελαστὶ 

διεξῄεις αὐτὸ καὶ πάνυ µοι πρόδηλον. 

χαὶ ἐπὶ πΆσιν ὑπὸ σοῦ ἐλέγ γετο, ταῦτα νῦν ἐ ἐφαρμόττειν 

ζητῷ τοῖς ἀνεγνωσμένοι. Εὶ τοίνυν μὴ καχὸς ἐγὼ 
.ω Β ω” ω. / 5 

μαντικὴν, δοκῶ µοι ἀκούειν σου λέγοντος" Εἰτάτις αὐτὸς 
ρα ! λ . -ω 

ταῦτα γεγραφὼς χαὶ χατηγορίαν οὕτω δεινἠν κατὰ τοῦ 

τοιούτου βίου διεξελθὼν, ἔπειτα πάντων ἐκλαθόμενος, 

ὀστράκου, φησὶ, µεταπεσόντος, ἑχὼν ἑαυτὸν 
: Ἅ ο πώ 

δουλείαν οὕτω περιφανη καὶ περίθλεπτον ἐνσέσεικε 

πόσοι Μίδαι καὶ Κροῖσοι καὶ Πακτωλοὶ ὅλοι µετέπεισα 
σος ὃς ς 

αὐτὸν ἀφεῖναι μὲν τὴν ἐκ παίδων φίλην καὶ σύντροφον 
3΄ ΄ Ν 5”, οἱ Υ4 «ω 3 .ω ιά Δ 

ἐλευθερίαν, πρὸς αὐτῷ δὲ ἤδη τῷ Αἰακῷ γενόµενον καὶ 
ο ψ ώ. 

μονονουγὶ τὸν ἕτερον πόδα ἐν τῷ πορθµείῳ ἔχοντα παρέ- 
λος με λ / / ο ον σὲ 

χειν ἕαυτον ἕλκεσθαι καὶ σύρεσθαι χαθαπερ ὑπὸ χλοιῷ 
1 ο ο -- / 

τινι χρυσῷ τὸν αὐχένα δεθέντα; [οἷά ἐστι τῶν τρυφών- 
/ Ν / Δ λὴ / » υπ 

των πλουσίων τὰ σφιγγία καὶ τὰ χουράλλια:] πολλή 
γοῦν ἡ διαφωνία τοῦ νῦν βίου πρὸς τὸ σύγγραμμα . καὶ 

/ 

τὸ ἄνω τοὺς ποταμοὺς χωρεῖν καὶ Ἀγεατράφθαι τὰ πάντα 
λ 

καὶ παλινῳδεῖν τ πρὸς τὸ χεῖρον τοὺτ' ἂν εἴη οὐχ ὑπερ 

Ἑλένης μὰ Δ/’ οὐδ᾽ ὑπὲρ τῶν ἐπ᾽ λίῳ γενοµένων, ἀλλ᾽ 
ὁ το 
ἔργῳ ἀνατρεπομένων τῶν λόγων, καλῶε πρότερον εἰρῆ- 

σθαι δοκούντων. 
πετ. - Δ Ν [ὰ Ν « μι ο α /’ / 

2. Ταῦτα μεν πρὸς ἔαυτον, ὥς τὸ εἶχος, λέλεχταί 
3 ο. φν ν λ λ ο δνος Ελ γε 2) / 

σοι. ᾿Επᾶξεις δὲ ἴσως καὶ πρὸς αὐτὸν ἐμὲ ξυμθουλήν 

τινα τοιαύτην οὐχ ἄχαιρον, ἀλλὰ φιλικὴν καὶ οἵφ σοι 

χρηστῷ, καὶ φιλοσόφῳ ἆ ἀνδρὶ πρέπουσαν. 

Φφερων ες 

ν υὲν οὖν 

χατ᾽ ἀξίαν ὑποδὺς τὸ σὸν πρόσωπον ὑποκρίνωμαι» εὖ 

ἂν ἡμῖν ἔχοι καὶ τῷ Λογίῳ θύσομεν: εἴ δὲ μὴ, ἆ 

προσθήσεις τὰ ἐνδέοντα. 

ἀλλὰ σὺ 
ο, / / 

Ώρα τοίνυν μετασχευάσαν-- 
.. λ λ λ λ ω Ν 

τας ἡιιᾶς τὴν σκηνην ἐμὲ μὲν σιωπᾶν καὶ ἀνέχεσθαι 
{ λ / . λ λ 

τεμνόµενον καὶ καµενον, εἰ δέοι, ἐπὶ σωτηρία, σὲ δὲ 
ος , 

ἐπιπάττειν τῶν φαρμάκων καὶ τὴν σμίλην ἅμα πρόχει- 

ρον ἔχοντα καὶ τὸ χαυτήριον διάπυρον" καὶ δὴ παραλα- 
ἀ ω [- --, 3/ / 

θὼν τὴν ῥήτραν σὺ ταῦτα πρός µε ὅ Σαθΐνος ἤδη λε- 

εις. 
Ἡ / Ν τν / « 3 λ αι. / 

ὃ. Πάλαι μὲν, ὦ φιλότης, ὣς εἰχὸς, ηὐδοκίμηταί 
᾿ Ν ’ ο ος δι ο / ον Ν 

σοι τουτὶ τὸ σύγγραμμα καὶ ἐν πολλῷ πλήθει δειγθὲν, 
ΙΕ ; ο : ας 

ὡς οἵ τότε ἀκροασάμενοι διηγοῦντο, καὶ ἰδία παρὰ τοῖς 

πεπα!θευµένοις, ὑπόσοι “μιλεϊν αὐτῷ καὶ διὰ γειρὸς 
, 

ἔχειν ἠξίωσαν ἤ τε γὰρ τῶν λόγων παρασκευὴ οὐ µεµ- 
: ρα ο 

πτὴ καὶ Ἡ ἱστορία πολλὴ καὶ ἐμπειρία τῶν πραγμάτων 

καὶ ὅτι ἕχαστα σαφῶς ἐλέγετο, ον 
1 Αν / ᾳ 

και το μ.ξεγιστοῦ, οτι 

Ἰβήσιμα πᾶσιν Ἡν, καὶ μάλιστα τοῖς πεπαιδευµένοις, 
ὥς μὴ ὑπ ἀγνοίας σοᾶς αὐτοὺς εἷς 

- 
δουλείαν ὑπάγοιεν. 

λος, ο 
Έπεὶ δὲ σοι µετέδοξε 

/ ο. ρ τν Δ 
βελτίω ταυτα ειναι πι την μεν 

ο Ε δεοίαι ο ρον λα Φν 2 ο τς 
ΕΛευ ερίαν μακρὰ 7σ1ρειν εαν, «ηλωσαιοξτο αγεννεσ-α- 

τον ἐχεῖνο ᾽αμθεῖον 

ὅπου τὸ κέρδος, παρὰ φύσιν δουλεντέον, 

«η ες αρ / 
ὅρα ὅπως μµ.ηδεὶς ἔτι ἀκούσεταί σου ἄναγιγνώσκοντος 

αὐτὸ, ἀλλὰ μῃηδ’ ἄλλα Ὁ παρέα]. τῶν τὸν παρόντα σου 

βίον ὁ δρώντων ἔπε] 0εῖν τὰ εγ γραμμένα, εὔγου δὲ Ἑρμῆ 

τῷ χθονίῳ καὶ τῶν ἀχηκοότων πρότερον πολλὴν λήθην 
τας 

πατασκεδάσαι, Ἡ δόξεις τῷ τοῦ Κορινθίου μύθου ταὐτόν 

ΧΥΙΠΠ. ΑΡΟΤΟΕΚΙΑ. 

Το πιογοθηα!5 {απηϊΠα μας Προ]αη. 
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Ναπι 14 φπἶᾶσπα ο] - 

10 οΘΓΙΗΠΗ Ἠαβθο, ΠΟΠ δἶπο γἶδα {6 Πα ρε οιήσδο. ο» 

πετο ἰπίει]εσίο ΙΕΠΙΡΟΓΕ ε{ ροδί οηιπία α {ο ἀῑσία 5ἱΠ, σα 

ΠΙΟ 6ΟΠΙΡΟΠΕΤΕ 5, πα» Ἰορῖς!], 5ίπάθο.. ΝΙςΙ Ισίαν πια]ο 

[οσο ναἰἰοίπατί ἀῑάϊοΙ, τίάεοτ πΗῖ απάῖτο {ο ἀἰοσηίοπα Ιδία : 

Ἐ{ ο5ί, απῖ Ῥοδίσπαπι 5οβὶρΣ]{ Ίρ5ο {α]ία, αἱ σταγοπῃ α4θο 

Δ660ΗδΑΠΙΟΠΕΠΙ σοπίτα Ίου γα 6οπα5 οχρ]ίσαγ{{, τορεηία 

οπηπίαπα ομΗ(α5, εαἀοσπία, αἱ αἴππί, αΠίογ σαἱου]ο, 5ηα 56 

5Ρροπίο ἵπ πιαπἰ[οδίαπῃ αἆθο οοπδρίοαππ(αο 5ογγ{π{επι α]α- 

οπίοι ἀοιπίςοτί Οποί Ἠαπο ΜΠάα οἱ Οτωςὶ οἱ Ῥασίο]ϊ 

Ἰπίαρτϊ ἵπ 5επίοπ{ῖαπα αΠαπα {γαάπχογα, αἱ τοῖσία αππίσα Ί]α 

 {οπευῖ5 Ίπᾷς οἱ οἱ Ἱηπα ἱπ](α5 οξί Πμογίαία, απαπ] ]α1 Ῥτοροα 

1ρδιπῃ ο5ί Έαοιπι, οἱ (απίαπα ποπ αἰίογαπα Ρο στη ἵπ ογπηῦα 

Οματοπ{{5 µαρεί, ριαῬετοί 5ε {γαπεπά πα ασεπάππαπε {απ- 

απαπ 41γθο οἶτσα οαιγῖσες οοἰ]ατὶ ἀεγιπείαπιὃ [απσ]ες 5υπέ 

ἀομσαίογαπα. αἰνίαπα εἰπηῖο]α: οἱ ραογα]ϱ]. Μαι οσο 

Ἠσρο γἱία οἱ ἵ]α 5οπίρί1ο ἀῑδοτοραπί, οἱ Ίου 5απς ΓαοΓ{ ης, 

αποά αἴππί, Παπηῖπα γείγο ἴτο αἱ ἵπγαγδα οπηπία, οἱ ἵπ Ῥε]α5 

ΤαυθΠ{αΥΘ, ΠΟΠ 46 Ἠε]επα ῥεν 1ογεία, απ! ῖς πα αἲ Επι 

δεδία δυπ{, 566 ορογο οἱ [αο[ῖ5 ταἰγασίαπίς απα Ώεπο απίθα 

αῑσία νΙάεβαπ{Ης. 

2. Ἠωο απἰάθια αἆ ἴο 1ρδίϊα, τί οοηδεηίαΠειτη, ἃ ἴα 

αῑσία καπ{.. Φαβᾖίοῖες απίοηα [οτί αἆ πιο ἵρευαπα ο απῃ 60Π- 

ΦΙΠΗΠΙ φποάσαπα ε/αςηιος{ πο ΙΠίεπραςΙναπῃ, 5ο απηϊοση, 

{θᾳπο γἴταπα Ώοπήπη οἱ ςαρίοπίεπα ἀεζεῃς. ἱ Ισατ ρτο ᾱἷ- 

σπ]ίαία 5ηίαια Ῥογ5ομαπ] παπα 666ΓΟ, Β6Πε 165 Ἰαβεί 11ο- 

Ρἱ5, αἱ ΕΙοηιοπίῖ ἆοο εαοπβεαβίπας : δἷπ πηΐπας, αἲ {α ατα; 

ἀοξιπί αἁ]αῖο». Τεπιρας οδί Ισίατ, 6οΠΏγειδα Ιπίευ Ἠος 

50οπα, 16 5]επίῖο 5εσαπάαπα αποπάσπησι6, δἱ ορα5 δἷέ, 5ᾶ- 

{15 οπυδα ργαρθυε πιο, {6 Υετο ππεθἰσαπηοπία ΙΠΣΡΕΥΡΕΙΕ; 

οσ(ήππα ο 1η ρτοπηία Ἠαβοτο, οἱ «αΠά6Πς οαπ{θήητη. 1 αΠ]- 

απο φαπη(ἶς ἀῑσεπά] ρατίθα ἴα Ίσρο αἆ πιο Ραρίηις, ἀῑεῖς. 

3. ΟΙπΙ 5απα, απηίσθ, πί Ρατ ογαξ, Ώομαπα Γαπιαπη ΗΡΙ Ίου 

εοπρίαπι αἀθρίαπα οδί, {απ ἴπ Π]ασπα οοποίοΏθ (11Πῃ ταςί- 

ἑατείατ, αἲ πατγαγηπἰ πμ] απὶ {απα απἀἶστα, Ύπαπα Ρτϊγα(ίπι 

αριιά εγαΚ]ίος., αποἰαποί οσποδεθιό Ἰ]]ιιά οἱ ἵπ π]απα Ἡαβοτε 

ἀῑσπαίϊ ευπί. Εἰσοπίπι ναῬοταπα ἵπ εο αρραταία5 ποπ σ01- 

{οπιπεπᾶ5, αἱ Ἠϊςίοτῖα πππ]ίαπα, οἱ τογαπα Ῥοηίία, εἰ φαοά 

αροτία οπΊπ]α ἀἰσργοπίαγ : οἱ ππαχίπιθ, αποά αἰία ου ρς 

εδσοπ{, οτι 1ᾗς Ργῶ5οΓ{ϊπα, ης ΡεΓ ἱβποταπβίαπι 1μ5ί ΤΠ 50Γ- 

γΠπίεπι 5ο οοπ]οίαπίέ, Ῥοσίαιαπι τειο ππίαία 5οπ{ομίία. 

η! νῖδαπι οδί, πηε]ίοτα Ἠσος ε.5α, οἱ Ίοήδαπα Ἠρετία τα]ε 

ἀἴσογα, Ιπηϊίανίᾳιο Ισηανςδίππαπα Πάπα γουςῖσπ]απη, 

Ὅυϊ Ἱάογα πιασηα., 5ογγ]απί οἱ ΙΠογϊ : 

γϊάο πο απῖς ἵπ Ῥοδίσγαπα απάϊαί {ο Ἠ]αά ῬγαἸοσεπίεῃι, 

5εᾷ πες αἲῖ οπἱ(παπα 6ογπα, αἱ ργαδεΠίώη ]ίαπα ἵπαπη ἵη- 

ρίοϊαπί, εορίαπα [αοῖίο Ιεσοπαῖ; 5εᾷ Ιπ[ετο Ἠοτοιπίο τοία 

πιπόπρα, α{ Ίο, απΙ Ῥτῖας απαἀΐεγα, Πεί]μηοῖς απαἲς Ρεγ[Ιῃ- 

ἀαί : αἰοπαίη. πἀεβοτίς Ιάθπη ο.5ο θχβοτίΗ5, (ποά εδὲ ἵπ 



500 

τι πεπονθέναι. κατὰ σαυτοῦ ὃ Βελλεροφύντης γεγραφὼς 

τὸ βιθλίον: μὰ γὰρ τὸν ΔΟ οὐγ ὁρῶ τὴν ἀπολογίαν, ἥτις 
ἂν εὐπρόσωπός σοι γένοιτο πρὸς τοὺς χατηγοροῦντας, 

χαὶ μάλιστα, ἢ Ἂν σὺν Ίέλωτ ι αὐτὸ ποιῶσιν ἐπαινοῦντες 

μὲν τὰ γε Ὑραμμένα χαὶ τὴν ἐν αὐτοις ἐλευθερίαν, αὐτὸν 

δὲ τὸν συγγραφέα δουλεύοντα ὀρῶντες χαὶ ἑχόντα ὕπο-- 

τιθέντα τὸν αὐγένα τῷ ζυγῷ. 

4. Οὐκ ἀπεικότα Ἰσῦν λέγοιον ἂν, εἰ λέγοιεν τοι 

ἄλλου του γενναίου ἀνδρὸς εἶναι τὸ βιθλίον καὶ σὲ τὸν 

χολοιὸν ἀλλοτρίοις πτεροῖς ἀγάλλεσθαι, ι εἴπερ σόν | 

ἐστιν. ὅμοιά σετῷ Σαλαίθῳ ποιεῖν, ὃς πικρότατον κατὰ 

μοιγῶν τοῖς Κροτωνιάταις γόμον θεὶς καὶ θαυμαζό- 
5 

μεγος ἐπ᾽ αὐτῷ 

τοῦ ἀδελφοῦ τὴν γυναῖκα. 

τὸν Σάλαιθον ἐχεῖνον εἶναι φαίη τῇ ἄν: μᾶλλον δὲ πολὺ 

ετὰ μικρὸν αὐτὸς ἑάλω μοιχεύων 

Περὶ πόδα τοίνυν καὶ σὲ 

μετριώτερος η ἔρωτι μὲν λος ὧς ἔφασχεν 

Απολογούμενος» ἑκὼν δὲ μάλα εὐψύχως ἑ ἐς τὸ πὈρ ἆλ- 

λόμενος, χαίτοι ἐ ελ οώτων αὐτὸν ἤδη Κροτωνιατῶν καὶ 

ἐνδιδόντων φυγεῖν, εἰ βούλοιτο. Ῥὸ δὲ σὸν οὐ παρὰ 

μικρὸν ἀτοπώτερον, ἀκριθοῦντος | μὲν ἐν τοῖς λόγοις τὴν 

τοῦ τοιούτου βίου δουλοπρέπειαν χαὶ χατη παρουν εἴ 

τις εἰς πλουσίου τινὸς ἐμπεσὼν χαὶ καθείρξας ἕαυ τὸν } 

ἀνέχοιτο μυρία τὰ δυσχε ᾷ, π σσιον χαὶ ποιῶν, ἓν 

Τήρα δ) ὑστάτῳ καὶ σγεδὸν ἤδη ὑπὲρ τὸν οὐδὸν οὕτως 

ἀγεννῆ. λατρείαν ἐπανηρημἔνου χαὶ μονονουχὶ χαὶ ἐμ- 

πομπεύοντος αὐτῇ' ὅσῳ γοῦν πᾶσιν ο ας εἶναι 
ο. 

δοχεῖς, τοσούτῳ καταγελαατ 

5. ἹΚαΐτοι τί δεῖ καινὴν 

μετὰ τὴν θαυμαστὴν τραγῳὸ ία λεγουσαν 

μισῶ σοφιστὴν, ὅστις οὐχ αὑτῷ σοφός; 

Οὐκ ἀπορήσουσι δὲ οἳ κστηνο ντε, καὶ ἄλλων παρα-- 

δειγμάτων ἐπὶ σὲ, ἀλλ’ οἳ μὲν τοῖς τραγικοῖς ὑποχριταῖς 

εἰκάσουσιν, οἳ ἐπὶ μὲν τῆς σχηνης Ἄγαμεμνων ἕκαστος 

αὐτῶν ἢ Κρέων ἢ Ὦ αὐτὺς Ἡρακλῆς εἶσιν, ἔξω δὲ Πῶλος 

Ἆ Ἀριστόδημος ἀποθέμενοι τὰ προσωπεῖα γέγνονται 

ὑπόμισθοιτ τραγῳδοῦντες, ἐκπίπτοντες χαὶ συριττόµενοι; 

ἐνί 

θε εάτρῳ δοκῇ” ἄλλοι δὲ 

φησουσιν ὃν Κλεοπάτρα τῇ πάνυ φασὶ Ὑενέσθαι” ἐκεῖ- 

νον γὰρ διδαγθἔντα τέως μὲν ὀρχε εἴσθαι πάνυ χοσµίως 

καὶ ἐμμελῶς καὶ ἐπὶ πολὺ θαυμάζεσθαι μ μένοντα ἓν τῷ 

τε δὲ χαὶ μαστιγούμενοί τινες αὐτῶν, ὡς ἂν τῷ 

τὸ τοῦ πιθήκου πεπονθέναι σε 

σιήμαςι χαὶ τὺ πρέπον φυλάττοντα χα 

καὶ αὐλοῦσι ρε σα" ὑμέναιον, ἐπε κ 

-- Ἆ ἀμύγδαλον πόρρω χειμένην, μακρὰ, γαί-- 

ρειν φράσαντα τοῖς αὐλοῖς καὶ νο. χαὶ ὀρχήμασι 

συναρπάσαντα χατατ τρώγειν, ἀπορρίψαντα, μᾶλλον ὃ δὲ 

συντρίψαντα τὸ πρόσωπον. 

6. Καὶ σὺ τοίνυν, φαῖεν ἂν, οὐχ. ὑποκριτὴς, ἀλλὰ 

καλλίατων καὶ νομοθέτης γενόμενος ὑπὸ 

ταυτησὶ ἴσγάδος παραφανείσης τη έγχθης πίθηκος 

ὢν χαὶ ἅτ. ἄκρου γείλ ους φιλοσοφῶν χαὶ ἕτερα | μὲν χεύ- 

, ἄλλα δὲ ἑ λέγων, ὡς εἰκότως ἄν τινα ἐπὶ 

ν 
ποιητῆς τῶν 

ν 
θων ἐνὶ φρεσὶν 

ΧΥΤΙΙ. ΔΠΟΛΟΓΙΑ. 4 --6. (στ - 718) 

Γαρη]α Οονη(μία, οἱ 1ρ5ο σοπ!τα {ο Ῥο]]ογορ]ιοη. φοπραῖςςο 
Ἠβο[ΗΠ1. Τα οηἵπι Π1ο Φηρ]ίου αΠΠΟΕ, τιΕ ΠΟΠ γίάεο, 41 απ 
εαμδαπα, σπα απίάσπα βροοῖοπα Ἠαβθαί, οοπίτα αορηδηηίος 

Ροβρῖς ἀἴσθτε : Ργαδεγ{ῖπῃ ϱἳ οπΠα τἶδα Ἠου Γασῖαπί, Ἰαμάαμίος 

φοηρία, οἱ Ύα» ἵπ 115 ο]ιεοί Πβοτίαίοπα, ἵρδαπα γογο οτῖ- 

Ρίογεπα 5ογγ{επίεπῃ γἱάρηίας οἱ απὶ 5Ροπίε οο]απη Ίασο 5 ])- 

πηςου[{. 

4. Νοη αἈδιγᾶς Ιίαπαο ἀῑχοηίηί, ἱ ἀῑκαίηί απ ξ οἱ[οίης 

ου]αδάαπ. [ου15 γ]νῖ 6556 ΠἨρΙπα, ἴθηπο σνασ] πα α[οηῖς 

εαρεγβρίγα ροπηΐ5; απ, 5ἱ {πης 5ἰΕ, 1άδπα {ο αποά Φαἱα{ πα 

{ασθτ6, απϊ αεθιῬὶςδίπ]α αρτά Οτοἰοπίαϊας Ίεσα σοπίτα αἀπ]- 

16Γ05 Ἰαΐία, οὔπι οϐ. οαΠδαπη ορ]εργαίας, ποἩ Πα πηπ]{ίο Ρρορί 

ἵπ απ]ίογῖο οΠῃ [γα γῖς πχογε 4εργδμεησις οδί.. λά ΔΠηΙς- 

5ἶτα πέν {ο άποσΠθ Φα]α.Π απ] 1]απα αλ α]ς ἀῑχοτι, Οπ]η 

πημ]ῖο (ο]εγαβί]ου. Ἠ]α, αΠποτΟ Ύπ αρίᾳς ο5ςεί, αποιηαά- 

ΠΙΟ ΙΠΙ ἵη οαηδα ἀῑεεπάα εοπηθιπογανΙ{, οἱ π]ίγο Τη Ίσποῃι 

αἴπις απἴπιο5ο Ιη5]]1ογΙΕ, πηϊκογοοταῖα Ἰσοί 1λας Ίαπή {απρθ- 

τοηίαν Οτοί(οπίαία», δἱ οκ, 5ἳ το]αῖςσεί, εορίαπα [αουγοη!. 

Τυππα απίθπη λα ρα]]ο αὐξηταῖας Γ[αοίαπα οδί, αἱ 5ετγ]- 

Ίο Ἠα]ας υἱί Ππηαίειη ασοηγαία ογαΓἴοπο οχομςςοεῖς, 

αοοιςαγοτίσαιο ςἱ ααῖς ἵπ ἀῑνιας αλοπ]ας 4οπππα Ἰποῖάεης. 

οἱ εοπο]αάσης 5ο, 5οχορηία Ἰποοπιπιοάα οἱ ραίῖ οἱ [πορτα 

5η5πσαί; οχίτοπ]α Ὑετο 5εποοίπίε αἱ ρτορε Ίαπα ἵπ Ἰππίπο, 

Ίσηαναπη αἆσο φοιν]πίσπη 5αηίοεῖς, οἱ ἱαπ{πΙ ΠΟΠ ἵη οἳ τε, 

{απαπαπῃ ἵπ Ῥοπηρα απαάαπι σοης (πας, οξίοπίος. Οπαπίο 

16ΙΕΥ Ἰη5]σηῖου 6556 οηηίρης γ]άογῖς, ἰαπίο πιασὶς Ι46ηα γ]- 

ἆσατο πἰάϊου]ας, γουἰαπηαηίο απατά πο ασῖς γα Η)ε]]ο (πο. 

5, ΟΠΟΙΑ απἷά ορ5 οδί ποναπα σοηίνα {6 αὐσηςᾶ- 
Ποπεπα οΙγοιπηδΡίσςΓα, Ρο5ί αἀπηγαρί]οπα ἴ]απι ἱταρωθῖαπι, 
οσα, 

οἱ (πας) 5ορηςίαπι ααὶ 5ρῖ πΙΠΗ] 5αρῖί ο 

Νεο ἀεεγαπί Εΐ5, απ αοοΙσατο το]θηέ, οἵαπῃ αἷία ἵπ {6 αγ- 

βυπηοπία : 5οᾷ αἲ ἰγασῖοῖς {6 αοἰονῖρις αδἰπη]αρπ!, αἱ 

1η. 5σεπα (πἱάθπα ΑΦΑΠΙΕΠΙΠΟ απςαπἶσαπα απί ΟΤουΠ, απ 

Ίρ56 αἆθο Ηογοι]ες 5υηί; οχίτα Υεγο Ῥο]ας απί Απὶδίοάδπιας 

Ραγςοπῖ5 ἀερος1ῖ5 Ππ{ πιογοσπαν ἵνασωαί, αἱ εχοά Πέ 

Ἰπίογ Απ οχςΙρΠαπίπτα πα, Ιπίογάαπη Υετο οσα, δἱ Πα τ]- 

ἀραίαν. 5ροοἰαίοτίθας, [Ιασο[ῖς απϊάαπη, ογαπα ορ πη(Ης. 

ΑΠ Ἰά6ιη. ΠΡΙ α5α γοπῖςσο ἀῑσοπί απος Ιπῖα., Ύπατη Πμαςίτὶ 

ΟΙεοραίνα αἴπηί Γαἱςςσθ. Ἠ]απι οπῖπι οἀοσίαπα αηπαπιάτα. 

απΙά6ὴ ςα]ίαςςο ἀθσσπίου αὐπιοβπη πποάπ]αίεσαα, ας πη]{αῦ 

{μ15ςαο αἀπηϊναἷοηῖ, απ οἱ Ἰαρίαπα 5π πα 5εγνατοί, οἱ 4θ- 

οοτπα οαδ[οβτοί, οἱ ἨΥπιοήσΙΠΙ ους Πρίασαε εαποπ ρα 

πηοίας. αοροπιπιοᾶαταί, εοηδροοία γετο οι, ορίπος, απ 

απηγσθα]α. ρνουυ]. Ιαθεηία, ΙοἨβΠ. να]ο ἀῑνίςα Εηβῆς εξ 

πιοᾶῖς οἳ φαἰαἰϊοπίρας, σοοιορίοδαµα {νασίας αρ]οσία νο 

οοπ[πῖία Ρος ΡοΓ5οπᾶ, 46γογας»θ. 

6. Εί τα Ισίίαν, ἀἰκονῖπί, ποῃ αοἴου, 5εᾷ Ροθία ΤΟΥΗΠ ῥΗ]- 

ολο ΓΙΠΙαΤΙΠΗ οἱ ΙομίςΙαίου. απ! Ποιῖς, α Ίας οδίοηδα [6 

φἰπιία5 ο55ο οἱ α- Ρποίριις Ἰα0ις. Ρ]Η]οςορ]ατί σοηνΙσίας 

ο5, απο πποπίο αἰπά οε]ατο, ιά Ῥτοπιθτο γειρίς; αί 

Ίππο αἰαπῖς ἆ4ᾳ {ο ἀῑσαί, απ ἀῑεῖς εί Ῥτορίε απ ]αυ- 



(σα --71ε) ΧΙ ΝΤΕ. 
ὃς 5 ας 

σοῦ εἰπεῖν ὅτι ἃ λέγεις καὶ ἐφ' ας ἐπαινεῖσθαι ἀξιοῖς, 
- ζ 

γείλεα μέν σου ἐδίηνεν, ὃ ὑπερῴην δ) αὐγμῶσαν καταλξ- 
ο. η Ε, νά 

λοιπε. Τοιγαροῦν παρὰ πόδας εὐθὺς ἔτισας δίκην, 
ο Ν Δ . ΄ / 

προπετῶς μὲν θρασυνάµενος προς τὰς ἀνθρώπων χρείας, 
Ν κ οὶ ον ον κιτς 2Υ, ος 

μετα μ.ιχκρον οξ ονοναη υπο Χηρυςιν ε ος ος 

ρ . 

Γ 
τὴν ἐλευβερίαν. Καὶ ἐῴχει ἡ Ἀδράστεια τότε κατόπιν 

ἐφεστῶσά σοι εὐδοχιμοῦντι ἐφ᾽ ο κατηγόρεις τῶν ἄλ-- ἴ 
.-- ο [ον μα 
ο ια 

ταγελᾶν ὡς ἂν θεὺς εἰδυῖα τὴν μέλλ. ουσάν σου 

.ῃ τὰ ὅμοια μεταθολὴν καὶ ὅτι οὐκ εἰς τὸν κόλπον πτύ- 
/ αγ το Αμα θ δι 

σας πρότερον οι σας των οια ποιχιλας τινας 

τύχας τοιαῦτα πράττειν ὑπομενόντων. 
7. Εἰ γοῦν πες τις τῷ λόγῳ τὸν Αἰσγίνην | μετὰ 

τὴν κατὰ τοῦ Τιμάρχου κατηγορίαν αὐτὸν ἁλῶναι χαὶ 

φωραθῆναι τὰ ὅμοια πάσχοντα, πόσον ἂν οἴει παρὰ τῶν 
/ / Δ ΄᾿ 3 / λ ψ 

δρώντων γενέσθαι τὸν γέλωτα, εἰ Τίμαρχον μὲν ηῦθυνεν 

ἐπὶ τοῖς καθ’ ὥραν ἡμαρτημένοις, αὐτὸς δὲ γέρων ἤδη 
τοιαῦτα εἰς ἑαυτὸν παρενόµει; Τὸ δ᾽ ὅλον ἐκείνῳ τῷ 
φαρμακοπώλῃ ἔοικας, ὃς ἀποχηρύττων βηγὸς φάρμαχον 

χαὶ αὐτίχα παύσειν τοὺς πάσγοντας ὑπισγνούμενος 

αὐτὸς μεταξὺ σπώμενος ὑπὸ βηχὸς οίκτο, 

8. Ταῦτα μὲν καὶ τὰ τοιαῦτα πολλὰ τερα εἴποι 
τις ἂν σἷος σὺ κατηγορῶν ἐν οὕτως νμολασε ἳ 

θέσει καὶ μυρίας τὰς ἀφορμὰᾶς παρε Ἰομέ ένη: ἐγὼ δὲ ἤδη 

σχοπῶ ἤντινα καὶ τράπωµαι πρὺς τὴν ἀπολογίαν. 

Ἆρά µοι χράτιστον, ἐθελοκαχήσαντα χαὶ τὰ γῶτα ἐπι- 
στρέψαντα καὶ ἀδικειν οὐχ. ἀρνούμενον ἐπὶ τὴν χοινὴν 
Ξκείνην ἀπολογίαν καταφυγεῖν ---- λέγω δὲ τὴν Τύγην 

«αἱ Μοῖραν καὶ Εἰμαρμένην --- καὶ παραιτεῖσθαι συγ- 
γνώνκην ἔχειν µοι τοὺς ἐπιτιμῶντας εἰδότας ὥς οὐδενὸς 

ἡμεῖς κύριοι, ἀλλ’ ὑπό τινος χρείττονος, μᾶλλον δὲ μιᾶς 

τῶν προειρηµένων ἀγόμεθα οὐχ. ἑκόντες, ἀλλ ἀναίτιοι 
παντάπασιν ὄντες ἃ ἂν λέ Τωμεν 3 ποιῶμεν; η τοῦτο μὲν 

χομιδῃ ἰδιωτικὸν, καὶ οὐδ) ἂν σύ µε, ὦ φιλ ότηςν ἄνα-- 
σγοιο τοιαύτην ἀπολογίαν προϊσγόμενον χαὶ συγήγορον 
τὸν Ὅμηρον παραλαμθάνοντα καὶ τὰ ἐχείνου ἔπη ῥα- 
Ψῳδοῦντα, 

Μοῖραν 3 οὗτινά φημι πεφυγμένον ἔμμεναι ἀνδρῶν, 

ε λίνῳ, ὅτε µιν τέχε µήτηρ. 

: η 
τὸν λόγον ὡς οὐ πάνυ ἀξιόπι- 

μήτε ὑπ ' 
ἄλλης τινὸς ἐλπίδος τοιαύτης 

πὸ χρημάτων μήτε ὑπ᾿ 
ον μως ς ο. λ δελεασθεὶς ὑποστῆναι τὴν 

πα { 3”. Ν λ / νν ον / 

παροῦσαν συνουσίαν, ἀλλὰ τὴν σύνεσιν καὶ ἀνδρείαν ἔ ς ; εν 
καὶ µεγαλόνοιαν τοῦ ἀνδρὸς θαυμάσας ἐθελῆσαι χοι- 

-. /΄ -- ’ / ἀ υ -ω 

νωνῆσαι πράξεων τῷ τοιούτῳ, δέδοικα .Ἡ πρὸς τῇ ἐπι- ας 
Φερομένη κατηγορία κολαχείας αἰτίαν προσλαθὼν κάτα τς ᾖ : 0 ς να 
εὑρίσχωμαι ὕλῳ, φασὶν, ἐκκρούων τὸν ἦλον, καὶ µεί- 

ζονέ γε τὸν σµικρότερον, ὅσῳ χκολακεία τῶν ἄλλων 
ε. "”, 

ἁπάντων κακῶν τὸ δουλοπρεπέστατον εἶναι καὶ ταύτῃ 
γείριστον νενόµισ σται. 

10. Τί οὖν ἄλλο, εἰ μήτε ταῦτα μήτε ἐχεῖνα λέγειν 

ὑπόλουπόν ἐστιν ἡ, ὁμολογεῖν ι μηδὲ ἓν ὑγιὲς εἶπειν 
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επι α[[εσίας, εα αργα τίσα»ςε απἰάθια, 5ἱοοῦπα Πᾳπίςςε ρα - 

Ἰαΐαπῃ. Τασπε 6 γος[ϊρῖο 5ίαβΐπι ρῶπας ἀθά1ξίΙ, απ ἔεπιοιο 

απζασἶαΏα. 5ηπηδετῖς πίτα ΠΟΠΙΙΠΙΤΑ πεοθςείαίος, Ραι]]ο 

Ῥο5ί απ{επα {απ{αΠη ΠΟΠ 50 Ῥτῶεοπε Ηρογίαίεηα ο]πναγοτῖς. 

Ας νιάείαν Ιαπάίοας ΕΠΙ Ἱοπηῖπαπι αΏ. αοοιςαΓἴοπθ αΠΙΟΓΙΠΙ 

Πονεηί α ἴθγπο ἴππι αδίαης Αάταςίοα {6 ἀεγῖςίςσα, αι μἱ- 

Ροίο ἆρα [αίπταπα {παπα αἆ Ἰάεπι υΙ σοπις ππ{α(ἴοπθιι 

γιάενοί, αἴσο Π]ιά εαπα, αποά ποπ ἆθερπεῃς απ{ο ΤΠ {πάπα 

5ίπΗπα, αὐζΠδατε5 605 απΙ Ῥες σπαπάαπι Γουίαπα γαῖείᾶ- 

ἴθπα [α66Γ6 {αμα 5Ι5ΗΠΕΓΘΠΙ. 

Τ. 5ϊ ααἲς Ι5ίαγ Ίου. ἀθε]απια[1οῦί αισυπιθηίππῃ. ροπαί 

«Ἐνεμίπεπη Ρο5ί Τϊππανομῖ ασοι5αΠοποιη ἵρδαπι ἀδρτομεπᾶί 

Ραζἱοηίεπα θα: Ύπαπίππα α δρεσοίαπῖρας ἴδια ραίας 

ου αγαπα, 5ἳ Τιππατο απ. απίάεπα ἵπ Ἱπάίοίαπη νοσεί οἨ. θα 

α παρ ἵη Ποτθ α{α[βίς ρεσσαγοτῖξ, 1ρ5ο Τοτο [άΠ1 «0Πον ϱΔάΘΠὰ 

Τη 56 ἀεδίσποίδ Τη 5ππιπα, Ρμαγπιασορο]Ω ΠΙΙ φως 65, 

απῖ {αςεῖς τοππεάἵαπα ργαάϊσαῃς, δἱ, ία ιἴπα ΠβοταΠΗΓΙΠΙ 58 

ἴ]α Ἰαροταπίες Ρο]Ιοἴίας, 1ρ8α ἰπίτίπι οοητο]ἱ α ἐπςςὶ σ6ι- 

ΠοτείΗΓ. 

δ. Ἠσο Ιείέαν εἰ ἵπ ος 6ποτα πηπ]ία αἶῖα ἀῑσαί αμφς 

{1 ἰπι]]ῖς αοοαδαίου ἵπ αὐσιπθηίο Τία οορῖοςο αἱ πῖ]]α ᾱἷ- 

εεπάί ορροτ(ηη]ίαίος5 ῬνῶῬρεπία. Έσο τετο ἶαπι ἀἱκρίοῖο 

αυα γία αἆ εααδαπὶ ἀϊσεπάαπα ασστεᾶίαν. ἈΝαπιαπῖά ορίῖ- 

πι πεί 5ροπία π1ο 5οζπΏογε αἱ {ουσαιη ῥγῶῦειο, 

ηθς πεσαΓθ Ρεοσαίαπα, 5εᾷ αἆ οΟΠΙΠΙΠΠΕΙΗ Παπ ἀεργοςα- 

Ποπεπη οοΠ[ΙσοΓα: ΕΟΓΙΠΠΑΠΙ ἀῑσο, οἱ Ῥανσοαηι 

ἃς ΤΟΡΑΤΕ γεηίαπα Ἠο5 απϊ η] τδργεµθπάαη!, 

εί Εαίήπι; 

σπυπα «οἶπης, 

πη]]ς ταί Ῥεηες Πο5 αβϊ(γῖαπα 6556, 5εᾷ α ργῶδίαπίίοΓα 

παίπτα, απ ροΐΐας αἲ ππα οαγΙπ] απας ργωάἰκίηας, ασῖ πο 

εροπία πορίτα, 5εᾷ εχίτα «αηςαπι ππάίαπασπθ οοηβ (Πίος, 

απἰσαπῖά ἀϊεαπις Γαοἱαπ]ΙδΥε» Απ΄ Ῥίαπο Που Ρρ]ερείαπη, 

πί ηθηπε ἴα ππε, απιῖσε, ἴθγας, {αἱεΠ1 46[ΕΠΦΙΟΠΕΙΗ 5ἱ Ριτο- 

εμάαπα. δἱ Ἠοιπεγαπι αἀγοσαίαπηα αφοϊσεαπα, ΥοΙΙΣ(16 

Ἠμας τοσΙίεπα, 

Ἐαΐαπι επαϊάσπα πα]]απι ἀῑσο ο[[ασῖςςαο νἵτοταπι: 

οί Π]αά, 

Ἀαξδεεη{ῖ πενΙ!, σοηἡτῖκ αααπῃ Γαπάετοί αἱνο. 

9. δΙη τοβεία ας ογαίοπο {απαπαπ ΠΟΠ τα]άρ Ρτοβαβῇ!, 

ἥ]αά ἀῑεαπα, π1θ ποΠιθ α Ρεσπμία πεΠπο αὖ αἶία ἷᾷ αοπις 

οπρίἀΠαία ΠΠεσίαπα, 5αβίς5α Ργαδοπίθτη οοΠγσίαπα, ςρᾶ 

Ργπάεηίῖα., [ου ααἰπῖς οἱ πιασπαπἰπη(αιἰς ἵπ Ίος νίτο α- 

πι]γαἴῖοηα γο]ηῖςςα 1π 6ΟΠΙΠΙΠΠΙΟΠΘΙΩ γεπίτε {α]ῖς Πας ας- 

ἵπππη : ΠπείΠο πο αὖἲ Ππίεπίαίαπι αορυδα[Ποπεπι αἀπ]α[ἰοπίς 

ΊΠςΙΡοτ ογἴπιεη 51Ώ6απα, ἀαρτε]οπάατα ο εἶατο, αποά αἴπηί, 

εἰαναπῃ ε[εστα, πια]οτί απἱάθπα ΠΙΙΠΟΓΕΠΙ, ἵπ (παπα απ- 

Ἰα[ο πια]ογαπα οπηη απ ΓεαπογαΠα ππαχίπ]ε 5αγγ]]ε ε.-α, οἱ 

ου 1ρ50 ποπ]ίπθ ρεδδίπιαπα, ρεγ]ρείατ. 

10. Οπἷά Ισίίας, εἰ πε(ιθ Ἠσο ποια Π]α ἀῑεοπάα τίάεη- 

ἴατ, ααὰ τεπα αν, απαπα ως οοπῃίοαν ΠΙμΙ αιΙσοππααν 
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ἔχειν: Μία µοι ἴσως ἐκείνη ἆ (ἄγκυρα ἕ ἔτι ἄθροχος, ὁδύ-- 

ρεσθαι τὸ γῆρας χαὶ τὴν νόσον καὶ µε ετὰ τούτων τὴν 
πενίαν πάντα ποιεῖν καὶ πάσχειν ἀναπείθουσαν, ὡς 

ἐκφύγοι τις αὐτήν: καὶ ἐν τῷ τοιούτῳ οὐκ ἄκαιρον 

ΧΥΤΙΠΙ. ΑΠΟΛΟΓΙΑ. 11. 12. 

ἴσως καὶ τὴν τοῦ Ἐθριπίδον Μήδειαν παρακαλέσαι | 

ολ ήσαν. εἰπεῖν ὑπὲρ ἐμοῦ ἐχεῖνα τὰ ἰαμθεῖα μικρὸν 

αὐτὰ παρῳδήσασαν Ἡ 

Καὶ μανθάνω μὲν οἷα δρᾶν μέλλω χαχὰ, 
πενία δὲ κρείσσων τῶν ἐμῶν βονλενμάτων. νά 

Τὸ μὲν Ὑὰρ τοῦ Θεό Ίνιδος χὰν ἐ ἐγὼ μὴ λέγω, τ ίς οὐκ οἷ- 

δεν, οὐχ. ἀπαξιοῦντος» χαὶ ἐς βαθυχήτεα πόντον σφᾶς 

αὐτοὺς ῥιπτεῖν καὶ κατὰ πρημνῶν γε, ἠλιθάτων, εἰ 

μέλλοι τις οὕτως ἀποδράσεσθαι τὴν πενίαν; 

Ταῦτα μὲν εἶναι δοχε ν ἅ τις ἂν ὡς ἐν τοιούτῳ 

τοις ἔχοι, οὐ πάνυ πρ τον ἕκαστον 

αὐτῶν. σΣὺ δέ μοι θάρρει; ῶ ἑταῖρε, ὡς οὐδενὶ τού-- 

των ἐμοῦ Ἀρησομένου" μὴ γὰρ τοσοῦτός ποτε λιμὸς 

χα ταλάβοι τὸ Ἄργος, ὣς τὴν Κυλλάραθιν σπείρειν ἐπι- 

:οὐδ ἡμεῖς οὕτω πένητες εὐλόγου ἄπολο γίας ὡς 
: τὰ τοιαῦτα πρησφύγετα πρὸς τὴν κατη- 

ν. Ἁλλά μοι ἐκεῖνο ἐννόησον, ὥς πάµπολυ 

ς οἰκίαν τινὸς πλουσίου ὑπόμισθον παρελ- 

θόντα δουλεύειν καὶ ἀνέχεσθαι ὅσα µοί φησι τὸ βιθλίον, 

Ἡ, δηὐοσία, πράττοντά τι τῶν κοινῶν καὶ ἐς δύναμιν 

τούτῳ παρὰ βασιλέως μισθοφορεῖν. 

ταθεὶς ἑκάτερον σχόπει: εὑρή- 
τοῦτο, δὶς διὰ πασῶν 

3 
πολιτευόμενον ἐπὶ 

Διελθὸν 2ὴ χαὶ ἰδία 

σεις γὰρ τὸ τῶν μουσικῶν δὲ 

τὸ πράγμα. χαὶ τοσοῦτον ἐοικότας ἀλλήλοις τοὺς Ῥίους, 

ὅσον µόλυθδος ἀογύρῳ χαὶ χαλκὸς χρυσῷ χαὶ ἀνεμώνη 

ῥόδῳ χαὶ ἀνθρώπῳ πίθηκος: μισθὺς μ ἐν γὰρ δὴ κἀχεῖ 

ἄλλῳ πάττεσθαι, τὸ δὲ πραημα 

Ἐκεῖ μὲν γὰρ δου-- 

Χ 

χάνταῦθα χ 

παμιπόλλην ἔχει τὴν διαφωνίαν. 

ο σαφὴς καὶ οὗ πολὺ τῶν ἀργυρωνήτων χαὶ οἶχο- 
ον 

ίόων διαφέρουσιν οἳ επι τῷ τοιουτῳὶ εἰσιόντες, οἳ δὲ 

2 
καὶ τὸ ὅτε 

.. 

τοίέ 
Π 

ὰ χοινὰ διὰ χειρὸς ἔ ἔχοντες χαὶ πόλεσι χαὶ ἔθνεσιν ὅλοις 

σφᾶς α ὐτοὺς γρησίµους παρ έχοντες οὐχ. ἂν εἰκότως ἐχ 

, 
μόνου τοῦ μισθοῦ διαξάλλοινε Ὁ καὶ ἐς ὁμοιότητα καὶ 

ο θέλ ρε ρολ ῥτἌ 
ιν τῆς κατηγορίας χαθέλκοιντο: ἔπει ουχ ἂν 

ας 
φθάνοι τις ἁπάσας ἀναιρῶν τὰς τοιαύτας προστᾶσιας, 

χαὶ οὔτε οἳ τοσαῦτα ἔθνη ἐπιεροπεύοντες οὔθ᾽ οἱ τὰς 

πόλεις ποπ τοντες οὔθ᾽ οἳ τὰς Φάλα γγας π) στρατό 

ὅλα ἔγχε ειρι ζόμενοι ὀρθῶς πονήσουσυ, ἐπεὶ καὶ πο 

αὐτῶν τῷ ἔρη ῳ πρόσεστιν. Αλλ᾽ οὐχ ἀφ᾽ ἑνὸς, οἶμαι, 

7ρῃ ἀνατρέπειν τὰ πάντα οὐδ ἰσοτιμίαν τῶν µισθο- 

φορούντων χαθιστάναι. 

15. Τὸ δὲ ὅλον οὐ τοὺς μισθαρνοὺν της ἅπαντας ἐγὼ 

φαύ πι βίῳ συγεῖναι ἔφασκον, ἀλλὰ τοὺς ἐν ταῖς οἰχίαις 

ἔτ φάσει επαιδεύσε ὡς δουλεύοντας ῴχτειρον. Τουτὶ 

δὲ τρε, τὸ ἡμά τερον πρᾶ ἵματ παντάπασιν ἑτεροῖόν 

ἔστιν, εἴ γε τὰ μὲν οἴχοι ἰσότιμα ἡμῖν, δηµοσία δὲ τῆς { ἰ . / 
μεγιστης ἀργ Ἡς κουνωνοῦμεν καὶ τὸ μέρος συνδιαπράτ- 

: 
"Εγωγ’ οὖν, εἲ σχέψαιο, δόξαιμ’ ἄν σοι οὗ τ 

, ᾿ ' ᾗ ο εβνας ος 
σμικρότατον τῆς Ἀϊγυπτίας ταύτης ἄργης εγκεχειρί- 

ἴτιτ -- 291) 

«απ πηο (ποᾶ ἀῑεαπι Ἠαῦοια2 Ἠ]α Ώογίς μα πηή αποογα 
αά ο ἵη εἴοσο οδί, ἀερ]ογατε 5οηθοἰηίσπη, οἱ πιο απῃ, εί 
εππὰ Ἠῖ5 ραυροτίαίσπη, Γασεγθ οιηπ]α ας ρα(ἲ Ρεγευαδρηίοπα, 
αἱ απῖς Ώ]απη οβσῖαί : αὈὶ [οίο πο ἸπίθπιρεςΗίνη [μοιῖί 
Ἐρίαϊς Μεήεαπα αἄγοσατε, απο» Τη πιο Ιαπη Ργοσγοςςα ἀῑσαι 
ΡΤ0 1Πε ΙαΙΡΟ5 1]ος ραυ]απα απἰάάαπι ηῇοχος, 

Ἀοθο πια, 5οο]εσία απαπίαπα πιο]ίας, Γασ]ες 

566 πια]οῦ αγρεί πιοῖς εοηδ]15 Ἱπορία. 

Ί]]α οπῖπα Τιοορηϊαϊς γα] πια {αθεπία απὶδ ἰσποιαί, πο 

Ππάίσηιπα Ῥη{απῖς γε] ἵπ Πιατο Ὀοίοσηη αὐῄεστα 58, γεὶ 

πηοηῖς αὐ ααγῖ! Ρυαοἱρί[ῖο, 5ἱ ας Ἠος πιοᾶο απεαί ε[ασαγο 

ῬαμρεγίΘΠηῦ 

. Ἠσο Ισίέν οςςαο νιἠοηίατ, “πα; (15 ἵπ {αἲ το ἀθ[θῃ- 

ἀθπάί οἰπαπῖς οπηδα ἀῑσσενο Παβθαί, σπογΙΠα παπα πα 

ῥες 56 γα]άε 5ΡΕΟΙΟΣΗΠΙ. Αί Ῥοπο ία, 5οᾷα[ῖς, αΠΙΠΙΟ 65568 

θες, π{ροίο πυ]]ο Ἰου 1η ππθ Ἡ5ΙΓΟ : 6 θΠΊπ ἰα]ΐς ππ( παπι 

/απ1ε5 Ατσος ἀδρτομεπάαί, αἱ ΟΥΙ]αγαΡΙΠ Ο0ΠΞΘΓΟΓΘ ΟΟΠΘΗ- 

απ. Χεηιθ πος Ἱία Ῥαµβογες ἀο[οησιοπῖς ταοπα]ς, αἱ 

Ῥγῶ Ἱπορία 14 σοηι15 ο[[ασία οοπίτα αοσμδα οποια απῶναπηας. 

566 Πα πμ οοσῖία, παπα οπΙπῖπο Ίο Ἰπίου 5ο 1[- 

Ίογ6, π{γαπὶ ἵπ. ἀοπαπα ἀῑνΠῖς οπ]α5άαπα ππογοθᾶς 601- 

ἀπεία5 αἰῑαυῖ5 ηστοσίαίας, οἱ Τί δοτγίαί 5α5[ποαίήπο απα- 

οπ (ο πλ! ἀῑσΙέ ρου. απ νοτο ραβ]εο τοὶ ρατίεΠ αἲῖ- 

σπαη ἰπασίαης οἱ ϱγο υΙγηϊ Ῥατίο αἀπηληϊςίταῦς, ΠΠεΓΟΘάΘΤΗ 

ο0 ποπιίπο αὐ Ιπρογαίοτο αεοῖρίαί. Νπῖσαπα Ρείοπτθ, εἰ 

«οραγα πι απιπαποάσας Ἠογαπα ροδίππα οοηδίάθγα. Τη- 

γομῖος 5.46 Πη5ίσογαα {ιά Ὠἱςάϊαραξοπ, Ίου οδί 60 αποά 

πιαχίπιαπι οί Ιπίογνα]]ο 5οπρίαπα Π]αά ἀῑξίατο α- [αοίο 

1πθο, ἄο {απίπμάθιη δἱρῖ βἰπιῖ]οπι π{ταπη(ις γ{ίαα, απαῃ- 

{ππα ατσθηίο ΡΙΙΠΙΗΡΗΠ, αἲ5 απο, 6ἱ 4Π6ΠΊΟΠΘ ΤΟΞΟ5, οἱ Ι0- 

ΕΙαΠΙΠΙ πηθγσο5 απἰάσπα οἱ Πο οἱ Πίο οδί, 

εί αποά αἩοπο ραγοίας Ἱπαρενίο : αἱ 165 ἴρδα ΡΙυπίΊΙΠα 4ἱ5- 

οποραί.. Ναι Ι9ῖ φπἱάθπα φθηνές πιαη][οδία που πηπΙίπΠι 

ομαἶ5 πιαμοϊρ]ῖς ἀῑδίαπί αῖ οα Ίεσο αεεθθπί : αἲ αἱ ρα- 

Ῥ]σαπα τοπη {γασίαηί, οἱ αγρίρας σε Ῥσαο Ἱπίοσεϊς υ{]]ες 

5ο ῥγῶδίαπί, ϱο5 Ιπίσααπα πες 5ος πιεγεθαῖς οπι5ᾶ. 

πια] απάίτα, οἱ ἵπ ΙπηΙάΙποΠα οοΠΙΠΙΙΠΙΟΠΕΠΙ(Ι6. ο ]ηηῖ-, 

πῖς ἀαἰναλΙ. ΟπαπάοσπΙάεπα αὶ Ῥνϊππη αλφαῖς ΟΠΊΠΟΣ 14 

σοπης ργα[δσίατας 5α5/π]ενί :. ποσο 1ρ5ῖ αἱ ἱαπίας σεηίες 

Ῥνοεαγαπέ, πε(ιθ απὶ αίάηα 5ίαἑππη οτἵπαλέ, πεαιθ απ- 

Ῥμ5 Ἰοσίοπος εί οχογοῖέας Ππίορυ πιαπζαἰἲ 5απί, τεσῖε [ποἰεΠί, 

αυ Π1 πηθγςςς ἵρδογιτη 4ποσπε οροιί Ρυοροςίϊα 5. Ὑενηπι 

ποἩ οβοτίεί ππο οπηπία Ἱπιρεία οΥδΓίευθ, πθάΠ6 ΠΠο οσο σπὶ 

Ἰηθγςσεπα αοοϊρίαηἰ οΠΊΠΕ5 ΙαβοΓ6. 

12. Τη ΠΠΙΥΘΙΣΗΙΗ ΥΘΓΟ ΠΟΠ. ΟΙΗΠΟ5 οσο απῖ ππεγσθθ Ι0- 

οατοηί ορογα», ΠἰδθἵαΠα Υίαπη ἀῑχί γίγοτε, 5εᾷ 605 ΠΙΙΣΕΓᾶ- 

{15 δαπας ααὶ ἵπ. ἀοιηΐρας ης 1ομῖς ορ[οπία 5ουνταηί, 

Ἠος γοτο ΠΟδΙΤΙΠΙ, ο 5οὔα1ΐς, ποσο Ιππῃ 1οηρο ἀἰναυδιπη ο5ί: 

απαπά ο άοπα ρναἴπα ου ΕΙ απο απία Ἰ00ϱ ΒΗΠΙΙ5» ΡΙ- 

Ῥ]ΐοο απίσιη. ἵπ. πιαχἰπαὶ οΟΠΙΠΙΠΠΙΟΠΟΙΗ Ἰπαρογῇ ΥεπΙης, 

ὤαδαιιο ραΓί6η1 πα αθηηϊνίνααα5. Εηπἰάσυη, 5ἱ οοηρἰάσυαΓ0 

γοῇ», νἰάσαι ΕΗΡί πο πηπίπλαα «συρ Ιππίας ἱπιρογῃ ΡαΓίβ) 

ΠηΙΠΙ ΦΙΠΙΙΗ5. 
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ΓΙ “» 3 .- Δ / 

σθαι, τὰς δίκας εἰσάγειν καὶ τάξιν αὐταῖς τὴν προσή-- 
" ; ο ανών 

χουσαν ἐπιτιθέναι καὶ τῶν πραττοµένων καὶ λεγομένων 
͵ λαο 

ἀπχξαπάντων ὑπομνήματα γράφεσθαι καὶ τάς τε ῥη- 
2 ες με, η Μις - 

τορείας τῶν δικαιολογούντων ῥυθμίζειν καὶ τὰς τοῦ 
ος 

ἃ ο ο ον 
ϱοντος γνώσεις πβὸς τὸ σαφέστατον ἅμα καὶ ἀκρι- 

μ µ ι 
ἠέστατον σὺν πίστει τῇ μεγίστῃ διαφυλάττειν χαὶ πα- 

ραδιδόναι δημοσία πρὸς τὸν ἀεὶ χρόνον Αποχεισομένας, 

μιαθὸς οὐκ ἰθιωτικὸς, ἀλλὰ παρὰ τοῦ βασιλέως, 
οὐ 13 λ /΄ ᾽ λ 

οὗτος, ἀλλὰ πολυτάλαντος: χαὶ τὰ 
ο ; 

ὕτα δὲ οὐ φαῦλαι ἐλπίδες, εἰ τὰ εἰκότα γίγνοιτο, 

ἔθγος ἐπιτραπῆναι ἢ ἤ τινας ἄλλας πράξεις ( βασι-- 

λικάς. 
Ἡ ος ῷ ον 

θέλω γοῦν ἐκ περιττοῦ χρησάµενος τῃ παρ- 
Γ /. / 

ρησία καὶ ὁμόσε χωρήσας τῷ ἐπιφερομένῳ ἐγκλήματι 
τ 2 ΄ Ν΄ Αν εί 

καθ' ὑπερθολὴν ἀπολογήσασθαι, χαὶ δὴ φημί σοι µη- 
Δ λ / 

δένα µηδὲν ἀμιισθὶ οὐδ) ἂν τοὺς τὰ μέγιστα 
΄ 9 ο Εα Δ 2.Ἡ 3) / 

πράττοντας εἴπῃς, ὅπου µῃδξ βασιλεὺς αὐτὸς ἅμισθός 
. . ι Ν 

ἐστιν. Οὐ φόρους λέγω οὐδὲ δασμοὺς, ὅπόσοι π παρὰ 

τῶν ἀρχομένων ἐπέτειοι φοιτῶσιν, ἀλλ᾽ ἔστι βασιλεῖ 
ας η 

υισθὸς μέγις τος ἔπαινοι χαὶ ὃ παρὰ πᾶσιν οσον χαὶ 
κας ο ο 

τὸ ἐπὶ ταῖς εὐεργεσίαις προσχυνεῖσθαι, καὶ εἰκόνες δὲ 

ποιξῖν, 

’ / Δ ο. 3 ῤ Μ. 

καὶ νεὼ καὶ τεμένη, ὅπόσα παρὰ τῶν ἀργομένων ἔχουσι, 
τος - 

μισθοὶ καὶ ταῦτά εἶσιν ὑπὲρ τῶν φροντίδων καὶ προ- 
5 ο ναι Ν . 

νοἷας, ἣν εἰσφέρονται προσχοποῦντες ἀεὶ τὰ κοινὰ καὶ 
π τς β 

βελεί ίω ποιοῦντες. Ὡς ὃλ μικρὰ μεγάλοις εἰκάζειν, 

ἣν ἐθέλῃς ἄρξάμενος ἀπὸ τῆς τοῦ σωροῦ κορυφῆς. οὰ 
ἕχαστον τούτων, ἀφ᾿ ὧν σύγχειται, καταθαίνειν, ὄψει 
ὅτι µεγέθει καὶ σµικρότητι διαλλάττοµεν τῶν ἀκροτά- 

κ / / ο κ. 

των, τὰ ὃ᾽ ἄλλα μισθοφόροι ὁμοίως ἅπαντες. 
κά .. /. 

14. Εἰ μὲν οὖν τοῦτον ἐτεθείχειν τὸν νόµου, µηδένα 

μ.ηδὲν πράττειν, ἔνοχος ἂν εἰκότως ἐδόχουν τῇ παρα- 
ο μα ιάρας ; 

νοµία, εἰ δὲ τοῦτο μὲν οὐδαμοῦ τοῦ βιθλίου λέλεχταί λλς 
193 

µοι, χρὴ δὲ τὸν ἀγαθὸν ἄνδρα ἐνεργὸν εἶναι, τί ἂν ἄλλο 

ἐς δέον αὑτῷ γρῶτο, Ἡ Φίλοις συμπονῶν πρὸς τὰ βέ 

τιστα κἂν τῷ µέσῳ ὑπαίθριος πεῖραν αὗτοῦ διδοὺς ὅπως 
ἔχει πίστεως καὶ σπουδῆς καὶ εὐνοίας πρὸς τὰ έγχε- 

χειρισµένα,, ὡς μὴ, τὸ Ὁμηρικὸν ἐκεῖνο, « ἐτώσιον 
ἄγχθος ἀρούρης. » εἴη. 

15. Πρὸ δὲ τῶν ὅλων µεμνῆσθαι Ἰ:ρῃ τοὺς ἔπιτι- 
ο. ων ” Ἀ/ . ζλ) 

μωντας ὅτι οὐ σοφῳ οντι μοι --- εἵ οη τις και αλλος 
5] 
ἐστί που σοφός ---ἐπιτιμήσουσιν, ἀλλὰ τῷ ἐκ τοῦ πολλοῦ 

δήμου, λόγους μὲν ἀσχήσαντι καὶ τὰ μέτρια ἐπαινου- 
μένῳ ἐπ᾽ αὐτοῖς, πρὸς δὲ τὴν ἄκραν ἐκείνην τῶν χο- 

θυφαίων ἀρετὴν οὐ πάνυ Ἰεγυμνασμένῳ: καὶ μὰ ὦι 

οὐδ' ἐπὶ τούτῳ ἀνιᾶσθαί µοι ἄξιον, ὅτι μηδὲ ἄλλῳ ἐ ἐγὰ 

γοῦν ἐντετύχηκα τὴν τοῦ σοφοῦ ὑπόσ σχεσιν ατα 

ροῦντι. Σοῦ μέντοι καὶ θαυμάσαιμ΄ ἂν ἐπιτιμῶντός 
µου τῷ νυνὶ βίῳ, εἴ γε ἐπιτιμώης, ὃν πρὸ πολλοῦ 

ἴδεις ἐπὶ ῥητορικῇ δηµοσίᾳ µεγίστας μισθοφορὰς ἐνεγ- 
χάμενον, ὁπότε κατὰ θέαν τοῦ ίου Ὠκεανοῦ καὶ 
τὴν Κελτικὴν ἅμα ἐπιὼν ἐνέτυχες ἡμῖν τοῖς µεγαλο- 
μίσθοις τῶν σοφιστῶν ἐναριθμρυμένοις. Ταῦτα σοι. 

ὠ ἕτατρε, χαΐτοι ἐν μυρίαις ταῖς ἀσχολίαις ὢν ὅμως 

ἀπελογησάμην, οὐκ ἐν π αρέργῳ θέμενος τὴν λευκὴν 

εστς τεριο 

ων 

ΧΥΙΠ. ΑΡΟΙΟΕΙΑ. 19 -- 15. 905 
Ι ππαπάα{απα Ἰάβοτο, ]ηάϊοῖα ἆατο οἱ ογ4 [μοι ΠΠῖς ἀεζσπίσῃι 
αάᾖήρεγε, οἳ ουγαΠ1 απ ασαπίαΓ ἀἰουηίατ(ο ΟΠΥΠΙΗΠΗ σοπ1- 
πιεπίαος φογ]ρθηᾶο5 οπταγα, εί ΠΗσαμ{ἴπιη ογα[ἴσπθς Πο- 
ἀεται1, εἰ ἀορτοία ρηπαῖρίς, ᾳπαπι ἀἰκοι[ςνίπιο Ροΐοςί εἰ 
ἀοζαταΠΙδδίηΕ, οπΠι Πᾷς πιανίηια οοΏδογνατο, θἱ ρα µ]ίοο 
(γαᾷεγε αά Βα{πῇ {οπρονίς Ῥετρεἰπ{[αίοπη τοροποπάα. Ῥοιτο 
ΠηθτΟς5 ποη α Ῥηϊναίο, 5εᾷ αἲ ἱπιρεταίογο; πος ραϊνα ἴ]α, 
560 πια]ἴοΓΠΙ. (αἱεπίογΙη : αἱ Ροςέ Ἰα.ς ΠΟΠ 5Ρος απα”άαπι 
εχίραα, 5ἱ ΠαΠΕ, (1 εοΠδαπίαπειΠῃ ο5ί Που, 5οὰ Γ{πταπα 
αἱ 5ης Ιηίεστα ποβῖς οορηπηίαίατ, απί αοἰῖοπος αἶορ Ριπεῖ- 
Ρα]ες. 

13. Υο]ο εφ πἱάείῃ ον αθπάαΠ!ῖ, πίθης Πάποῖα, οἱ οοιηῖ- 
Ρ45 ο0Η5τοσςιΙ5 Ππ{εμία[ο οπηηηϊ, π]ίτα οίῖαπα απαὴ οροτία! 
ζαπδαπῃ ἀἴοθγο : οἱ 1αά. πεπηρο ἀἴσο ΠΡῖ, ΠΟΠΗΙΠΟΙΗ απ[ο- 
σμαΠ} 5ἵπα ππεεσζα ΓασϱΓ6, Πο ςἱ 605 π]άθπι Ποιήῃας, 

απ] τες πλανίηιας σαγαπί; άπΠπῃ πθηιε ἴρ5α Ιππρεγαίου ΠΠθί- 
εσᾶῖ5 6χρεις 5. Χο γεείίσα]ία ἀἶσο πε(πθ {Πρηΐα, απ 
α οἴνίρις αποίαπηῖς γοπίπηε : «οᾷ οοί Ἱπιροταίοί. Ίπθιορς 
παχΙπιᾶ Ἰαμᾷος εἰ σ]οτία αριᾶ οπηπος. οί σποά. Ὀεπεβοῖο- 
τηπῃ οσα αάογάίασ; εἰαίπῶ Ῥοσο, εί 405, ας επιρ]α, 
πες Παροηί α οἴνίρας, πηθγζςς οἱ ἴδία διπί ρτο οησῖς οἱ Ρ10- 
γιάδηίῖα, απαπι αὐλίβοπέ Ρυουιταπᾶα δέπηρο ρυβ]ίσα το οί 
ἵη πηε]ίας απσομάα. Ἀοπηρε αἱ ανα αειπΙσμιις Πιᾶ- 

Βηΐ5, 5ἱ νο]ποιίς α γορίῖεο απαςί ασοινί αἆ ππαππποᾶσιο 

εοπΙπα, Φπἴθας οοηδίαξ, ἀεσεεπάστε, γἱάδβῖς πιασηΙαάπο 

ΠΟ5 οἱ ραγγ](αία ἀ[ετιο αρ Πῖς απῖ ςαπηπηῖ δηπίς ορίεγΠα 
πιεγζρπαγῖος “ρᾳπε 655ε πίγειςος. 

14. 8ἱ ΙΕΙΗΓ 61ΠΗ εσο Ἰεσεπῃ 5εη]ρδῖδδθηι, Ἠθρηίπεπη απ]ο- 

αυαπῃ οροτίοτα ἄ5εγε, ἴ6πεγετ π]ειἹίο γἰο]αία" ]εσῖς πιει» : 

5 Υεγο Ἠσς απ]άσπα παδ(παπα. Πα. 1ο] ἀῑείαπι α πηο οί, 

ἃό Ῥοιτο ΒΟΠΗΠΙ νΙταπα ϱΠίσασεη 6.56 οροτί6ί, αποάπαπι 

πα αἆ οβῇοἹαπη αρρ]ίσσί 5ο, (παπι αξ οἰαβοταξ ση απηϊοῖς 
μι Ἡς απ ορια 5υ{, οἱ ἵπ. πιοβίο αἴᾳπα 50 ἀἴνο φας! 
οηδ(Πμίας εχρογἰππδπ{απα δυῖ ργαρσαί, απα]ἰς 5ἳέ βάο, ᾱἷ- 
Ἰβοπίῖα, Ἀπιοιο ΘΟΓΗΠ απ σομηηιῖσδα 1ροί φυηΐ, πο οἳς, 

αἱ Ηοππενί γετρο πίατ, « ζεΠατῖς ἱπαίῆ]α ροµάᾳ5. » 

15. ΑπίΟ οπιπῖα γετο εἰ Ίου πιεπη]ηϊσεο ορον{εί απἱ το- 

Ῥγεοπάετε πο5. γο]πεν]ηέ, 1ρδος ΠΟΠ ἵαπαπαπα φαρίοπίοπι 

πιε (πιοᾷο πδηαΠ1 51{ αηαῖς ςαρίεης) τΘρΓΘΗΘΗΣΗΤΟς, 5ο 

απΙΠΙ 46 πμ] ής, ααὶ ἀἰσεπᾶί {αομ]ίαίοπι αχεγοιονῇ{, Τα 
απ]ά σπα, ἸπείοσΓεΠα οκ εα το Ἰαπάεπι ουη5εοιίη5; α - 
1ΠΠΑ αΠ{ΕΙΗ Π]απι 6οταπα, απἲ σαρίία ας ἆπσος διΠί, γἱγίι- 
ἴεπι πο. δϊ οχοτοϊίαία5.. Νθππε Ἠειομ]ο5 60 ΠοΠΙΙΠΟ ἆ0- 
Ίεγα ΠΙΙΗΙ [α5ο5ί, ᾳπαπάοπαἱᾶσπῃ πες [η αἰἴαπα οσο (πεππαπι 
ΠΟΔΙ, απἱ 5αρίεηβῖς Ργο[εςςίοπεπι ἱπιρ]εγοί. Ας πιίγες οίαηι 
{ο αἳ τερτε[επᾶας γἱίαπι ῥγαςεΠ{οηι Ποδίταπα, 5ἳ απ]άσπι 

| ἱπερτεοηάας, εἶας Ποπηϊπίς, «ποπ ο]ἵπα Πονοτης τ]ηο[οΓῖσος 
ἡ ποπιίπα πιακ]η]ᾶς Ραβ]ΐσε πιεγορᾶες «προτθ, ΠΠ] οσο] σῃ- 

ἰα]15 Οεεαπῖ γ]άσμαϊ εαηςα., εἰ Οε]ίῖσαπι οπἆθπι Ρογᾶσταης, 
ἵῃ πο Ἱποίάσνος, απἲ ἵπ Π]ς ςορηςίανυπη ΠΙΠΙΟΓΑΓΘΠΛΗΥ, 
απῖ πιασηας ππεγεσᾶος μηογογοπίαν. Ἠαιο αριᾶ ο, ποδα]ῖς, 
πιακίη]α» Πσοί Πηίου ο6ζΗΡΠΠΟΠΕΣ, {αππσῃ ἀο[οπάσπά1 ο ι]- 
ηὶ5 ἐπη5δα 5οη1ρςῖ, πο οΡ[ίου 14 ασοπά σπα ταίας., αἱ αμα 
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παρα σοῦ καὶ πλήρη µοι ἐνεχθῆναι" ἐπεὶ ὶ πρός γε τοὺς 
. Μ. 

ἄλλους, κἂν συνάμα πάντες κατηγορῶσιν, ἱκανὸν ἂν εἴη 
μοι τὸ, οὐ φροντὶς Ἱπποχλείδη. 

ΧΙΧ. 

ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΝ ΤΗ ΠΡΟΣΛΡΟΡΕΥΣΕΙ 
ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΣ 

1. Χαλεπὸν μὲν ἄνθρωπον ὄντα δαίµονός τινος ἐπή-- 

ρειαν διαφυγεῖν, πολὺ δὲ χαλεπώτερον ἀπολογίαν ε- 

ρεῖν παραλόγου καὶ δαιμονίου πταίσµατος» ἅπερ ᾱμ- 
Φότερα νῦν ἐμοὶ συµθέ ἔδηχεν, ὃς ἀφικόμενος παρὰ σὲ, 
ὡς προσε ανονσρο τὸ ἑωθινὸν, δέον τὴν συνήθη ταύτην 

φωνὴν ἀφεῖναι καὶ Καΐρειν χελεύειν, ἐγὸ δ) ὁ χρυσοῦς 
ἐπιλαθόμενος ὑγιαίνεν, σε Πξίουν, εὔφημον μὲν καὶ 
τοῦτο. οὐκ ἐν χαιρῷ δὲ ὥς οὐ κατὰ τὴν ἕω. Εγὸ 
μὲν οὖν ἐπὶ τούτῳ εὐθὺς ἴδιόν τε χαὶ Ἱρυθρίων καὶ 

ἦν ὑπὸ ἀπορίας, οἱ παρόντες . ὃ τι πο ολ 
Έοντοιος η. οξ οἱ μεν παρα- 

ι ος 
παίειν, ὡς εἰκὸς, οἱ δὲ ληρεῖν ἕ ὑφ ̓ Αλικίας οἵ ὃξ χθεσινῆς 

/ 
κραιπάλης ἀνάμεστ τον ἔτι ᾠοντό µε εἶναι, 

μάλιστα σὺ ἐπιεικῶς νε Ύχας τὸ γεγονὸς οὐδ᾽ ὅσον ἄκρῳ 

τῷ μειδιάμ.ατι ἐπισημηνάμενος τ τῆς Ὑλώττης τὴν δια- 

µαρτίαν. ᾿Έδοξεν οὖν µοι χαλῶς ἕ ἔχειν παραμυθίαν 

τινὰ ἐμαυτῷ συγγράψαι, ὡς μὴ πάνυ ἀνιώμην ἐπὶ τῷ 

πταίσµατι μ.ηδ ἀφόρητον Ἀγοίμην, εἰ τ πρεσθύτης ἀνὴρ 
τοσοῦτον ἀπεσφάλην τοῦ καλῶς ἔχοντος ἐπὶ τοσούτων 

μαρτύρων: ἀπολογίας ! μὲν Υὰρ οὐδὲν ἔδει. οἶμαι, ὑπὲρ 

να εἲς οὕτως εὔφημον εὖχ. ὴν ὁλισθούσης. 

:. Ἀργόμενος μὲν ν οὖν τῆς γραφῆς πάνυ ἁπόρῳ 

ἐντεύ τς εσθαι ὤμην τῷ προθλήµατι, προ όν ύξε 
προυφάνη τὰ λεκτέα.. Οὐ μὴν πρότ 

5 λς! 
ει χαι οτι 

τι 
ας 

σ τερον ἐρῶ αὐτὰ, ἣν 
μὴ περὶ τοῦ χαΐρ ειν αὐτοῦ καὶ τοῦ εὖ πράττειν 

Τὸ μὲν δηϊγαίρειν ἄρ-- 
/ 3. ἀ Γὰ . 3 ΝΑ 

προσαγορευσις, οὐ µην ἑωθινὴ µόνον οὐδὲ 

ί 
ὑγιαίνειν προείπω τὰ εἰκότα. 
γαΐαι μὲν ἡ 

ὤτην ἔντευξιν, ἀλλὰ καὶ πρῶτον μὲν ἰδόν ὑπὸ τὴν πρώτην ἔντευξιν, ἀλλὰ καὶ πρῶτον μὲν ἰδόντες 
ω.. ηρυες 
ἀλλήλους ἔλεγον αὐτὸ, ὡς τὸ, 

Χαϊρ᾽, ὢ δυνάστα τῆσδε γῆς Τιρυνθίας - δι 

όμε- 
Δ λεν 3 / Υ ην ῃ 

και μετά το οειπνον ες λόγους ρη παροινιους τρετ' 

ε 

Χαϊρ᾽, Ἀχιλεῦ , δαιτὸς μὲν ἐέσης οὖκ ἐπιθενεῖς» 

9 μ Ν / 1 3 λ / . 6 αν ον 

Οξυσσεὺς ὁπότε την ἐπεσταλμένην πρεσθειαν αὐτῷ 
Ξ ͵ ο ιν 
ἐρρητόρευε": καὶ ἤδη ἀπιόντες παρ᾽ αλλήλων, ὡς τὸ; 

ὡ ὃ ὔ ὕμμιν θεὸς ἄμόροτος, οὐχέτι θνητός. 
κάνε τν ; ἐς 

Χαιρὸς οὖδεὶς ἄπενενεμητο τη 

μόνος ὃ ἑωθινὸς, ὅ ὅπου γεχαὶ ἐπὶ τῶν ἅπαι- 

α χτοτάτων ν ὅμως ἐχρῶντο αὐττ 

Ἠὐριπίδου π ον ἔκης Ἄδη τελευτῶν τὸν βίον, 

Καὶ χαίρετ’, Ίδη . με να ο 

ΧΙΧ. ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΝ ΤΗ ΠΡΟΣΑΓ. ΠΤΛΙΣΜΛΤΟΣ. 1, 5. (ην - 220) 
ἁ {6 οἱ Ρ]επυΏα σα]ου]άπὴ Γογαίη. . Αριιᾷ αἰίος οηῖπη 5] νο] «ἵμηι! 
ΟΠΊΠΕς π]ο ασοι5θηί, 5α1ῖς παϊμῖ Ἠ]ιὰ [αοῖέ, Νο ουταί Ηἰῃρ- 
Ῥος]ίάες. 

ΧΙΝ. 

ΡΡΑΟ ΤΑρδῦ ΤΝ ΡΑΙΓΓΤΑΝΡΟ. 

1. ΕιβίοΙ]ο αδί, Ἰοπιο παίας αππτη δἷς, 46 αΠσυ]ας Πητ]- 

ἀἶαπι ε[ζασοτα : ΠηΙ]Ιο ρογτο ἀπβοβίας, γετρα Ἰηγοπῖτο φπ- 

Ῥα5 ἀε[ζεηάας Ἱπορίπαίαπα οἱ Πππηῖςδαπα ἁῑν]ηϊίας ΕΓΓΟΓΘΗΙ. 

Ου απἱάσπα ἆπας τος πιοᾶο α5α ΠΗΒΙ γεποταΠΕ, απ] ππαΙ- 

πα) δα]{α[οπίς εαδα 40ΥΩΙΠΙ παπα Υδβίεῃς, 41 ορος- 

{εγοί ορηςιείατη ἴ]απα νουθιη πίτα, οἱ 6απᾶς [ῇ. ο. νε] 

ἀϊσετε; 65ο γετο Ἠοπιο απτοις οὐ]{νίοπθ Ἰαρδας, Ὑαἱθτο {ο 

πλδογίπα, ααοᾶ ου εἰ ἵραιη απ]άθια οπηηῖς, 566 ΠΟΠ 

{αππροςίνυπη, 4πἱρρο φποᾶ ππαα πο ατα. οοηνομῖγοί, 

Ἐτρο ἴπ 1ρ5ο Υε!Ώο δἰα[ἴπαι 5αάαβαπη εσφπ]άδια, εγαΏοξσσναπα, 

οοδίπαβαπα οοηςΙΗΙ Ἱπορία : ριῶδοπίο5 γθγο απῖ ο.5θη!, αἲ 

4651ρεΓο π]ο γ]άσ]ἰσοί, α ργ 5οποο(αίο ἀρτανα, α Ἰθ- 

εἴογμα οΓαρι]α αἀνας ορρ]είπα (πγρα(Ηππ(πο οχΙςΠππαρα!, 

απαπατιαπα υπιαπί{α 1ρ5θ ἴπ [διγος, αἱ (αἱ ππαχῖπια, απο 

Γαοίαπῃ οια{, 40 6 Ἰοηὶςςῖπιο απ]άσπα 5αβγ]άθης Πησιος ποδίνα 

εΓΓΟΙΕΠΙ Ποίατο. Εασϊοπάιπι Ιάσιο ρυϊανί, αἱ σοηδο]α- 

Ποπεηι 1ρςί πΙμί (παπα. 5οΡΟΘΓΘΙΑ, πο Ίαρδα Π]ο πἰπιῖς 

αχογηοίαγος, πεύο ΙΠίο]εΓαπάΗ ΡΗ(αΓΘΠα, 5ἳ ΠΟΠΙΟ 5ομεν. 

ἰαηίμπι α- ἀοσοτο, ρα ἴοί {οδίῖρας, αΏθγγαδδοηΠΙ : ΠΠΗ 

Πησις απῖάεπα ἀθ[οηξίοπε πμ ορας γἰάσραίατ Ἱπ Ῥθμο 

οπηϊμαία5 αἀθο Ῥτοσες Ἰαῦγίεο απαδί γος[ἰαῖο ρτο]αρδῶ. 

». Ας επ. παπα 5οτρ(Τοηίς ἀΠοΙουα ἀπρίαπι(αο 51ο 

απΟΞΠΟΠΕΠΙ Ῥγοροςίίαπα ΠιΗΙ [ογ6 ατβαβαΓ τ αΠοπαπίαπι 

απίοῦ ΡΓοςγος5Ο πηυ]ία 5ο ἀεθηάα π]ίτο ο οτοραηί. Νθηε 

{ΠΕΠ Ῥηα5. οα ἀἴσαπα, 4παΠ1 ἆ6 1ρδῖς γετρῖς αμάσνο, 54]- 

τονο, οἱ Ὑα]ετο, απ ορρογίππα τ]άοραπίας Ῥγωήῖχοτο. 
Ἀίηπο 6απάστο (5ἱ αποπι Ί1ῦθας). ο5ί ἵ]α φπ]άεπι απῄαια 
ςαλαία[ίο, ὙογΙΠΙ ΠΟΠ ππα[α πα 5οἼαπ1, πεσαθ απσ» αἆ ρτῖ- 

ΤΔΠ1 ΠΙΟΔΟ ορΗ5υΘΕΞΙΟΠΕΙΩ Ρογἶποαί : 5ο πἰοραπίατ οᾳ απ]- 
46η οἱ απ ΡΗΙΠΊΙΠΗ 5ε γἰάεραπί, αμα[ε ο5ί, 

σαπᾶο, Ῥοΐεης ἰε]ατὶς ο Τιτνη μίας: 

οἱ απὶ ροδί οΦπαπι αἆ οοπιεςςαΓἴοπεπι οἱ Πραιῖογες Τη τίπο 

ΦΡΡΙΊΟΠΕΣ 56 εοπνογίοραπ{, ἱ, 

σαπᾶο, γεταπι ερα]ῖς ρανίρας πος οσοπηας, ΑομΙ]ας 

ΤἼγοςος ἀῑοΙί, «παπάο ππαπάαίαα. 51ρῖ Ιασαοπεπα αριᾶ 

Ἠ]άπα ογατο ΙΠοῖρίί : αἳ σι ]απα ἀἰςοσδμπί, αἲ 5ε ΙπνΊουα, αἲ, 

(αμάείο, Ἠΐπο νοβῖς ογο πιοτίο οπτοης ἄεας, παπα νῖν. 

Ῥτοργίππα απίοπα {οπαριας παπα αρα {ανα ογαί μη]ο αρρε]- 
Ἰαοπῖ, πδπθ,, αἱ πιΠΟ, ΟΙ πια (α(ἴπηπη : αἴπιο αὖθο ηῖ- 
πίπιο ααδρίσαἰἶς ἰοππροτίρας οἱ αθοπηϊπαπάἰδ ππαχίπλὸ, ΓΠΊΕΗ 
]α πἰσβαπίη, αἲ Επῖρίᾶ!5 1]α Ῥοϊγηίσςς, αμα βπῖοης ΥἴαΠα, | 

αἱσ{, 

(απᾷσία, Ίαπι ποχ ατα πηο οοπηρ]εο αρ. 

Νου Βοπονοἰοπίία Ιποςο Π]ί5 Παῖο εταί φηαδί ἴθδσετα, 5ος Πη]- 

πηἰοΙα Τά 4ποππο, οἱ 4πάπῃ Ποσαγοί αἰίθι 5ο δάτάΠῃ αἱ{6γο : 



ΧΙΝ. ΡΒΟ ΤΛΡΡΟ 1 (π5τ - τας) 

Ἆοις: τὸ γοῦν μακρὰ γαΐρειν φράσαι τὸ µηχετι φροντιεῖν 
δηλοι. 

8. Πρῶτος ὃδ) αὐτὸ Φιλιππίδης 

πρὸς τοὺς ἄρχοντας καθημένους καὶ πογροντικότας ὑπὲ 

τοῦ τέλους τῆς μάχης, Χαΐρετ 
εἰπὼν συναποθανεῖν τῇ ἀγγελία 

πνεῦσαι. Ἐν ἐπιστολῆς δὲ ἄργῃ Κλέων ὃ Ἀθηναῖος 

δημαγωγὸς ἀπὸ Σφακτηρίας πρῶτον γαΐρειν προὔθη- 

κεν εὐαγγελιζόμενος τὴν νίκην τὴν ἐκεῖθεν καὶ τὴν τῶν 
ος ς 

Ὑπαρτιατῶν ἅλωσιν: καὶ ὅλως 1η 

ὁ Σμαλίας ἕ ἐπιστέλλων ἐν τῷ ἁργαίῳ τῶν ἐπιστολῶν 

εινεν ἀπ᾿ τῶν πραγμάτων. 

Ἀλλ ὅ θαυμαστὸς Πλάτων, ἀνὴρ αξιόπιστος νο- 

τς τῶν τοιούτων, τὸ μὲν 7αΐρειν χελεύει καὶ 

νικοι μεν, καὶ τοῦτ 

χαὶ τῳ χαίρειν συνεχ- 

. ον 
μετ’ ἐχεινον ὃ Νικίας 

αὐτῶν ἀρξάμενος 

πάνυ 

ἀποδοκιμάζευν ὡς μοχθηρὺν ὃ ὃν καὶ οὐδὲν σπουδατο' ν ἐμ- 

φαῖνον, 

σώματός τε χαὶ ψυμῆς εὖ διακειμένων αύμβυλον, χαὶ 

ἐπιστέλλων γε 

τὸν Ἀπόλλω χαίρε ειν τὸν θεὸν προσεῖπεν ὣς ἀνάξιον τοῦ 

Πυθίου καὶ οὐχ ὅπως θεοῖς, ἀλλ: οὐδ᾽ 

ξιοῖς πρέπον. 
5. Ὁ μέν γεθεσπ. 

τὺς ἴδιον ἡμῖν τταχι πειν τῶν αὐτοῦ ἠξίωσεν, 

Οκέλλῳ τῷ Λευκανῷ καὶ ὶ Ἀρχύτα 

ληταϊς αὐτοῦ τεκμαίρεσθαι,, οὔτε τὸ γαί 

εὖ πράττειν προὔγραφεν, ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ ὄγικῦ 
Ύεσθαι ἐκέλευεν; ἅπαντες αὐτοῦ ἀλλήλοις 

ἐπιστέλλοντες ὅπύότε σπουδαῖόν τι δραος ὑγιαίνειν 

εὐθὺς ἐ ἐν ἀρχ η. παρεκελεύοντο ὡς καὶ αὐτὸ ΨυγἩ τε καὶ 

σώματι ἁρμοδιώτατον καὶ συγόλως ἅπαντα 
ο 

Φὺς τάνθρώπου ἀγαθὰ, καὶ τό γε ἴ 9 
νο τὸ δι ᾱλ λήλων, τὸ πεντά γθμμον ς ὧ συμβόλ ο] 

-- 
τὸ δ᾽ εὖ αράταιν, ἀντ᾽ αὐτοῦ εἰσάγει ὥς κοινὸν 

τῷ Διονυσίῳ αἴτιᾶται αὐτὸν, ὅτι ποιῶν ἐς 

ο ς 
ἄνθρωποις ὃε-- 

Ίος Πυθαγόρας, εἰ καὶ μ.ηοὲν αὐ- 
5 

χαὶ τοῖς ἄλλοις ὅμι- 

οειν 
τ 

ο τε τὸ 

τοῦν οἳ ἅπ 

πεοι 
περις 

τριπλοῦν -αὖ τοις τρί- 

ειλη- 

15 
πρὸς τοὺς ὅμοβοξους ἐχς οῶντ. ς ὑγίεια πρὸς αὖ τῶν ὠνομά- 

ς 
ζετο, καὶ ὅλως ηγοῦντο τῷ μὲν ὑγιαίνειν τὸ εὖ πράττειν 

χαὶ τὸ χαΐρειν εἶναι. οὔῦ 

τα 

ω ω ω- Τ Ε .. 
ίνειν. Εϊοὶ 

μ 
ετραχτὺν, τὸν μέγιστον ο ολ αὐτῶν. 

τ 

γαίρειν πάντως χαὶ τὺ ὕγια 

Ξ 
αὐτοῖς -- ἀποτελεῖ 

λεσαν, ὧν χαὶ Φιλόλαός 
./ ο ν5 ῃ 

6. Καὶ τί σοιτοὺς παλαιοὺς λέγω, ὅπου καὶ Επίχου- 

γ9 .ς 
» Ποη χαι 

5 
ε στι. 
οἳ 

αν καὶ τὴν ἡδονὴν πρὸ 

πονδαιοτέραις ἐπιστο-- 

λαῖς --- εἰσὶ ὃ) αὗται ὀλίμαι --- καὶ ἐν ταῖς πρὸς τοὺς 

Φιλτάτους μάλιστα ὑγιαίνειν εὐθὺς ἐν ἄργῆ προστάτ- 
ς λ ον ιο. .. Εὶ .ω δν λ εο πω ες ω ΄ 

τει; Πολὺ δ’ ἂν χαὶ ἐν τῇ τραγῳδία χαὶ ἐν τῃ ἀρχαίᾳ 
.ω ΔΝ . / 

χωμῳδία εὗροις τὸ ὑγιαίνειν πρῶτον εὐθὺς λεγόμενον" ) 

τν», η τ 
ρος ἀνὴρ πάνυ γαΐρων τῷ ο 

. : 
ἁπάντων αἱρούμενος ἐν ταις σ 

ον Ὅλο το μις ἴπρ 

νε υ Οὐλέτε καὶ µάλα χα 

παφῶς προτεταγμένον τοῦ Ὑαίΐρειν τὸ ὑγιαίνειν ἔγει" ὅ αφῶς προτεταγµέ τοῦ χαΐρειν τὸ ὑγιαίνειν ἔχει 
” Ν 

Άλεξις, 

« 
Ὦ δέσποθ’, ὑγίαιν', ὣς χρόνιος ἐχήλνθας" ᾽ 2 χε 

ἕ 5) Ἀχαιὸς, 

ΙΤΕΒ ΡΑΙΓΤΑΝΡΟΛΙ. 8 -- 6. 905 

απ επ]πᾳ Ίοηρπη παπά στα ]βεί αΠηπίᾶ, Π]α ποπ. ο Γαία ΓΗ 

- 56 ἵπ ρονίδγαπα 5ἰση]βοαί, 

ὃ, Ῥπππας γετο []αα τετραπα ῬμΠρρίάες οπ:ςος ἀἰοῖίι 

πδιτρα556, (πππῃ α Ματαίμοπο τἰοίοτίαπα πιπεῖατοί, εἰ ἀῑχῖεςα 

αᾱ Αγοβοηίες 5εάθηίες ασ ἄᾳ ρασηος οχίία 5ο]Πεῖίος, «αιι- 

ἀείε, ΥΙΠοΙπΗ5; εο(πθ ἀῑσίο 5αο ΠΗΠΙΙΟ ΠΠΙΠΙΟΙΙΠΗ5 6.ςο, 

αἱ ἵη 1ρ5ο παιάθμάϊ γετΏο οχερίγαςςθ. Τη ορίςίο]ορ απίθηι 

Ρηποϊρίο ΟΊεοῃ, ΑἰΠοπῖοηςῖς ρορι]ί ἀπσίου, Ρα Πλιᾶ 

ἄαπάετε ργοβροδη!{, ορίςίο]ῶ οἷα5 παπα βρμασίογία 4θάεγαί, 

γιείοτῖα: ΤΡΙ τοροτίαία: εἰ εαρίογιπα ΒρατίαποΓαπα πυΠ[ῖαΠα : 

ἵη απίγοΓδαπα {απηθη δῖαπι Νἱοῖας α ΒΙο[ᾶ φογίΏοης ἵπ απ{ῖ- 

410 ερίςἑο]αγαπη πΊοΓ Ρεγεεγεγαν]ῖ, ΠπΙῖαπα αὖ 1ρεῖς τορις 

εαρίεῃς. 

δε αἀπηϊταβῆϊς ποςίετ Ῥ]αΐο, Π46 ἀῑσπις Ἱερῖς]αίος 

ἵαμππη, Ἠ]αά 6απάετο φπἶάοπι ϱαπάετα (1. 6. υαἴεγο) Ἱπ- 

Ρε, εἰ Ῥ]απο το], γε]αῖ πιαϊαπι εξ πμ] Ἱοποςιῖ. οἱαιῖῆ- 

οπης: 5εά Ραΐνετε (αα υεγῦαηι Βομε ασετε) μτο εο Ἱπάααῖε, 

αἱ «ΟΠΙΠΙΠΠΕΙΗ οοιροιῖ5 ραπ]ίου οἱ απ]ηϊ Ώοπο οοηςι ΗΕ {ο5- 

5εταίή.. Αίαπε εοῖθεης αἆ Ῥϊοηγδίαπι ασζησαί ηπα, αποᾶ 

Ἱπ ΗΥΠΙΠΟ Αροηηῖς ααπάενε 4εππη ᾖαβεαί, {απσπαπι Ἱπαῖ- 

Σηιπη ΡΥ{Πίο, εί πο {απίππι 4Πς, 5εᾷ πο Ποπιϊπίρας απἶάεπι 

ΤΟΠ ἱπορίῖ5 ἀδοοτηπῃ. 

5. ΡΙνΙπΙςσαπε Ργ{Πασονας, θἰεῖ πΙ]]] {ρ5ε ποβῖς Ργορεῖα 

τΕΙΠΦΙΕΓΕ 5ΠΟΓΗΠΑ 5ογρίογατη ἀϊσηαέας εδί, απαΠ{ΗτΗ ΓαΠΊΘΠ 

εκ Οσε]]ο Ἠποσπο εἰ Ατοζγα εἴ τοααῖς ἑρείας [απ βἱαῖθις 

ορἡἴσετε Ἰϊσοί, πεπιε ἵρυπα Π]αᾶ απάετε πεσιθ Φαΐνοτα 

Ριβοπϊρςίέ, 5εᾷ α τειρο Ὑαἶθτο [ης Ιποίρετο. ΟπΙηος 

επίῃ αΏ Π]ο ἀοοῖί ἵπ ερῖςίο]ῖς αποίῖες 5ογῖαπα αι άαιη 5οι]- 

Ρεγομί, Ὑαἶειε (ασ υογύιηι ΒΑΠΗΠΙ 655). ἵπ ἱρ5ο 5ἰαῖπα 

Ρι]ποῖρίο Παρεβαπέ, απαπαπα οἱ ἵρδιπι αΠΙπιο ραν]ϊοι οἱ σ0ἱ-- 

ρου. εοπγεπ]επ[ῖςκίππαπα, οἱ Ώοπα Ποπηϊηϊς οορ]θχΗτη 1π 

πηίγειδηπα οπηπία : οἱ ἱπρίος Π]αα ἐπαπσα]απα φἰθῖ- ἵπῃ- 

Ῥ]εχαπα, ααἴπαπο ἀεεοπρίππη οἱ Ἱπε]ασαπα Ἰπεῖς, απα ἴος- 

5ετα αἆ 5ομ{επιῖα 5; Ποπηίπος π{σγεπίης, δαπ](ας αὐ 1ρδῖς 

γοζαβαίαν.. Ἐί οπιηῖπο ρηίαβαπέ, ἵπ τετμο Ὑαἶθτο ἵποςςο 

ομαμα ἵρδυπα βα]γετο εἰ 6αιάογε; 5εᾷ πεΠιπε Φ41γ6Γ6, πεπθ 

σαιάδγε, οοπίίπαο ε5σε οίῖαπι Ὑπϊετα. δ5ΐ τεγο εἴῖαπι αῖ 

απα{οιπίοπεΠα, ππαχίπηππη ἹΠογαπα Ἱας]αταπάνα, απἱ Ροτίθ- 

οἵαπα 5εοιπά τη Ίρ5ος ΠΙΠΊΘΓΙΠΙ ο[ΠοῖΕ, Ίαπα ς5απϊζαἰῖς Ιπ[ζαπι 

νοσατεηέ, ἵπ απ ρας οἱ Ῥ]ή]ο]αις ο5ἱ. 

6. Ἐί απἷά ΕΗΡί απΠαπος παιτο, Ύπαπα οἱ Ἐρίουτας, υῖς 

να]άε βαπάεης Θαπάρτε, εί το]αρίαίεπι τερας Ργαορίαης 

οπιπίρας, {παπι ἵπ φοῖς πηασῖς ερίςίο]ῖς (5ιπί απίοπι Ίο 

Ραποϱ), ἴαπῃ ἵῃ Πῖς απας ἀθάΙί αἆ οπυηίαπη οατῖςκίπιος, Ὑα- 

Ίεγε 5ία[ϊπι ἵπ Ρηπαῖρίο ΠαἨθαί 2 Πα]ίαπι οαπι ἵπ. ἱτασωαῖα 

εἰ ἵπ εοπιωαῖα γείετε Πηνεηίας Ὑαετε Ρτίπιο φίαξΐπι οο- 

πτοδδι ἀῑείαπα. Εἰαπῖπι ιά, 

αν 

γαἴεφπε οἱ πια]έαπα σααᾶο, 

Ῥεταρίοπε Ρταρο5[απα Παβεί σαιάρπᾶϊ γοίο ἴ]αά γαΠ(αᾶϊὶ- 

πὶς. Αἰαεχὶς απ{επῃ, 

Ἠετο παῖ, να]ε απαπα 45ο 5εγας αἀγοηῖς 

εί Δομωας, 
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"Ἠχω πεπραγὼς δεινὰ, σὺ δ᾽ ὑγίαινέ μοι” 

/ 
καὶ ὃ Φιλήμων, 

εἴτ εὐπραξίαν, 
ιν μηδενί. 

Αἰτῶ ὃ' ὑγίειαν πρῶτον, 

τρίτον δὲ χαίΐρειν, εἴτ᾽ ὀφείλε' 

Ὁ μὲν γὰρ, τὸ « σχόλιον Ἰράψας, οὗ καὶ Πλάτων μέμνη- 

ταις τί καὶ οὗτός φησιν; Ὑγιαίνε ιν μὲν ἄριστον, τὸ 

δεύτερον χαλὸν Ὑενέσθαι, τρίτον δὲ πλουτεῖν, τοῦ χαί- 

βειν δὲ τὸ παράπαν οὐκ ε ἐμνήσθη, ἵ ἵνα σοι μὴ τὸ γνωρι- 

τον ἐχεῖνο χαὶ πᾶσι διὰ στόματος λέ εγω», μώτ 

Ὑγίεια, πρεσθίστα µακάρων, μετὰ σεῦ ναίΐοιµι τὸ λειπόμενον 

βιοτᾶς" 

ὥστε εἲ πρεσθίστη ἐστὶν ὑγίεια, καὶ τὸ ἔργον αὐτῆς τὸ 

ὑγιαίνειν προτακτέον τῶν ἄλλων ἀγαθῶν. 

7. Μυρία δὲ καὶ ἄλλα ἔχτε ποιητῶν καὶ συγγραφέων 

καὶ φιλοσόφων καταδεῖξαί σοι ἔχων, προτιμώντων τὸ 
ὀγιαίνειν, τοῦτο μὲν παραιτήσοµαι, ὡς μὴ εἰς ἄπειρο- 

καλίαν τινὰ μειραχιώδη ἐκπέσῃ μοι τὸ σύγγραμμα 
καὶ χινδυνεύωμεν ἄλλῳ Ἡλφ ἐ ἐκκρούειν τὸν ἆλον, ὀλίγα 

δέ σοι τῆς ἀρχαίας ἵστορίας ὃπόσα µέμνημαι οἰκεῖα τῷ 
παρόντι προσγράψαι καλῶς ἔχειν ὑπέλαθον. 

8. Ὅτε Ἀλέξανδρος τὴν ἐν Ἴσσῷ μµάχην ἀγωνι- 
εἴσθαι ἔμελλεν, ὡς Εὐμένης ὁ ἸΚαρδιχνὸς ἐν τῇ πρὸς 

Ἀντίπατρον ἐπιστολῇ λέγει, ἕωθεν εἴσελθὼν εἲς τὴν 
σκηνὴν αὐτοῦ ὃ "Ἡφαιστίων, εἴτ ἐπιλαθόμενος εἴτ᾽ 
ἐκταραχθεὶς ὥσπερ ἐγὼ, εἴτε καὶ θεοῦ τινος τοῦτο χατα- 

ναγκάσαντος, ταὐτὸν ἐμοὶ ἔφη, }γίαινε, βασιλεῦ, χαι- 

ρὺς ἤδη παρατάττεσθαι. Ταραχθέντων δὲ τῶν παρόντων 

τερὸς τὸ παράδοξον τῆς προσαγορεύσεως καὶ τοῦ Ἡφοι- 

στίωνος ὀλίγου δεῖν ὑπ αἰδοῦς ἐκθανόντος, Ἀλέξαν- 

Δέ έχοµαι, ε εἶπε, τὴν κληδόνα: 
/ Ν ς / 

επανήξειν ἀπὺ τῆς μας ἤδη µοι ὑπέσχηται. 

ν λ / 
"το γαρ σώρους 

;. Ἀντίοχος δὲ ὅ σωτὴρ ὅτε τοῖς Γαλάταις συνά-- 

.. κελλεν, ἔδοξεν ὄναρ ἐπιστάντα οἱ τὸν Ἀλέξανδρον 

ν σύνθημα πρὸ τῆς μάχης παραδοῦναι τῃ στρα- 
/ πολι «νκή ᾗ ν 

ὑγεαινεινν χαι ὑπο τούτῳ συνθήµατι τῃν θαυμα- 

δ .ν 
η, 

χελεύε 

τιᾶ τὸ ὅ 
ς ο 
ἐκείνην νίκην ἐνίκησε. 

κ τος δὲ 
10. Καὶ Πτολεμαϊ ἵος ὃ ὃ λάγου Σε 

: αν μα ση 
λων σαφῶς ἄνέσθρεψε τὴν τᾶξιν ἐν ἀρχῇ μὲν τῇ 

7 τν 
ο ων 
2] Ἱ 

.α - 3 λ 

στολῆς θγιαίνειν αὐτὸν προσειπών, ἐπὶ τέλει ὃ 
, , ͵ 

ἐρρῶσθαι ὗ ὁσοχῇ άγας τὸ χαΐρειν, ὡς Λιονυσόδω 

ἐπιστολὰς αὐτοῦ συναγαγών φησιν. 

Ἄξιον δὲ καὶ Πύρρου τοῦ Ἠπ τει 

μετ Ἀλές Έανδρον τὰ δεύ 

/ .. 
ρώτου µνη Ἰσθη- 

ναι, τερα ἓν στρατηγίαις 

ἐνεγχαμέγου καὶ µυρίας τροπὰς τῆς τύχης ἐνεγχόντος. 

ο οε τοίνυν αεὶ αμ ο. χαὶ θύων καὶ ἄνατι- 

θεὶς τς τώποτε ἢ νίχην ἢ πας λείας ἀξίωμα μεῖζον ἢ 

εὔχλειαν ι] πλούτου ὑπερθολὴν ἤτησε παρ. αὐτῶν, ἀλλ᾽ 

ἓν τοῦτυ πόγετο, ὑγιαίνειν, ὡς ἔστ᾽ ἂν τοῦτ' ἔχη., ῥᾳδίως 

αὐτῷ τῶν ἄλλων προσγενησοµένων. ἸΝαὶ ἄριστα, 

οἷμαι. ἐφρόνει. λατ ἃ ὅτι οὐδὲν ὄφελος τῶν ἁπάν- 

των α αθων, εστ ἂν τοῦ ὑγιαίνειν µόνον ἀπ]. 
19. Ναὶ, οπαὶ τις ἀλλὰ νῦν ἑκάστου χαιρὸς ἴδιος 
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γομῖο ραἰναῖς Πογη]αἶς, αἲ ἴα Υα]θὶ 

οἱ ΡΙΗεππο, 

γαἱοτο οδἰ Ύποᾶ Ῥτίπιαπῃ ορίο, {παπα τος ΡΓόρΡΡίΩς, 
σαυάσνο ἀοἰπάς, ἵαπι 4ερθγο ποπαη]. 

Ί]]6 Υογο εοπγ]να]ῖς οαη/{1οἱ βορίου, ου] ας οίῖαπα Ῥ]αίο πιο. 

Ποπθπα [αοἵξ, απἷά είαπη Ἰῖο αἲερ ῬΠΠΙΜΙΙ γοῖο Ὑπ]οις : 

ἀαἶπάθ Υθιγο ρι]οιο 69.56; ἀθίπᾶε ἀΐνες: απάσμάϊ νοιο 

οΠΙΠΙΠΟ ΠΠΕΠΙΙΟΠΟΕΠΙ ΠΟΠ. Γοοῖξ, πο ΠΕΙ πο ΙςΣΙΠΠΗ Ἰηᾶ ἀ ση] - 

απο, αποᾶ οπιΠίπΠα ἵΠ ογ6 δὲ, ἀἶσαπι, 

Ῥϊνάπα εοπίος, ὙαΠίαᾶο, Παβίίοπι ἴθοιπη υἱία. πμ] το] Ἰοα 
απο 5αρεγοςί. 

51 Ἱίασιο απῄαπἰδείπια ο5ί Ὑαλίαάο, οἶας εἶῖαπι ορι5, 
γατα, παπα ρταροποεπάαΠα οί Ῥοπίς γεαιῖς. 

7. Ῥοχοσπία απίστη αἰία απάπῃ Παῦεατα απο οδ[οπάστεα ή 

Ρορδίπα 6 ροδί15, Πϊςίογίοῖδαπε αἱ ϱΙἠ]οδορ]ί5, Ὑαἶεγο ΡγΩΡο- 

πθΠΙΙΡΗ5, 5αροι5εάεΡο οᾳπἱάεπα, πο ἵπ ραογῖ]ο5 πα] Ἱπορίίας 

5ορ[]ο ἐδία οχοαί, εί [ογίε οἸαγαπῃ οχομ{θγο σ]αγο α]ῖο γΙάεας: 

Ρᾶϊσα Υετο Π0ἱ εκ απίῖσαα Πϊδίοπία, απαπίογαπα αὐἰάσπη 16- 

οογ(0Υ 1η ΤΟΠ ΡΓ5ΕΠΙΘΠΙ 6οΠΥΘΠΙΘΠΙΙΗΠΗ, αβογίβογο ορροί- 

{ππιΠα ραἱαν]. 

8. Οπή ΑΙοχαπάθι ργα απ] αἆ Τ55υη οοπηῖςδα γης ο5δοἱ, 

αἱ παννας 1η. Πρϊσίο]α αἆ Απραίανι Ο0ατάΙαπας ΈΠΠΙΘΠΟΣ, 

πηαΠ6 1η {αρεγηασ]αΠῃ τορίς Ἱήστοςσης Πορ]αδίίο, γοὶ ο)]]- 

γίοπε 4πααΠα, γε] Ππεηία εχουσσΗς, αἱ οσο, νο πηπῖηρ 

αποάαΙα. οοσοηίθ, ἴάεπα αιιοᾷ 6µο ἀῑνΙέ, αἱο, τοκς ἴοπηρις 

οί Ιαῦ1 οππάΙ Ίῃ αοῖοη. Τατραἰς απίοπα αά Ιη5οΠ (ατα ᾱ- 

α{αΓΙοποτη τε] 15, εἰ Ἡορ]ιῶ»ίίοπε ρτα” ραά ου ο {συ{ απ] ΠΟΠ 

πιοτίπο, Αἰοχαμάον, Αοοϊρίο, Ιπαπ]ξ, ΟΠΊΕΏ : 541ΥΟ5 ϱΠΙΠ ΠΟΣ. 

ϱ ΡΓΦ]Ο ΤοΚΙΜΗΥΟ5. ]απ πη ΕΙ Ρο] οϊέατη οςί. 

9. Απιοσμις απίοπη Βοίου, οοπβΙοίατας οππα σα]ο-ατα ος, 

Ρος απϊθίοπι γῖάστο 5ἱρῖ γῖσας ασε αξίαπίοµι Αἰεχαπάταη, 

απῖ {εδεσαπα {αΏογοί ἱρεαπι ἆατο απία ρήσπαπα πα δρας, 

Ὑαο : αἱ 5αῦ ος ἵρδα ἴεδσαγα αἀπ]ταβί]επα Π]απη γΙοίογίαῦα 
τομ]! 

10. Εί Ρίο]επιοις Τιασί 5οτῖρεης αἆ ΦεΙοπομΠα αροτίο Ἱῃ- 

γογηί οτά(πεια, απὶ 1 Ρηπο]ρίο ορῖςίο]α. Ὑαἶογο Πάπα 11106- 

το, ἵῃ [πο απίοῦα αδίίαίαν Γογησα]ο» Ίουο απάσγο 5αΏςοῖρο- 

τοί, αἱ Ῥἱοηγςοᾶογας το[ογί, απῖ οο]]εσ]ί 1ήας ορίςίοῖας. 

1. ΟΡρεγς νεο ΡΓΕΙΙΗΠΙ ο5ί Ερίτοία οἵαπα Ρυ γι! Π]οΠΙ1ο- 

ἨθΙα [ασοτο, υπ αἱ 5δεοαπᾶάας Ῥοδί ΑΙοχαπάταπα προ! 

πο]η{αεῖ5 (ΠΠ, οἱ 5οχορηίας [ογίπηα νεος ςταρΙέ.  ΗΙο ἱρίις 

απ! 5οΙΡΟΥ 45 φαρρ]ίσαγεί οἱ πιασίατοί εἰ ἀοπανία 55ροη- 

4οτεί, πος γἱείογίαπα απαπαπα, πηθ(αθ τορη] (πα]οςίαἴθη] α1)- 

ΡΙΟΓΕΠΗ, πθ(16 σ]οτία Πα, ηθο ἀἰν αγαπη ἱηποπέσια γίπι αὖ Πς 

Ροίοβαί, 5οᾷ Ίου ΠΠΙΠ ορίαβαί, Ὑαἱστο, νο]α1, Ίου 5ἳ μαύο- 

το, [0116 1ρδί αεοθσδιγῖς το]ααῖ5. Εί ῥγωσ]ατο, απΙίΤος, 

καριῖέ, απ ία ρηίατεί, ΠΙμΙ Ῥνούοςξο ϱἰρῖ Ῥοπα τοἰ(ᾶ 

οπππία, (ποσά 5οἶαπ Παπά αὐςίί, Ὑα]ενο, 

19. Ἀοσία Ἰῶο ομιλία, [ογίο ἀἰκοι! απ ας: αἲ παπο σπἰ- 



(16 - 798) 
-. 3 / ο Ε) . “” 

ὑ) ἡμῶν ἄπο ο εν σὺ δὲ τοῦτον ἐναλλάξας , εἰ 
ρα αρ ον ο δν οτε 

μηδὲν ἄλλο ἔφη ᾧ δικαίῳ λόγῳ οὐκ ἂν ἔξω 
Γ Α Ν κ. ο» / 

εἴης τοῦ ἡμαρτηκέναι, ὥσπερ ἴ ἂν εἴ τις περὶ τῃ κνήμη 
πὺ κράνος Ἡ περὶ τῇ κεφ φαλῃ τὰς κνημῖδας ἐπιδήσαιτο. 

Ἀλλ”, ὦ βέλτιστε, φαίην ἂν κἀγὼ πρὸς αὐτὸν, εἰκότως ἄν 
.- τω ή / μο 

ταῦτα ἔλεγες, εἴ τις ὅλως καιρὸς ἣν ὑγιείας μὴ δεύµε- 

Ἴ 
θα. ὅμως τι 

νος, νῦν δὲ χαὶ ἕωθεν καὶ μεσούσης ἡμέρας καὶ γύκτωρ 

εἰ τὸ ὑγιαῖνον ἂναγκαῖονν καὶ μάλιστα τοῖς «ἄρχουσι 
αἱ πολλὰ πράττουσιν ὑμῖν, ὅσῳ καὶ πρὸς τὰ πολλὰ 

τοῦ σώματος: ἔτι δὲ ὁ μὲν χαῖρε εἰπὼν µόνον εὖ- 

ἥμῳ τῇ ἀρχῇ ἐχρήσατο, καὶ ἔστιν εὐχὴ τὸ πρᾶγμα, 

ὑγιαίνειν παρακελευόµενος καὶ χρήσιµόν τι δρᾶ 
καὶ ὑπομιμγήσχκει τῶν πρὸς τὸ ὑγιαίνειν συντ 
χαὶ οὗ συγεύχεται µόνον, ἀλλὰ καὶ παραγγέλλει. 

ϱ7 ν αἈυ ω ὧπι Ὡ .] ω 

ο) -ϱ 
- ο 

ω- 

ελούντων, 

13. Ρί ὃ): οὐγχὶ καὶ ἐν τῷ τῶν ἐντολῶν βιόλίῳ, ὃ 
ἀεὶ παρὰ ο ων λαμβάν τες. τοῦτο οτρασας ὑμῖν ἐστι 

ἐπιμε-- 

λάδθαι: ο ην εἰκότως: οὐδὲν ο ἂν εἴη ὄφελος 
Ἀλλὰ καὶ 

εἴ τι κἀγὼ τῆς Ῥωμαίων φωνῆς ἐπαῖω, 

προσαγορεύοντας ἀντιδεξιούμενοι τῷ τῆς ὑγιείας 

τι πολλάκις ἀμείθεσθε. 

ὑμῶν πρὸς τὰ ἄλλα μὴ οὕτω διαχειμένων. ' Ξ ᾷ 
ὑμεις αὐτοὶ. ῃ 

Ν τοὺς 

ὀνόμ. 

14. Καὶ ταῦτα πάντα εἶπον οὐχ ὡς ἐκ προνοίας 

ελὼν μὲν τὸ Γαΐρειν, ἐπιτηδεύσας δὲ ἀντ᾽ αὐτοῦ εἰπεῖν 

τὸ δγιαίνειν, ἀλλ’ ὥς τοῦτο μὲν ἄχων παθών: ἢ Ἰελοῖός 

Υ ἂν ἦν ξενίζων καὶ τοὺς καιροὺς τῶν προσαγορεύσεων 

ἐναλλάττων. 

15. Χάριν δὲ ὁμολογῶ τοῖς θεοῖς. ὅτι μοι τὸ σφάλμα 

εἲς ἄλλο μακρῷ αἷσ σιώτερον περιετ 

τν ο. 

αφ 

εἲ ράπη καὶ εἲς τὸ ἄμει- 
.. τρ Ἀ 3 ο 

γον παρώλισθον, καὶ τάχα τῆς Ἡγιείας ἢ Ἀσκληπιοῦ 
- -- ο ” 3 -- Δ { 

αὐτοῦ ἐπιπνοία τοῦτ ἐπράγθη δι’ ἐμοῦ σο: τὸ ὑγιαίνειν 
ε ον δν, κ ο ὑπισγγουμένου: ἐπεὶ ἔγωγε πῶς ἂν αὐτὸ ἔπαθον ἄνευ 
θεοῦ μηδέ πω πρό τερον ἐν τῷ μαχκρῷ βίῳ ταραχθεὶς 

ὅμοιον; 
α : ος κ. 

10. Εἰ δὲ δεῖ καὶ ἀνθρωπίνην τινὰ ὑπὲρ τοῦ γεγο- 
, » / ως 3 Φλ / 3 / 5 ον 

νότος ἀπολογίαν εἰπεῖν, οὐδὲν ξένον, εἰ πάνυ ἔσπουδα- 
-- - 3 -- /. 3 ο 3) 

χκὼς ἐπὶ τοῖς ἀρίστοις ὑπὸ σοῦ γνωρίζεσθαι ἐκ τῆς ἄγαν 
« οι 
επιθυμίας εἲς ος ος ἐνέπεσον. 
μα εν [ος 
9) ἄν τινα ἐκπλήξε 

Τάχα 

τῆς κατ’ θρ0ὸν }) σι χαὶ πα 

τιωτῶν πλῆθος ᾿ ὧν οἳ μὲν προωθόῦντες, οἳ δὲ ἐν τῇ τάξει 

τῆς προσαγορεύσεως μὴ μένουτες. 

1Τ. Σὺ δ᾽ εὖ οἵδ) ὅτι κἂν οἳ ἄλλοι εἰς ἄνοιαν ἢ ἅπχι-- 
θευσίαν ἢ παραρροσύνην ἀναφέρωσι τὸ τ πρθηα, αἰδοὺς 
αὐτὸ σύμθολον καὶ ἆ 

ἀγοραῖων χαὶ πάνυ θαρρα- 

λέον ἐν τοῖς τοιούτοις οὐ πόρρω ρασύτητος χαὶ ἄναι- 

σχυντίας ἐστί. 

/ 
Φελείας ἐποιήσω καὶ ψΨυχΏς μ.ηδὲν 

Μ 

ντεγχνον ἐχούσης: ὡς τό γε 

/ 3. Ἅλ ὅ / λ ααᾷ- { αἱ. 1 / 

σφαλλεσθαι, εἰ δὲ συµθαίη, προς εὐφημίαν αὐτὸ τρέ- 

πεσθαι. 

18. ᾿Ἐπὶ γοῦν τοῦ πρώτου. Σεθαστοῦ καὶ τοιόνδε τι 
ῃ 

λέγεται γενέσθαι; ὁ μὲν ἔτυγε θίχην τινὰ δικάσας ὀρθῶς κ 
καὶ ἀπολύσας ἐγκλήματος τοῦ μεγίστου ἀδίκως συχο- 
φαντούμενον ἄνθρωπον, ὃ δὲ χάριν ὁμολοιῶν μεγάλη 

ν τν τῃ φωνῇ, Χάριν οἷδά σοι, ἔφη, ὦ αὐτοκράτορ, ὅτι χαχῶς 

ΧΙΝ. ΡΒΟ ΤΑΡ5ῦ ΙΝΤΕΒ ΡΑΙΟΤΑΝΡΗΟΜ. 

Καὶ ἔμοιγε εἴη μ.ηδὲν μὲν τοιοῦτο | 
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καὶ νι ἄοπι ρτορυίαη απίομίααο Υθιῦο οἱ ΕΠΙ ἴοηρις Δῦ μορίς 

βδίσηαίμηα εδ: {α γογο» 11ο Ἱπηηπαίαίο, οἱςῖ πλ] ἀἴγεγςαιι 

ἀῑκίδ, ἴαππον, δἱ Τασία τοῦ] ρηίθηχα5, εχίτα µεσσαξΠα 1101 

Γπογῖς, ΠΟΠ πηᾶσίς απάτη ἳ Ηρία" ρα]έαπι αἰ]σοί αἰφπῖς, αιιέ 

οἑγοᾶς οαρ. ενα, γἱς οριπια, οὔο 4ποΠμο Πίο το- 

δΡΟΠάΡαΙΗ, πηθη]{ο ἰδία ἴ απἰάεπα ἀἴσργες, δἱ αιιοᾷ οπηη]πο 

Ίεπαρας ο55οί γαλΠπάϊηα πο Ἰπάῖσεης : ΊάΗ Ὑογο οἱ ΠπάΠο,, 

εί πηθᾷ[ο ἀἱ6, εἰ ποσία 56ΙΠΡΕΥ Ὑαϊθγο ποζρθδαΓίππα οδί, οἱ 

πιαχίπιο Ἱπιροταπίίρας γουῖς αἱ ποσοίῖα πηπ]ία ας ἠποπ[ῖδας., 

4πο Ἠ]αρίς «οΓροτα αἆ πππ]ίας Ί]ας τος ορι5 Παμοίῖ. Αά 
μαο, απὶ σαπάς ἀῑοΙί, Ῥεπο οπηϊπαίο {αηίπι οχογάῖο δις 

οδί εἰ νοίυπα οδί απἰάαπ]ᾶ ασῖίαν : 5εά (αἱ Ὑαἱονο Ι1ῇαί, 

οἵαμα 1ο αἰφιῖά ααῖέ, εί οογΙΠΙ αἀπιοπεί, ασ αἲ ναΠίι- 

ἀἶπεπα αἰαπά, οοπ[ογαΠέ, πας ππα ορίαξ πποᾷο, 5οὰ οἰἴαπα 
Ῥγαοἱρίϊ. 

19. Οπἷά Υογο» ΠοΠΠοΘ οἱ ἵπ πιαπζα{ογαπα Πῃο]]ο, 4πθΠ] 

5ΕΠΠΡΕΓ αΏ Ἱπιρογαίογα αεοἰρῖῖ5, Ίου ΡΓΙπΙΠΙ γοῖς ο5ὲ ρτο- 

οδρίαπα, ὙαΠπάίποπα γοδίναπα οπγαίαῦ Ἠθείο 54Π6 : πο(ιθ 

απίπα πδας αλσιῖς γοςἰνήπα ο55οί αἆ τείσμα, Πἰδί Ἱία 0η- 

Ηέπίογαπ].  ὙεγαΠῃ νος ἱρῖ αἀθο; 5ἱ απἱᾶ οσο 4ποππο 4ο 

Ῥοππαπογηη Πησια Ιπίε]]ίσο, αἰαίαπίῆδας σοπη({α. Τ65ΡΟΙ- 

ἀεπίος., γαμααἰπῖς (αἱ. α]α{ἶς) ΠοΠΊοΠ 5αρο πτεροπ](15. 

14. Εί ως ἀῑκί οπηηῖα, ΠΟΠ πῖ Ῥιπᾶσης αιάσγο Ἰ]ηὰ 

πρ]εσστίπα, οἱ Ὑα]ο Ῥνο 60 ἀἴσογο α[[οςίατήης 5ο (αποπαΗι 

ομῖ πιργαᾶεπί! Ώου αροἰἀονῖε : αλἰοφιὶ τἱάἰσπ]ης 650. 6556Π1 

ρερερτῖπο ΠΊοΓ ἄσεῃς. οἱ ἴοπιροτα ςα]{αἴοηαΏ Ῥοτηηίαης. 

16. 8ο πια[ῖας 45 απο, αιιοᾶ αττος ΠΙΠί πηοις ἵπ Ίοησο 

πακρ]οοῖῖας απἱά στη αὐΠί, οἱ Ἰαμαδοσπίε Ἰπσαα ἵπ. ππε]ῖας 
Ἰπο]αϊ : εἰ [οτίο Ηγσίες απί Ἱρρίας αἄθο «Ἠφοπ]αρ αῇ]αία 
μου σὲ [αοΐαπι, ὙαΠαδΙποπη Πιου ΠΡ οτο ρνοπη{οηίἶς : 
4ποπιοᾶο εΠῖπα 5ἵπο ἆθο Ίου πΙί αοοϊἀἰσδοί, απ] ἵπ Ίοησα 

γίία παπα παπα απία πα] ταίοπο Γαγθαίας (πογίπη 5 

10. 9 Υετο ἨΗπΠάΠαΠΙ ίἴαπι Ῥγο ο αοᾶ αροῖαΤί οχοιςᾶ- 
Ποπεηα Ρτο[αυτ6 οριΙ5 δέ, ΠΠ πηίγαπα,, ϱἱ ἴη ΦΗΠΊΠΙΟ 5ἐᾶῖο, 
αἱ ορεπαῖς Τη Τορς αὖς {6 οοσποςορτος, Ρις πηνία Ἱ]]α οαρί- 
ἁἀαία ρε αγραίης Ίη οοπίτατίππα Ἱποαϊ.  Ἐοτίς ο[ἵαπι γοσία 
οοβϊταπαϊ γα εχοπ[ῖαί αα παπα πη]{1ᾶο πα ἔαπη, απογΠι 
αΏῖ αὐἰάσπη αΠΙΤΟΓΦΗΠΙ πτσοηέ, α1Π νο ογα(πθια ςαα{απάϊ 
πηΙπίαιο δεΓγαΠί. 

17. Τα γετο, Ῥοπε πονῖ, Ποοί οσίοτῖ αἲ ίΠΡΟΤΟΠΙ, απ! τ- 

Ησαύ γαδ[αίουαι, απί ἀο[ϊταιίοποπα τοογαπ{ Π]αα {αοίαπα 
Ρυάοςίς 5ΙβΙΗΠη οἱ αἰπιρ]οία[ἶς Παάϊσαςῖ, οἱ απ]πιϊ α [οί 
πμανα αἱ αν]βοιῖς αμμουγοπίί5 : πα [ογο Ιηφὶσηϊς ἵη ἰαΐρης 
Παποῖα α Ῥτοίονν]ίαία ε{ Ἱπιραᾶεπίῖα Ποπ Ίοησο αΏαδί. Ας 
η] α]ά επ οοπ[ησαί ΠΙΠΗ] Ταἰο ρεσσατα; δἱ γενο εγοπῖαί,, ἵη 
ῬοπίΠα 14 ἵρδπα ποσο οπή. γεγῖ, 

18. Ῥι]πιο ᾳπἰάθπι Απσηδίο Ἱπιρεταπία ο[ῖαπι {α]θ σσιά 

Γασίαπὰ παναίαν. Οαπδαπα {ονίε Ί]αο ᾳπαπᾶαπῃ τοείο η Εἶσα- 
γοταί, Ἠοπηίποπη(ις Πα ΧίΠ]ο ογ]πηίηε ρου ΦΙΠΙΠΙΑΠΙ ΠΠ σα] 1Π1. 

πίαπα Ἱππρασίο Ιλενανοταί,  Αἲ Πα ατα[ίας ἆσρης, πιασηα 

γοςε : ἀταΠαπα ΗΡΙ αροο, πα έ, Τππροταίος, ποσά τηα]ο οἱ 
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τερὶ Σεθαστὸν ἀγανακτη- 

τὸν ἄνθρωπον ἐθελόντων» 

ἐχεῖνος ἔφη” οὗ γὰρ τὴν 
ἐξετάζειν ἄξιον. 

καὶ ἀδίχως ἐδίκασας' χαὶ τῶν π. 

σάντων καὶ διασπάσασθαι 

Παύσασθε χαλεπαίνοντες, 

γλῶτταν 
ο ΓΕΑ, νι ο. 

αὐτοῦ, αλλὰ τὴν γνώμην 

"Εκεῖνος μὲν οὕτως σὺ δ) εἴτε τὴν γνώµην σχέψαιο, 
« αμ, ώς Ν 

πάνυ εὔνουν εὑρήσεις, εἴτε τὴν γλῶτταν, εὔφημος καὶ 

αὐτή. 
19. Ἔοικα δ) ἐνταῦθα ἤδη 'Ὑενόμενας εἰκότως ἄλλο 

τι φοθήσεσθαι; µή τισι δόξω εξεπίς τηδες ἡμαρτηκέναι, 

ὡς τὴν ἀπολογίαν ταύτην συγγράψαιµε. Καὶ εἴη Υερ 

ρίλτατε Ἀσχληπιὲ, τοιοῦτον ονηναι τὸν λόγον» ὡς 

μ ο οί, ἀλλ ἐπιδείξεως ἀφορμὴν εἶναι δοχεῖν. 

ΧΧ. 

ΕΡΜΟΊΤΙΜΟΣ η ΠΕΡΙ ΔΙΡΕΣΕΩΝ 

1. ΛΥΚΙΝΟΣ. Ὅσου, ὦ Ἑρμότιμε, τῷ βιθλίῳ 

καὶ τῇ τοῦ βαδίσματος σπουδῃ τεκµήρασθαι, παρὰ τὸν 

διδάσκαλον ἐ ἐπειγομένφ ἔοικας" ἑνενόεις γοῦν τι μεταξὺ 

προϊὼν χαὶ τὰ χείλη, διεσάλευες Ἠρέμα ὑποτονθορύζων 

χαὶ τὴν χεῖρα ὧδε καχεῖσε μετέφερες ὥσπερ τινὰ ῥῆσιν 

ἐπὶ ἐχυτοῦ διατιθέµενος» ἐρώτημα δή τι τῶν ἀγκύλων 

συντιθεὶς ἢ σχέ έμμα σοφιστικὸν ἀναφροντίζων, ὃς μηδὲ 

ὁδῷ ῥαδίζων, σχολὴν ἄγοις, ἀλλ᾽ ἐνεργὸς εἴης ἄεὶ σπου- 

δαῖόν τι πράττων καὶ ὃ πρὸ ὁδοῦ σοι γέγοιτ᾽ ἂν ἐς τὰ 

µαθήµατα. 

ΕΡΜ. Νὴ Δύ, 

ζὴν συνουσίαν καὶ 

ῶ Λυχῖνε, τ τοιοῦτό τι" τὴν Υὰρ χθι- 
πρὸς ἡμᾶς, ἀνεπεμπαζόμην 

ἐπιὼν τη μνήμη ἕχαστα. ἉΧρὴ δὲ µηδένα καιρὸν, οἱ- 

μαι ,παριέναι εἰδότας ἀληθὲς ὃν τὸ ὑπὸ τοῦ Κῴουϊ ἰατροῦ 

εἰρημένον, ὡς ἄρα« βραχὺς μὲ »ὁ βίος, μακρὴ δὲ ἡτέ χνη.» 

Καΐτοι ἐχεῖνος ἰατρικῆς πέρι τ ταὺτ έλεγεν, εὐμιαθεστέ-- 

ρου πράγματος" φιλοσοφία δὲ καὶ μακρῷ τῷ γρόνῳ ἄνέ- 

Φικτος, ἣν μὴ πάνυ τις ἐγρηγορὼς ἀτενὲς ἀεὶ χαὶ Ύορ- 

γὸν ἀποθλέπη ἐς αὐτὴν, χαὶ τὸ χινδύνευµα οὐ περὶ 

μικρῶν, ἢ ἄθλιον εἶναι ἐν τῷ πολλῷ τῶν ἰδιωτῶν συρ- 

ἃ εἶπε 

φετῷ παραπολόμενον ἃ ἢ εὐδαιμονῆσαι φιλοσοφήσαντα. 

9. ΛΥΚ. Τὰ μὲν ἄθλα, ὠ Ἑρμότμε, θαυμάσια 
Ἠλίκα εἴρηκας. Οἶμαί γε μὴν οὐ τ πόρρω σε εἶναι αὐτῶν, 
εἴ γε γρ εἰκάζειν τῷ τε Ἰβόνῳ» δπόσον ς φιλοσοφεῖς, καὶ 

προσέτι τῷ πόνῳ οἷόν μοι οὗ µέτριον ἐκ πολλοῦ Ἴδη 

ἔχειν δοχεῖς' εἰ γάρ τι µέμνημαι, σχεδὸν εἴκοσιν ἔτη 
ταῦτά ἐστιν, ἀφ᾿ οὗ σε οὐδὲν ἄλλο ποιοῦντα ἑόρακα, Ἡ 
παρὰ τοὺς διδασκάλους φοιτῶντα χαὶ ὥς τὸ πολὺ ἐς βι- 

θλίον ἐπικεκυφότα χαὶ ὑπομνήματα τῶν συνουσιῶν ἄπο- 

Ὑραφόμενον, ὠχρὸν ἀεὶ ὑπὸ φροντίδων 2 καὶ τὸ σῶμα! χα- 
Δοχεῖς δέ το ἀλλ᾽ οὐδὲ ὄναρ ποτὲ ἀνιέναι 

σεαυτὸν, οὕτως ὅλος εἶ ἐν τῷ πράγματι. Ταῦτ' οὖν 
σχοπουµένῳ µοι φαίνη οὐκ ἐς μακρὰν ἐπιλήψεσθαι τῆς 

εὐδαιμονίας, εἴ γε μὴ λέληθας ἡμᾶς καὶ πάλαι αὐτῇ 
/ 

συνών. 

ΕΡΜ. Πόθεν, ὦ Λυχῖνε, 

τεσκληκότα. 

ὃς νῦν ἄρχομαι παραχύ- 

ΧΧ. ΕΡΜΟΤΙΜΟΣ. 

[ οχαπιίπατο «(παπι οί. 

κά 

(σου --τ11) 

Ἱπ]αδίο ᾖαάϊσαδΗ. Οπή 1 φπἱ ο55οηί οἴτοα Αησμσίη, 

Ἰπάίρβηο [ειτοπί οἱ 4]ασθαῦο Ποηιίποηα νο]]οηί, Πε, Ὀος]μίτο, 

Ἰποπ]ε, ἸΤα5οΙ : ποσο οηίπι Ἡηριαη Ἰοπη[ηϊς, 5ος ΠΙΟΗΤΘΙΗ 

Αίσαε Π]ε απἶάεπα 5ο: ἴα γοιο, 

βίνο ἀΠΙΠΙΠΙΩ δΡθοίθ5, Ῥεπεγο]θη[ΙβδίηλΙΠα τεροιῖοςς οἶνο 

Ἠπδαπα, Ώδπο οπηϊηαία δἱίαπα 6 ο»ί. 

19. Οαίδγαπα Ίο ἀθ]αίας 1401 ΠΟΠ 5ἱΠ6 6πηδα ΥΙάΕΟΓ α]ίθ- 
τη θά ααπα γογετῖ, πο ἷπί απ ρας ἀθάῑα ορεγα Ῥευσηθκε 
νιᾶσαν, αἱ 46[δηδΙΟΠΘΙΗ Παπο 5οΏθΓΕΠ1. Αά 5άπ8 οομ{]ημας 
παΙΒΙ, Ἠςου]αρί ορίίπ]α, {αοπι νά αι! Ἠπο Ιρο]]ήπα, αἱ πο. | 
ἀο[οηςίο, 5ε4 οδίεπίαπάας ου αΠοηῖς Ροία 6556 οσραδῖο γ]- 
ἀεαίαν. 

Χχ. 

ΗΕΒΜΟΤΙΜΙΡ., 5ινε ΡΕ ΡΕΘΤΙΡ. 

1. ΤΥΟΙΝΟΡ. ΦααπίΙΠ Πσθί, ΗοτπιοΙπῃα, οχ 11ῃνο δἱ οκ 

Ίποθβφις οε]ογ]ίαίο οοἱμεγς, αἲ πιαβΙδίγΙπα Γο5Ηπατο γ]άσεῖς. 

Οοπιπιοπίαβαν!5 ομίπῃ αι] Ιπίου επ πη, οἱ ΠΙΟΥΘΡΑΡ ΟΙΠΙ 

Ἰοηῖ ΠΙΙΥΠΗΙΓΟ Ἰαθία, οἱ ππαπη Ίο λαο (Ταηδίεγεβας., {αι- 

α παπα (] ογαΠΙοποΠι αΠαπαπῃ Ἱπίγα {6 4ἱδροπθτας, Ιπίργγορᾶ- 

Ποπεπα, γιάε]ῖοοί απαπάαπα οχ {ουποδῖς 15 ΟΠΙΡΟΠΕΗΣ, 

απἲ ορΗΙςΙσαπα 41 5ΗΟΠΟΙΗ Ρ6Γ5Θ(ΘΗ5 πιοπία, π{ πο ἵπ γἷα 

απἰάσπα οὔιο Ιπάμ]σοας, 5εᾷ ορθτοδιΙ5 8ἱ5, ΠΙΠ(ΙΔΙΗ ΠΟΠ 

ἄροης 5ογΊππ απἰἀάαπα, ααοάσαε αὖ ἀοοίνίπαια ΗΡ1 Ῥγοί!. 

ΗΡΙΜ. Ῥου 1ογοα, Τγ6π6, (α]ο φπἱάἆαπα ογαί..  Ἐίοπίπι 

Ποδίθγπαπη αιάΙΠΟΠΕΠΙ οἱ ασ ἀῑχίί ποβῖς ταρείοβαπα, Π1θ-- 

πηονῖα ῬετοιΙγοης 5ἱηση]α. Οροτίοι απίοπι, Ῥαίο, ἵδπρις 

παπα ῥγ{ογηΠ({θγα, απ] 5οἵαπηΗ5 ΥθΓΙΠΗ 6556 ]αά α 000. 

ἀἰσίαπα πηθάίσο, Ἠήογοπι ΥΙίαΠΙ 6556, αγίοΠ Υ6γο ΊοηραΠΙ.. 

Φιαπαπᾶπα Πας 46 πιοβϊοίπα ἀῑκίέ 1]α, νο αἆ ἀἰδοσπάπι 

[αοἵΠονο : αἆ ῬΗΙοδορ]ίαπι Ύθγο αλαπῖς πο Ίοπσο απἰάθηα 

(6ΙΠΡΟΤΕ Ροιγοηονῖ!, η] γἱρί]απίί α πιο Πα ΔΠΙΠΠΟ 4οῄχον 

αἱ αογθς ἵπ Π]απα οσμ]ο5 Ἠαῦοδαί; πες 46 ραϊγα το Ῥεἱοπ]αα, 

σπασ1 14 ασαίαἩ, αἱ απί πηΙδοΓ δὶς οἱ πι πησ]ία γα]σὶ οο]]αγίε 

Ῥθγοας, αι Ῥοαίίη {π Ροδορ]ιία ΟΡΥΗΠΗ σας. 

9, ΤΥΟ. Ρνωπιῖα ααἱάσια, απαπία ἀῑχίςα, αἁπηταβη]ία, 

Ας ρπ{ο ο/η πἱάθΙΠ {6 ΠΟΠ 1οΠς6 αὖ 115 αμο55ο., δἱ απἱάθηῃ 60Π- 

Ἱσσνο Πα [α5 οδί οἱ εχ ἴοΠΊροἵο οχ 4ο Ρμοδορ]ανίς, οἱ 

οκ. Ἰαβογο ΙΠ5ΗΡΕΙ, 416ΠΙ πηἴπιθ ΠΠ! ππσάΙοσγθα ᾖα1η ἀῑῑ. 

βιδίίπογο γ]άθεῖς. 8ἱ απ] οπἴπα ποπηηϊ, Ῥνορο γἱσ]ηιῖ 1ρδί 

απηί δυπ{ οχ απο {6 πΙῇ] αλά γΙάί αβοπίεπα, απαπῃ αἆ Π]α-. 

αἰδίνος Ἱέατα, οἱ αρ] ΠάΠά Ημγο ΙΠΙΠΙΙΠΕΓΟ, δἱ οοπιπηεη(ᾶ- 

τος ἀἱδριίαΙοπα ΗΡΙ οχδοροτα, ρα Πάπα 56ΠΏΡεΥ ομῖΒ, 

αἱ οπ]1ο αποάαΠα απ]ά απ οονρας. αυοπίθιη. Ὑπάοτίς απίθπι 

πη]λί α.οο {οἱ5 ἵΠ μας ο 6556, Ἡ{ πο Ρ6Γ 5ΟΠΙΠΙΠΙ φπΙάΕΠῃ {ο 

τοπία. Ἠως 6ο οοσ(απΙ ΠΜΙ ν]άσηῖς πο Τα πη]ίο 

Ῥο5ί «οπιργοπδηδΙτα5 Ιδίαπα Γομσαίθηα, ηἰςί {οτίε βασῖ! πος. 

ιο ἀπά Πα ο Π1 λα γουδαγί. 

ΗΕΠΜ. Ου] Ροδίπα, Ἰγοίπο, ααὶ παπο {πάθη ΠποΙρίθΠη 



, 
προ κατὰ 

αὐτὴν ος τε 

ν 
του 

πόροις. 
ΑΥΚ. Οὐ/ Ἱκανὰ οὖν ἵδρωταί σοι, ὦ Ἑρμότιμε, 

χαὶ ᾠδοιπόρηται: 
ΓΕΡΜ. οὗ, φημε οὐδὲν γὰρ 

/ 
Ύενοιε ἤ Ἡ 

ο 3 ’ ’ δν ΄ 

ἂν ἐκώλνέ υε παγευδαί- 
µονα εἶναι ἐπὶ τῷ ἄκρω 
ἔτι, ὦ Λυχῖνε. 

δ. ΛΥΚ. Ἀλλὰ τήν γε ἀρχὴν ὁ αὐτὸς οὗτος Ἡσίο- 
δος ἥμισυ τοῦ τ παντὸς ἔφη εἶναι, ὥστε κατὰ µέσην τὴν 
ἄνοδον εἶναί σε ἤδη λέ «Ὕοντες οὐκ ἂν ἁμάρτοιμεν. 

ΕΡΜ. Οὐδ 'πάµπολυ γὰρ ἂν ἡμῖν 
ἤνυστο. 

ΑΥΚ. Ἀλλὰ ποὺ 
ὄντα: 

ΕΡΜ. Ἐν τῇ ὑπωρεία κάτω ον ῶ Άυχίνε, ἄρτι 
προβαϊνειν | βιαζόμενου: ὀλισθηρὰ δὲ τραχεῖα καὶ δει 
γεῖρα ὀρέγοντος. 

ΑΥΚ. Οὐκοῦν ὁ διδάσκαλός σοι τοῦτο ἵχανὸς ποιῇ- 
σαι ἄνωθεν ἐκ τοῦ ἄκρου καβαπερ ὅτοῦ "Ομήρο ου Ζεὺς 

ζσσην 
σε ἀνασπᾶ δηλαδὴ καὶ ἀνακουφίζῃ Ἰ πρὸς αὗτόν τε χαὶ 
τὸν ἀρετὸν αὐτὸς πρὸ πολλοῦ ἀναθεθηκώς. 

τ .. ἃ ΄ ο) ΕΡΜ. Αὐτὸ ἔφησθα, ὦ Λυχῖνε, τὸ γιγνόµενον: ὅσον 
πάλαι ἂν ἐσπάσμιην ἄνω καὶ συνῖν αὖ- 

α/ 
οξπο οὐδὲ τοῦτ. 

γάρ σε Ὁ τυγγάνειν 

. τινα σειρὰν καθιεὶς τοὺς αὑτοῦ λόγους, ὑφ' ὧν 

γοῦν ἐπ᾽ ἐκείνῳ 
τοῖς, τὸ δ᾽ ἐμὸν ἔτι ἐνδεῖ. 

4. κ. Ἀλλὰ θαρρεῖν χρῃ καὶ θυμὸν ἕ τα ἄγα-- 
θὸν ἐς τὸ τέλος τῆς ὁδοῦ ὁ ὁρῶντα καὶ τὴν ἄνω εὔδαιμο- 
νίαν, καὶ μάλιστα ἐχείνου ξυμπροθυμουμένου. Πλὸν 
ἀλλὰ τίνα σοι ἐλπίδα ὑποφαίνει ὡς δὴ πι πότε ἀνχέησο-- 
µένῳ; ἐς νέωτα εἴκαζεν ἐπὶ τὸ ἄκρον ἔσεσθαί σε, οἵον 

αν / Ἶ βετὰ τὰ μυστήρια τὰ μεγάλα ἢ ἢ Παναθήναια; 
ΕΡΜ. ᾿Ολίγον φῆς, ὦ Λυχλνε. 

ΛΥΚ. Ἁλλ ἐς τὴν ἕξῆς ὀλυμπιάδα 
ΕΡΜ. Καὶ τοῦτο ὀλίγον ὡς πρὸς αρετῆς ἄσχησιν 

καὶ αν χτῆσιν. 

ΛΥΚ. Ν 
΄ 9 

΄ 3 Ἂ 3 λήν Υ) ἂν ὑμῶν ῥᾳθυμίαν χαταγνοίη τις, εἰ μηδ’ ἐν 
΄ ο δ/ ς σα | 3 νκς ’ τοσουτῷ χρόνῳ δύνασθε, ὅσον τρὶς ἀπὸ Ἡρακλείων στη- ο 4 

9 ες /Ν λῶν εἲς Ινδοὺς ἀπελθεῖν, εἰτ᾽ ἐπανελθεῖν ῥάδιον, εἰ καὶ 

Ἀ ετὰ δύο μὲν δὴ ὀλυμπ ἅδας πάντως: Ὢ πολ- ἤ 

μὴ εὐθεῖαν μ.ηδ᾽ ἀεὶ βαδίζοι τις, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς διὰ μέσου ψ, / ο σα ὄνι . χα ο! Εθνεσι περεπχ πνωμενος. Καΐτοι πόσῳ τινὶ βούλει ὑψη- 
λοτέραν χαὶ λισσοτ. 

Ὡς ὑμῖν Ἀρετὴ οἶκεῖ, τῆς Ἀόρνου ἐχείν 

Ύων ἡμερῶν Ἀλέξανδρος κατὰ κράτος ο 
5. ΕΡΜ. 0ὐ9ὲν ὅμοιον, ὦ ὦ σος δ᾽ ἔστιτο πρᾶ- 

ῃ Ύμα τοιοῦτον οἷον σὺ εἰκάζει ς, ὣς δλίήω Ζρονῳ χατερ-- 

ο τέραν θῶμεν εἶναι τὴν ἄχραν, 
ὡς, μα 

νης, ἣν ἐντὸς ὁλί- 

ο) κ Ὑασθῆναι και ἀλῶναι, οὐδ ἂν μυρίοι Ἀλέξανδροι σα. 
θάλλωσιν: ἐπεὶ πολλοὶ ἂν οἳ ἀνιόντες Ἴσαν. Νὺν ὃξ 
ἀνέρχονται μὲν οὐκ δλίγοι μάλα ἓ ἐρρωμένως καὶ τα 
έρχονται ἐπ ὶ ποσὸν, οἳ μὲν ἐπὶ πάνυ ὀλέιον, οἳ δὲ 

"πλέον, ἐπειδὰν δὲ κατὰ μέσην τὴν ὁδὸν γένωνται πολ- 
λοῖς τοῖς ἀπόροις καὶ δυσχερέσιν ἐντυγγάνοντες ἀποδυσ-- 

ΙΗ00ΙΑΝύ5. 1. 

ἐπὶ 
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} Ιηκρίζσγε 1ῃ νἶαηι2 Ὑα]άρ Ρτουυμ] απίθιη Παβία Ηοςϊοᾶο {οεια 
γης, ε{ ο5ί γἷα αἆ Π]αηι Ἰοησαφπε οἳ ρισ τρία, αἱ Άδροτα, 
5Η4ΟΓΕΠΗ θχοπ{ίοης πιο ΡᾶγγΙΠῃ γἰα(οῖρῃς, 

ΕΥ 6Ο. Νοπάππι 6υσο καϊῖς ΠΡΙ «ιζα πι εί, Πειιποβππο, 
ηθς τἷα 5α[ἶς ΓαοΓΠΠΙ2 

ἨΕΗΝ. Νοπάσπα, ἵπαπαα. ΝΙΠΠ οηῖῃῃ Ργο/βθγεῖ 1ης 
υπάΊ 1ο Ῥεα[ΠΠΗ 6.ςς., Τῃ ΦΙΠΗΠΙΟ ςἱ 655ΟΠΗ : αἲ πηπο γὶν, Ὦγ- 
οἶπα, Ιποῖρῖπηας. ᾽ 

ὃν ΗΧΟ. Αἲ παπα Ἰάδμι Ἠ]ο Ἠοξίοᾶας [οίῖας απηϊα ανα 
αἲξ 6556. Ταφπα πμ] εΓαγεΓίπης, 5ἱ οἶτοα πηεβῖαπη {6 
Δ5ΕΘΗΞΙΠΙ Ί4ῦ1 ο55ο ἀἱσσππας. 

ἨΗΕΗΝΜ. Νοπάππα πε Ίου φπἱάεπα : πηπ]έπι οπῖπι οἷς ο[[ο- 
οἵππα οςςε[. 

ἨΧ0. 5εᾷ αὐίπαπηα {απάεπη νῖω γοιςατῖ {6 ἀἴσθπιιις 2 

ἨΕΗΒΝ. Τη Πρεῖς αἆμιο πποη(ἶς ταβοῖρας, Ἰοῖπο, «οά 
5ΗΡΙΠΙά Ίαπα. νΙ εοπαπίοπη ρτοστοᾶϊς Ιαμτῖσα απΠ[εΙῃ εδί, οἱ 
Άδρεια, εἰ ορας ε5ί απῖ ππαπυπη ποβῖς Ροτεῖσαι. 

Ἠχ0. Μασϊςίει ουδο ἴπας ππῖ Ίου [ασῖαξ Ἰάσποις, απ] ἆσ- 
3ΗΡΕΓ ΕΧ 5ΗΠΙπΙΟ αἱ Ἠοππετίεις Π]ο Φαρῖΐογ αΙΓοβΠη «βΙΘΠΑΠΙ 
4εμηϊεία, 5ο ΠΊΟΠΟ5 5µος, απἴρας. πΙπηῖγαπι αἰίτα]αί {6 οἱ 
Ἰεγοί α 5ο οἳ νἱγπίσπα, απαπι οι Ίρςα α5οεπάοτῖξ, 

ΗΕΒΜ. Ποια ἵρσαπα, Τωγεῖπας ἀῑκϊδῖ, Οπαπίαπα σημα ἵη 
Π]ο εί, ο] εχίνασέας ἵπ αἰίππι 65ςθπι » αἱ οΠὰ 1]]ς γεγςα- 
Του: 5εᾷ ᾳποᾷ ΠἹεάΡΙΠ οὲ ρατίσπα, αἄ μιας 4εβοῖε. 

4- ἨΥΟ. Ὑεταπῃ οοπ[ᾶεγε οροτίθί, οἱ Ώοπιπα Ἰαῦθγα απΙ- 
ΠΗΠΗ, θἱ βΠεΠη γα δρεείατο͵ 54ρεΓπαππ( πε Π]αια ΓομοΙ[αίθηι, 
110 Ργα5εγ[ῖπα ια αΠΙΠΙΠΠΗ 5ιπάϊαπιαπο αἀΠίροπία. Ἰπίογοα 

| «παπα ΠΡΙ 6Ρο1 οδίοπᾶ1ε, (παπᾶο. βαἴαγαπη δἲε αἱ ορ](αεῖς 
ΡΙΟΧΙΠΙΟΠΕ 4ΠΠΟ οοπῇ]ο]! Ππ αἲσο {6 Παμτιπα, τογβῖ οαΠσα 
Ροδί πηγςίετῖα ππασπα, απί Ῥαμαίμοπωα 5 
ΗΕΒΜ. Ῥαμκί]απα παίτας,, Τινεῖῃο. 
ΗΧΟ. 5οᾷ ρτοχίπια ο᾿γπιρίαᾶα» 
ΠΕΒΜ. Εί Ἰος Ῥαγπι ες, πἱ αἲ νἱγιωεῖς ετοτοϊ(α[ἴοπεπι . 

ΡΟΡΕΕΞΞΙΟΠΕΠΙ416 Γο]ἱο](α[ῖς. 

1ΥΟ. Ῥο5ί ἆπας οΓσο ο]ψπαρίαᾶας οπηηῖπο : αἰἴοπαῖη πη]- 
ἴαπχ α ας 5οσοναἴαπι γοῬίς εχρτοτανειί, εἱ πο {αΠΙΟ αιἰάσνη 
Ἠ]αᾷ ἴαπηροτα Ροδ[ῖς, απο Γαοῖ]ο ςἰί {ος α- οοἰαπηπις Ἱπάα 
Ἠειοι]ῖς αἆ Τηάος αὐίτα, Ἱπάθηπε τοβῖτο; οαπηςὶ ηθο Τοςίο 
1ήπεγα πε(αθ 5επηρεΓ Ργοσγράἰαίατ αἰαυῖς, 5οᾶ ἵπ σρηἴρις 
πηίοι[εσιῖς οῬειτεί. -Οπαπηπαπα, απαπίο. νίς αἰῆογοπι οἱ 
πηααίς ΠαἨπίοα Ῥοπάπηας γογῖσρπα πι, ἵη απο Υἱτίας νο- 
Ρὶς Παρα, Αοτπο Ρείνα Π]α, απαπῃ ῥαποος Ἰπίτα, ἀἴσς γἱ 
οθρίί ΔΙοχαπάει» 

5. ΗΕΗΝΜ. ΝΙΜΗ απἱε(παπα 5Ιπη]]ο οςέ, Ἰγοῖπο, ηεΠΙθ γος 
ἴα]ῖς εςί, απα]οηα ἴα Πππασϊπανϊς, απ ετῖσαο ΤΕΠΙΡΟΤΘ εοπβοῖ 
Ῥοβςίΐ εἰ εαρί; πο 5ἳ 5εχοΘΠΗΙ ςΙππ] ΑΙεχαπάτῖ ασαγεζῖαη- 
{αντ δἱο οπίπα πη[ῖ αξοσπάθτοπί. .7αΠ1 Υοιο ασσιθόηπίητ 
απἶάεπα ποη ραιοῖ γα]άε αππιοςα,, οἱ αἴσπαπίππῃ ΡρτοΡίη-. 
απαΏί, αϊ Ῥετραγυπη, αἰῆῖ Ἰοησῖης : σπΗπα ΥεΓο οἶτοα πιθάίαπι 
141 γἶαπα 5υπ{, αἴᾳπε ἵη ἱπιρεα]ία πιη]ία αἴπιθ αξ5ρεγα Ἰηε]- 

᾿ ἀυσπέ, ἀβοπ]ίαία γἱοίί ρεᾶσπι τε[οτιηέ, απ]ε]αηίας, 5αάοτα 

κά 
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ο) ν 5 ; Ε / Δ 
πετουσι τε χαι αναστρεφουσιυ ἄσθμαινοντες και 

ο) τν ας κ ἅ . ῥεόμενοι, οὐ φέροντες τὸν χάµατον. "Όσοι δ᾽ ἂν 
τελος διακαρτερήσωσιν, οὗτοι πρὸς τὸ ἄχρον ἀφικνοῦν- 

ω 

οκ ση τς ης ων δρ 
ται καὶ τὸ απ᾿ ἐχείνου εὐδαιμονοῦσι θαυμάσιόν τινα 

ο ων Δ ο ο! 
βίον τὸν λοιπὸν βιοῦντες, οἷον μύρμηκας ἀπὸ τοῦ ὕψους 

ἐπισχοποῦντές τινας τοὺς ἄλλους. 

ΑΥΚ. Παπαϊῖ, ὦ Ἑρμότιμε, Ἠλίχους ἡμᾶς ἄπο- 
/ ολ Δ λ / ον εή ον. 

φαΐνεις, οὐδὲ κατὰ τοὺς Πυγμαίους ἐχείνους, ἀλλὰ γα- 
ὃ- 8 μα δε. ο 

μαιπετεῖς παντάπασιν ἐν χρῷ τῆς γῆς. Ἐκότως: 

ὑψηλὰ γὰρ ἤδη φρονεῖς καὶ ἄνωθεν' ἡμεῖς δὴ ὃ συρφετὸς 
{ λ .. .ω .Ἡ 

καὶ ὅσοι χαμαὶ ἐρχόμενοι ἐσμὲν, μετὰ τῶν θεῶν χαὶ 

ὑμᾶς προσευξόµεθα ὑπερνεφέλους γενοµένους χαὶ ἄνελ- 

(όντας οἳ πάλαι σπεύδετε. : 
5 πρ ο ” 

ἘΡΜ. ΕΙ γὰρ γένοιτοχαὶ ἀνελθειν, ὦ Λυχῖνε. ΑἈλλὰ Ἰραρηή 2 
πάµπολυ τὸ λοιπόν. 

6. ΑΥΚ. Ὅμως οὐκ ἔφησθα ὁπόσον, ὡς γρόνῳ πε-- 
ριλαθεῖν. 

ἘΡΛ. Οὐδ) αὐτὸς γὰρ οἶδα, ὦ 
τμ ὅ ο μος 
εἰκάζω μέντοι,οὐ πλείω τῶν εἴκοσιν 

- - ω/ 

Λυκῖνε, τᾶκριθες: 

ἐτῶν ἔσεσθαι, μεθ) 
ΑΔ [4 αλων ω» 3Ἡ . / 

ἃ πάντως που ἐπὶ τῷ ἄκρῳ ἐσόμεθα. 
τν” Ν / 

ΑΥΚ. Ἡράκλεις, πολὺ λέγεις. 
- ει .. / 

ΕΡΜ. Ἰαὶ γὰρ περὶ μεγάλων, ὦ Λυχκῖνε, οἱ πόνοι. 
ΛΥΚ. Τοῦτο μὲν ἴσως ἀληθές: ὑπὲρ δὲ τῶν εἴχοσιν 

τς Σε ς ; ; 
ἐτῶν, ὅτι βιώση τοσαῦτα, πότερον ὃ διδάσχαλός σου 

33 λ κο Ἅ 
παθυπέσχετο, οὗ µόνον σοφὸς, ἀλλὰ χαὶ µαντιχος ὢν 
Ας ο Ἀ ο ο πολδαίω) θόδ η 
Ἡ χρησμολόγος τις Ἡ ὅσοι τὰς Χαλδαίων μεθόδους ἐπί-- 

.ω ο λ δν Ἡ ΄ 

στανται; φασὶ γοῦν εἰδέναι τὰ τοιαῦτα: οὗ γὰρ δὴ σέ γε 
Ὅ ων ης μη, λες ο η ὲ . ιν Ὡ ορ ἃ εἰκὸς ἐπὶ τῷ ἀδήλῳ, εἰ βιώση µέχρι πρὸς τὴν ἀρετὴν, 

τοσούτους πόνους ἀνέχεσθαι καὶ ταλαιπωρεῖν νύκτωρ 

καὶ μεθ) ἡμέραν οὐκ εἰδότα, εἴ σε πλησίον ἤδη τοῦ 
: ο ας 
ἄχρου γενόμενον τὸ γρεὼν ἐπιστὰν κατασπάσει λαθό- 

ας 
ἀτελοὺς τῆς ἐλπίδος 
α/ Δ ο μα εν ον 

δύσφηµα γὰρ ταῦτα, ὦ Λυχινε. 
μενον τοῦ ποδὸς ἐξ ε ποδὸς ἐξ 

-- 3 

ΕΡΜ. Άπαγε" 
. ο -- / 3” / 

Ἀλλ' εἴη βιῶναι, ὡς µίαν γοῦν ἡμέραν εὐδαιμογήσω 

σοφὸς γενόμενος. 
πετ” Σ΄ 3 .ν / / 

ΑΥΤ. ἸΚαὶ ἵκανή σοι ἀντὶ τῶν τοσούτων καμάτων 

ἡ µία ἡμέρα; ν ; ᾿ 
ΕΡΜ. Ἐμοὶ μὲν καὶ ἀκαριαῖον ὑπόσον ἵχανόν. 

7. ΑΥΚ. Τὰ δὲ δὴ ἄνω ὅτι εὐδαίμονα καὶ τοιαῦτα 
ο -ω κ. Ν Μ  ά 

ὥς πάντα χρῆν ὑπομεῖναι δι’ αὐτὰ, πόθεν έχεις εἰδέναι; 
ο αν ος Ελλ οὐ γὰρ δὴ αὐτός πω ἀνελήλυθας. 

: . ; . 
ΕΡΜ. ΑἈλλὰ τῷ διδασχάλῳ πιστεύω λέγοντι: ὃ δὲ 

/ σα ς/ ε / νο Υψ 
πάνυ οἶδεν ἅτε ἀκρότατος ἤδη ὤν. 

- σὴ ον πι ο. «Ελ 
ΛΥΚ. Ἔλεγε δὲ πρὸς θεῶν ποῖα τὰ περὶ αὐτῶν ἢ 

Β 8 : ος ο 
τίνα τὴν εὐδαιμονίαν εἶναι τὴν ἐκεῖ; που τινὰ πλοὺ- 

ΑΝ Δ Ἂ λΝ 9 / τον καὶ δόξαν καὶ ἡδονὰς ἀνυπερθλήτους; 
ΕΡΜ. Εὐφήμει, ὦ ἕταῖρε: οὐδὲν γάρ ἐστι ταῦτα 

βὸς τὸν ἐν τῇ ἀρετῃ βίον. 
ο. . Ν λ ο 

ΛΥΚ. Ἀλλὰ τίνα φησὶ τἀγαθὰ, εἰ μὴ ταῦτα, ἕξειν 
ἂν κε ας. ; 

πρὸς τὸ τέλος τῆς ἀσκήσεως ἐλθόντας; 
ρ Β Ἶ 

ΕΡΜ. Σοφίαν καὶ ἀνδρείαν καὶ τὸ καλὸν αὐτὸ καὶ 
ών, κ / / 

το ὀιχαιον χαὶ τὸ πάντα ἐπίστασθαι βεβαίως πεπει- 
ας το η ν 

σµενον Ἡ ἕκαστκ ἔχει: πλούτους δὲ καὶ δόξας καὶ ἡδονὰς 
πο τόσρ ποὺ ση ο. . π χαὶ ὅσα τοῦ σώματος, ταῦτα πάντα χάτω ἀφεὶς καὶ 

π 

ΧΧ. ΕΡΜΟΤΙΜΟΣ. 6, 7. (15, 746) 

πιαπαΠίος, απο πηραγες ΠΗ Ἰαμογῖ [ογοµᾶο, Οποίφμοί γονο 
αἆ ΠΠΕΠΙ ρειδογεταΠί, Ἠῖ Τη αΤΟΘΠΙ ρειγεηίυηί, οἱ αὐ οὐ 
[πάς {οππροτο [ο]ίοες, αἀπήταβί]επα, απ το]ῖφμα οδί, γίλην 
γἰνοηί, γε]! [ουηλίσας απαςάαπα ἆ6 αἲία Π]α 6ροσι]α τε]ίφιος 
Ἰπίπθηίε5. 

110. Ῥαρ, Ηεγπιοίπιο, απαπ{ῆ]]ος πος Πποῖς! πο Ῥγσημῖς 
απἱά σπα 115 «ᾳπα]ες 5ες Ἰαπηῖ οΓΗΠΙΠΟ, Τη Ίρσα αμα»! {ρ]]ητῖς, 
οπ{α τορεηίθς. Ἀθο πα : ]απι οπΊπι απ εαρί5δεἰο 

ΞΗΠΙΠΊΟ: πο Υοτο οο]]ατίο ἴ]α, αἱ αποίᾳαΟΓ Ἠαπηῖ τβρίππης, 

ΕΠΠΙ ἀ1ῖ5 Υο» δ[ἴαπα ΥδΠΕΓΑΙΠΙΣ, απϊ δαργα προς σγαΦΠη οἱ 

60 απο [ος /παις πάση ε5οσπἀϊςίις. 
/ 

5εᾷ η]. ἨΗΕΒΜ. Μοᾶο εοπίησαί 1] αδορηςις, Τ6ἶπε, 

πι] ΠΗΙΤΠΙ 5ΗΡΕΤΟΣΙ. 

6. ΤΟ. Ταμιοῦ που. ἀῑχίδεῖ, απαη(ΠΠΗ, Π{ {ΘΠΊΡΟΤΟ π]ο-. 
Επί ΡοξδεΙη5. 

ἨΕΒΜ. Χεπιρο που ἴρ5ο ποοµταίο 5εἶο, Τοἴπο : εοπ]ῖοῖο. 

απο, ΥΙαΙΠΙΙ ΠΟΠ απΙΡΗΠΑΠΠΟΣ ΓΗ{ΗΠΓΟΣ, Ροδέ απος οπηπίπο 

αποπάαπα ΤΠ 5ΗΠΊΠΙΟ Ρα Παί ΒΙΠΗ5. Ἱ 

ΤΥΟ. Ηοτοι]ες {παῦα ΠάΕΠ1 1 πη]ΗΠη Παγγας. 

ἨΗΕΗΜ. Εἰσπίπι, Ἡγοίπα, ἆς πηασηἰ5 τοις Ἰαβοιαίηγ. 

ΤΥΟ. Ἰδίαο απϊάεπι Γοτίε Ὑεγιπι [ποηί: 5ο ἀᾳ γὶσϊηϊ 

απηῖς, {ο 605 εχασαΙΠα, απ ππαβὶςίου ΠΡΙ ἴπς Ῥγοπςίε, 

υ{ ΠΟΠ. 5αβίεης5 πιοάο, 5ο ἀῑνίπας απ]άαπα ααί (πάίοις, 

απί οχ ϱΟΓΙΠ ΠΙΠΠΕΓΟ αἰααῖς, απῖ ΟΜµαἱΙάαογαπα ταίοπες Πθ-- 

απ» αἴαπί απ1ρρο θπῃ 5.γο {α]α. Χθηιθ ομίπα γεν 5ἰπα]]θ. 

εδί, {6 τοεβις Ἱπορηῖς, απ΄ γἱίαπα αἲ Υἰγίπίθτη δη 55 Ρεί- 

ἀποίπσας» {ο Ἰάρογος 5π5/πετο, οἱ ατηπηπῖς γοχατὶ ποσίες 

ἃς 4165, ἆ1Π1 Παδοῖας, απ ΠΟΠ {6 Ί4Πή ρτορε {α5ΗΙσίαπη οπίχαπα, 

Ἰηδίαης [α{πΠῃ οχ Ἱπιρογίοοία 5ρο Ῥοία Ῥτομθηδπη ἀθίτα]ιαί. 

ἨΗΕΗΜ. Άραδο : πια οπἷπη οπη]ηίς θπέ Ιδία, ΤΥ6Π6.. 

Ῥ6ὰ νίνογα Πσραί, αἱ ΠΠΗΠΗ ορτίο ἀἱεπ φαρίοπίῖα Ῥο5505- 

5ἱ0Π6 Ἠδαίιας 5ΙΠ1. 

10Ο. Δο δαἲς ΠΡΙ οί ρτο [οἱ ]αμοτίθας πας ἴ]α ἀϊοςρ 

ΗΕΕΒΜ. ΜΙΜΙ απἰάεηα π]πηία απαπηνῖς {οπηρου]ς ρατου]α 
5α15 ο5{. 

7. ΤΥΟ. Βαροτα απίθιη 1]α Ὠδαία ος5α ας {αϊα, Ρτορίος. 

σσ εα5ίίπογ οπηπία οοη Σι] απ 5ἱέ, ππάο ροίος 5οἶναῦ πεσιθ 

οηίπ1 ἴρ5ο Πααπῃ αδοεια]ςί]. ν΄. 

ΗΕΗΕΜ. Ἐσο γετο ππασὶςίτο βά6π1 Ἰαβεο ἀἰσοπίϊ: 1]α ααῖ- 

ἆθπῃ οπ]ΠΙπο πον]έ, [αδσίαπη απ αξτοσαίας γιάσ]εοί. 

ΤΥΟ. Οπαίοπ απίοπι ἀῑχίί, Ρον οσο {6 ἆθος ογο, 1ο 

οοπ6ΙΠοποα, απί απαΠλ Τρί ο55ο [οοἰίαίεα ) παπιάπ]ά ἀῑπῖ- 

Πα5., οἱ σ]οτῖαπα, οἱ τοἱαρίαίος Ιπεχσαρεγαυ/]ο55 η 

ΠΕΠΜ. Έομα γοιρα, απιῖσα! πμ οηίπα ἰδία αἲ γἰίαπα ἵπ 

γἰτίπίο γογςαπίθη), - 

1Ο. Ου ἰσέαν ἀῑοί Ῥομα., 5ἵ Ἠσρο ποπ. 1ο, αὈΙΜΗΥΟ5 

απΙ αᾱ βποπα εχοτοϊἰαοπῖς Ρογγοποηπί. 

ἨΕΗΝΜ. Βαρίοηίίαπι, αἱ [ογΗάΙΠεΠα, εἱ {ρ5ΙΠή Ποποδίυμα, 

αἱ αποά Πτπια Ῥογςιαδίοπο ΠογΙῖ αποπιοᾶο 56 Παῦραηί δἱη- 

σα]α ομηία. ΕὈἰγίῆας απίειη, οἱ σἱοπίας, οἱ γο]αρίαῖες, εἰ 

Γ. απαοπίπ(πε 5η! οοροχίς, θα. ἵπῄνα γοα]ί οπηηία, Ιδαπο ) 



(τπτ, τ48) 

᾽ἀποδυσάμενος ἀνέρχεται, ὥσπερ φασὶ τὸν Ἡρακλέα ἐν 
πῃ Οἴτη χαταχαυθέντα θεὸν γενέσθαι: καὶ γὰρ ἐχεῖνος 

ἀποθαλὼν ὁπόσον ἀνθρώπειον είχε παρὰ τῆς μητρὸς 

καὶ καθαρόν τε καὶ ἀκήρατον φέρων τὸθεῖον ἀνέττατο 

ἐς τοὺς θεοὺς διευχρινηθὲν ὑπὸ τοῦ πυρός. ἸΚαὶ οὗ- 

τοι δη ὑπὸ φιλοσοφίας ὦ ὥσπερ ὑπό τινος πυρὸς ἅπαντα 

ταῦτα περιαιρε εθέντες, ἃ τοῖς ἄλλοις θαυμαστὰ εἶναι 

δοχεῖ οὐκ ὀρθῶς δοξάζουσιν, ἀνελθόντες ἐ ἐπὶ τὸ ἄχρον 

εὐδαιμονοῦσι πλούτου καὶ δόξης καὶ ἡδονῶν ἀλλ οὐδὲ 

εμνηµένοι ἔτι, χαταγελῶντες δὲ τῶν οἵομένων ταῦτα 

εἶναι. 
ὂν Ἡρακλέα, ὦ Ἑρμότιμε, τὸν ἐν 

Πλὴν 

τῆς ἄκρας, 

ιφωνε» 
ὑδαίμονα λέγεις ς περ. αυτων. 

η 
Οἵτη ἀνδοεῖα τι οεῖ 

/ 

ἀλλὰ τόδε μοι εἶπ 

ἣν ἐθελήσωσι. τοῖς χάτω ἃ χαταλελοίπα- 

ας ἀνελθόντας αὐτοὺς µένειν καὶ συν- 

Ὃ ος, καὶ δόξης καὶ ἡδονῶν χαταγε- 

ἘΡΜ. Οὐ µόνον τοῦτο. ὢ Λυχῖνε, ἀλλ᾽ ὃς ἂν ἅπο- 
τελεσβῃ πρὸς ἀρετὴν. οὔτε ὀργῃ οὔτε φόθῳ οὔτ ἐπιθυ-- 

μίαις ὃ ---- ἂν δουλεύοι, οὐδὲ παντα. οὐδὲ ὅλως 

πάθος ἔτι τοιοῦτον πάθοι ἄν. 

ΑΥΚ. Καὶ μὴν εἴ γέ με ὃ 

τάληθές--- ἀλλ εὐφημεῖν 

ἐξετάζειν τὰ ὑπὸ τῶν σοφῶν γιγνόµενα. 

ἘΡΜ. Μηδαμῶς, πει δις, χαν λε τεῖς ις. 
ΑΥΝ. Ὅρα, ὦ ἑταῖρε, ὥς ἔγωγε καὶ πάνυ ὀχνῶ. 
ΕΡΜ. Ἀλλὰ μὴ ὄχνει, ὦ γενναῖε, πρός γε µόνον 
. λέγων. 

ε ΑΥ Κ. Τὰ μὲν τοίνυν ἄλλα, ὦ Ἑρμότιμε, διη- 

» μηδὲ ὅσιον 

ο σοι παρειπόμην καὶ ἐπίστευον οὕτως ἔχειν, 
σοφούς τε γίγνεσθαι αὐτοὺς καὶ ἀνδρείους χαὶ μα 

καὶ τᾶλλα, καί πως ἐκηλούμην τ πρὸς τς τὸν λόγον, ὁπότε 

δὲ καὶ πλούτου ἔφησθα καταφρονεῖν σφᾶς καὶ δόξης καὶ 

ζεσθαι μήτε λυπεῖσθαι, πάνυ ἓν-- ζδονῶν καὶ μήτ 3 δρης 
5 ; Α 

τ εα' μεν --- ἐπέστι 
. 

ταῦθα --- µόνω γ την ἀναμγησθεὶς 
πρῴην εἶδον ποιοῦν 

ἄνευ τοῦ ὀνόματος: 

ΕΡΜ. ος ἄλλὰ καὶ τ 
σ 

ἄλλα αἲδοὺς ἄξιος καὶ ---- ἤδη ἐς τὸ 

ΕΡΥ. Τί οὖν δὲ ἐποί 

ΑΥΝ. Τὸν ξέγον ο 

πολλοῦ συνεφιλοσ 

τὸν ἐριστικόν: 

ΕΡΜ. Οἶλα ὃν λέγεις: Δίων αὐτῷ τοὔνομα. 

ΑΥΚ. ᾿Εκεῖνον αὐτὸν, ἐπεὶ τὸν μισθὸν, οἴμαι. 
ἀπεδίδου χατὰ καιρὸν, ̓ἀπήγα αγε παρὰ τὸν ἄργοντα 

ο. περιθείς χε ἀὐτῷ θοϊμάτιον περὶ τὸν τράγηλον 
- 

καὶ ἐδόα καὶ ὠργίζετο, καὶ εἰ μὴ 

: ὁ 
τὸν Ἡρακλεώτην, ὃς ἐκ 

αὐτῷ, µαβητὴς ὢν, τὸν ξανθὸν, σόφει 

Δ 

μη ί 
γ 
ἓν- 

- .ω ΄ μ 

τῶν συνήθων τινὲς 

εν μέ έσω γενόµενοι η οντο τὸν νεανίσχον ἐκ τῶν χει- 
ην ρῶν αὐτοῦ, εὖ ἴσθι, προσφὺς ἂν ἀπέτραγεν αὐτοῦ τὴν 

ἕννα ὁ γέρων, οὕτως ἠγανάχτει. 

10. ΕΡΥ. Πονηρὸς γὰρ ἐκεῖνος ἀεὶ καὶ ἀγνώμων, 

ΧΧ. ΗΕΒΜΟΤΙΝΜΙΓΣ. 6 --- 10. 2101 

Γ οχ[ας αξεεπαῖξ, πί Ἠοτοπ]θπῃ αἴπηί, απΗπα ἵπ ῑία σοπῇβα 

πιασσεί, ἀἄεαπῃ [αείαπι. Εἰεπίπι Ἠ]ε, αβ]εοίῖς απορουῃΊ(πε 

Ἠπππαπα α ππαίΐτο παρεβαί, ῥυταπησι δἱ 5ἱπεσταπι ἁῑνΠηϊία- 

ἴθμα, ἴρσο ἴσπε απαςῖ ρηεσαίαπι α εοογῖς, ἴθγεης ονο]ανῖί αά 

4905. Ἐϊ ΠΒ 5απε α ΡΙΙ]οςορ]μα γο]αί ἴσπο αποάαπι Πεγα(ῇ 

1115 οπηηῖθης απ αἀπι]ταίίοπε ἀῑσηα ας ποπ τοσίο ΤΘΠΙ 

ρη[απίῖρις νάρηίας, ἵπ αἴσεπα ἐγθοῖῖ Πες εθνυπῃ ασιπί, 

' ἀἰνίπατατα οἱ σ]οτία; εἱ πο]αρίαίαπα πο πιοπιογίαπα 5ογταπίος 

απ[ά σπα, 5οἆ Ἱηάσηίες ο0ς «πῖ 65ςε ἰδία ατΏταπ{αΓ. 

δ. ΕΥΟ. αίεππι ΠΡί Ἠετοπ]επῃ Ἰπτο, Ἠειπιοίπιθ, η]8- 

Σπα ἴπ πημῖ ΠΠογαπα Γογηπάίπεπι Ργᾶίσας, Ππιᾶσηαηι 

Τεἰἱοαίοπι.. Ὑετιπῃ Ἠσο πηῖ οχρεᾶί, πίγαπι ἀεκορπαιηξ 

αΠαπαπάο ἄε ατζε Ί]α 5πα, 5ἱ γο]αθιῖπί, αςατί Πῖς απσε Πίο 

Ἰπίτα τε(πεταπ{έ 2 απ Ἠθυθςςα εσί ϱο5 απὶ 5οιηε] ἄξοεῃ- 

ἀεταπέ, ΠἸάΠετε οί πςηπο γειςαῖ εσπι τἰγίαίε, ἀῑν]ῆας οί 

ΒΙονίαπι οἱ το]αρίαίος ἀενίάεγε 

ΗΕΒΝΜ. Χο Ίου 5ο]μπῃ Ἱία Ἰαβεί, Τποῖπε, 5εᾷ απ «οη- 

Συπηπιαίας αἆ γυἱγπίεπ ΠπδηΕ, ἶς ποΠια ο, πθααε πια], 

πεΠαε επρϊἀΠαβρας 5ειγ1!, ποσα (πςΗ[ῖα, πος τ]]α ἵῃ απῖ- 

γεγςαπῃ ρετίαιῬαίίοπε α[Πο[ίαν. 

ΗΥ0. Υεταπι, 5ἱ φπ]άεπῃ {α5 οςί πΙμῆ ομπείαπίριη ἀἴσστο 

ατιοᾷ τες ες ---- 5εᾷ Ππααϊς, Ρίο, {αγετο οροτίοί, πεππεα 

Ρει γε]σίοπεπι Πσεγε Ἰπαπῖτογε ἵη θα απο» βΗηῖ α φαρίοπέῖρις. 
ΗΕΒΜ. Μιηῖπια, ααἶπ ἴα Ίοππετε φπἰοπαῖά ο5ε, αοᾶ ᾱἷ- 

ος. 

ΤΟ. Υἱάε, απιῖσα, (παπα τε]επηθηίες 65ο μηςίου. 

ἨΗΕΕΝΜ. Τα γετο ομπείατί πο, αραᾶά πιο 5οἶσπα απῖ ᾱἷ- 

σα5. 

9. χο. Οείεια απῖάεπι, Ἠειπιοίππο, παγαπίοπι {ο 

Ῥνοσεαπεβας, ογεΦεΡαπιααθ γε Ἱία Ἰαβετα, ςαρϊοπίρεαπο 

Πε] Π]ος εἰ [ονΐες, θα Ἰηδίος, οἱ τε]ῖαπα, πππ]εοβανηπε αἷῖ- 

απαπίαπα 5ΕΙΠΠΟΠΘ Τ]ο πο : απππα γιο εδῖαπι αῑνῃῖαγαπι 
οοπ{επαίοτες εξςε ἀῑερτος οἱ αἸοτία εί το]αρίαίαπι, οἱ πα- 
απ ἱγαςαί Π]οφπιος ἀοίοτε, Πῖς οπηπίπο (5ο]ἱ ομῖπ ἄπο 5αΠηΙς) 
ΠηςΠ1, παπα ἵῃ Πιεηίεπι γεηῖγεί ασε Ῥαι]]ο απίο νΙάθγατη {4- 
αεηίεπι ... γὶς ἀἴσαιη (πθπιὸ 4η 5αῑῑς οί οίαπα ἰαοῖίο πο- 
ΠΙΙΠΟΣ 

ΗΕΒΜ. Νεππαπααπα, 5εᾷ Ίος είῖαπῃ αἴς, απῖς ξαοῖί. 
Τχ0. Ίρ5ε ἴπις Π]ε ἀοζίοτ, τεγετεπίῖα ἀΐσπις τν εοίετα, 

οἱ α]Ηπια; Ίαπα ορία[ἴς 5εποχ. 

ΗΕΕΒΝΜ. Οµῖᾶ 15 ἱειίατ Παοἰεραί5 

ἘΧ6. Ηοδρίίεπι πος!ῖ ἥλαπι Ἠθγασ]εεησεπα, ααἲ ἅῑα απ] 

Ίρ5ο ΡηΠοδορμαίας εσέ, {απαπαπα ἀἰκοίρα]ας» ταζαπα Ἠ]απα, 

οοπ[θη 1ος 2 

ΗΕΒΝΜ. Νογί απθη ἀῑσας. Ῥϊοπϊ ΠοΠΊθῃ ο5ί. 

ΤΥΟ. Ἠ]απι ἵρεαπῃ, απαπῃ πηεγοβᾶεπη Ραΐο ἵπ ἴΕΠΊΡΟΥΕ ΠΟΠ. 

φοἱγεγεί, ταραῖξ παρετ αἆ πιαρϊςίταίαπα, οῬίογίο σο]1ο, το- 

οἴζεναης εξ Ἱταγυπα Ῥ]επις, οἱ η]ςὶ [απηϊΠατίαπα απ]ᾶαπα, αι 
οοπηπποάΙπῃ αἀεξςεπέ, επῖριῄξσεηί Πρεῖας πιαπίβης {αγοπεπη, 
ογεᾷς πηϊ, οοτγθρίαπα πποῖςα παξαπῃ Ἱοπηϊπϊ αΏςίπ]ῖςςοι 

| 5επες; αὖθο Ιπάϊσπαραίατ. 

10. ΗΕΗΝ. Βϊᾳπἱάεπα ππα]ας Π]α «επηρθι οἱ ἵπ τοάάρπᾶο 

14. ᾿ 
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ὦ Λυχῖνε, περὶ τὰς ἀποδόπεις' ἐπεὶ τούς γε 

οἷς δανείζει, πολλοὺς ὄντας, οὐδὲν τοιοῦτό πω 

γεν ἀποδιδόασι γὰρ αὐτῷ στα καιρὸν - τοὺς τόχους. 

ΑΥΚ. Τί δαὶ, ἂν μὴ Αποδιδῶσυ, ὠ μακάριε, ε- 

λει τι αὐτῷ προ σος ἤδη ὑπὸ φιλοσοφίας καὶ µηχέτι 

τῶν ἐν τῇ Οἴτη καταλε ει. μένων δεομένῳ» 

ΕΡΜ. Οἴει γὰρ ὅτι ἑαυτοῦ χάριν ἐκεῖνος περὶ τὰ 

τοιαῦτα ἐσπούδαχεν; ἆλ) γεογνὰ» 

ὧν κήδεται μὴ ἐν ἀπορία αταθα πως. 
ΑΥΚ. Δέον, ὢ Ἑρμότιμε, ἀναγαγειν κἀχεῖνα ἐπὶ 

τὴν ἀρετὴν, ὡς συνευδαιμονοῖεν αὐτῷ πλούτου κατα- 

διατέθει- 

ἀλλ ἔστιν αὐτῷ ππιο δίαν 

απ 
. ΕΡΜ. Οὐ σχολή | μοι, ὦ Λυχῖνε, περὶ τούτων 

.. εσθαί σοι" σπεύδω γὰρ ἤδη ἀκροάσσσθαι αὐτοῦ, 

μὴ καὶ λάθω τελέως Απολειφθείς, ᾿ 

ΑΥΝ. Θάρρει, ὠγαθέ: τὸ τήµερον Ἱὰρ ἐκεχειρία 

ἐπήγγελται ὥστε ἐγὼ ἀφίημί σοι ὅσον ἔτι τὸ λοιπὸν 

τῆς ὁδοῦ. 

ΕΡΜ. Πῶς λέγεις; 

ΑΥΚ. Ὅτι ἐν τῷ 
χρὴ πιστεύειν τῷ 

έμ. " 

κο παρόντι οὐκ ἂν ἴδοις αὐτὸν, ε 

προγράμµατι’ πινάχιον γάρ τ 

ατο ὑπὲρ τοῦ πυλῶνος μεγάλοις Ἰράμμασι λέγον, 

τήµερον οὗ συμ.φιλοσοφεῖν. Ελέγετο δὲ παρ ̓ Ἐὐκράτει 

τῷ πάνυ δειπνήσας 7θὲς γενέθλια θυ γατρὸς ἑστιῶντι 

ολ π- συμφιλοσοφῆσαι ἐν τῷ συμποσίῳ καὶ πρὸς 

Ἐθθύδημον τὸν ἐκ τοῦ Περιπάτου παροζ Ευνθῆναί τι καὶ 

ἀμφισδητῆα α. αὐτὶ τῷ πε ερὶ ὧν 

» νε 

εκρ 

ἐκεῖνοι εἰώθασιν ἀντιλέ- 

ειν τοῖς ἀπὺ τῆς Στοᾶς: ὑπό τε οὖν τῆς κραυγῆς τ πο-- 

νήρως τὴν κεφαλὴν διατεθῆναι καὶ 

ἐς µέσας νύχτας ἀποταθείσης, ὥς φασι͵ 

ἅμα δὲ καὶ ἐπεπώχει, οἶμαι, 

νου λ 

Ἱδρῶσαι µάλα πολλὰ 
εν 
τῆς συνουσίας" 

ἆ κα τν 
πλέον τοῦ ἵκανου. τῶν 

ἳ 5 [ , 3 
παρόντων, ὡς εἶκος, ῷ φιλοτησίας προπινοντων, καὶ ἐδε-- 

τ 
/ ή 

θειπνήχει πλέον ἢ κατὰ γέροντα: ὥστε ἀναστρέψας ἡμεσέ 
λ Ν νι. 3 κ. ͵ ολ 

τε ὡς ἔφασχον, πολλὰ καὶ µόνον ἀριθμῷ παραλαθὼν 
λ 

τὰ χρέα, ὁπόσα τῷ παιδὶ κατόπιν ἑστῶτι ́ παραδεὸ εδώχει 
μενος ἐπιμελῶ ιῶς τὸ ἀπ ἐχείνου χκαθεύδει 

μηδένα εἰσδέγεσθαι παραγγείλας. Ταῦτα δὲ Μίδα 
σα, 

χο ουσα του οικετου αὖ τοῦ διη ουμένου τισὶ τῶν μαθη- [ 

τῶν, οἳ καὶ αὐτοὶ ἆ ἀνέστρεφον | μλα πολλι οἱ. 

19. ΕΡΜ. ᾿Εχκράτησε δὲ - πότερος, ὦ Λυχῖνε, ὁ δι- 
ο ελ. 

δάσκαλος Ἡ ὅ Εὐθύδημος: εἴ τι καὶ τοιοῦτον ἔλεγεν ὅ 

ἈΠίδας. 

ΑΥΚ. Τὰ μὲν πρῦτά φασιν, 
/ / ν ας ται 

µαλα σφίσι γενέσθαι, τὸ δ' οὖν 
οι, ο Ν Ν Ν 
ὑμᾶς ἐγένετο καὶ παρὰ πολὺ ὅ 

ς ο νσμος ο Ἡ 
τὸν γοῦν Εὐθύδημον οὐδ' ἄναιμωτ 
ο ρής « 
ἀλλὰ τραῦμα παμμµέγεθες ἔχοντα ἐν 

Δ 3 Δ τσ. λ . ἡ) γαρ ἁλαζὼν ἦν καὶ ορεωος χαὶ πείθεσθαι οὐκ Ἴθελεν 
οὐδὲ 3 / ς δ δ/ , 

δὲ σος ῥᾷδιον αὑτὸν ἐλέγγεσθαι, ὃ διδάσκαλός 

ὅ βέλτιστος ὃν εἴχε σκύφον Νεστόρειόν τινα χατα- 
τη αὐτοῦ πλησίον χατακειµένου, καὶ οὕτως ἐχρά- 

ο ων .. 
ὦ Ἑρμότιμε, ἀγγώ- 

/ η ὃ 
τέλος τῆς νίχης χαθ 

ο δε 
σθύτης ὑπερέσχε" 
φασιν ἀπελθεῖν, 

ῶ πο 
ἴ 

τη κεφαλη" ἐπεὶ 

τησεν. 

ΕΡΛΙ. Ρὺ γε’ οὐ γὰρ ἄ 
3 -ω ν ΔΝ λ 

ἄλλως ἐχρῆν πρὸς τοὺς μη 

ἔλοντας εἴκειν τοῖς κρείττοσιν. 

ἄλλους, Ἱ αποά ἀερεί Ἱησταίας, Τεἴπθ. 

] 
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ΑΙΠ5 οπῖπι απἶδης [προταίας 

(δυπ{ απἱοηα ηχα1)) , ηΠπΗ ππαπαΓῃ ἴα]ε [εοῖ!; «ο]γυπί απήωρε 
Ἡδυγας {οπιροιῇ. 

1Υ0. Ομ]ὰ Υοτο, δἳ πο 5ο]ναπί, ο Ὠθαία, απ ου: οςί 

1ρ5ί, ΡιΓραίο Ίαῦ1 α ΡΙἠ]οδορ]ῖα , οἱ το]ἰο(ῖς ΠΗ5 Τη αΤία ππομίο 

η Πλ] ]απα Ιπάἰσεπ({ρ 

ἨΗΕΒΜ. Ῥαΐας εηῖπι 5υα 1ρδυπῃ οασα Ἰάροιαταο ἆς {ω]ῖ- 

Ῥα52. Ὑενυπῃ 5αηΐ 1ρῖ ραυνῖ Ιρευῖ, 4ΠοΓΗΠΗ πταῦὴ Ἠαδοί, 

ης Ίπορος γΙίαπι ασαΠΙ. 

ΤΥΟ. Οροπεβαί, Ηειπιοίίπιαο, οἆμεθτο οί 1]ος αἲ σῖτία- 

ἴοπα, τί ρα ου 1ρ5ο [ε]σΙίαία [παπί Τα. ἀῑν [αγαπη 

εοπ[ειη(η. 

1. ΗΕΒΝΜ. Χοη τασαί πΙ, Ἰγεῖπο, ἄε μὶς ἀδριίατο 6. 

ους ]άΠ1 οΡΊπα [ο5ίίπο αἆ ἱρεαπα απἀἰεπάσπα, πο [οί Ίπη- 

Ῥτιάεης Ρίαπθ 56γο γεηίαπῃ. 

1ΥΟ. Ῥοπο 65 αΠίΠΙΟ, Ώοπε γῖν: Ἠούία οηἵπι Ἱπάποίας 

ἀεπιποίαία 5υηίς ίαφαε οβο ΠΡΙ αποά τεβαπαπα εδε νῖ 

ΤοΙΗΙΠ{ο. 

ΗΓΠΜ. Ομ] αἷςο 

ΙΥΟ. ΤΗ Πας Ίαπα. οορίαϊα Πος. Βαίαταα, 5 απἰάεΠι 

β465 Παβοπᾶα ργοσταπηπηαἰ.  Ταβο]]α οΏΙΠ1 ΞΠΞΡΘΗΣΗ 5ΗΡΟΓ΄ 

γοςρα]απ) πιασηῖς Πιουῖς ςοηρία 5ἱρηϊβεαραί, Ἰοᾶῖς ]απα 

ΠΟΠ ἀἱκραίατα. Ῥἱορραίαν απίεπῃ αριιὰ Ἐποιαίθια, ποβί]ει 

Πάπα, Βία. 505Ρ πα(αἱεπα απἰ οσ]εμγατεί οοπν]γῖο, Ποπ οα”Π8- 

15. πια ἀἱδραίαςδο πηπ]ία ἵπ οοητ]νίο, ἔππι Ἐπνάσιπο 

Ῥοπίραίσ[ῖεο Ιπαϊῖον οοποσγία»δο η 1ο ἆ6 Ἡ5δ, ἵπ απήρας 

ΠΙϊ εο]οηί οοπίταςἴσσγο Ρ{οἱοῖς; α εἶαπποτο Υογο σαριί ΠΠ ἆο- 

Ίσα, 6 5ιας5α ΙΙΙ, Ργοίγασία 1π πιθάίαπα ποσίθιη, 

αἱ αἰππί, 6ΟΠΦΓΘΕΞΙΟΠΘ. ΔΙπΙΙ] Υογορίρονα Εξ, Ραΐο, Ρ]ας απσπα 

εαῖς ϱΗ{, παπα, αἱ Ποί 5ο]οί, οοπγ ίνα λαπα Ἰαὐαίο Ρις. 

ην Πα ποι]ῖς αἆ Ῥροπά πα ῬγονοςατοΠ{: ΡοτΓΟ Ρ]Η5, απ. 

Ρο 56µο, οἱΡῖ 5Ηπηδεγαί. Τπίίας ἀοπηαπ τεγειςιῖς οἱ νο- 

της, αἱ αἴππί, εορίο»θ, οἱ αππ ρηηαα. απηιεγανἳ φ1ρί 

Ἰηβίςκοί οαγηῖς [ηδία, απσρ Ρπεγο α ἴευσο 5ίαπίί Ιταδϊάεταί, 

οἱ ομγαίο οᾳ οΏβίσηα»δθί, αἲ 6ο Ἰπάς {οπηροτο ἀογπί, 1π]- ᾗ 

Ῥογαίο πο απῖ5 Ιπίτο απ [ἰαίαν. Πως απ[επα ο ΜΙάα αμάν] 

οἷας 5ο1γο, πατταπία (πἱβαςάαπα ἱρδίας ἀἰξοιρη]ογαπα, απῖ 

αἱ 1ρ5ῖ, πι] 5αποα, γεγεγ[εβαπίη». : 

1. ΗΕΒΝ. Ὀίου γοτο, Τγ61πα, ἀῑκοεςςῖι 5υροτίος, ἀθ- 

οἴοπο πθις απ. Είγάσπιας2 5ἱ απ]ά {α]ο εἰῖαα παγανῖς 

ΜΙάα5. 

ΤΥΟ. Ῥνίπιο απἰάεπα ὤσιο [εγο Ματίο ρησπαίηπα 6.δα, 

οθίθγυα Εηῖς γἱείογῖα Ῥοῃος γος ΓΗ18, ππαΠπη(ο ΓΕ 58- 

πον 5ΗροΠοΡ. ἘαίΠγάεΠΛΙΠΙ οΠΊΠ1 πθο ΙΠογΙθΙΓΠΠΗ. ἀῑδορς- 

5ἰκςο αἰπηί, 5ο γυ]ηα5 Παβθηίθη 1η εαρ116 πακΙπηΙ η. ΟΠΗ 

οπίηα Ίηςο]θης ο.δεί., οἱ οοπνἴποθγο Υε5ίγΙΠα 5πάἶοςο Υε]θί, 

οἱ Ρεγςιαἁοτῖ 5ἳθί Πο]]αί, ης [πο επα τοβα(αη1 5ο ρηβθγοῖ, 

ορπης Ί]ε ἔαις πιασίςίου, 4πεπι Γογἱο-μαρεῦαί ΦΕΥΡΒΙΠΗ, 

Νεςίογοππη αποπάαπη, Ἱπρ]ησίέ ἵπ ΠΙάηα ρτορε αθοαραΠίεΠ”ν 

αἴαιο Ἱία 5αρεναν!{. 

ΗΕΗΝΜ. Ῥομπ [αοππαι πθαις επίπῃ α]ίετ οραι[εναί 

αἀγειδις εο5 απί εθάογε πιε]ἰογίρια5 τουμςαΠί. 



[πος, 709) 
- εί Ἅ- 

ΑΚ. Ταυτὶ μὲν, ὦ Ἑρμότιμε , πάνυ εὔλογα. Ἡ | 

τί γὰρ παθὼν Ενήύδημος ἄνδρα Ἱέροντα παρώξυνεν; 

ἀόργητον καὶ θυμοῦ κρείττονα, σκύφον οὕτω βαρὺν ἐ εν 

τῇ χειρὶ ἔχοντα: 
) Ἀλλὰ σ/ολὴν γὰρ ἄγομε { οὐ διηΥΠ μοι 19. Ἀλλὰ σχολὴν γὰρ ἄγομεν ---τ ΠΠ µ. 

πμ τς 
τρόπον ὡρμήθης τὸ πρῶτον φιλοσοφξῦν;, 
μμ ο) Ν μα ων 

εἰ δυγατὸν Ἔτις συνοδοιπαρσίην͵ μῖν τὸ 

σ / Ὑ ΑΔ. 

εταιρῳ οντ: ον 
ς νο ας ν 
ὡς και αὖτος 9 

ἀπὸ τοῦδε ἀρξάμενος. Οὺ γὰρ ἀποχλείσετέ µε δηλαδὴ 

φίλοι ὄντες. 

ΓΕΡΜ. Εὶ γὰρ. ἐθελήσειας, ὦ Λυχῖνε: ὄψει ἓν 

βραχεῖ ἵ ὅσον διοίσεις τῶν ἄλλων: παῖδας, εὖ ἴσθι, | 

οἰήση ἅπαντας ὣς πρὸς σὲ, τοσοῦτον ὕπερῳρ ονήσεις ! 

αὐτός. 

ΛΙ. Ἱκανὸν, εἰ μετὰ εἴκοσιν ἔτη γενοίµην τοιοῦ-- 

τος οἷος σὺ νῦν. 

ΕΡΜ. Ἄμέλει, καὶ αὐτὸς κατὰ σὲ γεγονὼς Ἠρξά- 

μην Φίλοσαφειν πεττι αρακοντούτης σγεδὸν, ὑπόσα, οἱ- 

αι, σὺ νῶν γέχονας. μαι ἵ 5 ; 
ΛΙΚ. Γοσαῦτα γὰρ, ὤ Ἑρμότιμε: ὥστε τὴν αὐτὴν 

/ Δ / 

ἄγε λαθὼν χάμέ --- δίκαιον γάρ --- καὶ πρῶτόν γέ 
Β ., . ν 

μοι τοῦτο εἰπὲ,, δίδοτε ἀντιλέγειν τοῖς µανθάνουσιν, ἦν 
- Ἂ / -- 

τι μὴ ὀρθῶς λέγεσθαι δοκἩ αὐτοῖς, Ὦ οὐκ ἐφίετε τοῦτο 

τοις νεωτέροις; 
τος 

ΡΜ. Οὐ πάνυ. ἦν τι βούλη, ἐρώτα µε- 

ταξὺ καὶ ἀντίλεγε" νς Υὰρ ἂν οὕτω μμάθοις. 

Δ λ 

δὺ δε. 

ν 
ΛΥΚ. Εὺ γε, νὴ τὸν Ἑρμῆν, ὦ ῶ Ἑρμότιμε, αὐτὸν, 

οὗ ἐπώνυμος ὢν νεο 
14. τὰρ εἶπέ µοι, µία τις ὃδός ἐστιν ἡ ἐπὶ φι- 

λοσοφίαν ἄγουσα, ἡ τῶν Στωϊκῶν ὑμῶν, Ἡ ἀληθῃ ἐγὼ 

ἤκουον ὥς καὶ ἄλλοι πολλοί τινές εἶσιν: 

ΕΡΨΜ. Ἠάλα πολλοὶ, Περιπατητικοὶ καὶ Ἐπικού- 

βειοι καὶ οἳ τὸν Ἠλάτωνα ἐπιγραφόμενοι, καὶ αὖ Διο- 
γένους ἄλλοι τινὲς χαὶ Ἀντισθένους ζηλωταὶ καὶ οἳ ἀπὸ 

τοῦ Πυθαγόρου καὶ ἔτι πλείους. 

ΛΥΚ. Ἀληθῃ ταῦτα" 
2, ὦ Ἑρμότιμε, τὰ αὐτὰ οὗτοι .α- 

ΓΕΡΜ. Καὶ πάνυ διάφορα. 

ΛΥΚ. Τὸ δέ Ίε ἀληθἒς, ο οἶμαι, 
αὐτῶν, ἀλλ᾽ οὐ πάντα διάφορά γε ὄντα. 

ΕΡΜ. Πάνυ μὲν οῦν. 

15. ΑΥΚ. Ἴθι δὴ, ὦ φιλότης, ἀπόχριναί µοι, τῷ 

πολ) λοὶ γά 2 ῃ 

. ων 

/ να 5. 
παντως που εν ην 

. ων , 
τότε πιστεύσας τὸ πρῶτον, ὁπότε εις φιλοσοφήσων, | 

τν ναι» ; ος 
πολλῶν σοι θυρῶν ἀναπεπταμένων, παρεὶς σὺ τὰς 

Γ . .. .. .ω εντ Δ ων 3 { αΣ./ 

ἄλλας εἲς τὴν τῶν Στωϊκῶν Ίχες καὶ δι ἐκείνης ἠξίους 
; , μον αν ὸ 

ἐπὶ τὴν ἀρετὴν εἰσιέναι, ὡς δὴ µόνης αληθοῦς οὔσης 
ρα : 

καὶ τὴν εὐθεῖαν ἐπ ἰδεικννούσης, τῶν ὃ ἄλλων εἰς 

χαὶ ἀνέζοδα ο 
΄ Ν 3 / Δ Νψ 

μή µοι τὸν νῦν δὴ τοῦτον σεαυτὸν ἐννόει, τὸν εἴτε 
- ’ ε.) ΔΝ Υ Ν / / σα . Δ 

ἡμίσοφον Εἴτε σοφὸν ἤδη τὰ βελτίω αρίνειν ὑπὲρ τοὺς 

πολλοὺς ἡμᾶς δυνάμενον, ἀλλ’ οὕτως ἀπόχρυναι, ὅποιος 

αλ 
τυφλα 

3 / Π ιν 
τίνι ταῦτ᾽ ετεκ. χιρονυ τοτε» Να 

τε Ἴσθα ἲ ἰδιώτης καὶ κατὰ τὸν νῦν ἐμε. 

Ἔριι Οὐ συνίηµι ὅ τί σοι τοῦτο βούλεται . ὦ 
Λυκῖνε. : 

ΧΧ. ΗΕΒΜΟΤΙΜΟΡ. 19 ---1δ. 

Αγ. Καὶ μὴν οὐ πάνυ ἀγκύλον ἠρόμην: πολλῶν | 

9 15 

1ΥΟ. Π]α απϊάσπα, Ἠοιπποίίηια, να]άο ταΠοπαβῆία, Ο1- 

Ῥα5 απ η. Ἱπίοπιρετίς ασιίαίας Επίγάθηνας Υἴταπα 5οµεια 

Ἱποεηθ[έ, Ιαν παςοῖαπα εἰ Ίνα βαροΓΙοΓθΠ, ΦΟΥΡΙΙΠΙ 

4460 π’ανθΗΙ πΊαπ {οπεπίθπῃ2 

10. Ὑθυππα επῖπι Ὑοτο, απαπάο ο[ἷορὶ 5ΗΠηΗ5, α]ά ποιι 

πα γα5 πηΗϊ Το 5οὔ σα], αποπιοᾶο ῬΕΙΠηΙΠα αΠΙΠΊΙΠΙ αἲ Ρ)ῖ- 

Ἰοδορμίαπι αρρι]ενῖς» αἱ Ίρ5α 4ποηπα, 5ἳ Πο ροδῇί, ἵτου 

Π]αά γαδίταπα Ἰηστσβῖας, ΙπΙῖο αΏ μας ἴπάς Ἠοτα [ποίο.. ΧΝε- 

απο οπῖπῃ οχο]αἀε[ῖς πια νἰἀε]ῖσοί, αππϊοΙν απαῖοῖ. 

ΗΕΒΜ. Μοᾶο νε]ες, Ἰωγοῖπε 1 ραπ]]ο Ρο» νῖάστες απσι- 

ΓΗΠ1 οἷς 5ηρεΓα(απ5 αἷίος: Ῥπογος., πημῖ ογεᾷς, {ααϊσαδς, 

ἃᾱ ἴο 5ἳ οοππρατοπίας, ΟΠΊΠΟς: ἰαπίανι Πίος 5αροταβῖς ςᾱ- 

Ρἱοπίία, 

ΗΥΟ. Ρα1ΐ5 ηηΗΙ βπου]ί, 51 Ρρο5ἱ γἱαίη(ἳ αππος {α1ΐς Πάπα, Ύπα- 

Ίο {ο πηπο ν]άρο. 

ΗΓΠΜ. ΝοΙ ε55ο 5οΠΠεία5: οσο αποφιο θα, απα ΠΟ 65. 

ορίαία ρΙήοδορ]μανϊ σωρί, απαἀτασίπία οτοιίου αΠΠΟΓΙΠΙ, 

σποί {α Ίαπ1, Ρίο, Ππαΐας ος. 

ΤΥ 0. Νεπαρθ. {οάεπι, ἨδιπιοΗπηο. 

φη5εερίαπῃ Ἰπο αποππο ἀποίος «απαπι ομἵπι ο5ί. 

Ῥηπηαπη πἱάθΠα Ίχου π]ΠΙ ἄῑσ, 

Πίααπο οπάδπῃ τῖα 

δε 

ῬονπαΗἶσπο οοπίγαςϊσρνς 

ἀἰςεσηίἴρης, 5ἱ απἷά ππίπιας γασία «ἴσίαπη 1]ς νἰάραξας 2 α 

ἨΟΠ. οοποθΘ 15 Που [απΙοβίρας 5 

ΗΕΗΒΝΜ. Νο Ιδαπε(πασαθ. Αί ία 5ἰσπίᾶ νο]πειῖς, Πίου. οἷ- 

οοπά απ ΙπΙογγοσαίο οἱ οοπίταΚΙσ[ο : ἵς οηίπι ἀἶδοος [οἱ ας. 

ΤΥΟ. Ῥεμα, ία πιο Ηειπιος (Μεγοιγῖς) απιοί, οπ]α5 ἴιι 

ποιη]πο αρρε]]ατῖς. 

14. ΑΙ Ἠ]αά παπά ἀῑο, παπα οδὲ τἷα απ ρ]οκοριίαπα 

4µ6ΕΠ5, γοδίτα Ί]α Βἰοΐσογαπι, απ εγαῖα οσο απαϊνῖ, α[ῑος 
αποθθ Πλη]ίο5 ο.56 ΡΙ]οξδορ]ος2 

Η ΕΜΜ. Ῥαπε (παπα την], Ῥοτίραίε[ῖοί, οἱ Εριοιγεϊ, εἴ 

ΎπΙ Ῥ]αΐοπίς 5ἳρὶ ποπηεη Πηδοηρπ{, οἱ γαδας αΏῖ απἱάαπι 

Ῥ]οσεπῖ5, οἱ Απϊ5(οπῖς απ, αἱ απῖ α Ῥγίμασοτα 5υπί, 

οἱ α μις Ῥ]ητος. 

ΤΟ. ενα ἀῑαί5: πιπ]Η οηπι 5ΗΠί. 

Ι5Η, Ἠογπιοβπιο, ἀἰσπηί, απ. ἀἴνοισα» 

ΗΕΡΜΝ. Ὑεμοπποπίογ ἀἴγεισα. 

10. Βεᾷ νογαπα απἶάεπα, ραίο, οπηΠΙπο ΙΠΗΠΙ Π]ογαίη 

οί, αἲ πο οπημία, 5ἱ απ]άθπα 5υηΠί ἀἴνοιςα. 

ΗΕΠΝΜ. Ποείο 5απθ. 

15. ΕΥΟ. Ασε 6/σο, αππίεᾶ, τοδρομάθ πηηῖ, οἱ {απάσηι 

τβιππεμῖο Πάπα πα Ῥήπλπη Ἠαβεής, απππα Ρ]Η]οςορ]ιαίαα 

Ίντο, αο πηπ]ία Πί Ἱαππα" ραΐστοπί, 

Όαση γογο οαἆθπῃ 

οείετῖς γεΠε[ῖς, Β{οῖ- 

εογΗΤη Π]απα ἵπσιθρδις δἶς, ας Ρρογ οαπ1 ἀοσγονονῖς αἲ υΙγία- 

1εΠη Ππίγαῦς, γε]η{ 5οἰα οἩ γογα 5ῇί οἱ τεσίαπα γἶαπι οδίοη(αί, 

το]ῖφαῖ» αἆ οσα οἱ οχΙαπη πο. Παβθηίία Ίσσα. ἀποσπιίρις ο 

απο, Ιπαπαπα, αἲσηππεηίο ἰδία ἴππι εομσθβας» Νου γο]ῖς 

πι] Ἠ]ηπ απ ππῃο ος {6 ἵρδαπι οοσίίανα, γα] 5επηϊκαρίθι- 

ἴθπα, νε] 5αριεηίοπ Ρίαπο, απϊ πιοίογα [αάΐσατε ριῶ ποίς, 

αἱ ἆς νη]σο 5Ηπηα5, Ροσδῖς : εγατη ΡΓΟ 60 Γοροµᾶο,, αιᾶ- 

1ἱ5 ἔαπι ογα5., Ιάῑοία, οἱ πηοῖ, αἱ ηπης 51Π1, δἱηῆ]]ς. 

ΗΕΠΜ. Νομ Ππίο]]ίσο; απἰά Ίου ΕΡῖ 5ΠΠΙΟΠΟ γο]ίς, Ὦ}- 
οἴπο. 

ΗΥ 0. ΑίΠαϊ ΠΠ] να]άς (ογίποξπι ἰπιοιτοσανί. ΟΠ] 
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νι Φιλ .. : σσ ΤΙ) σα λ Αρ - ἐλ . 
γαρ οντων Φι ιοσοφων, οιον Ἰατωνοςχαι Ἀριστοτελους 

ΧΧ. ΕΡΜΟΤΙΜΟΣ. 

λ κ» / -. Ἡτ | 
καὶ Ἀντισθένους καὶ τῶν ὑμετέρων προγόνων, τοῦ Χρυ- 

/. Δ /. Λ -ω .. [εῤ μμ .ω Ν 

σίππου καὶ Ῥήνωνος καὶ τῶν ἄλλων, ὅσοι εἰσι, τῷ σὺ 
/ ΔΝ Δ αν Ἀἴ αλ ε. / Ἆλ / 

πιστεύσας τοὺς μὲν ἄλλους εἴας, ἐξ ἁπάντων δὲ προελό- 
ψεγος ἅπερ προῄρησαι, ἄξιοις κατὰ ταῦτα Φφιλοσοφεῖν; 

τ] 
τρ. καὶ σὲ σερ τὸν Χαιρεφῶντα ὃ Ἠύθιος ἐξέπεμ.- 
Ψεν ἐπὶ τὰ Στωϊκῶν ἀρίστους ἐξ ἁπάντων προσειπών; 
ἔβος γὰρ αὐτῷ ἄλλον ἐπ᾽ ἄλλο εἶδος Φιλοσοφίας πρὸ- 

τρέπειν τὴν ἁρμόττουσαν, οἶμαι, ἑκάστῳ εἰδότι. 
δολὶ 

ΕΡΜ. Ἀλλ τοιοῦτον, ὦ λυχῖνε, οὐδὲ η 

μην περί γε τούτων τὸν θεόν. 

ΑΥΊΚ. Πότερον οὐκ ἄξιον θείας συμθουλίας ἡγού-- 

μενος αὐτὸ Ἆ Ἱχανὸς ᾧου αὐτὸς εἶναι ἑλέσθαι τὸ βέλτιον 

/ 
οὐδὲ Προ- 

γατὰ σεαυτὸν ἄνευ τοῦ θε: 
ο. Ὥμην πάρ. 

Αχκ. ο 
-ω σ] Αν / ς ον 3 3 3 κ. / ς 

στι ὅπως διαγνωστέον ἡμιν εὐθὺς ἐν ἀργἩ, τίς ἡ 
ία ἐστὶ καὶ ᾗ η »καὶ ἣν ἄν 

μη 5 . 
ὐχοῦν καὶ ἡμᾶς διδάσχοις ἂν τοῦτο 

ἀρίστη Φιλοσοφ 

ἕλοιτο παρεὶς τὰς ἄλλας. 

ΤΡΜ. Ενώ σοι φράσω" ξώρων τοὺς τ πλείστους ἐπ γ Φρ 
αὐτὴν ὁρμῶντας, ὥστε εἴχαζον ἀμείνω εἶναι αὐτήν. 

ΛΥΚ. Πόσῳ τινὶ πλείους τῶν ᾿Επικουρείων ἢ 

Πλατωνικῶν ἡ Περιπατητικῶν; ἠρίθμησας γὰρ αὐτοὺς 

δηλαδὴ καθάπερ ἐν ταῖς χειροτονίαις. 
ΤΡΜ. Ἀλν' οὐκ ἠοίθμ.ησα ἔγωγε., εἴκαζον δὲ. μαι ] Ξ ῃ ο πες με 
ΛΙ Κ. Ὡς οὐκ ἐθέλεις διδάξαι µε, ἀλλ ἐξαπατᾶς, 

ὃς πεοὶ τῶν τοιούτων εἰκασμῶ φῆς καὶ 
5 ὴ / / / να / 
ἀποχρυπτόµενος λέγειν τορός µε παληθες. 

ΕΡΜ. Οὐ µόνον τοῦτο, ὦ Λυχῖνε, ἀλλὰ καὶ ἤκουον 

᾿Ἐπικούρειοι γλυκύθυμοι 

Γ 

ος τ 
πλήθει χρῖναι 

ἁπάντων λεγόντων ὡς οἳ μὲν 
Δ΄ 

Περιπατητικοὶ 
δν ; - 

Ἡλατωνικοὶ δὲ τετύφωνται καὶ 
ας 

πολλοὶ ἔφασχον, 

: ρνῃ - τω η 
καὶ φιλήδονοί εἶσιν, οἳ δὲ φιλόπλουτοι 

ΔΝ 

καὶ 
ὰ 9ν 

φιλόδοξοί, εἶσι, περὶ ὃς 

ὅτι ἀνδρώδεις καὶ πάντα Ὑηγνώσχουσι, καὶ ὅτι ὁ ταύτην 
τὼν τὴν ὁδὸν μόνος βασιλεὺς, μόνος πλούσιος, μόνος 

/ 

ἐριστικοί τινες, οἳ 

τῶν Στωϊκῶν 

σοθὸς καὶ συνόλως ἅπαντα. 

17. ΛΥΚ. Ἔλεγον δὲ ταῦτα πρός σε ἄλλοι δηλαδὴ 
περὶ αὐτῶν: οὐ γὰρ δὲ ἐχείνοις ἂν αὐτοῖς ἐπίστευσας 

ἐπαινοῦσι τὰ αὐτῶν. 

ΈΡΜ. Οὐδομῶς. αλλ οἳ ἄλλοι ἔλεγον. η 2 γ 

ΑΥΚ. Οἱ μὲν δὴ) ἀντίδοξοι οὐκ ἔλεγον, ὡς τὸ εἷ- 

κός. 

ἘΡΜ. Οὐ γαρ. 
ΑΥΚ. Οἱ δ᾽ ἄρα ἰδιῶται ταῦτα ἔλεγον. 

ἘΡΝΜ. Καὶ µάλα. 
ΑΥΚ. ὍΟρᾶς ὅπως αὖθις ἐξαπατᾶς µε καὶ οὐ λέγεις 

Μ / 

. 

ἀλλ οἴει Μαργίτη διαλέγεσθαί τοι, ὡς 
Ἡ 

ἂνὴρ συνετὸς, ἔ ἔτη τότε γε- 
πᾶληθὲς, 
πιστεῦσαι ὅτι ον πα. 

λ Ν γονὼς τετταράκοντα» περὶ φιλοσοφίας καὶ φιλοσόφων 
σα  ὦ Β Ἡ ο Λο 3 δκῷ, 
σνορων ποις τὸ διώταις επ [στεῦσε χαι χατα τα υπ Εχει- 

3 / 5! / 
νων Λε ἵου.ενα ἐποιεῖτο τ η ὴν πιρς εσιν τῶν κρειτ τονων. 

ον τοῖς ἆλ- 

ἑώρων γὰρ 

18. ος Ἀλλ) οἶσθα, ὦ Άυκυε, 

Ἆοις µόνον ἐ 

αὐτοὺς χοσµ. 
τευον» ἀλλὰ χαὶ ἐμαυτῷ: 

ὡς ο βαδίζοντας, Δναθεβλημένους εὔστα- 

. κα 

16 --- 18. (σε, σσ) 

οπἵπα ΡΠοδορῖ 5ἶπ{ ΕΙ, αἱ Ῥ]αίο, αἱ Απδίοίε]ος., α{ Απιῖ- 
5Ηλοµες αἱ γαρ! ργοσεη/ίογος, ΟἨ1γδίρρις, Ζεπο , 6ί τθ- 

Ἰηἳ αποίφοί 5απί, απο, Ἱπηπαῦ, ΠαΠΠΙΕΠΙΟ τεΙ(ος. 
αδρογπαία5, εχ οπιηίριις εἰθαίσίί απ ο]ορίςίῖ; οἱ «ορ η. 
Ίρο ρΠοβορ]απά σπα εεηςες» Νιπιαπ]ά 16 οἱἵαια, αἱ ΟἸμργο- 
Ρλοπίσι, Εγ {μίας αἆ Ρ{οἱσογαΠ ταἱἴοποπῃ αβ]οραν{ί, ορίηος 

ομηΜΙΗΠΗ 1]ο5 αρρε]]αης 2 πηος επῖηα. ΠΠ! αἰἴππη αἲ αἰίπὰ ρηῖ- 

Ἰοδορ]ίω σεπας Πονίαη, ααἲ πογοηέ, ορίπου, απος. οπίσαε 

ΠΠΑΧΙΠΙΕ ερηγοεπίας. 

ἨΗΕΗΜ. Δί ηΙμΙ] ἴαΐε, Ἰμγεῖπο; που Ιπίειγοσανί ἆς Ἰήςου 

δι. 

10Ο. Ὀίνηπα 1460, ααοά ραγαπα ἀἰσπαπα ποσο[πη ἀο]]- 
Ῥοναοπο ἀῑνίπα Ἱπάίσατος, απ σποᾷ ιβίσσγα Ἴο Ρηίαβα», 
απῖ ρε {6 ἱρδαπῃ αποά οΡΗΠΙΙΠΙ οςςεί, απ 5ἶπθ 6ο. ος 
5εγεςὸ 

ἨΕΠΝΜ. ΝΙΐραπα δἷο Ῥίαβατη. 

10. ΕΥΟ. Τβίίαν πος οίίαπα Ἰου Ῥηίπηαη ἀοσποιῖς, σπο- 

ποΔο αἲ ΙπΙΙο 5ἰία[η ἀἰβηοδοί Ροςφῖί, απ εἰ ορβπια 

ΡμΙ]οδορ]ία θἱ 5ο]ᾶ τοταν, παπα ααῑς το]οίῖς οσ(οτῖς εἰϊσαί, 

ΗΕΗΝ. Ἐσο ΠΡί ἀῑεαιπ. Ὑιάσραπι ρ]ενοδᾳπα α 1λαπι 

[ο τ Ίαπο Πααπθ ορ(ΙπιαΠ 6.ςο οοΠΙσοβαῃ. 

ΤΟ. Οπαπίο [ογο Ρ]ατος νίάενας Ερίουγεῖς απ Ῥ]α[οπ]ςῖς 

απ{ Ῥοπρα(αβίοῖςῦ πιπθναρας οπίπι ἴ]ος γἰάε]ίοεί, αἱ ἰη 

ει[[γασῖς. 

ΗΕΗΔΜ. Οπἵπ πο ΠΙΠΙΘΓΡαΠΗ οφ πἱάθπα: 5ος σοη/[ἱοΙοραηῃ. 

ΕΥ 0Ο. Ὀί ἴα ποη γῖδ πιο ἀἆοσθγε 1! 5εά [α15, ααἲ 4ὲ {α] το 

οοπ]οσίαγα ἀῑρας οἱ πα Π(αάἴπο ]πάϊσαςσο, νογαπα αριᾶ πηο 

ἀἴσεναο 5αβίοι[ασῖθις. 

ΗΓΒΜ. Νο ου δο]απα, Ἰοἴπα: 5εᾷ απἀἴεραπα 4ποσπε 

οπηπος ἀϊσσγα, Ἐρίοιγεος απϊάσπα ἀε]ίσαίος ο5»ο οἱ γολαρία- 

γ105, Ῥοπραίείίσος Υοτο ἀῑνΠατιπα απιαπ{ες οί οοπ{θηῖοςος, 

Ῥ]α[οπίσος ἀθπίαιπα {πῄαίος σ]ογίώαπε οπρίάο5: ἆθ Βίο]οῖς 

απίσια παπα 1 Ῥγοράἱσαραπ{, [οτίας 6556 οἱ οοσποδύθΓο οπηπ]α, 

αἱ σαῖ Ἠ]απι γίαπῃ {πσγθςςιΙς ε5δεί, ΘΕΑ 5οΙΗΠ1 Τεβθη 6558, 

οἱ ἀγίίοπα, 5οἱάπα 5αρίεηίοΠι, οἱ ΠΠΙΥεΓδαπῃ οπηηῖα, 

17. 0Ο. Ῥϊορραπί ντο 46 115 Ίος αἆ {6 αἲῖ πΙΙΓΗΠΗ 7 

ηθ(ῃ16 οΡΊΠα 54Π6 Π]]ς 1ρεῖς ογθάἰάἶδδος 5πα Ιαπάσηίρας. 

ἨΓΗΜ. Νοαπαφααη, 5ο ἀἴερραπί οαίογ]. 

ΤΟ. Θυἱ γοτο ἀἴνειδορ 5εη[εηίτ οιαπί ῥΙή]ο5ορ], ΠΟΠ 

ἀἰσεμαπί, αἱ οοηδεΠίαΠΘΙΠ ο5ί. Ἱ 

ΠΕΜ. Χο 5απο. 

ΤΥ0. Ἐνσο Ιἀιοί ἀῑσεραπί Ιδία. 

ΗΕΗΝΜ. Τία οί. 

ἨΥ0. Υἱὰεδ ᾳπαΏ] ΙθγΙπῃ ππο ἀδοῖρίας, πας γετπῃ ᾱἷ- 

οα5, 5ο οππι Μαγσίίο (ποὔαΠι {ο ἀἱδρπίαιο ραΐο5, απὶ 6Γ6- 

ααί Πογηποπαπα, Υναπα ΡΓΙσΠΙΘΗΙ, 4ΠΠΟΡ ἴηπο ΠΒΙΠΠΗ ἱ 

απαβνασίπία, 46 ροξορ]ία. οἱ ρΙἠ]οδορ]]ς Πάπα Ἰαμαῖς8θ 

Ι4ἱος., εἰ 5οοππάαπα Π]ογαα ἀῑοία [οοῖςςθ οαἱθο[οπόΠι 

ρα ρ5{αΠΙΟΓΙΠΙ. 

18. ΠΕΠΜ. 5εᾷ ποτῖς, ΤΥ6ἶΠα; ΠΟΠ αῖς πιοᾷο οΓοάθΡαΠι 

5ος {ρί οἰἴαιη πμ]. Ὑἱάσραιη οπίπι Ίος ἀοεσπίοι 1η506- 

ἀϊοπίος, αιπίσίος Ἰοποςία, εορϊαῬιπᾶος 56ΠΏΡΟΣ, ΥΙ116 α]ά 



(5ο ---- 758) 
Δ Ε -- η 

λῶς, φροντίζοντας ἀξὶ, ἐν χῷ κουρίας 
ἀ 3 νλ ς 

τοὺς τ ας ν οὐδὲν ἆ 

τν ῦ το τ 
ος ας 

τεγνῶς, ἀλλ ἐπὶ τοῦ μέσ 

στον ἅπαντες ε 

Αικ. Ἆρ' 

μικρῷ. ον 

2 ῃ 
ς τὸ ἄδιά-- 

χτεκηχτον εἶναι καὶ κυνικὸν 

ου καταστήματος, ὃ δὴ ἄρι-- 

νο) 
ν οὐ, αυ πάνυ ἐ 

ς ποιοΌντας αὐτοὺς, ἃ 

ἔλεγον αὐτὸς ορ ρακέναι τὸν σὺν διδάσχκα-- 

ος ὅ Ἑρμότ ἴµε, πράττοντα; ο σἷον Σανείζοντας χαὶ 

ἀπαιτοῦντας πικρῶς καὶ Φιλονείχως / παάνυ ἐρίζοντ τας ἐν 

ταῖς ξυνουσίαις καὶ τὰ ἄλλα ὅσα ἐπιδε ὔκνυνται; ἢ τού-- 
των ὀλίγον σοι μέλει, ἅ ἄχρι ἂν εὐσταλὴς ᾗ ἀναβολὴ χαὶ 
ὁ πώγων βαθὺς καὶ ἐν 72ῷ ἡ κουράς καὶ πρὸς τὸ λοι- 
πὸν ἄρα ἔχωμεν τουτονὶ κανόνα χαὶ ατάθµην ἀχριθὴ 
τῶν τοιούτων, ὡς Ἑρμότιμός φησι, καὶ χρὴ ἀπὸ σχη- 
µάτων καὶ βαδισµάτων καὶ χουρᾶς διαγιγνώσχειν τοὺς 

ἀρίστους, ὃς δ ἂν μὴ ἔγη ταῦτα μηδὲ σκυθρωπὸς η καὶ 

φροντιστικὸς τὸ τὸ πρόσωπον., ἀποδοχιμαστέος χαὶ ἀπο-- 

θλητέ τος” 
ὦ Ἑρμότ ιμε, παίζης το 

--ι με πειρώμενο ς εἰ ἕξαπα τώμεν ος συνίημι. 

ἘΡΜ. Διὰ τί τοῦτ' τραα, 
ΑΥΚ. Ὅτι, ὠγαθὲ, ἀνδριάντων ταύτην 

λέγεις τὴν ἀπὸ τῶν σχημάτων "παρὰ πολὺ γοῦν 
εὐσγημονέστεροι χαὶ τὰς ἀναδολὰς κοσµιώτεροι, ον 

η ΔΑ 3 /. ΄ 

δίου τινὸς ἡ Ἀλκαμένους ἢ Μύρωνος πρὸς τὸ εὐμορφό- 
ς 

τατον εἰκάσαντο. Εἰ δὲ καὶ ὅτι µάλιστα χρὴ τε 
, ο , παν» ε : 

χμαίρεσθαι τοῖς τοιούτοις, τί ἂν πάθοι τις, εἰ τυφλὸς 
.. ων . 5 / 

τῷ ας τον την αυὐεινο” ὢν ἐπιθυμοίη Φιλοσοφεῖν 

του προηρημένον οὔτε σγἥμα οὔ 

δυνάµενος 

ΕΡΜΗ. Ἅλὴ ἔμοιγε οὐ πρὸς τυφλοὺς ὅ λόγος», ὢ Λυ- 
μέλει τῶν τοιούτων. 

τε βάὸ ἴσμα ὁρᾶν 

χίνε, οὐδέ µοι 

ΑΥΚ. Ἐχραν μὲν, ὦ Ἴφη: τν κοινόν 

εἶναι τῶν οὕτω μεγάλων χαὶ ἅπασι χφησίμων. Ἠλὴν 
ἡμῖν φιλοσοφίας 
ὅρῶσι ---- Καΐτοι ἄναγκαῖον ἦν 

τιτὶ γνώρισμα 

εἰ δοχεῖ, οἳ μὲν ἔξω µενέτωσαν οἳ τυ- 

τοῖς 
ον ο 

τοιούτοις μάλιστα φιλόσοφεῖ τν ὡς μἡ πάνυ ἄχθοιντο 
3 ο» .- ς Μη Ωχ Ἡ Ἀ. - 
ἐπὶ τῃ συμφορᾶ --- οἳ δὲ δὴ βλέποντες, χἂν πάνυ : ρα 

αλ. {/ -- ο- ο... 
ὀξυδερχεῖς ὡσι, τί ἂν θύναιντο συνιδεῖν τῶν τῆς ὐυγῆς 

χαὶ ἃ ἠξίους 

ΜΑΝΗ γέρεσθαι ἐς τ 

ΕΡΜ. Μαὶ µάλα. 4 

ΑΥΚ. Πῶς οὖν οἷόν τέ σοι ἦν ἀφ᾿ ὧν ἔφησθα ἐχεί- 
νων τῶν γνωρισμάτων διαρᾶν τὸν ὀρθῶς φιλοσοφοῦντα 

Ἡ μή: οὐ γὰρ φιλεῖ τὰ ποιαῦτα οὕτω διαφαίνεσθαι, ἀλλ᾽ 
ἔστιν ἀπόρρητα καὶ ἐν ἀφανεῖ κείµενα, λόγοις καὶ συν- 

ουσίαις ἀναδεικνύμενα καὶ ἔργοις : τοῖς ὅμοίοις ὀψὲ 

Ὁ γοῦν Μῶμος, ἆ ἀκήχοας, οἴμαι, ἅτινα Πειάσατο 

μό- 
λις, 
τοῦ Ἡφαίστου, εἴ δὲ μὴ, ἀλλὰ νῦν ἄχουε: φησὶ γὰρ ὅ 
μῦθος ἐρίσαι Ἀθηνᾶν καὶ Ποσειδῶνα καὶ Ἡφαιστον | 

Ἱνίας πέρι, καὶ τὸν μὲν Ποσειδῷ ταῦρον ἀναπλά- 

ΧΧ. ΗΕΒΜΟΤΙΜΤΟΕΣ. 19, 5ο. 

σαι, τὴν Ἀθηνᾶν δὲ οἴκίαν ἐπινοῆσαι, ὃ Ἡφαιστος δὲ 
: 

215 

{πεπίος, αἆ ομ{επῃ ίοηςος Ῥ]ετοξαηθ, ΠΙ]Η] ποπ πηο]ς,, πο 

απε ταήδας ἵπ πἰπιίαπα περσεηιίαπη Ῥγοίαρδαπα (απο Πί υἱ 

αἴομτίας αἰααῖς εἰ ρίαπε ογηῖεας 51} 56ᾷ {ῃ πιθβῖο απο - 

ἆαπα δίαΐα, απεπι ορίἴππαπη οΠηῃος οςςο Ῥεγ]μίροπέ, σοης!]- 

{πίος. 

10. Ναπιααῖὰ Ιαίατ ἰδία ἆποΠπθ Π]ος [αεεγε γίάεμας, 

ασ Ῥαῦ]]ο απίο 1ρ5ο ἀἰεσθαπα ππο γἱάϊςςα (παπα, Ἠθιπιοί]- 

πῃε, πιαφϊςίταπα {ασ6γε2 γογῖ σαηςα, [οπογανῖ, οἳ Γεροδορτε 

ασετρε; 6{ τίχοςθ οΠΙΠΙΠΟ οοπίεπάστα ἵπ οοπστεςκίοπίρης, 

εἰ τεσπα πας ἵη 5ε ἀεπιοηςίταπέ» 4η. ῬαγΙΠα Ιδία ουτας, 

ἆαπι εοπιρο»/{π5 ςἲξ απῄοίας,, οἱ Ώατρα ρτο]ίνα, αἱ εαρῆ]ας 

αᾱ ομίεπη ἀείοηςας» εξ, αποᾶ 5πρετεςέ, Ώαπο ΠαΏθανηις οἩ- 

ποπα, απο τεσα]ατη ετασίαπα {α]ϊππι, ἆς ςοπίθη[ῖα Ἠοι- 

πιοπηῖ; αίᾳπε οροείεί ες Παβία, Ίπορεξα, {οηδητα ἀῑσπο- 

5οοτε ορίῖπιος: απΙοπππ(αθ τετο Ἰδία πον μαβπεηῖε, απὶ 

πεαο {εσας Παεηί εἰ εοσαραπᾶο νυ]ία, τερτοβαπάιας 

εδί ας γε]οϊεπάας2 

19. Βεᾷ νῖάο πε ἵη Ἠῖς 4ποΠπθ Ἰπάας πιε, Ἠειπποίῖπια, 

ἱεηίαης απ ἀεοῖρῖ Π1ο 5οη[απῃ 2 

ἨΗΕΒΜ. ΟποΙ5ΗΠΙ Ἠος ἀῑκῖςίτρ 

ΗΧΟ. Οποὰ 5ἰαίπαγατη, Ῥοπο γἵς, Ῥτοβαίἴοπθπα ΠηΙΠὶ 

παιτα»ίΤ, απσο Βί εν Μαδίία τ πππ]απα επίπη Π]α: πηασὶς «ΟΠΙ- 

Ῥοδ[ία εἰ ἀεεεπίῖας απηϊσία:, αΏί Ῥ]]ά]ας αῑηπῖς, τεὶ Α]σα- 

ΙΕΡΟΣ, γε] Μγτοῦ αἲ ΓοΓΠιοςίςΞΙππἄΠη Π]ας «ροεῖεπῃ οΟΠ{ΟΓ- 

παν. 9] γετο γε] ππαχίτηε κἰρπῖς {αῇδρις παἴθπάππῃ εν, 

απ]ά [ασῖαί 5ἱ απῖς οροις. Ρη]οςορματί οαρίαί» απα τε ᾱἷ- 

Επογεγ 5εοίο πεοτίς 5οοἰαίοτεπα, απῖ πθ(πε Παβία 

6ΕΓΠΕΓΕ πεΠΠε ΙποθςςΙπα (πεαί2 

ΗΕΗΒΝΜ. Αί πιή ογα[ῖο εδί ποἩ αἆ «9ος, Τπεῖπο , ηθΠιε 

ἴα]ες οπτο. 

ΤΥΟ. Ώερεραί απ]άσπα, νΙτ Ἠοπα, ϱΟΠΙΠΙΙΠΕ αποᾶάαπι 

5ΙσηυΠα 6556 ΤΕΓΙΠΗ Ίνα πιασπαν πα εί οπηῖρας παπα. Τη- 

ἵΘυη, 5ἱ πἰάείας, εχίτα ΡΗήοπορΗίαπα ποθῖς πιαπραΠ{ οτροῖ, 

απαπάοφπϊάεπι πεΠια οσπ]ῖς οδιπαηί : παπα παπα {αρας 

Υ6] πιαχίηιο πεσεςςο εταί ρηοςορματί, πο πἰπιϊς σταν]ίοτ 

οπ]αμη(αίετη Γεγγεηέ 5παπη : 5ο 1ροῖ 5απ6 απὶ γἰάεηί, τοι 5ἱ 

ἁουΏςςίπιαπη οθγπαηΕ, απϊάπαπι τίᾶετα απεαπί 6ογαπα, σας; 

5υπί ἵπ απίπιο, ες Πίο απ]άθπα οχίογπο απηϊείι5 

20. Οποᾶ απίεπι ἀἴεειο γοῖο, οἶαςιιοῖϊ ο5ε. ἍΝοπΠε 

νεΓαπα οςί ἴο 4ΠΊογο Πποάαπα ππθπ[ῖς οἱ ςεπ[οπΙαγαπη ἵη Π]ς 

γ]τίς αἆ εος αεθεςεῖςσα, εἵ πιοηίο Πεγῖ γο]ηῖςςθ ΠΙΕΙΙΟΓΘΠΗ 2. 

ἨΕΗΒΜ. Πα ο»! 

1ΥΟ. Οποπιο(ο εἴσο ρο[αῖςίῖ εἰσηῖς (πα; πιοᾷο ἀῑσεοβας, 

τοςίε γε] 5εοις ρμἠοδορμαπίεπι ρογγῖάσγα» Νεππε εΠΙΠΙ 50- 

Ἱεηί Ἱία ἀ]πεετεα {αΐία, 5ο 5εοτεία 5υΠί, ἵπ οσεμ]ίο Ἰαΐοηέ, 

5εγπιοπῖθας οἱ σοηατεςςίοπίρης ε{ ορετίρις ςεπίαπΒατυτη ςἷ- 

πη]ῖθας τῖν 5ετο {απάεπα οδίοπάαπίατ. ἸἹασπαα Μοπιας Π]ε 

ααάϊςε, ραΐο, απῖᾶ Ὑπἱοαπαπη αζοαςατοτΙί : οἵη πῖπις. αἱ 

πηπο απάΙ. Ἐετί πειηρο (αυπ]α σοπίεπΠοποια Ιπίετ λΠπου- 

ταπα εἰ Νερίαπαπα εἰ Ὑπἱεαπαπι 4ο ατῃῖς ργωςίαπίῖα Ἰπίου- 

Σεἴ α Χορίαπο αὐἶάεπα ε[Πείαπα {ααταπα, α λΙπειτα 

εχοοξϊἴαίαπι ἆοπιάπα, οπιροςῖέαπα α- Ὑπ]εππο ΠομΙΠοιΗ. 

οεξξίς5ε 
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ἄνθρωπον ἄρα συνεστήσατο, καὶ ἐπείπερ ἐπὶ τὸν Μῶ-- 

μον Ἴκονν ὄνπερ δικαστὴν προείλοντο, θεασά ἄμ.ενος ἐκεῖ- 

γος ἑκάστου τὸ ἔργον, τῶν μὲν ἄλλων ἅτινα ἠπιάσατο 

ρα ἂν εἴη λέγειν, ἐπὶ τοῦ ἀνθρώπου δὲ τοῦτο 

ἐμέμψατο καὶ τὸν ἁρχιτέκτονα ἐπέπληξετὸν φαιστον, 

διότι μὴ καὶ θυρίδας ἐποίησεν αὐτῷ κατὰ τὸ στέρνον, 

ὡς ἀναπετασθεισῶν γνώριµα γίγνεσθαι ἅπασιν ἃ βού-- 
᾿Εκεϊνος 

Ν 5. 6 5 / εἰ λ ο Γ / 
μὲν οὖν ἅτε ἀμθλυώττων οὕτω περὶ. τῶν “ἀνθρώπων 

ιενοεῖτο, σὺ δὲ ὑπὲρ τὸν ον ἡμῖν δέ ἔδορκας καὶ 
οιχε, τέρνου καὶ ἀνέῳχταί 

πάντα, ὡς Ὃ η, μὴ! µόνον ἃ βούλεται καὶ ἃ 

γιγνώσχει ἕκαστος, ἀλλὰ καὶ πότ ερος ἀμείνων ἢ Χείρων. 

»1. ΕΡΜ. Παίΐζεις, ὦ Λυχῖνε. ᾿βγὼ δὲ κατὰ 
, 

θεὸν ελόμην, καὶ οὗ µεταμέλει µοι τῆς αἱρέσεως" ἵκα- ή 2] ϊ 5 π 

αν Ὦ - νο) εδ ολ μες 
λεται χαι επινοξι χαι ει φευσεται η ἄληύευει. 

που 

στα ον ο Ν ο 
νον οξ τουτο προς Ύουν ἐμε. 

ΑΥΚ. Ὅμως ἂν εἶποις, ὢ ἕταῖρε, καὶ πρὸς 

ἐμὲ, ἀλλὰ περιόψει µε παραπολόμενον ἐν τῷ πολλῷ 

5 
ουκ. 

συρφετῷ; 

ΕΡΜ. Οὐδὲν γάρ σοι ἀρέσχει ὧν ἂν εἴπω. 
ΑΥΚ. Οὐκ, ὠγαθὲ, ἀλλ’ οὐδὲν ἐ Εθέλεις εἰπεῖν ὁποῖον 

᾿Επεὶ δ᾽ οὖν σὺ ἑκὼν ἀποκρύπτη 

οθονεῖς ἡ ἡμῖν, ὡς μὴ ἐξ ἴσου γεγοίμεβά σοι φιλοσο- 
φήσαντες, ἐγὼ ο ὅπως ἂν οἷός τε ὤ, κατ 
Εμαυτὸν ἐξευρεῖν τὴν ἀκριθῆ περὶ τούτων χρίσιν χαὶ 

τὴν ἀσφαλεστάτην αἴρεσιν. Ἄκουε δὲ καὶ σὺ, εἰ Ῥούλει, 

ΕΡΗ. Ἀλλὰ βούλομαι, ὦ ὢ Λυχῖνε: ἴσως γάρ τι γνύ- 

βιμον ἐρεῖς. 

ΑΥΙΚ. 
- μνς ο ς 

πασιν Θκώσεζης ἄναδητῶ αὐτο" ἀνάγκη Ίὰρ οὕτως, 

ἄν µοι ἀρέσειεν, 

χαὶ « 

τι δι αλ Δ ΑΝ αν ελα 
Ἄχόπει δη και μῆ χαταγ ασης, εἰ παντ 

ἐπεὶ μὴ. σὺ ἐθέλεις σαφέστερον εἰπεῖν εἰδὼς ἄμεινον. 

9». Έστω δή μοι ἡ μὲν ἀρετὴ τοιόνδετι», οἷον πόλις 

τις εὐδαίμονας ἔχουσα τοὺς ἐμπολιτευομένους --- ὣς 

φαΐη ἂν ὁ διδάσκαλος ὃ σὺς ἐχεῖθέν ποθεν ἀφιγμένος ---- 

σοφοὺς ἐς τὸ ἀκρότατον, ἀνδρείους ἅπαντας, δικαΐους, 

ο αν ὀλίγον θεῶν ἀποδέοντας' οἷα δὲ πολλὰ Ἱέ- 

γεται παρ᾽ ἡμῖν, ἁρπαζόντων χαὶ «βιαζομένων χαὶ 

Ὃ οκ οὐδὲν ἂν ἴδοις, Φασὶν, ἐν ἐκείνη τῇ 

πόλει τολμώμενον, ἀλλ᾽ ἐν εἰρήνη χαὶ ὁμονοία ξυμπο- 

λιπεύοντ ται , μᾶλ’ εἰκότως: ἃ γὰρέ ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσιν, 

οἷμαι, τὰς στάσεις χαὶ Φιλονεικίας ἐ ἐγείρει καὶ ὧν ἕνεκα 

πιθουλεύουσιν ἄλλήλοις; ταῦτα πάντα ἐκποδών ἐστιν 

οὐ γὰρ οὔτε γρυσίον ἔτι οὔτε ἡδονὰς οὔτε 

ὡς διαφέρεσθαι περὶ αὐτῶν, ἀλλὰ πάλαι 2 ων , 
χείνοις. 
δόξας ὁ δρῶσιν, 
τῆς πόλεως ἐξεληλάκασιν αὐτὰ οὐκ ἀναγκαῖα ἡᾗ Υησά- 

Ὥστε γαληνόν τινα καὶ παν- 

- 

µεγοι ξυμπολιτεύεσθαι. 
ιν β. : / ο σν 3 / Δ 3 νο « Δ 

ευθαίµονα βίον βισῦσι ἔνν εὐνομία καὶ . ἰσότητι καὶ 

έλε υθερία χαὶ τοις ἄλλοις ἀγαθοῖς. 

55. ἘΡΜ. Τί οὖν, ὢ Λυχῖνε; οὐκ 

ἐπιθυμεῖν πολίτας Ύέγνεσθαι τῆς τοιαύτης πόλεως μήτε 

χάματον ὑπολογιζομένους τὸν ἐν τῇ ὁδῷ μήτε πρὸς τὸ 

μῆχος τοῦ χρύνου ἀπαγορεύοντας, εἰ μέλλουσιν ἀφικό- 

λα μῇ 
ατιον απαντας 

, 
μενοι ἐγγραφήσες 

/ 
τείας; 

“Υ νὰ 

σθαι καὶ αὐτοὶ καὶ µεθέζειν τῆς πολι- 

ΧΝΝ. ΕΡΜΟΤΙΜΟΣ 

{ 

ας σης ορ [τον -- 761) 

Φα αᾱ ΜοπΙΙΠα γοπἱδδεηί, Ποπ αγΏήίμαΠη ςἲθί ἨΘΠΙΡΕ 

5ιμηδογαΠί, ρεγρεσίο 1]α υπἱαςου]άδ πε οροΓο, π]ά 1η το- 
Πᾳπῖς ταργεμεπάνῖέ, ἀῑεοίε ]απα 5αρογΠ ΠΠ πο] {τη πο- 
πηίηο απίθΓη Ίου νΠαροναν{{, οἱ ἱπογορυ]{ ανοΠΙ{θοίπη Ἱπης 

Ὑπ]όαπαΠ}, Ύποά ΠΟΠ εἰ να]ναδ. Ρεσίογί ῆῖας αρριομῖδεοι, 

απἱρι5 αρογίῖς ποία Παγοηί οπηπίθ5 πα» 15 γο]]αί αἴθιο οο- 

Μἰίατες, αἴᾳπα π{παπα ππθη(ϊγοίαν απ γενα ἀϊσσγεί, Ἠ]ο αίμα 

Ίία 46 Ποπηϊπίρτας 5οη(ἶοραί, (απα παπα απ Ἠευείῖ εἶτοα Π]ος 

γ]δα 655εί : ἴα γαιο 6αρτα Έγποσα Παπ πορῖς αοπίο γίάυς, 

οἱ αι Ππίας 5αη{ ἴναπς Ἴρσα, ορίποῦ, Ρηοσγᾶ]α οειηῖς, οἳ 

ραΐθηί ΠΗβί οπηπία, αἱ ποῦ 4 γοί Πποᾶο οἱ απ» οοΡΠ0- 

5σαΐ απηδαιἴδηιο, δοίαδ, Υογαία. εἰίαπ αἴθγ ΠΙΘΠΟΙ 5ἷί απἲ 

ἀείονίου. 

21. ΗΡΗΝΜ. Ἰωαᾶϊς, Ἰωγοῖπο. Ἐδο γονο 5οοππᾶο πΙμΙης 

ο]οσί, ποιο ορ{οηῖς ας πιο πιο ραπ][αί : δαΐῖς απίθια 

Ίου ηαϊμί (πἱάεπα ο5ί. 

1ΥΟ. ΜΗΝ ΙαΠΊΕΠ που, απΠΐ66, ΠΟΠ ἀῑχονῖδ; 56ᾱ πορ]ΐσες 

118 ἵῃ πη]ία ἴ]]α οσο αγίοπθ ρεγδιηίσοῦα οµΠα τοφα]ς 5 

ΗΓΗΜ. ΝΗΝΗΙ οπίπα ΕΗΡ ρ]ασεί, ααϊοφιῖά ἀἴκεγο. 

ΤΥΟ. Νου Ἱία οδί, πα Ώομες 5ος απ πμ] γ5 ἀῑσοια, 

απος Ῥ]ασργο πηῖ ροβδίέ.  Οπαπάοφπἱάθιη νογο {πα Υο]θης 

οσσμ]ί15 65 οἱ πορίς Ιηνίάς5, πο «απο ας α ΡΗΙοδορίιο- 

ΠΠΗ, οσο {ομίαρο, απαπίπα ε]ας {αςοΓ6 Ροίοτο, ῥ6Υ 8 

Ἰηνοπίνο ασοιγαίαπα ἆ4ᾳ Ἠἱ5 ΠπάΙσίαπα, οἱ δοοίαπα. οοι{ἱςςῖ- 

ΠΙΑΠΗ. 

ΗΕΒΛ. Ἐρο γετο γοίο, Τγοίπε: [ουία οπίπι οορηῖέα α]- 

ΑπάΙ νοτο οἱ {α, 5 γο]αοεῖς. 

"ασ ἀἰσυππῃ ἀῑχοιίς. 

ΤΥΟ. Οοηδίάσνα Ιβίίαν, 5εᾷ πο ἱπάσια, δἳ Ιοηηηίς 

ομηῖπο γαςῖς ΤΠ ΠΙΟΓΕΠΗ Πλας ἀἰδαπίταπα :. Ἠθοθαδθ ο5ί οηἵπι 

Ἱία [αοθιο; (πάπα ας, απ πηθΗα5 δοῖαδ, ἀῑεσιο οατίας Ποῖῖς, 
5Η Ἰσίίατ πμῖ γἱτίας ἰαὶο απἰάάαια, γε]αί οἴνίίας 

απ ᾷαπα Ὠραίος Ίαβοης οἶγος (αἱ ἀῑσαί [οτία ἔπς πιαρδίου, 

ἴπάο αἰίαπα γία ας ἀε]αίας), 5αρίθηίες ΦΙΠΊΠΙΟ σα, Γουίος. 

ΠΠΙΝΘΙΦΟ5, {ππι ᾖαδίος, {δηρεγαπίες, ΡαΓΙΠΙ 45 ΠΙΙΠΟΥΕΣ.. 

Ἐν Ὑδτο, σπῶ πη]ία αριά πο βαπί, Ύππ ταρίαπί 

Ἠοπιίησς, γπι [ασἷαπί, Ιηδίο ΡίΗ5 51ί αγιοσοπἰ, ΠΜ νἷ- 

ἀθαδ, αἰπηί, 1 σα ατΏ6 4ΠεΠ(ΠαΠΙ απάενο, 5οᾷ Ρρευ ρᾶ- 

οσπι οἱ οοποοναἴαπα ον]ίαία ππα παπί. Νεο ΠΙΙΤΗΠΙ 

απα οηίπι, Ρραίο, αλῖς τη οἰγ[ίαίίριι5 5οζ[ίοπος οἱ οοΠίση- 

Ποπος οχοϊίαπί, απογαπῃ ο δα Πηυίαας 8ἱΡί Ἰηδίάίας εἰταση{ 

Ἠοπαίηος, Π]α ο πιθά1ο 5ηρ]αία αριᾶ 1]ο απ οπημία.. Νο: 

ας οπίηΙ αππρ]ία5 απγάπη, ποσο γο]αρίαίος, πθφιθ σἱογῖαΒ. 

εροοίαπί, 46 απἱρι5. οργίοπί : 5οᾷ ο] οἴν]ίαία Ί]α οχερε- 

Τίασιθ 

(παπα υΊαια. απαπάαπα. οἱ απαῖ(πα Ἠοαίαπα γατα νἰνηπί, 

οσ Ὠοπῖς Ἱερίριας, εί παιαλίαία, εἰ Προγίαίο, εί Ροβ5. 

τοἠἛαἶς. 

τΗΠΙ, ΠΟΠ. πθορδδαπία τα αμα ἵπ οα ΝΟΓΡΟΠΙΗΣ. 

90. ΗΕΠΝΜ. Φπῖά οισο, 1,γοἴπθ! ΠΟΠΗΘ 4ἰδΠΙΙ οδί ΟΠΊΠΘ8 

εοποιρίςοσνο οἶνΙ[αίοια θαΠ αἀ[ρίςοῖ, πθς 1άβΟΥΘΠΙ ΠΙΘΙΙΟΠΙ65 

γω, ποιθ ἀΠΙΠΙΠΠΙ ἀοδροπάθηίο5 ρπορίος. Ἰοης[ΦΙΠεΙΗ 

{οπηρονῖς., οἱ (αγ. 5 αἱ, αὈὶ ρογνοπονῖπί, αδο ραπ 

οἱ {ρ5ί ἵπ (αθα]ῖς ραμ]ἱοἱς, οἰγΠαίοπι(ο εοηδε(παΠίΓὸ 
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"Ἑρμός τιμεν πάντων μάλιστα ἐπὶ 
/ 

᾿ ἄλλων ἁμελητέον, κα 
ΛΥΝ. ΝΑ ὥ 

τούτῳ, σπρυδαστέον, τῶν ὃ 
πατρίδος τῆς ἐνταῦθα ἐπιλαμθανομένης πολὺν ποιε 

ἔδων ἢ γονέων, ὅτῳ εἰσὶν, ἐπικατεχόν- 
ἐπικλᾶσθαι, ἀλλὰ μάλιστα 

μὃ ο 
Γι / 

ἳ ήτε ί 
τσι 

τὸν λόγον μήτεπ 
ν αρα των καὶ κλαυθμυριζομένων 

. , ο ζω σαν ο ολον δδὺι 3 Ἀν 
μὲν κακείνους παρακαλεῖν ἐπὶ τὴν αὐτὴν ὅδον, εἲ δὲ ' 

1 

μη 
2β{) ἡ αγ δύναιντο, ἀποσεισάμενον αὐτοὺς γωρεῖν ἐθέλοιεν ἡ μὴ δύναιντο, ἀποσεισάμξ τοὺς γωρεῖ 

λ . μα αν 
εὐθὺ τῆς πανευδαίµονος 

ο. η 
ρίψαντα τὸ ἵμάτιο - ο η 
Χ0:ξν, Εσσυμενον 

- : 
χλείση καὶ γυμνὸν 

ν / 

54. Ἡδη γάρ ποτ ὃ 
, ο : 

σα διεζιόντος ὅπως ράγµατα ἔχοι, καί µε 
λ η ὰρ 

αἱ ν ποιῄσεσθαι 

ων ων ης απ, σι 

αὖτα Τοη 

Ἔλευ 
ι 

μα 

.. υ- 
; 

ἄν. γε μα εν 

τα. 

πόλεως, ε 
η 

καὶ τάδε, ὡς ξύμπαντες μὲν εβρ 
: 

ν, αὐθιγενὴς εἷς, ἀλλὰ καὶ 
ος ἃ 

σθαι λος δούλους καὶ 
ας 

τ. νε χαὶ ὅλως ος 

ος 

ἀ 

ἀμόρφους καὶ μικροὺς 

τῆς πόλεως τὸν βουλόι. 

οὐκ ἀπὸ ποτ εσας, τοι πα. τὴν ἐγγραφὴν οὐδ 
2 ΕΕ ης οι μ. σγηματων η μεγξῦους η χαλλους ουο 

τἃ 
κ. 3 2 αλ πα 

λαμποῶν ΕΧ προγόνων, ιλὰ ταῦτα μὲν οὖοξ νομιζ Ξ Ἡ 
τὸ οἷς, ἀπογοῦν ὃ- ἑκάστῳ τ πρὸς τὸ πολίτην γενέ- παρ ας πο σποιο ο ἕ πο ο γε 

) μα 
σθχι σ ντ, χαὶ ἐπιθυμίαν τῶν καλος καὶ πόνον καὶ τὸ 

μαλακισθηναι πολλοῖς 

τοῖς ως σγε ερέσι κ χατ ν ων τὸν: ὀντυγγάνοντα, ὡς ὅστις ἂν 
ταῦτα ἐπιδείξηται καὶ διεξέλθη πορ ευόµενος ἄχρι πρὸς 

τὴν πόλιν, αὐτίκα µάλα πολίτην ὄντα τοῦτον, ὅστις ἂν 
τν χαὶ ἰσότιμον ἅπασι” τὸ δὲ γείρων ρειττων Ἠ εὖτα-- 
κ. Ἀ αν Ἀ ο ὦ δὲ - 
ον ἢ ἀγεννὴς ἢ δοῦλος Ἡ, ἐλεύθερος οὐδὲ ὅλως εἶναι 
Ἠ λέγεσθαι ἐν τῇ πόλει. 

556. ΕΡΝ. ὍὉρᾶς,ὦ Λυχῖνε, ὡς οὗ µάτην οὐδὲ περὶ 

ς ερῶν χάμνω πολίτης ἐπιθυμῶν γενέσθαι καὶ αὐτὸς 
οὕτω πε χαὶ εὐδαίαονος πόλεως: 

ΑΥΚ. Καὶ γὰρ αὖ τὸς, ὦ 
ερῶ καὶ οὐκ ἔστιν ὅ τι ἄν µοι πρὸ τούτων εὐξαίμην γε- 
νέσθαι. Εὶ μὲν οὖν πλησίον ἦν ἡ πόλις 

τετ ἅπασι, πάλαι ἃ 

Ἑρμότιμε, τῶν αὐτῶν σοι 

καὶ φανερὰ 
πλ , Ερον 

ἂν, εὖ ἴσθι, 0ΞΝ- ἐνδοιάσας τος 
παμε 3 σνὰ 

ειν ἐς αὐτὴν χαὶ ἐπολιτευόμην ν ΕΧ πολλοῦ, Έτε τει ρ 
Ὀξέδεο. / τς / ο - ! 8 
ως νμεις Φατε, συ τε χαι Ησίοδος ο ῥαγωδὸς., πάνυ 

τόρρω ἀπώχισται, ἀνάγκη ζητεῖν ὁδόν τε τὴν ἄγου- 
σαν ἐτὲ ́ αὐτὴν καὶ ἡγεμόνα τὸν ἄριστον. 
σὺ γρΏναι οὕτω ποιεῖν; 

ΕΡΜ. Καὶ πῶς ἂν ἄλλως ἔλθοι τις: 

ΛΥΚ. Οὐχοῦν ὅσον μὲν ἐπὶ τῷ ὑπισγνεῖσθαι χαὶ 
Ἔ 

φάσχευν ε 

3: ” 
Ἡ οὐκ οἴει 

4 1 3 ΄ .” - ΄ 

εἶδεναι πολλή ἀφθονία τῶν Ἠγησομένων: πολ- 

τοιµοι παρεστᾶσιν, αὐτόχθονες ἐ ἐκεῖθεν ἕκαστος 

έχοντες. "Ὁδός γε μὴν οὗ µία καὶ ἡ αὐτὴ φαί- 

ΧΧ. ΠΗΕΒΜΟΤΙΜΙΙ5. να, 55. 217 

ΤΥΟ. Ρε 1οτεπι, ἨΗεγπιοίῖπια, οπιπῖαΠα πανῖπιο ἵῃ ος 

εἰαροταπάππι ες, τεαπογαπα Ὑετο ευτα αΏῄἸοῖεπᾶα πεηπε 

5ἳ Ἠσρο απίῖσυα Ραϊτία παπα Ιπ]ῖοῖαί, πηπ]ίαπι Ἰαβεγε Γα- 

Ποπεπη οροτίοί, ποππε Ἠβρεγίς απί ρατοπίῖρας, ςἳ επί δἰπί, 

τείπθγα «11 Ρ]οταία το]επῆθας, (αηαί: 5οᾶ ρίπιαπαι απῖ- 

ἀεπι Ποτίατ εἰ Π]ος αἆ εαπάεπι υίαπη Ἰησγεβἰεπά η ς 5ἳ νεγο 

πο]ῖηΐξ γε] ποῦ Ροδδίπέ, ἀῑπιοιῖς Π]ς τοσία ρτοεεᾶετο πὰ 

Ῥοαίαπα ἴ]απα εχ οπιηῖ Ρατίε οἴνῃαίεπα, δἱ 1ρ5ο αὐ]εείο τε- 

ε«Ηπιεπίο, 5ἱ Γουΐε Π]ο οοπΙργεµεηςο Ἱππρεαϊαπε, 60 ΘΤΙΠΗΡΕΙΟ. 

Χεσπε επ πιείας εδί πε ααἲ5 οχο]αᾶαί {α νε] πιάαπι ο 
αἀγοεπίθηίεπῃ. 

24. ἆαπι θηίπι α[ας (ποπάατῃ 56Π6Πῃ αμαϊνϊῖ επαγταηίθΏι 

υἱ{ 5ε τος 1]ο Παβεγεπί: ἴδαιε πιο Ποτίαίας ε5ί π{ῖ αἆ θᾶπι 

5ε οἴγΠαίεπα 5εΠπετεΓ; ἵρδαπι οηῖπα 5ε Ργορίυταπα, οἱ αποτῖ- 

Ρίαταπι οἴνίρας σπα αἀγεηῖσεεπι, αἱ (πρα]επα [αίτια 

εἰ ευτία; πλ 5αῶ) τας ἹπυρεγΠίυταπα, αἱ οππῃ οπηπῖθας Ὄεα- 

ἴαπα γιίαπη τίτετεπῃ. Ἐσο τοτο ργα Ἰαγοπ ἴππα [πςοῖῖα 

(αἴπάθεῖπι ἔθγε απηϊ 5απί) ποη 5απι οΏξεσυίας : Γοτίε οἴτοα 

Ίρσα [απ αρητυία εξ αἆ Ῥοτίας εξεεπι. Πϊσεβαίϊ απίεπῃ ἆθ 

ονιίαία Ἠ]α, 5ί Ῥεπε πιοπηπΙ, ἴππα αἶῖα πηπ]ία, ἵππι ἴνία 

εἴαπῃ : οπηηες Πἱ αὔγεπας ε5ςε οἵ ρεγεστῖπος, Ιπάίσεπαπα 

ΠΕΙΠΙΠεΠΙ; 5οἆ οἱ βατνατος ἵπ οἴν]ίαίε τοιςατῖ πιπ]ίος οί ςει- 

Υος, εἰ ἀε[ογιηες, εἰ ΡάΓΥΟ5, εἴραπρετος., αίᾳπ ἵῃ πηῖτει- 

50πα οἴτεπι εσσε απ τε[ί : Ἱεσοπῃ οηίπι Π[ῖς 6-56, ποη ες 

εθηςα αςοηρῖ απεπαπαπα, πθ(Πθ ος Παθία, γοὶ ίαΐτα, τε 

ρυ]μέαᾶ[πε, πεηπε ες σεπετΕ, πεηπο εἶατῖς ες πια]οηί μας: 

5εᾷ Ιςίογιπι που τα[ἴοποπη παπα Ἠαλοτί αρα Π]ος : «πίῄσρτα 

απίεπι υπῖοπῖαπε αἆ Ίου, πἲῖ οἶτῖς Παξ, ρταεηίῖαπη, εί Ἡο- 

ΠΕΞΗ ΑΠΙΟΓΕΠΙ, εἰ Ιαβοτοπα, οἱ ορηιαηῄαπι, οἱ απἴπιαπι 

απ πεπιθ οεᾶαί {εππεγα, ποΠιθ πποϊαίατ 5ἳ ἵπ πηυ]ίας ἵπ. 

γία ἀῑπευ]ίαίες Ιποῖᾶαί. Αίπο αἄεο; 5ἱ απῖς Ίξία ΤΠ 5ο α.ςο 

ἀεπιοηςίταγεγῖέ, οππεῃ5ησηπε [οίαπι αἆ πτβεπι π5απθ 1ἱου 

Ρπεηῖε, εππι οἴνοπι εἲςε εοΠπιο, οἱ ὤαπο οππι οπηηῖρης 

Ίωτε, απἶδαπῖς αἴοσπῖ Πορ! : Ικία απίεπῃ ποπῖπα,, ἀοίοτίος, 

ΠΙΕΠΟΣ, ΠοβΙ]!5, Ἰπποβ]]ϊς, 5ευτας, Που, πθήε εσςο οππμῖπο, 

πε(πε ποπηϊπα! Τη εα οἰν]ίαίθ. 

25. ΗΕΗΒΝ. Ὑπ4ε5, Τγεῖπε, απαπι ποη [πηξίτα πεπιθ 

Ρατν]5 46 τερας Ίαρογεπα, απ οἶνῖ οπρίαπα Πενῖ οἱ ἴροο 
ῥυ]εμγα αἆεο οἱ Ῥεαία οἴν[α[ἶς5 

ΗΧΟ. Ναπι εποπγεί εοταπάεπα 4ΠΟΓΗΤΩ {απ 4ΠΙΟΓΟ Παστο : 

πεΠπε εσί ααοά πηή ρτα" Ι5ῆς γο]ῖπι οοπίίησετε. δἱ απῖ- 
4ειη Ἰθῖαγ Ἱη Ῥγορίπαπο οξςεί ]α οἴτίίας, οἱ πιαμ[οςία Τη. 

εοπδρεεία οπιπῖαπα, ο]ἵπα, εγες πηηῖ, ἴρςε πῖΠ] οπποίαἴας 

ᾱ εαπι Ρειγεχῖδσθιη, δί εἰνῖς Πας εξςεῃ α Ίοησο Ἰπᾶο {ρπι- 

Ῥος8. Οπύπ1 τεγο, πἱ Υος ἀῑεῖς, ἴα ποπαρο εἰ Ηεςῖοάας 

οοηξατοἹπαίογ Π]ε εατππηπα, Ἰοησο αἀπποᾶιπα 5ρα![ἷο τοηιοία 

Παριείατ, πεσεςςε εί εἰ τῖαιῃ απῶ πο αἲ Πίαπι απξρ- 

τογε, εἵ 4πσεπῃ ορίππαπῃ. Απ ΠΟΠ ρηίας πος ασεπάπη 2 

ΗΕΒΝΜ. Εἰ αια αἰία ταῖοπε ρεγγεπῖαί αἰᾳαῖς5 

110. Τεἴία απαπίππη αἆ Ρτοπηῖςεῖοπες εἰ 5εϊηίϊα Ῥτο- 

ΓΟ55ΙΟΠΕΠ1, πηπ]ία Πβῖ ἁποππι σορία. Αα] οηῖπι ραταβ 

ἀξίαπε, Ἰπαΐσεπας Ιπάε 655 απῖσαπε 5ε ἀορηίες. 5οᾷ τῖα 

πο ππα αίᾳπε εαάεπῃ γἰάείας, 5εᾷ πηπ]ία ας ἀἴτειςω, ας 
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: πω 
ἀλλὰ πολλαὶ καὶ 

ς. ς Ν λ 9 Ν τ 

ὅμοιαι ἡ μὲν γὰρ ἐπὶ 
ερ ς 3 

ον ἔοιχεν, Ἡ δέ τις ἐπ 

νεταις διάφοροι καὶ οὐδὲν ἀλλήλαις 

ἑσπέρια, Ἡ δὲ ἐπὶ τὴν ἕω φέ- 
ν 3 ος ὌρΑ, 
ὃς σος καὶ ἄλλη εὐθὺ τῆς 

ὰ λειμώνων χαὶ φυτῶν καὶ 
λ ςὁ 

σκιᾶς εὔυδρος καὶ ἠδεῖ 
τν 

ἔχουσα, ἡ δὲ πετρώδης κ 

ιὰ 
οὐδὲν ἀντίτυπον ἢ δύσβατον 

.ω ”λ νι κ. 

καὶ τραχεῖα πολὺν Ἅλιον χαὶ 
α 

α 
δίψος χαὶ χάμ. τον προφαίνουσα" καὶ ὅμως αὗται πᾶσαι 

Ξ 

πρὸς τὴν πόλιν ἄγειν λέγονται µίαν οὖσαν ἐς τὰ ἐναν- 
τιώτατα τελευτῶσαι. 

εν ντα η. 
20. Ἔνθα δή µοι καὶ δεσα ἀπορία, ἐστίν: ἐφ᾽ Ἂν 

Υὰρ ἂν ἔλθω αὐτῶν, ἀνὴρ χατὰ τὴν ἀρχῆν τῆς τρα- 

που ἑκάστης ἐφεστὼς εν τῇ εἰσόδῳ μάλα πις ἂξ 

ὀρέγει τε τὴν χεῖρα καὶ προτρέπει κατὰ τὴν αὐτοῦ ἀπιέ- 
: ον ος εβρ 

ναι, λέγων ἕχαστος αὐτῶν µόνος τὴν εὐθεῖαν εἴδ 
τοὺς ὃ ἄλλους πλανᾶσθαι μήτε αὐτοὺς ἐληλυθότας 

-Α 3 
ἄλλοις ἠγήσασθαι δυναμένοις ἀκολουθήσαντας. Κὰν ἐπὶ 

ξιόπιστος 

μητ 

τὸν “πλησίον ἀφίκωμαι, κάκεῖνος τὰ ὅμοια ὑπισχνεῖται 

περὶ τῆς αὐτοῦ δδοῦ καὶ τοὺς ἄλλους καχίζει, καὶ ὃ παρ᾽ 

αὐτὸν ὁμοίως καὶ ἑξῆς ἅπαντες. Τό τε τοίνυν πλ Ἴθος 

τῶν ὁδῶν καὶ τὸ ἀνόμοιον αὐτῶν οὐ µε Ετρίως ταράττει 

µε καὶ ἀπορεῖν ποιεῖ, χαὶ μάλιστα οἵ ἡ Ἰεμόνες σσερς 

θιατ Εινόμενοι χαὶ τὰ ἑαυτῶν ἕχαστοι ἐπαινοῦντες οὐ 

Ὑὰρ οἴθα ἤντινα τραπόµενος ἢ τῷ μᾶλλον ἀκολουθήσας 

ἀφικοίμην ἂν πρὸς τὴν πόλιν. 

97. ΤΕΡΜ. Αλλὰ ἐγώ σε 

τοῖς γὰρ προωδοιπορηκόσιν, ὦ 

ἂν σφαλείης. 

ΛΑΥΚ. 
Ἠ τίνι τῶν ἡγεμόνων ἀχολουθήσασιν; : αὖθις Υὰρ ἡμῖν τὸ 
αὐτὸ ἄππορον ἐν ἄλλη μορφῇ ἀναφαίνεται ἀπὸ τῶν πρα- 

γμ.άτων τοὺς ἄγδρας µετεληλυθόσι, 

ἘΡΜ. Πῶς τοῦτο φής; 
ΛΥΚ. Ὅτι ὁ μὲν τὴν Πλάτωνος τραπόµενος χαὶ 

δυνοδοιπορήσας μετ αὐτοῦ. ἐκείνην ἐπαινέσεται ὃἹλον 
ὅτι, ὃ δὲ τὴν πικούρου, ἐ ἐκείνην, καὶ ἄλλος ἄλλην, σὺ 
δὲ τὴν ὑμετέραν. οὐχ 

οὕτως; 
ΤΡΝ. Πῶς γὰρ οὔ: 

ΑΚ. Οὐ τοίνυν ἀπέλυσάς µε τῆς ἀπορίας, ἀλλ 
ἔτι ὁμοίως ἀγνοῷ τῷ μᾶλλον χρὴ πιστεῦσαι τῶν ὅδοι- 

πόρων" ὁρῶ Ὑὰρ ἔκαστον αὐτῶν καὶ αὐτὸν τὸν Ἠγεμόνα 
πεπειραμἔνον καὶ ἐχείνην ἐπαινοῦντα καὶ λέγοντα, 

ὥς αὕτη μόνη ἄγει ἐπὶ τὴν πόλιν. Οὐ µέντοι ἔχω εἶδέναι 

εἰ ἀληθῆ φησιν’ ἀλλ᾽ ὅτι μὲν ἀφῖχται πρός τι 

ἀπολύσω τῆς ἀπορίας" 

Λυχῖνε, πιστεύσας οὐκ 

τε. ας λ / οοἳ 3 ο 

Τίσι λέγεις; τοῖς κατὰ ποίαν ὁδὸν ἐλθοῦσιν, 

ἐπὶ 

Η πῶς γὰρ, ῶ Ἑρμότιμε; 

μιδς 

/' λ 

τέλος καὶ 

τινα πόλιν, ὃ δώσω αὐτῷ ἴσως, εἰ δὲ ἐκείνην εἶδεν, 

χαὶ σὺ πολιτεύσα-- 

σθαι, ἢ δέον εἲς Κόρυθον ἐλθεῖν, ὁ δ᾽ εἰς Βαθυλῶνα 

ἀφικόμενος οἴεται Κόρινθον ἔορακε έναι, 

ἣν ἐχρῖν, ἐ ἐν η ἐπιθυμοῦμεν ἐγώ τε 

ΜΑ 3 λ 

ἄδηλον ἐμοὶ 
ν ς ο λς, 

Ὑοῦν ἔτι οὗ ) γὰρ πάντως ὃ τινὰ πόλιν ἰδὼν ἹΚόρινθον 
σα 4 Α λ ΔΝ / 
εἰδευ, εἴ γε οὗ πόλις ικόνη ἐστὶν ἡ ΓΚόρυθος. 30 δξ δ) µα- 
λίστα εἲς ἆτ' ϱ ῑδέ λιστα εἰς ἃ τορίαν µε καθίστησιν, ἐχεῖνό ἐστι, τὸ εἰδέ- 
ναι ὅτι πᾶσα ἀνάγκη μίαν εἶναι τὴν ἀληθη ὁδόν: καὶ 

γὰρ Ἡ ης μία ἐστὶν, αἳ ὃ᾽ ἄλλαι πανταχόσε μᾶλ- 
λον ἢ εἲς ἹΚόρινθον ὁ ἄγονσιν, εἲ μή τις οὕτω σφόδρα πα-- 

ΧΧ. ΕΡΜΟΤΙΜΟΣ 36, 27. (τοῦ - 707) 

πμ] αἰίογα αἰίενί 5ἱπηῖ]ες. Ναπι λῶο (πἱᾶθιη αἆ οσσἹάσμία]ος 
Ρατίο5., 1λα Υογο αἆ οπἱοηίθηα γἱάδίαν [ογος αρο αά 5ορίσ- 
{ΠοΠο5., εἰ αἰία τουία αᾱ πιεϊάϊῖοπι : οἱ Ίο φπἰᾶσηι ρου 
Ῥιαία οἱ Ρραπίας εἰ απργαπα, Ἱπήσια εἳ αππώπα, ΜΗ 

ἀπ Πάσης, πμ] Ιποοάεπρας αδρογαΠα : αἰίονα γογο 

εαχοδᾶ, 6 αβρογα, 5016Πῃ ΠΠπ]ίάπη ας 51{1πι οἱ Ἰάβοτθπη ἆθπυ- 

απδ. Ἐί (απ ΟΠΊΠ65 1 αἆ οἰγ[ίαίεπη [ογο ἀἱσμί 

Ἠ]απα, απο. "πα οί, 1ρ5α η πιαχίππο ορροδίία οχοιη{ος, 

96. Πιο Ιπίίαν πμ], αἱ απἱάθιη οπηηῖς ἀπΡΙ{α{ἷο ορ. λά 

απαπἹοΠΏΊ( 6. οηΙη1 Π]αγΙΠΙ γοηίαπα, Υὶ αἲ εαρι{ απΙαδοιι- 

{αξᾳπο (παπημἶς. π 1ρ5ο Ἱησυρδδ ἀδίαης, Πά6 ἀἰρηΐσειις, 

οἱ ΠΙΠΠΙΗΙ Ῥουη]σίέ, αἱ ἵπ 8ΙάΠΙ πο αὐμΐγο Ἰογίαίαν, ἀἴεεῃς. 

ππηδαπἱσαιε ΠΠΟΓΙΠΗ, 5ΟΙΗΠ1 56 Γος[αΠ1 05568 68ἱ6ΓΟ5 Υ6ΓΘ. 

ο/{αΓ6, Ύαπἱ πθο {ρ5ί γοπονμί λαο, ποῦ αἰῑος δις 5οοπ 

άπσος τι ἂαά  ΡΥΟΝΙΠΤΙΠΗΙ Π]ο 

4ποσι16 βἰηῆ]ία 4ο δα γἷα Ῥτοπα ΕΜ, εἰ αἰῆς ἀείναμίς οἳ 

Ἰ]α, αἱ Ιαχία Ἠαπο οδί, 5ΙπΗίαυ, οἱ 5ἷο ἀοίποθρς οΠΊΠ65. 

Ἠως ἴρδα βία γἰαΓύ πα η] (αᾶο, οαΓΙΠΊάΠθ. τα[1ο ἀἱδοῖ- 

η]{5 Π16 ΠΟΠ πιεζἰοσν]ίει Ῥετίατραί, αἱ ἵπ οοηΣΙΠ Ἱπορίαπα 

εοπ]οΙ{ς : ασ ἀπσος ππανίΠ1ο (παΠ{ΙΠΙ Ρροδδιη{ οἱ πἰία. σ0η- 

ἰοπάσηία5, 5παππ(α εησυ]ί Ἰαπάσηίος. ἈΝεσαο οΠΙΠ, ἵπ 

σπα «ΟΠΥΟΙ5Η5, απῖ θα πηαχῖπηθ, 5εοπία5 αἲ οἶνΠ[αίθιη 

Ῥεγνοπίαπα, 5010. 

Ρομίος. 5ί ΠΟΘΟΣΣΘΙΟ:, 

27. ΗΕΗΒΝΜ. Αί οσο Ιδία {ο οοΠςΠ Ἱπορία Ἰρογανο, 

οηἵπα Ἠ5, Ἰηοῖπο, 

{δρθτυπί, 

5! 

Πάσπι Ἰαιογῖς, απ γῖαπα Π]απα απίς 

ΠΟΠ θιΓανογΙ5, 

ΤΥΟ. Φυἱρις ἀῑσοῖδ 5 οἱ απα γία ουπίῖρας, απί αποπα ἆ- 

ου η. 5οου{1ς ΡΙΥΡΙΙ5 οΠΙΠ1 πορῖς οα4 σπα οοηδΗ ἱπορία αἱία 

56 Γογίπα ο[[ουί, αππήα ἃ τθβις αἲ ντος (ταπβίγΊπ]ις. 

ΗΕΠΜ. Ομ]ὰ Ἱία αἲςὸ 

1Υ0. Οποπίαπα Ίο απἰάσπα ἵπ Ῥ]α{οπίς γίαπι ἀἴσγοδδις 

εοσΠο γίῶ ἆπος 155, Ἰ]απα πΙπΙγαπα Ἰαπάαβές Π]α γενο 

Ἐρίϊοιη νίαπα, αἴαιε αἲῑας ααπας {α απίθΠΙ , γαξίναπη : ΠΦΠΙ 

συ] ΠΟΠ Πα Παΐ, ἨογιοΙπ]εῦ 

ΗΕΒΜ. Εί ουν ΠΟΠ» 

10. Χο ἴα Πβεγαδίϊ! πο ἀπυήίαίοπα, 5εᾷ αά]πιο ὤ απο ι 

Ι6Πποτο, ουΙ γΙαίογΙτα ππασίς οποσπά πα δἳί. Ὑἱάσο οηἴΠῃ 

ὉΠΠΙΠ(ΠΕΠΙά6. ΠΙογΗΠΙ. 6Η 1ρδαπα, ἴππι ἀπσθπα, ἨΠῖΙς 

ηΠοᾶΟ νΙ ροιοΠ]αη Γεοῖδδο, οἱ Π]απι Ἰαμάστα, ας ἀἴσσιο 

5ο]αῦή Γουγο ἵῃ Π1Ῥεπῃ. Νθσιο {απποη ΠαΏσο πάς 5οῖαπι γοιᾶ 

Ἠ]απα ἀῑοθια: Ὑογαπ] Υοπίςςο Π]άΠα αἆ Πποπι ααεπόαπα, οἱ 

γ]άΐς»ο οἰγ[ίαίοπη αΠαπαπη, Γουίς ΤΙ ἀοάονίπα : πέαπα γεΓο 

Ἠ]απα γἱάση]Ε, απατά οροτίοραί, οπ]ας οἶνος 6556 {α πο Πη- 

Π15 41411 650 ΥοΙαδς αἩ απ Οσο πί]χαπα ουπά Πα ο55εί, 

Π]ο ΒαυγΙοπδια ἀο]αίας ΟογΙπίμΗ 5ο γἰαΐσκο ρα], ας 

πηϊμ] «πάσα. πάλιο οΡΡΟΙΓΙΠΑ οδε: πο(μο ομῖηι φπἰδφαῖ 

1 ρθυα ΙΙΙ, Οσο παπα γἰάΙ!, 

Οονπίμς, 

φἰ(μίά σι ΠΟΠ. 8οἷα 5 οδί 

Φος απίθΠα πακίπιο ΙΠοΡΟΘΙΗ 11ο οομςΠΠ. τος: 

αι, Ὠλαά, οδί, απο πονί παπα ποζρςκατίο 6556 ΥΟΓΑΠΗ, 

4ἱρρο 41 οἱ Οοπί μας ππα. οἷί, τοῖας απίθηα απογίς 

Ροίία5 απαη Οοίμαπα 4πθοτο , ηἰδί ἵπ {αηία] απῖς ἀο»ί- 
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5 η ος : . [ ας ι ο. 
βαπαίοι, ὥς οἴεσθαι καὶ τὴν εἲς Ἡ περθορέους καὶ την ῃ Ρίαί, εἴῖαπι οα1η απ αἲ ΗΥΡειρογεος Γενί οἳ απ αᾱ Τη: 

εἲς Ινδοὺς ἄ ἄγουσαν εἰς Κόρινθον μα 

ΕΡΥ. Καὶ πῶς οἷόν τε, ὦ Λυκῖνε; ἄλλη γὰρ ἄλλα- 

χόσε ἄγει. 

98. ΛΥΚ. Οὐκοῦν, ὦ καλὰ΄ ρα οὐ μικρᾶς ςδεῖ 

βουλῆς ἐπὶ τὴν αἴρεσιν τῶν ὁδῶν τ 
-ω -” ’ / Εά . - θα ς 

τοῦτο δη τὸ τοῦ λόγου ποιήσοµεν, ἔνθα ἂν ἡμᾶς οἳ 
- / [ο 3 λ -. 3 

Φέρωσιν, ἐκεῖσε ἄπιμεν: ἐπεὶ λήσομεν οὕτως ἀντὶ τῆς εἲς 

Κόρινθον ἃ ἀγούσης τὴν 

τες. 

ἐπι ἸῬαθυλῶνος ἢ Βάκτρων ἀπιόν- 
ο ον παν κα ολ ιαὰ 

005δὲ γὰρ οὐδ᾽ ἐκεῖνο καλῶς εκ τῃ μι ἔἐπιτρξ- 
ν 

πειν ὡς τάχα ἂν τὴν αρί ίστην ἐλομένους, εἰ καὶ ἄνευ 

ἄσεως ὁρμήσαιμεν ἐπὶ μίαν τῶν ὁδῶν ἠντινασῦν " 

δυνατὸν μὲν Ὑὰρ χαὶ τοῦτο Ὑενέσθαι, χαὶ ἴσως 

ἐγένε το χαὶ ἐν 

λ 
ποτε 

πω ος 
τῷ να χρόνῳ" ἡμᾶς δε ης εν τον 

οὕτω μεγάλων οὐχ οἶμαι δεῖν παραθόλω» ἄναρ 

οὐδ᾽ ἐς στενὸν χομιδῃ χαταχλείειν τὴν ελπίδα επι 

ο ος 
ὡς ᾗ 

: πο ιο: 
παροιμία φησὶ, τὸν Αἰγαῖον Ὢ τὸν Ἰόνιον δια-- 

-- - -- 3 -ᾱ ολ . ο. 

πλεῦσαι θέλοντας, ὅτε οὐδ) αἰτιασαίμεθ) ἂν εὐλόγως 

τὴν τύχην, εἲ τοξεύουσα χαὶ ἄχοντ Ἴζουσα μὴ πάντως 

ἔτυγε τάληθοὺς ἑνὸς ὄντος ἐν μυρίοις τοις ψ ἡεύὸ σσλο 

8! περ οὐδὲ τῷ Ὅμαρικς τοξότῃ ὁ 

πελειάδα κατατοξεῦσαι, ὅ δὲ την | 

Τεῦχρος, Ἀλλὰ παρὰ ολὺ 

τῶν πολλῶν τρωθήσεσθαι καὶ περιπε 

πα ριν ον ὃ θάτεμν ὁ 

οἶμαι. 

ματ. ἐλπίζαι μο Ὦ πάντως ἐχεῖνο τὸ ἓν Ἔ 
δὲ κίνδυνος ὅτι οὐ μικρὸς, εἰ ἀντὶ τῆς ἐπ᾽ εὐθὺ ἀγούσης 

ἐς τῶν πεπλανη μένων μί αν ἄγνοοῦντες ἐμπέσοιμεν, 

ἐλπίζοντες ἄμεινον αἴρήσεαθαι τὴν ο σοὶ ὑπ τὲρ ᾗ ἡμῶν, 

εἰκάζειν οἶμαι: οὖδὲ Υὰρ ἄναστρέψαι 
ν 

Οπίσω ὃ ῥάδιον, ἣν ἅπαξ ἐπιδρ τη πνεούση τις αὐτὸν τα 
- / / 
απόγεια λυσαάμενος, αλλ ανάγκη 

ενος πμ  σνς 
ἐν τῷ πελάγει διαφέ- 

-- ε µ πλ 1 ; ντ 
ρεσθαι ναυτιῶντα ὡς τὸ πολὺ καὶ 

αμ, ν ρ 
ὀθιοτα καὶ χαρηθα- 

ή 
αρχης» 

/ “1 
σκοτην τοα σχέψασθαι 

ροῦντα ὑπὸ τοῦ σάλου, δέον ἐξ πρὶν ἐκπλεῦσαι, 
ἀναθάντα ἐπὶ { 

γαὶ οὕριον τὸ πνεῦμα τοῖς Κόρυνθόνδε 

λοναι, χαὶ νὴ Δία χυβερνήτην ἕνα τὸν ἄρι ιστον ἐχλέξασθαι 

καὶ ναῦν εὐπαγη, οἵαν διαρχέσαι πρὸς Ὃ ας χλύ- 

δωνα. 
59. ΕΡΜ. Οὕτω γε ἄμεινον, ὦ Λυχῖνε, παρὰ πολύ. 

ὅτι ἅπαντας ἐν κύκλῳ περιελθὼν οὐκ 

ἡγεμόνας ἀμείνους οὔτε κυθερνή- 

τῶν Στωϊκῶν, καὶ ἣν ἐθελήσῃς τς 

την Κόρυνθον, ξχ 

Ζήνωνος ἴχνη προϊών- ἄλλως ὃ δὲ 

Β ; 
τας τας 
ης ενα 
ἄφιχκέσθαι ποτε εἲς 

Χρυσίππου χα 

νατον. 

χείνοις ἕνη χατὰ τὰ 
σης 
που- μα 

ΛΥΝ. Ὀρᾶς, τοῦτο ὡς χοινὸν, ὦ Ἑρμύότιμε, εἴρη- 
κας; εἴποι γὰρ ἂν αὐτὸ καὶ ὃ τῷ Πλάτωνι Έυνοδοιτο-- 
«» ἃ ς 32 /΄ ς ΄ - λα σ αι - ον καὶ ὅ ᾿Επικούρῳ ἑπόμενος καὶ οἳ ἄλλοι, μὴ ἂν 

Ξλθεῖν µε εἲς τὴν Κόρινθον, εἰ μὴ μεθ᾽ ἑαυτοῦ, ἕκαστος. 
Ὅ θα ς -. /’ εν κ. ι- ΄ να στε ἢ πᾶαι πιστεύειν χρὴ, ὅπερ Ὑλοιότατον, ἢ ἀπι- 
στεῖν ὁμοίως" μακρῷ γὰρ ἀσφαλέστατον τὸ τοιοῦτον, 
ἄγει ἂν εὕρωμεν τἀληθη. 

λ / / .. -” 80. Ἐπεὶ φέρε, εἰ καθάπερ νῦν ἔχω, ἀ]νοῶν ἔτι 
. γε / ὅστις {ξ ἅπάντων ἐστὶν ὅ ἀληθεύων, ἑλοίμην τὰ ὑμέ 

405, Οοππίμαπα ἀπεετε αἱ ορίπεϊίαγ. 

ἨΕΒΝ. Εἰ αποπιοᾷο Ίος Παι ρος5ῖ{, ΤΥεἴπε αα ᾳπἱρρε 

αΠογςατα ἀποι. 

95. ΙΟ. Ἐτσδο, Ῥα]εμει ἨΗεγιποίΙηθ, Πο Ράϊνα ἀε[ῖρε- 

ταοπθ ορις εί αἲ εἰεσείίοπεια τίαναπαι Ῥατίίει ας ἀπείο- 

τη : Ώθ(πε 1 αποᾷ εσί ἵῃ ρτοτετΏῖο Π]ο ἄσεπιας, ΟΠοζΗΠ]- 

απα πος ρεᾷες {π]εγίηί, οο ἵβίπιας : αἰοσαῖη Ἱππργιάσπίες 

Ῥτο θα απ Οοτἰπίαπι [οιί, αἰίεταπι απσ Βαβγ]οποπα απ 

Ῥασίτα ἀποί, Ἱπβτοάϊαπιαν. Ἀοσπε Π]αά οοπδυ]ίαπῃ ορε, 

{ογίαπο ρειπατετε, αἱ απἲ [ογία ορπιαΠα εαροςςατῖ ΣΠΠΣΣ., 

Ἰσεί 5ἶπε εχαιηίπε ἵπ ππαπα ἆπαπιοΙππ(ε τίαταπα Ιηστεαία 

παν. Εἰεπίπα Ροΐο5ί απ]άσπα Ἰὰ 4αοΠπε Πετί, οἱ [οτί αἲῖ- 

απαπἆο ἵπ Ίοησο ΤΕΠΙΡΟΤΕ [ασίαπῃ εδἰ. Δί πυς ἆε ἰαπιῖς τεῦῃς 

ΠΟΠ Ῥηίο οροτίοΓα ρειοι]οδαπα ἴθηιετε αἱεαπα ]άσετα, πεΠπθ 

ἵπ αησηςίο αἄεο οοπο]αᾶστε 5ρες ποδίτας, πΙπῄπεα, φαοά εξἰ 

ἵπ Ῥτονοιβίο, οταίο Έσωιαπα ΤοΠΙάπηΥα πατε 85ος (ταῇ- 

εθγε: αὈῖ πες Γογίππαιη Ο6ΠΠΙ ΤαΙΙΟΠ6 α6ΟΠΣΑΤΘΙΙΗΣ, 5ἱ ε8 

ςαπιιίαπάο γοί Ιασπ]απάο ποη ομιηῖπο Γεγίαί τεταπα, (πῖρρο 

αποά ΗΠΗΠΙ 5ἷῖ Ἱπῖου πη]ῖο πιεπάαεῖα : απα]ε απῖά πες Ἠοπιε- 

τίσο ΠΠ] 5ασϊ(ίατῖο οοπ(ἶσί{, απϊ παπα σοἵαπαρα ἀε[οιεηᾶα ες- 

«εί, Ππεατη {ε]ο ταρῖέ; Τοπέταπα Γα]ςςθ ατβῄίτογ. Αίηαϊ πιπ]έο 

ταοπα βίας. εξί 5Ρετατο Γαίπναπα τί ἄᾳ πιυ]ῖς φπἱάάαπι 

(ααοάειπηπστο 5Ιε) Γοπαίαγ εἳ ἵπ ἴε]απα πα! Ιποῖᾶαί, απαπα 

αππι 1]πά οπηπίπο εκ οππῖρας. Νοἢ ρασνύπη απἴεπι εςςα 

Ρεπίοπ]απα, 5ἱ δρα Π]α Ἱπάπεα, Γααταπα αξ πιε]ας Γοτίππα 

το ποβίς εἰσαί, Ῥτο τοσία γα ἵῃ εγτοηθαταπι αΠαπαια ἴσπο- 

ταηίῖα Ιποϊάαπαας, Τα ππο ρπ{ο οοἱσοτε : πθ(πθ θπῖπῃ τεᾷῖτα 

απ εἰ νείτο πατίρατο αἲ 5αἰαίεπι [αεῖ]ς εξ, 5ἱ απῖς 5επηεΙ 

5ρ]ταπί{5ε απγα, 5ο]α(ῖς γεπασα]ϊς, Ῥειπηϊξετ]ίς 56ᾷ Ππεσεςξε 

εδί ἵπ Ῥε]ασο Ιαοίατί πααςθαπίοπα Ῥ]εγαππσαα, ππείπεπίεπα, 

εἳ αταναίο οὗ αξιίαἴοπεια εαρῖίε : απαπι ορογ(]ξεεί αἲ 

ΠΠ Πο, απίε αᾳπαπάο απαϊα Ῥοτία εχίτες, Ο0Π508Η5α 5Ρε- 

επ]α γίάετα, [ογεηξης 5ί αἱ 5οευπάις τοπία Οοππίμαπα 

πανίσατε οἱοπίῦηςς οἱ, ρου 1ογοπι, σαβογπαίογεΏ ΠΠ 

ορίίπιαπι ἀε[ίσετε, εἰ πανῖπα επε οοπιρασίαπα, (πσ ἀπτατθ 

αἆ ἰαπίαπ Παοίαπη Ροςς!Ε. 

23. ΗΕΠΝ. Τα φπἶάεπα, Ώγ σπα, πππ]{ο πιοβας. Ύετηπι 

πονῖ οηἶάεπα, ίΕ, 5 εἴγοπ]ο ΟΠΊΠΕς οΏθαςξ. Πθο ἀπσες Πῃθ- 

Ίίογες Ιπγεπίήγαπα, ΠεΠαθ ρετῖῆοτες σηβογπαίογες δ5οἱεῖς 

εἰ 5ἵ φπίάεια ρειγεπίτε α[(παπᾶο σονπίμαπι γοαειῖς, Π]ος. 

5εππετε, Ρεν ΟἨηγ5ἱρρί Ζεποπῖξαιε γος!ϊρῖα Ργοστοςς!ς : αἰῖ- 

{θε γετο Πε ΠΟΠ ροΐεςί. 

ΤΥΟ. Υἱάες παπα εοπππΊαπο Π]αᾶ, Ηοτπιοίῖπιε, ἀῑχεγῖς» 

Ἐοάεια επῖπι πιοᾷο εἰ αι επι Ῥ]αΐοπε γίαπα Γαοῖαξ, εξ ααἲ 

Ἐρίεπταπα 5εηπαίαν, οἱ τε]ῖααϊ, ποπ ρειτεπίπγαπα Πο Ο0- 

ππίμαπα, ηῖςί 5εεαπα, απΐσαπε ἀῑχοιϊ. Τασαε απ ογοᾷοιε 

ουιηίρας οροσίεί, απο ππαχίπηε πἰάϊοπ]απας απ Πάεπα ἀεπο- 

πανε 5ΙπηΠίει : Ίομρο τετο ἑαῖςςππσπα ἴαίο ααἷᾶ ΓΠαουῖέ. 

4ππα αἱ νεα ριοπ{αἲ Ἰηγεπίαπηας. 

50. Χαπι, ἆρε, 5ἳ [ία αἰῖ πππο Ίαρεο , ἵσπατας αἆμιο απῑς 

εν οπηῖρας γε ἀῑσαί, γοδίτα εἴἴσαπα, Πάα ΠΡΙ Παβῖία 
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σοι πιστεύσας, νδρὶ ων ἀτὰρ μόνα γε τὰ τῶν 
ση 

ζ 
ἔπειτα θεῶν τις ἀνχθιῶναι ποιήσειε Πλάτωνα καὶ Ἡν- 
θαγόραν χαὶ Ἂριστ τόλην χαὶ τοὺς ἄλλους, οἳ δὲ περι-- 

3 
Ὅτάντες ἐ ἐρωτῷέν | με Ἆ καὶ νὰ Δύ ἐς ειχα στήρ τον αὖατ 

Ὑόντες ὕβρεως Εάστος ὃ δικάζοιντο λέγοντες, Ὢ βέλτιστε 
; - 

Λυχῖνε., τί παθὼν Ἡ τίνι ποτὲ πιστεύσας Χρύσιππον 
᾿ 

πολὺ χθὲς καὶ πρῴην Ύενο 
πειραθεὶς ὅλως φαμέν: Τ0ἱ ταῦτα 

ἂν ἀποκριναίμην αὐτοῖς; ἢ ἐξαρκέσει μοι, 

- ο 
παὶ Ἰήνωνα προετ ίμησας ἡμῶν, πρεσθυτέρων ὄντων 

ιέ µήτε λόγου Ν 
παρα μενους; | 

νι / τς 
υεταρους 0. τν μΤΕ Τ ὧν 

ὶ 92. 
ΛΕΥΟ' ΕΝ. τί 
ἂν εἴπω ὅτι “Ἱρμοτίμῳ ἐπείσθην λα ἀνδρί; ἀλλὰ 
ια ες 

φαῖτεν ἂν, οἱὸ ὅτι, Ἡμεῖς, ὠ Λυίνε » οὐκ ἴσμεν τὸν 
ολ 3 

Ἕρ ο... τοῦτον ὅστις ποτέ ἐστιν, οὖδε ἐ 

ὥστ τε οὐκ ἐχρῆν ἁπάντων χα ταγιγνώσχειν οὐ δὲ ερήμην ί 
ἡμῶν καταθιαιτᾶν ἀνδρὶ πιστεύσαντα μίαν ὅδὸν 

φιλοσοφία καὶ οὐθὲ ταύτην ἴσως ἀκριόῶς χατανοήσαντι. 

Οἱ δέ γε γομοθέ ται, ὦ Λυχῖνε, οὐ}, οὕτω προστάττουσι 

οἲς δικαστ αἲς ποιεῖν, οὐδὲ τοῦ ἔτ τέρου | μὲν ἀχούειν, τὸν 
ι ώ Ν 'ν 

Ετ' ερον οὐκ ελν λέγειν περ ἑαυτοῦ ἃ οἳ ετ 

ρειν, ἀλλ᾽ ὁμοίως 
κ ῤ 3 -ω 

τάζοντες τοὺς λόγους εὑρίσχοιεν τἀληθη τ 
: ς ο τρ τα 

καὶ ἦν γε μὴ οὕτω ποιῶσιν, ἐφιέναι δίθωσιν ὃ νόμος 
ο /͵ ο ασ -- 

εἲς ἕτερον δικαστήριο. ᾿ἸΤοιαῦτα ἅττα εἰκος 

/͵ , ας 
οη- . τάγ, ἄν τις αὐτῶν χαὶ προσεροιτο με, Εϊπέ 

μοι, λέ' ε τώποτε ἆλ-- 

λους ἀνρώπους ἳ ἰδὸν, . τα 

Ίων, ὦ ΆΛυχίινε 
2 

ΞσΗ.ΕΧ. διὰ τὸ μὴ ἅπο- 

δεδηηκέναι τὸ παράπαν, ἔντινι συλλόγῳ τῶν Αἰθιόπων ἱ 
/. ΄ κω 

διισχυρίζοιτο καὶ λέγοι µηδαμοβι τῆς γῆς ἆ ἀνθρώπους 
. 3. ος λα μ δν νν 3 Α 
εἶναι λευχοὺς ἢ ξανθοὺς μηδὲ ἄλλο τι ἢ µέ ἔλανας» 

ο 
πιστεύοιτ ἂν ὑπ᾽ αὐτῶν, ἡ ἴποι τις ἂν πρὸς 

- ολ Ἕλλοτ 
πρεσθυτέρων Ἀϊθιόπων, Σὺ δὲ δὴ πόθεν 

ο) / ’ : Ες ςς . ε 
σύτατε., οἶσθα; οὐ γαρ απεδήµησας . ἡμῶν οὖδα- 

ἄρα 

αὐτὸν τῶν 

ν ταῦτα. ὦ θρα- 

7 λλοις ὁποῖά ἐστι" 

ἂν ἔγωγε δίκαια ερωτῆσαι τὸν π 
οφ ς ν Ἂ 

φαέην εσθύτην: ἢ 
ἃ ο ΄ 

πῶς, ὦ Ἑρμότιμε, συμθουλεύεις: 
ΕΡΗ. Οὕτω: δικαιότατα πὰρ ἐ ἐπιπλῆξαι δοχεῖ μοι. 

ΛΥΚ. Καὶ γὰρ ἔμοιγε, ὦ Ἑρμότιμε, Ἀλλὰ τὸ η ν 
/α ν΄ 

ετὰ τοῦτο οὐχέτ οἶδα εἰ ὁμοίως καὶ σοὶ δόξει" ἐμοὶ 

μὲν γὰρ καὶ τοῦτο πάνυ δοχεῖ. 
3». ΕΡΜ. Τὸ ποῖον; 
ΑΥΚ. Ἐπάξει δηλαδη ὁ ἀνῆρ χαι φύσει πρός με 

ὧδέ πως: Ἀνάλογον τοίνυν πας τις ἡμῖν, ῶ Λυκίνε 

τὰ Στωϊκῶν μόνα εἰδὼς, χαθἄπερ ὃ σὺς φίλος οὗ 

Ἔοι ότιμας» ἀποῦ δηµήσας δὲ μηβεπώτ τε µητε ἐς Πλά-- 

ὅλ λως παρ' νεα τωνος μήτε παρὰ τὸν ο. μήτε 
τς 

Ἐϊ τοίνυν 
: 3 . 

θὲς . τοῖς πολλοῖς, αν τὰ της Στοᾶς ἐστ' καὶ 
/ το κας 

θρασὺ ς εἶναι δόξειεν ἆ 
πε 

οι περ ; καὶ ταῦτα ἓν εἶδὼς, 
ος ς 

οὐδεπώποτε εξ ε  ἴθιοσίας" τὸν τα.) πόδα προελθών; 
/ ΄ «ν ΄ τί βούλει ος Τὸ ἀληθέστατον ἐκεῖνο 

ον Ἂλ . ο Λ .] 4 

δηλαδη, ὅτι ἡμεῖς τὰ μὲν Στωϊκῶν καὶ πάνυ ἐχμανθά- 

.ΕΡΜΟΤΙΜΟΣ 5 ο ρν σε, τὴ 

νο αππίσο, 5εᾷ απῖ 5οἱα {απιθη 5{0ΙΕΟΓΙΠΙ ἀοσπιηία ἀῑδῖος- 
, 

Στωϊκῶν εἰδότι καὶ µίαν ὁδὸν ὅδοιτ πορήσαντ, ταύτην, | τἱ5, 6ἱ παπα Ἴαπο νίαπα Ἰγοτῖς; ας ἀθϊηᾶο ἄθιις ΠΠΡΗΤΗ 
ΊαθεΠα Τεγοσαί Ῥ]αΐοπεπα, εἰ Ῥγήιασοταπε, οἱ Απσίοίοίοιη, 
εἰ τε[ίφπος: Πε οἰτουπησίαπίες πιε Ἰπίειτοσοηί, απἶῃ; Ίευ- 
ο1ε, αἱ (πίραπα! ἐγασίαπα Ἱπ]ητίαταπα απαςφηῖδαπε Ροδιμ]οιι, 
ἀῑσεπίες, Ο110 απϊπηϊ Ἰπροία, Ῥοπε Τγοῖπο, απ ου]άς απο[ο- 

ηιαία ΟἨγδίρρυπα εἰ Ζεποπεπῃ πορῖς γω [α]ϊςίῖ, Ἰοπηπος. 

πε οἱ πιάΙα5[ειῖας παίος, ποβῖς πππ]ίαη παία. πηα[οηίρης,, 
απῖ πθο 5ΕΓΠΠΟΠΕΠΗ οοηπηηϊσαγοτ]ς ΠΟΡΙδΕΙΠΗ, Ώθαιο οηΠΙΠο, 

σπα. ἀἰσίπας εχρ]ογαγοιῖ5» Ησο, Ἱπαπαπι, οἱ ἀῑσαηι, 

απἰᾷ. Ἠ]]ς ταςροπάθαπα 5 5αἰῖσπο πηῖΙ ορ ἀῑνίςςα, Ἡοτπιο- 

Πππο, απιῖζο. οπη]ηϊ, Πάσα Παβα] 5 Αί ασο πογί Ί]ος ἀῑσιι- 

105. ΧΟ058, Ἰγοῖπο, Ηοπιο πα Πλαπι παπα, ααῖς Ἰοη]ο 

5ΙΓ, ΠυΣΟΙΠΠΗΞΣ Πε(Πο Ἰ]α πο. Παπαο πο ἀθσεθαί άαπιπατο 

ΠΠΙΝΘΙΣΟ5, ἨθΠθ εοηίτα αρδεηίες οἱ ἱπαπα]ίος πος [οτο αἲ- 

τίππα, ας Πάθη Ἰαῦογα Ἰοπηηϊ απῖ ΠΠαΠΙ Πηοᾶο. ΡΙΗΙοςο- 

ας γίαπα, αἱ [οτία Πο απο (πἱάεια αθειΓαῖε 5αξῑ5 Ροι5ροχθ- 

Π.  Ποσαιη]αίογες α{ἴεπῃ, 1γοίπο, πο Ἱία [ασεγο ]ά]εες Ἱα- 

Ῥοπί, πεαΠο αἰίογαπα (πἱάσπη ρατίοπη απάἴτνα, αἰίογαπα ἀἴσργο 

το 5ε ΠΟΠ ραϊῖ (πα οοπάπεστο γἰάδαπίας, 5ο. πα] ΐοι 

απά(το αἰπαππΠπο {10 [αοιΗα5, οοπαραταΓἰς Ἰηγίσσηα οα[1ο- 

πἶρα5, οπἷά γογη Γαἰξαπνε 5ἰί Ιηγεπ]απί : οἱ 5 {απποῃ Ἱία, 

ΠΟΠ Γοζοηηί ]αάΐϊσες., Ῥτογοσαπά{ αἲ αἰπά (πρπαϊ ροίεςία- 

ἴοπη Ἰεχ ρω. Ταῖα [εγο ἀἰοίατος Ἠ]ος τουί 5Ιπηῖ]ο ο5ί. 

Αα [οτία Π]ογίπα αφαῖς ργΦίοτσα Π]ο Ιπίοιτοσοί, Ὀῖς 

πΙΙμΙ. ΤγοἱΠε, 5 απῖς ΕΙΠΙΟΡΣ, απἳ α[ῑος πάπα ΤΗ Ἰοπηῖηος, 

απα]ες πος ΣΗΠΠΣ5, αδηγραδσοί οσμ]15, ϱ0 (ποᾶ ραΐτία ρα σπα 

ΠΟΠ ΗΠ(ΠαΠΙ οχἰη[]δεεί, Πίο Ιπίίατ ἵπ εοποίοπο «Ἐ ορια 

αβθγογατοί ασια ἀἴσσγοί, παδ(παπα {θυγαγΙΠα Ἠοπιίπος 6558 

3ἱρος, το] Πάνο», πε(πο αι α5απαπα πῖςί ηίστος, παπιη Τά 

Π46Π1 αραιά 1]ο5. Ἰηνουία 5 αἱ 51 απῖς οἳ ἄς ππα]ονῖθας Πα [η 

«Ευμορίρας ἀῑσαί, Τι Υοτο πάς Ἠσοο, απἀαςῖςείηα, ποςῖ, 

απ] πεσΠε αδσυαπη ἃ- ΠοΡῖ5 Ῥε[ομτε αβ[αοτῖς, πεσιο Ἠθγο]ο 

τος αΠΟΡΙΠΗ (πα]ος δἷηί πονοιῖς 2 ἀἴσαπ]πε οσο ΠΠΘΓΙΙΟ 5ἷο Τη 

{ουγοβαςςε 5ομίογοπι 2 απί απ]ά. ορηςα]ῖς, ἨΗοιπιοίἴη]ο 

ἨΓΗΒΝΜ. Ρίο οδί : ᾖα5Η5δίππε οηῖπα Πάπα πηηῖ νΙάείατ ἵη- 

οπορηίς»θ. 

1.0. ΝΙπΙγαπα πμ αποαᾳθ, Ἠενπποίίπα, 

κοηιίης, ΠΟΠ Ίαν πογῖ αἩ απο ΠΡΙ ρ]ασρα! τ πα οστίο Ἴσο 

οἵαῦῃ Π]ασπο γἰάείαν οΡ6Γ6. 

3», ΗΕΒΜ. Ομα]ο 14 ο5ι2 

ΤΥΟ. 5αμῇοῖοί πεπηρε νΙτ 1ο, οἱ Πα [06 ΠΙΟΟΙΠΗ απο τ 

Ἠπο ἰσίίν ταῖοπο ας ῥγορογ[ίοπο 5θιναία ροπαίας ποῖς αἲῑ- 

απῑς, Ἰνοῖπο, απ Φοἱσσναπα Ρ]ασῖία 5ο]α ποηξ, αἱ απλίσας 

Πής ἔπας Πογηιοίἴηας, ΠΠ υαη. απίοπα πθ(ιθ ἵπ ΡΙαΙΟΠΙ5. 

ΤΟΨΠΗΠΙ, Πε(πε αἆ ΕρίοΤΗΠΑ, πε(ιο αἲ αἴαπι φπεπημαΠὰ 

15 οσο 5ἳ ἀῑσαί, πμ ία ρα]οΏΓΙΠΙ 

6.56 ΠεΠΠΟ νότα αριᾶ ρ]ειοδασ6, απαη ἷη{ ος απα’ δὐΠί 

Ί Ῥονΐσα, οἳ απ’ ῑοῖξ Ίο : ΠΟΠΠΟ ππεγίίο γἱάσαίας ή 

ἰοπιογατίας οἲσα αῖ 4ο ουηηῖθις Ργοπαηοῖθί, (1 ΠΕΠ. 

πιοᾶο 5οἷαξ, οἱ παπα αἰἴογάπη οχ «Εὐορία Π]α 5ηᾶ Ῥ6: 

4 σπα τομ] Ου] νὶς ΤΙ πεδροπάσαπα2 --- ΑΕ ΠΠ 

{ Ἠ]αᾶ ποπηρε, ηος απἱθοπῃ Φἰοἱζογαπα ἀορηπαία, οἱ ργαἴρις. 

Ρεγοβτπαία5. Γα]{. 

5οᾷ ααοὰ 

τν ο 



(σε, ττο) λος, 

Ν 
χατὰ ταῦτα φιλοσοφεῖν ἀξιοῦντες 

ς Ά νουεν ὡς ἂν ς, 
ἄγντοῦμεν δὲ καὶ τὰ ὑπὸ τῶν ἄλλων λεγόμενα" ὃ Υὰρ ῄ ν 
διοήσχ λος χαχεῖνκ μεταξὺ καὶ διέξεισι πρὸς ἡμᾶς χαὶ 

πει -ξ χὐτὰ προσθεὶς αὐτός. 
ο. οι -. νο ρ ο ων - . 3 

5 Ἡ νοµζεις ἐνταῦθα σιωπήσεσθαι ἡμῖν τοὺς 
ας η ἳ 
αιιοι τὸν ος χαὶ Πυθαγόραν χα νο χαὶ 

τοὺς ἄλλους -» οὐ ὐγὶ δὲ 

Οἵα ποιεῖ, ὦ Λυχῖνε, 

ἑ ἀναγελάσαντας ἂν εἰπεῖν πρὸς ολα 
ὃ ἑταῖρός σου ὃ τος ος: ἄξιο 

τοις ἀντιδύιοις περὶ ἡμῶν πιστεύειν καὶ οἴεται τριαΌτα 
Ξ - ο λις ον οὓς αι αρ 

εἶναι τὰ Ἡμ μέτερα, ὅποια ἂν ἐκεῖνοι φῶσιν οὐχ εἶθοτες 

ἢ Ἀρυπτόμενοι τάληθες» Οὐκοῦν ἤ ἤντινα κιὸ τῶν αθλιῃ 

ἴδῃ ἀσχκούμενον πρὸ τοῦ ἀγῶνος» λαχτίζ, ΞοΥντκ εἷς 
; : 

ἄέρα ἢ πὺξ κενὴν πληγήν τινα καταφέροντα, ὡς τὸν 

ἀνταγωνιστὴν 9ἳ05ν παίοντα, εὐθὺς ἀνακιούξει αὐτὸν 

ἵνα μὲν οιήσετκι 
Ξ : 
ἀγωνοθέτης ὢν ὡς ἅμαγόν τινα, Ἡ ἐ) 

Σάδια εἶναι καὶ ἄσφαλη τὰ νε νιεύµατα, οὐλενῆς αν-- 
κ. / 3/ ἴσω Ν ο ς . ο ( ' 

ταιρομένου αὐτῷ, τὴν δὲ νίκην τηνικαῦτα χρίνεσθαι, 
' μ α ’ » αν κ. 

ὁπόταν χαταγωνίσηται τὸν ἀντίπαλον αὐτὸν καὶ χρα- 
ε ον ο τας”, σι 

τήση, ὃ δ᾽ ἀπαγορεύση, ἄλλως δὲ οὗ: Μη τοίνυν μ.ηοξ 

"Ἑρμότιμος αφ ὧν ἂν οἱ διδάσχαλοι αὐτοῦ σ σος 

πρὸς ἡμᾶς, Απόντας, οἳξ -σθω κρατεῖν αὐτοὺς Ἡ τὰ ἡμέτερα 

τοιαῦτα εἶναι ὡς ἀνατρέπεσθαι ῥᾳδίως: επει τὸ τοιοῦ- 
Ξ τς 

τον ὅμοιον ἂν εἶναι τοῖς 

χατκσχευάσαντες ἐκεῖνοι ἀσθενῖ, εὐθὺς ἀνατρέτ 

καὶ νὴ Δία τοῖς τ 
: 

Ώήσαντες. ἔπειτα ὧν χοντοῦ πήξαντες οὐ πόρρω προ- 
; 

τύγωσί 
ιά 
ὥς τι 

τῶν πσιο δίων οἴκοδομ:ή η. ασινν Ἀ 
ον 

τουσιν, Ἡ 
Ν 

Ξεύειν μελετῶσιν, οἳ κάρφη, τινὰ συν-- 

ΔΝ 

θέμενοι στα/άζονται ἀφιέντες, καὶ ἣν {ποτε καὶ 
; Δ εῃΝ αρ Οιατείρωσι τα εὐθὺς μεγα Ν μ. Ὅ -ᾱ 1 

ἄνε  ἆο] ραγον 
ος λος . 

τὸ ο. διὰ ι 
/ 3 

ῃ ποιησαχντες., Ξἰ τῶν ο 

υπ 
οντ ιν εν Ρὀ [τή 95 πι - εν] ασ «ὶ ο πη 

ῃ 
ὦου" πνων. 
αμ) 
αν . πνν -. ὶ 
Σκυθῶν ὅσοι τοξοται , αλλὰ πρωτον μ.ΞΥ κ. χινούμε- 

απ’ ἵππων ὡς τὸ πολὺ τοξεύουσιν, : 
υόμενα πο ἀζιοῦσιν, οὐγ. 

ΑΝ ο τε 
ἂν ἐμπέσῃ» αλλα οιαοι 

ὡς ἔνι μάλιστα" θηρία γε τοι ὡς τὸ πολὺ χατατοξεύουσι 

καὶ θρνίθων ἔ ενιοι τυγ/άνουσιν. 3 

σχοποῦ δέῃ πειραθῆναι τοῦ τόνου τῆς πληγῆς, ξύλον 
ἀντίτυπον η ἆ ἀσπίδα ὠμοβοῖν ην προθέμενοι ὃ διελαύνουσι, 

/ --. 
σφισι γωρησαι 

ο Ἑνρηος οί γοντα το βελος, ἔστ 

- ον ον ές 
γαι οὕτω πιστεύουσι χὰν δι ὅπλων 

τοὺς οἰστούς. Τι 
/ μ) ζ ον 

μ.οτιιλ0) οτι οἱ οιοα! 
ἤ 

πὲ τοίνυν, ὢ Λυχῖνε, παρ᾽ ἡμῶν Ἔρ- 

ἴσκαλοι αὐτοῦ φρύγανα προθξµενοι 
Κατατοξεύουσυν ν, 

τηχέναι, χαὶ εἰχό 
ὢν ὡπλισμένων χεχρα-- 

ο 

ο, πας 
ἵτά φασιν ἄνδρι 

- , ς 
ας ἡμῶν γραψάµενοι πυχτεύουσι πρὸς 

τον ε ος 
ἐκείνας, καὶ κρατήσαντες, ὡς τὸ εἰχὸς, κρατεῖν ἡμῶν 
γ 111 /͵ ἀ 

οἵονται. Ἁλλὰ φαΐημεν ἂν 
-” 3Ἡ . ΄ 3 - [ιά 

του Ἁγιλλέως ἐχεῖνα, ἅ φησι 

τ ο εν λά 
ἕκαστος προς σἑτοειοὰ 

περὶ τοῦ Έκτορος, ὅτι 

Ον γὰρ ἐμῆς κόρνθος λεύσσονσι µέτωπον. 

ο» υ ε ν/ 3 -ω / ο 

Τοὗτα μὲν οἳ ξύµπαντες ἐν τῷ μέρει ἕκαστος. 
ο « .ω. 

94. Ὁ Πλάτων δ) ἄν µοι δοχεῖ καὶ μαι τι 
τῶν ἐκ Σικελίας ὡς ἂν εἰδὼς τὰ πλεῖστα: τῷ Ὑὰρ Συ-- 

ο Β βακοσίῳ Γέλωνί ο φασι δυσῶδες εἶναι τὸ στόμα καὶ τεῦτο 
σν λ ἐπὶ πολὺ διαλαθεῖν αὐτὸν, οὐδενὸς τολμῶντος ἑ ἐλέγχειν ο 

τύραννον ἄνδρα, µέγρι δή τινα γνναϊκα ξένην συνενε- 

ΗΕΒΜΟΤΙΜΙΟΣ. 55, 54. 93 

οὐχ Ι απάσυὴ Π]α, οὔκοοιε, τέ απ 5οοπάπη ἵ]α. μή]οςορ]:α τί 

Ροδίμ]θηΗ5: ΠσΠιο {άΠΊ6η ΊσπογαΓα (πα. ἀἰσαρίας αὖ αἰῖς τ 

Ἠιασἰςίν πα οηἵηα οἱ Π]α Ππίου ἀοσεπά μπα πορῖς οµαιτάτος αἲ- 

απο οαεια ἀοϊηάς 5αῖς γοιρῖς ογογίοο. 

50. ΑΠ. Ῥηίας Ἰήο [αεϊατος ποβῖς ΡΙαίοπειη οἱ ὮγΠιασυ- 

γαὰ, οἱ ἹρίουΙπα, οἱ ΥεΙ(Πος, ἂς ΠΟΠ. ροία5 ουη τἶσα πά 

πιο «Πσ[μνο5, Ου]ὰ αφῖῖ {πας, Τγοῖπα, φοὔα[ἴς Ηονο ας 2 

«41111 6ρηςεί αἀγειςαιῇς 46 ποθίς ποςίῖς ογεάστα, ας ἰα[ῖα 

6556 ρη{α{ ποδίνα, απα]ία ΠΗ ἀῑονϊηέ, νε] ΙσηογαΠίος, νο].ςο 

5επζῖο οοου]απίο5 νου». Ὀναπη Ισίίαν 5ἱ απ επῃ αἰβ]οίαγὰ 

ν{άσαί 5ο ονενοἙΠίθη απίο εοίαπθη, σπ]οίρας Ρε[οπίθηι 

αθτα, ἄπἱ ΥαπαΠΗ Ρήσπο Ρ]ασαπα Ἰη[ογθηίοιη, απαςί αἆγοιςα- 

ππηα [ορίαξ τ οομπποπα, δἳ ρυῶσος. δἰί εογίαηηϊς, Πλαπι 

ῥγοοομῖο ουπαΡ{{ Ρο Πηγ{είο2 απ ροίΐας [αοϊα Ί]α ρηίαΒῖί, 

οἱ ρονῖοιηῖ αχρειίες Παγοηῖς Ἰάδης, Ἰηδητσοπίο αἀγοιςαγίο 

ποηίπο, Υἱοίονίαπα νουο παπι ἀεοργηϊ, 41Π1 ἵρευπῃ αάνογ- 

5.1 πι σργἱαπηίπε ἀεγῖσσνε, ἵδᾳπα γἴοίαπα 5ο Γας5ι5 Γαθς, 

πλας γογο ΠΟοΠ2. Χα Ιαϊην ἨογηιοίΙπς, εχ ο0 Ύποᾶ πιασ]- 

εἰπῖ ἱρρῖης αμ γαΠ]ος [ονία νοµία[οπος αἀγειςις αΏσοπίος 

πο» ηδη πηΕ, νίπεσνα 1ος αιρϊγοίας, απ ἰαίία ο5ςο Πὺ- 

είνα, (πα) [αε]]θ αἆθο εγετίαπίαν: 4πππα θα Τα{10 εἰπη]]]ς 5ἲι 

ΡοΓΟΥΙΙΗ αάΠΠζαοπίρας, απας ααππα ἵπβγηιας αζπιος σπα 

ευ πνοηί, οοἱείος ονοτίαπί: απ Πῖ5 Ἠογοῖο , απἱ φαρῖί- 

(αἱ ανἴοα πιο Καη[αι, ααἲ 5Πρι]ας φπαςάαπα σο][σαίας οἱ, 

ἵπ εοπίο ἀθ[ίχας ΡνοροπΗΠ/ ἸΠίογγα]]ο ποη Ίοησο, αἴηιε αἆ 

εα5 ἀείμάς οο]Ηπεαπές οἱ ϱἵ φπαπάο. [οίαπί ἱπα[οίαπί(α 

5Ηρι]α5, οχο]απ]αΠ{ εοΏ η ο, {Τη ππασπο Γιοποις, αἱ 5ας- 

πιθηία ΓοἱΠ1 1ρ5ογη η) ἐαηδίονς, Ψογῃ Τα Ρογς» οργίο ΠΟΠ 

[αοαηί, πθηιο Βογ{μαναπα αἱ θΠί κασἰ(αιἩ: ο Ργῖηο 

ἱρῖ ἀπηὶ ΠΠΟΥΕΠΕΗΝ Τη οηαῖ5., αἱρ]ανίπιαπη κα] (απ; ἀοἴηάς 

γειο οἳ. οἵαπι απα. ρεαπίαν, γο]απί πιογοτῖ, ΠΟΠ. 5ίατο οἱ 

εχδροσίανε κασ[απα, 4ππη ἰποίᾶαί, 5εᾷ {ασετο απαπίπη σοι 

πανήης τ Ῥεπ[ας ομῖπα πρ]αΙππάπη. ἀο[οπηί ςασῖς, εί 

ἂνες απ]άαα 6οτΗή. Γοπηί.  8ἳ γετο 6[ἵαΠ αἆ ΦΟΟΡΙΠΗ 

(ομίαάα δε νς οἳ σοπίοη/]ο Ρ]ασα», Πσηπη αποα Ιοίαπῃ τε- 

Ρε]]αί, απἲ εοπ{πΠὴ 6 οΓάζο Ῥουπ ἔδίσογα, ῥνοροδίίαπη (τα]]- 

οσηί, οἱ Πα «ροιαΠί Ῥο6υ αγπιᾶ 4ποσπε εασ]]ας δα {αηςῖ- 

{ανας. Ρίο ἰσίμν, Τγοῖπα, α ποὺῖς Ηοπιοίπο, ππαβῖςίτος 

Ἰρδίας Ρνοροδίία φαηποηία 5ασεῖς (παίσσια, ἀθϊπᾶς νῖτον 

πιηαΐος5 α 56 ἀθνίοίος σ]ομανῖ; οἱ ρίείας Ιπιασίηες ποδίτα 

Ρυρηῖς Ἰπναάσια, ἴδαπα, αἱ [ασ]α οί αἲ οχἰςἠηιαπάπνη, 

γΙσ[ῖ5, Πο5 α 56 Ρηίατο 5αρεταίο5. Νοδγήπα γοτο ᾳπἶδᾳπθ 

ἀῑκενίπηας αἆἲ εο5 ΑολΙΠἰς Ιδία, αμα: Π]ε ἄε Ηεείοτο ἀῑίε, 

Νες πα1εῦ Ροίεγαηέ ναἸαπασιαθ ππ]παΣ(ιο (αοτῖ 
ηοδίγα. 

Ἠωο, ἱπαπαπα, ηπῖνειςϊ, εἰ ΡτΟ 5 ππακπἰκαπο. 

94. Ῥ]αίο γογο γἱάσίαν πλ] εἰέαπα επατγαίυτας α]απ]ά 4θ 

ΒΙοἶμα, απ] ΡΙοαᾳπθ οἶας πονῖ.  Νθπηρο Βγγασμδίο Ο6]οπί 

ΕτανεοΙθῃς [αἶςςε ο» αἴπηέ, Ἰάψπε ἁἴα ἵρειπα ἴσηογαςθο, 4111Π1 

ΠΕΠΙΟ αμάεγεί πάίσαια γῖπο ΙΨΙάΠΠΟ, ἆἄοπος ροτοσυίπα 

πηπ]ίο οΠσεοδρα. 1! απἀεγεί ἀῑεετα, μῖ 5ο το Παμοτοί : 
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ο) Μ ΔΝ 

ἠθεῖσαν. αὐτῷ τολμῆσαι καὶ εἴπεῖν ὅπως ἔχοι" τὸν 

παρὰ τὴν γυναῖχα ἐλθόντα τὴν ἑαυτοῦ ὀργίζεσθαι ὅτι 

τὴν δυσωδίαν, 

Φλ 
οε 

οὐκ ἐμήνυσε πρὸς αὐτὸν εἰδυῖα μάλιστ 

τὴν δὲ παραιτεῖσθαι συ Ὑηνώμην έχεν αὐτῃ: ὑπὲρ γὰρ 

τοῦ μὴ πεπει βᾷσθαι ἄλλου ἂνδρὸς μιῃδὲ ὄμθήηραι πλη- 

σίον οἴηθηναι ἅπασι τοῖς ἀνδρᾶσι τοιοῦτό τι ἀποπνεῖν 

Καὶ ὁ Ἑρμότιμος ποια μον, ἅτε µόνοις 

υνὸν, φαΐη ἂν ὁ Ἠλάτων, εἰκότως ο 

Ὅμοια δ) ἂν 

τοῦ στόματος. 

τοῖς Στωϊχκοῖς ἕ 

ὑποῖα τῶν ἄλλων τὰ στόματ ἅ ἐστιν. 

καὶ Χρύσιππος εἴποι ἢ ἔτι πλείω τούτων, εἴπερ λιπὼν 

αὐτὸν ἄχκριτον ἐπὶ τὰ Πλάτωνος ὁρμήσαιμι πιστεύσας 

τινὶ τῶν µόνῳ Ἠλάτωνι ἁμιληκότων. Ἑνί τε λόγῳ 

ξυνελών φημιν ἄχρι ἂν ἄδηλον Ἡ Ἠ τίς ἀληθής ἐστι προ 

αἴρεσι ς ἐν φιλοσοφία, µηδεμίαν αἱρεῖσθαι: ὕδρις γὰρ 

ἐς τὰς ἄλλας τὸ τοιοῦτον. 

3δ. ἘΡΜ. Ὦ Λυχῖνε, πρὸς τῆς Ἑστίας, Πλά-- 

τωνα μὲν καὶ θατον έλην καὶ Ἐπίκουρον παὶ τοὺς 

ἄλλους ἀτρεμεῖν ἑάσωμεν" οὐ γὰρ κατ ἐμὲ ἀνταγωνί- 

ζεσθαι αὐτοῖς  νὼ δὲ, ἐγώ τε καὶ σὺ, ἐφ᾽ ἡμῶν αὐτῶν 

ἐξετάσωμεν εἰ τοιοῦτόν ἐστι τὸ φιλο οσοφία ας πρᾶγμα, 

τας δὲ Με ἢ τὴ οἷον ἐγώ ς σημι αὐτὸ εἶναι. 
ο ος 

λωνος γυναῖκα τί ἔδει καλεῖν ΕΧ Συραχαυαῶν ἐπὶ τὸν 

τη Β 
ἥ τας ον 

λόγον; 
- Δ 

ΛΥΚ. Ἀλλ ἐχεῖνοι μὲν ἀπίτωσαν ἐκποδὼν, εἴ σοι 
Δ Ἆἱ ἃ / ῶο 

δοχοῦσι περιττοὶ εἶναι πρὸς τ τὸν λόγον: σὺ δὲ λέγε ἤδη: 

θαυμαστὸν γάρ τι ἐρεῖν ἔοικας. 

ἨΡΜ. Δοχεῖ μοι ὠ Λυκῖνε, καὶ πάνυ ὃ δυνατὸν εἶναι 

μόνα τὰ τῶν Ῥτωϊκῶν ἐκμαθόντα εἰδέναι τἀληθὲς ἀπὸ 

τούτων, χὰν μὴ τὰ τῶν ἄλλων ἐπεξέλθη τις ἐκμανθά- 

νων ἕχαστα. Οὗτωσὶ δὲ σχόπει: ἦν νπις λέγη πρὸς σὲ 
ο µ / 

μόνον τοῦτο, ὡς αἳ δύο δυάδες τον 
σ Ἅ 

πέτταρα ἀἄριθµμον 

ἀποτελοῦσιν, ἄρα δεήσει περιιόντα σε πυνθάνεσθαι τῶν 
ΡΟ 

ἄλλων, ὅσοι ἀριθμητικοὶ, μή τις ἄρα εἴη πέντε ἢ ἑπτὰ 

λέγων αὐτὰς εἶναι; Ἡ αὐτίχα εἰ ἰδείης ἂν ὅτι ὁ ἀνὴρ 

ἀληθη λέγει; 

ΛΙΓΚ. Αὐτίχα, ὦ Ἑρμότιμε, 

ἘΡΜΙ. Τί ποτοῦν ἀδύνατον εἶναί σοι δοχεῖ, ἔντυγ- 
χάνοντά τινα μόνόῖς τοῖς Στωϊκοῖς λέ Ὕουσι τἀληθη 

ι δεῖσθαι τῶν ἄλλων εἴ-- 

ἔνοιτο, 

πείθεσθαί τε ς καὶ μ:ηχέτ 
5 ο. 

δύτα ὡς οὐχ οὐὸ 

ὃν μυρίοι Πλάτωνε 

86. ΛΥΚ. Ο05ὲ 

σα ος λέγώσιν; Ξ 

αν ιµε: τὰ γὰρ 

εἰκ. ἄζεις, πάμπολυ 

τιν ᾧτινι 

ο ὦ 

5 η 
ο) Ιαν] άν. ’ ἈἍ 

αυτων τωρα Ἡτ αν 
ο) σε ντ σα ἹςάΝ 

τόγηκας λέγοντι τὰς δύο δυάδας συντεθείσας τὸν ἑπτὰ 

Ἡ ἔνδεκα ἀριθμὸν ἀποτελεῖν; 

ΕΡΜ. Οὐκ ἔγωγε: ἡ μαίνοιτ ἂν ὃ μὴ τέτταρα 

ξυμβαίνειν λέγων. 
ΑΥΚ. Τί δαί; ἐντετύχηκας πώποτε --- καὶ πρὸς 

νγ--] 

ὗ αληθεύειν ---- Ῥτωϊκῷτινι καὶ Ἐπιχου- Χαρ 
αι μι πα Α τόλ 
ρείῳ μὴ; διαφεροµένοις περὶ ἀρχῆς ἢ τέλους; 

ΕΡΠΗ. ο 

ΑΙ}. 

ίπων πειρῷ 

δν εως 
τοίνυν μή πώς µε παραλογίζη η ῶ γεν- 

/ 
φίλον ὄντ τα" ζητούντων γὰρ ἡμῶν οἵ τι” 

ΧΧ. ΕΡΜΟΤΙΜΟΣ 86, 56. (σα -- τν) 

Ώ]απα τοτο αἲ οοπ]ασεπῃ ΠΠ γοηίγοί 5Η4Π1, ἱταίηπῃ ᾖηςςο 
1ρ5ῖ, απο 510ῖ ποῃ Ἰπάϊεαςδδί, «πΠή ππανίπιρ Βταγοο]θη{ἴατη. 
Ί]απη ςοἶτεί : Π]αῦα γογο Ίβηοςο 5ΠΡῖ Ρε[ἤσεα: 56 επῖπα, Ύποᾶ 
ΥΙγατη αἴαΠῃ δχρογία ΠΟΠ 655εί, ηθΠιπε ες Ργοχίπ]ο 5οΓΠΊΟΠος 
όππα αποΠααπα πηϊςοη]ςσεί, Ρηίαθκο γ]πῖς ομιηίδης {αὶο αυἷᾶ- 
ἆαπα ος οἶογε. Ἐπαπι Ἠειπιοίηις ἰσίς, αιῖ «ος ουα 

5Ιοἷοῖς Παοηῖε, ἀῑσαί Ῥ]αΐο, Ίσπογαί (που 1ᾷ πΙΤΙΠη ) απα]ῖα. 

ἄΠΟΡΗΠΗ 5ἱηΐ οἵα. ΒΙηΠία τοτο εἴῖαπα Ομηγεῖρρις ἀῑσαί, απ 
Ῥίηγα Ἠΐςεε, 5ἳ απ]άεπι τεπαποης ἵρειπι Ἱπαπάίμπι αἲ 
Ῥ]αΐοπίεα της οομ[οταπα, Ροδία παπα Πάοπι Παβιστῖηι 6Ο 
ἁμοιᾶ, απῖ 5οἱο ουπα ΡΙαίοπε γοιςα[ῖ Παογπί. Ὅπο ἀεπῖππε 
γειῬο οοπιρυοεΠάεπς οπηπῖα αἴο : 4οπθο οΏ5ομΓΗΠ 5ἲε (πα: 

γογα 5ἳξ 1η ΡΙή]οδορΗῖα 5οεία., πη]]απη ΘΗΓΙΠΗ εςςα 5ος{αΠάαΠΗ :. 

Ἰδία οππι οοη{ππηε]ία Γαοτῖί Τη τοῖηιας. 

5. ΗΕΗΝ. Ῥεν Ὑεδίαπι, Τ9οἶπ6, ΡΙαίοπεΙὮ, αἱ Απκίο Ἰ 

τε]επα, εἰ Ερίουταπα, εἰ γοαιος. απἴθεοργε εἵπαίηας; πει 

επί οππα Ἠ]ῖ5 εοπίθμάστε τΠθΙΠΙ οί, Νος γετο, οσο, ἵη- 

απαΠ1, 6ἳ ἴπ, Ῥεγ Πο 1ρ5ος (πῶΓαπηΗς, 5ἴέπο {α]α απ]ᾶ ρΗῖ- 

Ἰοδορ]α, ζπα]ε 65ο αἴο 6556. /Ἐλίορας απίθπῃ το] Εο]οπῖς 

πχοτθηι Ἀγτασισίς 6Υοζαγα αἆ πο 5ΕΡΠΙΟΠΕΙΗ απ]ά αἲΙΙΠο-. 

ρα 

1ΥΟ. Αἱ 11 φαἶάεπι ο γεςίϊσῖο αὐεαηί, ί 5αρενβαῖ εί 

πΙάεπ{αΓ ε5δο αἆ ποξίταπα ἀἴπριίαοπεπη  ἴα νετο Ίαπι ᾱἷ- 

αῑίο, πηταρί]ε οπῖπι απἰάάαπα γιάστῖς ἀοίυτας. 

ἨΕΒΜ. Υιάείαγ τομ, Ἰποῖπε, οἱ [ασε απ]άθπι Πετῖ 

Ῥο556, τί αἰααῖς, απῖ 5ο]α ῥιοϊεογαπα Ῥ]ασίία ἀῑάιοσηί, 

5οἷαί ον Ἠ]ς Υογπα, εἰἴαπιςί αἰογιπα 5επ{οηίῖας ΏΟΠ Ρ0Γ56- 

απαίατ αἰπαθ οὐϊδεαί 5Ἱησα]α. Τία γοτο οοηδιάοτα. 5 

απῖς Ίου ΕΡί 5ο]ήπ1 ἀῑσαί, Ρῖς Ρίπος απαἴεγπαιταπα ΠΕ ΠΙΘΥΠΣ 

ο/Πσοια, παπιαπῖὰ ορας εί {ο ἵπ οἴτοιπία Ἰπίογτοσατο τεῖ- 

απσδ., αποίαιοί 5απἳ πΙΠΙΟΤΟΓΙΠΙ ρεγῆἳ, πα φπῖς [οτί 5ἳε 

απῖ απἴηφπο απΓ δερίεπη ἀῑσαί εο5 εξςε» απ γεγο 5ία[ῖπα πονῖς. 

γετα Γ]απη ἀἱοειθ» 

10. Ῥίαπα, Ἠεγπιο[ίπιο. 

ἨΗΕΗΜ. Οἱ (απάεπι παν Που ΠΡΙ ΠΟΠ Ῥοσδ5ο γἰάσίας, 

αἱ αἰαπῖς 5οἷο5 δίοῖεος αὐσαί ενα ἀῑσθηίες, εἰ ροιςιαβοτῖ 

51Ρί αὐ 15 Ρα[ἰαίαν, πες απιρΠας5 ορις τοἠῖ(αῖς ᾖαβοαί, παπα 

εοἷαί, πιπ(παπα. σπα. απαίαον εἶπί αἵπαπο Ῥοςςε Πετῖ, ηε- 

ας 5ἱ 5οχοσΠ!] Ῥ]αΐοπες αἱ Ργίασογα ἀῑσαπίὃ 

36. ΤΥΟ. ΧΙΙ ου αἆ ἀἰςραίαίἴοποτη ποξίταπη, ΗθΓΠΙΟ-. 
Ππ]α : οα επῖπι 4ς απ]ρις Ιπίογ οΊΠες σοπΥθΠΙΕ, οπΠή Πῖ5 4ε 
ααῖρις ἀῑδοορίαίαχ οοΠ/[615., σσ (απιοη Ίοησα Ἰπίου 5ο ἀἷ- 
είαπί. Ααί οαπ]ά ἀῑχειίς Ὁ εδἰπα απο γἰάστίς απῖ ἀῑσαί Ε- 
παπῖος ἀπος εοπηροδίἰος 5ερίεηα απί μάεοἵπ ΠΙΠΙΟΡΗΗΗ 
ε[Πεσγο» 

ἨΕΠΒΜ. Χοή οηυἱάεπ. 

αιαίπος ἀῑσαί. 

1Υ0. Οµπἷᾷ γετο» Ππειαἰςίπε ππ(πα!η (οί, Ῥετ ερο Ὁ 
να ατηπα πυπιε οβίεσίος, ἱεπία γεγαπι ΑπιάΤο) Ίπ Βἱοἵ- 
οππα αἴ(ποπῃ εἰ Ἐρίοιτειπα, απὶ Ποῦ ἀῑςδίάετεπί 6 Ιη]ῇ5. 
τεΓαΠα απϊ ἀᾳ βπΙρας 2. 
ΗΡΜΜ. Νεαασααπῃ. 

ΤΥ 0. Υἱᾷο Ιπίτατ πο ππο ταοπῖ μας οοΠ]σοιαϊς Γαίας, 

Οπῶγεπ/ῖρις οπῖπῃ ποβῖς, ααἱ γογα) Γὰ- 

ΑΠοσαϊ {αγαί, απῖ ποῦ. οοηβθΓί 

ουπι(πο απηΙοΙΠη. 

9 



στο -- 780) 

γες ἀληθεύουσιν 

ἔδωχας Φέρων τοῖς Στοϊκοῖς λέγων ὁ ὡς οὗτοί εἶσιν ο τὰ 

τέτταρα τιθέντες, ὅπερ ἄδηλον εἰ οὕτως ἔχει" 

φαῖεν γὰρ ἂν οἳ Ἐπικούρειοι Ἡ Ἠλατωνικοὶ, σφᾶἃς μὲν 

οὕτω ἔνν ὑμᾶς δὲ πέντε Ἆ ἑπτὰ λέγειν 
ΤΙ οὐ ὀοκοῦσί σοι τοῦτο ποιξῖν, ὑπόταν ὑμεῖς μὲν 

τὸ χαλὸν ο ας εἶναι, οἵ ο μη δὲ τὸ 
: 

ἐν ο ο σὺ τοῦτο προαρπάσας | 

οἷς δύο 

τιθέναι͵ αὐτά. 

μόνον 

Πλάτων δν. ρε χαὶ ἀσώματόν τι ἐν τοῖς οὖσιν εἶναι 

Ἀλλ” ὅπερ ἔφην, πλεονεχτικῶς πάνυ τὸ ἀμ.ιφισύητούμξ- 
νον συλλαθὼν ὡς ἀναμφιλόγως ἴδιον τῶν τι 

ὃως αὐτοῖς ἔκυ, χαίτοι ο βε δω τῶν ἄλλων 

καὶ λεγόντων αὐτῶν τοῦτο εἶναι, ἐ ἔνδα ὃ οἡ κρίσε εως µά-- 

- η 
«ν οι- 

--ᾱ οἶμαι, δ5ι. 

τοῦτο, ὧς Στωϊκῶν ἐστι µόνων τὰ ὃὶς 9ύο τέτταρα 

ἠγεῖσθαι, ὅ ὥρα σιωπᾶν τοῖς ἄλλοις" ἄ πρι ) ἂν αὐτοῦ 

τούτου πέρι διαμάχωνται, πάντων ὁμοίως ἀχουστέον 
Ἡ εἰδέναι ὅτι πρὸς Ἱάριν δικάζε ιν θόξομεν. 

97. ΓΕΡΜ. Οὗ οι δοκεῖς, ῶ Λυχῖνε, ξυνιέ 

βρύλουαι εἰπεῖν. 

Ἂν μὲν οὖν πρόθηλον Ὑένηται 

έναι πῶς 

Ά}΄Κ. Οὐχοῦν σχφέστερον γρ: 

ἀλλὰ μὴ ον Φήσεις. 

ΕΡΜ. Ιδΐσῃ αὐτίκα Οῶμεν γάρ τι- 

νας 9ύο -ν γαι ες τὸ Ἀσχληπειεῖον Ἡ ἐς τοῦ ριμό-. 

κ. κο) (πως --ᾱ Ὀ μ” ω 

κ οἷόν τι λέγω. 

σου τὸ Ἱερὸν, είτηι μέντοι φιάλην τινὰ τῶν ἱερῶν ἅπο- 
; σ 

λωλένα,. Δεήῄσει 24 που ἁμφοτέρους ἐρευνη(ῆναι 
λ /. 

ει την φιάλην. 
τ 

αὐτοὺς, ὁπότε Ἔρος. ὑπὸ κόλπου ἔγ. 

Λ} κ. ἸΚαὶ µάλα. 

ΡΡΜ. δει δὲ πάντως ὃ ἕτερος. 

ΛΥΚ. Πὸς ἵὰρ οὐ, 

ΕΗΡΜ. Οὐχοῦν ἂν 

οὐχέτι 

ἔχει. 

ΛΥΚ. Πρόρηλον 

ἘΡΜ. ἸΚαὶ εἴ νε 

απόλωλεν; εἴ γε 

παρὰ τῷ προτε έρῷ εὕρης αὐτὴν, 

τὸν ἕτερον ἀποθύσεις" πρόξηλον γὰρ ὡς οὐκ ὕ 

/ γαρ. 

Ὁ 3 κα ο. η 
μὴ εὕροιμεν. Εν τῳ του προτερου 

, .- 
πθλαεῳ» ὃ ἕτερος πάντως ἔχει; καὶ οὐθὲν ἐρεύνης οὐδὲ 

οὕτω 25ἱ. 

ΑΙΚ. Ἔχει γάρ. 

ΤΕΡΜ. Καὶ μεις τοίνυν εἰ εὕροιμεν Τθη παρὰ τοῖς 
ες ες 
Ὑτωϊκοῖς τὴν Φιάλην, οὐχέτι ώς τοὺς ἄλλους 

Α Ἀ ὃ πάλαι ἐζητοῦμεν: ἢ 

ἂν ἕνεκα ἔτι χάμνοιμεν 

Ξ οἱ ο, 
ἀξιώσομεν. ἔχοντες τίνος γὰρ 
. 

38δ. ΛΙ. Ὀὐδενὸς, εἴ γε εὕροιτε χαὶ εὑρόντες 
ἷ 2δ1 Έγοιτε εἴἶδεν 

τε 
ἴγο ην τὸ ἀπολωλὲ ος, Ἡ ὅλως Ἱνώρι- 

Νὸν ὃ 
παρελθόντες ἑ 

εἶναι τὸν ἕτερο 

εἴη τὸ ἀνάθημα. δὲ, ὦ ἑταῖρε, πρῶτον 
μὲν οὗ δύο εἰσὶν οἳ ἐς τὸν νεὼν, ὡς ἄναγ- 

χαΐον ἀλλὰ 

χαὶ τὸ ἀπολόμενον αὐτὸ ἄδη- 

ον αὐτοῖν τὰ φώρια ἔχειν, 
μάλα πολλοί τινες, εἶτα χ 

λον ὅ τι ποτέ ἐστιν. εἴτε ς φιάλη τις Ἴσ σχύφος ἢ ατέφανος" 
ὅσοι γοῦν «μας εἷς, ἄλλος αλλο εἶναι λέγουσι χαιοὐδετ .. 
τῆς ὕλης αὔτης ὁμολογοῦσιν, ἀλλ’ οἳ μὲν χαλκοῦ, οἳ δὲ 
ἀργύρου, οἳ δὲ χρυσοῦ, οἵ δὲ καττιτέρου είναι δι 
σχουσιν.. Ἀνάγκητοίνυν ἅπαντας ἀπολῦσαι τοὺς ε 
θόντας, εἰ βούλει εὖ 

ῇ 
φά- 
ἤ 

σελ- 
ῥρεῖν τὸ ἀπολωλός- καὶ γὰρ ἂν δα 

ΧΧ.ΠΗΕΝβΜΟΤΙΜΠΓΡ. 57, 98. 229 

{ Ποποπα ἵπ ρμήοξορμία δο(παΠίΕ1, ἴα ου ῥγῶδρίΗπῃ αἰῑίς 

| ἁα Βοἵσο» ἀθίη]ίςϊ, απ ἀἴσογας., Ίος 655α, αὶ Ρἱ5 ἄπο Ρο- 

παπί ο55ο (πα {ποιΣ ααοᾶ σα 81 Ίία Ἠαβοαί. Ὠϊκονίηι 

ομ{ὰ Ἱερίοιγοί νο] Ῥ]α{ομῖοῖ, 5ο φπἱάθια Ἱία 6ΟΠΊΡΟΠΟΙΟ, γος 

ΑΠΙΦΠΙ Φπἱη(ας αμ! 56ρί6ΠΙ ο 6.50 ἀῑσοιθ. ΑΠ ΠΟΠ ΥΙάθΠ{Ι 

ΠΡΙ Ίου [πσσγα, 411111 Υο5 απἰάσηα 5ο] απα ααοᾶ Ἠοποδίπα 5 

[4011 ΡΟΗΠ Ῥη(αἰΐ5ο55ο, Ἱρίοιναί απίουα 14 αππσά 5Παγο 

515 0 41181 νος ἀἰσᾖ5 6οἵρογα οσ5ο (6 ΠΠΠά πο δἶηί, Ρ]αίο 

Πίου δα ΠΗΤΙ ασ μα ἱποσυρογ ο απἱάᾷ σπα ΤΠ ΤΟΡΗΠΗ Πα {ανα 

65ος Τη Υουο, 41θς Πιοςο ἀἴσσραπα, Ργούδς αινοσαμίου 
14 1ρ5ΙΙΠΑ 46 411ο ἀἰδεορία [αν εοπαργοησμάσδης, {απ(παιή θχίνα 

6οΗΙΓΟΥΟΙΦΙΗ ΒΙΟΙΟΟΡΙΙΗ1 ο55θί, ρορνῖαα,, ἱραίς αβοπά πι 

πθ[πάίσας,, σοι νπάἰσαμ ης ἱάσμη, φἳρί γοφαῖς, οἱ ΦΗΗΠΙ 

6556 4ἱορη ρις, αβί 5α11ο ]πά1σῖο νο] πιαχίπηο, οΡῖπο», οριϊ5 

οδί, 9ἱ απ θη Ισία ΡΙαΠΙΙΠΗ Ίου βαί, Φ(οἱσογΙΙΠ1 5ΟΙΟΓΙΠΙ 
6556 Ρἱ5 πο Ριίανα 556 φΠαἴπους {πα 5416 {αοθπάΠη τ]ί- 
Φπ15. Ώι ἀπί6Π 40 Ίου Ίρςο ορια γοι]η!, οηπος ἅ Πιο αιι- 
διά] 5Η, απ! 5οΙΘΙΦΗΙΗ, ηο5 1Ἡ ορΙΠΙΟΠΘΗΙ ΥΕΠΙΗΤΟ5 66Η: 
4ομαἳ στα ας 1ο]. 

ὅτ. ΗΡΠΜ. Χου γ]άοιἱς πμ, Ἠγοίης, ἱπίε]ίσονο αᾶ 
πι Πα! νοἱασνῖη. 

ΡΥΟ. ΠΒ’ ἀϊισίάἴας ἀἱσσπά πα ομἳ!, 5ἳ απῖά ἀἴνουςι, 
ΟΙ ἄΠΙΘΗΙ {αἱ 4πα]ο απο Ἰη{α[ἱσοραπα ἀῑσος., 

ΗΙΕΠΜ. ΒΙα{1μα «οἷες, αῖά ἀῑσαα.  Ῥοπαππας οηίπι ἆπος 
ποδάσηα πα. Τεοπ]αρί απἲ ἵπ. Ῥασολή ἑοηρ]απα ἵηα 68505 7 
4εἴπάε γουο ΡΙαΙάΠή ἆο 5αοιῖ5 ροιζίαπη. ΟροτίορΙ! φο]]ῄσοί 

ἄληρος οχοι1, π{θυ 1η θἷηιι αβσαξ ρΙα]αι]. 

ΤΥΟ. 9416. 

ΗΕΝΜ. Παλοί απίοια ΟπΙΠΙΠο αἰογηίου. 

1Υ0. Οπἳ πο, δί φαἱάθηα ροζ[[α δρ 

ΗΕΝΜ. Ιί 5ἱ αριις. Ρονοίη Π]απα ἸηγοηθΕΙ5, ΠΟΠ Ίαπι 
Δ1ΤθΥ ΠΠ οχ 1ος: Ρ]αΠΗΠΗ θΗἵηα, Π]απη ΠΟΠ Παῦογα, 

Ἰχ0. 

ΗΝ. ΕΕ5ἱ ποη ηγοηίαμηας 1η δίπα ρεἱογίς, αἰίος οπηΠ/Πο 
μαβοί, οἱ πλ] ροι5ουμ{α[ἴοπο ποφιο δἷς ορι15 οί. 

Ῥ]αΠΙΠΗ, 

10. Παβροί οηπῃ αἰίοι. 

ΗΕΠΝ. Ε{ πο» Ιρίαν δἱ Ππγοπίαμηας. θἱαἰἶπι αριά Φίοίσος 
ΡΙΠαΙαπ, που ]αμὴ εχοπίογο Το](πος ορα5 Ρι(αβίς, 4πἱρρο 
σα] Παβοαηχας αποᾷ ἆπά ση 4 ῶπεβἛπλης: απί ου] ας τοῖ στα- 

μα ρ]5 Ια0ουῖ5 δαππαπας 

5δ. ΕΥΟ. Νας, 5ἳ φπἰάσπι Ιπγοπονῖ5, οἱ Ιπγοπίαπι 

560116 Ροδίμ5. Ἰ]]αά ο55ο 1ά ἵρδιπα, αοᾷ [θιαί ροιά σπα 

απ! ϱἳ οηΠΙΠΟ Ποίπη γοῬῖς δί, 4οπαίππη, 41η γειο, 

ἀπιίσο, ΡεΙππΠΠα 4πἱάθηχ ΠΟΠ ἆ1ο θΠ{ ἵησγοςςὶ η (επρ]απα, 

αἱ πεοθςςο δέ αἰίογαίραῦα αῦσγα Τ6Γ Πτήναπη, 5ο γα]άς 

πη]! : 4είηαε ἵρδαπα αποά ἀοδίάσναίας, απῖά 5ἷέ οὔ5οατΙΠη 

5ί, ΡΙΠαΙαΠ6, αΏ ΦΟΥΡΗΙ5, αἩ σογοηᾶ; απο οΡἴΠῃ 5ΗΠ{ 5α06)- 

ἀοίε5, αἰίς αἰῑᾶ ἀῑσῖί, που 4ο πιαίονῖα Ίρδα ἰπίοι 11ος σοπ- 
γεηῖε, 5εᾷ αλ οχ «γα, αλ αγσοπίσΙΠι 6556, 4ΠΓΘΙΠΙ αἱ, 

αλ α5ίαηηο εςςο ἀἰομηί. Νεσσδςο Ισίίην οί ασ π(1ο {η- 

βτοςς] 5ιΠ{, χΙΟΓΘΟΙΗΠΟΣ, δι {ηνοηίγο γε]ἰ5αοᾷ ἀαριάσταίαΓ: 



2934 Χ.Χ. 
3. λ 

τῷ πρώτῳ εὐθὺς εὕρης Φφιάλην γρυσην, ἔτι χαὶ 

ἆλλους σοι ἀποδυτέον. 

ΤΕΡΜ. Διὰ τί, ὦ Λυχῖνες 

ΑΥΚ. “Οτι αδηλον εἰ φιάλη τὸ ἀπολόμενον ἦν. Τι 

δὲ καὶ τοῦτο ὑπὸ πάντων ὁμολογηθείη, ἀλλ᾽ οὔτι γε 

Δ 
τους 

χουσῆν ἅπαντές φασιν εἶναι τὴν φιάλην" εἰ δὲ καὶ µά- 

λιστα όσο γέ ένοιτο ὡς φιάλη ἀπόλοιτο κρυσῆ, χαὶ 

σὺ πρὸ τῷ πρώτῳ εὔροις φιάλην Ἰρυσῆν, οὐδὲ οὕτω 

παύση ὃ ιερευνώµενος τοὺς ἆλλ ους” οὐ γὰρ δηλόν που εἰ 

αὐτὴ ἦν ἡ τοῦ θεοῦ: ἢ οὐκ οἴει πολλὰς φιάλας εἶναι 

ρυσᾶς; 

ΓΕΡΜ. Ἔ Τε. 
ΑΥΤ. Δεήσει δὴ ἐπὶ πάντας ἰέναι ἐρευνῶντα χαὶ τὰ 

παρ᾽ ἑκάστῳ εὑρεθέντα πάντα εἰς μέσον χαταθέντα εἰ- 

κάζειν ὅ τι ποτὲ αὐτῶν πρέ έποι ἂν θεῖον χτημα οἴε- 

σθαι. 

99. Καὶ γὰρ αὖ τὸ τὴν πολλὴν ἀπορίαν παρεχόµε- 

νον τοῦτό ἐστιν, ὅτι ἕκαστος τῶν ἀποδυῤησομένων ἔχει 

τι πάντως, ὃ μὲν σχύφον, ὁ δὲ φιάλην, ὃ δὲ στέφανου, 

ἐν ἐκ χαλκοῦ, ὁ δὲ ἐχ ασ ὃ δὲ ἀργύρου: εἰ 

1]ῆσα 
καὶ 9 ρ. 
ἓν Α 3 ὃ ἔχει, τοῦτο τὸ ἱερόν ἐστιν, οὐδέπω ὀΠλον. 

τοίνυν ἀνάγκη μι. εἴν ὄντινα ἱερόσυλον εἴπης . ὅπου γε 

χαὶ εἰ πάντες τὰ ὅμοια εἴγον, ἄδηλον ἦν καὶ οὕτως 

ὅστις ὅ τὰ τοῦ θεοῦ ὕφη Ἰρημένος: 

ἔχευ. Τὸ δ᾽ αἴτιον τῆς ἀγνοίας ἕν ἐστιν, οἴμαι, τὸ 

ἄνεπίγραφον εἶναι τὴν ἀπολομένην φιάλην ---- θῶμεν 

γὰρ φιάλην ἀπολωλέναι --- ὡς εἴ γε ἔπεγε Ὕβαπτο τοῦ 

θεοῦ τὸ ὄνομα Ἄ τοῦ ἀναθέντος, Ὥττον ἂν ἐκάμνομεν 

ἔστι γὰρ χαὶ ἴδ διωτικὰ 

καὶ εὑρόντες τὴν ἐπιγεγραμμένην ἐπεπαύμεθ᾽ ἂν ἄπο- 

Οἴμαι δέ σε, ὦ 

"Ἔρμότιμε, καὶ ἀγῶνας ἤδη γυμνικοὺς ἑορακέναι πολ-- πρμότιμε, κ γῶνας ἤδη γυμνικοὺς ἑοραχέναι 
ἢ 

δύοντες χαὶ ἐνοχλοῦντες τοὺς ἄλλους. 

λάκις. 

ΡΜ. Καὶ 

χόθι. 

ΑΥἸ. 

εχαθέζου; 

ΕΡΜ. Νὴ Δία, ἔναγχος ᾿Ολυμπίασιν ἐπὶ τὰ λαιὰ 
τῶν ἨἙλλανοδικῶν, Εῥανδρίδου τοῦ ᾿Ἠλείου θέαν µοι 

προκαταλαβόντος ἐ ἐν τοῖς αυτου ποιες ἐπεθύμουν 

γὰρ ἐγγύθεν ἅπαντα ὁρᾶν τὰ παρὰ τοῖς Ἑλλανοδίκαις 

ἡ 
θρθῶς οἴει" πολλάκις γὰρ καὶ πολλα- 

Ἡ οὖνποτε καὶ παρὰ τοὺς ἀθλοθέτας αὐτοὺς 

γιγνόμενα. 

ΑΥΚ. Οἶσθα οὖν καὶ τοῦτο, πῶς κληροῦσιν ὄντινα 

ὦτινι χρὴ παλαίειν ἢ παγκρατ τιάζειν; 

ΕΡΜ. Οἶδα γάρ. 
ΑΧ. Οὐκοῦν ἄμεινον σὺ εἶποις ὡς ἐγγύθεν ἰδών. 

40. ΕΡΜ. Τὸ μὲν παλαιὸν ἐπὶ Ἡρακλέους ἀγω- 

νοθετοῦντος φύλλα ο οι 

ΛΥΝ. ΝΜέ μοι τὰ πάλαι, ὦ Ἑρμότιμε, ἃ 

ἐγγύθεν, ἐκεῖνα λέγε. 

ΔΑ αν 
ἃ δὲ εἰδες 

ΓΕΡΜ. ἱΚάλπις ἀργυρᾶ πρόκειται Ἱερὰ τοῦ θεοῦ: ἐς 

παύτην ἐμθάλλονται Ἀλῆροι μικροὶ, ὅσον δὴ κυαμιαῖοι 
τὸμε γεθος, ἐπιγεγραμμένοι. ᾿Εγγράφεται δὲ ἐς δύο 

μὲν ἄλφα ἐν ἑκατέρῳ, ἐς δύο δὲ τὸ βῆτα, καὶ ἐς ἄλλους 

δύο τὸ γάμμα καὶ ἑξῆς κατὰ τὰ αὐτὰ, Ὢν πλείους οἵ 

ΕΡΜΟΤΙΜΟΣ δη, 40. ίσοι, 113] 

οἵαυα. δἳ ομίπα αρ ΡΥΙΗΗΗ. 5ίαΓα Ἰπνοπίας Ρἱήρ]αΠ] αι 

ΤΟΑΠΙ, ἄθλλης τε]](ο5 {αιπθπ οροτίοί οχασιο. 

ΗΕΗΜ. Ου, Ἠγοίπε» 

ΤΥ0. Ωποπίαπα οὐδοΙΙΠΙ οί, 5ιίπο Ρ]α]α Τά αησά 

ρου. 5 νοιο Ίου εἰῖαπα Ἰπί6υ οΠΊΠ65 εοπγθηῖαί, αἱ ΠΓΟΑΠΗ 

ΏΟΠ ΟΠΊΠΕς αἰππί ο5δο Ῥ]ήα]απη : 6ἱ 5 ππανίπης ιά, οἵαα 

οοηδί6ί, αΠΓΘάΠΙ Ρ6γ11δ5α ΡΗἰα]αΠ1, {ασια Ῥοπες ΡΓΙΠΙΗΠΙ Ἱη- 

γομίας ΡΗΙα]αΠ1 απγθᾶΠ1, 6 5ίο φπἱ4οπα οχομίοτο αῑος ἀθτὶ- 

Ἠθς5 : Πρ(πο οΠΙΏὰ ΡΙΠΗΠΗ οδί, 51ο Ίος Ίρδα απ ΓΗ{ ἀαῖ : 

απ{ ποπ Ῥηίας Ρ]1γ65 6556 ΡΗία]ας α1γθᾶ52 

ΗΕΠΜ. Ἐσο γετο. 

10. Ορᾳ5 Ιαν ος ρ6ῦ ΟΠΊΠΟ5 Ίο 5ουπίαπάο, απασ16 

αριά 5Ἱησα]ος Ἰπνομία Γαουπέ, ος ΤΠ θάἱο ΡοΠεΓΟ οπηβία, 

οἱ οἷο [ασσγο οοπ]οσίαναπα, απ] {απάσηη λογια ἀῑνίπαπι 

ΡΟΡΡΕΣΡΙΟΠΟΙΙ ραίαιο ἀθοραί. 

39. Τ{οπΙΠΙ ᾳαοᾶ πηπ]ίαπι αἆσο ἀπ Ποπεπα αἴἴονε, Πλιά 

οδε, αιιοᾷ θογΙΠὰ. Ὕαῖ οχασοπίας ππςαπσησο Ἠαβοί αΠφπῖα, 

5οΥ Ρα ππας, αῑας ῬΡμίαΙαΓῃ, ας σονοηα Πα 6ἱ αΏα5 φ]- 

ἆσια οχ ὤ1ς6, οχ ἄΠ1Ο ας, αῑας οχ ανσοπίο: αίτΠα γογο 

απο Ἰαβοί φπἱδαπα, 14 1ρδαπη. 5αὔΓΙΠΙ 5Η, ΠΟΠάΗΠΗ Ραΐεί. 

Νοσαςςο Ισίίαν οΙΠΙΠΟ οί ἀηΡΙίανς, 4πθπῃ ἀῑσας 5ασγΠασιὴ : 

πβί, οιαπα δἳ βΙηΙα. Παμογοηί ο1ΠΟΣ, σὶό (αού1θ οΏδει]- 

ΤΗ ο5σεί, οπῖς 5ἰί αἱ ἀαἱ νο 5αγρι]σσοί : Ποοί οΠΓη ρῖ- 

γαία σπο(ιο µαβεγο, Οα1δα απ{εα Πλ» ἱρηογβη ία) αμα οδὲ, 

Ραΐο, απο Ιπ5οπΙρίΙοπθΠα ΠΟΠ Ἰαροί ἀοσιάεναία ρ]ίαία (ρο- 

ΠΑΠΠΗ5 οηΏΙπ Ππ{θνίπα, ῬηαἰαΙ ἀασίάσνανἩ) τ παμι. 5ἱ Τη5ου]- 

ΡίΜΗΙ οἳ ἀαῖ οδςεί ποιπθη, απί ἀοπαπ!ῖ5, πα πας ΙάΡΟΓΑΓΕΠΙΗ5, 

Ἰηγοπία(α ο αια’ ΙηδοΠρία οδί, 4Ε5ΙΠΘΥΘΠΙΗ5 6ΧΙ6ΓΟ αΠἱ05 

οἱ Ππο]οξ[αηα Π]ῖς Γα0οςδθις.. Ῥιίο απίοη ἰα, Ηοιποίπιο, 

Εγηηπ]έος οἰἶαια 5ρε υἰ(ς5ο Ἰη405. 

ΠΙΒΝ. Βοσίο ρηίας : 5ρο οΠ η) νἰά1, εἰ ππ]15 Ἰοοῖ». 

ΙΥΟ. Ναπιαυῖά ΙΙ ΠΚ ΠΑΡΙ Ῥορθ Ίρδος δεαἴδι εενΊᾶ- 

ΤΙΜΗ ρα 5ά6ς ο 

ΗΓΠΝΜ. ουίῃ προς ΟΥ ΗΡΙ αἲ ςΠηὶδίταπα Ἠο]]αποςίσα- 

τα, Ἠναπανίάα. Ί16ο δρεσ(απά1 Ιου η οὐσαραπίς. ἵπ 

εαΐς οἶνίρις : οπρίθβα Πα οΠΙΠΙ οχ ΡΓΟΝΙΠΙΟ Υ1άσγο ουηηία 

αριά Ηο]αποαῖσας Πεγοη{. 

ΤΥΟ. Ἱίασαο ποδίῖ Ίου (ποηπαθ, Ἡτ 5ο σΏ(ΗΗ 4161 θηέ- 

ο απί Ἱαοία οσγίατο απί ραπογα[ῖο ορον {θα 

ΗΕΗΜ. Νον! οηίπῃ. 
ΙΟ. Πας πηθ]ίας ἰπίο ἀἰχοις, αἱ γ]άσιῖ5 ον Ρἱ0- 

ΧΙΠΙΟ. 
40. ΗΕΠΔΙ. Οἶμ απϊᾶσπα, Ῥγρίάο οοίαπα]ηῖς Ηοτευία, 

Ιαν! [οἷῖα ---- 

116. Χο ἵα παϊμί απίααα, Ηοιποίίος 5εᾷ απ εκ 

Ρτορίπαιιο ν]άἰδίῖ, θἳ ΠΙΑ. 

ἨΤΠΝΙ. Ὅνηα αγσοηίθα Ρτοροξίία οδί, ἀεῖ 5αογὰ : 1Π χαΠ6 

ρα:γα» [ΡΑΡΙΠΙ Ἰηδίας δογ{ες Ἰηᾖ{οπηίη, Ἰηδορία. ΤηςοιΙ- 

Βίέως πίστη Ὀἰηϊς Α. Ὀἰπῖς αἰῖῖς Β,, αἰῑῖς Ρἱπῖς 6, οἱ εοάσι ή 

πηοᾶο ἀεἴποορς, οἱ Ῥίητος αἰμ]οίω Γαθρῖπέ, αί ἆπς 5ΕΠΙΡΟΓ΄ 



(πθὮ, 784) 

ἀ ο ΄ εά 

τὸ αὐτὸ γράμμα ἔχοντες. 

στος προσευξάµενος τῷ 

ἀθληταὶ ὥσι, δύο ἀεὶ κλΏῆροι 
Πεοσελθὼν ὃ δὴ τῶν ἀθλητῶν ἕκαστ. 

Δύ καθεὶς τὴν χεῖρα ες τὴν χάλπιν ἀνασπᾶ τῶν κλή- 

ρων ἕνα καὶ µετ᾽ ἐκεῖνον ἕτερος, καὶ παρεστὼς µαστιγο- 
; 

φόρος ἑκάστῳ ἀνέχει αὐτοῦ τὴν χεῖρα οὗ παρέχων 

Ἁπάν- 
» λ 

ἄναγνῶναι ὅ τι τὸ γράμμα ἐστὶν ὃ ἀνέσπακεν. 

των δὲ ἤδη ἐχόντων ὅ ἆλ ἱυτάρχης, οἴμαι., Ἆ τῶν Ἑλ- 

λανοδικῶν αὐτῶν εἷς --- οὐκέτι Ἱὰρ τοῦτο µέμνημαι---- 

πε Ξρνιὼν ἐπισχοπεῖ τοὺς Ἀλήρους ἐν κύχλῳ ἑστώτων καὶ 
οὕτω τὸν μὲν τὸ ἄλφα ἔχοντα τῷ τὸ ἕτερον ἄλφα ἄνε 
σπαχότι παλαίειν ἢ παγκρατ τιάζειν συνάπτει, τὸν δὲ ὺ 
βῆτα τῷ τὸ βῆτα ὅμοίως χαὶ τοὺς ἄλλους τοὺς ὅμογράμ- 

µους κατὰ ταύτα" οὕτω μὲν Ὑὰρ, Ἡ ἣν ἄοτιοι ὥσιν οἳ 
δ/{ν 

ἀγωνισταὶ, οἵον ὀκτὼ Ἆτ τέτταρες ἢ δώδεκα, ἣν δὲ πε- 
: : ορ 

βεττοὶ, πέντε ἑπτὰ ἐ ἐννέα, γράμμα ε περιττὸν ἑνὶ κλήρῳ 
ἐγγραφὲν συμθάλλεται τς, ἀντέγραφον ἄλλο 

ἔχον. 
Ἂ να - 2.4.  νων, ἐστ ἂν ἐχεν 

| ἀντέγραμμα” καὶ ἔστι τοῦτο οὗ μικρὰ εὐτυγί 
ἀθλητοῦ., τὸ μµέλλειν ἀκμῆτα τοῖς κεκµηχόσι συι- 

Ύου ἀγωνίσωνται: ϱυ 

ᾳ 
Π ία τοῦ 

πεσεῖσθαι. 

41. ΛΥΚ. Ἔγ ἀτρέμ ας: τούτου γὰρ ἐδεόμην µά- 
ς 3 / μ ιά . 

λιστα. Οὐκοῦν ἐννέα ὄντες ἀνεσπάκασιν ἅπαντες καὶ 
ὰ . 

ἔχουσι τοὺς χλήο βους ο πεν «δόση βούλομαι γάρ σε όν ῳ- 4 5 ε ῄ οί) 

γράμματα, ν καὶ οὐ πρό: 
/ 5 ἔφεδρός ἐστιν, ἣν μὴ ἐπὶ π 

τούς. 
ΕΡΜ. Πῶς, ὦ Λυχκ 
ΑΥΚ. Ἀδύνατόν ἐ 
κα ως να ς ἐκεῖνο τὸ δηλοῦν τὸν ἔφεδρο ον 
ο - 2 κ. ε) ε στι εὕροις, οὗ μὴν εἴσῃ γε εἰ 

τς ὰν 
Ρηται ὅτι τὸ Κἢ τὸ Μ ἢ τὸ τὸ Χξιροτονοῦν τὸν 

[η 

ἂν τῷ Α ἐ ἐντόχης, ξητεῖς τὸν τὸ ἔτε- 

προ» ἐ 

ἄντας τον, χαὶ συζ ζεύξης πὺ- 

µ / 
το γραμ. μα 

» η τὸ μὲν α 

ἑκνός ἑ ο οὐ γὰρ προεί- 

γράμμα ἴσως ἂν 

ρον Α ἔχοντα χαὶ εὑρὼν ἐ ἐκείνους μὲν ἤδη συνέζευξας. 

ο ομᾶ. δὲ ο. τῷ ον τὸ ἕτερον βῆτα ὅπου ἐστὶ 

οιῶς -Ἡ ἐπὶ πάντων 

τῇ ὅ τὸ µόνον γράμμα 

.- ο νανε ταγώνιστον. 

.ἘΡΜ. Τί δ᾽ εἰ ἐκείνῳ πρώτῳ Ἠ δευτέρῳ 
.- τί ποιήσεις; 

ΑΥΚ. Οὐ μὲν οὖν, 

εἰδέναι ὅ τι καὶ πράξεις, 

ἐστιν ὃ ἔφεδρος, η δεήσει ἐπὶ πάντας 

ἴδεῖν εἴ που αὐτῷ γράµµα ὅμοιόν ἐστιν; ὡς ο γε 
τν. ος - 

τοὺς πάντων κλήρους ἴδοις, οὐκ ἂν µάθοις τὸν ἔφεβρον. 

ΕΡΜ. Καὶ μὴν, ὢ Λυκῖνε, ῥπδωςὁ ἂν µαάθοιμι: ἐπὶ 
Ἰσῦν. τῶν ἐννέα Ὃν τὸ Ἐ εὕρω πρῶτον ἢ δεύτερον, οἴδα 
ὅτι ἔφεδρος ὃ τοῦτο ἔχων ἐστί. 

ΑΥΚ. Πῶς, ὦ Ἑρμότ 

ἘΡΝ. Οὕτως τὸ Α δύο αὐτῶν ἔχονσι καὶ τὸ Β 

τῶν λοιπῶν δὲ τεττάρων ὄντων οἳ μὲν τὸ ὁμοίως δύο, 
ς οἳ λ ΜΑ. 2 ,οἳ δἑτὸ Δ πάντως ἀνεσπάχασι καὶ ἀνήλωται ἤδη ἐ 

ἃ, ". Γη αθλητὰς ὀκτὼ ὄντας τὰ τέτταρα γράμματα. ΔΠλον 
ΕΤΕΙΑΝΤΓΕ, 1. 
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5ογίες εαηάεπῃ Πτεταπα Παβεαηέ. Δεσοᾶεης αμἴεπα αἰΠ]θίαγανα 
ππηκᾳπίδηιε, Φογεπι Ῥτεζαίας, ἀθηιίσκα ἵπ ΠΓΠΑΠΙ ΠΠ 
5οΓΠππι "παπα εχἰταλῖ!, ϱ{ Ῥο5έ Παπῃ αΗαςς αξίαηςᾳιιο πΠῖ- 
οπῖαπε Πασε]Η [ες παπα ας τοίῖηοί, πες εἰπῖς [αι τῖ- 
4ετε απ αἲῖ Πΐετα Ύπαπι εχίταχεη:. Οπηῖρις απἴεπι 
5πσμα Ίαπι Παρεπίῖρης, Αἴγίατείμα ρπίο, απί ἵρεοταπῃ ππῃς 
ΗεΙΙαποβϊσαταπα (Ίου επῖπι ποπ. Ίάπι γεζογᾶος) οἴγομπιῖρης 
Πηβρίοἴῖ ςοτίες κἰαπίῖαπη οἴγομ]ο,, αίαπο Πία θι1Πι αυὐῖ Α μαρεί, 
εππα 0 ααἲ αΠεταπι Α εχίταχΙ!, αἆ Ἰπείαπι το] ραποταβσπι 
εοπηραταί «ἴπηΠίίεταπε επι ουῖ Ὦ οτεπῖε, ουπα αἸίογο απ 
Β Ἰαρεῖ, εί τε]ῖηπος εἶαςάπι Πίεγα» οαάΘΙη ταβῖοις. Αίαάπθ 
1ία απἶάεπη 5ἱ ρατῖ ΠΠ ΠΠεΓο εἶπέ αἰμ]οία», οσΐο Ῥηαΐα, φπαίίπος, 
ἀποδεεῖπι : 5ἳ γετο ἵπιρατί ἨΠΠΠΕΤΟ, (πἴπαιθ, 5θρί6ΠΙ, Πο- 
γεπα; Πίετα απαάαπι Ίπρατ εἰ Ίρεα, πῖ ἰαηίαπι 5ο ἵπ- 
5οηρία, τεςροπάεπίοπη οί αἰῖαπι ποπ Ἠαβθης, ουΠα το]απῖς 
ἨηῃοΙατ. Ἠαπο απῖ ετίταχοεΠΕ, 5αμ»ῖάεε, εκεδρεείαης ἆππα 
ΠΠ εοτίαγεῖηξ: ποῃ επῖπι Παβεῖί ος αἄτειςο ςἳβῖ ΤεΞΡΟΠάεΠ- 
{επι ἸΠεταπῃ. Ἐΐ εσί ἴ]α ποη Ῥατνα αἰλ]εία. Πεἰεῖίας, απ - 
Ἰπίεσεγ οοπηπηΠ{εμᾶις ςἲϊ [αβραίις. 

41. Ίο. Πιβίςίο : Ίος επῖπα Πιαχίπιε πηηῖ ορι5 οιαί. 
1Εἴἴαν ποσεηα (πΗΠΗ ς[πῖ, εν {γαχεγηπ! οἵηΠες θἱ Παρεμέσοσίες. 
ΟΙτοπήεης Ιίαππε (γο]ο οπῖπα {ε Ίαμα Ῥτο ροείαίοτο Ἠεβα- 
ποάίσαπα [ασθγε) Πιςρῖεῖς Ἠίεγας, πες τίας ρπίο ἀῑάίοστις, 
απῖς 5πΏσεξςος Ἰ]α 5ἵΐ, απαπι (απ γοπεγῖς αἆ ΟΠΕΣ; 
ἑοξαιε εοπιρατατεΓῖς. 

ἨΗΕΕΜ. Ου]ά Πα, Τγοἴπθ2 

ΗΥΟ. Εἰετὶ ποη μοίεςί αἱ 5ίαίιπι Ἰηγοηίας Πΐρταπι Π]απι 

5ησεςςοσῖς Ιπάῖσσπι, αί Πέοταπι Γοτίε Ἱπγεπῖας, 5εᾷ πίταπι 

Ἠιεδίί, πεσεῖες. Ἀθφπε επῖπα ργααἴείμα οδε, ααἲ Καπί 

απί Τ ε-εα απ 5αΏσεξκοτοπα Ιπάϊσαί, 8εᾶ αὈὶ ἵπ Α. Ππεῖ- 

ἀεῃῖς, απωτῖς εππα απῖ αἰίοταπι Α Ἰαυεί, 6υ(πε Ἰπγεπίο, 

Ἠ]ος Ίαιη σοπηµατας : εἔαπαπι ἵη Β Πποῖαϊς, αΠετα Β αὈί 5ἰέ 

απαῖς, Ἰηγεηία: τεδροπᾶσης, ας 46 οπιπῖρας Ἰπη]ίος, ἄο- 

πες Τε ΠΡΙ τεήπαπαίας, 5ο]Πατίαπη Πέεταπι Ἰαρειις, ουί π]]α 
εκ ατεσ5ο γεςροπ(ν!. 

:ΗΕΒΝΜ. Οπῖᾶ τετο ςἳ ἵῃ Π]απι Ρείπιο απί 5εειπᾶο ἵπ- 

εἶᾶας., απῖᾶ [αεῖες» 

ΤΥΟ. ἨΠπίπιε απἷά εξο εἶπι [αοίατας απαηίατ: 5εᾶ {α 
Ἠεμαποᾶῖσα, 5ο τοῖο, απῖᾶ [ασίατας 5ἶς ; αέταπα ἰαίἴπι 
5ἱς ἀῑείητιας, Ηῖο εσί 5Ώδεκςος, απ αἆ οπηπες ϱθς ΟΓΏΕΙΠ. 
εππάππα ρηΐες, εἰ τιάεπάσπα 5ἱ απα 1ρῖ Πίεγα ςἰπη]]ς 5ἷέ : 
αίσπε αἀεο πὶςϊ οπιπῖαπα 5ογίες τ]άετῖς, ΠΟΠ ἀῑδοας 5Ώςες- 
ΞΟΓΘΠΗ. 

ΗΕΒΝΜ. Οµἵπ, Ἰγεῖπα, [ασε ἀῑδοαπη. Τηί6ς ΠΟΥΕΠΙ οΠἵπι 

5ἰ Ἐ Ῥτίπιο ἵπγεμετο, απϊ 5εουπᾶο Ίοσο, πογῖ, µαπο πὶ ᾶ- 

Ῥεαί, εξςο 5ΙΏδθξςςογεΠῃ. 

ῶΥ0. Ουά Τα, Ηοιππο πε» 

ἨΕΕΒΜ. Ἡοσιποάο: Α ἆπο Πογαπα παμεπί, Β ΙΠάεπι ἆπο; 

τε]σπῖ, αααπα 5ἶηί σπαίποτ, ἄπο 6, Ὦ απίετη αΠῖ ἆπο οπηΠΙΠΟ. 

εχίταχεγιηί, οοπειπηία(πε επί 1 οείο αλ]είας Πίετο αισί- 
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ια ΄ - ο ΔΝ Ν εὖγοω / Ν 

οὖν ὅτι µόνον ἂν οὕτω περιττὸν εἴη το ἑξῆς γραμμ τὸ 

Ὦ),, καὶ ὃ τοῦτο Ανεσπαχὼς ἔφεδρός ἐστι. 
.τ”- σχ σ / .ω. 

ΑΚ. Πότερον, ὦ Ἑρμότιμε, ἐπαινέσω σε τῆς συν- 

΄ Ἂ . / / 3 

έσεως, Ἡἢ θέλεις ἀντείπω τα Υ 
ας 
ἂν ἠ 

ΙΡΜ. ΝΟ Δία: διαπορῶ μέντοι ὅτ 

τειπειν ἔχοις πρὺς τὸ τοιοῦτον. 
πε” μα ο. / / 

43. ΛΥΚ. Σὺ μὲν γὰρ ὡς ἕξῆς πάντως γραφομενων 
στ. 

/ 
Α., δευτέρου δὲ 

-ω Ν ΔΝ ΔΑ “. ν. Ἂ .) α- .. -υ” ελε 

τοῦ Ὦ χαὶ κατὰ τὴν τάξιν, ἄχρι ἂν ἐς ἓν αὐτῶν τελευ- 
, ο δ. ν κ ων ο/Φ / 3 / 

πτήση ὃ ἀριθμὸς τῶν ἀθλητῶν" και οιόωμ: σοι Ολυμπία- 
ση ἴ η η 

τει! νὰ . Ν / 3 / / 

Τί δὲ, εἴ ἐξελόντες ἀτάκτως πεντε 
5 

ἐμοὶ δοχοῦντα, ὁποῖα 

Α. ν΄ ἂν εὔλογον ἂν- 

Ξ / ο. 
γραμμάτων εἴρηκας, οἵον πρώτου τοῦ 

σιν οὕτω γίγνεσθαι. 
3 . Δ Ν 

γράμματα ἐξ ἁπάντων, τὸ Χ. καὶ τὸ Σ χαὶ τὸ 7 καὶ τὸ 

σ΄ Λι Δ 
» κ. . 

Κ καὶ τὸ Θ, τὰ μὲν ἄλλα τέτταρα διπλα ἐπὶ τῶν κλή- 
ανα ἕως ο ο μα 

ρων τῶν ὀχτὼ γράφοιµεν, τὸ 55 7 µόνον ἐπὶ τοῦ ἐνάτου, 

ΔΑ αλ Αι ον ο Μ. σ {ό ΔΝ Μ δν / / 

ὃ δὴ καὶ δηλοῦν ἔμελλεν ημιν τον εφεόρον, τι ποιήσεις 

ας δν . - : 
πρῶτον εὗρὼν τὸ 7; τῷ διαγνώση ἔφεδρον ὄντα τον 

” ςᾖ-δὶ Δ Σι / 2' νΝ [έ4 3 νλ ” ου 

ἔχοντα αὐτὸ, ἣν μὴ ἔπι πάντας ἐλθὼν εὕρῃης οὐδὲν αὐτῷ 

ο σ ο κω .ω κο 

συμφωνοῦν; οὐ γὰρ εἶχες ὥσπερ νῦν τῇ τάξει αὐτῶν 

/ 

τεχμαίρεσθαι. 

ἘΡΜ. Δυσαπόχριτον τοῦτο ἐρωτᾶς. 
υπ δ ΝΔ Δ 

{4. ΛΥΚ. Ἰδοὺ δὴ καὶ ἑτέρως τὸ αὐτὸ ἐπισκόπη-- 
/ Ν λ ας, / -ω 

σον. Τί γὰρ, εἲ μηδὲ γράμματα γράφοιμεν ἐπὶ τῶν 

/ ο, - ν εν ο η 

Χλήρων, ἀλλά τινα σημεῖα καὶ γαρακτηρας» οἷα πολλὰ 

ε) /΄ - ος . ολ ο / ος, κε 

Αἰγύπτιοι γράφουσιν ἀντὶ τῶν γραμμάτων» χυνοχεφά 

Δ Ρ λ / / 3 

λους τινὰς Όντας χαι λεοντοχεφάλους ἀνθρώπους, Ἆ 

κα Ἂ η ”/ Ε / 3 / οῄ ου 

ἐκεῖνα μὲν ἐάσωμεν, επείπερ ἀλλόχοτά ἐστι: φέρε ὃξ τὰ 
ο κο 9ἱ ο 5 

μονοειδῃ χαὶ ἁπλἈ ἐπιγράψωμεν ὣς οἷόν τε εἰκάσαντες 

ἄνθρώπους ἐπὶ δυοῖν κλήροιν, δύο ἵππους ἐπὶ δυοῖν καὶ 

Β / Φ/ πρ / ω ἳ) 2 / / Ε 

ἀλεκτρυόνας δύο καὶ Χυγας 9ύο» τῷ δὲ ἐνάατῳ λέων ἔστω 

5 3 / ο. 

ποὐπίσημον. ΄Ἡν τοίνυν τῷ λεοντοφόρῳ τούτῳ κλήρῳ 
ο ροονς-α 1... «ἴ αν αϐ ορ Ἡ Ἡ ῥμαίς 

ἐν ἀργἩ ἐντύ/ης» πόθεν ἕξεις εἰπεῖν ὅτι οὑτός ἐστιν ὃ τον 

ο σ- Ἂ Δ θ .σ πῇ οὐ θν. 9 

εφεορον ποιων, ην μη παρα εωρησης ἁἅπαντας επιων ει 

Ἅν , 3 
τις καὶ ἄλλος λέοντα Ξγει; 

ΤΕΡΜ. Οὐκ ἔχω ὅ τι σοι ἀποχρίνωμαι, ὦ Άνχῖνε. 

45. ΝΥΚ. Ἐἰκότως: οὐδὲ γὰρ εὐπρόσωπον οὐδέν. 

Ἂ 3” Ἀ Ν Ε λ τα) Ν /᾿ 5 

Ώστε ἂν ἐθέλωμεν ἢ τὸν ἔχοντα την Ἱερὰν φιάλην εὖ-- 
ΕΕ ο ον Ακ τά / οκ». ος. 

ρειν Ὥ τον εφεορον η τον αριστα ἡγησομενον Ἡμ.ν ες την 

/ ΜΑ να 

πόλιν ἐκείνην τὴν ἸΚόρινθον, ἐπὶ πάντας ἀναγκαίως 
κ) » κ λε / ά ΄ ΔΝ ο) 

ἀφιζόμεθα καὶ ἐξετάσομεν ἄκρως πειρώμενοι καὶ ἄπο- 

δύοντες καὶ παραθεωροῦντες: μόλις γὰρ ἂν οὕτω τἀληθὲς 

Ε να ο. κα, νοὦ 
ἐκμάθοιμεν. Καὶ εἴ γέτις μέλλει σύμβουλός μοι ἀξιό-- 

/ ται 
πιστος ἔσεσθαι Φιλοσοφίας περι, Ἠντινα Φιλοσοφητέον» 
π 

Ἀ νψ. ͵ ν εν ο” πως. / 

οὗτος αν εἴη μογυος ὃ τὰ ὑπο πασων αυτων λεγόμενα 

αλλ ς µ αν ος ͵ 
εἰδὼς, οἳ ὃ) ἄλλοι ἀτελεῖς, χαὶ οὐκ ἂν πιστεύσαιάι 
ΙΡ ηλ Ν ο ση Σ / Ακ 

αὐτοῖς, ἔστ ἂν καὶ μιᾶς ἀπείρατοι ὡσι' τάχα Ύαρ αν 

κ ος 4 πας ορ ο / 

ᾗ ἀρίστη ἐχείνη εἴη- Οὐ γὰρ δὴ εἴτις παραστησαµε- 
. - ΄ τω αν 3 

νος καλὸν ἄνθρωπον λεγοι τοῦτον ειναι χάλλιστον ἂν- 

[ή 5 / ο .ω Ἀ Α΄ σα Άτω 

θρώπων ἁπάντων, πιστεύσαιμ.εν ἄν αὐτῷ, ἣν μη εἰδῶ- 
ἢ 

ος, / 9 / ε/ ει λ Ν λ 

ψ-εν οτι παντας ἀνθρώπους εοραγεν᾽ ισως μ.εν γαρ και 

, μα αρκίά τος 13 μα ος δὲ ον 

οὗτος χχλας, ει οξ παντων χα. λιστος ουχ αν εγοι εἴοε- 

ας ή ον 
ς δὲ οὐκ αὐτὸ µόνον καλοῦ» 

/ 
3 Ν σω Χ { 

ο» 

ἀλλὰ τοῦ καλλίστου δεόµεθα, καὶ ἣν μὴ τοῦτο εὕρω- 
γ 

δν. 4 .. λ 5 

ναι μὴ ἴδὼν ἅπαντας. Ἠυει ' 

κ ος οτν πλ 3 ὰ 
μεν, οὐόεν ημίν πλεον πεπρΆγθαι ἠγησόμεθα: οὗ γὰρ 

ΧΧ. ΕΡΜΟΤΙΜΟΣ. 45 --- 45. ἴσθα --τ7) 

(που. Αβραταί Ισίίασ 5ο]απ Ίέα παρα οπα [α{αγαπα ῥγοχίσιαπα 

Ιἰίσγαπι Ἐ,, ααππα1ο απῖ Π]απα οχἰταχοι, ο5δε 5ηΏδοδεύτονη. 

110. παπι, Ἠογπιο[ίπια, Ρε επ[ἴαπα ἵπαπα Ἰσυάαρο -η 

τὶς οοπίτα ἀἴσατη απο πω] γἱάσαπίαν, απα Παζ ππ(πο ἀθιηαι 

Γαθτϊη{» 

ΗΓΕΜ. Οαίπ ἀἴσο. Νοι οοπηπαἰπίσεος εηπ{ᾶσπα απ]ά οαπι 

γ4ΠΟΠο ἵΠ {αἲ το ἀἴσθγο οοπίτα ροδ»ῖ5. 

43. ΤΟ. Τα απἴᾶθηα Ἱἴα ἀῑνΙ5, {απαπαπα ογὔ(πε ἀείη- 

66Ρ5. 510 ομημίπο 5οηραΠίΓ Πίονο , Υνοιαί Ῥιίπια Α, αἴῑθνα 

Β, οἱ 5ίο οι1πε, ἄοπου ἵπ απᾶ Π]αναΠὰ ΠΗΤΠΟΡΙ5 αἰρ]οίαταπι 

Δοβοῖαί. Λο ἄο Επί, Οἰγπιρία ία Πο. Οπίά γοτο, . 

ςυπηῖς 5ἶπο οτζμα (πίπαιο ος 6,57, Ἑ, νο]ίφπας 

αἰά σπα φπαΜπος Εἱ5 απαπη(πο ἵπ οσο δογ1ρις. 5ο μαππης, 

7 απίσπη 5ο]πη ἵπ ποπᾶ, αποᾶ 5ο[ίεοί ἀεεῖσπεί πορῖς 5αἩ- 

«οςογσπι : ααῑᾷ Γαοῖες, 5ἱ Ρηυπα 7 Ἰπνθμίας2 απαπᾶΠι πε 

Ππίο][ίσος βΏ5655οΓοπα 655ε πὶ Ἠ]άπι Ἰαῦθαί, πῖδὶ αἆ ΟΠΊΠΕΣ 

ποσσοάσης. Ἰηνοπίας παπα 61Η. ϱἳ εοπγοπτα» ΠΟΠ. θΡΙΠΙ 

Ροΐστας, πῖ πιοᾶο, οχ ονάΐπε Π]αναπα Παά ΙπίοΠίσοτε. 

ΗΕΒΝ. ὨἱβΙοΙο οδί αἲ τεδροπάθμά πα σποᾶ τοσα5. 3 

44. 10. Έσσε αο αἴῖαηι πιο. Ίάεπι Ἠ]αᾶ. οοΠςΙάεγᾶ. 

Οι]ὰ οπίπῃ, 5ἱ πε(πθ Πίοιας κοήραπιας ἵπ 5ου Ηριις, δε δἰσιᾶ 

αθάαπη 6ἱ ποίαδ, ἄπο 5ΕΠΕΡΕ Εαγριϊ πνυ]ία ορια, Ῥι 

Πεοιῖς ρίησεπίες εαηϊηῖς απί Ἰοοπίηϊῖς οαριρις μομιίποςς 

απ Π]α απἰάεπα ΥοπαπαπηΙ5, 4111 αὐδανάα επί 5εᾶ 3θε 

ή[οσηιῖα Ί]]α οἱ 5ἰπηρ]ίοἷα Τη 115 ΡΙηΡΑΡΙΗ5, ομεοιναία απα- 

έππι Ροῖοςί κα ΜΜ ἶπο, Ἰουυῖμος 1η 4παβις 5ουΗρς, πα 

Ἱη ἀπαῦις 66198, οἱ παἲἰο5 4105, εί άπος οπΠ65, ποπ” Π{ΘΗΗ. 

ποία ορίο Ίδο.. Ἱπ Ἠαπο Ιρίματ 5ἰσιαίαπα Ίθοπα 50Γ{6Η1. 5ἱ 

ΡΙΠΗΙ Πποῖδαδ, ππάς Παρευῖς ἀϊέεια, παπο 6556 ασ” ει» 

«οςκοοπα [αοῖαί, ηὶςὶ απο οΏθιπάο ΟΠΠΕΣ Ἰπδρεχοιϊς, 5ἱ 
9 

αα εἴῖαπα α)ία ΙΕΟΠΕΠΗ Ἰαῦθαί2 

ἨΕΗΜ. οι Ἰάμεο φποᾶ Εμ, Ἡσοῖπο, ΥθΕΡΟΠάΕΩΙΗ, 

45. νο. ΝΠΙ πηγα: Πθ(πΟ ομίΠι. ΦΡΕΟΙΟΣΗΠΙ απ]ά- 

απαπα. οδὲ 4ποᾷ γοςροπᾶ οι! Ροδ5[.. Πασπε φἱ νο]ασπιας 

τοὶ ο απὶ απγοᾶπα ῬΗία]αΠα Ἰαῦοαί Ἰπνοπίτο, γοὶ 5αμβεςδύ- 

τοῦη το] ορνῦα, ἵπ οἰνΠαίουη. 1]άΠῃ Οσον παπα 416δΠ, 

πα οιηπος ποσοσρανῖο ἀεγαπίεπηας, εἴ ἹππΙτοπηας 5ΠΩΙΙΟ 

ορετο {οπίαπίες, εἰ οχαοηίος, οἱ μη αλῖς οομ[ογεηίος : 

τὶς οπίπι γα] σὶο νοτιπι Ρουαϊδοανας.  Εἰ 5ἱ απἲ5 πιλιί, 1: 

{ωνας οδί οομςΠΠατίας Πε ἀἱρηιις 4ς Γ]οδορ]ία ος απίς 58” 

σαθπᾶα σἷέ, Ἠ]ε Πιο εο]ας, ααἲ οὰ Ύπῶ αὐ οπή ρις ἀἱσμη» 

(ας πονοηῖε τ το (1 ΟΙΗΠΕ5. ΤΠ ΕΠΙ ΠΟΠ. γοπ]σηί, πθήπε | 

Ἱς ογοδἰᾶονίπα, ἆππα γθὶ υπίας 5εοία 8η Ίσπα : υπ πῃ 

0 1ρ58 Γαθηῖξ ορίπια. Χθπιο 6ΠΙΠΗ 5.18. 5ἱ αιῖς ΠΠ 

ποδῖς Ποπήποπα αἀαπσαί, Ἠαπεαπο ἀῑσαί ο.ςο ου ΗΠΗ 110” 

ὑπ Πο οποάαω5» πἰςὶ 50ἱαΠΗΗ5 ΟΠΛΗΟΡ 

Ἠλπ Ἱοπιίμος υἰάϊς5ο. Εουίε ου(ὴ εἰ Ἰο απἰάεπι ΡΗΙΕΊΕΙ : 

«Ἡ νογο οπΙΠΙὰ Ρα] δι ηα5, 5616 ΠΟΠ Ρροβῖέ αι] ΟΠΙΠΟ5 

πο νάομ!, Νο απίθηι πο ΡΗ]ΟἨΓΟ ςοἸπη, 5ο. Ῥα]ο]ιοί” 

τἶμπο ορ5 Ἠαβονηα5: εἰ Ίου πῖςϊ Ἱπνοπογπηα5, πἰἱ ποβίεή 

Ῥεο[εοῖςσε νάομίπηαν. Χεάπε οπίπι σατἲς Ἰαομήνοας 1η Ρο] 
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ἀγαπήσομεν ὁποιῳδήποτε καλῷ ἐντυχόντες, ἀλλ᾽ ἐκεῖνο 

τὸ ἀκρότατον ζητοῦμεν κάλλος, ὅπερ ἆ 

46. ΕΡΜ. Ἀληβῇ. 

ΑΥΚ. Τί οὖν; ἔχεις µιοί τινα εἰπεῖν ἁπάσης ὁδοὺ 
« 

πεπειραμένον ἐν φιλοσοφία, χαὶ ὃς τά τε ὑπὸ Πυθαγό- 
βου καὶ Πλάτωνος χαὶ Ἀριστοτέλους χαὶ Χρυσίππου 

καὶ ᾿Επικούρου καὶ τῶν ἄλλων λεγόμενα εἰδὼς τελευτῶν 

μίαν εἴλετο ἐξ ἁπασῶν ὁδῶν οληῆ τε δοχιµάσας χαὶ 

πείρα μαθὼν ὡς µόνη ἄγει εὐθὺ τῆς εὐδαιμονίας; εἰ 

γάρ τινα τοιοῦτον εὕροιμεν, παυσόµεθα πράγματα ἔγον- 
τες. 

ῃ ΑΔ ον 
γάγκη ἓν εἶναι. 

ἘΡΜ. Οὐ ῥάδιον, ὅ Λυχῖνε. τοιοῦτον ἄνδρα εὑρεῖν. 

47. ΛΥΚ. Τί δὴ οὖν πράξοµεν, ῶ Ἑρμότιμε; Οὐκ 

ἀπαγορευτέον οἶμαι, ἐπεὶ μηδενὸς ἡγεμόνος τοιούτου ἐς 

γε τὸ παρὸν εὐποροῦμεν. Ἆ ρα τόδε πάντων ̓ κράτιστόν 

ἐστι καὶ ἀσφαλέστατον, αὐτὸν ἕκαστον ἀρξάμενον διὰ 

πάσης προαιρέσεως γωρῆσαι χαὶ ἐπισχέφψασθαι ἀχριθῶς 

πὰ ὑπὸ πάντων λεγόμενα; 
ΕΡΜ. Ἔοικεν ἀπό γε τούτων: πλὴν ἐκεῖνο μ.ὴ ἐναν- 

τη 
τίον Ἶ .ὃ μκρῷ πρόσθεν ἔλεγες, ὁ ὥς οὐ ῥάδιον, ἐπιδόντα 

ς 5 
ἑαυτὸν καὶ πετάσαντα τὴν δθονην “ἀναδραμεῖν αὖθις. " 

Ν 3 ο 
Πῶς γὰρ οἷόν τε πάσας ἐπελθεῖν τὰς ὁδοὺς ἐν τῇ πρώτη, 

ὡς φὴς, κατασχεθησοµένῳ: 
ΑΥΚ. Εγώ σοι φράσω' τὸ τοῦ Θησέως ἐχεῖνο µι- 

µησόμεθα, χαί τι λίνον παρὰ τῆς τραγικῆς Ἀριάδνης 

λαβόντες εἴσιμεν, ἐς τὸν λαθύρινθον ἕκαστον, ὡς ἔχειν 

ἀπραγμόνως μηρυόμενοι αὐτὸ ἐξιέναι. 

ἘΡΜ. ές οὖν ἂν δδν Ἀριάδνη γένοιτ᾽ ἂν ἢ πόθεν 
τοῦ λίνου εὐπορήσομεν 

ΛΥΝ. Θάρρει, ι, ὦ ἕ της δοχῶ γάρ µοι εὑρηχέναι 
οὗτινος ἐχόμενοι ἐξθθοιμον ἃ ἄν. 

ΕΡΜ. Τί οὖν τοῦτό ἐστιν; 

ΑΥΚ. Οὐκ ἐμὸν ἐρῶ, ἀλλά τινος τῶν σοφῶν, τὸ, 
«νῆφε καὶ μέμνησ᾽ ἀπιστεῖν' » ἣν γὰρ μὴ ῥαᾳδίως πι- 

τεύωμεν ἀχκούοντες, ἀλλὰ δικαστικῶς αὐτὸ ποιῶμεν 

στὸ πώτεε καὶ τοῖς ἑξῆς λόγον; ἴσως εὐμαρῶς ἂν τοὺς 

λαθυρίνθους ἐ ἐκφύγοιμεν. 
ἘΡΝΜ. 1ῦ λέγεις, χαὶ τοῦτο ποιῶμεν. 

45. ΛΥΚ. 
θοιμεν ἄν; Ἡ τοῦτο μὲν οὐδὲν διο οἴσει, 
ὁτουοῦν. οἷον ἀπὸ Πνθαγόρου, ἢ ἣν οὕτω τύχη» πόσῳ ἂν 

χρόνῳ πμ εθα . τὰ Πνθαγόρου πλνοοα καὶ 

μή μοι ἐξαίρει καὶ τὰ πέντε ἔτη ἐκεῖνα τὰ τῆς σιωπῆς: 
σὺν δ᾽ οὖν τοῖς πέντε ἵ 

αλλὰ πάντως γε εἴκοσι 

ἘΡΜ. Θῶμεν οὕτως. 

ΛΥΚ. Εῖτα ἕξτς τῷ Πλάτωνι θετέον δηλαδὴ τοσαῦτα 
ἕτερα : ἔτι μὴν χαὶ Ἄριστοτ έλει οὐκ ἐλάττω. 

ΈΡΜ. Οὐ Ὑάρ. 

κ βυσίππῳ δε έγε 

Εϊεν. Ἐπὶ τίνα δὴ αὐτῶν πρῶτον ἕλ- 
τ/ αν 22 

αρ-αμενοι οξ αφ 

κ ΛΑ λ 
τριάκοντα, οἶμαι, εἰ ὃς μη, 

ο δή 
ουκε 

αι 
οιοας γὰρ παρὰ σοῦ ἀκούσας οτι τετταρα πουτα ! μόγις 

Ἱκανά. 

ΈΡΜ. Οὕτως. 

ΛΥΚ. Εϊτα ἕξῖς Ἐπικούρῳ καὶ τοῖς ἄλλοις. Ὡς 

ΧΧ. ΗΡΕΒΜΟΤΙΜΤΙΟΣ. 16-- 48. 227 

ονυπη φποάδμπιαπε ᾖποϊᾶῖςεα, 5ο ΦυπήπαΠὰ Π]αιη ρα]ο]ι]- 
πάίπαιη (1 ΦΤΙΠΙΗ5, 41311 ΠΠάΠΗ 6956 Ἠθορςςο ος{. 

46. ΗΕΒΜ. Ύοτα επί Ιδία. 

ἨΧ0. Οπἱὰ Ιίαγὸ Ἰπαρος πηηῖ ἀἴσσγο αἰἴ(ποπα, απ γίαπα 

ΟΠΊΠΟΠΗ ἵπ Ρή]οδορ]μία. {οπίανονίέ, απίαπο εοσπ](ἶς απο ᾱἷ- 

ουπηίας α Ῥγίῃασοτα οἱ Ῥ]αΐοπο οἱ Απςίοίο]ε οἱ ΟΠΓγ5ἴρρο οἱ 

Ἐρίοιτο εξ το(ἶς, παπα [απάσπη ες οπηπίβι5 γίαπα ἀο]οσο- 

Πέ, Ύπαπα Ὕογαπα Ῥνοβανοτίε, οἱ οοσπογοΓ{ οχροηπιοπίο, 

5οΊαπ1 ἀπεσγο γοσία αἲ [οΠοϊαίοπη 2 ἴαἱοτη ομἴπη οἱ πνοηθγ]- 

1Η5., Ἰαῦογατο ἀθδίπαη]ιΙς. 

ΗΡΠΑΙ. Χο [ασ] ον, Ἐγοῖπε, {αἶοπα γίπυη τεροῖτο, 

ἨΧΟ. Ουἷᾷ αποηιΙ5 6’ς0, Πειπιοπιοῦ ΝΟΠ Ρο ἀδ- 
5ΡοπάεΠά ΠΠ ο55ο ΠΊΠΗΠΗ, 5ἳ Τη Ῥγῶδοης απ]άεπη ΠΟΠ δἰε 
ἀμοῖς ε]αδπιούϊ οορία.. Νιπιαπ]α Ίχος οΡΙΠΙΗΠΙ οΡΗΠΊΠΠΗ οδί 
ἁἴᾳιο {π{ἱςίηπα, ἱρδαπα πούπαιΙθ Ιποῖρογο οἱ Ρου 5εοΐας ἴτο 
ΟΠΊΠΕΣ, εἰ εοηρίάστατο αοοπταίο απσο ἀἰουηίατ αἲ οπιπίριαςὁ 

ΗΕΒΜ. ο γϊάείαν οχ Πῖς φπἱάσπα απα; ἀϊδριίαία 5Π : 
πηοᾷο Ἰ]ά ραμ]]ο απία α {6 ἀσίππη πο αἀγοιςείας, φποά 
ΟΠ Τασῇ]ο ο5ί, απἱ 5ομιε] 5ο γεπίο ραςεῖς γα]ίς Ροηήςον!, 
Τ6ίγΟ ΟΗΓΡΙΠΑ αροτο.. Οποπιοάο οπῖπι Πεν Ροΐοςί αἱ νῖας 
ἁλαπίς οπΊπος οΏοαί, δἱ Ίη Ῥείπλα, αποᾶ ἀῑσῖς, Γαέατατη οἳ ιὲ 
ΤοΠηΘα{αΓ2 

ΤΥΟ. Ὠίσαια ΗΡΙ. Τμοδοί Π]αά οοηςΗἵππα Ἱπηαβίππης, οἱ 

Ἰίπο α {πασίσα Απίαᾶπα αοζορίο ἵπ Ἰαῦγτἰηίπαπη 4ποπη(ο Ἱη- 

ατοἴθιπα, αἱ σἱοπιογαπάο 11ο 5ἶπο πιο]οςίῖα οχσπΠΙς. 

ΗΡΗΜ. Ομ Ιρίατ πορίς Ατίαᾶπα (ορ, ααί πάς Πηϊ 

ποβῖς ογῖ{ οορία 

11ΥΟ. Βοπο απίπιο, 5οὐα]ῖς, ορίο. 

γοπίδ5ο αοᾶ {οποηίος οσγοΚίαπι. 

ΠΕΒΜ. Οµπος Ιστ Π]αά ο5ἱ2 

0. Νο ππΘΠα ἀϊσαπα, 5ο οπ]αςάαπῃ βαΡΙΕΠΗΙΠΠΗ : « 80- 

Ἠγῖης Πά6Π1 ποσαίο.». 5ἱ οΠἴπι ΠΟΠ [αοἴ]ο ογοαπ]ας Ιηίου αἰ- 

ἀεπάππῃ , 56ᾷ {απ(παπα ]αάΐσος Πας Γαοἴεπιας,, τοηφαθηίες 

εἴίαπι Ἠῖς απἱ 5οη υπ ἀσοπάϊ οορίαπη, [αοῖ]6 [ογίαςςο Ἰὰ- 

Ἠγτίηί]ος 1]]ος ο[ασίαπιις. 

Ὑπάσου θηἴπα πη η] ἵη- 

ΗΕΠΝΜ. Έομο ΠΊοΠεΣ; Ίου Ισίίαν Γαοἴοπ]ις. 

48. ΤΥΟ. δηΐ Ιδία. 

ΥοπίαΠ]Σ 

Αά «παπι Ισίίαγ ΠΙογΗΠΗ ΡΕ 

απ. ΠΙΜΗ Που το[ορί, γατα Ἱποῖρίοπίος α 1ο- 

οππ(πε,, γευβ! σταίἶἷα α Ῥγίμασονα, δἳ 15Η ἴία γοηῖαξ, απαπίο 

Ῥηίαιηα5 {ΘΠΊΡΟΓΕ οβἰοθγθ πος Ῥοβ5ο Ῥγίμασογα οπηηῖα ὗ 

8ο πο] πηηῖ οκοῖροταο οἴἵαπα απἴπααο Π]ος 5Ποι{ 4ΠΠΟΒ. 

Οοπιρι{α(ἰς ἰσίίαν απἴπ(ε Π]]ς, ςα/Πσστο ἐπὶσϊπία αιὈ]ίτου : 

απος 5ἵ πο Ῥ]ασεί, αἱ γσϊπὶ απἱάσπα ορτίο. 

ΗΕΗΒΦ. δίο ΡοπαπιΗ5. 

ΤΥΟ. Ἔππι ἀείποερς Ρἰαΐίοπί αδεἰσηαπα1 {οίϊάδιη ΠοΠΠΡΘ 

ας: Ἠ]Πο νογο ο[ἵαπα ΑΕὶδίοίδ]Ι ποΠ ῬαμοἴοΓος. 

ΗΕΗΜ. Νο 5.Π8, 

ΤΥΟ. ΟἨΥγ5ἵρρο απίθτη ΠΟΠ ]αῦ ΙΠίετοσαΡο {ο Ὑποί : 

πογῖ οηίπῃ οχ {ο αππάΓΠαπα, απαἁτασίηία αΠΠΟΡ τίς 5Η/Πσστε, 

ΗΕΗΜ. Πα εξ. 

1ΥΟ. Ταπι ἀαίπεερς Ερίοιτο οἱ τοφαῖς ροπεπάϊ 5υπἱ, 

1ο 
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δὲ οὗ πολλὰ ταῦτα τίθηµι, ἐκεῖθεν µάθοις ἂν, ἣν ἐννο- | 
Ἴσης ὕσοι ὀγδοηκοντούτεις εἰσὶ Στοϊχοὶ Ἡ 'Ἐπικούρειοι 

Ἡ Ἰλατωνικοὶ ὁμολογοῦντες μὴ πάντα εἰδέναι τὰ τῆς 

ξαυτοῦ αἱρέσεως ἕκαστος : ὡς μηδὲν ἐνδεῖν σφίσιν ἐς τὰ 

μαθήματα" εἰ δὲ μὴ, ἀλλὰ αραιή γε καὶ ρα 

πέλης καὶ Πλάτων φαῖεν ἂν, καὶ πρὸ τούτων ὁ Σωκρά- 

της οὐδὲν Ῥαυλέπερος αὐτῶν, ὃς ἐκεχράγει πρὸς ἅπαντας 

οὐ]. ὅπως μὴ πάντα, ἀλλὰ μηδ᾽ ὅλως εἰθέναι τι Ἡ τοῦτο 

μόνον ὅτι οὐκ οἵδε, Λογισώμεθα οὖν ἐξ ἀρχῆς' εἴκοσι 

ο. Ίνθα Ύδρα ἔτη ἐτίθεμεν, εἶτα Ἠλάτωνι τοσαῦθ᾽ 

τερα, εἶτα ἑξῆς τοῖς ἄλλοις. ]]όσα δ᾽ οὖν ταῦτα συν- 
ο. ἐν κεφαλαίῳ γένοιτ᾽ ἂν, εἰ δέκα µόνας θεῖμεν 

τὰς αἱρέσεις ἑ ἐν Φλοσοφίᾳ) Ξ 

ΕΡΜ. Ὑπερ διακόσια » ὢ Λυκῖνε, 

ΑΥΧΚ. Βούλει οὖν ροκ τὸ τέταρτον» ὡς πεν- 

ἑκατὸν ἔτη χανὰ εἶναι» Ἡ ἢ τὸ Ἅμισυ ὅλον; 

{ης ἄμεινου" ἐγὼ δὲ ὁρῦ 
έλθοιεν ἐκ 

τήχοντα χαὶ 

49. ΤΕΡΜ. Αὐτὸς ἂν εἴδε 

έξέ 

ΕΡΜΟΤΙΜΟΣ -- 49-51. (σου, 7οι) 
Μα γεγο 1811 ΠΟΝ Πλη]ίο5 Ῥοµθε;, Ἰπᾶς Ιπίο]]ῆσας, εἱ οορῖίες 
αποί οσ{ορεπαι εἰπί Ροἱεί, ααί Ἐφίουτεϊ, αι Ρ]αἱοηίοῖ . αυϊ 
ΓαἱεαΏ{ΗΗ ΠΟΠάΗΠΗ 56 50116. 51 (πΐδᾳις φοοἰ» ομημία, αἱ 

ΑΠ] 8ΗΡΙ αἲ- ἀἰφοΙρ]ίπαμι ἀεί. 9 Ἠου ποπ. Ῥ]ασραί,, αἱ 
Ογβίρριι5, αἱ Απῑδίοίε]ες, οἱ Ῥ]αίο ἀἴσαπί, οἱ απο Ίος Πς 
π]] ἀθίονῖου Βοογαίες, απ οἸαηαραί αᾱ ο/1Π65, πράμα η 

οπηηία, ΠΠ] οπηπίπο 56 56ἱμθ, Πῖ5Ι Ίου δο]πη, πμ] 5ο 5οἶμο. 

Οοπιρυίεης Ιρίίαν αὐ ΙΙ Πο : ν]αἰπίῖ Ργί]ασογα ροδυίηης 

ΠΠΟ5, ἔππα Ρ]α{οΠΙ {οΓἴΦεμα αἲίος, ἴππα ογά πο τος : αποί. 

αβίίητ  οοηδΙππηα! ο[Γεσρηης, 5ἱ 4θΟΘΠΑ 8ο]α5 ΡΟΠαΙΗΕ. 

ΡΙΙΠΟΡΟΡΙΙΟΓΗΠΙ 5θοίας 

ΗΕΜΜ. Βαρτα ἀποθηίος, Τγοπο. 
ΤΥΟ. Υπ) ουβο πα{εγαΠλς πο φπαγίαπα Ῥατίοπα, αἱ 66η- 

{απα οἱ απο παρ]πία απηϊ δη [οίαηί, απ ξ 1ρδυιη πππηἩ 
44602 

49. ΗΕΒΜ. Ίῃ5ε ποτῖς π]θΙ5: οσο γεγο Ίου ν]ᾷθο, ρᾶι.- 

605 Υ6] δἷο Ρεγ 5εείᾶς οΠΊΠΘ5 11Γο5., 5ἱ οἰἴαπα α πα ἰντίαίο πάς 
ο. ςΙ ὰ / Ἂ Δ σι ο Α .ω 

τοῦτο, ὅτι ὀλίγοι, ἂν καὶ οὕτω διὰ πασῶν 

γενετῆς εὐθὺς ἀρξ άμενοι. 
ος / 3 .ω 

ΛΥΙΚ. Τί οὖν ἂν πάθοι τις, ὦ Ἑρμότιμε, εἰ τοιοῦ- 
/ 5] κ. λὶ ψ 

τόν ἐστι τὸ πρᾶγμα; Ἡ ἀνατρεπτέον ἐκεῖνα τὰ ἤδη 
ἓ Ἐν δονς 

ὡμολογημένα, ὡς οὐκ ἄν τις ἕλοιτο ἐκ πολλῶν τὸ βέλ- ' ! ν 
ὡς τόν γε 

ἢ κρίσει τἀληθὲς 
τιστον μὴ οὐγὶ πειραθεὶς ἁπάντων; ἄνευ 

πείρας αἱρούμενον μαντεία μᾶλλον 
ἀναζητοῦντα. οὐχ οὕτως ἐλέγ ομεν 

ἘΡΜ. Ναι. 
ΑΥΚ. Πᾶσα τοίνυν πα ἐπὶ τοσοῦτον βιῶναι 

ἡμᾶς, εἰ μέλλοιμεν εὖ τε ε αἱρήσεσθαι ἁπάντων πειρα- 

θέντες καὶ ἑλόμενοι ὦ Φιλοσοφήσειν καὶ φιλοσοφήσαντες 

εὐδαιμονήσειν: πρὶν δὲ οὕτω ποιῆσαι., ἓν σκότῳ, Φασὶν, 
ὀρχοίμεῦ' ἂν οἷς ἂν τόχωμεν προσπταίοντες χαὶ ὅ τι ἂν 
πρῶτον ἐς τὰς χε τρας ἔλθη, τοῦτ' εἶναι τὸ. ζητού- 

µενον ὑπολαμθάνοντες διὰ τὸ μὴ εἰδέναι τἆληθές. Εἰ 
ςς : ; ρ κοκ 
δὲ καὶ εὕροιμεν ἄλλως κατά τινα ἀγαθὴν τύχην περι- 

πεσόντες αὐτῷ, οὐγ. ἔξομεν βεδαίως εἰδέναι εἰ ἐχεῖνό 

ἔστιν ὃ ζητοῦμεν' πολλὰ γάρ ἐστιν ὅμοια αὗτοῖς, λέ- 
γοντα ἕχαστον αὐτὸ εἶναι τὰ 

50. ΤΡΜ. Ὦ Λλυχῖνε, οὐκ οἵδ ὅπως εὔλογα μὲν 

δοχεῖς µοι λέγειν, ἀτὰρ ---- εἰρήσεται γὰρ τἀληθές ---- 

οὐ μετρίως ἀνιᾶς µε διεξιὼν αὐτὰ καὶ ἀκριθολογούμε- 

γος οὐδὲν Ἴσως δὲ καὶ ἔοικα οὐκ ἐπ᾽ ἀγαθῷ εξε- 

ληλυθέναι τήµερον ἐκ τῆς οἰκίας καὶ ἐξελθὼν ἐντετυχη- 

χέναι σοι, ὅς µε πλησίον ἤδη τῆς ἐλπίδος ὄντα εἰς 

ἀπορίας φέρων ἐμθέθληχκας ἀθύνατον ἀποφαίνων τῆς 

αληθείας τὴν εὗρεσιν ἐτῶν γε τοσούτων δεοµένην. 

ΛΥΚ. Οὐχοῦν, ὦ ἕταῖρε, πολὺ ὃ δικαιότερον μέμφοιο 

τῷ πατρί σου Μενεχράτει καὶ αὶ μητρί--- τις 

καὶ ἐχαλειτο, οὗ Ἱὰρ. οἶδα ---- ἢ χαὶ πολὺ πρότερον 

ληθέστατον. 

α/ 
Ο0ΕΟΝ. 

' φύσει ἡμῶν, ὅτι σε μὴ κατὰ τὸν Τιθωνὸν πολυετῃ 
Ἡ χρόξιον ὃδ Ἰλλὰ περιένρα: ὃ πλεί ὶ µακρόθιον ἔθεσαν, ἀλλὰ περιέγραψαν μὴ πλείω 
.ο Σεν ν 

μήκιστον ἐτῶν ἕκατὸν ἄνθρωπον ὄντα. 
.ω κά 3 ο / 

σοῦ σκεπτόμενος εὗρον τὸ ἐκ τοῦ λόγου 

ο 

51. ΕΡΜ. Οὐκ, ἀλλ) ὕριστὴς ἀεὶ σὺ, καὶ οὐκ οἱ 

ία {ἴπα ἹποΙρίαπί, 

ΤΥΟ. Ουίᾷ βία ασαί ααπῖς, Ηοπιοίίη]α, δἱ Ι{α 5ο τος. 

μαβεί2 Ἐγετίεμάαπο ἵῆ]α ἀς απἴρις Ίαπι Ιπίου πος οοηγοηῖ{5 

πΘΠηΡΟ εἰίσοτο ΠΟΠ Ῥο0556 4ποπ(ΠαΠα οκ ρΙα 5 αοᾷ εἵι 

ορίπιαπα, π]δί οχρ]ογα(ἶς οππηίρ5, οὐ 4πἱρρο απἲ οἴίτα 

οχρογϊπιοη{Πα ο]ίσαί, ἀῑνΙπαοηο πηασί5 απαΠ1 Ππά16ἷο γογΠν 

θχμᾖνουρ.  ΝοπηΠε ἵνα ἀἰχίπιαςο 

ΗΕΒΜ. ια. ' 

ΗΥΟ. ΟπΠ ἰσίία τα[]οπθ ποζρΣδαγΙΗΠΙ, 60 5ᾳπο πος γἲ- 

Υ616., δἱ αἱ Ώεῃο εἰίσειο γα]ῖπιας εχρ]ογαίῖς ομηηίρη5., 6ἱ εἶθ- 

οἴῖοηο [αοία ΡΗΙ]οδορματί, εἰ ες ΡΙΠ]οδορΗ/απα Γο][ορς ο55ο - 

απία γετο (παπα 4 Γοορίπς, ἵπ {οπθριῖς, απο αἴπηί, φα]- 

ἰαρίηιας, οβοπᾶσπίες αἲ απ ομπι(πο οργία, εί φπἱοπαα 

ΡΙΙΠΙΙΠΗ ΤΠ πιαηας γοπενέ, ἵ4 1ρδιπη ταίἱ αποά φαωίίας, απὶ 

ΥΕΤΗΠΑ ΠΟΠ ποΥΕΠΠΙΙ5. δἱ Υοιο ἱπγομίαπιας {6Π16ΓΘ, Ώοπα 

απαάαπα [ογίππα ἵπ Π]αά Ἱποϊάσηίος, πο. Παβορίης {ππηθη, 

ππᾷ 6 δοἶαπλας βππη]ίου, 5ἱΐπο Π]ά Ίου ἵρδαπα Ύοᾷ αωπ- 

πηας : Πλ]ία οηίπα 5ηί Πίου 5ο δΙπιῖ]ία, 4ποΓΙΠΙ ΟΠΗ”. 

αποάαπε 5ο ΥογίςςΙπηΙπη 6556 οοπ{επάα{. 

50. ΗΡΗΜ. Νεροῖο αἱ Παί, Ἰγοίπο, αἱ ταΠοπα]ία απἱάσηι 

ἀἱοθγο πηϊμ] γ]άθαίς : 5ο (άἱσσίαγ οπΊΠα ΥαυΠ1) ΠΟΠ ΠθάΙ0- 

ο] η16 πηο]ες[ῖα αβῆοῖς ροι5οηιιοπαἰς Π[ῆς οἱ αἲ πηπ{ἶα5 π5(11θ: 

Ραγδογα{απάἶς Ρνα{ευ ποορςΣΙαίεπη.  Εογίθ θἴαα Ιπ[ο]οῖρας 

Ἰοβῖε απδρίοῖς ἆοπιο εχῖς5ο γῖάσαν, οἱ ορυθδδις ἵῃ {ο Ίποῖ- 

ἀἱδεα, απί Π16, 4111 ΡΓΟΡΘ ΔΡΟΠΗ Ί8Π1 658611, 5ΗΡ1{ο ἵπ 60Η- 

5Η ἱπορίαια εοη]οςοτίς, ο5ἰοπζσμάο. παπά 54ΡΓα ΥΙγο5 Πο- 

είτας γογϊ(αἰἰς 5]{ Ιηνεη/ίο, Ιάᾳα6 αππα {οί απηῖς Ιπάϊροαϊ, 

1ΥΟ. ΤΕίίαν, απ]σα, ππα]ίο Παδίίας ἵγαδσατῖς Ῥαΐτί {πο ἨΤ6- 

πθετα(Ι εἰ πιαἰ, 4ποσΗΠΙ(Π6 Π]α ποπηῖπε γοσαία οδί, ΠΟΠ 

οπἵπη πογἰ; γα] οἴἵαπα πππ]{ο ροίἵα5 παπα ποδίτα, απος {6 

πο, Τ{ηιοπί Ἰηςίαν, ΠΠΟΣΗΠΙ ϱἱ Ἰοησ γη [οοριμηί, δε 

οτουιηςομ]ρδογιΠΐ, ης Ρ]Η5 4παπη οδη {ΕΠ ΦΗΠΗΗΙΠΙ απηΐς 

γινα υπ δα πἴδα πο ΠΟΠΙΟ 401 518. Α{ορο {δοππη οοηδἰεΓΔΗ5,, 

{απ αποά οχ ταἱοπίρις οοηδοφ ία Ἰηγεπ], 

« 

51. ΗΓΠΜ. Χοι: 5οᾱ οοηαπησΠοδη5 5ειηρὸς Ἠυιηο 65, εἰ 



νε- , ο -./ / ΑΥΚΝ. Ὦ Ἑρμότιμε, ἥτις μὲν ᾗ ἀλήθειά ἐστιν οι εώς ο σχσ δα ὑμεις ἂν ἄμεινον εἴποιτε οἳ σοφοὶ, σύ τε χαὶ ὁ διδάσκα-- 
3 3 ’ .- εί ’ -/ λος: ἐγὼ δὲ τό γε τοσοῦτον οἴδα, ὡς οὗ πάνυ ἠδεῖα Ἔ ὃς οκ σ « ἔστιν αὐτὴ τοῖς ἀκούουσιν., ἀλλὰ παρευδοχιµεῖται ὑπὸ 

-- , ῃ σοι τοῦ ψεύδους παρὰ πολύ: εὐπροσωπότερον γὰρ ἐκεῖνο δν : τὸ καὶ διὰ τοῦτο διον: ᾗ δὲ ἅτε μηδὲν κίέδηλον ἕαυτὸ 
9 -- αρ, συνειδυῖα μετὰ παρρησίας διαλέγεται τοῖς ἀνθρώποις, ος κας ον πρ καὶ διὰ τοῦτο ἄχθονται αὐτῃ. ᾿Ἰδού γέ 

νῦν ἄχθη µοι τἀληθὲς ἐξευρόντι πεοὶ κ ο ο σσ κηνες εαευρ Ὃ ορ . ορ 
καὶ δηλώσαντι οἵων ἐρῶμεν ἐγώ 

Ν Δ 
τοι, καὶ σὺ 

τούτων μετὰ σοῦ 
ν ἀ ή 

τε καὶ σὺ. ὡς οὐ πάνυ 
ς Δ/ ο ον 3. ω / ” ο νι κ ν βᾳθιων᾽ ὥσπερ εἰ ἄγδριάντος ἐρῶν ἐτύγγανες καὶ ὤου 
ρα ς , ψ αν το. αν ον τεύξεσθαι ὑπολαμθάνων ἄνθρωπον εἶναι, ἐγὼ δὲ κατι- 

3 
τος . ς δὼν ὥς λίθος ἡ χαλκὸς εἴη εμήνωσα πρός σε ὑπ εὐ- 

νοίας ὅτι ἀδυνάτων ἐρᾶς, καὶ τ 
ὧου σαυτῷ, διότι σε οὐχ. εἴων 
καὶ ἀνέλτιστα ἐλπίζοντα. 

55. ΕΡΜ. Οὐχκοῦν τοῦτο, 

ωρο αν 
τοτε ὀύσνουν ἐμξ εἶναι 
Υ -αο κ. 
Εξαπατᾶσθαι ἀλλόχοτα 

νι ος νο 
ὦ Λυχῖνε, οὓς, ὡς οὐ 

3 / 
3 
αι Φ, ς 

αργια παρποιοοντας αυ- 

ανε αὖεν κ. ων Γ.. κο υλ] σσ -« |) εν, Β δι 

΄ το. πὶ πάντα ἴοι τις πειρώμενος: εἶτά πως 
Ν μ -- »»-.- σ ὤφθη. Σὺ δὲ πῶς ἀξιοῖς: - - αὖθις ; αλ ίτοᾱ μ των αραϊας Ἴσομαι --ὅτῳ ἂν πρώτῳ ἐντύγης, τούτῳ ἕνηῃ ᾗ τμχ. αρα ἅπι 

ησεις, χαχεῖνος ἔρμιον ποιήσεταί σε; 
- Γ΄ ή μα Μ ΑΔ ὅδ. ΕΡΜ. Καὶ τί σοι ἀποχριναίμην ἂν ἔτι, ὃς α Ἑ Επ; , Σ, - αν ο . , ουτε αυτον τινα Χρίνειν οἷόν τε εἶναι φὴς, ἣν μὴ σοΐνι- 

πες [μα ωρα κος ετη Βιὠση πάντας 
Ὑ 

γος, οὔτε τοῖς 
ος . τοις πολλοῖς ἐπαινοῦσι καὶ μαρτυροῦ 

ΑΥΚ. Τίνας φὺς τοὺς πολλο 

1 

.. οι κω [ο 

ος ο. «Ἱ ῶ πω ευ] μ ” 9 ον .ς - μ δ» 

] πὶ ο Τὰ μὴ ῶ] μᾶ -- [ν] ος 

µένους ἁπάντων; εἰ Υᾶρ τις τοιο 
ἔμοιγε καὶ : 

{ 
ν 5 

και ου ῃ 

ο 
-.] ος αὐτῶν 

ο ο) ες. 
α-εται με πιστε ἃ κε βενς » ἄχρι αν ἢ μηδὲν ἡ ἓν ε 
περὶ ἁπάντων ἀποφαίνωνται. 

ΕΡΜ. Μόνος 
͵ ο ᾽ ας ἀγόητοι ἅπαντες, ὅσοι Φιλοσοφοῦσι. 

πι πι ο ρμ 
9 σὺ τάληθὲς χατει 
μ 

οσα νε ετλς ο μη α ΛΥΚ. Καταφεύδη µου, ὦ Ερμότιμε, λέγων ὥς Εμ ͵ , . ς ο. πες ΕΥὼ προτίθηµί πῃ ἐμαυτὸν τῶν ἄλλων 3 τάττω ὅλως 3 .. αν / λ ε / αν 2 3 λ εν τοῖς εἰδόαι, καὶ οὗ μγημονεύεις ὧν ἔφην, οὐκ αὐτὸς ΄ μ - ἀ 
. ἔναι τἆληθὲς ὑπὲρ τοὺς ἄλλους διατεινόµενος, αλλὰ ΔΝ ΄ ον ὁ νο ο μετα παντων αὖτο αὖνοξιν ομ.ολογων. 

Ν 3 / 
ΞΝ Επι παντας 

ὧν 5 [το] ασ] -- ὦ -- Ξ) - Β μ- [η δι κ“ ο τ Π] 8, - 
πμ] πμ σὲ -« ή 

ν. . ο 

το βέλτιον Ἄ οὕτως, εὔλογον ἴσως, τὸ 
ο ηρ. 3 

τοσαυτα Ετη αποο 
ε σ : στ 3 γ' - Ἴοον, ὥσπερ οὐγ οἷόν τε ὃν ἀπ᾿ ὀλέγων καταμαθεῖν τὰ 

ΧΧ. ΗΕΕΜΟΤΙΜΙς. 5ο”. 54. 999 
Πεκεῖο Ύὐα απ]! α[[εοβοπο οὔϊς[ῖ ΡμΠοςορμίαπι οἱ 
Ριμ]οξορ]ιος. 
110. ΜΙ Ηειπιοίπε, ας ςἲι Σειηίας, νος Γογίο ππε]ης, 

απ] εαρῖεπίος ορίῖς, ἀῑκονῖεῖς, {α εἰ (μις Ἱ]ε πιααϊςίογ : αἱ 
εΞ9 Ταπίππῃ πιοᾷο πονῖ, απαἴοπίῖρις Πάπα Πο. εΠοΠ]οΠ{ος 
51άγΥεΠῃ ε5ςε, 564 ππ]ίΠΠΙ στα[ἷα α πιοπάας]ο εαρεγατῖ : 5Ρ6- 
οξίις ϱΠῖτη Ίος, εἄππε εἈισα πεμπάῖας. Αἲ Ἱπα, σι 
5οἶΠοεί πΙμ] «ΠΡΙ [γαι ἀπ]επ[ῖ σοηςοἷα 5ἱϊ, ουπι [Πα εἷα ασῖε ευη 
Ἰιοπηπῖρας., οἱ οἳ, 1ᾷ Ίρδιπῃ εαπ σιαναµίηγ. Εσσα Ίαιῃ {αι 
πποηπε πηπο οῄεηςης ες πηῖ, απ] τθγυπῃ Ἰῆςορ 4ς τερις 
Τεευπα Ἱηγεμειῖπα, εἰ ἀδε]ατανοιῖπι απα[ῖα ΑππΘΠΊΗς οσο οἱ 
ία. 603Πη ΠΟΠ ΟΠΙΠΙΠΟ {αο]]ῖα : 

τιᾶςς 

γε]ηί οἱ εἰαίπαπα ἔα [οι 16 αῑα- 
Ἠ]άδ5ες, εἶηδηια {6 ΓΗ έανΗπη ΟΟΠΗΡΟΙΕΠΗ 8Ρεταξςες,, απο Ἰο- 
ΙΠΙΠΕΠΙ Ρηίαγες: 650 8πἴεπα, εοσηίο Ἱαρίάενη εςςο απ ὧ5, 
Ἰπαῖσαςςοπα ΠΡΙ Ώεπεγο]ο ΠΙΠΠΟ; 41Παγο ἔε 4ΠοΓΙΠ1 Πογῖ ΠΟΠ 
Ῥοσςεί εορῖα, εἰ ἵππῃ πια]ογο]Ιπ πηρ οςςα {{μῖ Ῥηΐατες, αϊ 
ἀεεῖρῖ {ε ΠΟΠ ῥαςης ςἶπι οἱ αΏκια αἴᾳηε 5ργα ΟΠΊΠΕΠΙ 
ΞΡΕΠΗ Ρο!ΐα «Ρεγατθ. 

52. ΗΕΒΜ. Ἐτσο Ἠ]αᾶ, Τοἵπε, ἀῑαῖς, ποπ. ΡΙΗ]οξορ]ιαη- 
ἆππι ποβῖς θ.ςε, 5οᾷ οοηςη]έπι ἩΕ Ρἰπεεῖα» πος ἱταβατηας 
Ιάϊοίαταπισπο γ[ίαπι Υγίταπηας 

10. Εί π0ῖ Ίος ἀΐσετο πιο αμαἰςίῖς Χεσιε οπῖπι εσο 
ΡΙοςορ]ατΙ πος νεῖο : 5ε 411Πά ΡΙΗ]οςορβαπάαπη 51, πηπ]{ος 
ΡΟΥΙΟ γι 5ἰπί αἆ ρἱΗ]οςορ]ίαπι υπασπῶηαε αἱ γΙγίιπίεπα 
ἀπεενε 5ο Ργο[οξεα:, γεια ἀεπίαπε Ἰπίου ας οὔδειτα : αεει- 
ταἴπηα [Α0ἱεΠάΠΠῃ εσςο ἀῑςειῖπιοι ἀῑκΙ. Εἰσι απίοπι ΠΟΠ 
Ῥο55ε ποβῖς αρρατεβαξ, αἱ πηπ]εῖς Ροροδ!(ἲς εΗσαίατ ᾳποά ος: 
ορΒπππι, Πἶδῖ Ρος οπιηία φηῖς εχρετῖεπάο θα!; ἀθίπάο Ίο- 
Σαιη αΠηιιαπίο εχρογϊπιεηίππη Π]αᾶ γῖδαπη οι. Τα αἴεια 
αποπιοᾶο γἱς [α0θγε2 γηήςις ΘΗΙΠΙ ΠΠ{ειτοσαβο : ἵπ πει ρτῖ- 1ΠΗΠΗ Πιοϊάεεῖς, εΙΠα 5εηπετῖς, ΟΠΗ Π[ο ΡΗήο5ορμαβετο2 εἰ Ἡ]ε {ο 5ἳρῖ Πα μεΒῖΙ Ἱποαπη α Ργορῖ[ῖο Μεγουγ]ο ἴεπιετε οΡ]ε- 

 εἴσπι» 

{ 
| 

55. ΗΡΒΝΜ. Ἐί φαῖᾶ ΗΡῖ ρουγο ΤΕΞΡΟΠάΕΑΠΗ, απῖ ποσος Ρο. 
5ε Ππάσᾶτα 4πθεη(παΠι Ροςεα. Πϊςὶ αµῃος γ]χορῖέ Ρωη]οῖς, 
πε Ρεν ο: Ώ6πῃ οἴγομπηῖθης οΠΊΠος Ρτοβαγει!, πε(πε Πῖς ογ6- 
4εγε γε]ῖς, απῖ απία εχρενί 5υη!, Ἰααζαπίππη γε ε{ μοι]! βεῃ- 
ΠΠ {ες Ππιοπία πα [ΓΚ 1Π] 5 

ἘΥΟ. Ου 81 πμ µαντας πα ά ποιο ΕΟΡΗΠΗ απῖ «οἶαπέ 
εἰ εχρεηῖ εἴπέ οπιηία2 5ἵ ηπῖς οπῖπῃ οςί ταΐς, [Πο Ε πηΙ 
πΠη5 θ[αῃ, ης Ίαμα πη](ῖς ορις Γαθυῖ. 5Ι νοιο πεςεϊθηίος 
ἀῑσας, η] Η] πια ἵρεογιπα πα] Τίπᾷο αᾶ οπεάεπάπια αἀάπσεί, 
ἀππῃ αξ ΠΠ] απἲ ΠΠ Πιοῖο απππη 5εἶαπέ, Ῥτοπποϊα θα Ε 
46 οηΜΗΙΡΗς. 

ΗΕΗΛΙ. 8ο]ας απἴθπ ἴα ΤΘΓΙΠΙ γιαῖςα, 
ϱΠΊΠΕΣ, αποίαποί ΡμΠοξορμαπίας. 

τε] 1 απιοµίες 

1Ο. θααποπῖατῖς ππε, ΗεγπιοΗππε, φπαςὶ οσο ΠΞ(ΠΑΠΙ1ΗΘ. 
ΡΓΩΡΟΠΑΙΗ τε]ᾳαῖς, απξ οπηπίπο ἵῃ «οἴεηῆβας ἑο]οσεΠῃ, ηθο 
γεσονᾶατῖς ΕΟΥΗΠΗ ασ ἀῑνῖ, Ποη οοη{εμάρης 1ρ56 5εἴτε νθ- 
γαπ1 Ῥγα [ες τε]ῖ(ος, 5εᾷ ειπα ομπῖθας ἴσποτατο Ἱ]]αᾷ εθή- 
[εεςις. ι 

54. ΗΕΕΒΝΜ. 564, Τγεῖπε, Π]πᾶ Ποτίο 6οηςεμίοΏεΠΙ γα- 
Ποπ, ευΠζ Πα οἲςο αἲ οΏµ]ος, ἀῑεία οπιπῖαΠι εκρ]οναµζα., 

{ πρ αΠοι 4μαΠα Ίος Πποᾶο. εἰσοπά παπι αποά ορπιατη οκί : 
5εᾷ εχρειπιεμίο απίομῖ(πε [οί αΏπος αἴήρπεγε, να]άο τῖ- 
ἀἴου]αα, απαςῖ π0Ἡ Πεεγοῖ ος Ραπεῖς «οσποδεετε υΠῖγειςα. 
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πάντα. "Εμοὶ δὲ καὶ πάνυ ῥάδιον εἶναι δοχεῖ τὸ τοιοῦ- 

τον χαὶ οὐ πολλῆς διατριθῆς ὃ δεόµενου" φασί γέ τοι τῶν 

πλαστῶν ο. Φειδίαν οἶμαι, ὄνυγα μόνον λέοντος 

ἵδόντα ἀπ ἐχκείνου ἄναλε ογίσθαι, Ἠλίκος ἂν ὃ πᾶς 

λέων Ύένοιτο χατ᾽ ἀξίαν τοῦ ὄνυγος ἄναπλασθεις. Καὶ 

σὺ δὲ, ἦν τίς σοι χεῖρα μόνην ἀνθρώπου δείξῃ τὸ ἄλλο 

σῶμα κατακαλύψας, εἴση, οἴμαις αὐτίκα ὅτι ἄνθρωπός 

εστι τὸ κατακεκαλυμμένον, χὰν μᾶ τὸ πᾶν σῶμα ἴδῃς. 

Καὶ τοίνυν τὰ μὲν κεφαλαιώδη ὧν ἅπαντες λέγουσι, 

ῥάδιον καταμαθεῖν ἐν ολίῳ μορίῳ μέρας» τὸ ὃ δὲ ὗπερ- 

αχριθὲς τοῦτο χαὶ μακρᾶς τῆς Εξετάσεως δεόµενον, 

οὐ πάνυ ἄνα σα ἐς τὴν αἴρεσιν τοῦ βελτίονος, αλλ’ 

ἔστι κρῖναι καὶ ἀπ᾽ ἐκείνων. 

66. ΛΥΚ. Παπαῖ, ὦ Ἑρμότμε, ὡς ἴσχυρὰ ταῦτα 

εἴρηκας ἀπὸ τῶν μερῶν ἀξιῶν τὰ ὅλα εἰδέναι: καΐτοι 

ἐγὼ τὰ ἐναντία ἀκούσας μέμνημαι ὃς ὃ μὲν τὸ ὅλον 

εἰδὼς εἰδείη ἂν καὶ τὸ µέρος, ὅ δὲ µόνον τὸ µέρος, 

οὐχέτι χαὶ τὸ ὅλον. Οὕτως καί µοι τόδε ἀπόχριναι, 

ὅ Φειδίας ἄν ποτε ἰδὼν ὄνυχα λέοντος ἔγνω ἂν, ὅτι λέ- 

οντός ἐστιν, εἰ μὴ ἑοράκει, ποτὲ λέοντα ὅλον; Ἡ σὺ ἂν- 

θρώπου χεῖρα Ἰδὼν ἔσχες ἂν εἰπεῖν» ὅτι ἀνθρώπου ἐστὶ 

μὴ πρότερον εἰδὼς μηδὲ ἑορακὼς ἄνθρωπον; Τί σιγᾶς» 

Ὦ βούλει ἐγὼ ἀποχρίνωμαι. ὑπὲρ σοῦ τά γε ἀναγκαῖα, 

ὅτι οὐκ ἂν εἶχες», ὥστε κινδυνεύει ὅ Φειδίας ἄπρακτος 

ἀπεληλυθέναι μάτην ἀναπλάσας τὸν λέοντα" οὐδὲν γὰρ 

πρὸς τὸν Διόνυσον ὠπται λέγων. Τε] πῶς ταῦτα ἐχείνοις 

ὅμοια: τῷ μὲν Ἱὰρ Φειδίᾳ χαὶ σοὶ οὐδὲν ἄλλο τοῦ γνω- 

ρίζειν τὰ µέρη αἴτιον ἣν ἢ τὸ εἰδέναι τὸ ὅλον, ρα 

λέγω, χαὶ λέοντα, ἐν Φιλοσοφία δὲ, οἵον τη Στωϊκῶν, 

πῶς ἂν ἀπὸ τοῦ µέρους καὶ τὰ λοιπὰ ἴδοις; ἢ πῶς ἂν 

ἀποφαίνοιο ὥς καλά; οὐ γὰρ οἶσθα τὸ σον οὗ µέρη 

ἐχεῖνά ἐστιν. 

56. Ὁ δὲ φὴς, 
ἁπάσης φιλοσοφίας ἐν ὀλίγῳ μορίῳ Ἠμέρας, οἷον ἆ )ἀρχὰς 

αὐτῶν καλα τέλη καὶ τί θεοὺς οἴονται εἶναι, τί ψυχὸν, χαὶ 

τίνες μὲ ἐν σώματα πάντα φασὶ, τίνες δὲ καὶ ἀσώματα 

εἶναι ἀξιοῦσι. καὶ ὅτι οἳ μὲν Ἠδονὴν, οἳ δὲ τὸ ὸν 

ἀγαθὸν καὶ εὔδαιμον τίθενται καὶ τὰ τοιαῦτα, οὑτωσὶ 

μὲν ἀχούσαντας ἀποφήνασθαι ῥάδιον χαὶ ἔργον οὐδέν: 

εἰδέναι δὲ ὅστις ὁ τάλρθα λέγων ἐστὶν, δρα μὴ οὐχὶ 

μορίου ἐστὶν ημέρας, αλλὰ πολλῶν ἡ ἡμερῶν δέηται. Ἡ 

τί γὰρ ἐκεῖνοι παθόντες ὑπὲρ αὐτῶν τούτων ἑχατοντά- 

δας καὶ χιλιάδας βιόλίων ἕκαστοι συγγεγράφασιν, ὡς 

πείσαιεν, οἶμαι, ἀληθη εἶναι τὰ ὀλέγα ἐ ἐχεῖνα χαὶ ἅ σοι 

ἐδόχει ῥάδια καὶ εὐμαθῆ; Νῦν δὲ µάντεως, οἶμαι, δεῄσει 

σοι κάνταῦθα πρὸς τὴν αἰοσω τῶν αρειττόνων, εἰ μὴ 

ἀνέχη τὴν διατριθὴν, ὡς ἀχριθῶς ἑλέσθαι, αὐτὸς ἅπαντα 

καὶ ὅλον ἕχαστον χατανοήσας' ἐπίτ μα γὰρ αὕτη Τέ- 

νοιτ᾽ ἂν, οὐχ ἔχουσα περιπλακὰς, οὐδ) ἀναθολὰς, εἰ 

ὅτι τὰ κεφάλαια ῥάδιον ἀχοῦσαι 

μιεταστειλάμενος τὸν μάντιν ἀχορύσας τῶν κεφαλαίων 

ἁπαλλάξει Ὑάρ σε 

ἐν τῷ τοῦ ἱερείου 

ὁπάντων σφαγιάζοιο ἐφ᾽ ἑκάστοις: 
ῷ θεὺς µυρίων πραγμάτων δείξας 

ἥπατι ἅτινά σοι αἱρετέον. 
5τ. Εἰ δὲ βούλει, καὶ ἄλλο τι ἀπραγμονέστερον 

ΧΧ. ΕΡΜΟΤΙΜΟΣ 

| 

οοοσας (σου - 791ὴ 

ΜΠΙ γογο εἰῖανη γα]άθ {αοῖ]ε 655ε {α]ο απ Ἡρρίαπι νἰάσίας, προ 

πη]{α πΊοΓα Ἰπάίσογς. Ῥιομηί οσγίο 5ἰαἰατίογ πι αἰίσαθιι, 

ῬμΙΦἴαπα Ῥι{ο,, 5οἱο εοπερθοίο 1εοπί5 ππσηε, ος ἴ]α Ῥογἱοπίς 

«5 πια[ἴοπο οο]ερίσ5α, απαηίας Ιπίεσαι Ίοῦ οσκεί, οχ ἀῑσηῖ- 

ἰαΐο αησαῖς ο[]οίας. Εἰ ἴα 5απο, δἳ ααἰδ πΙαππα ΕΡῖ εοἶσπι 

οδἰεπάσητ Ἰλογη]ηϊς, τοσο οοπἰσοίο «ΟΓΡΟΙΘ, δοΐες. ρηῖο, 

5ἰαἰῖπα, Ποπηίμθπα 9556 απος {αίίαν, εῖαπα δἱ ἴοίαπα οοτρης 

ΤΟΠ γ]άθαδ. «απ ΦΙΠΙΤΠΑ οαρ]ία ϱΟΓΙΠΙ ασ» ΟΠΊΠΕς ἀουηξ, 

{ασ1]6 εδ Ίη Ραϊνα ἀῑαί ραγίε ἀἰδσενθ: 1λιὰ απίθπη πἰπηῖς οχφηῖ- 

βἴἴαπη οἱ Ίοησα δχρ]οταίίοπε ΙΠάίδεΠς, αἲ πιε]οτῖς εἸοοοποπα 

ΤΟΠ 1416 πεοθδξααπη οδί, 5εᾷ οκ Ι]ί5 εἴίαπα Ροίεςί ἁΠιαῖ- 

οσα]. 

50. ΤΥΟ. Ὑαμ, Ἠοιπιοίῖπιθ, 

ἀῑκίδίι 

σπα. βππα δαπί αὖαι 

, ἀππι Ροδίυ]ας οχ ῬατΙβα5 πος οοβηο»θετε ἰοία : ομο 

γοιο ωαα πῃο απά(νο πησπη]ηϊ, απ Γοίαπα ποτ, εΠΠΙ 

Π0556 οίαπα ρανίο5; απ] νογο ΡατίθΠα πιοᾶο, ΘΗΠΙ ΠΟΠ 60η: 

Βπο 5οἶτο {οίπα.  9ἱς Ἠ]ιια οιἶαν πημῖ γεδροπᾶς, Ρμ]ά]ας 

πησθ [οτίο Ἰεοηῖς γἰάθης παπα Ἰεοπίς ε5δε οοσπογ]δεί, 

5ἱ {οίαπα πα αΠα 1θοΠεΠ] γ]άϊςσεί 5 απέ λοη]ηϊς ἴα ΠΙάΠΗΠΙ 

γ]άθης 4Π 05565 ποβ]ς ἀῑσοιο 6411 ο55α Ἰοπη[ηϊς, 5ἱ ας. 

πθβιθ. ΠΟΥΙ905 πθηιιο ΥΙάϊδδες Ποπποπα 2 Ομ]ά {ασεςζ απ 

γὶς οσο Ῥγο {6 ποοεδρανῖα τοδροπάθαπα 5 {6 ΠΟΠ Ῥ0558 γἱά6- 

Ἰεοί. Ιδίίαν Ππ[εσία το αὐίατας νἰάείαυ ἴπας ΡΙήάίας, ο[ῇ- 

οἱο Γαδίτα Ίοοπο : ἀοργεμθησις οδί επί ασ πΙλῇ αἆ ΤΗΝ 

Ρεμΐηοαί ἀζοι».  Ααί 4ποπποᾶο Ίαρο Π]ής ἰπη]ία 5 ΡμΙΦΙ8 

οπίπι οἱ ΠΡί π]]α θα οπαδα αἲία ρατίο5 ασπο5οεπά!, ΡΥῶΙΕΓ 

οαπα, απο Ππίερνπη ποδδείῖς, Ιοιηήποπα ἀἴσο, 6{ ΊΕΟΠΘΠΗ : 

Ἱη Ρμή]οφορ]ία απίοπα, νο]αί Β{οἱογαΠα» 4Ποιηποάο οχ Ρατῖο 

οοβποδές5. αίἴαμα τοΠἛ πα» απί 4ποπιοο θα ρα]οηνα ΡΙΟΠΙΗ- 

ααρῖς» ποιο οϱίπα {οίπα πο!» ου] 15 Πλ ραγίες ιη!. 

56. Οιοά νοτο ἀῑοῖς, οπρίία 5απη]α ου] 15ο πΙ(ς. ΡΙ]0- 

φορ] [αοἴ] ο5δε απζῖτο οχίσια ἀῑοῖ Ῥατία, αἱ ρηπεῖρία 

ομήαδαπο, 6ί ἤπες, εί απἷᾶ ἄθος Ρίου ος», απ]ά αΠΠΠΑΗ: 

οἱ αἱ εοΓρογα 6556 οπγηῖα ἀῑσαλί, Ύπἱ {ποοίρογεα θίαπα απα”- 

4απ1 γε]ῖηί ο55α; οἱ αποᾶ αΏῖ απἰάσπι ἵη γοἱαρίαἰε, αΠϊ γετὸ | 

ἵῃ Ποποδίαίο παπα ας [ο οἰ[αίοπη σο]ἱοσοπί, οἱ κἰπηϊ]ία,, 5ο 

αϊᾶσπι απαἶτο οἱ τοᾶάενε Γαεῖ]ο οδί εί Ίαρον πας: φοἶτο 

γοτο απῖς οἷί 1ο απϊ γεια ἀῑσαί, γἷάε πο ΠΟΠ {απι Ρα’ 5 εἰ Ι 

αἱαῖ, απαπα ἀῑσς πηπ]ίος Ροδία]εί.  Αιἱ α]ᾶ Π]15 Ππ ΠΙΕΙΗΙΕΙΗ 

γοπῖ!, τί ἆς Ἰῖς ἱρρίςτοβιι5 οοπίεπος πηἰ]οποδ(ο 1ρνος 5ἱη- 

οἱ πιογύς Ἱπιρα[ῖοης οἶς, απᾶ ομ11056 εἶίσαδ, 1ρδο- 

Οοπιρεπάϊαᾶ ο α 
ΘΙΟΟΠΟΠΕΠΙ, 

οππία οἱ ος πα η κα, 

πο 5ἱ Ιαγαςρίος σος. οσαΐο, ἆππα αιιας ἅρία οπηία αἶη. 

συ]α, οχία 46 πποΠιοπθ εοησα]ας : πβηϊῖς οηἵπα {6 ΠΙΟ: 

Ἰορ1ΐς ἄοιι5 Ἰμοναβῖε, οδίοπάσης ἵπ. Ιοοίποτο τἱοίπιῶ αὐά 

Πρ οσεπάα 5ἶπί. 

. . . . . κ“. - . 4, ͵ 

57. 5 ποτο νἱς, ειίαπη α[ιιά ααἰάάαπα ΕΙ πηρα ΘΙδΗ. 

[ 
᾿ 

[- 



κ. 

(το:, 709) ΧΧ. 

ὑποθύσομαί ὡς μὴ Ἱερεῖα καταθύης ταυτὶ χαὶ ὑποθίσομαί ποις ὡς µη ἵερεια χαταθυης ταυτι 
ῇ ο. ; 

βυσιάζης τῷ μηδ᾽ Ἱερέα τινὰ τῶν μεγαλομίσθων παρα- 
- . 

χαλῆς. ἀλλ) ἐς κάλπιν ἐμθαλὼν γραμμάτια ἔχοντα τῶν 
; πα εακώε 

φιλοσόφων ἕκάστου τοὔνομα χέλευε παῖδα τῶν ἀνήθων 
σος. λ Ν ια ο 

ἀμοιθαλῃ τινα. προσελθόντα πρὸς τὴν χάλπιν, ἀνε- 
τ : ς τ 

λεσύαι ὅ τι ἂν πρῶτον ὑπὸ τὴν χεῖρα ἔλθη τῶν Ίραμμα- 
/ 3 - ς/ 

τίων καὶ τὸ λοιπὸν κατὰ τὸν λαχόντα ἐχεῖνον, ὅστις 

ἂν ᾗ, φιλοσόφει. 
6δ. ΕΡΝ. Ταυτὶ μὲν, ῶ Αυκῖνε, βωμολογικὰ χαὶ οὗ 

χατὰ σέ. Σὺ δὲ εἶπέ µοι, ἤδη ποτὲ οἴνον ἐ ἐπρίω αὖ- 
, 

τός: 
ΑΥΚ. Καὶ µάλα πολλάκις. 

ΕΡΜ. Ἆρ' οὖν περιήεις ἅπαντας 
Β ; : 

ῃ πόλει καπήλους -ἀπογευόμενος καὶ 

ἐν κύκλῳ τοὺς ἐν 

παραθάλλων καὶ 

ἄντεξετάζων τοὺς οἴνους; 

ΛΥΝ. «παθήᾳ ψ 

ΕΡΜ. πέχρη γὰρ, οἶμαί, σοι τῷ πρώτῳ γρηστῷ 

χαὶ ἀξίῳ ἐντυχόντι ἀποφέρεσθαι. 

ΑΚ. Νὴ Δία. 
ΈΡΝ. Καὶ ἀπό γε τοῦ δλὺ ἐκείνου γεύματος εἷ- 

Εν 
χες ἂν εἰπεῖν ὅποῖος ἅπας ὃ οἰνός ἐστιν; 

ΛΥΚ. Εἶχον γάρ. 
ὰ δη ἔλεγες προσελθὼν τοῖς 

πα βούλομαι, ὃ δότε - ὦ οὖὔτ ου 
ἘΡΜ. Ε: δὲ 

Επειδή ολη ς 

ἐχπιεῖν ὅλον ἕκαστος ὑμῶν τὸν πίθον, ὣς 
) 3 / κ) ανα 8 κι ν 4ρ. 

ἐπεζελθὼν κ άθοιµι ὅστις ἁμείνω τὸν οἶνον ἔχει καὶ ὅθεν 

Χαπήλοις, 

διὰ παντὸς 

{ 3 ο» ὁ ελ εν ερ. να αλ ΄ 

οι ὠνητέον" εἰ ταῦτ' ἔλεγες, οὐκ ἂν οἴει χαταγελάσαι 
ψ πο ο κο νσρρ ῥ.Φι  κλ 
σου αυτοὺς, εἰ δὲ καὶ ἐπὶ πλέον ἐνογλοίης, τάγ᾽ ἂν καὶ 
προσγέαι τοῦ ὕδατος; 

....- 
ΑΥΚ. Οἶμαι ἔ ἔγωγε χαὶ δίχαιά Υ᾿ ἂν πάθοιµι. 

ἘΡΛΙ. πι ν ταὐτὰ δὴ καὶ ἐν φιλοσοσία. Τί δεῖ 
ο σεντ  μδνό 

ἐκπιεῖν τὸν πίθον Ἀυναμένους Υ γε ἀπ' ὀλίγου τοῦ γεύµα- 

τος εἴδέναι ὁποῖον τὸ πᾶν νΣ 
Αχ- 3 οι. ο 2 1 

59. ΑΥΚ. Ὡς ὁλισθηρὸς εἰ, ὦ Ἑρμότιμε, καὶ 
κ κ.» Χ. οὖν / 

διαδιδράσχεις ἐκ τῶν χειρῶν. Πλὴν ἀλλ’ ὤνησάς γε: 
: ν / Β , 

οἰόμενος γὰρ ἐκπεφευγέναι ἐς τὸν αὐτὸν χύρτον ἐμπέ- 
πτωκας. 

ΕΡΜ. Πῶς τοῦτ' ἔ 
ρω . ἀἁ 

ΑΥΚ. Ὅτι αἴθομολαγούμενον πρᾶγμα λαθὼν χαὶ 
ἅπασι τὸν οἶνον ε 

ἔστι 

ϱ 
ώριμον ἰκάζεις αυτῳ τα ανομοιό-- "νωρι, τς ον ες 

τατα καὶ περὶ ὧν ἀμφισθητοῦσιν ἅπαντες ἀφανῶν ὄν- 

ἔ ν χαθ᾽ ὅ τι σοι ὅμοιος ΕΥΩΥΕ οὐκ ἔχω εἰπεῖ 

χαὶ οἴνος, εἰ μὴ ἄρα κατὰ τοῦτο μόνον, ὅτι 

των. 
Ἱ οποσία ία 
καὶ οἵ φιλόσοφοι παρ ραραση τὰ µαθήµατα ὥ ὥσπερ οἳ 

λοὶ χαὶ δολώ ὥσαντες χαὶ 

τι καὶ 

κάπηλοι, χερασάµενοί γε οἳ πο 
ς 

κακομετροῦντες. Οὐὗτωσὶ 

έχεις” τὸν οἴνον φὴς τὸν ἐν τὸ 

ΔΑ οὐδὲν ἄτοπον: ἀλλὰ καὶ εἴ τις ὅμοιον εἶναι, καὶ μὰ Δί οὐδὲν ἄτοπο Ἱ τις 

νὰ 
ος πισχο 

κε σ τς 
πίθῳ ὅλον αὐτὸν αὑτῷ 

πεήσωμεν ὅ 

λ 
ἐπ 

ὢ τ ἤ 

, ο ας ο ας με ” 
Ὑεύσαιτο ἀρυσάμενος ὀλίγον ὅσον αὐτοῦ, εἴσεσθαι αὖ-- 

: ; ης 
τίχα ὁποῖο ας ἅπας ὃ πίβος ἐστὶν, ἀχόλουθον καὶ τοῦτο 

Ξ. σ αι να λ 
καὶ οὐδὲν ἂν ἔχωγέ τι ἀντεῖπον. Όρα δὴ καὶ τὸ μετὰ 

: - 
τοῦτο" Φιλοσοφία χαὶ ο οἳ φιλο σοφοῦντες οἵον ὃ διδάσκαλος 

μα 7 ο ον 
ὁ σὺς, ἄρα ταὐτὰ πρὸς ὑμ ἃς τς γει ία, ι καὶ περὶ 

το ος τῶν αὐτῶν, ἡ ἄλλα ἄλλο τε» 
Σι 

ΗΕΒΜΟΤΙΜΤΕ. 558. 59. 251 

πιο]εςίππι 5α)]{είαπα, πΕ ποπ. Πλασίες Ίδίας Ἰοσίίας οἱ ςαογῇ- 
σας ομἱρίαπα, 564 πθαπε αἆγοσθς 5αοθγάοίεΠῃ αἴαπεια ος Π]ίς 

απΙ πιασπα ππετορᾶε οοπάπεππ{ήσ: τεγΙπη οοπ][εςΕῖς ἵη ἩΓΠΑΠΙ 
{αβε]ῖς εἱπσα]ογαπη ποπαῖπα ΡΙΠοςορΠογυπῃ Ἰηςοτίρία Ἰαβθη- 

Ώρας, Ίαῦε Ῥπεταπα Ἱππραβετεπα, ρα (γἴππα πα απεπάαπη πια τ]- 

ΤΠΠΠΙ(ΗΘ, ἄεσεάετε αἲ πτπαπα, θἱ οχίταετε απροππ](πο 
αρα]]αυπα Ῥήπια 5αῦ π]αηΙπη γεπεῖξ, ας ἀοϊπά ο 5ΕΕΠΠΟΙΙΠΙ 
εαπῃ ου]ης 5ους ενῖεηί, απ ἄεππσπη ου Πη( πο Γαθηῖί, Ρ]]οςο- 
Ῥματο. 

55. ΗΕΒΛΙ. Ἰδία απἶάεπα, Τγεῖπε,, φουτη]ία, πθππε αἴξυα 
ἴε.. Αί αῑο πηηῖ, ἵρεεπο ππαπαπα τίπΗΠα επηῖςΗ5 

1Υ0. Είξαρε απ]άσιη. 

ΗΕΒΜ. Ταπ1 εαο οἴτεμαιῖρας οἴτοιπ]ο οπΊπες ἵπ πγης οα- 
ΡΟΠΕΣ, ἀεσδιςίαης εἰ οοπηραταπς, εἰ Ιπίθγ 5ο οοΠίογεῃς νῖηα 

ΤΥΟ. ΜΙΠΙΠΙΕ γογο. 

ἨΕΒΜ. δα[Ποῖεραί οπῖπι ΕΠΙ, Ῥηίο, ἵη ποᾶ ΡΓΙΠΙΗΠΙ Ῥο- 
ΤΗ οἱ ἀἰσηαπι Ργείῖο Ιποῖᾶετες, 4ᾳ 60 [ογοπᾶ πα {ΠΡῖ «τας, 

ΤΥΟ. Ρε ογεπῃ. : 
ἨΕΒΜ. Ἐϊ ἆθ ρατνο Π]ο σςία ἀϊσθγο Ροίεχας απῖταςιιη 

γῖπαπα ᾳπα]ε εςςεί2 

110. Ῥοΐεταπι οηἵπῃ. 

ἨΕΕΜ. 5ἵ τεγο αοσθᾶεης αἆ «8ΠΡΟΠΕΣ ἀἴσργος, Οπαπάο- 
απἶάεπι επΊογο ν]ηϊ Ποηίπατη γο]ο, ἀαία πηηί, ο 15, ορ]- 
Ῥεγε {οίππη απῖσαπε ἀοἴῑιπα, αξ, αβὶ ους ροηίέης Εχρ]οτα- 
γενίπα, Ππ[εβίσαπα ααῖς ππε]ας γίπαπη ἸαΏομέ οὲ πηᾶο πηϊμί 
51{ οπποπάαπα. Ηῶο Ιαίίητ ςἱ ἀἴεθγες, ποη αγη]τατῖς Ἱ]]ος {ο 
ἀειίδυος, 6{, 5ἳ ρεΓσας ππο]εσίας 65ο, Ἰαγσίοτοπη [ογίας5ο 
ἄσπαπῃ α[ΓαΞΙΤΟΞ2 

ΗΧΟ. Ἐπαϊάεπι ατβίίτος : πες Παἲ πηηῖ Ἱπ]ατῖα. 
ΗΕΕΜ. Ἐαάεπι Ιβῖέαγ ρηήοςορ]ία τα[ῖο.. Οπίᾶ οὐίθογο 

ἀο]απα ορης εσί, Ύπππ. Ροξείηας ἆθ µαγνο 5ηδία 5εἶτο 
απα]ε 5ἴξ ππῖνθγς Πα] 

50. ΕΥΟ. Οπσπ1 Πα υῖεας ες. Ἠειπιοίίπια, αἱ Ιπίοι πιαπιις 
εβηρίςι Ὑεγαπίαπιθη αζ]ατῖςί ππε : ἆππι οΠῖπι ε[ασίςςε {ο 
Ρηίας,, ἵῃ Παςδαπα εαπά στη ΙποΙαϊςία. 

ἨΕΒΜ. Οµ]ά Πα» 

110. Οποᾷ τεπῃ 46 ατα Ἰπίογ οΠΊπος ΡΤΟΙΣΗ5 οοπτοπή!, εἳ 

Ἠοίαπα οπηπῖ μας, γΙΠΙΠΗ , 5ωπηςῖςί], εἶηιε αςκἰπηῖ]ας ἀῑςςἰηη]]- 

Ἰπια, 4ε απἱρας πεπηρε ἀἱςραίθηί οπ)Ώς5, (1ΠΗ 5ἴηί οΏδζητα. 

Οµαἵε εσο απἶάεπῃ ΠΟΠ Ἠαβθο ἀἴσοτο, απα το ΕΡί 5ιπη]ῖς 
Ῥ]η]οςορ]ία εἰ νῖπιπι δῇέ, πῖςϊ [οτίε Ίχος 5ο1ο, απο. θ[ίαπι 

ΡΗΠοδορΗῖ γεπάππί ἀοοίτίπας, πξ σαπροπος., πια] οἴἵσπη Ἱη- 

ἴεγρο]απί, οἱ αἀπ]ίεταπί, εξ πια]ε πιοβαπέηγ. Τα γετο Πηςρῖ- 

οἵαππα5 απος ἀῑεῖς : αἲς γίπατη ἵπ ἀο]ῖο απίγθιξαπα 5πι]]ο 5ἳΏί 

εςσε, πες Ῥτο[εείο ἴὰ αΏδατάππας 5εᾶ οαπα 5ἰ απῖς Ἰααςίηα 

τα] ιμῆαπη ημας σηςίεί, Ἠ]απα εἰαίἴπι 5οαναπι απα]ε {ο- 

ἴππα 5ἳί ἀοίαπα : 6οΠςε(πεΠς μου Παπα, πθσπο (πἱο(μαπι 

εηπῖάεπῃ εοπίτα ἀχογο.. 56 Ίαπη γῖᾶο εἴἴαπα, αποᾶ θα (ας. 

ῬμΠοξδορμία εἰ ρΗοξορΒΗ!, τε]αί πιαςῖςίου ἴπης, πίτΙΠη θα Ἱοπη 

γορίς ἀῑοΙί αποίῖάῖε, αἱ ἄε Πκάσπα, 4Π αίας αἴϊα» Μα]ία οηἵ πα 
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ο ὦ ἕτατρε: ἢ οὐκ ἂν εἴκοσιν ἔτη παρέµενες αὐτῷ κατ 

τὸν Οδυσσέα περινοστῶν καὶ περιπλανώμενος, εἰ τὰ 

αὐτὰ ἔλεγεν, ἀλλ’ ἀπέχρη ἄν σοι χαὶ ἅπκχξ ἀχούσαντι. 

60. ΕΡΜ. πως γὰρ οὗ 

ΑΥΚ. Πῶς οὖν οἷόν τέ σοι ἣν ἀπὸ τοῦ πρώτου γεύ- 

ματος εἰδέναι τὰ πάντα; οὐ γὰρ τὰ αὐτά γε, ἀλλ’ αεὶ 

ἕτερα. καινὰ ἐπὶ καινοῖς ἐλέγετο, οὐχ ὥσπερ ὁ οἴνος ἀεὶ 

Ὥστε, ὦ ἑταῖρε, ἣν μὴ ὅλον ἐ ἐκπίης τὸν ὃ αὐτὸς ἦν. 

πίθον, τηνάλλως μεθόων π 

πυθµένι δοχκεῖ ον ὁ θεὸς καταχρύγαι τ τὸ Φιλοσ σοφι ίας 
η 

ἀγαθὸν ὑπὸ τὴν τρύγα αὐτήν. Δεήσει οὖν ὅλ ον ἐξαν-- 

τλῆσαι ες. τέλος, ἢ οὐποτ᾽ ἂν εὗροις τὸ νεχτάρεον ἐκεῖνο 
Ν οι 

πῶμα, οὗ πάλαι ον .. δοκεῖς. σὺ δὲ 

τοιοῦτον αὐτὸ εἶναι, ὡς εἰ μόνον γεύσαιο ὖ 

ος ο ὅσον, αὐτίκα σε πάνσοῳ ον . νησόμενον, 
; 

τεριῄεις᾽ οσα γὰρ ἐν τῷ 

ν τοῖς 

προσιόῦσων. λλ οὐγ. οὕτως ἔχειν ἔοιχε" σύ υγ οὖν 

ὑπὲρ ἥμισυ τοῦ πίθου ἐ ἐκπεπωκὼς ἐνάρχεσθαι ἔτι ἔλεγες. 

61. ο τοίνυν μὴ τῷδε μᾶλλον φιλοσοφία ἔ ἔοικεν" 

δν γὰρ πίθος ἔτι μ. ενέτω σοι χαὶ ὃ χάπηλος, ἐνέστω 

ὁ μὴ οἴνος., ἀλλὰ πανσπερµία τις» πυβὸς ὑπεράνω χαὶ 

ιετὰ τοῦτον κύαμοι, εἶτα κριθαὶ καὶ ὑπὸ ταύταις ρα - 

Πρόσει δὴ σὺ ὠνή- 
το η 

Ε τα ἐρέθινθοι χαὶ ἄλλα ποικίλα. 

ααθαι͵ ἐθέλων τῶν σπερµάτων, χαὶ ὃς ἀφελὼν τοῦ πυ- 

- οὗπερ ἂν, ἀνέδωχέ σοι δεῖμα ἐς τὴν χεῖρα, ὥς 

ἴδοις» ἄρα οὖν ἔχοις ἂν εἴπεῖν εἰς ἐχε τνο ἀποθλέπων, 

καὶ οἳ ἐρέθινθοι καθαροὶ καὶ οἱ φακοὶ εὐταχεῖς καὶ - 

χύαμοι οὗ διάχενοι; 

ΤΡΜ. Οὐδαμῶς. 

ΑΥΚ. Οὐ τοίνυν οὐ 

τις τοῦ πρώτου, μ. άθοις ἂν ἅπασαν ὑποία ἐστίν' οὗ γὰ 

ἕν τι ἠν ὥσπερ ὁ οἴνος» ὦπερ σὺ αὐτὴν ἀπεικάζει 

ἀξιῶν ὁμοίαν εἶναι τῷ Ἱεύματι, τὸ δὲ ἑτεροϊόν τι ὤφθη 

οὐ παρέργου τῆς ἐξετάσεως δεόµενον. Οἴνον μὲν Ἱὰρ 

φαΌλον πρίασθαι ἐ ἓν δυοιν ὀθολοῖν ὅ κίνδυνος, αὐτὸν δέ 

τινα εν τῷ συρφετῷ παραπολέσθαι, ὡς καὶ αὐτὸς ἐν 

Ἄλλως τε δὃ μὲν 

/ 
ἑνὸς ὧν Φησει 

τ 

Αλ ο / 2 
οε ο σε) ἀφ᾽ 

ΔΑ 

αρχη ἔφ ησθα, οὐ μικρὸν εἶναι κακόν. 

ὅλον ἀξιῶν ἐ 

µιώσαι ἂν τὸν κάπηλον οὕτως ἀπίθανα Ὑενόμενος, φι- 

λοσοφία δὲ οὐδὲν ἂν τοιοῦτο πάθοι, ἀλλὰ κἂν πάμπολλα 

πίῃς, οὐδέν τι ἑλάττων ὁ πίθος γί στα οὐδὲ ζημιώσε- 

ται ὁ κάπηλος" ἐπιρρεῖ γὰρ χατὰ τὴν παροιμέαν τὸ 

πρᾶγμα ἐξαντλούμενον ε ς τὸ ἔμπαλιν ἢ η ὁ τῶν Δαναίΐδων 

ἐν ρα 
πίθος" ἐκεῖνος μὲν γὰρ τὸ ἐμθαλλόμενον οὐ συνεῖχεν, 

αλλὰ διέρρει εὐθὺς, ἐντεῦθεν δὲ ἣν ἀφέλης τι, πλεῖον 

, αν η κα 

605. θέλω δέ σοι καὶ ἄλλο ὅμοιον εἰπεῖν φιλοσοφίας 
Ν 

γεύματος, καὶ µή µε γομίσης ς βλασφημεῖν περὶ 

Ὡς, ἣν εἴπω ὅτι Φαρμάκῳ δλεθρίῳ ἔοιχεν, οἷον χω- 

νείῳ Ἡ ἀκονίτῳ ἄλλῳ τῶν τοιούτων: οὐδὲ Ίὰρ ταῦτα, 

ἐπείπερ θανατηφόρα ἐστὶν, ἀποκτείνειεν ἂν εἴ τις ὁλί-- 

γοΥ ὅσον ἀκαριαῖον ἀποξύσας αὐτῶν ἄκρῳ τῷ νύχι 

ἀπογεύσαιτο, ἀλλὰ ἣν μὴ τοσοῦτον ὅσον γρ), χαὶ ὅπως 

ΧΧΧ. ΕΡΜΟΤΙΜΟΣ. οϱ0 --- 6». 

ἐχπιεῖν τὸν πίθον, ὡς κοτ τύλην πρίαιτο; ζη-. 

(500 -- 808 
5ης: πιαπΙ[ο5ίαπῃ Ἠος, απηῖος : ἁλοππἵπ ργοβαΒή]ο Ἱποη [1ο- ΠΕ αριά Πάπα Πιαηκίκςο {6 Ρευ νἰβἰΠ{ί απηος, Ὀχίς Πηκίατ 
οΙΤΟΠΠΠΘΙΠΙΕΠΙ οἱ οβογγαΠίθΠ, δἱ θαᾷθμι Δἴοριοί; 564 5οπηε] 
απθ1δςο ΠΡΙ εα[Γοοῖςςαί. 

60. ΗΕΒΜ. Οµπἱ οπίπ1 ροςδῖέ τος Ἠαβοτο ου 

ἨΥΟ. Φποπποᾶο ἰβίίαν ροία]ςι ἆ4ς ρτίπο σΗ5ία. ποςςς 
οπιηία» Χεηιθ οΠΙΊΠῃ οπάθΙὴ ῥτο[οσίο,, 5ο αἰία. 5ΕΠΗΡΟΓ ηογα. 
54ρογ πηονα ἀἰσσραπίατ; πο, φαθιιαάπιοᾶ πα ΥΙΠΗΠΙ, 56ΠΙ- 

ρου Ἰάεπι εγαί. Τίασπε, εοὐαἷῖς, ηἶςὶ {οίαπα ομῖρας ἀοβπιη, 
{εππο)α εὐτῖας ομογγανοτίς :. ΤΠ 1ρ5ο επῖπι Ρ]αμο [ημάς 

γΙάείας τη 4εα5 οεομ]ίας5ο Ῥοππα Ῥ]ή]οδορηία, 5 

Ίρεας [ωσες. Ορονίαρ! {βίας (οίππι αἲ Βπεπα πδαιθ οχ- 

Ἰαππίτα, απἲ πυπ(παΠα Ἰηγθηίας ποσα θα Πάπα, 4πθι 

ἀπ πα 5ο πημῖ γ]άσνίς, Ῥοίαπι. Τα απίοπι ρηίας ἰαῑο 

Ίος 6556, Ἡί, ἱ Πιοο σηςίος ια οἱ ρα]]απι απϊάάανα 

αππίας, εοπΏ πο καρίεη Ιώ οπηηῖς οοηςη](ας Πας, αἱ Ῥε]- 

Ρ]5 αἴπηί απ ίαΠα, 411Π1 4ο 5ασγο [οπί6 ΡἱβονΕ, ἆθο 5ία- 

Πα ρ]επαπη Πεν] εἰ γοδροηάοταο αοθάρηΗρας.  δοᾶ ποη Πα 

56 ΤΟΠΙ Ἠαβοτο αρρατοί: ἴπ οσα, οροίο ]αῦ. υἰίνα ἀἰπιῖ- 

ἀἴππα 4ο]ίο, {6 οἶτοα ΠηΠία αἆ μις 65ο ἀἴσομας. 

61. Υἱάο Ισίταν πο Ἠη]ο ροής εἰπι]ίς γἱάθαία ϱἰ]οξο- 

Ρµία, αποά ἀῑσαπῃ,  Μαποαί οπίπι αά ο 4ο απ, δἱ Ππεγζᾶ- 

{ου : Ἱποδίο απίοΠ ΠΟΠ απ ΥΙΠΙΠΙ, 5εᾷ 5ΕΠΗΙΠΗΠΗ 4 ἆα1μ 

ΓΠΠΠΕΙΠΑ 5ηρτα, ἀσἶπάςο (αρα, πι 

Ἰογάθαὴ , 518 ἱ5 Ἰοηπίος, ἀείπας οἴσοι, οἱ αἰία 1Η5ΗΡΕΙ νᾶ- 

ία... Αεσοᾶος ἱσίίαν αι οππίήνας ἆθ 5οπηίρις, εἰ Π]ο ἆς 

ἰῆῖσο απβοτθης αφαἷά αδί Πας οτας, 5ΡοΟἵπιεῃ ΠΕΙ Τη πηα- 

ΏΙΠΑ 4ο, αἱ γίάσνας: παπι(υ]ά Ισίίαν Ῥο55ος 1ο Ἱπδροσίο 

νίάσγα, απ οΊαπι ΡΙΤΗΠΗ οἶσ6Υ, ΠΙΟΙ15 αἲ σοφαοπά πα Ίδης, 

οιηπίσεπα οοηβογίος, 

οἱ (αρα. ΠΟΠ. 6155022 

ἨΗΕΓΠΜΜ. Νεππαφπαπα” 

ΤΟ. Εϊδο πεσιο ΡΠοδορΙίαα αὐ. απο αΠαπο, φποά 

Νε- 

σπα απΙπα αλα αἷά ναί, αἱ γΙπαπη, οαἳ ἐπ ἴ]απη αβδίαιλας, 

οἱ ἰππ]εα. ο-ςε σης{αῖ ροδία]ας : αἲ Π]απα 1η 5ο ἀἰγειςιπὴ 

απ]ά ο.5ο αρρατιί, σαοά αχρ]οταίοπθ ποἨ. ρογ[απείοΓία 

Ἰπαίσοαι. ΥΙπαΠΙ οπΊπη παάτη 6ΠΠεΓ6 ρογίομ]ο 4πογαΠα ο9ο- 

Ίουη. οοπςία{ : ἱρδαπα γεγο α(πεπα ἵπ. σο]ανίοπε Ῥεῖνο 

οσα. οο[οτῖς, Ίρ5ο ΙπίΠο ἀἴσσμας που ΡᾶΥΥΗΤΗ 6556 ΠΙαΙΗΠῃ. 

Οοίογπα Ίο, αῖ ἰοίσπι εμίρονο 4οΠπα ροδίμ]εί, αἱ ἀοίιᾶο 

οπ]αἰ Ποπιίπαπα, ΟΔΠΡΟΠΕΙΗ 4απππο Π]α αβδιτάᾶ 5υα. δηςία- 

Ποπο αμχοπῖέ : Ρ]οδορμίῶ απίοηα ΠΠ] {αἱα αδα νοπῖἰς 5οἡ 

απαπίπησπιάο Ῥροιϊ5, πή]ο ππήπια5. Ῥ]επαπη ΠΙ 1ο]. 

πηθήο 44ΠΗΠΗΠΙ αᾶ οπΠΡΟΠΕΙΙ Ῥοιγοπ. ΑΙ Πα, 

αοᾶ ἵπ Ῥγονοιβίο ο5ί, 105 Ί]α 4πο πιασίς σχμαπνῖέαή, 60Η 

ἁαπία ταίῖοπο ΠΠ Ὠαπαϊά πι ἀο]ῖο : Ἠ]ιᾶ οπῖπα φαἱσφαα πι 

Γπάσνοίς ποπ οοπποραί, απίη ία ἶπι ἀἰβ]αενοίς ο ᾱἱ1- 

ἴοπι, εἰ απἷᾶ αὐδεπ]οιῖς, Ρ]α5 Π{ απο 5αρεγεςί. 

02. Ὑο]ο απίοπι αἰῖαᾶ 4ποφπο 4ᾳ αηδία ΡΗἠ]οδορ]ία. 5ἲ- 

η ηαπα απἲς οἰχονϊέ, ππῖνουσαπα ἀῑ[εσνϊς απα]ἰς 5ἰε. 

πηῖ]ο ἀἴσσνα, πε(ιο ππα]εᾶίσογο ππο ριαγειῖς, 5ἱ ΥΟΠΕΠΟ 1- 

Ίαπι ρουηίσῖοςο, βἰπιίθιι ἀἱνονο, αἱ οἵουί γα] ασοπῇίο, αἲί 

αΠί οχ οὐ σοµονο.. Νεα οπίπα Ἰα.ς, πλοτίῖ[ογα (παΠΙΗΠΙ: 

τὶς αἰπί, πίοιβοῖαπί 5ἳ απῑς. παπα ΠΙςδπα απἰά ἆαπι οἳ 

Ἰπαϊνίά παπα «ΗΠΗΙΠΟ Ίπάθ πησιιο αΡγαδΙπλ ἀδρηδίεί : 5οιἱ ηἱδὲ 



.. 

(ων ον) 
χαὶ ἓὼν οἷς, οὐκ ἂν ἀποθάνοι ὃ προσενεγκάµενος" σὺ 

δὲ ἠξίους τοὐλάχιστον ἐξαρχεῖν, ὡς ἀποτελέσαι τὴν τοῦ 
ὅλου γνῶσιν. ; 

69. ΓΕΡΜ. Ἔστω ταῦτα ὡς βούλει, Λυκῖνε. ἙΤϊ 

οὖν; ἑκατὸν ἔτη 7ρἩ βιῶναι καὶ τοσαθθ ὑπομεῖν 

πράγματα; Ἡ οὐκ ἂν ἄλλως φιλοσοφήσαιμεν: ας. 

ΑΥΚ. Οὐ γὰρ, ὦ Ἑρμότιμε: καὶ δεινὸν οὐδὲν, εἴ γε 
ίος βραχὺς, ἡ δὲ 

ο ωμαςς απ τή 
ἀληθη ἔλεγες ἐν ἀρχῃ, ὣς ὅ μὲν 

- το εί Γ εν 
τέχνη µακρή. ἈΝὸν. δ᾽ οὐκ οἱὸ ὅτι παθὼν ἀγαναχτεῖς, 
λ τ δὃ ισππτος εἰ μὴ αὐθημερὸν ἡμῖν πρὶν ἥλιον ὀῦναι Χρύσιππος ἢ 

Ἠλάτων Ἡ Πυθαγόρας γέ 
τν - ν τμ 

ἘΡΜ. Περιέργη µε, ὦ Λυχῖνε, καὶ συνελαύνει 
λὶ - Ν { 

στενὸν οὐδὲν ὑπ ἐμοῦ δεινὸν παθών, ὑπὸ φθόνου 

νοιο. 
5 ς 

5 η 
- 3. 3 - κά ΔΝ 

λαδὴ, ὅτι ἐγὼ μὲν προὔκοπτον ἐν τοῖς µαθήµασι, σὺ 
υτ 

ΑΥΚ. Οἶσθ) οὖν ὃ δράσεις; ἐμοὶ μὲν ὥσπερ χορυ-- 
ἔα ληρεῖν, σὺ δ) 

ὥς ἔχεις, προχώρει ἐς τὸ πρόσθεν τῆς ὁδοῦ καὶ πέραινε 

χατὰ τὰ ἐξ ἀρχῆς σοι 4 

ΕΡΜ. Ἀλλ' οὐκ ἐᾶς σὺ βίαιος ὢν αἱρεισθαί τι» ἣν 
μὴ πειραθῶ ἁπάντων. 

ΑΥΚ. Καὶ μὴν εὖ εἰθέναι 
ον ος Ἡ 

ΕΒίπιον ὀελέγων ἐμ. 

ον 

. . . τα. 
ὡς οὐχ ἂν ποτε ἄλλο 

εἴποιμι. 

μ ή 
ἰδού γέ τοι καὶ τάδε πολλῷ βιαιότερα φαΐη 

Β Ξ 
λόγος" σὺ ὃ) ἐκεῖνον παρεὶς ἐμὲ ἴσως αἴτιάση. 

ή - ΕΡΜ. Τὰ ποῖα: θαυμάζω γὰρ, εἴ τι ἄρρητον χατα- 

λέλειπται αὐτῷ. 
: - τς νο 

64. ΛΥΚ. Οὐχ ἵκανὸν εἰναί φησι τὸ πάντα ἴδειν 
ἰς π - σος ρε 

χαὶ διεξελθεῖν ἂι αὐτῶν, ὡς ἔχειν ἤδη ἑλέσθαι τὸ βέλτι- 
8 ος πας 

στον, ἀλλ’ ἔτι τοῦ μεγίστου ἐνδεῖν. 
. 

ΕΡΝΜ. Τίνος τούτου: 
- - ο Σ , νι. 

ΑΥΚ. Κριτικῆς τινος, ὦ θαυμάσιε, καὶ 
- Αμ Εκ ο ρε μμ 

κἲς παρασκευῆς καὶ νοῦ θξέος καὶ διανοίας ἀχριθοῦς 
π Δ νο κ. Ἂ 

καὶ ἀδεκάστου, οἵαν Γρὴ εἶναι τὴν περὶ τῶν τηλικούτων 

Άπο- 

δοτέον οὖν φησι καὶ τῷ τοιούτῳ Ὑρόνον οὐκ ὀλίγον καὶ δοτέον οὖν φησι καὶ τῷ τοιούτῳ χρ « ὀλίγ. 
τ - Ξ . 

προθέµενον ἅπαντα εἷς μέσον αἱρεισθαι διαμέλλοντα 
ὁ ΄ .) -- / τω] ΄ 

καὶ βραδύνοντα καὶ πολλάχις ἐπισκοποῦντα, μήτε ἡλί- 

: ἃ πα. 
δικάσουσαν, Ἡ μάτην ἂν ἅπαντα ἑωραμένα εἴη. 

{ Ὦὶ λένοντος ἑκάστου μήτε σ/τμα ἢ δόξαν ἐπὶ χίαν τοῦ λέγοντος ἑκάστου μµῆτε σημα ἡ δόξαν ἐπ 
, 3 Ν δρ ον 

σοφία αἰδούμενον, ἀλλὰ κατὰ τοὺς Ἀρεοπαγίτας αἩ ος 
τς Ξ ο ρα σας : 

ποιοῦντα, οἳ ἐν νυχτὶ καὶ σχότῳ δικάζουσιν, ὡς μὴ ἐς 

. καὶ το 
: Ἂ, 

τότ᾽ ἤδη ἐξέσται σοι βεδαίω 

ΕΡΝΜ. Μετὰ 
- 

ς ἑλομένῳ φίλοσοφ 
.ε 

ο με ρε» εν ὃν ὃς Σπ πώνταἕλθιτ Ἡ 
ανθρώπων βίος Εξαρχεσειεν αν ὡς ἔπι πάντα ἐλθεῖν χαὶ | 

ἕκαστον ἀχριθῶς ἐπιδεῖν καὶ ἐπιδόντα χρῖναι χαὶ χρί-- 

ναντα ἑλέσθαι καὶ ἕλόμενον ΦιλοσοφΏσαι, µόνως γὰρ δὴ 

οὕτως εὑρεθῆναι φὴς τἀληθὲς, ἄλλως δὲ οὔ. 
656. ΑΥΚ. Ὀχνῶ γάρ σοι εἰπεῖν, ὢ Ἑρμότιμε, ὅτι 

3 -- 

δὲ 
; ; ; ' 

οἴόμενοι μέν τι εὑρηκέναι βέδαιον, εὑρόντες 
ο. εν { Ξ / . / μά - λ 

ἁλιεύοντες πολλάχις χαθέντες τὰ 

ΧΧ.ΠΕΑΜΟΤΙΜΠΙΣ. 6ς -- 65. 

3 λ ΄ 33. 
ης' ΕΚ γαρ τουτων ουὔσενος 

255 

απίαπα απαπίηπα ορας εςἰ, εἰ ποπιοᾶο, οἱ ουσ οπἴρης 

ΠΟΠ πποτίαίηγ απ πιεί. Τα γετο ροδίπ]αθας πο ῖπιαπι 

ῬατΗομ]απα 5α{Πσετο αἆ ρεγΠεϊομάαπη {οῖας οοσηΠΙοη οι. 

00. ΗΕΒΜ. Φ]πέ Ιδία πἲἲ γὶς, Ἰναπα. Ου]ὰ ἴδια» σεΠ- 

{πΠΗΠΕ 4ΠΠΟ5 γίτανο ορομ{εί, εἰ {οί 5Π5[ῖπογο ππο]ος[ῖας2 

8Ἡ αΠ[ει Ρ]Η]οςορμανϊ ΠΟΠ. [οί 

ΤΥ0. Χου, Ηειπιοπιε: πεπε [ὰ Ππ{ο]εταβί]α ραἱαπᾶση, 

5ἱ φπἴάεπα τεγε ἀῑκῖςίῖ αὐ ΙπΗῖο, γ{έαπι ΏΓογοίη ε.5ο,, αΠΙΘΠΙ 
Δπίεῃῃ Ἰοηβαπῃ. Νππο Ὑθίο πεξοῖο απᾶ οαπσα πάϊσπαεῖς, 
5ἱ ΠΟΠ εοἀσπα ἀἴαθ ποβῖς απίο ςο]ῖς οε6α5ΗΠα, Ομτγςίρρας 
απξ Ρ]α[ο, απὶ Ργ[πασογας ῄας. 

ΗΕΕΒΝΜ. Οἴτομηνοπῖς πα, Ἰγοῖπα, οἱ ἵη αππικίῖας εσαίς, 
πη]]α αἃ πιο α[ίεσίας Ἱπ]ανία, να Ἰην]αϊα 5ο1σεί, απσᾷ οσο 
ΡΥοβΓεδςιΙς αἰἴαιιο πδᾳ 16 5Η ἵη ἀοσίνῖπα, ἔα γεγο, ἰᾷ αἰαίῖς 
Ἰ19Π1ο, {ο ποσ]οχῖςί. 

ἘχΟ. δεῖ οσο πῖᾷ [αοἷας» ΛΠΜΙ φπἶάεπα, αἱ ΡαγΗΠΙ 
51102 ἨΟΠΙΤ5 Ἰοβη]η], πο]ῖ απἴππηα αἀνειίονε, 5εᾷ «ε[ίταια 
Ἠλὸ ΝΙΗΠΙΟ : {1 νονο, αἱ Ἰαμος, Ρουσο γίαπα, οἱ, αἱ αὐ. Ππῖ- 
[ο ΜΗ) νῖσιμη ε5ί ἄθ τεης Ἰήκεα, έα Ρεγβςο. 
ΗΕΜΜ. 5εᾷ ἴα, γἰο]επίης Ἰοπιο, ποπ. Ραοίς εἰίσογα 

πιε φπ]ο(ιαπα, ηῑδί αχρ]ογαξῖς απίο οπηηί ης. 
ΕΥ6. Αιαπῖ Ῥεπα ποιῖς πππ(παπ αἰαᾶ πχ ΦΠοίπγαπα. 

ΟΠΠ γεΓο νἰο]εηέαπα Π]Ε νγοσας., Ιππουρπίθπη γ]ᾷοεῖς ΠΙΗ, 
ἳ εί αριιά Ῥοσίαπι, ἁζεῄςατε, απὶ Ίρςα, ἆομθς α[ία τα[ῖο 
ηΗΠΗ 5ποσσηῖαία α ἵπα πιο τί Ἰηγογοί, Ίαπῃ απἴοτγαι. Έσερ 
ομ/Πῃ ἴδία ηη]ίο Ίαπι νἰο]οπίῖογα ἀῑνοιῖι ΕΠ ρῖ γα(ῖο - {α τονος 
Ί]α οιηῖςσα., ππθ [οτίο αοοησαβῖς. 

ΗΕΗΒΑΙ. Οπ612 Ἠίνου ομίηα. 5ἳ φπῖά Ἰπάϊσίαπα εἵ ριῶίοι- 
ΗΙΡΡΙΙΗ 51. 

ϱ4. ΕΥ 0. Νοραί ταῖο 5πΠίσθγο 5 ῥθι πος γΙάδεαπηας οἱ 
Ρει5ε( παπι ομηπῖα, αἲ Ίου, αἱ Ίαῦα εἰῖσογα ᾳποά ορΙπη Ην 
εσί απεληλ5; 5οἆ εο φοᾷ ππαχΗπΙη ε5ί, αά]μας ορι5 οςςο. 
ΗΕΠΜ. ΟΠΠ Πο 

ΗΧΟ. απάϊοππάϊ αποάαπα, νν πβσς, οἱ αχρ]ογαπᾶϊ 8µ- 
ΡαΤαία, Ἰηποπῖο ασπ[ο, Ιπίο]Πσεηίῖα αοσηταΐα εἰ Ἱποοντηρία, 
απα]εη ορον{εί 655 Ύιι {αηίῖς 4ο τορης Ππάϊσαίυτα ἲέ : 
αΠοφπίη [δίτα οπωηῖα Ἱπδροεία Γαθι]ηί. Τνρασπάαπη 65ο 
11 Ἰηῖο εἴαΠα ἴΕΠΠΡΙΙ5 ΠΟΠ Ρα ναΠα, ο, Τῃ Πηθάἴαπι Ρτορο- 
55 ουηΐρις, οἱεοίοπεια Ἱία [αοἴσησαπα, πῖ ΠΕΠ οΠ- 
ε{ειῖ5, ἴδφιιε 55ίΊπεας, ασ 5Ὅρο οοηκϊθγες: πες αἰαίθπι 
απίαςε]άσαπε οπἱ ἀἴουηέ, πειιο Παβίίαπα, απ 5Ιογίαπι 5- 
ΡίθμΙΙα ναγεγεβιῖς, 5οᾷ πἲ Αγεορασιίαναπη Ππογς Ίος ἃρας, 
απ] ποεία εἰ ἵῃ {επεβιῖς Παάϊσαπε, Ἡο αἆ Ίος ααἲ ἀἴοπηί ,ποα 
4 ο απο ἀἰοπη [αγ τοςρ]οῖαΠῖ : {πα ἆθηηΗὴ Ποσβῖε ΕΡῖ Ροςί 
Βπιαπα οἸεσΙοποπα ϱ]ή]οςορ]ιαν]. 

ΗΕΒΜ. Ῥο5ί µαπο γατα πθπηρα. Οπαπίαπα θηῖπῃ αιιάῖο : 
πι τις Ἰομηϊπη γῖῖα φΠοσρνῖξ, αἱ αἆ ΟΙΊΠος τοµΙαας, 6ἱ 
αππΙ(πεπησαΕ αοραταίε Ππδριοίαπιας, Ἰπδρεσίαπα. Ἰπβϊσθ- 
πηις, εΙΙσαμιαδφιο ΠπάΙσαίαπα, αἴφα εἰοσίῖοπο [αεία Ρο - 
5οΡμειας : πας ομ]ην 5ο]α ταἴοπο Πηγοη]ηϊ γετΙα αἷς, αἰῖα 

Ὁ ΠΗΙΠΙΠΙΘ. 

0ο. ΗΥΟ. Ριβοί επῖπι ΗΡΙ ἀΐεσνε, Ηειπποίίμηπς, πο Π]ιὰ 
απ[άευη Ίαπα. καῑΐς ε5σε, 5εᾷ πος ν]άαιῖ Ρος Ἱπργιιάθη[ίαα 
Ριαίασςε ΠΟΠΙΙΠΙ φπϊάἆαπηπ α ποβῖς Ἱηνοπίμπι, Ἰηγοηίςςο αιι- 
ἴεπα ης αἲῖ ρἴσεαίογες 5Ώρο 5η υηηςεῖς τοίῖδς ροπά ας 
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δίκτυα καὶ βάρους αἰσθήμενοι ἀνέλκουσι .ν ἐγθῦς 

παµπόλλους γε 

δὰν κάµωσιν ἀνασπῶντες, ἢ λέθος τις ἀναφαίν 
λ Δ 

Σκόπει μὴ καὶ 

περιθεθ ἐλπίζοντες, εἶτα ἔπει-- 
ται αὖ- 

Ξ νά εσνικ ἐν τοῖς ἢ κεράµιον Ψάμμῳ σεσαγµένον. 
ο ες ο ρ 

ἡμεῖς τι τοιοῦτον ἀνεσπάκαμεν. 
σας Ἂς 

ἘΡΜ. Οὐ µανθάνω τί σοι τὰ σα ταῦτα βούλε-- 

ζλλεις αὐτοῖς. 

αι’ σὺν θεῷ γὰρ οἴσθα 

νεῖν, εἰ καί τις λος. ος ο κὰν ἐφ᾽ ἅπαντας ἔλθω- 

μεν πειρώμενοι καὶ τοῦτο ἐργασώμεθά ποτε» οὐδέπω 

οὐδὲ τοῦτο ὅᾗλον ἔσεσθαι νομίζω, εἴ τις ἐξ αὐτῶν ἔγει 

τὸ ζητούμενον ἢ πάντ ες ὁμοίως ἀγνοσῦσι. 

ΕΡΗΙ: τΤίο φής; οὐδὲ τούτων τις πάντως ἔχει; 

ΑΚ. Ἄδηλον. ἩΗ σοι ἀδύνατον δοχεῖ ἅπαντας 

Ψεύδεσθαι, τὸ δ᾽ ἀλιηθὲς ἄλλο τι εἶναι πρὸς μηδενὸς αὖ- 

τῶν πω εὑρημένον: 

66. ΕΡΜ. Πῶς οἷόν τες 
ΛΥΚΝ. Οὕτως' ἔστω ὰρ ὃ μὲν ἀληθὴς ἆ αρ ριθμὸς 

ς 
ἆμῖν 

ον / λ θὼν, 
ιχοσιν, οἵον» χυαμ.ους τις εἴκοσιν ἐς τὴν 7 τρα απών. 

3 λ 

πικλεισάµενος ἐρι α τινὰς, ὁπόσοι εἶσὶν 
Γ] 3 “Ψ λ « Δ 

ειχαζοντες ὁ μεν Έπτα., 
7, { δ δὲ «δς, Ἡ χοντα να γέτωσαν, ὁ δε τις δέχα Ἡ 

ο] το ’ 3 
νῷως ος ἄλλον΄ τινὰ Ααδώς ἐν- 

«άο- 

γαρ; κο 

ο- αν) ο η 
τουτο αουνατον. απαντας α/)λον 

νι Ναί, 

ΑΥΚ. Οὐ μὴν οὐδὲ 
ἄλλους ἀριθμοὺς εἰπεῖν, τοὺς Ψευδεις 

µηδένα δὲ αὐτῶν φάναι ὅτι 
ο μα, 
Έχει. Η τί φῆς; 

ΕΡΜ. Οὐκ ἀδύ 

λ ὦ ν 
και ουκ οντας, 

γ - / 
εἴχοσιν ὃ ἀνὴρ κυαμ.ους 

αουνατον. 
.... -ᾱ Ν 3 λ ς ἀ [α - 

ΑΚ. Κατὰ ταὐτὰ τοίΐνυν ἅπαντες μὲν οἳ Φιλοσο-- 
αν : . 

φυῦντες τὴν εὖδαι ον ονίαν ζητο οιόν τί ἐστι, καὶ 
. ΄ 3”. ή ᾿ -Ν Ἀ ο 

λέγουσιν ἄλλος ἄλλο αὐτὴν μὲν ἡδονὴν, ὃ δὲ 
ον ο σΒ ος τ τμ ώΗΝ 

τὸ καλὸν, ὁ δὲ ὅσα ἕτερά φασι Ις. Εἰκὸς μὲν 
-” . ᾳ ” 3 Δ Γ 

οὖν καὶ τούτων ἕν τι εἶναι τὸ εὔ » οὐκ ἀπειχὸς δὲ 
ν ὃν. ο. / 21. α Για ο) 

χαὶ ἄλλο τι παρ αὐτὰ πάντα. ἐοίκαμεν ἡμεῖς 
- Ν Λ -- - ΄ 

ἀνάπαλιν ἢ ἐχρῆν, πρὶν τὴν ἀρχῆν εὑρεῖν, ἐπείγεσθαι 

πρὺς τὸ τέλος. Ἔδει δ) οἴμαι πρότερον Φανερὸν ε-- πρὸς τὸ τέλος. ε µαι πρότερον φανερὸν γε 
ας. 

νέσθαι ὅτι ἔγνωσται ταληθὲς καὶ πάντως ἔχει τις αὐτὸ 
ρω τν 

εἰδὼς τῶν ς φιλοσοφούντων, εἴτα μετὰ τοῦτο τὸ ἕξῆης ἂν 
. 
Ἡν ζητῆσαι, ᾧ πειστέον ἐστίν. 

ο ΑΝ 
ς, ὅτι οὖδ' ἂν διὰ 

τ 
ος ε τι 
νοξτοτεπ ίντως εξ Ξ01ΕΝ 

ον . ὀγαθὲ, ἐρώτα, ἀλλὰ ὰ τὸν λόγον αὖ- 

Αποχρίνα ιτό οι 

τούτων ἐσ 

οὐθεπω ν» 

τι τὶν ὧν οὖτ οι λέ- 

και ὴ ἂνέ. φικτον 

ειν μέ λλ οντα 
ὦ ο μ. 

αἴρεσις 

5 ; Μ - 
ἀνθρωπῳ τς οντι α 
λόςθ » 
ἕλέσθαι περυ ὥτον ΦΙΛΟ 0σοφ. αν την 

ΧΝΧ. ΕΡΝΜΟΤΙΜΟΣ. 66, 67. 

Ὅ ππρ]είαπη. 

{ αἶπας, 

{ α]ας πσίηία, αῑας ἄεοσπῃ απ! απ πάοῖπα, οἱ ἵπ ΙΠΊΥθΗΣΙΠΙ 

Εἰοανῖ ᾳπἰάεπα Ροίεςί αἱ αῑααῖς Γοτίο 4 

(807, 808) 

αποάᾷαπα 5οηΠεΠίες, ϱα οχίτα]απ{, Ρῖδεος 5ε (παπυρ]υ Ίος 

εοπιργδιεπᾷἰςςο τα; ἀείπάς, «παπα πωπ]ίο ομπῃ Ίαμοχο 

εχίταχοτυηί, απ! Ἱαρίς Π]ς αρρατοί, απί σπα νου αγοτα 
γἱάε πε Πο5 4ποΠπε {α]ε απ] οχίναχοείπιως, 

ἨΕΒΜ. ΧΟΠ αξ5εαπος απῖά ἵπα Πα 5Ιβῖ γοίῖα γε! : Ρ]ᾶπο 

οΡΙΠα 115 πηο εοπηργο]ιεπᾶῖς. 

110. Ἐναάετε ἰβίέαν {επία : 4εὶ επί πτηίο, ςἳ σπις 

παίατο ἀῑάΙοϊδΗ. Ἐπο οηῖπα, οίἵαπα «πα οπίαμάο, 

Ῥεν οπηπος Ἱνοπίππας, Ἰάᾳπε ρεγ[εοθηίπηας αἸηπαπάο, Ποῃ- 

4 ππα Ραΐο πε(ιο 14 ἵρδιπῃ Ρ]αππα Γα{πγαπη, Παρραίης αἶἶααις. 

εοταπῃ τὰ ααοά ααΦτίπηας, απ ΙπηΗου ΟΠΊΠΕΣ 1βπογοῃῖ. 
: ας Ου]ά αἴξ” πεηιθ Ἰογαπα (πἴκαπαπι οπΙΠΙΠΟ ιά 
Ἰαμε{5 

ΤΥΟ. Οµδειγπῃ. ΝἱςΙ [οτίο Πορ ΠΟΠ Ῥοςςε Ρηίας αἱ 

{αἸ]απίαγ ΟΠΥΠΕΣ, ΤεγΙππ(Πο α[πά ρ]απο (υ]άἆαπη ςἲί, α π]]ο- 

σπα ΠΙοΓΙΠΗ ΠπΥεπίαπῃ. 

66. ΗΕΗΒΝ. Ου Πετί ]ὰ ρορ51{5 

110. Τα. δ οεπῖπι νοτας πορῖς ππππεγας τσιπ - 

γετρῖ εαδα ἴαμας αἰῑᾳαῖς υἰπ πι ΠΠΑΠΙΠΗ ΗΠ)ΘΗ5, οἩ 

εἰαυδα. Ιπίειγοπεί ἀθοθπῃ Ἰοπηῖπος, σος 5ἵηπέ Τη πιαπΗ 5 

[αρα.2 αἱ ΠΗ ἀῑνίπαπίες ἀῑσαπί Όπιις δερίοπα, αἴῑας απἴπαπθ, 

αἲαΠα αἶτῃς ΠΠ ΠΙΘΓΙΤΗ. 

απαάαπα ΥθγΙΠα ἀῑσαί : ΠΟΠΠΕ Τα οδί5 ] 

ἨΕΒΜ. Ε5ί 5.πο. 

ΤΥΟ. Ὑοταπῃ οπῖπι Ὑθγο πθαιε 1]]πά ποπ Ρο[εςίασσἸάρτα, 

πἱ ΟΠΕΣ; αἴαπι αΏῖ, ΠΠΠΙΘΤΟΣ [αἶσος. ἀῑσαπί, πο τεγος, 

ἨΘΠΙΟ απίθπη Π]ογίπα ἀῑσαί, νἰσίπία [αῦας νΙταπα Ἰαβοτα. Απ 

: ππ]ᾶ αἷς» 

ἨΕΒΛΜ. Εϊεγ 5ἵο Ῥο»5ο. 

10. Εαάεπι ταίῖοπο Ιπί ΡμΗοςορηῖ αΠΠΟΣ [ο]]οἰαΐίοπα 

απ θγυηί, απα[ἰς 51ἱ, οἱ 6απα ἀἴσμπί αἷμας Τπ αἰῖα το Ίπεςςο, 

υπας (πἱάσπη Τη  ααριος » ἉΠιας 1η Ἰοηεςίο , αΏ] αἴῖα οπηηία. 

46 οα ἀῑοιπί. Ὑουἳ Ια 5η] οί ἨΟΓΗΠΙ ΠΠΙΠΙ (ποῖ- 

41η ε5ςε 5ΙτπηαΠα Ῥοππας 5εᾷ πες αβ]ουτοί, ο55ο φπ]ᾶ- 

ἆαπα Ργῶ {6 ία οιηπία. Πασαο ν]άθπΊας Πος, οοπίγα (παΠὰ 

οροτίεραί, ΙπΙΠο ποπόαη 

Οροτίεδαί απ{επα, 

Ῥ]οξορβογαπα τας ἀθίπάς απ τοπάσπα οταξ, οπῖ ΤΠογαΠ) 

Π465 5ιί Παβεπᾶα. 

ἨΕΒΔ. Ἠος Ιβίαν, Τωγοἴπε, ἀῑεῖδ, ποιο 5ἱ ρου ΙΠΑΠΙ- 

απαπΊ(ς οππηΙ5 Ῥ]]οδορ]ίαπα, ης δἷο απ]άσπα, Ἱπαπαπι, 

ΟΠΙΠΙΠΟ ΥΕΓΙΠΗ Πο5 Ιηγεηίνο Ῥο0558. 

10. Νο πια, Ώοπο γἶς, ΙΠίεγγοπαγα, 564 ἵρεαπα ΓΗΓΣΗ5 4 

ΤαΠΙΟΠΟΙΗ.. Αίαπο Ί]α ΠΡΙ Γογίο τεκροπάσαί, ποπ σπα μου 

ΟΠΙΠΙΠΟ Πο5. Ῥο556, ἆππι οΏ5οπγαπα ΠΙΦΠΕαΙ, 5πε αἰζᾳαἷα 

6ογΙΠ1 ασ» ἴςιῖ ἀἴουηί. 

67. ΗΕΗΒΝΜ. Ναπσυαπα Ἰσίας, αααπίαπα ἀῑσῖς, Ἰηγεπίθ- 

πηΗ5, Ώθηε ΡΙἠ]οξορμαβίπνας, 5εᾷ, Ἰάἱοίαγήση πος Υἱίαπη Ἡ]- 

γοιο ορογοβί, εί α ΡΙοξορ]ῖα ἀονῖίοιο.  Ἠος οσα ασ εν 

Ἡς αυ ἀῑοῖς, βογὶ ποῦ Ῥοσ5ε πὲ ΡηΙ]οδορΗευλς, Ῥεγγεηίτα 

αᾱ οππα τοι Ἰοπηϊηϊ παίο ΠΟΠ Ἰϊεσγα. Ῥοπίπιας επίτη 611 ααΐ 

Ροκορ]ιαίατις 5ἳξ εἰίσογο πω ΡΗοςορΗΊαπη ορ ΠΠΙΠΗ. 

3 : . 
Ἰηνοπίο, [οςίίπατο αἆ Ππεπι. 

ραΐο, Ρ]αηιΠη απία Πονῖ, οοση[έαπι 6596 

γεναίοπα, οἱ οπηπίπο ἴοποιἳ Π]απα αἳ ππο, απὶ οαπη δοῖαί, 3 

α 



(80ο-»τι) 
2 ’ 3 Λ Δ ’ 3 ΔΑ 

σοι ἐδόχει µόνως ἄκριθὴς ἂν Ὑενεσβαι» εἰ διὰ 
ίας χ χωρῆσαντες ἑλοίμεθα τὴν ἀληθεστά-- 

α 
ρυτως 

πάσης Φιλοσος 
πασης ο Φ ΐ 
την. Εῖτα λογιζόμενος ἐτῶν ἀριθμὸν, ὑπόσης ἑκάστη 

ἔκανός ἑ ἐστιν, ὑπερεξέπιπτες ἀπομηκύνων τὸ πρᾶγμα ἐς 
ς 
ὡς ὑπερήμ μερον γίγνεσθαι τἀληθὲς τοῦ 

τελευτῶν δὲ χαὶ τοῦτο αὐτὸ οὐκ ἆνεν- 

γευεὰς ἄλλας, ᾧ 

ἑκάστου βίου: 
ο { 2 / σαι , ρα μὰ 
δοίαστον ἄποφαῦνεις, ἄδηλον εἶναι λέγων, εἴτε εὕρηται 

ὕ 
- 

πρὸς τῶν φιλ οσοφούντων πάλαι τἀληθὲς εἴτε καὶ μ.ή.. 

ΛΥΊκ. δν ὃ 

σάµενος εἰπεῖν 

ἘΡΗΙ. ᾿Εγὼ μὲν οὐκ ἂν ὀμόσαιμι. 

ΑΥΚ. Καΐτοι πόσα ἄλλα παρεῖδον ἑκών σοι ἐξετά-- 

σεως μαχρᾶς καὶ αὐτὰ δεόµενα» 

68. ΕΡΜ. Τὰ ποια: 

ΑΥΚ. Οὐκ ἀχκούεις τῶν Στωϊκῶν ἃ Ἔπ 
Πλατωνικῶν εἶναι Φ Οασχκόντων τοὺς μὲ ἐν εἰδέναι τοὺς λό- 

φλ ῃ .. 
ους ἑκάστους, τοὺς δὲ μὴ, χαΐτοι τά γε ἄλλα πάνυ 

σαση ὦ Ἑρμότιμε, δύναιο ἂν ἐπομο- 3 

ὅτι εὕρηται πρὸς αὐτῶν; 

ῃ - 
τή σ 

ΕΡΜ. Ἀληθη ταῦτα, 
τα ῳ ; ς τμ 

Αϊ. Τὸ τοίνυν διακρῖναι τοὺς εἰδότας καὶ διαγνῶ- 

ναι ἀπὸ τῶν οὐκ εἰδότων μὲν, φασχόντων δὲ, οὔ σοι 
δοχεῖ πάνυ ἐργῶδες ε εἶναι; 

ΤΕΡΜ. Ἰναὶ µάλα. 

ΑΥΝ. Δεήσει τοίνυν σὲ, 5 εἰ μέλλεις Στωϊκῶν τὸν 
ν 9 ας 
ἄριστον εἴσεσθαι, εἰ καὶ μὴ ἐπὶ πάντας, ἀλλ’ οὖν ἐπὶ 

Ἶ , 
«Ἡ οὓς πλείστους αὐτῶν ἐλθεῖν καὶ πειραθῆναι χαὶ τὸν 

ἀμείνω προστήσασθαι διδάσκαλον, γυμνασάμενόν γε 

πρότερον καὶ κριτικὴν τῶν τοιούτων δύναμιν πορισάµε- 
νου, ὡς µή σε λάθή δὅ γείρων προκριθείς. Καὶ σὺ καὶ 

πρὸς τοῦτο ρα ὅσου δεῖ τοῦ χβόνου, οὗ ἑκὼν παρῆχα 

δεδιὼς μή σὺ ἀγανακτήσῃς, χαίΐτοι τό γε αἹνατον τε ἅμα 

καὶ ἀναγκαιότατον ἐν τοῖς τοιούτοις» λέγω ὃ δὴ τοῖς ἀδή- 

λοις τε χαὶ ἀμφιθόλοις, 8 ἓν τοῦτό ἐστιν, οἶμαι" καὶ μόνη 
σοι αὕτη πιστὴ καὶ βέδαιος ἐλπὶς ἐπὶ τὴν ἀλήθειάν τε 

Γ [οὴ 3 ο ει αλ 392 ς -ω -ᾱ- Δ /. 

καὶ εὗρεσιν αὐτῆς, ἄλλη ὃς οὐδ' ἠτισοῦν ἢ τὸ χρίνειν 
2 κο. αν ο Ν ον 

δύνασθαι καὶ γωρίζειν ἀπὸ τῶν ἀληθῶν τὰ Ψευδῇ ὑπαρ - 
Ξ / / 

χειν σοι καὶ κατὰ τοὺς ἀργυρογνώμονας διαγιγνώσχειν 
μ] δ/ ν /Ρ9 νὰ / λ 

Ἔ οοχιμα χαι ἀχίθδηλα χπια παρακεχομμενα. χαι 
οσον , 

εἴ ποτε τοιαύτην τινὰ δύναμιν καὶ τέχνην. ος ενος 

εις ἐπὶ τ' Εξέτασιν τῶν . εγοµένων, εἰ δὲ μὴν εὖ ἴσθι 

λ ὑφ᾽ ἑκάστων 

οδειχθέντι ἀκολουθειν ὥσπερ τὰ πρόδατα, 
Μ. 3 

ειτραπεζίῳ ὕδατι ἐοικὼς ἔση, ἐφ᾽ ὅτι 

ϱ)] 

μον 3 
μαλλον δὲ το) επ. Τ 

/ Ε) ο. ’ Ε] 
ἂν μέρος ἑλκύση σέ τις» ακρῳ τῷ δαχτύλῳ αγομενος, 

/ ο οαοεη 
ἢ καὶ νἡ Λία καλάμῳ τινὶ ἐπ᾽ ὄχθη παραποταµία πε- 

ον / /; 
φυχότι καὶ πρὸς πᾶν τὸ πνέον καμπτομένῳ, κἂν μικρά 

; ) 
τις αὔρα διαφυσήσασα διασαλεύσῃ αὐτόν. 

ἡ 
ν χωλύσει σε τῆς ῥινὸς ἕλκεσθαι 

ἢ θαλλῷ προ 

« [ αἩ 3 8 

69. Ὡς εἴ γέτινα εὕροις διδάσκαλον, ὃς ἀποδείξεως 
/ ο ά 

πέρι καὶ τῆς τῶν ἀμφισθητουμένων διακρίσεως τέχνην 
ΔΝ .» / / φλ / κά 

τινὰ εἰδὼς διδάξειέ σε, παύση δηλαδη πράγματα ἔχων: 

αὐτίχα γάρ σοι τὸ βέλτιστον φανεῖται καὶ τάληθὲς 

ὑπαχθὲν τῇ ἄπο ρα ταύτη τέχνη καὶ τὸ ο 
η 
η ἐλεγγθήσεται, καὶ σὺ βεβαίως ἑλόμενος καὶ χρίνας φ 

ΧΧ. ΠΗΕΠΜΟΤΙΜΙΣ. 65. 09. 9ος” 

Ἐ]εοίῖο μουνο ἰδία Ἱία 4επππηα ασζπναία ΠΡ! γ]άσίΗν οεςο,, οἱ 
Ῥ6τ ΟΠΙΠΘΠΙ ΡΙοδορμίαπι οπηίος, οπΠ1 (πα. γοςβίπια οςε 
εἰίραπλας. Ὠείπάο ἀπ σοπηρη(α5 άΠΠΟΓΙΠΗ ΠΗΠΠΘΡΙΠΙ σπῖ 
μηΠοπῖ(ιια, 5εοί(ὸ 5 ῇ]οῖαϊ, Πιο ΠΗ ΟΠΠΘΗΙ θχορλκίσΗ!, Ργο- 
ἀπείο ἵπ αἰίας αοποτα[ῖοηες πεσοίίο,, τ{ αἆθο Ρ05{ {6 ΠΗΙΠΙΙΗ 
γΊία: «ἱπδ]ογαπα γοπῖαί 4επΙΙΠΙ γογίίας. Ῥεπίφα γετο 14 
1β2υπη 4ποῄπο ἀπΏΙία[ῖοπα πο αδπεηπαφϱ. ΠΓΘΓΙΠΗ ο5ςο 
Ρτουποῖας, φπῖ ἀῑσας ΟΏςειΓΙΠα 655ς, Ιηγοπίαπο ςἰί οἰἵπι α 
ΡΗΙ]οςορμῖς γοηῖας, απ ΠΟΠ. 

0. Αἲ ία, Ἠειπιοίίπηε, πΗΠὰ απα Ροδεῖς Ἰπταίις ἀῑσοια, 
6η Ἰηγεπίαπα αἩ Π]ῖς 65562 

ΗΕΒΜ. Εααίάεπι πο Παγαγοεῖπη. 

ΤΥΟ- παπά πππ]ία εαπα ργω(ουν]άϊ ΠΡί Ῥγπάδης, εχα- 
ΠΗΙΠ6 Ίοησο (πα. οἵ Ίρσα οριΙ5 Ιαβδαπ{ 

68. ΗΕΗΜ. Οπαπαπιῦ 

ΤΟ. ΝΟΜΠΟ απάϊς απῖ 58 Βίοῖοος, απ{ ΕΡΙεΠτΘος, απῖ 
Ῥ]α[οπίεος 655ο ἀῑσαπί, ΘΟΓΗΠΗ ΡαίΙΠα. 5οἴγο ταἴοῃος 5ἱησιι- 
Ία5, α1οδ ποῃ. Πίοπα, απαπηγίς βᾷ6 οείθγοἵἩ ο 
ομηίηος 5 

ἨΗΕΗΝΜ. Ύογνα ἴδία. 

ΤΥΟ. Πϊσεειπενε ἰβίέπς οος ααὶ 5οἶπηί,, οἱ ἀἱσποδοστο αὐ 

Ἠ5 απϊ φπμή πεσοῖαΠ{, 5εἴτο {απι6η 56 ἀῑσαπί, ΏΟΠΠΕ 008- 

ΤΟΡΙΙΠΙ γα]ά6 ο55ο ΠΡί γΙἀείαγ» 

ΗΕΒΜ. Ὑα]άο 14 απϊάσπι. 

ΤΥΟ. ΟμροπίοΡΙί Ισί ἴα, 5ῖ ορ ΠΙΙΠΙ ΦΙΟἱΟΟΓΗΠΙ ηοςςθ 

νο]αογίς, δἱ ποη αἆ 6ΠΊΠΕΣ, αἲ ΡΙθγοςᾳπθ οθγίς Π]ογαη 86ζθ- 

4ε/α, οἱ {οπίανα, εἰ πποογοιὴ ΗΡΙ πιασἰςίγητη οίσοτα, Ἰης[ῆ- 

{αία Ῥνῖας εχεγοἰία[ῖοπο, εἰ ]άἱσαπαί ἄε (αμβρις οοπηραταία 

Γαομ]ίαία, η πρ θης 4θ{εγΙοΓθπη Ργάίοτᾶς. Τι γυτο αἆ 

Ίος δ[ίαπα γῖάο Ὕπαπίο ορις 5ἷϊ ἴεππροτε, αποᾶ ργα[ογηηῖςί 

ΥοΙ6Π5, Υοιίης πο Ιπάῖσηο [ογγος, Ιἱορί πιαχΙπΙη οἱ ππαχίηης 

πεοθβρατ απ ΤΠ {αᾖθς, οὐδευγῖς Ἱπαπαπῃ οἱ απιρἰσις., ΠΠΙΙΠΙ 

Ἰου ε.ςο αιρΙ(νογ. Ας 5οἷα ΠΡΙ Ίο βάο]ῖς εἰ Πτηια 5Ρος 

αᾱ γεγῃαίοπι Ἱηγεπίοπάαπα; αἰία τοτο ποπ. π]]α τοδία!, πῖςί 

σος, 5ἱ Ππάΐσατε ροβδῖς, αἱ 5οραγαπα1 α νουῖς [α]κα δἱ [πομ]ίας 

ΠΡί οἵε, αἱ, απα]ῖς οςί αγσοπ{αγίογΗπα, ἀἰσποφορμαϊ ρτοῦα οἱ 

βαμάἶς εχροτίία αἲ. 5 απο αἀπ]ίεγαία δυπίς ἀοπίαπο δἱ {α]ῖ 

[ασμ]ίαίο αίαιο αγία οοπηραταία, αἲ οογήπη απσο ἀἰσππίας 

εχαπΊθΠ. [απάσιι αὐθθας :. 5ἵπ νοτο ΠΠ, ΠΠ, ΠμΙ 

ομεζε, οβΏείαὈΙί αποπηίπης πανῖρας {ταμαιῖς αὐ πποππούμο, 

απ Γα{ἱσοπα Ῥιῶπιοηςίταίαπα 5εηπατῖς α{ῖ Ῥεεοα : Ροίῖ5 

γενο [5 Ρος ΠΠΕΠΣΑΠΙ απο. αἰπη]ῖς οῖς, απ, απαππο]- 

απο {6 ἵη ρατίθῦ1 ΗΠΗΠΙΟ απῑς ἀῑβίίο ἰτα]ιαί, δε(πατο : απξ, 

ρου 4ογεπι, οπαίω αἆ Παπηηίς πραπα αταπά[ηῖ, αᾱ αποιηγίς 

5ο ρα Ποοίοπ, απαπ{απαγ{5 πηϊπηία αὐγα. 510 61η 

Παΐα ππονοαί. 

69. Παφιε οἱ 4Πθ6ή ππαρϊςίναπα Ἱπτοπίας, απί 4ο ἀθίποῃ- 

«ἰγαίίοπθ αἴσιο ἀπΙογΙη ἀἰμπάΙσαίίοπο ατίαιη, (Παπ πορί, 

6 ἀοζθαί, ΙαβοΓαΓΘ ΠΙΠΙΙΓΙΠΙ ἀθσῖπος. δίαΠπι οηἵπῃ σιιοὰ 

ορπιπη οδί ΠΡΙ αρραταοτῖέ, οἱ τεγαπα ἀεπιοηςίγα[ῖνα Ί]α 

απο φαρασίαπας πποπάασίαπα ἆαοπιαθ Ἠίπο ἀερτεοπάσίας, 

(παπα, Βτιπα εἰοσ[ίοπα [αοία εἰ Ιπάϊεῖο, Ῥ]]οδοριαβετε, 
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ο λο σοφήσεις χαὶ τὸν πριπόθη τον εὐδαιμογίαν κτησάµενος 
θιώση ! μετ᾽ αὐτῆς. ἅπαντα συλλήδδην ἓ έχων τάγαθά. 

ΕΡΜ. Εὖ γενῶ, Άυχῖνε παρὰπολὺ γὰρ 

χαὶ ἐλπίδος οὐ μιχρᾶς ἐχόμενα λέγεις, καὶ ζητητέος, 
, Ν 

τικουςτε και 

/ 
ταυτ' αμεινω 

ὡς ἔοιχεν, δ μν ἀγήρ τις αποστασ θιαννωσ 
ο) ο 

νελπς οὺς ποιήσων ἡμᾶς χαὶ τὸ ε νε ρνοις αποοξειχτι- 

-- εδ. 

κούς: ὡς τά γε μετὰ ταῦτα ῥάδ ια Ἴδη χαὶ γμονα αποα Ἡ 1 γι πμ. σα πα 
καὶ οῦ πολλῆς διατριθῆς δεόµενα. Ἰαὶ ἔγωγε μη χα- 

τν Δ 

οὐ οἶδά σοι ἐξευρόντι σύντομόν τινα ταύτην ἡμῖν χαὶ 
υ 4 υ . 

ουχ εν 
αριστην οσον. 

ΑΥΚ. Καὶ μὴν 
-- 3 / 3 / 

αν μι εἴδεης εἶχο-- 

ξα. ὡς ΥΥ τέρω- σε 

πορ μ] ο οα γεγόναµεν 

οιμιαζομέ ένους «πολλὰ 

κ δανς. 
σειν της Εκπιοσς» 
Ἔ κ Εὶ ὢ πρότερον ἥμεν καὶ κατὰ τοὺςπα 
; -- (ν 

μογθήσαντες ὁμοίως ἐσμεν 
/ ον 

ΕΡΜ. Πος τοῦτο τα. νυ γὰρ ς λυπηρόν τι καὶ 

βύσελπι ἐρεῖν ἔοικας. 
Ἂ ο « / 

0. ΑΥΚ. “Ὅτι, ὦ ἕτα τρε, χαν εὕρωμεν ὑπισχνού- 
19. Σ ν. 5 

μενόν τινα εἰδέναι τε ἀπόδειξιν καὶ ἄλλον διδάξ ευ» οὐχ. 

αὐτίκα, οἶμαιν πιστεύσοµεν αὐτῷ, ἀλλά τινα ζη τήσομε ν 

τὸν χρῖναι δυνάμ.ενον, εἰ τάληβ, δᾶ ἂνὴρ λέγει: κἂν τού: του 

εὔπορ ήσωμε ν ἄδηλον ἔτι ἡμῖν εἰ ὃ ἐπιγνώμων οὗτος 
το) 

οἷδε δια ενώσκευν κὺν ὀρθῶς χρινοῦντα 3 μὴ, χαὶ ἐπ ία 
αὐτὸν αὖθις τοῦτον ἄλλου ἐπιγνώμονος, οἶμαι, δεῖ 

ἡμεῖς γὰρ. πόθεν ἂν εἰδείημεν διακρίνειν τὸν ἄριστα 

ν 
λς 

χοῖναι δυνάµενον: “Ορᾶς ὅπυι τοῦτο ἀποτείνεται χαι ὣς 
. 

Απέραντον γίγνεται ᾽ στ]ναί ποτε καὶ κατ αληφθῆναι ι μι { 
δυνάµενον; ἐπεὶ καὶ τὰς ἀποδείξεις αὐτὰς, ὑπόσας οἷόν 

' 5 η εν Ξ 
τε εὑρίσχε ιν, ἀμφισθητουμένας ὄψει καὶ μηδὲν ἐγ ούσας 

βέβαιον: αἱ γοῦν πλεῖσται αὐτῶν δι ἄλλων ἀμοφισθη- 
Ἱ 

ο2- αζ ια] ο αν : είθ βιάζονται εἰδέναι, α 
ου μ.ΕνΩΝ πειοειν ἡμᾶς βιάζοντ αι οξενα!ις 

ἳ 
ς 
' 

Μ] 
3 κλ ες) 

πάνυ προδήλοις τὰ ἀφανέστατα συνάτετουσαι οὐδὲν αὖ- 
, 

τοῖς κοινωνοῦντα ἀποδείξεις ὃ ὅμως αὐτῶν εἶναι φάσκου- 
ο ν - αι θε κ. αν ο” 

σι» Οὠστς ερ ε. τις οἴοιτο ἀποδείξ ειν εώαι εοὺυς, οιοτι 

θωμοὶ αὐτῶν ὄντες φαίνονται. Ὥστε, ὦ Ἑρμότιμε ! ος; ον ης ον τά .. 
οὐκ οἱὸ ὅπως καθάπερ οἳ ἐν κύκλῳ θέοντες ἐπὶ τὴν αὓ 

τὴν Αη καὶ ἀπορίαν ἐπανεληλύθαμεν. 

: ΕΡΜ. Οἷά µε εἲ ργάσω, ὢ Λυχῖνε, 
ας, 

μοι τὸν θησαυρὸν ἀποφήνας, χαὶ ὡς ἔοικεν ἀπολειταί 

5 , 
ανθρακας 

ι -. ”. τά. αν λε 
µοιτα τοσαυτα ετη πιο χάματ ος ὃ πο ωυς. 

9 - τν τς 
ΛΙ Κ. Ἁλλ', ὦ Ἑρμότμε, 

ει ὰ 

ἣν ἐννοήσης ὅτι οὗ μόνος ἔξ 

πολὺ Εἔλαττ ττον ἀνιάση, 

τῶν ἐλπισθέντων ή ω μένεις 

ΕΤΕ 
: 

ἀγαθῶν, ἀλλὰ πάντες, ὡς 

μάγοντ ται οἳ φιλοσοφοΏντες. 
. κ. Υ ρθει ως 

ἐχείνων ἁπάντων γωρῇσαι ὧν Εφην; ἄσαν αδύνατον 
άν, 

λέγεις εἶναι. Νῦν δὲ ὅμοιον ο. δοχεῖς ποιεῖν 
Φ Ἡ 
δα αρύοι καὶ αἴτιῶτο τὴν τόγην, ὅτι μὴ 

Ά 

Δύναιτο ἀνελθσῖν ἐς τὸν ο ρα, η) ὅτι μὴ βύθιος ὑπο- 
Β τς ὀρον 

δὺς εἲς τὴν θάλατταν ἀπὸ Σικελίας ἐς Κύπρον αναδύ- 

Ἓλ- 
να 

στται, Ἡ ὅτι μὴ ἀρθεὶς πτηνὸς αὐθημερὸν ἀπὸ τῆς 
αμ ενὰς ν΄ αν οσο 

Πιδοὺς τελει: τὸ ὃ τῆς λύπης, 
ολ 5 

Λ 

αὐτος τον η 

ο ἀναπλάσας » οὐ 

ΧΧ. ΕΡΜΟΤΙΜΟΣ. 70, 71. σα 515) 

οἱ εχρείῖῖα ἥ]α γοῖῖς οπιπίρα5 Γε]οΐαίε ρατία, οππῃ θᾳ τίνος. 

Ῥοπα Ῥοδδϊάθης εοπ]απο[ῖπα οπηηῖα. 

ΗΕΗΝΜ. Ἐπσο, Ἰοῖπε! παπα οηἵπα Ἰδία πηρ]Ίογα ἀιας, 

οἳ επ] 5ρϱ8 ΠΟΠ πηθβΙοςῖ οοπ]αποία, απάτοπάησηπε, η 

γἰἀείας, ποβῖς {α]ίς γἰτ ο5ί, απὶ Ώ]α πος ἀἰσποξοσμαϊ ἁΠια]- 

εαπάῖαπε [αοπ]ιαίο Ἰη5ίτιαί, ε{, αποά πιακῖπιαπι οςε, ᾖο- 

πιοηςίταπάί ποπ : ἴἴαππε εα (πσο 5εαππίας, Γαο]]α Ίαηι 

εἰ πιο]εςίῖα: αχρετῄῖα, πες πηοτα» πη]έα» Ιπάϊσεηα, Αίηπε 

Ίάπα ΠΡΙ στα[ἵαπα εσπ]άθια Ἠαβθο, απὶ εοπιροπάΙατίαπα απο 

ποβίς οριππαπι(πο σῖαπα Ἰηνεπενῖς. 

ΤΥΟ. Οµἵπ ποπ μπα ΠΙΙ 46 Ί1γο ἄερος σγαϊῖας :. πΙηϊ 

επῖπα νε] Ἰηνοπί νο] οδίοπάϊ ΠΡΙ, απο 5ροῖ {ο ἔπα Ῥτορίης 

αὐρπογοαίς 5ο ρ]εαη(πε, απαπα Ῥεῖας 6γαπΏΗς, Ίος 

4 δήηΗ5, εἰ, αποά εδί 1π Ῥτονετβίο, Ροςί παπα ἸάΏογθπι 

πί απίε Ἰαβθιηις. 

ἨΕΗΜ. Ου] Πα» ν]άετίς οπῖπα Ῥτουξς [πῖσίε σαπ]ά ἆαπι 

εἰ ἀοδρογα(ἴοπῖς ρΙοππη ἀοίητις. 

70. ΤΥΟ. Θποπίαπι, απιῖσε, εἴαπαςὶ Ιπγοπίαπηας απ θὴ 

ῬΓΟΓοςΞΗΠΙ 5οἶγο 5ε ἀεπιοηςίτα[ἴοποπῃ, ας ἀοζοτο το]]ο αἷῑος., 

ΠΟΠ 5{απα, Ῥαίο. Π εγεάειπας., 5εὰ 4πῶτοηας αΙ Ἰ4]- 

σαγα Ῥος5ῖΐ, αη. γετα Π]α ἀῑσαί : εἰ Ἠπ]ας αποαπο 5ἶ ομ]αία 

οορία 5ἳί, θΏξοΙγαπῃ αάἆμαο ποβῖς, πίταπα Ἠ]α Ἰαάον ἀῑσπο- 

«οθγο ροσδ]ΐ τοσίο ΠαάἹοαίαγαπα αἩ πο: δἱ α Ἠπης 1ρβυμα 

α1ἴο, ατΏΠτος, ]άΐσο ορας οσί: πος οπίπι απάς 5οἴαπηης ᾱἵ- 

Ππάΐσατο 6η η] Ππάϊσαγο Ροςδῇ{ ορ πιεζ Ὑἱ4ες, απογδΠα λος 

Ρονπεαί εἰ αἱ 5ἳὲ ἹπβηΙίαπα, απ” 5ίατε πησ(παπη οἱ ο0Π]- 

Ῥτομεπά! μος5ῖῖ» απαπάοφπίάεπα Ίρδας «ποσο ἀθπιοπςίτα- 

Ποσπος, αποίφποί Ἰητοπίτ ροςαπί, ἵπ ἀπλίαπι τονοσανὶ ν]- 

ἄθας, ποπα ΒτππΙπα πἱεπααπα Ἠαροτθ. Ναι Ρ]εγῶήιο 

Ἠϊαγαπα ρε α]ία , ἄθ απρης οἱ 1ρ5ῖς αά ας ῆϊς ο5ί, Ῥογιαάσνο 

ποβῖς πΠΠίασ 5ο 5οἵτθ : α]α γεΓο, 4158 ο ΡΊαΠθ πιαμΙΓο5{1ς 

«αδροπάιιηί οὐσοηγῖςείπια, 6ΟΠΙΠΊΗΠΟ ΠΙΙΙ ουπα Π]ϊς Ἰαβοη- 

Πα, ἀθπιοηςίγαίίοηθς {αππθΠ ἸογΗΠη 56 6.5α ἀἰσμηί: γοτβῖ 

οπησα, 5ἳ απῖς ῃηίαί Ἰπάο 5ο ἀοπποησίταίαγαπα 4εος ε.σε, 

ααοᾶ αἹατία ΠΠογΙΠή ο.5ε αρρατεί. Πίαπιο πεςοῖο σποπιοᾶο, 

Ἠετιποίίπια, τ{ απ επγγαπ! ἵῃ οἴτου]ο, αἲ Ίάεπα πΙῖαπη οἱ 

ἀπηίαΙοπεια οαπάθπα τοβΙίπηης. 

Τι. ΠΕΒΝΜ. ΤΙ ππε (γασίας{ἰ, Τωνοἴπα! απἲ {πεςααγπι πλΙΗ] 

Τη «αιΏοπες τεβεσοτῖς : αἱ γιάσίαν, ρειίθτο πα! {οἱ απηϊ εἴ 

Ίαμος Πα ρΙαίπνας. 

ΈΥΟ. 5οᾷ πιπ]ίο πηῖπας, Ηογπποβπηο, ππο]εσίο [εγος, 5ἱ 

οοσ]ανοτῖς ποΏ {6 5οἶπα 5Ρογα[ῖς Ὠοπίς εαΓθγΕ, 5εᾷ ΟΠΊΠΕς, 

τί ἵνα ἀῑσαπι, ἆε αφῖηϊ απηῦτα Ῥήσπανο Ρ]ή]οςορ]μος. Απ 

ααῖς Ίντο ᾳπεαί ρου Π]α, απ» ἀῑνῖ, οπηηῖα 5 αποᾷ Πεγῖ Ρο556 ϱξ 

Ίρεο ποσας. απ Υογο Ἰάθμι τη γ]άεν]ς Γαςρτα, ας δἱ ας 

Ρ]οτοί οἱ επ Γοτίαπα φπθταίας, αποᾶ α5ορπάετε ἵπ οα]απα: 

πθηιθαί, απί αποᾶ ποπ Ῥτο[απάο πηατῖ ΠπειςΗς ἃ 51οἶΐα 

οµπογσοτο ἵπ ΟΥΡΤΙΠΑ, ααί αποά πον. ρεηηῖς φαρ]αίας εν. 

τοοῖα θὐάεΙή ἀο αἆ Τπάος ρειγεπίαί :. ΟπΗ5δαιΠ νετο ο]αδ 

ἀο]οιῖς Ίαν Ἠαῦοαξ, αποᾶ Ἡ]αά «ρετανοῖ, ραΐο, απί τίδο 

{οτίο {α]ῖ «οπιπῖο, απί ποᾶ ἔρσο 50] α]ίτο Πηχοί, ΠΟ εχ- 

ΡΙογαΐο Ρεῖα5 η) θα ορίαί αἲ απαὈ Ρεγνεπ]το Ῥορδ, απ” 

απο Ἠπιαπα” παξα ο οοηγοπ]αηϊ. Γῖσαπο ΠΡΙ απο 16, 50- 



(84 819) 

πολλὰ καὶ θαυμαστὰ ὀνειροπολοῦντα νύξας ὃ λόγος ἀπὸ 

τοῦ ὕπνου ἐκθορεῖν ἐποίηα εν: εἶτα ὀργίζη αὐτῷ ἔτι µό- 

λις τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνοίγων χαὶ τὸν ὕπνον οὐ ἑᾳδίως 

ώρας. Πάσχουσι ὃ δ) αὐτὸ 

χαὶ οἵ τὴν κενην μακαρίαν ἑαυτοῖς ἀναπλάττοντες, ἣν 
μεταξὺ πλουτοῦσιν αὐτοῖς καὶ θησαυροὺς ' ἀνορύ ττουσι 
καὶ βασιλεύουσι καὶ τἆλλα εὐδαιμονοῦσιν ---- οἷα πολλὰ 

ἡ θεὸς ἐκείνη ῥαδιουργεῖ, ἡ Εὐχἠ, µεγαλόδωρος οὖσα 

χαὶ πρὸς οὐδὲν ἀντιλέγουσα, κἂν πτηνὸς θέλῃ τις γενέ- 

σθαι, χὰν κολοσσιαῖος τὸ μέγεθος, χὰν ὄρη ὅλα χρυσᾶ 
εὑρίσκειν ----Ἂν τοίνυν ταῦτα ἐννοσῦσιν. αὐτοῖς ὃ παῖς 

ἀποσειόμενος ὑφ᾽ ἡδονῆς ὧν 

προσελθὼν ἔρηταί τι τῶν ἀναγκαίων, οἵον ὅθεν ἄρτους 

ὠνητέον ἡ ὅτι φατ πρὸς τὸν ἀπαιτοῦντα τοὐνοίχιον 
: ἴ : ν μμ 

ἐκ πολλοῦ περιμένοντα, οὕτως ἀγανακτοῦσιν ὡς ὑπὸ τοῦ 

έον 

ο χαὶ παρενογλήσαντος ἀφαιρεθέ τες ἅπαντα 

χεῖνα τἀγαθὰ καὶ ὀλίγου ὃ δέουσι τὴν ῥινα τοῦ παιδὸς 

ιν 

ρα σὺ, ὦ φιλότης, μὴ πάθης αὐτὸ πρὸς ἐμὲ 

ε μσαυρὼς ἀνορύττοντα καὶ πετόµενον καί τινας 

ἐννοίας ὑπερφυεῖς ἐννοοῦντα χαΐ τινας ἐλπίδας ἀνεφί- 

χτους ἐλπίζοντα φίλος ὦν οὐ περιεῖδον διὰ παντὸς τοῦ 

βίου .. Ἴδει μὲν ἴσως, ἀτὰρ ὀνείρῳ γε συνόντα., 

αξιῶ πράᾶττειν τι τῶν ἀναγκαίων χαὶ 

ς τὸ λοιπὸν τοῦ βίου τὰ χοινὰ ταῦτα 
3 / 29 
Έπενοξις, ουοεν 

Ξ μα α] 
΄ Ν α ο. Ν /. ο 

πποχενταύρων καὶ Νιμαιρῶν καὶ Γοργόνων δια-- 
; δν ο οι μες. 

νέρει, καὶ ὅσα ἄλλα ὄνειροι καὶ ποιηταὶ καὶ γραφεῖς 

ἐλεύθε ροι ὄντε 
/ ο. / 

οὔτε γενέσθαι ουνκηενκ. 

᾿ 
ορονοῦντα ἐπεὶ ὅ γε νὂν ἔπραττες καὶ 

ιδ 

«8 
[ῇ 

ἀναπλάττουσιν οὔτε Υενόμενα πώποτε 

πολὺς λεὼς πι- 

στεύουσιν αὐτ ος καὶ κηλοῦνται ὁ ὁρῶντες ἢ ἀκούοντες τὰ 

τοιαῦτα 2ἱὰ τὸ ξένα καὶ ἀλλόχοτα είναι. 
τὸ. Καὶ σὺ δὴ μυθοποιοῦ τινος ἀχούσας ὣς ἔστι τις 

γυνὴ ὑπερφυὴς τὸ κάλλος, ὑπὲρ τὰς Χάριτας αὐτὰς η 

τὴν Οὐρανίαν, εἰ καὶ μὴ πρότερον ἐξήτασας εἶ ἀληθη 
ἔοτι που τῆς γῆς ἡ ἄνθρωπος αὕτη, Ἶρας 

εὐθὺς. ὥσπερ φασὶ τὴν Μήδειαν ἐξ ὀνείρατος ἐρασθῆναι 

τοῦ ]άσονος. “Ὁ δὲ δὴ µάλιστά σε πρὸς τὸν ἔρωτα 

ἐπηγάγετο καὶ τοὺς ἄλλους ὃ δὲ, ὑπόσοι τοῦ αὐτοῦ σοι 

εἰδώλου ερῶσι, τοῦτο Ἡν, ὥς Τε! μοι εἰκάζοντι φαίνεται, 
τὸ τὸν λέγοντα ε ἐχεῖνον περὶ τῆς γυναικὸς, ἐπείπερ έπι- 

ο ΜΜ τὸ ρωσον ὅτι ἀληθῆ λέγει, ἀκόλουθα ἐπάγειν- 

πρ 
Καὶ ὅμως ὁ 

έ 
λέγει καὶ εἰ 

τοῦτο Ὑὰρ ἑωρᾶτε μόνον, χαὶ διὰ τοῦτο εἷλκεν ὁ ὑμᾶς 
/ 

τῆς ῥινὸς, ἐπείπερ ἅπαξ τὴν πρωτην λαθὴν ἑ ἐνεδώκατε 

ὃς ἔλεγεν εὖ-- 

τὰ μετὰ ταῦτα καὶ οὖδεὶς 

ὑμῶν ἔτι ἐπιστρεφόμενος εἰς τὴν εἴσοδον 

ἀληθής ἐστι καὶ ε 

ἐξήταζεν εἰ 
3 Ν 

ἴ μὴ ἔλαθε καθ) ἣν οὐκ ἐγρην εἰσελθὼν, 
; χ ; 

ἀλλ ἠκολούθει τοῖς τῶν προωθευχότων ἴγνεσι, καθάπερ 
ο ο ας τος 

τὰ πρόθατα πρὸς τὸν ἠγούμενον, δέον ἐπὶ τῇ εἰσόθῳ 
3 3 / 

χαὶ κατὰ τὴν ἀρχὴν εὐθὺς σχέψασθαι, εἴπερ εἰσιτητέον. 
Δ ο ξ Γ. / 

Ὁ δέ φημι, σαφέστερον ἂν µάθοις, ἦν 

τον ὅμοιον παραθεωρήσης αὐτῷ" 

Δ 
καὶ γε εν ἐπὶ τὴν ἀγαπωμένην δύ 

λ 

στίας ὃ ὁδοῦ" ῥάδια γαρ 
Β / 

αὐτῷ, 

ρ οἶμαι, 

αν 
φεσ τι τοιοῦ-- 

; ρα 
ἔγοντος γάρ τινος τῶν 
ο, ρ 

μεγαλοτόλµων τούτων ποιητῶν, ὡς γένοιτό ποτε τρικέ- 

Όλος χαὶ ἑξάγειρ ἄνθρωπος. ἂν τὸ πρῶτον ταῦτα Φαλος καὶ ἑξάγειρ ρωπος. τρῶτον τ 

ΧΧ. ΗΡΕΜΟΤΙΜΙΟΣ. Τ..74. 937 

ἀα1ϊ5, πημ]ία οἱ αἀπηϊταβ]]ία 5οπηπίαπ({ Ἰαΐής [οάίσῃς αίίο., 

εχ 5ΟΙΗΟ αἱ οχεἠ](γας ε[Γοσ]{: ἀθϊπάο ΙΙ {ναφοθιῖς νὶν αρονίοης 

90105 εἰ ποῃ. 5ἶπο ἀ[ιομ]ίαία ΟΠΙΠΙΠΗ Ῥνος γο]αρίαο 

ΥΙβοΡΙΠΙ οχομ!ἴθης. ἴδια ἴ]αά γοπίί οἵαμα 5, απῖ ΥαπαΠα 

Ἡ]απη Ἠθαίαπα Πηδυ]απη 8ἳρί βησιπί : (αἱ δις δἱ, ἀπηι ἁἰνίίος 

δηΠ{, 4 1Π1 ο[[ ού Ιαπί {Πποδαπτος, οἱ τοσαηί οἱ ορἰοῖς πποςἰς 

Ῥαα 11 5, (αᾳπαλία πηπ]ία Ρεγροίναί 4εα Π]α, οαἱ ΟΠ ΠΟΠΙΘΗ 

οδί, ππαρη]ῇσα ππυποτίρα5, πε(ιθ οοπίγαΚἴσοης ομἱ(ΠσΝ 

που ἱ γο]αονῖς Που] ας γοῖέ, που 5ἱ οοοδδοα πιασηΠ(παἶπο, 

πθς 5ἱ 41605. {ο{ο5 πιοπίο5 Ιπνοπίγε) 

αΠΙΠΊΟ. ἁπίίαπί, 

τ Ίορο Ισίίαν ἆππη 

5ἱ Ῥπος ασοοθἆσπς Ιπίοιγοσθε πΠδοθβδαΤαΠΙ 

απἱάἆαπα, γενβί αταίία, απάε ραπῖς οηπθηύα5, απί φπ]ά 5ἰι 

γοΒΡΟΠ4ΕΠάΗΠΙ Ππογοράσιη ἀοππας τθροίοη(ῖ, 

οχδρεσίανον]{ 

σσ αἷα Ταπι 

Πα Ἱπαϊσπαπίαν, απαδὶ αὐ. ἱπίογγοσαπίο Ί]]ο 

ίσιο ἱπιοτρο]απίο αβ]αία 1ρ5ῖς οβνοπί Ῥοπα Π]α οπηπία, οἱ 

ῥατάΠ1 αΏαξί αἶπ ΠΙΟΓΡΙ ΠαδΕΠῃ Ρήοτο α[ογαΠ{. 

72. Τα νενο, απιῖζα, πο]ί οοά στη ἵπ πιο Ἱπιροία [ου], 5ἱ {ο 

εβοαΙεηίεπη [Ππεδαγο», απί γο]απίσιῃ, απί οοσ[(α[ἴοπος αας- 

4απα πηά]ογες, Ύπαῦ1 παίπνα ρα(ίπν, ἁσἰίαπίοπα, εί 5ος 

αβρηίσιη, αἆ απας ρουγοπ]ί ΠΟΠ Ρο(σδέ, Ργο απιἰσίμα ποδίνα 

ΠΟΠ. ΡάΒ5Ι5 ΦΗΠ1 ϱ6υ ΟΠΙΠΘΠΙ γΙ{απα ἵΠ 5οπηπίο 5παγὶ 11ο αιι]- 

46πά ΓοΓ{4556, ΦοΠΙΠΙΟ. {αΠΊΟΠ, γογδαν!: 5ο 51σογο Ίαρθο, 

εἰ [ασετο αηῖά 6ογίΠὰ (πα. ορα5 5υΠ{, 4ποᾶσπο Το αἆ 1ᾷ 

αποά. 5αρεγοςί ν]ία ἀπημίοιο Ροβδίί οοπιπιιαΠῖ Πο 56η5ιΙ 

ορ [σπη. Οποἆ οΠΊΠΙ ΠἹο(ο ασοθας οἱ εοσίίαρας, αὖ Ηἱρ- 

ροσοπίαυγίς οἱ ΟµΙπιῶτίς οἱ ἄοιβοπίρ5 πμ] (πΠσσπαπα ἀἱξ- 

[ουί, οἱ «ποΠΠΊ(α αἰία φοιηπ οἱ Ροεία. αἱ Ρἱοίογος Ῥτο 

5μα Προνίαίο οοπβηριηί, “πα πος /1οο ΠΠ(ΠΚΠΗ, Ἠθηιο 

6556 Ῥοβδυπί. ΕΙ {απ]οη πια]ου ραῖ5 Ροριἱ σε ΠΠῖς, οἱ 

νἰάρηα!5 απἀϊθη δυο {αἴριας πππ]ορηίατ, ὉΡ 14 ἵρβιπη Ώθπηρο 
αποά ρογοσνῖπα 5ΗΠ{ οἱ αΏξηνάα. 

75. ΕΙ ἴα δαπ6 (πΠΠα οχ [αμη]αίογαο αποάαπα απάῑςδας, ΠπιΙ- 
Ἰϊθγθπ 6.56, (1) ρι]οἩγ{(πάἴπο Πα[ΠγαΠα 51ρθ/δίθεδα, αΤα- 

Πας ἴρδας απ{ Οαρ]οςίοπη 1]απι Ύομοτείη νπσαί, Ἰ]οθί πο ϱχ- 

Ῥ]ουανῖ5 Ρείας {απ οια ἀῑσαί, οἱ 5ἰίπο {δγγαγαπη αἰ[οπὴνὶ 

Ἱδία πλ]{θυ, 5ία{ΤΠα απ]αγο θαπα οαρίςΗ, αἱ ΝΤεάσαπι αἰπηί ἐκ 

ΙΠ5ΟΠΙΠΙΟ 4ΠΊΟΓΟ Ἰα5οηῖ5 οογτθρίαπη.. Ωποά απίοπα ππαχίπ]α 

ιο ἵπ αΠΠοτοΠΙ Πλαπα Ἱπάυχίί, αἱοδαπθ, αποίαποί 6αΠάΘΠΙ 

«παπα {α απΙβΓαΠα αππαπέ, απαπίαπα οοπ]θοίηγα α8δο(ΠΟΣ, Ἠου 

ναί, αποά ἱ5 απ ἆᾳ πππ]οτε ργαἀἰσαθαί, Ροδί(πᾶπι 56ΠΙΘΙ 

β4165 ΙΙ Παδίία ο5έ αἱ τογα ἀἰσθηίί, εα 5υβ]αηχῖέ, σπα) 601 - 

ποᾳπθη[ία οἱ οοαγοηίία ΠΠἱ5 ο55δηί : αἆ Ίχου οπίπα δροσ{αβα- 

{45 5οἱαπα, οἱ Ρνορίου Ίου 1ρδΙΠΙ Πᾶ5δο Υο5 ααδὶ α]σοίος 

ναχίί, απ ῥγίπιαπη 56Π16] νο]αί αΠδαπα οἱ ἀθά{ςσείῖς, ἀχί- 

απο αὖ απηαίαπ τοεία, (παπα ἀῑσοραί, γα. Γασβία οπἵη. 

16ΟΥ, ορίθογα, πθ(Ιε (πἱαπαπα τοδ(γήπα αἆ Ἱήβτοδδπη τε[οχα 

ορβί{α[ἴοιθ, ΥεΓ4ΠΘ ο55οί γία, οχρ]οταγΙ{, δἳ ΠΠ {οτίο ἴπι- 

Ῥππάεης Ύπαπα πο οροτίδραί Ἰη5 δείς 5ος ρα δΗπ{ῖαπα 

κοηποβαίαν γοδ[σία, π ογο5 ΦΗΠΙ 5ο]οηί 41661, 41Πὰ 

ἀθοπῖσδεί αἲ πίτοίαπα οἱ ρηποῖρίο »ίαϊΐπι γίάσγα, 655είηο 

Ἱπίγαπά απ. 

74. Οποᾷ απίοπι ἀῑσο αργίας Ἰπίο]ίσας, 5ἱ οοηδίάεγος οἳ 

οοηίογας ο]αςπιοςί αἰά σαι 5Ιπι]]ο.  9ἱ οπΙπΙ απζαΟΠπΠα ο” 

τὴ ροδίαταπα αφπίς ἀῑσαί, Γαἶδδο (ποπάαπα ἱποῖρίίουι εἰ 

5οχ πια] ΠοΠΙΙΠδΠΙ, δἳ ΡΓΙΠΙΙΠΗ ἰδία [αο1]6 τοοΙρία5, ΠΟΠ 
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΄ ὸ Δ ον ἀ 
σας εἰ δυνατὸν, αλλὰ 

ἐπάγοι καὶ τὰ λοιπὰ, 

- φ 3 Δ/Υ .Ν 

Απραγµόνως ἀποδεξῃ μὴ ἑξετά 
ς δρ 3 κ , - 

πιστεύσας. εὐθὺς ἀκολούθως ἂν 
α Αν 3 λ 9 σον 
ὥς καὶ «όαθαλί μοὺς ὁ αὐτὸς εἰχεν ἓξ 

τρεῖς ἅμα ἠφίει χαὶ -Ἴσθιε ὃ διὰ τριῶν στοµάτων καὶ δα- 

σας τριάκοντα ε εἴ 19 οὐχ ὥσπερ ἕκαστος ἡμῶν δέκα 
3 

ἓν ἀμφοτέ αις ταῖς ] (ερ οἱ, χαὶ εἰ π 

ἔχαὶ ὥτ ξχαὶ φωνὰς 

ττ 
μὲν χε τρες ἑκάστη πέλτην ἃ Ἡ Ἱέρρον ἀσπίδα εἴγονν αἳ | 

ν τρεῖς δὲ ἡ μὲν πέλεχυν χατέφερεν, ἡ δὲ λόγχην Ἡ ἠφίει, ἡ 
νο» στ) 5 ο. σι . 
δὲ τῷ ξίφει ἐχρῆτο. Καὶ τίς ἔτι ἂν ἀπιστήσειε ταῦτα 
κ» ον σμς ο πας 
λέγοντι σας ἀκόλουθα γὰρ τῇ ἀρχη, περὶ Ἶς ἐ (ον 

ο γ αν νο 
εὐθὺς σχοπεῖν εἴπερ δεχτέα χαὶ εἰ συγχωρητέα οὕτω ως Υχ' 5 

ος Ξ 
ἔχειν. Ἶν ὃ ὃ ἅπαξ ἐχεῖνα δῷς, ἔπιρρε τὰ λοιπὰ καὶ 

οὕποτε στήσεται καὶ τὸ ἀπιστεῖν αὐτοῖς οὐχέτι ῥάδιον, 
ερ ἀκόλουθα καὶ ὅμοιά ἐστιτῇ συ γχωρηθεί ίση ἀρχῆ» 

ας μονο ον 
πάσχετε" ὑπὸ γὰρ δη ἔρωτος γαὶ ρα. 

Ν λ Δ 
ἐξετάσαντες τὰ χατὰ τὴν εἴσοδον ἑχάστην 

τ Ἰχολουθίας ἑλχό- 

ἂν ἀκόλουθόν τι 

θυμίας οὐκ 

5. 2λ ο, ὅπως ὑμῖν ἔχει προχωρεῖτε 

μενου, οὐχ ος εἴ πη γένοιτ 
γ 

δος ὂν, οἵον, εἴ 

3] 
ν Ὢ 
Βν 

: ο αὶ 
τα αἰτήσασα χα 

συστῆναι δυνάµενα να, 
-. ο τρις ἁπλατεῖς καὶ τὰ τοιαῦτα, ἐπὶ ἄα-- 

τοῖι Ὃ ο οις τούτοις οἴχοδομεῖ τὰ τοιαῦτα καὶ 

ιξ 
ὴ 

ιν ἀληθη λέγειν ἀπὸ ψευδοῦς τῆς ἀργῆς 

75. Κατὰ ταὐτὰ τοίνυν καὶ ὑμεῖς δόντες τὰς ἀρχὰς 

τὸ ε χάστης πιστεύετε τοῖς ἑξῆς καὶ γνώ- 

ρ ας αὐτῶν τὴν ἀκολουθίαν ἡ ἡγεῖσθε εἶναι 

Ψ ὑμῶν ο τα ταῖς 

Ελπίσι, πρὶν ἰδειν πᾶληθὸς χαὶ καταγνῶναι τῶν Εξαπα- 
3. ” 

σάν των κε α οἳ δὲ Ξ χὰν αἴσθωνται ἐξηπατημένοι 

ὀψέ ποτε γέροντες ἤδη Ὑενόμενο:, ὀχνοῦσιν ἀναστρέφειν 

δούμενοι, εἰ θεήσει τηλικούτους αὐτοὺς ὄντας ἐξομο- 

λογήσασίαι ὅτι πράγματα πα παίδων 

ὥστε ἐμμένουσι τοῖς αὐτοῖς ὑπ αἰσχύνης καὶ ἐπαινοῦσι 

τὰ παρόντα χαὶ ὅπόσους ἂν δύνωνται προτρέπουσιν ἐπὶ 

ἂν μὴ μόνοι ἐξηπατημένοι ὥσιν, ἀλλ᾽ 

ἔχωσι παραμυθίαν τὸ καὶ ἄλλους πολλοὺς τὰ ὅμοια τ 

ν 
ἔχοντες οὐ συνίεσαν 

τὰ αὐτὰ, ὥς 

- - Ἂ 

θεῖν αὐτοις: καὶ γὰρ αὖ κἀκεῖνο ων, ὅτι ην πο 
Ξ λ 

εἴπωσιν, οὐκέτι σεμνοὶ ὥσπερ νῦν καὶ ὑπὲρτ ὺς πολλοὺς 
ὃν 

Οὐκ ἂν οὖν ἑκόντες 
: - 
ὄντες ὅμοιοι τοῖς ἄλλοις 

.] 9 / 

ἐντύχοις ὑπ ανδρείας 

τιμ(ήσονται ὁμοίως. 
πω 
δότες, ἀφ᾿ οἵων ἔχπεσ 

Ὀλίγοις ὃ ἂν πάνυ 
, .. / λ τος - 
τι Εζηπατηντα, καὶ σεις ἄλλους απο- 

Γι 

υτῶν ὁμοίωνπει ἴρωμένους. 5ἱ 9) οὖν τινιτοιούτῳ 

τοιοῦ 

ιβούλει. Φιλόσοφον" οὗ γὰρ ἂν φθονή- 

οις, θιλαλήθη τ τε χάλει τὸν ον καὶ χβηστὸν 

ᾧ μόνῳ τοῦ ὀνόματος: οἳ ὃ᾽ ἄλλοι ἢ οὐδὲν ἆλη- 

ποκρύπτονται ὑπὸ 

μᾶσθαι βούλεσθαι. 

ΧΧ. ΕΡΜΟΤΙΜΟΣ. 

πολεμεῖν ὃ δέοι, ο αἳ τρεῖς | 

Τὅ. (1ο - 5:ρ) 

| οχρ]οταίο Ποίηε Ροδείς, 5εᾷ Π4ε Π] Παβία; Ἠ]ο ςἰαἴπι 

ορηδο(ποηίογ 5αβ]απχεγΙί οείογα : ΠΟ ΘΠΙ ἸοιΠΙΠείη τον Ἱα- 

Ῥηΐςςα οσμ]ος. εἰ απτος {οβάσπα, οἱ γουος θοἆθῃῃ 1ΘΠΊροΓε 

 τεγηᾶς εμηϊκίςςο, οἱ οπἴδας ἰῖρας φαπηςῖσεο οἴρηπα, οἱ ἐπ- 

᾿ αἰπία αρηίςςε ἀῑπίίος, πον 4εοσΠη, πέ α πήξης ποξΙκήπα, ἵῃ. 

ἄπηραρας πιαπῖρης : ας 5ἳ Ρε]]ῖσα ορετᾶ ορη5 ε5»εί, ἔγες ηηῖ- 

ἀοπι ππαπας Ῥε]ίαπι, απί ογαίοπα, απἲ 5ου Ἰαρηίκεος 

Ἱ ππαπα τογο οφ παπα. ππαπι ἀε]οεῖςα 5εουγῖπα, αἰίογαπι 

{ ορη]κῖςςθ Ἰαπζθαπα, ἴογαπα Ἰδαπα πἰαάΐο.. Εέ απῖς αάλιο 

βάεπα περατεί ἀῑσεπ{ί {α]ῖα 2 εοπγεπῖαπί οπῖπα Ῥηηοῖρίο, ἆρ 

απο ςίαπα τιάεπάπα ογαῖ, Ῥοδσείπε γοοῖρί, οἳ απ «0Π08- 

ἀθπάπτη 51Γ τοπῃ Ἱία Ἰαβετα. ΤΡΙ γετο 5οππεῖ Ί]α ἀελενῖς, 

αβ]αηΕ απαςί γε]σπα, πεσΠε πδπαπα )5]σίοηϊ, ἱρεαππ(πε, 

Ἠ]ιά πεσατε Πά6Πα ΠΟΠ Ίαπα Γασ]6, απ εοπΣε(αεηίῖα οἳηῖ οἳ 

εοπερς»ῖ5 Ῥηϊποῖρίϊς Ιππία : φαοᾶ απἶάεπα νορῖς αρο]άἩ. 

Ῥγῶ αΠΠΟΓΕ θΗΙΠΙ αἱ 5έπάῑο απάτη ποη εχρ]ογαςςεί!5 π{ 56 το- 

Ρῖ5 Παβοαπ{ απο 5απί οἴτοα απαπη(πεπι(θ ἸπατεξΣΙΗ, ϱ50- 
εοάηῖς, ἱταοΠ α οοπξε(ιοπίῖα, ποῦ αἀγειτοπίες απΙπΙΙΠΙ 5 

απα 5ἳς αποά 5οππαίαγ ες Πίς εἰ 1ά6πα 5ἳς Γαἰδαπη : γε]αί 5ἱ 

απῖς ἀῑσαί Ρῖ5 ᾳαἴπαιε 5ερίεπῃ 655ε, {παπα Πάοπα Τί παβοας, 

ΠΟΠ αἱ Ίρ5ε αριᾶ {ο άΙΠΙΠΠεαΠΣ, Ἰπ[ογοί 5οἶ]οεί εἴαα 

απαϊθυ 5υπηία (παπα ο{Ποσγο απαϊποτάεοίπα, εἰ αποπξαπε 

Ἠ]ε γο]ασηε :. απα]α οἴἵαπι αἁπηταρη]ς ποοπχείτῖα οβῖοΙ, 

ΝαΠῃ ἴ]α 4ποσπε Ίος απῖ γεγςαπίαγ οἶτοα ρηποῖρία, αὐτὰ 

απωᾶαπι Ροβίπ]αία Ροδοῖε, εασιθ ἀατῖ 5Ρί «ρᾳπΗπη οβΠΞΕΕ, 

απο ἴαπΠΕΠ πο οοηςϊςίοτε απϊάεπι Ῥορδυηί, Ρυπεία απ ράαπι 

Ἱπαϊνίάσα, οἱ Ίποας ἸαΜιάϊπο οπηπῖ εατομίος, οἱ τή σεης 

Ρίατα; ἀείπᾶς ρα γῖριις Πῖς απάαπιεη(ϊς εἱπη]ία παβ]βεαί, 

ῬτϊποΙρῆϊς [αείο. 

75. Εοᾷεῦα πΙοᾷο Υο5 ἆποφπθ, εοποεςςῖς 5εεία ομ]α5ύπε 

Ρηπαρίϊς, ης απ 5οπαυπίαγ Πάεπι αἀ[απσίς, οἱ 5ἴσηπι 

τογ(αιἰς Π]ονιία οοπςδααοη/ῖαπι Ιδίαη Ῥαία[ἶς, ασε εἰ Ίρεα 

{αΠ16Π. [αἶκα οί : ἀοϊπᾶς αἲῖ ᾳπἰάδηα τοςίτήτη 5ροῖ 5ςς 1η: 

πιοπιπίας, απίοαπαπ. ΥογαΠα γάδηηϊ 5ποδαπε Ἠ]ος ἀθος- 

Ῥίουος εοσπονεῖηί: αἰῆ γοτο, Ποοί 5εγο ἀεπίαπε 5εΠες ΊαΠα. 

Ριοίί ἀεορρίος 56 «οπ/ῖαπί, τεζῖτο {απο ομποίαπίατ, ΡΙΚ ΟΓ6 

πἰηίγαπα ἀθίονη, ςἳ οροτίεαί, 1 οίαῖς απ 5 ηῖ, Γαἱθη 

Ῥοβδυηί α οπάεπη Πογίαμίαν, πε 5ο] 5ἷηΐ ἀεορρίῖ, 5ο 5ο11-- 

ορϊπἰοηίρις, πηϊςοῖς πες Ρα 5η! ταῖς. Ῥαμοος 

6-ςα, οἱ ἀε]ιογίαι] αἲῑος απ ςἰπα]μα {οπίοπί. Τη {αἱθίι εισο 

εἳ Ἰποῖθας, νογῖ(αιῖς απιῖσππη γοσα, οἱ [ασί, οἱ ᾖαδίαπα, οἳ 

5ἱ τὶς οἰἴαπι ρΙή]οςορΒΠα τ ποη. Ἰηγίάραπι θηἵπα Ίο 5ο 

ποπηηῖς μα]ας. Ἰοποτοπι.  ΠοϊσαΙ απίοπι απ σοι. πα 

φοἶπηὲ, «πάπα 5εῖτε κα ραοηίς απί αποά 5ο οτου]ικηῖ, 

| Ῥν Εμηϊδ1ίαίς οἱ ριάονο, οί αποᾶ ργωῖογῖ αἲῖς οαρτα. 

οἱ Ροσίπ]αί γοτα πᾶ ἀθπιοπδίγαίοπεπα ἀἴσενα, ἸπΙῖο α- [α]5ῖς. 

5ε Ἱπιργηδεπίες Ραεγοζαπῃ {τασίασ»ε Παζ 1 ρυῖα : Ιάσιο ππαΠΕΠΙ 

ἵη. Ἰπάεπι Ῥγ Ρπάοτο» οἱ Ἰαιάσπί Ῥγωσεηίία, εί αποϊᾳποῖ 

Ώππη Ἠαβθαπ{ οχ εο, αποᾶ πμ] ες ο[ἵαπα αΠῖς εαάεπα απ εἰ 4 

πσα πομερίηξ : παπα τηγςης Π]αά αποσπο γ]άρης, 5 ΥΕΤΗΠΗ .] 

ἀῑσπηί, 5ο ΠΟΠ ΊάΠ1 5ταΤο5, πα άλας, οἱ 5αρτα τα]σιας οἰαίος 

γίδια Ἰπὶ, πθαιε Ίοπογο οοά δη Επίατο. ΝΗΠ(ΠΠΑ Γα0 

ευα γο]ηπίαία ἀῑκονίπί, απαπέαπηγῖς ςοἶαηέ, απαπη της 

οπιηῖπο τθροτῖας ςα[ῖς Γοτίες, πα απάεαηί ἀἴσρτε 5ε ἀθοορίος. 

ς 
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70. Καΐτοι πρὺς τῆς Ἀθηνᾶς ἅπαντα μὲν ἃ ἔφην, 76. Ωπαπ(ΠάΠὰ, Ρ6υ 6µο {ο ΜΙπογναιι ογο, 4ο ησς 
ΝΜ. 

Εάσωμεν : αὐτοῦ καταθαλόντες καὶ λήθη τις ἔστω αὐτῶν 

ὥσπερ τῶν πρὸ ὐκλείδου ἄρχοντος πραχθέντων, ὑπο-- 

θέμενοι δὲ ταύτην ενα ὀρθὴν εἶναι τὴν τῶν 

Στωϊκῶν, ἄλλην δὲ μηδ᾽ ἠντινασῦν, ἴδωμεν εἴ ἐφικτὴ 

αὕτη καὶ δυνατή ἐστιν, Ἄ µάτην κάµνουσιν ὁπόσοι 
ἐφίενται αὐτῆς: τὰς μὲν γὰρ ὑποσχέσεις ἀκούω θαυμα- 

στᾶς τινας. ἡλίκα εὐῥατινήσομαῦ οἵ ἐς τὸ ἀκρότατον 

ελ Ἀθόντες ' μόνους γὰρ τούτους πάντα συλ λαθόντας ἕξ ἕξειν 
Τὸ μετὰ ταῦτα δὲ σὺ ἂν ἄμεινον 

εἰδείης, εἴ τινι ἐντετύγηκας Στωϊκῷ τοιούτῳ καὶ ο ορε 
κῶν τῷ ἄχρῳ, οἵῳ μήτε λυπεῖσθαι μήθ᾽ ὑφ) ἡδονΏς 
χατασπᾶσθαι μήτε ὀργίζεσθαι, φθόνου ὃξ Χρείττονι χαὶ 

πλούτου παταφρονοῦντι χαὶ συνόλως εὐδαίμονι, ὅποῖον 
λ χρὴ τὸν κανόνα εἶναι καὶ Ἰνώμονα τοῦ κατὰ τὴν ἄρε ετὶν 

βίου --ὁ γὰρ χαὶ κατὰ μικρότατον ἐνδέων ἀτελὴ ης, χὰν 

τὰ τῷ ὄντι ἀγαθά. 

ο) Χὶ 2 
πάντα πλείω ἔχη --- εἰ δὲ τοῦτο οὐχὶ, οὐδέπω εὐδαίμων. 

Π7. ΓΕΡΜ. Οὐδένα τοιοῦτον εἶδον. 
μα ηνον 

ΑΥΚ. Εὸ γε, ῶ Ἑρμότιμε, ὅτι οὗ ψεύδη 

Τϊς τί ὃ᾽ οὖν ἀποθλέπων φίλοσοφε ἴς, ὅταν ὄρᾶς µήτε τὸν 

διδάσκαλον τὸν σὺν μήτε τὸν ἐχείνου μήτε τὸν πρὸ αὐτοῦ 
ρ ν : 

μηδ ἂν εἲς δεκαγονίαν ἀναγάγης µηδένα αὐτῶν σοφὸν 
ἀκριθῶς καὶ διὰ τοῦτο εὐδαίμονα γεγενημένον; οὐδὲ γὰρ 

αν ῥο / Ἆ 
ἂν ἐκεῖνο ὀρθῶς εἴποις, ὣς ἀπόχρη κἂν πλησίον γένη 
ον αν /. .] Δ 2 Αλ Ὑ ς / 1 ΜΥ ο” 

τῆς εὐδαιμονίας., ἐπεὶ οὐδὲν ὄφελος" ὁμοίως γὰρ ἔξω τοῦ 
τα οκ. -ε / ου ολ , μ. 
ὁδοῦ ἐστι καὶ ἐν τῷ ὑπαίθρῳ ὅ τε παρὰ τὴν θύραν ἔξω 

ν 
πόρρω, διαλλάττοιεν δ᾽ ἂν, ὅτι μᾶλλον 

2 

ἑστὼς καὶ ὁ 

οὗτος ἀνιάσεται ὁρῶν εηθεν οἵων ἑστέρηται, Εῖτα 

ἵνα πλησίον γένη τῆς εὐδαιμονίας ---- δώσω γὰρ τοῦτό 
ον . ν 

σοι---- τοσαῦτα πονεῖς χατατρύγων σεαυτὸν, καὶ παρα- 
δ Α / ΄ ε. / ο. ” 3 ον Ν / 

δεδράµηκέ σε ὃ βίος ὃ τοσοῦτος ἐν ἀχηδία καὶ χαμάτῳ 
η ας 

καὶ ἀγρυπνίαις κάτω νενευχότα ; χαὶ εἰσαῦθις πονήσεις, 
ε λ 3} Μ ψ, πηίας ολ Εῤρίοςς ; 
ὣς φῆς, ἄλλα εἴκοσιν η τοὐλάγιστον, ἵνα ὀγδοηκοντού-- 

/; Υ εἰ ος Ψ) ο τας 
της ο ης τι ευ τις ΕεΥγγυητης εστι σοι, οτι Ριωση 

ον τς ω / σ - 
τοσαῦτα --- ὅμως τρ εν τος μηδέπω εὐδαιμονοῦσιν: εἶ 

Α 
εσθαι τούτου καὶ αἱρήσειν ὃ διώχων ὃ μὴ µογος οἴει τεύξ 

πρὸ σοῦ µάλα πολλοὶ καγαθοὶ καὶ ὠκύτεροι παρὰ πολὺ 
2 
διώχοντες οὐ χατέλ αθον.. 

78. Ἀλλὰ καὶ κατά 
2 ο τρ ρα ας 

συλλαθὼν. τὸ μὲν δη πρώτον οὐχ. ὁρῶ ὅ τι πο 
5 η « ο ΡΕ σπα νι 

τά γαθὸν, ὡς σντασιον οοχειν τον πονὼν τι 

ἔπειτα ἐς πόσον ἔτι τὸν λοιπὸν ν χβόνον αρα, 

ποὺ Ύέρων ἤ ἤδη καὶ παντὸς ἡδέος 
”ο, Υ 

φασὶν. ἐν τῇ σ ρρ ἔχων» εἰ 

ἐξ ωρος ὢν χαὶ τὸν ἔτε- 
/ 

θον πόδα, φ μή τι ἐς ἄλλον, 
ο 9 

ὠ γενναῖε, | βίον προγυμνάζεις σεαυτὸν, ὡς ἐς 

οὼν ἅ ἄμεινον διαγάγοις, εἰδὼς ὄντινα τρόπ' πον 1 ὶ βιοῦν, 

ὅμοιον ὥς εἴτις ἐς τοσοῦτον σχευάζοι τε καὶ εὖτε 

πάς ἄμεινον, ἄχρι ἂν λάθη ὑπὸ λιμοῦ διαφθαρείς. 

. Ἀλλὰ μὴν οὐδ' ἐκεῖν νό πω κατανενόηκας οἳ 

ὣς Ἡ μὲν ἀρετὴ ἐν ἐρ οις δήπου ἐστὶν, οἷον ἐν τῷ 
πράττειν καὶ σοφὰ καὶ αν δα, 8 ὑμεῖς δὲ ---- τὸ, 

ὅταν εἴπω. τοὺς ἄκρους τῶν φιλοσοφούντων φημ. 
ἀφέντες ταῦτα ζητεῖν καὶ ποιεῖν ῥημάτια δύστηνα | µ ελε- 
.». λ λ ο / Δ Δ .» 

τᾶτε καὶ συλλογισμ.οὺς καὶ ἀπορίας καὶ τὸ πλεϊῖστωι τοῦ 

ἀἶκί, Ίαμα τοήπφπαπλς Πο ἀοροφίία οιημία, 5ο οΟΓ ΙΙ 

ορ]ίνίο, αἱ ϱογαίΏ απα απία Ἐποιάσιη ΑΓΟΠΟΠΤΟΠΙ βιρία 

5ιηί, ΡοπαππΙδ(α6 Ἠαπο Βίοἰσοναίή. ΡΙή]οδορ]ία 

6556, ία Ὑθιο (ΠΠΙΟΠΠΙ(Ι6. Πμ]ΙαΙ τ ας Υἰάσπηιις 

ἀείπάς, πι ἴ]α (αἰῑς δε, αἲ ΎάΠά ρογγοπίτο οἱ (παπι 

αφεεφιί αφ αἶ5 ροδδῖέ; απ γογο βαδίτα ]αῬογοΠ{ Πποίατιοί Π]]απι 

εοποπρ]γετιηί, ΑπάΙίο οπῖπι αἀπϊταΡί]ία (πα 4απη ο55ο Π][ης 

Ρυοπηΐςδα 4ᾳ 6Ο ΓΗ [ο]οΙίαία, απϊ αἲ [αδαίππι ο ας ἀο]α[ῇ 

51Π{ : 50105 (π1ρρε Ίος γετα Όοπα Παβίίατος Τη ΠΙνΘ κι 

οπηηία. Οπος γοτο εσας, τηε]ῖας (ία πονίς, ποῖάσιῖσηα 

απ παπα Τη. ΡΙοἵομπα {α]οπα, εἰ 5ΙΠΙΠΠΗ ΦΙοἴσογιη, ααί 

πυΠ( παπα γἰποαίας ἀο]οτε, αἆ γο]αρίαίεπα πάπ( παπα ἀείτα- 

μαίαι, Ἱηδσσία παπα παπα, απ ἠηγ]αἶα ΠΙαΙοῦ ἷέ, ἀῑν Πατ, 

6οΠΙΘΙΠΙΟΙ, 6, απο γειρο, Ῥδαία5, 4παἰθιῃ ορονίοί 655µ, 

εαπον απϊ Παρονὶ γα! οἱ γεσι]α νο αἲ νἰιπίαπη ο0Πηµο- 

βατ απ! οηΊΠ Υοἱ πηηίηα ἵπ το ἀοβοϊαίατ, Ιπιρογ[οοίς 

εδί, απαπ{πηγίς ομπηίρ5 ΤΠ Τθριις α]ῆς 5ρεγοί.  Ἠου τετο 
5ἵ ΠΟΠ 5ἳΕ, ΠΟΠάΠΠΗ ο5ί Ὠοαίας. 

77. ΠΕΜ. Ταἶεπι ᾳπἴάεπη γ1άΙ πομηΙΠθΙη. 

1Ο. Πεσίε Ιςίπά, Ηογπιοίίπιε, ᾳπσᾶ που πιθη τῖς Ρνι]- 

ἀθῃ5 ας νοΙοη5.. Θπο Ιρίίαν οοπ5][ῖο ρΗοδορμανίς, (πι 

γίάθαδ ποσα ἔπαπα πηαρἰκίγαπα, πθαπο απ Πας ΕπῖΕ, πθ- 

απς απϊ απία ἴδίαπα, πεσιθ 5ἳ αἆ ἀεοϊπιαπι σοΠογαΓΙΟΠΕΠΙ 

δοθηάας, «ποπ(παπ1 ΠΠογαπ Ῥ]απο φαρίομίοπα, αἱ ργορίου 

ου Πθα[ή Παἱςδα) Χοηπο οπίπη Π]αᾷ γουίο ἀῑκοιῖς, 5α[ῇσσγο 

ΗΡΙ ϱἱ γε] Ρτορο Γο]οΙαίθηα γεπίας  ΠΙμΙΙ 4πἱρρο ῥτο[εσθγίς: 

ΠΑΠΑ «16 οχίτα ΙΠΠεΠ οδί οἱ 58 ἀΐνο, {απι αΙ αἆ Ιαπυαη 

δίαί [οτί5, (παπα απῖ ο Ἰοηβίπαπος οἱ ἵπ Ίου. [ογίαςο α[ο- 

τα, αοᾶ ἴ]ο πιαςῖς οχογοἰαβίίας, απῖ ο Ργοχίπηο γίάσαί 

απ]ρις 5ἱρί Ροπίς 5 οπγοηάπι. Ῥεϊμᾶα, αἱ Ῥίορο [ο[ῖο]- 

ἰπίαπη ος (4αμο Πρῖ οπίπ Ίος), {απίμη Ίάρογας, ἴσηια 

εοηίορίς, {απίαπιαπο ΗΡΙ γ]ία ερα[ἴσπη ο[Παχ], 41η {ο ΠΟΠ. 

γερῖοῖς, ἆππα Ἰαβοτος, ἆππι υἱσί]α» {ο Πα] ἀεργϊπηιπί ο αὖ 

4επιο Ἰαροναβίε, αἱ αἲς, ΥΙβΙΠΙΙ α[ῖος ΠΗΠΙΠΙΠΠΗ 4ΠΠΟΣ., 1 

οσπαπεπα 15 5εΠεχ (51 απῖς ΡΟΠΣΟΣ ΕΡί οδί {ο [απ{ι ν- 

οιπτπα ) {αππθῃ. 5ἱς ΠΙογαπα απας απὶ ποπάπα Ώρα ἶ 5ηί 2 

πἱ5ὶ Τουίο 5οάπ1 {ο ρηίας Ἰ]αά οοπδοσΙίΗταπα οἱ ρουςε- 

4πεπάο εαρίααπα, απο απίο {ο ΠπΗΠΗ αὐπιοάα οἱ Ώου 

γι αἱ πππ]ίαπα οεθεῖογες, Ρει5ε(ΠεΠᾶο ΠΟΠ οοπαργεμθπο- 

τη. 

7δ. Φαᾷ οοπιρτεµεπάθ οίαπι, 5ἱ Ἱία νἰάείας, ε{ Ἰαῦο ΕΙ 

υπίγειδπα, ΤΗΠΙ ΡΤΙΠΙΟ απἰάθπη ΠΟΠ γΙάθο αι]ά ἆθηπΠα 5ἲῖ 

Όμαά Ῥοπαπα, ααοα ἴαπις Ἰαροηβας αφαϊρανατί Ρος: 

ἀαίπάς απαπίαπι οδί ἴοπιρονίς γεῄσπαπη απο Π]ο Ππαιῖς, 

εοπεκ |απ1 οἱ ἑπαν{αιἴρα5 οππίρι]ς πον απιρίίας (οπηρος{ῖ- 

γαδ, δἱ αἰίοι πα ᾖα11 ρε σία, αποᾷ αἴπηί, Ἠαμαής ἵπ σαρα]ο2 

η]εῖ [ονία αἆ αἰἰαΠ1, Φ6Η6ΓΟ56., {6 γἱίαπι οχθτςθς., αἱ ἵη θ1Πι 

ἀο]αίας γίνας πιο]ῖας., απῖ (ποπιοᾶο γγοπάαπη 5ἰί ἀῑδΙσσεϊς : 

αιιοά οδί ομαςπιοά{, ας 5ἱ ααῖς {απίαπα Ῥατεί αίᾳπο α4ογηεί 

αᾱ οαπαπάαπα π]ο]5, ἆοπες [απ16 Ππργαάεης Ῥοτοαῖ. 

ΣΤΑΡ 

79. ὙεΙπ πε(πα Ππάάππι αππιαάγογιςα, Ρίο, Τη 

οροεβι5 5ο]][σεί Ίπος5ο γἰγιαίοπα, α{ η οἱομάο Πηδία, 5α- 

οπίου, [ουΗΐαι : αἲ Υος (τος απ ἀἱσο, 5ΙΠΊΠΊΟ5 ΡΗ/]οςο- 

: Ῥμοτπα ἀἴσο) πημοηίος ἰδία σαῶγογα αἱ [ασ6γα, ἵπ νου1ε 

πηκειῖς εχονεοη]ηὶ εί 5γ]]οσίσηιί5 αἱ ροιρ]οχῖς απωςιοπί μας, 
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βίου ἐπὶ τούτοις διατρίθε τε, 

Καλλήνικος ἡ ἡμῖν δοκει: ἀφ' 
ν 

λον τουτονὶ θαυμάζ: τε, γέροντα ἄνδρα, 

ὧν, οἶμπι 

ο δε ος 
μιλοῦντας ἐ ες ἀπορίαν καθίστησι χαὶ οἴδεν ὡς γρη ο. 

πο Β 
καὶ σοφίσασθαι χαὶ πα ο ησει καὶ ἐς ἄφυχτα ἐμδα- 

» αἱ 
λεῖν, καὶ τὸν χαρπὸν ἀτεχνῶς ἄφεντες 

- λ 
περὶ τὰ ἔργα --- πε ϱἱ τὸν φλοιὸν ἀσχολεῖσθε τὰ φύλλα 

-. ; ασ 
Ἑαταχεύντες ἀλλήλων ἐν ταῖς ὁμιλίαι. ᾿ἩΗ γὰρ ἄλλα 

΄ / 

ἐστὶν ἃ πράττετε, ῶ Ἑρμότιμε , πάντες ἕωθεν εἲς ἑσπε- 

ραν» 

ΤΡΝΜ. οὐκ, τος ταῦτα, 

Π θε ης 
θηρεύειν ἑάσαντας ο. σωμα  ὴ του θε το συφαρ ἅμε- έ 

σά 

λήσαντας τοῦ ὄλκοῦ., μᾶλλον δὲ τὸ ὅμοιον ποιεῖν ὥσπερ 
: 

εἴτ σι ιδηρῷ πτίττοι πρατ-- 
ς 

ἴτις ἐς ὄλιμον ὕδωρ έκγε έας ὑπέρῳ 

ρυ 
/ μ] 

τειν ἄναγκαῖόν τι καὶ προὔργο οἶόμ. ενος. οὐχ εἶδὼς οτι 
εν ας τα, ν Ἴσα σιδ λες 
ἂν ἀποδάλῃ» Φασὶ, τοὺς ὤμους πτίττων, ὕδωρ ὁμοίως 

τὸ ὕδωρ μένει; 
ΔΑ, .. Ξ 

80. Καί µοι ὃος ἐνταῦθα Τὸ η ερεσθαι σε εἰ ἐθέλοις 
ας - 

τῷ διδασκάλῳ. οὕτω ο . λος Σ 

ἂν ἔξω τῶν λόγων τὰ ἄλλα ος 

μὲν ὀργίλος» οὕτω δὲ μικρολόγος, οὕτω δὲ φιλόνεικος 

ὢν καὶ φικήδονος νὸ Δύ, εἰ καὶ μὴ τοῖς πολλοῖς δοχεῖ. 

Τί ας ῶ Ἑρμότμε: θέλεις διηγήσωµαι 

ὔἴχουσα ὑπὲρ 8 φιλοσοφίας τινὸς λος ἀνδρὸς / πάνυ γε- 

γηρακότος, ᾧ πάμπολλοι τῶν νέων ἐπὶ σοφία πλησιά- 

Α 
α πρώην 

σας λπαιτῶν Ὑὰρ παράτινος τῶν κ. τῶν τὸν μισθὸν 

ἠγανάκτει, λέγων ὑπερήμ. ήμερον εἶναι καὶ Εκπρόθεσµον 

τοῦ ὀφλήματος, ὃν ἔδει 
.. ή Ν / τά λ ’ 

ναι τῇ ἔνη καὶ νέα" οὕτω γὰρ συνθέσθαι. 

πρὸ ἐχκαίδεχα ἡμερῶν ἔχτε τιχέ-- 

Καὶ ἐπεὶ ταῦτα ἠγανάχτει, παρεστὼς ὃ θεῖος 

τοῦ νεανίσκου.», ἄγροικος ἄνθρωπος χαὶ ἴδιώτης ὣς πρὸς 

τὰ ὑμέτ τρ. Πέπαυσο, εἶπεν, ὢ θαυμάσιε, τὰ μέγιστ᾽ 

ἠδικῆσθαι λέγων, εἰ ῥημάτια παρὰ σοῦ πριάµενοι µη- 

δέπω στης ν ̓ διάφορον. Καίτοιὰ ἃ μὲν ἡμῖν ος. 

χας», ἔγε εις ἔτι καὶ αὐτὸς χαὶ οὐδὲν ἔλαττ 
.. 
ες 

κ. σι ετσι τρ κ ας 
τῶν μαθημάτων" τὰ δ) ἄλλα ὧν τρᾶς ἔπι  υμῶν 

« 3 ΝΑ 

συνέστησά σοι τὸν νεανίσχον, ὃ ὃ᾽ οὐδὲν ἀμείνων γεγένη- 
Αλ μ 3 .» ’ 3 . ν | / 

ταιδιὰ σὲ, ὃς τοὺμοῦ γείτονος γεκράτους τὴν θυγατέρα 
συναρπάσας παρθένον οὖσαν διέφθειρε καὶ ὀλίγου δίκην 
ἔρυγε Βιαίων, εἴ μὴ ἐγὼ ταλάντου ὠνησάμην τὸ πληµ- 

πένητος ἆ Ἀνθρὸς τοῦ Ἐγεκράς ους τὴν 
δὲ πρώην ἐρράπ 1σεν, ὅτι αὐτοῦ ἐλάθετο ὑπὸ κόλ- 

ου ἐκκομέζοντος τὸν κάδον, ὡς ἔχοι συμβολὰς, οἴμαι 
καταθεῖναι. Τὰ μὲν γὰρ ἐς ὀργὴν καὶ θυμὸν καὶ ἄναι- 

σχυντίαν χαὶ ἐς τόλμαν χαὶ Ψεῦδος μακρῷ τινι ἄμεινον 

εἶχε πέουσιν Ἡ νῦν" χαίτοι ἐβουλόμην ὃ ἂν αὐτὸν ἐς ταῦτα 
ὠφελᾶσθαι ἕ ὑπὸ σοῦ μᾶλλον ἤ Ὥπερε ἐχεῖνα εἰδέναι, ἃ καθ 

ο. 
ο 

. 5 59 ἃ [ια ΄ ανα 

ἑκάστην ἡμέραν πρὸς ἡμᾶς οὐδὲν δεοµένους ἐπὶ τὸ δεῖ-- 
τν) ἁ 

πνον διεξέρχεται, ὥς κροχόδε Ίλος Ἡ ἥρπασε παιδίον, καὶ 
ο 5 ς 

ὑπέσγηται ἀπολώσειν αὐτὸν ἂν ο τον ὃ πατὴρ 

ἀπ ερ ο μας 
δὲ καὶ χέρατα ἡμῖν ὃ γενναῖος ἄνα- 

[ά - δἲ 

Ἠμεις δε 

ἐπιθυσάμενος 

/ μα ση 
περν πλεκων τον ΛοΥον. 

Χχ. ΕΡΜΟΤΙΜΟΣ. 850. 81. (653 -- κ»θ] 

εἰ πιάΙογεπη ν[{οΡ ραγίεηα Τη Πής εοπ{εηεῖς; οἱ ααὶ Τη Ιου γ]- 
σε, Ἠ]ε Ῥαἱεμταπα γοῬίς τοια]ῖκςα γειοτῖαιι γἰάριης, 
Οπαταῦα Τεγήπα οαπδα Ἠηπο θα, Ῥαίο,, ἀοοίοτοπῃ αάμηῖ- 
ταπηϊηῖ, 5ΕΠΕΙΗ Ποπηποπα, αποᾶ απὶ 5θουπα. οολοφπαπίατ ἴπ 
Ρειρ]εχᾶς αηβασες οοπ]]ο]έ, 6ἱ ᾳποπιοβο Ἰπ{εγγοσαπά μη αἲ 
ΠΟΥ, εἰ εαν Π]α[ἰοπῖβη5 αἴᾳπο [Γαπάῖρας ᾳποπιοᾶο. ΠΠ 
εἰ αἲ πεῖίας αποπιοᾷο τοδῖαῖ ααιῖς Ῥοςδῖ. Ῥ]απα Ἰμιέατ 
Γγασία γεΠοίο, απῖ Τη ορετίρας ο5ί, οἴτοα «ΟΓΙΊΟΘΙΠ ποσοβοςῖ 

οδ[ῖ5, Γομῖς γος Ἰηγίοεπι γεςίτῖς ἵπ οοηστεςεῖθης Ρετ[υΠάεη- 
ἴ6-. Αιἲ 5υηί αῖα ασ» [αο]ς, ἨογπιοΙίπε, Πες α- εῖπια 

Ί1σ6 αἆ τεςρεγαπα2 

ἨΕΒΝΜ. Χο, 5εᾷ Ίνς Ίρεα. 

ΕΥ Ο. Νοηπε Ιβίίαν τουία ἀῑσαί αἴᾳαῇ5, γεϊοίο γος οὕτροπε 

άΠΙΡΓΑΠΗ εαρίατθ,, απῖ οχανῖας 5ετρεη!{5 {γασία Τρεο ας τοῖα- 

πηῖπε εοτροΓῖ5 πεσ]εείο» απί ροίῖας 5Ιπη]ε απἷά ΤΙ (ασρνε, 

5ἱ αυῖς αππαπ ἵη ππονίαγΙαπα Ἰη[αςαπα ΓΓΓΟ ΡίςΙῆ]ο οοή- 

{πάαί, πεεεςξατίαπη απἷά εἰ ααρᾶ αἆ τοι [ασ]αί α 5ερι- 

{ης ρεγαςῖ, ΙσΠΟΤΑΠΣ., απᾶΠ1 ΠΙάΠΟΤΘ ασπαπα, 5] ἰππάεπάο 

Ρετάαί, αποᾶ αἴππί, ΠήΠΊθΓΟς 2 . 

50. Εί εοποθᾶε πημῖ τα Ἠϊο {6 ]απι Ιπίδιγοσθια , Υδςης, 

οχοθρία ἀοοίτίμα, αἰῑῖς ἵπ. τες αἰπι]ῖς 6556 πααϊςιγὶ Μη, 

Φθᾳμ6 ΙΤαζαπάΗ5, Έ’ᾳπο 5ογάῖάας, απο εοπίεποσης ηἰῖ οἶς, 

οἱ, Ρος ὀογεια, ὤθπε τοαρίπατίας, Ποοί γη]σο {α]ϊς που τ]- 

ἀσαΐας. Ουἷᾶ ἴασος, Ἠεγπποίίπια» Ὑϊππο ΠΡῖ τείργαπα, φ8. 
ηιρετ αάϊνΙ (αεηάαπα Ῥτο ῬΗΙοδορΗῖα ἀἴσοτα ΠοπΙπθηι 

Ῥ]απε 5ΕΠΕΠΙ, επ]ας ἀοπηαπα πι] αάπιοδηπη Ίατεηες εαρῖεη- 

Πω αι δα Ποππεηίαπ{5 Τ5 ἀππῃ τεροξοῖί αὐ αἰαπο ἀἰξειρα]ο-- 

ταπα πηεγοεάεπα, Ἱπαϊσπαβαίαγ , ἀϊορῃς 1ρεππι ετορξεῖςςθ. 

ἀἴεπῃ Ρις παπα Ῥτα5ίαπᾶο ἀεβίίο, αποά 5οἱαίαπα ]8ῦὰ 

αῦ 11ο ορογ{α]ςςεί 5οχἀεοῖπι ἀῑερις απίε, πεπηρο ΡΓῖάΙ6 ϱὰ- 
Ἰοεηᾶας Πλας πιεηςῖς : Τα απῖρρε σοητεηίςςο. 

84. Αδίαης απίεπι ατιαποπ]ης αὐο]εςορπῖῖς, Ἠοπιο τιι- 

απαπι ἀθορςςῖε η ἀοοίπίπαταπα : οείεγαπα. (παγαΠα τετ 

ἀασιάετῖο αΏ ΠΠΙ{1ο οοπιππεπάαν1 ΠΡΙ αἀο]εςερηίεια, Ἡ Ἡς 

Ρας ἴ]α πΙμῖ]ο πηε]ῖος ἵπα ορεΓα [αείας εί, σα Ἐσομεοται 

Ῥαμρετεπ]ό Ποππα Ἐεμεεταίο. Μαϊτί γετο αἱαρας παρει 

ἀεῶ[ί, ἄεργεμεησις αΏ σα (παπι 5υῇ γεςίε ο[[ογτεί οπά Πο 

αἱ Ἠαβετεί, ρηΐο. σπας οοη[εγγεί 5Υπηρο]α5. Οπαπίαπι αἆ 

Ίταβας θχζαπάαξεεη[ίαπα, ἱππραάεηίαπη , απάασἶαία , ΠΠΕΗ. 

οἵα, πηπ]ίο πηθ]ῖας 5αρεῖοτα ἆηπο απᾶα παπο µαβεβαξ : αἱ 

Πῖ, Ἠλαππσπε 5α πο Παταπα ῬγοπηϊςεΓί, 5ί τοδροηό 

Ραΐες πεςοῖο απ]άΣ απἲ, πθοςςε ε5ςε 5ἳ ἀῑες 5, ΠΟΠ ε556 

Ἰπίογάαπη εἰ εοτηα πορῖς οηας τῖτ, Δε ΠΙΟΝο 

Αἴ. Πο5 Πάρμας. 

Ίδία., 6ἱ πιανίηιε απο[ῖος οὐαταίἲς αππῖθας αρα 5ε πεδίτα- 

ηοςίεΠα : 

ἨθςοΙο 4ποπιοάο Ῥερ]εχο, Ῥτοδιο. 



(857 - 859) 
ι Σ ας ν νο η νὰ δή, τάς 

τὰ ὥτα μελετᾶ πρὸς αὐτὸν ἕξεις τινὰς χαὶ σχέσεις καὶ : ν εεσει 
χαταλήνεις καὶ Φαντασίας καὶ τοιαῦτα πολλὰ ὀνόματα 
ο σος δις ον ο ρνιό ε λς ν 3 
διεξιών. Ἀκούομεν δὲ αὐτοῦ λέγοντος ὡς καὶ ὅ θεὸς οὐχ. 

ο 3 3 στ / 
ἐν οὐρανῷ ἐστιν, ἀλλὰ διὰ πάντων πεφοίτηχεν, οἷον ξύ- 

α ν 
λων καὶ λίθων καὶ ζῴων, ἄχρι καὶ τῶν ἀτιμοτάτων: καὶ 

τῆς γε μητρὸς ἐρομένης αὐτὸν τί ταῦτα ληρεῖ, χαταγε- 
/ κα 3 ” Ἂ μ πω ο Μ 3 / 

λάσας αὐτῆς, Ἁλλ' ἣν τὸν λΏρον τοῦτον, ἔφη, ἐκχμάθο 

ἀκριθῶς, οὐδὲν χωλύσει µε µόνον πλούσιον µόνον βασι- 
, κ λ ο ο τν ὁ ο Δ / 

λέα εἶναι, τοὺς ὃ) ἄλλους ἀνδράποδα χαὶ καθάρµατα 
7 

νοµίζεσθαι ὡς πρὸς ἐμε. 
αμ σον ο . ; Ξ 

82. Τοιαῦτα τοῦ ο. Εἰπόντος, ὃ φιλόσοφος ὅρα 

οἵαν ἀπόχρισιν ἀπεκρίνατο, ὦ Ἑρμότιμε, ὡς προσβνεις 

κών" ἔφη Ἱὰρ, Ἀλλ εἴ ας μη ἐ ἐμοὶ ἐπλησίαζεν οὗτος, οὐχ. 

οἴει μακρῷ χείρω ἂν αὐτὸν ἐξεργάσασθαι ἢ ἢ καὶ νὴ Δία 
-ν τσ εν : 

ἴσως τῷ δηµίφ παραδεδόσθαι; ὡς νῦν γε χαλινόν τινα 

ἐμθέθληκεν αὐτῷ Ἡ φιλοσοφία καὶ ᾗ πρὸς ταύτην αἰδὼ ΕΜ.ΩΕΟΛΊΧΕ τῷ η ΦΙΛ Φ πρ τη "οως, 
ο ο μενα Ἡ ο μας : 

καὶ διὰ τοῦτο μετριώτερός ἐστιν ὑμῖν καὶ φορητὸς ἔτι" 
ῃ ϱ ας Ὁ, ο ο ομν ο ὁμ 

φέρει γάρ τινα αἰσχύνην αὐτῷ, εἰ ἀνάξιος φαίνοιτο τοῦ 
-ω / ΑΔ Δ ρω 

σχήματος καὶ τοῦ ὀνόματας, ἃ δὴ παρακολουβοῦντα 
|. ον - 3 /. σι α/ Ἀ Μ 3 Δ νι 

παιδαγωγεῖ αὐτόν. ὩΏστε δίκαιος ἂν εἴην, εἰ καὶ μὴ 

ὧν βελτίω ἀπέφηνα, μισθὸν παρ᾽ ὑμῶν λαθεῖν, ἀλλ᾽ οὖν 

ἐχείνων γε, ἃ μὴ δέδρακεν αἰδούμενος Φιλοσοφίαν: ἐπεὶ 
Ἡ τοι σος ρ οι οψ ον δες 
καὶ αἱ τιτθαὶ τοιάδε λέγουσι περὶ τῶν παιδίων, ὡς ἄπι- 

/ ὄσρτς 3, Δι / 9 Αλ. δ/ δ 
τέον ἀὐτοῖς ἐς διδασκάλου: καὶ γὰρ ἂν µηδέπω μαθεῖν 
Γ / Ν/ 3' ον Εςτ πω 3 / 
ἀγαθόν τι θύνωνται, ἀλλ᾽ οὖν φαῦλον οὐδὲν ποιήσουσιν 
”. / 3 λ η! ο σπνς / 3 τω 
ἐχεῖ µένοντε. ᾿ΓΕγὼ μὲν οὖν τὰ ἄλλα πάντα ἀποπλῆ- 

ῃ .. λα Ἂ 2 ο. ὠ9/ ο Φο 
σαί µοι δοχῶ, καὶ ὄντινα ἂν ἐθέλῃς τῶν εἰδότων τὰ ἡμέ-- 

τερα, ἷκέ μοι ἐς αὔριον παραλαθὼν ὅ ὄψει τε ὅπως ἐ έρωτ 3 

χαὶ πῶς ἀποκρίνεται χαὶ ὅσα μεμάθηχε καὶ ὅσα ἤδη ἂνέ- 

Ίνωχε βιθλία περὶ αξιωμάτων, περὶ συλλογισμῶν, περὶ 

χαταλήψεως, περὶ καθηκόντων καὶ ἄλλα ποικίλα. Τί 

δὲ ἡ τὴν μητέρα ἔτυπτεν ἢ παρθένους συνήρπαζε, τίταῦτα 

ς ἐμέ; οὐ γὰρ παιδαγωγόν µε ἐπεστήσατε τν. 
83. Τοιαῦτα Ἱέρων ἄνθρωπος ἕ ὑπὲρ φιλοσοφίας ἐ) ἕλε 

δὺ δὲ καὶ αὐτὸς ἂν φαΐης, ὠ Ἑρμότιμε, ἵ ἱκανὸν εἶναι, 

ὡς διὰ τοῦτο φι ιοσοφοίημεν, ὧς μ.ηδὲν τῶν πο, 
πράττοιµεν. 

τχ 

ν 
τρ 

/ .] γα 

Ἡ ἐπ᾽ ἄλλαις ἐλπίσιν ἐξ ἀρχῆς Φιλοσο- 

φεῖν ἠξιοῦμεν, οὐχ. ὡς τῶν ἰδιωτῶν κοσμιώτεροι εἴημεν 
περινοστοῦντες; τί οὖν οὐκ ἀπ τοκρίνη καὶ τοῦτο; 
ΕΡΜ. Τί δ’ ἄλλο ἢ ὅτι καὶ δακρῦσαι ὀλίγου δέω: 

. ος 
ἐς τοσοῦτό µου καθίχετο ὅ λόγος ἀληθὴς ὢν, καὶ ὀδύρο- 

μ] η / σσ, λ αρ 
μυ ὅσον ἅθλιος χ ο ἄνάλωχα χαὶ Ἔροσετι μισθοὺς 

οὐκ. ὀλίγους τ ελῶν ἀντὶ τῶν πόνων᾽ νυνὶ γὰρ ὥσπερ ἐκ 
µέθης ἀνανήφων δρῶῷ οἷα µέν ἐστιν ὧν ἤρων, ὁπόσα δὲ 
αν. διὰ ταῦτα. 

.ΛΥΚ. Καὶ τί δεῖ ὃ λακρύων, ῶ χρηστέ; : τὸ γὰρ 
τοῦ ο ὼε ἐκεῖνο πάνυ συνετὸν, οἴμαι, ὃν Αἴσωπος διη- 
ων ἔφη γὰρ ο θώπον τινα ἐπὶ τῇ Πόνι καθεζόµ.ενον 

ἐπὶ τὴν χυματωγὴν ἀριθμεϊν τὰ κύματα, σφαλέντα δὲ 
ἀχθεσθαι χαὶ ἀνιᾶσθαι, ἆ Ἄχρι δὴ τὴν χερδὼ παραστᾶσαν 

εἰπεῖν αὐτῷ, Τέ, ὦ γενναῖε, ἀνιᾶᾷ τῶν παρελθόντων 
ἕνεκα, δέον τὰ ἐντεῦθεν ἀρξάμενον ἀριθμεῖν ἀμελήσαντα 
ἐκείγων; Καὶ σὺ τοίνυν, ἐπείπερ οὕτω σοι δοχεῖ, ἐς τὸ 

λασπὸν ἂν ἄμεινον ποιήσαις βίον τε χοινὸν ἅπασι βιοῦν 
ΕὔοΙΛΑΙ. 1. 
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(ας, Ἱαβίίας φποδάαΠη , οἱ Γοἰαῖοπος., οἱ οοπιρΓομοηρίοπος., 

αἱ νἶκα, αἱ ποπιίηα 11 σοη5 Ριαγᾶ ῥ6/56ΠΠσΗ5. Απηις 

απίειη ]άπα ἀἴσογα, ΠΟΠ ΤΠ 6010 55ο 46ΗΠΙ, 5ο 116 ρου 

οιηπία, αἱ σπα, εἰ Ιαρίάες, οἱ απἰπια]ία, αἆ Το5 Π54 110 60Π- 

{οη(ἴδίπλαδ. Ας απΙΠΙ ππαίος ἱρδαπη Ιπίαιγοσαγεί, 4 ποῦδΗΠΙ 

Ιδία παρατείατ ὁ ἀοι]άθης ]απα, Ὑδγα , ησῖέ, δἱ ρογα[αἰ- 

εειο ασοιταίο πηρας Ί]ας, πι] ῬτολΙβοβῖί 8ο]Π1 Π]ο ἀῑν]- 

{ου , 5οΙΠ1 Γ6σοΠη 6556, Το]ἰ(ιιο5. τετο πιαποῖρία οἱ Ρρδα- 

πιοηία αἆ πιο Ραίατο. 

82. Ἠωο 1] απΙπὶ ἀῑνίςςοί, αποά ΓοδροήδΠα οἱ ΡΗ/]οςο- 

Ῥ]ις ἀθθονῖί, Ίαπα γἷάς, Πειπποίίπιο, ααπη 5οη[θ.. Ὠἰν]έ 

οηία: Ύδρα ΠΙ5ί 5ο αἲ πιο αρρ]ει]ςεί, ΠοΠΠο ραίας 

πημ]ίο. Παπ ἀοίονίοτα ρειρείταίατπι [μἱςδα, απ οαγηΙβοΙ 

Γοτίο [αἱ55α {ταάσπά πα 2 αἆθο Ίαπη ΓΓοΠΙΠΙ ΠΠ]! απο ἁσπα ΡΙΙ- 

Ἰοδορμία ΠπιροξηΕ, οἱ αἀνοαιδιι5 6«Πῃ τονογοηίία, αίαιε ο 1ᾷ 

ἵρδυπα ΠΠοστα ος γορῖς ο5ί οἱ αάμιο {ο]εγαρί]ής : αογί 

οπῖπα ΕΙ ῥάσἵοίη (πεπάαπα, 5ἱ πάίσαας. ἰδίο Παβία οἱ Πο- 

πΙΙΠο Ιςίο νἰάσαίας, απ πἰπίναπα εοπαυηίας Παπι εἰ ρα- 

ἀασοσί ἵΠ ΠΊΟΤΘΙΗ 6ΟΠΗΠΕΠΙ. Πααιθ ἀῑσηι5 5ἱΠῃ 5ἱ ΠΟΠ ΘΟΡΙΠΗ, 

ἵη (115115 ΠΙοΙΙΟΓΟΠΙ Πάπα τού ἁἵα1, πἹογοθάθίη α ΥοΡ:5 6αροίο; 

ἃἲ εοτίο οΟΓΙΠά ασ; ΡΗ]οδορ]Ιῶ γεγενοηίία [αεςίο Ἰπίονηη]- 

ἔτ απαπᾶοφαἱάεπα πιτίσες εἰῖαΠι ΡάΤΥΟΣ ΤΠ 5οΠο]αΠΙ 6ΘΗ- 

5οη{ ΠΙΠ{οΠάο5, 411111, 5 ποπά πα Ώοῦ Πα (ἱσΠπαπα Ροβδίηί{ 

ἀῑδεστο, οδ){6 ΠπαΙΙ ΠΙΗΙ, ἀππα αἱ ππαπεη!, [αοαηί. Ἐφι- 

ἆσπα τοσα πΙΠΙ οπηπία Ἱπαρ]ονίςδα γἰάδου, οἱ άποσΠπαιο 

νο]ποιῖς αυ ΓΙΠά, απὶ ποδίτα πο ΙσποταΠ{, αδδυπηίο, ουας αἆ 

π6 νοη!ί, γἱάερίσαπο αἱ Ππίεγγοςθί, αἱ Γεδροηάσαί, αποί τος 

ἀἰάϊσρηϊέ, εί αποί ]απ1 Ἱεσοι{ Πρήο5., ἆθ αχἰοπια(ἶς, 46 5ΥΙΙ0- 

βἱςηηῖς, ἆα οοπιργεΙθηΣίοΠ6, ἆα ο[Ποῖῖς, εἰ αἰῖα νατία.  9ἱ 

Υεγο απ{ παίτοιη ρη]δανΙέ, απί ταριυῖί νἰρῖπος, απ]ά οᾳ αἆ 

πιοῦ πθ(ιε οΠίπῃ ρα4ασοσπα πιο Π]{ ργα[ερίςίῖς. 

83. Τα]ία ΠΟΠΙΟ 5εΠον ϱύο ΡΠοξορΗία ἀἱσσραί. Τα ενα εἰ 

1ρ56 [οτίο ἀῑχοιί5, Ποποίππα, 5αξῑς 6556 5ἱ Ργορίον Ίος 

Ρ]οδορΙθπιν, πο απ] ρο]ς (αοἰαπηςς.. Λαἲ ηΠΠΑ αἰία δρα 

ΡΗο5ορ]ιαιί αἲ. ΙπΙΙο Ροδίπ]ανίπ]αςὁ Ποπ Ἰάδο, αἱ Ιἱο[ἶς 

ἀθορπ[ῖογος. οἵγοιμηΙΓοΠΊ52 ουν Ιίέατ ΠΟΠ. Ταξροπάθς Ίος 

απομαῦ 

ΗΕΡΝΜ. Οπἷά γειο αἰπά παπα αιοά ρανΙΠα αβεςί απίη 

Ἰ]ασγίπιου 5 αἆθο ἵπ απΙΠΙΠΠΗ ΠΙΘΙΠΙ ροπε(αν1{ γοτα Ταΐος ασ 

ἀερ]οτο απαπίπΠα ππίδες {οιηροιί5 ἱπ5ιαηδοτίπι, πιθγζθᾶες 

ΙΠΞΗΡΕΓ ΠΟΠ. Ῥαϊνας ΙαβογΙΠΙ ΠΙΘΟΓΙΠΙ Ρ8Γ5ΟΙΥΘΗ5 : ΊΠι 

οηίπι γε]Η{ αὐ εμηϊεί[αία γο5ἱρίδοθης γΙάσο απα[ία δἷηί απα» 

ΔΠΙάΡΑΠΙ, 4πςΣ απ{οΠα Ρορίθυ θα Ῥογρθδριι5 5ἶπῃ, 

δ4. ΤΥΟ. Εῖ απἱά ]α6ι 1πχῖς 0ρΗ5 ο5ί, ο Ώοπα2 να]άθ {Πα 

Ρτήάθης οοηδ [πα αι Ὀ[ίου Γαρα]α, 414Π1 παιταβαί Έδορις. 

Ὠϊοσβραί οηἵπα, ΠΟΠΙΙΠΕΙΙ 5οἀσπίοπα ἵπ Πίογα αἲ Πποίαοδυπι 

πΠά96, ΠΙΠΠΘΓας56 Πηοία5: απμΠχ ΥεΓο δαβίηάο οΓαγοί, συᾶ- 

γἱέοι {π]]556 οἱ οχογΠοἴα ΠΠ 6556, ἀ40πΠες ἄδίαπς νίρες εἰ 

ἀϊσσνεί, Ομ1ά Ἰαῦοῦας, πι ΠΟΠΊΟ, ϱΟΓΙΠΙ οαηδα αὶ ῥτσίει- 

Ιογαπ{» αάππ1 οροτίθα! 605 αὐῖ Πἶπο ὀαπίας ΠΙΠΙΘΓΑΤΕ 1πε]- 

Ῥογ6, ποσ]οοῖς Π]ς. Εί {αι ἰδίίαν, αποπῖαπα ία Ε0ἱ ν]άσίατ, 

τη ποΠα πα ἠποίῖας [οσοιἶδ, δἱ ΟΟΠΙΠΙΠΠΕΙΗ ουρηΐθς γαι 

16 
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ἄξιῶν καὶ συµπολιτ εύση τοῖς πολλοῖς οὐδὲν ἀλλόκοτον 

καὶ τετυφωμένον ἐλπίζων, καὶ οὐκ. αἰσχυνῆ» ἤνπερ εὖ 

φρονῆς, εἰ γέρων ἄνθρωπος µεταμαθήσῃ καὶ µεταχω-- 

ρήσεις πρὸς τὸ 68 τιον. 

86. Ταῦτα πάντα, ῶ φιλότης, ὁπύσα εἶπον, μή µε 

ο χατὰ τῆς Στοᾶς παρεσχευασμένον ἢ ἔχθραν τινὰ 

Εξαίρετον πρὸς Στωϊκοὺς ἐπανηρημένον εἰρηκέναι, ἀλλὰ 

κοινὸς ἐπὶ πάντας ὃ λόγος: τὰ γὰρ αὐτὰ πρὸς σὲ εἶπον 

ἂν, εἰ τὰ Πλάτωνος ἢ Αριστοτέλους ἤρησο τῶν ἄλλων 

ἀκρίτων ἐρήμην ενος Νῦν δὲ ἐπεὶ τὰ Στωϊκῶν 
προετίµησας», πρὸς τὴν Στοὰν ἀποτετάσθαι ὅ λόγος ἔδο- 

ἔεν οὐδὲν ἐξαίρετον πρὸς αὐτὴν ἐ ἔχων. 

86. ΡΡΜ. Εὺ λέγεις: ἄπειμι γοῦν ἐπ᾽ αὐτὸ τοῦτο, 
ὥς µεταθαλοίµην καὶ αὐτὸ δ) τὸ σχημα. "Όψει γοῦν 
οὐκ εἷς μακρὰν οὔτε πώγωνα ὥσπερ νῦν λάσιον καὶ 
βαθὺν οὔτε δίαιταν κεχολασµένην, ἀλλ᾽ ἄνετα πάντα 
χαὶ ἐλεύθερα” τάχα δὲ καὶ πορφυρίδα, μεταμφιάσοµαι, 

ὡς εἰδεῖεν ἅπαντες ὅτι μηκέτι μοι τῶν λήρων ἐκείνων 

ο τιν. Ὡς εἴθε γε χαὶ ἐξεμέσαι δυνα τὸν ἦν ἅπαντα 
υ 

χεῖνα, ὅπόσα ἤκουσα παρ αὐτῶν, καὶ εὖ ἴσθι, οὐκ ἂν 
διὰ τοῦτο ἐς τὸ ἔμπ ταλιν 

ὃ Χρύσιππος, ὅπως μηδὲν ἔτι ἐννοήσαιμι ὧν φασι. 
Σοὶ ὃ οὖν οὐ μικρὰν χάριν οἶδα, ὦ Λυῶνε, ὅ ὅτι µεπα- 

ῥαφερύμενον ὑπὸ θολεροῦ τινοςχειμάρρου καὶ τραχέος, 
ον. 3 ν ὶ Ν ο. / ω ον 
επιοιοοντα εμαυτον καὶ χατα ῥοῦν συρρεοντα τῷ νοατι 

ὤχνησα χαὶ ἑλλέδορον πιεῖν 

ἄνέσπασας ἐπιστὰς, τὸ τῶν τραγφδῶν τοῦτο, θεὸς ἐκ 
τς κ, φ 

μηχανῆς ἐπιφανείς. Δοχῷ δέ µοι οὐκ αλόγως ἂν καὶ 
/ ο ς 3. ο 

ξυρήσασθαι τὴν κεφαλὴν ὥσπερ οἳ ἐκ τῶν ναυαγίων 
/ Εν / σ[ λ / / -. 

ἀποσωθέντες ἐλεύθεροι, ἅτε καὶ σωτήρια τήµερον ἄξων 

«ιλο- 
τς ς 

ὁδῷ βαδίζων ἐν-- 

3 / ο 2 
τοσαύτην ἀχλ ὺν αποσεισαμ.ενος των ὀμμ.άτων. 

οτς 
ποτε σόρῳ δὲ ἐς τὸ λοιπὸν κἂν ἄχων 

αι 
τύχω, οὕτως ἐκτραπήσομαι καὶ Τ Ἔριστ τήσομ, α. ὥσπερ 

τοὺς λυττῶντας τῶν κυνῶν. 

ΧΝΙ. 

ΗΡΟΔΟΤΟΣ Ἡ ΑΕΤΙΩΝ 

Ἡροδότου εἴθε μὲν καὶ τἆλλα µιμήσασθαι δυνα-- 
τὸν ἣν, οὐ πάντα φημὶ ὅσα προσῆν αὐτῷ ---- μεῖζον 
Ἱὰρ εὐχ Ὡς τοῦτό γε ---- ἀλλὰ κἂν ἓν ἐκ τῶν ἁπάντων, 
οἷον Ἡ κάλλος τῶν λόγων ἢ Ἆ ἁρμονίαν αὐτῶν ἢ τὸ οἰκεῖον 

τῇ Ιωνία καὶ προσφυὲς ἢ τῆς γνώμης τὸ περιττὸν ἢ ὅσα 
/ 32 - ς| 

μυρία καλὰ ἐχεῖνος ἅμα πάντα συλλαόὼν ἔχει πέρα 

τῆς εἲς µίμησιν ἐλπίθος: ἃ δὲ ἐποίησεν ἐπὶ τοῖς συγ-- 
/ Ν Ὠ ο ”. ο ιά .] 

γοάμμασι καὶ ὡς πολλαχῶς ας Έλλησι Ὑνδριμος ἐν 

βραχεῖ ἵ κατέστη, χαὶ ἐγὼ χαὶ σὺ καὶ ἄλλος ἂν µιµη- 

σαΐμεθα. Ἰλεύσας γὰρ οἴχοθεν ἐκ τῆς ἸΚαρίας εὐθὺ 
τῆς Ἑλλάδος ἐ ο . κ Β 

ἔσκοπειτο πρὸς ἑαυτὸν ὅπως ἂν τάχιστα 
υ ΄. ” 

χαὶ ἀπραγμονέσ έστατα ἐπίσημος καὶ περιθόητος Ὑένοιτο : Ξ 
χαὶ αὐτὸς χαὶ τὸ συγγραµµάτια. Τὸ μὲν οὖν περι- 
νοστοῦντα νῦν μὲν Ἀθηναίοις, νῦν δὲ Κορυνθίοις ἄνα-- 
γνώσχειν ἢ Ἀργείοις 4 Ἠ Λακεδαιμονίοις ἐν τῷ μέρει; 

πχι. ΗΡΟΔΟΤΟΣ. 1. (850 -- β45). 

ε]ῖς νΊνοτα, οί οἴνεπι ἰε Ρεγοτο ἆε νι]σο ππίπα, ηηΙ] Ἱη- 

5ο]εης οί ΙηΠαίαπι 5ΡεγαΠς; πες ρπάθαί {ο, 5ἳ τοσίο φαρί5, 

Ξ6ΠΕΠΙ ΠΟΠΙΙΠΕΠΙ πππ{α[ἶ5 απαςί ραγΗρις αἲ 14 αποὰ πιοῖας 

εδί {ναη»]το. 

85. Οοἴεταπ μας 4 οΗπη(αθ ἀῑκὶ οπηπῖα, απηῖσς, πο] 

ππθ Ῥαίατε οοηίτα Ῥογί ειπα Ῥαταίαπα, απί δαδεθρίῖς οχ[πη]ῖς, 

οοπμίγα δ{οἴσος ΠπίπαϊοΠ]ς ἀῑχίςςα; 5εᾷ οοπηπιηηῖς αἆ ΟΠΊΠΟΣ 

Ῥεγίῖπεί τα[ῖο : θαἀεπα οβΙΠ1 αἆ {6 ἀῑχίδδεπα, 5ὶ Ῥ]α{ομῖς αι 

Απίοία]ῖς. 5οείαπα. 5οομίας 65565, τες Ιπά]σοία οπησα 

ἀαπηπα!ϊς. Ναπο νογο (παπα Ρ{οἱοσταπα δεοίαα ργῶ{π[ΐςδες, 

αἲ Ῥογουπα Ἱπίεπία γἰάεραίατ τα[ίο, απ οκΙπη η πλ] 

οοπίγα εαπῃ μαῦθαί. 

86. ΗΕΒΝ. Ῥεπο ἀῑοῖ-. ΑἨθο Ισίίτ αἆ Ίου ἵρδαπα, αἲ 

1ρδαπη οῖαπα τηπίεπα Παβέαπη.  Ὑάερίς οηῖπα πο Πα ππυ]ίο 

Ροδί ποσο Ῥαϊβαπα αἱ παπο Πγδαίαπα οἱ ργο]ίχαπα, πε(πε 

νΙοίαπη Ἱία οαδ[Ισαίππα, 5οά τοπηῖσδα οπηπία αἶααε θεια, 

Ῥοτίο απίοπα ραΥρηταα οίίαπι Ἱπάπαπα, πἱ 5οῖαπί ΟΠΊΠΕΣ, 

ἨλΗ 1 ΠΗΙΗΙ Ίαπ1 6556 ο Τη Π]ῖς πιρῖς. Ὁ παπι οἰἶαπι εΥοΙΠετεΕ 

Ποραί, απ ΟΠΠΙάπο οκ 1] απαἰνῖ! εἰ ποπ πια ΠΟΠ οπή- 

οἰαηίου Ἰε]]οβογαιη Ῥτορίογθα ΡρΙπγαπα, οοπίταπία 411 

Οηγδίρρις ταίίοπα, πΙηΙγαπη πο απ]ά απιρΗας 6ογαπα, σπα 

ἀἰσππέ, 1π ποηίστη τη γοπίαϊ. ΤΡΙ Ισίίατ στα[ίαια, Ὦγ- 

οἶπα, πο Ραγγαπα Ἰάβθο, αποά π]ο (πΡίά0 {ογγοηίο αΡ]αΓΠ 

αἴαπο «8ρετο, 41ΠΗ ]απ] ορβδίςκθιη Παοῖρας οἱ 5οσππάο Π- 

ππῖηο ΟΠΠΙ α4α [ογτευ, εχ{γαχἰς!1, Σπρειν6πΙεης ἵαπήπαπη ἴ]ε 

η ἱτασωά[ς Ῥγῶδεις οκ ππασμῖπα ἄεας.  Ὑίάεος απίοπα 

πι] ΟΠ Ῥγαίου τα(ἴοπεπα οαραί οῖαπι ταδ"τας, αἱ απ ο 

παι[γασῖῖς 5ογναπίατ ροτῖ, 4πἱρρο απὶ οἱ Ίρ5αο εα]αΐς τοςι]- 

Ῥογαία. Γοδίαπα ἀἴεπι Ἠοῦᾶϊο αοἴαΓ5 5ἵπα 

απποία οπ]σίης. 

» ἰαπία αῦ οσμ]ς 

Ίπ ΡΙΙ]οδορβαπα απίοπα ἆο τε]ί(αο 5 γε 

Ἠηγ]ίας αλαᾳπαπάο ἱησγοάίδης Ῥευ νίαπα Ιποάστο, ία αΤεΓ- 

54ΡΟ5, Ιία 61Υ6ΡΟ, α{ εαπος ταυῖοςος 50ΙΘ/ΛΙ5. 

ΧΝΙ. 

ΗΕΒΟΡΟΤΕΙΟΡ., 5ινε ΔΕΤΙΟΝ. Ὕ 

’ 

1. Ὁμπαπι Ἠετοάοίί οιίαπι τοσα παν Ποργθε] ΠΟΠ. 

οπιπῖα «1ο απσβ ΥΙΤΟ αἀθταπί {παα]α5 οπῖπα γοίο Ἰ]αά απἲ- 

ἆοπι)ς 5οἆ πάπα απἰάάαπι ἆθ οπηπῖρης, γετοῖ εαυξα, γθ- 

πηςίαί6πη ογα[ἰοπίς αιιί οοπιροΣΙΒοπεπι, αι! ἀοππεςίίζαπα Π]απα 

Τοπίἱσ” πρι 6ἱπαἴναπη παν ]ίαίσπη, απί 5οπ{οπ{ἴαγαπι αἰνὶν 

ἴἴας, απί απ’ δοχοομία Ρα]ο]να Π]α πα εοπηρ]εχας Παρα, 

Ἱπηίαπᾶ1 ΟΠΗΠΕΙΗ ΦΡΕΠΙ {γαηδσυθςδα : ορίαγΙη 4πσρ εἶτσα ΗἨΥΟ8. 

ΦΗ05. Ιςίουίους Γασἱεραί, οἱ πιούπα απο ἀταοῖς πΙ]ῖς 

Ἰοεῖς Ὠγενί Ἱηποίοδεεταί, Ἰ]ιά οἱ ορο αἱ ία οἱ ααἶνῖς αἰἴπβ 

Ιπεπχαγ. ΟΠΠΠῃ οηἵΠα 40ΠΠΟ 6 Οατία γειδας ατα σἴαα πατῖ- 

βαγεί, ἀἱδρίοίοραί αριᾶ δε, πα ἴαπάρηα ταοπο (παπ ο8- 

Ίεγηο οἱ πηπίππο ΊαΏοτα Πηςὶσηϊς οἱ εο]εβεῖς ἴππη {ρ5ε, η 

5ἱ Ὑπἷᾷ φοπ]ραίςςαί, Πεγθί. ὅαπι οἰτεππίτα, αἱ πυπο Αἴῑθ- 

πΙοΠΒΙΡΗ5, πωπο ΟοπΙπ(ς τεεί(αγα, αἱ Αγαϊγῖς, απί Ἐ408- 



υπο 
ἐργῶδες καὶ µακρ.ν ἡγεῖτο εἶναι καὶ τριθὴν οὐ μικρὰν 

ἓν τῷ τοιούτῳ )ἔσεαθαι : οὔχουν ̓ Πξίου διασπᾶν τὸ πραγμα 

οὐδὲ κατὰ διαίρεσιν οὕτω κατ' ὀλέγον ἆ ἀγείρειν καὶ συλ- 
λέγειν τὸν Ὑνῶσιν, ἐπεβούλευε δὲ, εἰ δυνατὸν εἴη. ἀθρόους 

που λαθεῖν τοὺς Ἓλληνας ἅπαντας. ο το οὖν 

Ολύμπια τὰ μεγάλα, χαὶ δ Ἡρόδοτος τοῦτ) 

ἥκειν οἳ νομέσας τὶ ν καιρὸν, οὗ μάλιστα ἐγλίγε το, πλή- 

ουσαν τηρήσας τὴν πανήγυριν, ἅπανταχόθεν ἤδη τῶν 

αρίστων συνειλεγµένων, παρελθὼν ἐς τὸν. ὀπισβόδομον 
οὗ θεατὸν, ἀλλ᾽ ἀγωνιστὴν παρεῖχεν ἑαυτὸν Ὀλυμπίων 

ἄδων τὰς Ἱστορίας καὶ κηλῶν τοὺς παρόντας, ἄχρι τοῦ 

καὶ Μούσας κληθῆναι τὰς βίθλους αὐτοῦ, ἐννέα καὶ 

αὐτὰς οὔσας. 

9. Ηδη οὖν ἅπαντες 

τοὺς Ὀλυμπιονίκας αὐτούς: καὶ οὐχ ἔστιν ὅ' ὅστις ἀνήκου 

ἓν τοῦ Ἡροδότου θνόματος» οἳ μὲν αὐτοὶ 

Ὀλυμπίᾳ, οἵ δὲ τῶν ἐκ τῆς πανηγύρεως 

νόµενοι, καὶ προ Ίε φανε είη μόνον, . ἔκνυτο ἂν τῷ 

δακτύλῳ, οσα ες Ἡο βόδοτός ἐστιν ὃ τὰς µάχας τὰς 

Περσικὰς Ἰαστὶ συγγεγραφὼς, ὅ τὰςνίκας ἡμῶν ὁμνή-- 
σας. Τοιαῦτα ἐκεῖνος ἀπέλαυσε 

συνόδῳ πάνδηµόν τινα καὶ κοινὴν Ψῆηφον τῆς Ἑλλάδος 

λαθὼν καὶ ἀνακηρυχθεὶς οὐχ ὑφ᾽ ἑνὸς μὰ Δία χήρυχος. 
ἀλλ) ἐν ἁπάσῃ πόλει, ὅθεν ἕκαστος ἦν τῶν : πανηγυριστῶν. 

8. Ὅπερ ὕστερον κατανοήσαντες ἐπ (τομόν 

ταύτην δδὸν ἐς Υ 

φιστὺς καὶ Πρό» ἵκος ὅ Κεῖος καὶ Ἀναξιμένης ὅ 

καὶ Πῶλος ὃ Ἀκραγαντῖνος καὶ ἄλλοι σ συγχνοὶ } λόγους 

ἔλεγον αεὶ καὶ αὐτοὶ πρὸς τὴν πανήγυριν, ἂφ᾿ ὧν γνώ-- 
ρῖµοι ἐν βραχα 

4. Καὶ τί σοι τοὺς παλαιοὺς ἐχείνους 

ἐκεῖνο 

Ὃ ος αὐτὸν Ἴδεσ αν πολλῷ μᾶλλον ἡ 

ος ἓν 

χόντων πυνθα- 

ιῃ υα 

τῶν Ἱστοριῶν, ἓν μιᾶ 

τινα 
5. 

γνῶσιν Ἱππίας τ' τε ὅ ἐπιχώριος αυτων σο- 

τως Άιος 

ἐγίγνοντο. 

/ 

χαὶ συ υηγραφέας λ. Ἡ 

τατα ταῦτα καὶ Α 
ς ος 

τὸν Ῥωξάνης καὶ Ἀλεξάνδρου Ἰάμον σ 
τπτ 
ῃ. 5 Β 

καὶ αὐτὸν ἀγαγόντα 
Προξενίδαν, Ἑλλανοδία 
{αμθρὸν τ ποιήσασθαι κας, 

5. Καὶ τί τὸ θαῦμα ἐν τῇ γ Ἰραφη αὖὐτ σαδι Ἠρετό τις, 
Δ 
οι ετίωνι 

Ἔστω ἡ εἰκὼν 
Ἂν -- Β 
ἶδον, ὥστε καὶ σοι ἂν εἷτε 

αλλὴς χαὶ χλίνη νυμοικὴ, 

παρθένου ἐ ἐς γην 

Ἔρωτε 
λ 

Εστὼς ἀπάγει τῆς 

ὡς τὸν ο νὸ 
συνάγασθαι τῆς θυ 

ἓν Ἰταλία, κἀγὼς 

Θάλαμός ἐστι 
Ῥωξάνη κάθηται πά 

ὁρῶσα, αἰδουμένη ἔστ 
δέτινες μειδιῶντες ὅ μὲν χατότ 

Δ ως ἃ / .» λ 
θείχνυσι τῳ νυμφίῳ τον | 

ρὺς κά Ὑάμονς η 

πεο.χ. 
τ 

κ τὰς | 
και ἡ | | 

υκαλόν τι χρημα 

ανδρον. 

«Ας αφρό] 
µάλα δουλικῶς ἀφαιρεῖ τὸ σανδά-- 

οι ο. ς 
καταχλίνοιτο ἤδη, ἄλλος τῆς 

/ .» νο ον. ένοςε. Ἔρως | ορ ος τοῦ νόρου ἐπειλημμενος, Έρως γαὶ 
; ο οὖτ ος, ἕλχει αὐτὸν πρὸς τὴν Ῥωξάνην παᾶνυ βιαίως ε 

κ 5 σπώμενος, ὁ βασιλεὶ ὃς δὲ αὐτὸς μεν στ Ἔφανόν τινα ὀρέγει 

τῇ παιδὶ;, Πάροχος ὃ δὲ καὶ νυμφαγωγὸς Ἡραιστίων 5 συμ- 

ΜΗ ὃΆθα καομένην ἔχων, μειρακίῳ πάνυ 

ο» Ὑμόναιος οἶμαί ἐστιν: οὗ γὰρ ε 

ΧΧΙ. ΗΕΒΟΡΟΤΗΟΣ.2--56 
249 

ἀπρπιοπῖϊς ραγ{{ου]αίἴπη , Ἰαροτῖοξαπι οἱ ΙοΏσιιΠῃ οἲςα ἀπεεβαί, 
ππΟΓάΙΠ(πΕ ἵηπ εᾱ τε Ἰαπά Ῥάγναπη ο55ο Γαἱηταπι. Ἰο]ί 
1ΙίαΤ πεβοππα Ίου ἀἰξίταμογα, πειτε ἀἴδρειςο ἴία εί πηῖπι.- 
ἴαιπη οοπεῖΠατο οἱ ο0σεγε 5Ρί ποϊβαπα ἨοπΙΙΠΙΠΙ : ΤΘΓΙΠΙ 
60 πεπαξ απήπαπα, πἲ, 5ἱ Πε Ῥοδσεί, οοµ[ογίος α[ἴοιμῖ 
Οτα605 ππίγριςος ἀοργε]οπάστεί.  Τηςίαπί Ιβίίατ πλασπα. 
ΟΙνπηρία : εἰ Ἠετοβοίης, Τ6ΠΙ ἵρραπα Ρηΐαης, γεπῖτο εἲηῖ 
ἵεπηρας πιανππο ἀεξίάεταίαπα, οΏκογναίο ρθιο εοποίΠο, 
οοΒεοῖῖς ππάίηπα Ίαπ ρτοσρεῖρης, Ίησγεεςης Ἡπ Ροδίσαπα 
{επαρ]ῖ Ποῖ5 Ο]γπηρῖϊ, ποη Ρθεἰαίογεπα, «εᾷ εθείαίοτοπι 56 
ΟΙΥπιρίογαπα Ργο[δςςιι5 ο5ί, ϱΆπεης Ἠδίοτίας., εἰ 6ο ππαπθ 
ἀεπιη]οεης Ίος απἱ αἀθδσεηί, αἱ Τσο» 1 1ρβίη5 Π091, αἱ εἱ ἐρςῖ 
ἨΟΥέΠΙ εδεεπί, γοσατεπίητ. 

Σ. 1άπι Ιπίίγ πη]ίο ἵρευπι πιαςὶς Ώοςςθ ΟΠΊΠΕ», σπατη 
γἰείογες ἴρεος ΟΙγπιρία: πες 6-ςο επ] Ηονοβοίῖ ΠΟΠΙΘΠ ΠΟΠ. 
εσσεί απά[έαπα, ρατίῖπι φποᾶ 1ρςῖ Π]απι ΟΙγπυρία απᾶκεεπε, 
ΡαΓΙΙΠα αποᾶ αὖ Πῖς, απἰ ος οοποΙο τεπεταπ{, ρεγεοπίαπζο 
Ῥεγοερίδεεπί : εἰ 5ἰουβῖ οοπδρίορτοίαν πιοίο; ἀῑπίίο πποή- 
εἰταμαίατ, Ἠϊο Π]ο Ηετοᾶσοίιις εδί, ἀἴοεπῆαπα, φαἳ ρτα]ία 
οσπα Ῥεησίς Τοπῖζο 5ΘΥΠΙΟΠΕ σοπςεπρςϊϊ, απῖ γἱοίοτίας ποδίτας 
ἨΥΠΙΠΟ εε]ευτανῆ. Ἠππο [ο {αΐοπι Πηςέογίαγαπι 5ΠαΓΙΠΟ 
Πποίαπα. δρ], ἵπ απο οοπτεπέα ραμεαπι ᾳποᾶᾶαπι οί 
ΕΟΠΙΠηΗΠΕ ἴοας Εγαεῖα ει[[τασίαπι πὶ Τεγγεί, ΟΓΠ316- 
ἵπταπε Ργοεοπῖο ποπ Ἠθις]ε αΏ ππΠο ΡΤΩΕΟΠΕ, 5εᾷ ἵη ππαΠιᾶ- 
απς π1Ῥε, ππᾶο εἰπσα]ῖ «ροζία{οτΙπῃ οςςθη{. 

3- θποᾷ ᾳπ]άεπα Ροδίεα οοηςἰάριαπέες, Ἠαπο ΏΕΠΙΡΕ 60Π1- 
Ρεπά[ατῖαπα ᾳπαπᾶαπα αἆ πο(ῖαπα ΠοπηῖηΠι γίαπι, Ηἱρρίας 
εχ ρεα Π]α ΕΙάϊς τεβίοπε φορ]!εία, εἰ ζεις Ῥνοᾶίοις, 
εἴ Απατῖπιεπες ΟΡΙΗς, εξ Αατϊσοπίίηις Ῥο]ας, εί [οππεπίες 
8Η, «επωρες γεια αἱ ἱρῖ [εουυπί α εοποΙΠαπα, ππᾶε ο- 
Ῥῆες Ἠνεγί ἔεπιρογο Γαοἲῖ 5η! 

4. Ἐϊ απἷᾶ Εβῖ απίῖ(πος Π]ος εορΗἰςίας ἀ1σο, Ἰης[οτῖοος 
εἰ Ἰοβορταρῃος, (11τη ΠΙΡΕΥ αἆεο εἴῖαπι Αείῖοη Ρρἱοῖοτ ἀῑσα- 
ἴωπ, ἀορίεῖῖ α 9ο Ῥοχαπος οἱ Α]εναπάνί παρίῇ5, Ονπυρίαπι 
εἰ ἴρ5ε ἀεροτίαίαπι οαπι {αρυ]απι οδἰεηᾷϊςεα, 5πο0θξδα ϐ0 μέ 
Ῥτοχοπίάας, Ίπᾶεν οετίαπηηῖς σα (πι εξεεί, ἀε]οείαίης 
ἁτία 6ΘΠΕΓΙΠΙ 5ΙΡῖ ΑΘΠΟΠΟΠΙ α5απογοί. 

5- Εί απἷά ἵη Ῥϊοίατα ἱρεῖας ππῖγαπη ἵποταί, τοσαῦαέ αἷῖ- 
ααἲς, ταί αγβ!{ου οεγίαπαΙπαη Ῥτορίεχ Π]αά Ααἰῑοηϊ, πο οἶτί, 
πηρίῖας β]] οοπε Ιατροί Ἐςί Π]α ἵπ Πα]ία, εξ ῖρςα θαπι τά], 
πί εἴῖαπι παιτατε ΕΡὶ Ροδεῖπι. Τμαϊαπας οςι Ρα] εἸχογεῖ- 
πηῃς, οἱ Ἰθείας παρβα]ῖς : οἱ αςςίᾶσί Ώοχαμα γῖτσο αμάῖ(αε 
Ρη]εβεγιίπια, Ἠπηῖ 4εῄχος Παβεης οεΗ105, Ρπάοτο αςίαπ[ῖς 
Αἰεταπάη.  Οπρίάῖπος απ{ΘΙη απ]άαπα τοη]άρηίες, αἴις 
απ]ζετη α ἴδγσο Ἱπιπήποης γοᾶποῖξ α σαρῖξε ΠαπΙπΠεΠΠη, οδίθι- 
ἀῑᾳπε Ἠοχαπεη «ΡΟΠΣΟ : αἶας απέσπη αμαπῖς τεγηϊ]έεγ 5.πο. 
ἀεμηῖ Ῥεᾷε ςαπάαΠίαπι, πα Ίασι τουαπηῦαί : αἶῖας Ίωπα. ΡΙ6- 
Ἠεηξηπι ΑἸεχαπάτπα, Ουρίᾶο οἱ Πο » ΙΤαΠΙΕ γεγςης Έοσα- 
ηειῃ, εορηῖχης γααϊςείπια: τος ἴρ5θ (πϊάθπι οΟΓΟΠΑΠΙ ο[[οχ! 

ῬΡπε]]ῶ: εοπ]ες απίεπι οἱ ἀαᾶπείος εροηεῖ Ἡερμῶς[ίοη ππα 
ἁδίαί, [ασειη ἀτάθηίοπα σΘΙ6Π5, ΡΙετο Ἱπηΐχιας ΓΟΓΙΠΟ- 

5Ι55ΙΠΙΟ: Ἠσπιρπω!ς Ρηίο εδ; πεπιθ οΠίπι αφοπρίαπι εςε 

10. 



944 
ε .- νε Ὑν ἃ ., 

Υραπτοτοὔνομα. Έτε τῆς εἰκόνος ἄλλοι Βρω- 

τες παίζουσιν ἐν τοῖς ὅπλοις τοῦ Ἀλεξάνδρου, δύο μὲν 

τὴν λόγγην αὐτοῦ φέροντες, μιμούμενοι τοὺς ἀχθοφό- 

βους, ὁπότε δοχὸν ο α έροντες βαρδώτο” ἄλλοι δὲ δύο 
Ε) τινὰ ἐπὶ τῆς ἀσπίδος κατακείµενον, βασιλέα 9πθεν καὶ 

ρωβι ὃ δὲ 

ἕνα 

αὐτὸν ; αύρουσι τῶν ὀχάνων τῆς ἀσπίδος ἐπειλημμένοι 
εἴε ὃ εἷς δὲ ὃ δὴ ἐς 
γῶν τι ἔοικεν, ὡς Φοδθήσειεν αὐτοὺς; ὁπότ τε 

; 

τὸν θώρακα ἐσελθὼν ὕπτιον κείμενον λο- 

κατ αὐτὸν 

ἄλλως ταὺτά ἐστ 

ον. ων, ἀλλὰ δηλο 
λ 

σε. μικὰ ἔ 

3 πλ 
ιν οὐδὲ περιείργα- 

οἳ τοῦ Άλεξ ξάνδρου 

βωτα» χαὶ ὅτι ἅμα καὶ Ῥω- 

Πλὴν αλλ 
5 
ἐπὶ τῆς ἄχη- 

σας 
καὶ τὸν 

ζω / 

ἑάνης Ἶρα καὶ τῶν ὅπλων οὐκ ἐπελέληστο. 
ο 3 - ν ον Ιῃ 
ἤ γε εἰκὼν αὐτὴ καὶ ἄλλως Ὑαμηλιόν 

/ ον / 
εις οιεφανη 

τι 
τῷ Ἀετίωνι τὴν 

που Προξενίδου θυ γατέρα" χαὶ ἀπῆλθε γήµας καὶ αὐ-- 

τὸς, πάρεργον τῶν Ἀλεξάνδρου γάμων, ὑπὸνυμφαγωγῷ 
:ῷ βασιλεῖ, μισθὸν εἰκασμένου γάμου προσλαθὼν αληθη 

γάμον. 

ἔχουσα, προμνησαμέν! ” ς 

7. Ἡρόδοτος μὲν οὖν ---ἐπάνε ἵμι γὰρ ἐπ᾽ ἐκεῖνον --- 

ἱκανὴν τῶν Ὀλυμπίων τὴν πανήγυριν Ἄγεισο καὶ συγ- 

Υρ θέα θαυμαστὸν ὃ δεῖξαι τοῖς Ἕλλησι τὰς Ἑλληνικὰς 

γίκας διεξιόντα, ὡς ἐκεῖνος διεζ;λθεν. 

καὶ πρὸς Ὃμ ἴου µή µε 

᾿Εγὼ ὃ δὲ ----ε 

κορυθαντιαν παλε δτε μιηὸ Ἡ π - 

3 η) / 

οις ἐχείνου, ἵλεως δ ἀνήρ. ---- ἀλλὰ τοῦτό 

ὅμοιον προ στι αὐτῷ: ὅ ὅτ Ε γὰρτο ἴς τ φηι : 
θήμησα τῇ Μακεδονία, πρὸς ἐμαυτὸν ἐσ 

ταμὰ εἰκάζειν 

..Εε πρῶς τον Επε 

Ἡ 
μοι χρηστέον τῷ πράγματ τι: καὶ ὅ μὲν ἔρως 

, 
ἅπασιν ὑμιν Ὑνωσθῆναι καὶ ὅτι πλείστοις Μακεδόνων 

δεῖζαι τὰμὰ,, τὸ δὲ αὐτὸν περιιόντα τηνικα Ότα τοῦ ἔτους 

συγγενέσθαι τῇ πόλει ἑκάστῃ οὐκ εὐμαρὲς ἐφαίνετο, εἰ 

2 

ιν) 
ν ΔΝ 

παρελθων 
μη 

ποθήσεσθαί 

. / 
ε τηρήσαιµι τήνδε ὑμῶν τὴν σύνοῦ. ον, εἶτα 

ο 
5 

ς µέαον δείξαιµι τὸν λόγον, ἐς 9έον οὕτως 

μοι τὰ τῆς εὐχῆς. 
/ στ 

8. Αὐτοί τε οὖν ἤδη συνεληλύθατε, ὅ τι περ ὄφελο υ [ ) ως 
- ιά ο δ) αλ μν / ς ’ 

ἑκάστης πόλεως, αὐτὸ δὴ τὸ κεφάλαιον ἁπάντων 
δ/ η τ. νά ον 3 

Μακεδόνων, χαὶ ὑποδεχετ ται πόλις α ἀρίστη οὖσα οὐ 
ο το ας νρας 

χατὰ Ἠίσαν μὰ Δί οὐδὲ 

ια] 

/ 
τὴν ἐκεῖθι μα χαὶ 

σχηνὰς καὶ λυδαξ καὶ τ πνῖγος, οἵ τε αὖὐ πανηγυρισταὶ 
ρ 

οὗ συρφετώδης ὄχλος, ἆθλη τῶν μᾶλλον φιλοθεάµονες, 

ἐν παρέργῳ οἳ πολλοὶ τὸν Ἡρορ όδοτον τιθέμενοι, ἀλλὰ 

καὶ συγγραφέων καὶ σοφιστῶν οἳ δοκιμώ- 

οὐ μικρὸν ἤδη, μὴ τοὐμὸν παρὰ πολὺ ἐν-- 

φαίνηται τῶν Ὀλυμπίων. Ἀλλ) μὲν 

ς Πολυδάμαντι η Ῥὰ αύχῳ ἢ Μίλωνι παραθε ωρῆτέ 

χομιδῃ ὃ μῖν θόξω θρασὺς ἄνθρωπος 

πολὺ ως ἀπαγαγόντες 
: 

2 «Ἡ “Ὃν Ἆν ην 
: 

-- ς 
ὑ 
με, 

τὴν μνήμην ἐπ ἐμαυτοῦ 
ΓΠυΡΙ Ὃ ΔΝ/ πτ ον, ισα α] 4 

Έονου ἀποδύσαντες ἴδητε, τάχ ἂν οὐ πάνυ µασ 
͵ τιγώ- 

Ν 
έαος εν γε : γ [στ] 

ε-- οὐ « 
Ιώ οοξαιμ.ι ως 

.1οἳ 

- 
τηλικούτῳ σταθίῳ ἵκανὸν 

ἵοῦν καὶ ... ῃ ωω.ι τοῦτο. 

(ΧΙ. ΗΡΟΔΟΤΟΣ. 

] 
| 
{ 
{ 

Ἱρεαπῃ 4ποσπε, 

6--δ. (596 - 508) 

Ποιπθη. Τη αἰίοτα απίεπι {αρυ]ο ρανίο Οπρίάΐπος αἲΠ Ἱάξης 

αδυπί Τη αγηηίς ΑΙεχαπάτί, ἆπο απἰάεπα Ἰαδίαπα Ἠλας ἴργοι- 

ἴο5, Ρα[α]ος Ππαϊταίἵ, απ πα {Γαβθιη ΓεΓομίες ΟΠΟΥΟ ραπάαμίη : 

αΠῖ απίοπα ἆπο, ππαΠα Τη «ΊΥρεο Ἰασρηίθην, τέβεπα πειηρο 

(απσπαπα ἵπ ευτγα ἱταλυπί, οοπηργεμεησῖς 

απι5 ἀθπίαπε ἵπ Ἰουῖσαα, 41 βαρίηα Ἰασοί, 

Ἰηστθσδ5, Ἰη5Ιἀἰαη(ῖ 5ἰπαῖ]]5 οί, ααἲ ρευτεγγεαί Ἠ]ος, (παπάς 

Ιπίου (ταμεπόά σπα αἆ 5ο ἀε[ειαπίαν. 

ογροί αηδίς: 

6. ΟείθιΙΠΙ ΠΟΠ. Ίδης Ιδία 5υπὲ, πε( πο {ειηοο Τη ης 

Ἱ οροίαῦα αβαςα5 οί Αε[ίοῦ, 5εἆ Ιπάἴσαηί ΑΙεχαπάνϊ ἄΠΠΟΡΕΠΙ 

οἵαπα ταγαπα ῬομΙσαναπη, ἱραπισπε 4 Πά Ῥοχαπεῃ αππαταῖ, 

ΑΥΤΙΟΓΗΠΙ ΠΟΠ 6556 ο] π11.. Ῥγωίθγοα Ίρδα άποαπο {αθη]α 

μα:ο παρίῖα]ε αΙά ἆαπα τεΥεγα μαβοτε αρρανη], πεπαρο ας 

οοπολανοηῖέ Αοἰῑοπῖ Ρτοχεπίά ας βΠαια : ἀῑςορσρίίᾳαο ρ]οίος, 

πηαριτῖς αἱ 1ρ5ε οε]εβιαῖῖς, απ ΡαΓθ/βοή εςεεηί οἱ αρρεπῖ- 

εσ]α (παδὶ παρίίαγαπα Α]εχαπαιϊ, εοποηἰαίοια αίαπο ἆσα- 

οίοῦε 5ΡοΠ5:Ρ 1ρ5ο τεσε, πιογεθᾶῖς αρξἰηαίατυπα παρα γαπι 

εοτοΠαγῖαΏχ πασία5 γοΓας πηρίῖα5. 

7. Ποτοᾶοίας Ισίίαν (αἆ Ίππο οπῖπη τεᾷεο) αρίαπη ]αάϊσαμαι 

{ΟΙ γπαρίογατη οοπο]ζαπα, φποᾷ ο[ῖαα Μἰςίογῖομπα αἀπαἰγαί]ομι 

οδίοπάσνοί αταοἵ5, ααϊ απἴάεπη Τα, αἱ αἲ 1ρεο [ασια ον, 

γιεἰονίας Τῶσα5 επαϊγαςδεἰ. Έσο Υετο: εξ ρου αππ]ο]α- 

ΤΗΠΗ ΥΟ5 ρυῶ5ΙάεΠα ΟΥεΠΙ οΡίε5ίος, πε Ἰηξαπίτα πο ρη{ε15, 

απί πποα Πας 5οηρ{ϊς εοπρατατα» σίο Υῖ Π]ο παμί [ανθα!! 

οσο ἴπίίαν Ἰ]αά σογία 5ἰη]α νἰὶ Πλας αοοἰάετεα πί εοῇ- 

Ἠτπιο : απ ῬΙΠΙΙΠΙ ἵη Ἠασοάοπίαπα ρεγοσηπαίαπα γεμῖς- 

5651, αριιά απῖπιηπα ππθπῃ οομδίἀεταθαπα, 4ποιποᾶο τε5 πΊθας 

οδεοηί ἱτασίαπάα, τ οἱ οπρίεραπα. 5απς ΙΠΠοίεςεθγς νοῬῖς 

οπηηίρα5., οἱ απαπηρ]α {πας ἨΜασθάοπαπα, αμἷά 655εΠα, ο5ίΘ-. 

ἀοτας οἴτομπηῖτε απ{οπα ἵραπα, τὰ αππὶ, εἰ οσα οἴν]ίαία αμα- 

αυαΠπο ασογο Ῥγαδεηίθπα, ΠΟΠ [ασε γἰάευαίας : 5 γιο 

πο γεκίγαπα οοπγοπίπΠ] οΏδεγναίοτη, ας ἔππα Ῥτοσυθεξης 

ἵπ πηρά(απα ἀῑοσπα! [αοπ]ίαίεα οδίοηάεγθια, δἷο ΡοταΒΕΠΙ 

νοίαπα τηΙΗΙ ΠΙΕΙΠΙ Τουία ΕΥΘΠΙΗΓΗΤΗ. 4 

δ. 40η ἰσίαν εἰ 1ρ5ί εοηγοπίςῖς, ααἰοπαῖά ἵπ ππαππαφας 

αν]ίαίο ργωςίαΠ[ΙςδιππΙη 5Η, σαραί 1ρ5πη οἱ Πος οπΠΙμΗ 

Μασθάσπαα : οἱ αδεῖρῖέ γος 105 Ργίαπ[ἰκείπια, ΠΟΠ Π]α : 

Ρίδα 5Ιΐς, Ῥευ ΦογΥεΠα, ηθφο αησιςί]ς Π[ς, οἱ [αβονηα- 

ομἱς, εί οαδίς, εί αδίαὶ : Ῥογο απὶ Ίο ΟΟΠΥΘΠΕΓΟ, ΠΟΠ 5 

[ωχ Ῥοριἱ, αἰμ]είατυπα 5ρεοίασσ]α ρησε[ογοηίες ρ]οῖε οἳ τ 

ορίίετ {απίατη απἀἰεπά πα ρη(απίος Ἠοτοάσίππας 5εᾷ τ]οίο- 

ταπα, οἱ Μἰδίογίοσγαπα, οἱ 5ορΗἠκίαγαπα ργοβα κε ϊηῖ : αμπτε 

Ρά0Πε ]α1η ο[ΓδεξΙΠΙ ο5ί, πο πιθα Ἠσος οοπᾶ 1ο ΤΊΝΤΗΙΠΗ Ππ[οηΙΟς 

νἰάσαίατ Οἰγιαρῆς. Ὑοτιπι οἳ απῖάδηι αἲ Ῥο]γάαπιαπίσα 

αΠσπεπα, ααἲ ΕΙαασυπα, απ! ΝΜΠΙΟΠΕΠΗ πιο Ἰηίοτ «ρθεἰαπά μπα 

εοπραταγεηῖς, ορρίάο νοῬίς απάαν γἰάεβος ΠοΠιΟ πδετ 

5ἱΠ νοτο, πηθηοτία Ίοησο αἲ Π]ῖς αμάποία, Ρος της 5ο1ΗΗ τὸ 

εχυ(υα 5ρεσίαγοεγ]ἶς, [ογίο ΠΟΠ οΙΠΊΠο Παστῖς ἀῑσηις γοῦή5 

γίάσας : παΠα ΤΠ. {1 απ]άεπη 5ἰαάΐο καῖς πηϊ μή σοτίο εἰ Ίου 

ΓαοΠί. ἱ 

ν 

ε.α ροθνς 

δ.. 
- 



ΧΧΙΠ. 

29ΥΞΙΣ π ΑΝΤΙΟΧΟΣ 

Ἔναγχος ἐγὼ μὲν ὑμῖν δείξας τὸν λόγον ἀπήειν 

οἴχαδε, προσιόντες δέ µοι τῶν ἀκηκοότων πολλοί ---- 
χωλύει γὰρ οὐδὲν, οἶμαι, καὶ τὰ τοιαῦτα πρὸς φίλους 

ἤδη ὄντας ὑμᾶς λέγειν ---- προσιόντες οὖν ἐδεξιοῦντο χαὶ 

θαυμάζουσιν ἐῴχεσαν' ἐπὶ πολὺ γοῦν παρομαρτοῦντες 

ἄλλος ἄλλοθεν ἐθόων καὶ ἐπήνουν, ἄχρι τοῦ καὶ ἐρυθριᾶν 
με, μὴ ἄρα πάμπολυ τῆς ἀξίας τῶν ἐπαίνων ἄπολει- 

ποίµην. Τὸ δ᾽ οὖν χεφάλαιον αὐτοῖς τοῦτο Ἡν, καὶ 

πάντες ἓν καὶ τὸ αὐτὸ ἐπεσημαίνοντο, τὴν γνώµην τῶν 

συγγραμμάτων ξένην οὖσαν χαὶ πολὺν ἐν αὐτῆ τὸν νεω-- 

τερισµόν. ὶ ὖ : νον, ὁ τ 
νοι ἀπεφθέγγοντο. «Ὢ τῆς καινότητος. ᾿Ἡράχλεις, τῆς 

παραδοξολογίας. Εὐμήχανος ἄνθρωπος. Οὐδὲν ἄν τις 

εἴποι τῆς ἐπινοίας νεαρώτερον.» Οἱ μὲν τοιαῦτα πολλὰ 
ἔλεγον, ὡς ἐκεχίνηντο δηλαδὴ ὑπὸ τῆς ἀκροάσεως' Ἡ 

τίνα Ἡὰρ. ἂν αἰτίαν εἶχον ψεύδεσθαι χαὶ κολακεύειν τὰ 

τοιαὈτ 

τίδος σδ τὰ ἄλλα; 

Ἠλὴν ἐμέ κα εἰρήσ εται γάρ ---- οὐ µε τρίως 

ἠνία ὁ ἔπα ἴνος αὐτῶν, καὶ ἐπειδή ποτε ἀτοθότον χατ᾽ 

ἐμαυτὸν ἐγενόμην, ἐκεῖνα ἐνενόουν" οὐχοῦν τοῦτο µόνον 
χάριεν τοῖς ἐμοῖς ἔνεστιν, ὅτι μὴ συνήθη μηδὲ 
κοινὸν βαδίζει τοῖς ἄλλοις, ὀνομάτων δὲ ἄρα καλῶν ἐν 

Μᾶλλον δὲ αὐτὰ εἰπεῖν ἄμεινον, ἅπερ ἐκεῖ-- 

ξένον ἄνθρωπον, οὐ πάνυ πολλῆς αὐτοῖς φρον-- 

χατὰ τὸ 

αὐτοῖς καὶ πρὸς τον ἀρχαῖον κανόνα συγκειµένων Ἠ νοῦ 

θξέος 3 περινοίας ος ἢ χάριτος Ἀτεικῆς ἢ ἅρμονίας 

Ἆ τέχνης τῆς ἐφ᾽ ἅπασι, τούτων δὲ πόρρω ἴσως τοὺμόν: 

οὐ Υὰρ ἂν παρέντες αὐτὰ ἐ 

νὸν τῆς πο ροαιρέ έσεως χαὶ 

ὤμην, πότε ἀναπηδῶντες 

εἴνα, ἐπήνουν μόνον τὸ χαι- 

ξενίζον. ᾿Εγὼ ὃ δὲ ὃ µάταιος 

ἐπαινοῖεν, τάχα μέν τι καὶ 

αὐτὸ τοῦτο προσάγεσθαι αὐτούς' ἀληθὲς γὰρ εἶναι τὸ 

τοῦ 'ὋὉμήρου, καὶ τὴν νέαν ᾠδὴν ο. ὑπάρ- 

χειν τοῖς ἀκούουσιν: οὐ μὴν τοσοῦτόν Ίτ οὐδὲ ὅλον τη 

χαινότητι νέµειν ἠξίουν, ἀλλὰ τὴν μὲν ὥσπερ ἐν ος 
πρὸς τὸν ᾿ τι καὶ 

τὰ δὲ τι τῷ ὄντι ἐπαινούμενα χαὶ ὑπὸ 

θήκης μοίρα ο ποσο τν παινον 

συντελεῖν καὶ αὐτὴν, 

τῶν ἀκουόντων εὐφημούμενα ἐκεῖνα εἶναι. 

μετρίως 

Ὥστε οὐ 

ἐπήρμην καὶ ἐκινδύνευον πιστεύειν αὐτοῖς ἕνα 
καὶ µόνον ἐν τοῖς “Ἑλλ πσιν εἶναι λέγουσι χαὶ τὰ τοιαῦτα. 

Τὸ ὃ δὲ κατὰ τὴν παροιµίαν, ἄνθραχες ἡ ἡμῶν ὁ θησαυρὸς 
ἥσαν, καὶ ὀλίγου δέω θαυματοποιοῦ τινος ἔπαινον ἐπαι- 
ας πρὸς αὐτῶν. 

Ἓῶθέλω πον ὑμῖν καὶ τὸ 

ἂν, ὃ Ζεῦξις ἐκεῖνος ἄριστος γραφέων γενόμενος τὰ 
δημώδη καὶ τὰ χοινὰ ταῦτα οὐκ ἔγραφεν, ἢ ὅσα πάνυ 

ὀλίγα, ἤρωας ἢ θεοὺς ἢ πολέ μους, αεὶ δὲ καινοποιεῖν 
ἔπειρᾶτο, χαί τι ἀλλόχοτον ἂν καὶ ξένον 
ος τηρ 
ἐκείνῳ 
ἄλλοις 

ο /; { 
τοῦ γραφέως διηγήσα-- 

ἐπιγοήσας ἐπ᾽ 
3 νὰ .. 

ἔχνυτο: ἐν δὲ τοῖς 

αυρον ὁ Ζεῦξις 

αὐτὸς ἐποίησεν, ἀνατρέφουσάν γε προσέτι-παιδίω Ἱπ- 

πυκενταύρω διδύµω κομιδῃ νηπίω. ῃ 

τὴν ἀκρίδειαν της τέχνης ἔπεδε 

χέντ τολμήμασι καὶ θήλειαν ππο) 

ΕΙΡ ν 
Έῆς εἰκόνος ταύ-- 
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ΧΧΠ. 

ΖΕΌΧΙΡ αυτ ΑΝΤΙΟΟΗΟΣ. 

1. Ναρος απαπῃ ἀϊσσηάϊ γοῬῖς {ασπ]ίαίοπα ογα{ίοπθ οδίδη- 

ἀἴδδοπα, 4οπ]ηπῃ αβίραπα : αοσεᾶεῃίθς γθγο αἆ πιο αΚΙΟΥΙΗΠΙ 

πηπ]! : ηΙΠΙ οηῖπα, Ῥπίο, Ῥγομ]ναί ἴα]α 4ποΠπο αριᾶ νγος 

ἀπηΐοος. Ίαπα πιεος ἀἰσενο : αοοεᾶσπίος ἰσίίαν εοπιρ]εσίεβαη- 

{αγτης, οἱ αἀπιϊταιἴοπεΠη ργα 5ο {ογοῦαπίς ΠΙΠΙΕΗΗ οΠ/Πα ϱΓ0- 

5οομῇ αἰἴαπάε ας εἸαππατς, α{ἠαιζα56, α4θο πἱ ου ΙΒΘΣΕΦΓΟΠΗ, 

γοιίας πε πἰπαῖς πηυ]έήπή α. ἀἰσηϊίαίο Ἰαπά σπα Πϊαγήπη αὔΌσς- 

56πη. σαραί απ{επῃ αἱ 5ΙΠηΠΊα ]αμαἲς Ἰοοο Π]15 οναί, οπΊΠθΣ(1Ε 

ΠΠ ϱ{ 1άεπι αοε]αππαβαη!, οοη5Ώαπα 5οπἱρΙΙΟΠΗΠΗ Ιη5ο] 1 αηχ 

556, ε{ πι] απ Τη Π]ο ποναίπῃ. ΟΗΙη ργωδία! ἵρεα Ί]α 

γαγρα ϱΟΠΙΠΙΘΙΠΟΤΑΓΕ, ασ» ΤΙ ργο[οτοραΠί. « αλ πογ]ια- 

(επι! Μιβσα Ἰογο]ο πίτα βᾳοπα ογαο! Ἰοπηίποιι αἆ 

πηγαμΙεπό πα ασ]οι!. ΝΙΠΗΙ φπἤκα παπα ἀἰκοι! εοσἰἑαιἶς Π]ῖς 

πηᾶρῖς ΠΟΥΗΠΗ. » Αίάπε ΠΗ απϊάσμα {αλα πηυ]ία ἀἴσργα, Ργοιέ 

πἰπαίγαπα αῦ απά1ίοπθ ππογδΓοΠίΗΓ : απαπα αοφαἶ πηοη{ἴοπα1 

εαιδαπα Παριἰςδοηί, οἱ 6ο πιοᾷο αἀπ]απάϊ ροιοστίπο Ίο- 

πηηῖ, πες ἄε Οείοτο αἲ επταηα ΠΠογαπα πηᾶσπο οροίθ Ρρογίῖ- 

πουν ι 

ὃ. Αἴ πια (αῑσοίατ οπἴπι) Ιδία Ίαμς θοΗΠ1 ΠΟΠ Π]θᾶῖοσνϊ 
α[Πείεραί πιο]οδίῖα, οἵ απ πα {απᾶσπα Ῥοδί Ἠ]ογαπα ἀἰκοσξςαπα 
5ο]η5 65561, Πα ορα[ἴαραπα : Ἐνσο Ἠ]ιὰ, 5ο]απη. {ποπηᾶαπι 
πηεῖς 5οΠρ{ῖ5 Ἰποςί, αποά απίίαία Ποῃ θαΠέ, πεια οοπηηηῖ 
απαδΙ ουΠα το]ῖᾳαῖς γείίσῖο ἱποράηί : ἃ ποπηπῖῦας απίθπι 
Ἱη Ιπάεπα Ῥη]ομεῖς αἱ αᾱ απἰίαιαπα. το ]αΠι ΟΠΙΡΟΣΙΗ5, 
απίδεηδα αοπίο, απί οχεοσἰ(αμα1 5ο]εγίία απαζαπα, απ{. νθ- 
ηηδίαίο Αι[ῑσα, απί σοπιροδ!οπο ας ΠΠηΘΤΟ, απΙ αγία ἵῃ 
οπηΐριις οοπςποπαΐς, αἲ Ἠἱ5, Ἱπαπαπα, Ίοησα [οιία τα[ῖο 
Ἰηρα τεηιοία οδί : πε(ια οηἴπα, Πἰςὶ Ίου ἴἴα 56 Ἰαβοιαί, γο]ῖ- 
ος [5 1ρ»ί5, δοἱαπι Ἰαπάαγοπί πουν Ιέαίθπι ταοπίς Ποδία. 
ἃο ρεγερι]η[αίειη. Αἲ ναπας οσο 5ροί ΡΗΙαἵαΠά, 4ασπι αἲ 
Ἰαηζαπά η. εοπδΙΡθΓοΠ{, [ογίο φπἱάσπα Ίου ἵρδαπι οἴίαηι 
605 ἀεσίανΗΠὴ 6556, 41Η γεγΗπὴ 5ἷὲ Ηοππογίσοιπη Ἠ]ιιᾶ, πο- 
ναπα οαπ]επαα ]ποππάαπη 6556 απ ἰοπιίραςς ποι. {αΠίΗΠΙ 
ἵαΠ16Π πο(αε οπηπῖπο οπιηῖα πον]ία(] 6ος {πΙρΙοΓΘ 6ΕΠΒΕΡΑΠΙΣ 
νεναπη απο φπἱάπα, σογο]]ανῇ ομ[αδάαΠ1 ἱηδίαι, ΟΥΠΑΠΙΘΗ (1 
ἈΠαἴπναῦα απ], οἱ Ιαπά[ ἱρεαη φποσια ΠΟΠ. ΠΙΜΙΙ εοἶ]α- 
(Η/4Π1 : 6 Υθγο απ αιῖο 40 5ο]ϊᾶο Ιαιάαγθηίας, απσρ(πε 
5εοπηζα απάἰοπίαπα [απλα οχοῖρογοηίαις, Ίδία 6556 απ Πιοᾷο 
εοπηηεμιογαν!, . Ἠασπε ποη. πιοβἰοσηίου Ίαπι οἰαίας 6ΓΑΠΗ, 
εἰ ργορο Γπεγαί π{ οΓ6άΘΓΘΙΗ 1Πἱ5, ΎΠ1Πή ΠΠΠΗ θἱ ΟΙΗΤΗ Π]θ 
ἵῃ νασἷ5 ο55ο ἀἰοσγεῃί, αἰαπο 1ᾷ σοηιας αἰία.  Ὑθγιπι ορια 
ΝΕΤΟ Τη «ΑΓΡΟΠΕΣ, φποᾶ οδί {η Ρτονοιβίο, {ΠαδαμΓή5 Ποςίθγ 
αθῆΐ, οἱ ραραΠ αὖεςί φπἶπ. Ῥιωςσία(οτῖς οἳσομπι[ογαΠεῖ 
Ἰαμά6 αὐ Π]ς αίοῖαν. 

ὃ. Ὑοἱο Ιαίίατ Πμαα εἰῖαπα 46 ρἱείογα νοβίς Παντατα. Ζοιι- 
χἷ5 Πα, Ρἱοίοσιπ ρα 5ίαπΗΙςκίπης, Ρορα]ατία ἰπία θἱ 6ΟΠΙΠΙΙΙ- 
πῖα πο ΡΙηΡοαί, ααἲ αἀπιοάμπα οργία Ῥαπσα, Ἠετοας Ραία, 
Δαί ἆθος, απί ρΗσηαδ; 5εᾷ πονηπη φπἱάά αμα ργο[διτα ΞΕΠΗΡΕΓ 
{επίαραί : εἰ 5ἳ αῑᾷ Ἰη5ο]εῃς απ! ΡετοσιίηΠΙ οκοραἰίακροί,, 
ἵη 60 ἀθΠΙΗΠΙ ΥΙΠΙ οἱ ασοΙΓΑΠΙΟΠΕΙΙ αγῖς 5ΗΠΊΙΠΑΠΙ οκίσµο- 
Ραΐ. ἸΠπίαυ τε]ηια αδα ΟσπΙαΗΤΙΠΙ οἱἴαιη Γοππίπαπη Ζουχῖς 
14οπα ρἰηχίέ, Ἰασἰαπίοιη αάμιο ρπεγος Ορπίαιτος σοπησ]]ο», 

αθμιοᾶυηα. ἱπ[αηίος. Ταβρα]α Ῥη]ας οχοιηρΙΗΠα Πιπο ον 
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της ἀντίγραφός ἐστι νῦν Ἀθήνησι πρὸς αὐτὴν ἐκείνην 

ἀκριόει τῇ στάθµ.η μετενηνεγµένη" τὸ ἀρχέτυπον ὃ᾽ 

αὐτὸ Σύλλας ὅ Ῥωμαίων στρατηγὸς ελέ» Ύετο μετὰ τῶν 

ἄλλων εἰς Ιταλίαν πεπομφέναι, εἴτα περὶ Μαλέαν, οἵ- 

μαι; καταδύσης τῆς ὀλκάδος, ἀπολέσθαι ἅπαντα καὶ 

τὴν Ὑραφήν. Πλὼν ἀλλὰ τήν γε εἰκόνα τῆς εἰκόνος 

εἶδον, καὶ αὐτὸς ὑμῖν, ὡς ἂν οἷός τε ὦ, δείζω τῷ λόγω, 
οὗ μὰ τὸν Δία γραφικός τις ὢν, ἀλλὰ πάνυ µέμνημαι 
οὐ πρὸ πολλοῦ ἰδὼν ἔν τινος τῶν γραφέων Ἀθήνησι' καὶ 
τὸ ὑπερθαυμάσαι τότε τὴν τέχνην τά, ἄν µοι καὶ νῦν 

πρὸς τὸ σαφέστερον δηλῶσαι συναγωνίσαιτο. 
4. ᾿Επὶ χλόης εὐθαλοῦς 3 Κένταυρος αὕτη πεποίη- 

ται ὅλη μὲν τῇ ἵππῳ χαμαὶ κειµένη, καὶ ἀποτέτανται 

εἰς τοὐπίσω οἵ πόδες, τὸ δὲ Ἰυναικεῖον ὅσον αὐτῆς Ἠρέμα 

ἐπεγήγε ται, καὶ ἐπ᾽ ἀγκῶνός ἐστιν, οἳ ἰ δὲ πόδες οἳ ἔμ- 
πρὸ οὐχέτι καὶ οὗτοι ἀποτάδην, οἷον ἐπὶ πλευρὰν 

η 

χειµένης, ἀλλ᾽ ὃ μὲν ὀχλάζοντι ἔοικεν ὢν καμπύλος ὑπε- 

σταλµένη τῇ ὁπλη, ὃ δὲ ἔμπαλιν ἐπανίσταται καὶ τοῦ 

ἐδάφους ἀντιλαμθάνεται, οἷοί εἶσιν ἵπποι πειρώμενοι 

ἀναπηδᾶν. Τοῖν νεογνοῖν δὲ τὸ μὲν ἄνω ἔχει αὐτὴ ἐν 
ταῖς ἀγκάλαις καὶ τρέφει ἀνθρωπικῶς ἐπέχουσα τὸν 

γυναιχεῖον μαστὸν, τὸ δ᾽ ἕτερον ἐκ τῆς ἵππου θηλάζει ἐς 
τὸν πωλικὸν τρόπον" ἄνω δὲ τῆς εἰκόνος οἷον ἀπό τι- 

νος σχοπῆς Ἱπποχένταυρός τις, ἀνηρ ἐκείνης δηλαδη 

τῆς τὰ βρέφη ἀμφοτέρωθεν τιθηνουµένης, ἐπικύπτει 

γελῶν οὐχ ὅλος φαινόμενος, ἀλλ ἐς μέσον τὸν ἵπ στον, 

λέοντος σχύμνον ἂνέχων τῇ δεξιᾷ καὶ ὑπὲρ ἑαυτὸν 

ο. ὡς δεδίξαιτο σὺν παιδιᾷ τὰ βρέφη. 

: Τὰ μὲν οὖν ἄλλα τῆς γραφῆς» ἐφ᾽ ὅσα τοῖς ἰδιώ- 

ταις ἡμῖν οὐ πάντη ἐμφανῆ ὄντα τὴν ὅλην ὅμως ἔχει 

ἔχνης, οἷον τὸ ἀποτεῖναι τὰς γραμμὰς ἐς 

τὸ εὐθύτατον χαὶ τῶν χρωμάτων ἀκριθη τὴν κρᾶσιν καὶ 
εὔκαιρον τὴν ἐπιθολὴν 

δύναμων τῆςτ 

ποιήσασθαι καὶ σχιάσαι ἐς δέον 
καὶ τοῦ μεγέθους τὸν λόγον καὶ τὴν τῶν μερῶν πρὸς τὸ 

ὅλον ἰσότητ α χαὶ ἁρμονίαν Ἰραφέων παΐδες ἐπαινούν-- 

των, οἷς ἔργον εἰδέναι τὰ τοιαῦτα" ἐγὼ δὲ τοῦ Ζεύξιδος 

ἐχεῖνο μάλιστα ἐπήνεσα,, ὅτι ἐν μιᾶ καὶ τῇ αὐτῃ ὑπο- 

θέσει ποιχίλως τὸ περιττὸν ἐπεδείξατο τῆς τέχνης, τὸν 
μὲν ἄνδρα ποιήσας πάντη φοθερὸν καὶ κομιδῇῃ ἄγριον, 

σοθαρὸν τῇ χαίτη, λάσιον τὰ πολλὰ οὗ κατὰ τὸν ἵππον 

αὐτοῦ µόνον, ἀλλὰ καὶ καθ᾽ ἕτερον τοῦ ἀνθρώπου, καὶ 
ἐξάρας αὐτῷ τοὺς ὤμους ἐπὶ πλεῖστον, τὸ βλέμμα, καί-- 

τοι γελῶντος, θηριῶδες ὅλον καὶ ὄρειόν τι καὶ ἀνήμερον. 

6. Τοιοῦτον μὲν ἐκεῖνον: τὴν θήλειαν δὲ ἵππου γε 
τῆς καλλίστης, οἷσι μάλιστα αἵ Θετταλαί εἰσιν, ἀδμῆτες 

ἔτι καὶ ἄθατοι, τὸ ὃ᾽ ἄνω ἡμίτομον Ἰυναικὸς πάγκαλον 

ἔξω τῶν ὥτων: ἐκεῖνα δὲ μόνα σατυρώδη ἐστὶν αὐτῇ: 

χαὶ ἡ μῖξις δὲ καὶ ή ἅρμογὴ τῶν σωμάτων, χαθ᾽ ὃ συν- 

πτεται καὶ συνδεῖται τῷ γυναικείῳ τὸ ἵππικὸν, ρέμα 
καὶ οὐκ ἀθρόως µεταβαίνουσα καὶ ἐκ προσαγωγῆς τρε- 

πομένη λανθάνει τὴν ὄψι ἐ εΧ θατέρου ο. τὸ ἅτερον ὑπα- 

Ἱομένη. Τὸ νεο Ἰνὸν δὲ τὸ ἐν τῷ νηπίῳ ὅμως ἄγριον 

καὶ ἐν τῷ ἁπαλῶῷ ἤ ἤδη φοθερὸν, καὶ τοῦτο θαυμ.αστὸν 
3 ν/ . 

οἷον ἔδ 00Ξε μοι, καὶ ὅτι παιδικῶς μάλα πρὸς τὸν σχκύ- 

Σι ορ ση. 6. (641 - δε) 

ΑΠιομῖ5, εχασία τορυ]α Ιπᾶς (παπβ]αίπ} : 1ρδπῃ γοτο ατο]]ο- 
ΏνραΠι Υ]]α ἨοΠΙάΠΟΓΙΠΙ Ἰππρεγαίος ἀἰσθμαίας οπη α]ιίς, ἵη 
Τα]ίαπῃ πη]είςςε,, ἀθίηᾶς εἶτοα Μαϊθαπι, ρυίο, 5Η μΠΊοτςα, πανί 

Ρεγῖς5ε οπηπία, 6ΗΠά Π]5 Π]]απα Ῥ]οίπταιη,  ὙδγηΠη Ἰπ]αρίῃοΙη 

οετία ππαρίπϊς γἱάΙ, εἰ Ίρ5ο 6ππι γοῬῖς, (παμίππι εις 
Ροίενο, γειρῖς οδίεπᾶαπα, ποπ Ρτο[οσ(ο πα απἲ ρίοίαγοο ρετῖ- 

ἴμ5 ΔΙΠὰ5 ΥεγΙπα αιοᾷ Ρ]άΠο πιομηϊηί, απῖ Ἠαιιά, Ίνα ρε] άσιη 
Τη Ρἱσίοτῖς οπ]αςάαπα ρειρι]α Αί]λοπίς 6απα γἱάοεῖηη : οἱ τοῖιο. 

π1θῃς {πα αγ ῖ5 αἀπαϊγαίἶο Γογίθ πιο ππΠο είπα ἵη ος ογἰάεῃ- 
Πμς ἀεσ]αταηόα Παγοτί{. 

4, Τη ΥΗΙΔ1 πηοΒ{ευ συαπηῖηα Οοπίαυγης µο [αοία οδί, πα 
41 επα ε( πα οί, η {οία οπβαΠς οχ{οη(ῖ5 ΤΟΙΓΟΓΞΗΠΙ Ρ6- 

ἀὔρης: απαηίαπη αὐίοπη Πας πηπ]ίοργο οςί, 5οηΣίπι αἰ{οη πας 

πίχηπη ομβί{ος απίθγίογο5 Ύθγο Ῥεᾷος ΠΟΠ Ίαπι ἱρ5ί αποσιε 

Ῥουγεοί1, αμα παπη ]α0οηίῖ5 ἵη Ἰαΐᾳ5 Ορηίαιτί; 5οᾷ αἴίοι φπῖ- 
ἆοπι ποηῖσπ]απ[ῖ φἰπηῆ]ή5, Πποιηγαίας αμα ποία ππησι]α αἰίος 
εοπίγα Ἰηδαγςίέ, Ἠαπηίαπε πἰβίας, 4πα]ος 5υπέ οᾳυἱ, οχς]]ῖγε 

ἆππι οοπαΠΙΗΣ. ῬαΓνΟΡΙΠΙ Ύ6Γο αἱίθγΙΠ θπἱάθΠη 5ηρτα 

Ίρδα ἴεπεί α]ηῖς, οἱ ἨΠΠΠΑΠΟ ἨΙοτς Ἰαοίαί, ππα]ἰομγοη ΠΗ 

πΙΙΠΠΛάΙΗ Ῥγῶροης : ἀΠεγπΙ οκ οηπῖπα ρατία 5αυγαππα!, 

πηοτε ΡΗΠ1. Τη αργεπηᾶ γοτο {αρα]α ραίς, απαςί ο 5ροσπ]α 

απαἆαπα Ορηίαυτας αφαῖς, τας «ο ορί ΡραΓγΟ5 5105 ΕΊΠΙ-, 

απο πα ἰπεηας πιαΙ{α5, ἀεδρίοΙἑτίάδης, ΠΟΠ {οΐας εομβρίσµ5, 

564 αὖ πιοβῖαπι πδααα (ΠΠ, Ἰεοπῖς οαα]ήνη ἀοχίτα 

οδίοπίαης αἱ 5πρτα 5ο οχίο]]εης, αιαδῖ Ρε Ἰδήπα {εγτος 

ΥΕ ραγνη]ος. 

5. Με[ηυας ἰπίίαν Ρἰείαγα ἀοίας, ἵπ απαπίαπα ποβῖς, εἶης 

τὶς τά [ρς, ΠΟΠ αἱ αρρατεΠί, 4πΠ1 {απ1θή {οίσηι αγ[ῖς 

γίπι οοππθαΠ{, το]αί ]απ Ππεαγαπα οχα]ς[ίαπι ἀτος[ίο- 

ΠΕΠΙ, οί ρἱρηιεηίογιπη αοοπγαίαπα. ΓεπαρογαΙοπεπή οἱ Ἱπαι- 

6ΠΟΠΕΠΙ {οηρος{ίνο [ασίαπα, οἱ ΙΠΙΡΓΑΤΙΠΙ ΟΟΠΙΠΙΟΔΙΦΙΗ ἵπι- 

ΠΙΙΡΣΙΟΠΕΠΙ, 6ἱ ΡγοροΓΠΙΟΠΘΙΗ πιαση(αα1ηῖς,, αἱ ραγ{ Πα Τη θή- 

δηγα5 Ιπίοστο σᾳπαΡ]Η [ος τεκροπάεπίος, Ρἱοίογαα ΒΙ ]αιᾶα- 

ναπ]ηέ, άποΓΙΠΙ ορς οσί Ιπίε]ίσετο {α]ῖα : οσο γοτο Ἰ]πᾶ 

ππαχίπηπο Ζεαν]άϊς Ἰαάαγε 5ο]εο, Ύποᾶ 1η ππο ο επισαθ αἲ- 

πιπιεπίο γατῖα ἁγίας. ας οδίομα1ί : απ γίταπι απἰά πι 

Γουρε απάίααα {είρήεια, αἱ οπηῖπο ΓδγΙπα, οἶΠθς 5ι- 

ρουῇρο Ιασοίαπίεπα, Ηἰ 5αίΠΠΙ πηα]ουί οκ Ῥατί6, ΠΟΠ (πα θ/ 15 

οδί πιοᾷο, 5εᾷ εἴίαπῃ αἱίεγα ρατία Ἠήπιαπα, ε{ ΠΗΠΊεΓΟς εἶας 

αυαπίππα Ροίεςί οχ{π]οές νυ]ίαπα, άθπ[]ς Ἰσοί, ΓοΥΙΠΗΠΙ 

{οί ση [οεθηῖ{ οἱ πιοΠίαΠΙΙΠΙ {6Γ6 ΗΙΠΙΠΊΕΠΠΟΘ πΙΦΠΕΙΕΙΗΠΙ, 

6, Τία πἱάθα Πάπα: Γοπῖηαπα Ύοτο βηνΙ ραγίοπα ἀΠ]- 

ἀἶαπα εσαα” ρα]ο]ιαγΓίπιος, απα]ος ΡγαδδγΙπη δπί Τ{δρδαία, 

πομά η ἀοπη]ίο εἰ 56Α5ΟΓΘΠΙ ΠΟΜΠΗ Ῥᾶδδας ΒΙΙΡΕΓΙΟΓΕΠΙ 

ῥατίεπα, ππα]αρῖς, απάίαε ρυ]έμοτίππαπη Ῥτα {6η α.γε5, 41 

εο]ῶ βαἴγτογαπη Ἰηδίαν 1 θυΠί. ΟοπιπΙςΙο γογο οἱ οὐπΙ- 

πη]κκι γα 6οΥΡΟΡΙΠΗ, πὈὶ οοαρπιθπία{αγ ασ ἀαγίποϊα που! 

εοΓρουἳ ο(ΠΙΠΕΠΗ, ΕΗΡΙΠΙ, ΠΟΠ 5ΗΡΙ{Ο {γαΠΡΙΘΗ5, οἱ αεζθδδι" 

ααἲ νὶκ. φοηΠαίαγ οοηγοτσα, γίςαπα ΓαΠ1Ε, αδί οχ αετο ἵπ 

πἰίογαπα ἀθάμοϊίατ. Οιοᾷ απίοπι γοσθΠς {στο μας ἵΠ. 

Ῥηῖπια π[αμίία {απιεη Γοιμς, αἱ 1η {σπργο Ίαια οί {γης 

14 ρδαπα 4ποσαθ τος αἀπηἰγαρ{]]ς εί νἱάσραίας; εἳ αποά 
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μνον τοῦ λέοντος ἀναθλέπουσι, μεταξὺ τῆς θπῤῖῆς ἔχα- 

τερος ἐπειλημμένοι ἐ ἐν γρῷ τῇ μητρὶ προσιστάμενοι. 
τ. Ταῦτα δ᾽ οὖν ἐπιδειξάμενος ὃ Ζεῦξις αὐτὸς μὲν 

νο. 
πο 

: . σι 
ὤετο ἐκ απλήξειν τοὺς ὁρῶντας ἐπὶ τῃ τέχνη, οἳ ὃξ αὐτίχα 

ς κα; ο ον 
μὲν ἐδόων: Ὦ τί Υὰρ ἂν ἐποίουν χαλλίστῳ θεάµατι 

; µ ἑντυγχάνοντες» ἐπήνουν δὲ μάλ ίστα πᾶν τες ἅπερα κάμὲ | 

πρῴην ἐκεῖνοι, τ τῆς ἐπιγοίας τὸ ζένον καὶ την Ἰνώμην | 

τῆς γραφῆς ὡς νέαν καὶ τοῖς ἐμπροσίεν ἠγνοημένην 

Ὥστε ὅ Ζεῦξις συνεὶς ὅτι αὐτοὺς ο ἳ ἡ | 

ὑπόθεσις καινὴ οὖσα καὶ ἀπάγει τῆ ϊς ἃς τέχνης, ὡς 

έργῳτ τίθεσθχι τὴν ἀκρίθειαν τῶν πραγμάτων, Ἄγεδ ῶν 
ἃ 

ἔφη, ὠ Μικκίων, προς τὸν μαθητὴν, περίβαλε Ἡ ἤδη τὴν 

οὖσαν. 

ἐν πα- 

τρ εἰκόνα καὶ ἀράμενο οι ἀποχομίζετε οἴκαδε- οὗτοι εγὰρ ἡμῶν 
τὸν πηλὸν τῆς τέχνης 

» ι τομές 2. τν λὴ λῶς ἔχει καὶ κατὰ τὴν τέχνην, οὔ πολὺν 
- ο φι) 

γον, ἀλλὰ παρευδοχιµεῖ ν τῶν ἔργων ἡ τῆς 
' 

σα καινοτομία. | 

3 
ἐπαινοῦσι, τῶν ὃ᾽, ἐφ᾽ ὅτῳ, εἰ κα- 

ας : 
ποιοῦνται λό-- 

τὴν ἀκρίόεια 

| Μ 

ιο μὲν οὖν ο νο, ὃρ γιλώτ τερον ἴσως. 

τος ὅμοιόν τι 
ο Ν, 

Έτ ρου 

-. - ον 

λεσθε, διηγήσοµαι καὶ τοῦτο, ὁποῖον ἐγένετο. Εἰδὼς 
γὰρ τούτους ἀλχίμους ὄντας χαὶ πλήθει παμπόλλου 

η 
ὁρῶν καὶ τῆν φάλαγγα χαρτερῶς συναραρυῖαν χαὶ ἐπὶ 

μετώπου μὲν προασπίζοντας τοὺς αλκοθώρακας αὐτῶν, 

ἐς βάθος δὲ ἐπὶ τεττάρων καὶ εἴκοσι τεταγµένους ὁπλί- 

τας, ἐπὶ χέρως δ᾽ ἑκατέρωθεν τὴν ἵππον δισμυρίαν οὐ-- 
σαν, ἐκ ὃξ τεῦ µέσου τὰ ἅρματα ἐκπηδήσεσθαι μέλλοντα 

ἐρεπανηφόρα ὀΥδοήκοντα, χαὶ συνωρίδας ἐπ᾽ αὖτ 
το 

τοσαύτας, ταῦτα ὁρῶν πάνυ πονηρὰς είχε τας ἐλπί 

ο ην ο Ῥ 

νε αν 2 ὣς ἁμάγχων ὄντων ἐχείνων αὐτῷ: ἐκεῖνος γὰρ δι 
τῆς στρατιᾶς ἐχείνης παρασχευασθείσης οὐ δν 
3ὶ τμχ «) ὁ -ω 

ουδε χατ αξίαν του 
/ ε) / ων ῶ 

πολέμου ἀφίχετο κομιδη ὀλίγους 

ἄγων, καὶ τούτων πελταστικὸν τὸ π πολὺ καὶ Ψιλικόν: οἳ 

γυμνῆτες δὲ ὑπὲρ ἥμισυ τῆς στρατι ἃς ἦσαν. ὍὭστε 

Ξδόχει αὐτῷ ἤδη σπένδεσθαι καί τινα εὐτερεπῇ διάλυσιν 

εὑρίσχεσθαι τοῦ πολέμου. 

9. Ἁλλὰ Θεοδότας ὃ Ῥόλ διος ἄνὴρ Ξνναῖος χαὶ τ η 
9 

τικῶν ἔμπειρος εια παρὼν ἀθυμεῖ κ καὶ ἦσαν γὰρ 

οσο, ἐχέλευσεν 

οὐκ 
Γά {Ν Ελ 4 

ἐκκαίδεκα ἐλέφαντες τῷ η 
ὅ Θεοδότα 
ενας ον 
ὥς μη κατάδηλοι 

/ λ 

τέως μεν 

ειεν ὑπερφαινόμενοι τοῦ στρατ' τοῦ. ἔπει-- 
κ” ἁ { « 

δαν δὲ σηµήνη ὃ σαλπιγκτὴς καὶ δέη αυμπελέκεαθαι 

χαὶ εἷς χεῖρας ἴέναι καὶ ἡ ἵππος ᾗ τῶνη πολεμίων επε-- 
λαύγηται καὶ 

φάλαγγα καὶ ὃια 
ρας μὲν τῶν ε 

οἳ Γαλάται ἀνοίξαντες τὴν 

µατηλάταις 
καὶ συνωριασταῖς Ει γὰρ τοῦτο γένοι ιτο) φο δα πθήσονται 
αὐτῶν, ἔφη, οἳ ἵπποι χαὶ ἐς τοὺς Γαλάτας αὖθι ις ἔμπε 
σοῦνται φεύγοντες. Καὶ οὕτως ἐγένετο. 

10. Οὐ Υὰρ” πρότερον ἰβόντες ἑλέφαντα οὔτε αὐτοὶ 
Ταλάται οὔτε οἳ ἵπποι αὐτῶν οὕτω πρὸς τὸ παράδοξον 
τῆς ὄγεως ἐταράχθησαν, ὥστε πόρρω ἔτι τῶν θηρίων 
ὄντων ἐπεὶ μόνον τι τριγότων ἤκουσαν γαλ τοὺς ὀδόντας 

ΧχΧΠ. 2ΕΠΣΧ15. 

ν ὡς οἵόν τε καταχρύψαντ τας, Π 

] 

ι 

τσ ιο Σ1π 

Ριετή[ίογ αἆηιού ση αἆ ]εοπίς εα(π]απη τεδρίοϊαηΕ, πλαήτπια» 
Ἰπίετεα απϊδααε 56 ατείε Ἱπ]ατεπίος οἱ απαια Ῥτονίπο 
πιαίτεηαι απεϊςίεηίος. 

7. Ἠωο Ιἴα(πε πηπι οδίεπάετεί Ζειικίς, ἴρ5ο απΙά6ία ρία- 

μαὶ Γαίπταπα αἲ ατίῖς αἀπταίοπα Ρρεγορ]ετοί εροοϊαίοτος. 

Αί Π ία[ῖπι αὐἶάεπα εχε]απιατυπί :. απῖά οπῖπι Γαοθτοπί 

ααα, αἲ ραομειτίππαπα δρεοίασυ]απα αἀπηῖςςῖ» Ιαμάα αυ! 

γΥετο Πιακίπιε ΟΠΊΠΕΣ θαᾶεπι, Ῥγορίος σπα; πο ΠΗΡΘΙ Ίςιῖ : 

Ἰηγεπίϊοπϊς πογ]ίαίεπα, ατσαππεηίππα ρἰοίαγα Γορῃς οἱ 5: 

ρεμοήρας Ἱπποίππι. Παπιε Ιπίε]σοης Ζοαυχῖς οεζρᾶτί 

Ἠ]ος α’σαπιεπίο πογο, οἱ αἲ ατίο οοπ{εππρ]απᾶα αμα ποῖ, αἱ 

ορίίετ πιοάο: εχηη]ς[ίασι τεγαπα οΓάπὰ εοηςίάετοηί, Απο 

Ἱπαυ]ί αἲ 5πππί ἀῑπαίρη]απα, ΝΠοσῖο, Ἰηγοῖνο αι {αβη]ανης 

Υος 5ηβ]αίαπα ἀοππΠΠ τοογίε : Ίςιῖ οπῖπα Ἰαΐππα αγῃῖς ποςίνα: 

Ἰαπζαηί : ΕΟΓΙΠΙ απίθηι, Ρτορίες απα; ἀερεβαί Ιαπάατῖ, ἱ ρεσε 

εί εκ ατίε Ροδίία 5απί, ποη τηπ]ίαπα Παβεηί ταΓἴοπεπας ςειὶ 

εχᾳυἰδίία οἴτεα ορα5 Ίρεαπα ατίῖς Ἰαπάρπα Ππ[ετοῖρί! αΓ:- 

πιθηΙῖ πον]ίας. 

δ. Ζουνὶς Ιαϊέαγ Πα, Ἰηςίο Π]ε [οτία Ἱτασππάϊας. Αποσίιο 

απίοηι, Βοΐου οοσηοπηϊπαίο, 5Ιπῖ]ε απϊάάαπα αδι γοηῖςςο 

σα ΤΠ ρησπα αάγοιεας 6αοστῶσος. 8ἱ γη]ῖς, Ίος απο- 

απε; Ὁ{ {4ο ΠΗ1 5ἷΐ, επατταΒο.. Θππι 5οἶτεί οηἴπ Ίος γτος 

Του[ε5 655ε, εἰ ΠΠΠΠΕΥΟ Ρ]αΊπ]ος 655 ν]άεταί, εἰ ρ]νααμασπι 

να]ίάο 4εηξαπη, εἰ ἵῃ [τοηίς απἴάεπα {εσοηίος ΡΗΙΠΙάΠΙ ποἴθΙ 

Ἰοησαίος ὤγα, Ιπίγοίςας γετο αἱ ἵπ τθιςΙΠη ςἰαπίας ἵῃ αεἷρ 

νΙ6εΠο5 ᾳυαίεγπος 5επ{α(ος, εουπια ΒΓΠΠάΤΕ αἰτίπησαο Ισ 

παπα εατα ίασης 6 πχθᾶία αοῖς ργογαρίαγος 6πτγις [αἰσπίος 

οοἱορῖπια, εί Πίσαταηι ῥγῶίου Ίιος αἰέοταπα {αηίαπι : τος, 

Ἱπαυαπα, Υἰάρῃς, πια] 5απ6 ἆδ τεις ςιῖς ροτανΙϊ, απῖ 

Πην]εία ἴδία 5ἳρῖ ρηίαγεί. Ίρ5α οπίπι, Ἠγονϊ {ΘΠΠΡΟΓΟ εὔπι- 

Ῥαταίο ἴ]ο εχοτοῖα, ΠΟΠ. ππασηῖβες Ἠθ(πε Ῥτο ἀῑσηϊίαίε 

ΡΕ]Η γεπ]εβαί, ραπσο5. ορρίἀο ἀπσεπς, εί ἵπ Πῖς ρε[ίαξίας 

Ῥ]ετοδᾳπε εἰ Ἰοτῖς αγπιαίατα» Ποπαίπες : το]ίος αι{οια π]ίτα 

ἀἴπιϊάίαια εχετοῖ(ας Ραγίεπη οταπέ. Ἱαπας Ίαπι γἰάδραίη 

ΠΙ{ ρασῖσεῖ, εἰ Ἱοπεςίαπη απαπᾶαπα Ρο] ἀἰςςο]γοπαϊ γαϊοπθιι 

ΤΟΡΘΓΙΤΘ. 

ὃ. Ὑεναπα Βιοδῖας Τμεοβοίας, τὶς Γοτίῖς οἱ ογάϊπαπᾶα: 
αο]εῖ ρε Γ15, απαπ1 αἀθξςοί, πο Ῥας5ις οδέ αΠΊΠΙΠΠΙ αβῄίσστα : 
εταη! επῖπα εἴἴαπη κεκἀεεῖπῃ ΑπΙΙΟΟΊΙο εἰερ]απίϊ.  Ἠος ᾖιςς]ι 
Τμεοδοίαξ {απ απ]άσπα, ᾳπαπίαπα οἶας βογῖ Ῥοβκεί, οσσι]{ος 
Ἠάβετε, πο ππαπΙ[οςΗ οςςεηί, π]έτα οχοτοῖαπα επηοη{ος : 
τῇ γεγο εἸασείσππη εροϊ]ῃίςςοξ, 6{ ]απι οοΠοΥΓΕΠάΙΠΙ οσςεί 
ἁΐᾳπε γεπίεπάππι αἆ ππαπις, Ππγεμογαίατααθ Ίαπι Ποςίῖππι 
οσφπίαίας, επγγάξήπϱ 5πο05 6αΠοσταεί αρετία Ῥ]α]αησε εί 
ἀῑκοεάεμίος επη[τεγοηί : ἔππι ᾳπαίεγηος οἱορ]απίος εἱησιη]ῖς 
αἰτίπιαπε εφπΠπη/Γα]ῖς οεειττετθ, οσἵίο απίθι τε]ί(ος εΟΠ-. 
ἵτα ΠπιπΙΗ οπἵγάππα εἰ Ἠϊσαταπι ασἰ(αίοσῖρας. Ἠος οπῖπι 
5ἱ Πε, ἱοσγερηπίαν, ἀἴοθραξ, Ποια εααῖ, εἰ τείτο ΤΠ ρου 
6αἩορταεος ἔασα Ἱτγασηί. Τόπο Ἱία [ασίππη. 

10. Οπ πα επῖπα παπα παπα εἹερηαπίοπι Πθ(πθ 1ρ5ῖ (α]]ο- 
Βτοροῖ. πεηπε οηι] ἸΠογαπα γἰᾷϊκςεπΕ, αἆθο αἲ Ἱποριπαίυτῃ 
ρεοίασυ]απῃ ρεγζαγ]α! δαπί, αἱ (παπι Ίοησο αάΏαο αΏεςςθηί 
Ῥεμα:, απο εοἱο Πϊογαπι Ῥατεία, οἱ ἀοηί]ῆιας εοηερες!1ς δν 
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τα 
εἶδον ἀποατίλόοντας ἐπισημότερον ὡς ἂν ἐκ µέλανος τοῦ 

παντὸς σώματος καὶ τὰς προνοµαίας ὧς ἐς ἁρπαγὴν 

ὑπεραιωρουμένας, πρὶν ἢ τὸ τόξευµα ἐξικνειαθαι» ἐκ-- 

χλίναντες σὺν οὐδενὶ κόσμῳ ἔφευγον, οἳ μὲν πεζοὶ περι- 

πειρόµενοι ὑπ ἀλλήλων τοῖς δορατίοις καὶ συμπατού-- 

ει ὑπὸ τῶν ἵππέων, ὡς εἶχου, ἐμπεσόντων ἐπ᾽ αὐτοὺς, 

τὰ ἄρματα δὲ, ἀναστρέψαντα χαὶ ταῦτα ἔμπαλιν εἲς 

τοὺς οικείους» οὐκ ἀναιμωτὶ διεφε έρετο ἓν αὐτοῖς, ἀλλὰ 

τὸ τοῦ Ομήρου, «δίφροι 9) ἀνεκυμθαλίαζον" » οἳ ἵπποι 

(περ ἅπαξ τῆς ἐς τὸ εὐθὺ ὁδοῦ ἄπετ 
/ 

τῶν ἐλε εφάντων, τοὺς ἐπιῤάτας ἀποόαλόν-- 

οε έπον το οὐκ επει ς Τ 

ος 
τες « χείν ὄχεα -κροτάλιζον᾿ »» τέµνοντες νὴ Δία χαὶ 

διαιροῦντες τοῖς δρεπάνοις εἴτινας τῶν φίλων χαταλά-- 

βοιεν: πολλοὶ δ' ὡς ἐν τεράγῳ τοσούτῳ κατελαμ.θάνοντο. 

Τἴποντο δὲ καὶ οἱ ἐλέφαντες σμπασὂοντες καὶ συναναρ- 

ριπτοῦντες ἐς ἐς ὕψος ταῖς προνοµαίαις καὶ συναρπαζοντες 
ἀλ 

τέλος οὗτοι κατὰ 
2ο" 

χαὶ τοις ὀδοῦσι περιπε ἔροντες, καὶ 
πε παραδιδόασι τῷ Ἀντιόχῳ τὴν νίκην. 

ο Οἵ Γαλάται δὲ οἱ μὲν ἐτεθνήκεσαν, πολλοῦ τοῦ 

Φόνου Ὑενομένου, οἵ δὲ ζῶντες ἐλαμβάνοντο» πλὴν 

πάνυ ὀλίγοι ὁπόσοι ἔφθασαν ἐς τὰ ὄρη ἄναφυ Ἰθνεες, οἳ 

Μακεδόνες δὲ ὅσοι σὺν Ἀντιόχῳ Ἴσαν, ἐπαιώνιζον καὶ 

προσιόντες ἄλλος ἀλλαχόθεν ἀνέδουν τὸν βασιλέα χαλ- 

λίνικον ἀναθοῦῶντες: ὁ δὲ καὶ δακρύσας, ὥς φασιν, ἰ- 

σγυνώμεθα, ἔφην ῶ στρατιῶται, οἷς γε ἡ σωτηρία ἐν 

ἐχχαίδεχα τούτοις θηρίοις ἐγένετο" ὡς εἰ ι.ὴ τὸ καινὸν 
/ / λ ς 

τοῦ θε ἅματος ἐξέπιληξε τοὺς πολε εµίους, τί ἂν ἡμεὶς 

ἦμεν πρὸς αὐτούς; Έπειτα τῷ τροπαίῳ χελεύει ἄλλο 

η ας γ, ἐλέφαντ α δὲ μόνον τα ιάψαι. 

:. Ὥρα τοίνυν µε σχοπεῖν μῇ καὶτοὺμὸν ὅμοιον ητῷ 

.- τόῳ χαὶ τὰ μὲν ἄλλα οὐκ άξια μάγ. ης, ἐλε έφαντες δέ 

τινες καὶ ξένα μορμολυκεῖα τ πρὸς τοὺς ὁρῶντ τας καὶ θαυ- 

µατοποιία ἄλλως: ἐχεῖνα γοῦν ἐπαινοῦσι πάντες. Οἷς δ᾽ 

ἐγὼ ἐπεποίθειν, οὐ πάνυ ταῦτα ἐν λόγῳ παρ αὐτοῖς 

ἐστιν, ἀλλ’ ὅτι μὲν θήλεια Ἱπποχένταυρος γεγραµµέ- 

καὶ ὥσπερ ἐστὶ. χαι-- 

νὸν καὶ αὐτοῖς. Τὰ Ἅ ἄλλα µάτην 

ἄρα τῷ Ζεύξιδι πεποίηται. Ἀλλ) οὗ µάτην" Ἰραφιχοὶ 

γὰρ ὑμεῖς καὶ μετὰ τέχνης ἕχαστα δρ ε. Εἴη µόνον 

ες / ορ 
νη, τοῦτο µόνον ἐκπλήττονται 

τεράστιον δοχεῖ 

ἄξια τοῦ θεάτρου δειχνύειν. 

ΧΝΙΠΠ. 

ΑΡΜΟΝΙΑΔΗΣ. 

ἔφη, ὦ Τιμόθεε, πῶς 

τη ἴ Ἡ τέχνη : ν 
Ἂ ο. 

σονταί µε οἳ “Ε σος ηνες ἅπαν τες» Τὸ ὰ μὲνγ [ὰρ ἄλλα εὖ ποιῶν 

ᾗ 
Δρ ρμονίδης ὁ αὐλητὴς Πρετὸ ποτε Τιμόθεον 9ι- 

ρα, αὐτοῦ ὄντα. Πϊπε µοι 
ἂν ἔνδοξος } ενοίµην ἐ τι χαὶ τί ποιοῦντα εἷ- 

ἐδιδάξω µε ἤδη, ἁρμόσασθαι τὸν αὐλὸν ἐς τὸ ἀκριθὲ ς 
ἐμμελὲς χαὶ ἐμπνεῖν ες τν γλωτ τίδα λεπ τόν τι καὶ 

τοὺς δχκτύλους εὐαφῶς ὑπὸ πυχνη τη 

βαΐνε ων ἐν ῥυθμῷ χα) σύμφωνα εἰἷ- 
Δ 

ἄρεει καὶ θέσει καὶ 

ΧΧΙΠΙ. ΑΡΜΟΝΙΔΗΣ. (848. - 5ου) 

ἴαπίο Ἰηκίφηϊ μίας, τί ο πἰπιο πδαπε(παφα 6οΓροΓ6, Γη]σοι: 

Ρας, οἱ τοδίτίς {απαπαπι αἲ ταρίπαπη 5υβ]α[ῖς, απίο {οί 

Ιβοίαπλ ΠποΗπαΙ1 5ἵπα Πιογε Πιούσαπε Γαβογοηί : πδῖ ροῦέίος 

απἱάεπι σοπβχί πηπίο 5ποΡαπα {αομ]ΐς, οἱ αμ οτι ης 

εοπομ]σαΙ, απ {οίο Ἱπιρεία 51ο Ἱη Ἠ]ος τπεγοηί: ο γης 

απίοπα, οοηνογςῖ οἱ 1ρ5ῖ Τ6ίΓΟ ΤΠ 5105, ΠΟΠ 5ἶπα 5ηηρΊῃο 

Ἰπίθς 1ρ5ος ἀεγοραπίαν, 5ο Π{ οδί αριά Ἠοπισναηι, 

ἀοάεταπί εοπΙάππ(ας ταϊπαπιαιο : 

εσιῖ ΥεΓο 56ιη6Ι τεία Τεπίοηθ ΥΙάΓΙΠΙ αχοιδδί, 411Π1 ἴουτο 

εἰΙερ]απίος ΠΟΠ. ΡοδδεΠί, ἀο[εσῖῖς απγῖσίς, ου ὔγας ΟΠΗ 518 

Ρὶία νασπος ταρίαπί, 5οθαπίος, Ρου 1οΥο, εἰ Ἰασργαηίος 

{αἱ 0η. δἱ 411ο5 απηἰσοΓαπα. οοπηρΓομεπάἰρδεηίς ΠΠ] γοτο, 

αἱ ῃ {απίο (πππα]ία, εοπαργεμεπάεβαπίατ.  Ἰηδεηπευαπίας 

γετο ο]ορ]απί1 εἰῖαπι, απὶ εοποι]εαγοΠ!, οἱ το55 ἵπ αἰέαπι 

Ιασἰανοπί 6ογροτα, οἱ οογΙρεΓοη{, οἱ οοπ[οᾶστεη{ ἀθηνας : 

αἱ (απάεπα Π Ρ]εηῖςδίπιαπι ἐγαάαπέ ΑπίΙΟΟΙΙΟ γοζονίαπ, 

» σαοσγωοί απἴοπα Ῥαγ1Πα ἵπ ργο]1ο οδοϊάθγιηξ, Ἱηασπα 

οσ46 [ασία, ραγῖτα νἰνί εαρΏῖ εαηί, Ῥγα 6ου ραπσο5 ορρίᾷο,, 

ου [ασα πιοηίες οσ0ΗΡᾶνθγοθ. ῬααΠεπῃ απίθπα 6β6ΙΠΟΤΘ ΦΠΙ 

ο ΑΠΙΟΕΙΟ οιαπί Μασθάοπες, οἱ αἴαπ αΠππάς αςζθ- 

ἀσπίος οοτοπαγΠ{ Τ6ΘΠΙ 61Π1 6ἸάΠποτα, οσγοσίαπα ΥΙΟΙΟΓΘΠΙ 

Τη Ῥγοάϊσαηίες. Αί Πα, ποῃ 5ἷπε Ιαοηηῖς, αἱ πα γαπ!, 

Ῥμάεαί πος, Ἰπαπῖ{, πηΠίος, 4ΠοΓΙΠΑ δα η 5οχάθοῖπη Π15 

Ῥο]ας Ροδίία ποπ : οἰοηίπι η]δῖ ρογοι]ς5οί Ἰορίο5 Μας 

προο[ασμ]ῖ πον]ίας, απ]ά ος αἆ Π]ος βηατῖ εγαπηιςὸ Ὠοπάς 

Ἱπ {γοριρο [αςδ1{ αῑιά ΠΠ] 4παπη 5ο] 11 ε]ερ]απίοπη ἸηδοιΠρ], 

19. «απ ΠΜ ν]άἀσπάπη οδί ης Ίηθα 05 5Ιπη]!ς 5ἱ{ ΑηΙΙο- 

οπή Ργῶ]ο,, οἱ οοίοτα ποπ αρία Ύπα ἵπ ασἴθηα ργουθαπί, ρα”. 

{ου εἰορηαπίος αποδάαπη οἱ ρετορτίπα δρεοίαπῖρς Γουη]οπ]ᾶ- 

πιθηία, οἱ γαπας ργωδΗρίας: Ἠ.ο ομίπῃ Ἰαπάαπί οΠΠο». Αἱ 

απῖρις οσο οοη[δη5 Π1θταῦ1, Πο ΗΠΑ π]]α αριιά Π]ος Μα βείητ 

ταίῖο : Υθγαπα αἆ 14 5οἶαπι ομδίαρεςουηί, Ρἰοίαπη Ἠῖο επδε 

Οοπία γη [επΙπαπη, Ι4ᾳ116, αἱ οδί, ΠΟΥΙΠΙ ας Ῥογ{θΠ{ΟΡΙΠΗ 

Πμίς νἰάσίαν.. Ἠομαπα σίίαν (ηδίτα εἰαμοταία Ζουχ]αϊ, Αἲ 

ππῖπιο Βηδίτα : τος οηῖπ Ρἰοίονῖα. ταοπῖ5 ΡονΏ1, οἱ οῦΠΥ 

αγία Ἱπαρίοϊῖς οπηηία. παπα πιοᾶο ἀἶσπα 5ἱηί Ειοαίτο απ 

οδίεπάα{). 

ΧΧΠΠ. 

ΗΔΗΜΟΝΙΡΕΣ. 

ο Παπηοπίαος ΠΡίσσ Ππέουγοσαν ΤΕ ο]ἵπα πααρίςίγ σα 5Η 

ὂ τα : ΡὈῖο πμῖ, ἱπαῖε, Τ1πιοί]ιος, φποπιοίο. σεἰθ- 

υεἱ5 ἵη ατίο Ποιί ρο5δΠΙ 2 6ἱ 41ο Γασίο ΠηθΟ Πο ΕΓΟΡΟΙ ΟΠΩΠΕΣ 

οοσποφέθη{2 Ποιίαπα ομ/πα, απποςζο μοηεβοῖαπα ΓΠΗΠΑ1 40: 

οπἱκίῖ της Ίαπα, ασοπταῖο Εδίαπη ἴοππροταγο, οἱ Ἱπβατα ἴπ 

Ἰρα]ανη ἵοηιιο απἱά ἆαπα ασ πποδν]αίαπα, οἳ 44ΠΙΟΥΕΓΘ ΟΠΗ: 

πιοᾶο ἀῑδίίος σαβ]αίἴομο ογοῦγα ας ροδἡΐομο, οἱ Πποσίογο αἱ 

ἨΠμΙΗΘΤΟΣ, οἱ μί επηία5 οοηοπίἶοί 6ἱιοΓο, οἱ πποςί απίαδε- 



“661 - 501) ΧΝΧΤΙΗΙ. ΗΛΕΜΟΝΙΡΕς. 949 

γαι τα μέλη πρὸς τὸν 7ορὸν χαὶ τῆς ἁρμονίας ἑ ἑκάστης { ᾖπδαπε ρτορη]ε(αἴθιῃ 56 ΥαΓΕ; Ῥπηγαῖϊ Πάπα πια»! οἳν ἵπαπῃ 
διαφυλάττευν τὸ ἴδιον, τῆς Ῥρυγίου τὸ ἔνθεον, τῆς Λυ- ] 

δίου τὸ Βακγικὸν, τῆς Δωρίου τὸ σεμνὸν, τῆς Ἰωνωδῆς 

τὸ γλαφ Φυρόν. Έαῦτα μὲν οὖν πάντα ἐκμεμάθηχα παρὰ 
σοῦ. τὰ μέγιστα 5ὲ 

λητ υκῆς 5 οὐχ ὁρῷ πῶς ἂν ἀπ' αὕτης μοι προσγένοιτο, 

τὴ δόξα ἡ ἕ 

πλήθεσ. καὶ δείχνυσθαι τῷ δακτύλῳ, καὶ ἦν που φανῶ» 
εὐθὺς ἐπιστρέφεσθαι πάντας εἲς ἐμὲ καὶ λέγειν τοὔνομα., ἵ 
οὗτος ἐκεῖνος Ἁρμονίδης ἐστὶν ὃ ἄριστος α λητης, 

καὶ ὧν ἕνεχα ἐπεθύμησα τῆς αὖ-- 

παρὰ τῶν πολλῶν καὶ τὸ ἐπίσημον εἶναι ἐν 

ὥσπερ ὅτε χαὶ σὺ. ὢ Τιμόθεε, τὸ πρῶτον ἐλθὼν 

χησας ἐν τῷ Αἴαντ . τῷ ἔμμανεε, τοῦ ὁμωνύ ύμου σοι 

ποιήσαντος τὸ µέλος, οὖδεις ἦν ὃς ἠγνόει τοῦ νγομα, 
: εις ινε 

Τιμόθεον ἐκ Θηδῶν' ἀλλ’ ἔνθα ἂν καὶ νῦν φανΏς, συν-- 
ας 

θέουσιν ἐπὶ σὲ πάντες ὥσπερ ἐπὶ τὴν γλαῦχα τὰ ὄρν 
” ἅπερ πηὐξάμην αὐλητὴς ος ο 

Ν 7 2 

τε, το γε αυ- 

δι α ο. αντ 2 .- 
κ Ἡ Θ ἂν 

τὸν πόνον τὸν πολύν: ἐπ 
Γά Δ ΄ ὑπὲρ ὧν πεπόνηχα 

στ ο 2 ο ο] 3 7 

λεῖν αὐτὸ ἄνευ τοῦ ἔνδοξος εἶναι δι’ αὐτὸ οὐκ ἂν δεξαί-- 
/ σαν. 3 ” Α 

μην ἀγνώ μοι προσγενόµενον, οὖδ' εἰ Μαρσύας ἢ 
α λ Ὄλυμπος γενήσεσθαι μέλλοι ση -λαν θάνων: οὐδὲν γὰρ 

Ἡ 
. / 

κάμαυτῷ τῃ τε. Ζνη, χαί σοι διττὴν εἴσομαι 

τὸ 

/ 

στεον χαὶ 
9 ; πας 

την χάριν, καὶ επι 
α ΕΦΑ 

τη ον αὐτῆς. 
3 / 

Ἀποχοινε 

τη αὐλήσει καὶ, 

ο η ΄ Δε 3131) Ύς 

Ὅ ὃ Τιμόθεος, Ἀλλ' ὦ Ἂρ- 

σθι, οὗ μικροῦ πράγµα- 
, 

ἐπίσημος εἶναι καὶ γι- 

ται οὖν αὐτῷ ὅ 
3 

ἴ 
3 

μονίδη» ἐρᾶς μὲ ν ἔνη, εὖ 
ω 

τος, ἐπαίνου καὶ δόξης καὶ τοῦ 

Ἱνώσκεσθαι πρὸς τῶν πολλῶν, τοῦτο δὲ εἰ μὲν οὗτωσί πως 
ἐς τὰ πλήθη παριὼν ἐπιδεικνύμενος ἐθέλοις πορίζεσθαι., 

ν 
μακρὸν ἂν γένοιτο, καὶ οὐδὲ οὔτι τως ἅπαντες εἴσονταί σε" 

Ἡ θέατρον Ἡ Ἡ στάδιον οὕτω µέ ένα, 
ἝἛλλησων» Ὡς δὲ πριήσας 

ον 
ἐπὶ τὸ Ἄθρας ἀφίεη 

που “γὰρ ἂν εὑρεθείη τ 
/ 

ἓν ᾧ τόσων αυ ο αοη τοῖς 

Δι ω συ» 
ὃς 

”/ Ν ν8 ος 

κ τὰ θέατρα τοτε, ἀτὰρ ὀλίγον ο. σοι τῶν 
ο /. Ν᾿ ο μες 3 μον - 

πολλῶν. Ἡ ὃ᾽ μον χαὶ ας ἐπὶ τὴν δόξαν 
ε 

λάδι τοὺς ἀρίστους καὶ ὀλίγ ους αὺ 
7 ἡ Φότε λ καὶ ἀναμφιλόγως θαυμαστοὶ καὶ ἐπ᾽ ἀμφότερα πιστοὶ, θος 

ἐπιδείξαιο τὰ τής καὶ οὗτοι 
Ἡ 

εἰ τούτοις, φημὶ, 
ο 7δ Επαινέσονταί σε, ἅπασιν Ἕλλησι νόμιζε ἤδη γεγενῆ- 

: : 
σθαι γνώριµος ἐν οὕτω ΄βραχεῖ. Καὶ τὸ πρᾶ Ύμα ὅρα 

ἅπαντες ἴσασι χαὶ οὓς θαυ- πῶς συντίθηµι; εἰ Υὰρ οὓς 

µαάζουσιν. οὗτοι δὲ εἴσονταί σε αὐλητὴν εὐδόχιμον ὄντα, 
' ο ασ, 

τί σοι δεῖ τῶν πολλῶν, οἵ γε πάντως ἀκολουθήσουσι 

τοῖς ἄμεινον χρῖναι δυναµένοις; ὃ γάρ τοι πολὺς οὗτος 

λεὼς, αὐτοὶ μὲν ἀγνοσῦσι τὰ βελτίω, βάναυσοι ὄντες οἳ 

πολλοὶ αὐτῶν, ὄντινα δ᾽ ἂν οἳ προὔχοντες ἐπαινέσωσι; 

πιστεύουσι μὴ ἂν ἀλόγως ἐπαινεθῆναι τοῦτου: ὥστε 

Καὶ γὰρ οὖν καὶ ἐν τοῖς ἀγῶ- 

ὰ ἴσασι χροτῆσαί 
3 / ἃ σ 

. 

) / Δ 3 { 

επαινεσουσι χαι αυτοι. 

σιν οἱ μὲν πολλοὶ θεατα τα 
η 

Τττα 
Δ 

ρίσαι, Χρ ἴναυσι ὃ. 

{ ονί 

ὅσοι κορυφαῖοι | 

| α[Παίπη, γα Ῥαεσμίοπα [άΓΟΓΘΗΙ, ἸοηοδίαΠα ανα γα οῃα 
Ῥογῇ!, αἱ Τοπίί ἀεπίαπο γοηαςίαίεπι. Ἠωο Ἰσίίι ἀῑα1οῖ αἲς 
{ε οπηηία : ππαχίπ]α νουο, αἱ Ῥτορίεν απα: οοπουρῖνί αγίοπι 
εαπεπαῖ ΠΗΡΙ5, ποπάπηα γ]άθο αποπιοᾷο αὖ ἵ]α πα ή οοπΙΊῃ- 
απ, σ]ογία αριᾷ ρορυ]απη, δἱ πέ οοηβρίσπιις 5ἵπα ἵπ. ηπ]]- 
[πάπα Ποπηίπηπα, οἱ πιοηςίγεν ἀῑδίίο, οἱ αἱ, ἰουδί αρρᾶ- 
ΤΘΑΠΙ, 5{αἶπι οοΠΥθγ{αΠΠΗΥ αἆ Πιο ΟΠΊΠΟΣ, οἱ ΠΟΠΊΟΠ ΠΙΟΙΙΠΙ 
ἀϊσαπί, Ἠϊο ο5ὶ Ἠ]ε Ηανπιοπίᾶες, Ερίσου ορίπηας ! απθπ]- 
ἁαάπποᾶπα 4ππὰ Τα. είῖαπα, Τήποί]ιοο, ΡΗΙΠΠΠΠΙ ἆ0πιο 6 

| Ῥωο[ία αἀγεπίοῃς ειιοσϊηαῖς(ϊ Ῥαπαϊοπίαϊ, νεϊκίῖηπο ἵη Λίασθ 
οἴκοθεν ἐκ Βοιωτίας ὑπηύλησας τῇ Πανδιονίδι καὶ ἕνι- | Γαποσο, πιούμ]ος. [αεἴεηίε {πο Ί]ο οοσποπηῖπες ἨΘΙΠΟ ειπέ 

ααἳ 1βποΓαΓΘΙ ΠΟΠΙΘΗ, ΤϊπποίΊεαπα ΤΜεβαπΙπα : 5οᾷ βί- 
εαπ]ᾳπ6 πηπο ε[απα οοπερ]οϊοπάπτη ἴο Ῥγῶβες, σοπΟΙΓΓΗΠΗΙ. 
4 {ο οΠΊΠες, πἳ αἆ ΠΟΕΙΙαΠΙ ἄγθ5.. Ἠωο »Πί Ῥτορίεγ απ 

. Ηρίσεπ Παιί ορίανῖ, εξ Ρο απἶνας ]αβογσπι Παπ ΠΠ ΠΠΙΠΙ 
δισθερῖ : Ἴρσαπι απαπάοαπ{άεπα οπποπᾶϊ [ιου]ίαίσιη, α- σ0- 
Ἰευγϊίαίε πονη]ηϊΐς, 5οραιαίαπα, ΠΟΠ τοθθροτίπα, 5ἳ Ἰησ]ογίο 
πΗΙ οἱ Ιπποίο οοπ(ἵηραί, ποπ οἱ τα] Μαιδγας απϊ Οἵψηριις 
ἵπ Π]α ομδομηϊαίο Γαατᾶς οἴπα; οσου]ία. θηίπι, αἶπηί, πας 
εσί νεδρεςίης πρίζα, Ὑεγαα ἔα (πα α1τ) οἱ ως ἄοσρπια, 
4ποπιοᾷο αἱ πιο Ίρςο οἱ αγία α{οπάππη κε : οἱ ἀπριίσθιη ΕΡί 
Ἰάβεβο συα[ἴαι, οἱ 46 οαπεμᾶϊ [αευ]ίαίς, οί, απο ΠΠΑΧΙΠΙΠΠΗ, 

ΕΙοηῖα: εὔῖαῦα απ; οἶας ποπηῖπο μΗ Εῖ εοπζησοί. 

2. Τιεκροπαοἱ Ἱπίί ΠΠ Τιπποίμεις : Τα γοιο, πα, 

Ἠαγπιοπῖάε, απ]αο {ο πογῖς ΤΘΠΙ ΠΟΠ Ράναπ), ἸαπάθΠι δέ 

Βιοιίαπα, εἰ οἱ Ἰηκίσαῖς βα5, εί οοσποσεατῖς α Ῥ]α]πηῖς, αἲ 

Ίου 5ἱ 5ἷο αἆ ππ] Πα άἴπεπη ρνοάἴεης {πῖαπε αιθἰσηά! εορίαπα 

[αοῖεις Ῥνανίαιο ΠΡΙ νο]ῖς, Ἰοηβιπα [ασ οἵ πο εἰς παἱᾶθιι 

οπ]μες ἴ6 πογενῖπί : αὈί επίηα απί ἠιοαίγαπα Ἰηγεη]αίαν, απί 

οἶνοις ία Ἱηάσηυ5, ἵη απο Ερια οππας Ογωοῖς οπιπίρης» 

πο γετο [ασίο Ἱπποίσοςσας 15 οἱ αἆ Πποπι νοιί {ῖ Ρ6ΓΥ6- 

πίας, Ἰὰ ἵρ5ιπη αποπιθ 65ο ΕΙ φυΏῇοίαη. . θ.πε ἴα απῖ- 

4επι εἴῖαπα Γπθα(τῖς ποππΠ(παπας 5εᾷ ραγΙΠὰ επτα τη]σας. 

Οοπηρεηάϊατῖα γετο οἱ [αοΏ πια ἄπεεῃς αἲ σἱοίαπα νῖα Ιδία 

:5ἱ ε]εσετῖς ἀΓΩΟΟΓΙΠΙ οΡΠΠΠΟΣ, εἰ ραποος ΠΙογηπι αἱ 

εαρ[ία 5υηί οἱ εχίτα οοπίτογειςῖατη αἀ γαίες, οἱ απρις 

Π4ε5 ἵη πΙταππ(πθ Ῥατίοπῃ Πα ρεαίατ : Εΐς, παπαπα, 5ἱ ο5ίεη- 

ἀετίς εαπ{15 1105. αίαι Π] {6 Ἰαπάασετίηί, ἀγαοἲ5 οηπίνιις 

Ῥτενί α4θο {εππροτε Ἱππο[μίρςο {6 ρι{αίο. Ὑἱά6 γΘΠΙ ᾳποπποᾶο 

ἀθιποηςίτοιῃ. δἱ εΠΊπΙ 41ος οἵηπος πογυηῖ, οἱ 4105 αἀπηῖ- 

ταμίαι, Εἱ ποηηέ {ε Ῥνοβαίαπα Πρ]οίποπι ο55ε; απίᾶ γι]σο 

ΠΡί ορις εδί, απῖ οπηίπο 5εαπείτι Ίος αἱ πιο]ίης Ππάΐσατε 

Ροβδιη{ 5 δία οηΊη πα [14ο 1ρ5ί φπἱάθπῃ ἰσπογαηί ππε]οτα, 

5ε]]αν πια[ογεπα Ρατίοπα ορίβεες : 4ποπ] γετο ριϊμεῖρος 

Ἰαμάαγονϊηί, Π]απα ΠΟΠ. 5ἷπε τα[ῖοπε Ἰαπζατί ογεᾶ υπ: Παπιθ 

Ἰαπάαβιπ! 1ρ5ῖ 4ποπαθ.  Εἴοηῖηι ἵη οργαρηηίθας φποσπθ 

πηπ]Η(αάο απἰάεπ ερεείαίοτες 5υπί οαίεπας, α{ ραπάσηξ 

αΠᾳπαπᾶο γα] 5ἱρ]επέ : Παάἴσαπί γετο απί 5ερίθιη αιξ απἵη- 

απε, απί ᾳποίοππι(αθ {απάςθιι. Ἠ]α φάση ἨἩατηιοπίᾶςς 
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μὲν Ἀρμονίδης οὐκ ἔφθη ποιῆσαι' μεταξὺ γὰρ αὐλῶν, 

φασὶν, ὅτε τὸ πρῶτον ἠγωνίζετο» Φλοτιµότερον έμου- 

σῶν ἐναπέπνευσε τῷ αὐλῷ καὶ ἀστεφάνωτος ἐν τη π 
/ 

σκηνῇ πέθανε τὸ αὐτὸ καὶ πρῶτον καὶ ὕστατον αὐλή- 

σας ἐν τοῖς Διονυσίοις. 

ο. ο μέντοι τοῦ Τιμ οθε. ου λόγος οὐκ αὐληταῖς οὐδὲ 

Ἁρμονίδη. μόνον ε ἴρῃσθαί | μοι δοχεῖ, ἀλλὰ πᾶσιν ὅσοι 

δόξης ὀρέγονται δηικόσιόν τι ἐπιδεικνύμενοι, τοῦ παρὰ 

τῶν πολλῶν ἐπαίνου δεόµενοι. "ΕΥΩΥ΄ οὖν ὁπότε καὶ 

αὐτὸς Ξνενόουν τὰ ὅμοια περὶ τῶν ἐμαυτοῦ καὶ ἐζήτουν 

ὅπως ἂν τάχιστα Ἡ γνωσθείην πᾶστ, τῷ Τιμοθέου λόγῳ 

σκοπούµην ὅστις ὅ ἄριστος εἴη τῶν ἐν τῇ 

ὕτῳ πιστεύσουσιν οἳ ἄλλοι καὶ ὃς ἀντὶ πάντων 

Οὕτω δὲ 
ο! 
0 

ο [ο 

κ. ἄρα σὺ ἔμελλες ἡμῖν Φφαίΐνε- 

ικαίῳ λόγῳ, 
Δ 

ώς φασὶ, καὶ ὃ 
ω2 τι περ τὸ χεφάλαιον ἀρετῆς 

κ. να 
ὀρθος χανὼν τῶν τοι- 

Λ " νλ / 

σοι δείξαιµι τὰμὰ χαὶ σὺ ἐπαινέσειας 
Όα Ὁ Ἡυ 

-υ 5 -- 

11 ο ο 3 ὋὪ - 

ούτων. 
πεη , 

αὐτά --- ὕτω φανήσεσθαι 
ῇ ἥκχειν µε τη 
"-- ς ὴ 
Ἡ τίνα γὰρ ἂν πρὸ σοῦ ἕλόιμενρς οὐ 
η 

ξεικοτως 

3 ”ν 3 .ω / ἀλ 

ς ἐλπιδος ἐν μις ψήφο δν ἁπασας 

3 κι ”α 
ὥστε λόγῳ μεν αν ενος ανοο 

ο 3 

ἀναρρίψομεν τὸν χύθον, τὸ ὃ᾽ ἀληθὲς ὥσπερ ἂν 

Ξ 
5 

, 
νου ο. 

τ ὑπ ταγόθεν ἀνθρώπους συγκαλέσας εἰς χοινὸν θέατρον 

πιδει ικνυσίµην τοὐςλόγους: ὅπλον γὰρ ὥς καθ’ ἕνατε καὶ 

υνάμα πάντων συνειλεγμένων | μόνος αὐτὸς ἀμείνων ἂν 

πσθα. Οἱ μέν γε τῶν Άακε δαιµονίων βασιλεῖς, τῶν ἅλ- 

ορ εν 

ια] 

μόνοι ἑκάτε- 
ᾗ : 

ρος αὖ τῶν δύο ἔ ἔφερ ο σὺ δὲ χαὶ τὰς τῶν ἐφόρ 20ν και 

λων ἑκάστου μίαν Ψῆφον φερόντων, ἐκεῖνοι 
ο λὰ 

αν τας 

τῶν Ἱεβόντων προσέτι, χαὶ ὅλως ἁπάντι ων ὃ πολυψη 

πχτος ἓν παιδε υ ΥΕ χαὶ μάλιστα ὅσῳ τὴν λει υκὴν 

καὶ σώζουσαν ο ις, ὃ καὶ θαρρεῖν µε ἐν τῷ παρόντι 

γε τ 

χαΐως ἂν ος α. 

ρε Ες ολ / αν 
μέγεθος τοῦ τολμήματος χαὶ πάνυ 9ι- 

Κάκεῖνο δὲ νὴ Δία προσέτι καὶ 

, τὸ μ παντάπασιν 

ο 
ποιεῖ διά 

αὐτὸ θαρρεῖν ποιεῖ 
ε μις ας 
ἴναί σοι, ὃς πόλεώς γε ἐκ 

ποίησας, τὸ μὲν πρῶτον 
Β πας 

τὰ παντὸς τοῦ ἔθνους' ὥστε 

ῥέπωσιν αἳ ΨΠφοι ἐν τῷ λόγῳ καὶ ο ὡσιν 

αἱ ἆμε ἴνους» σὺ δὲ τὴν τῆς Ἀθηνᾶς προστιθεὶ ὶς 

ρου τὸ ἐνδέον παρὰ σεαυτοῦ καὶ τὸ ἐπαγόρθωμα οἴκεῖόν 

ἵνης εἰμιν 

αν 

εί 

ἴδί δίᾳ, τὸ δὲ 
Μ 

με ἠνπουκαὶιν 

ξισον 
5 ο 

Αναπλή- 

σοι δοχείτω. 

4. Καὶ Υὰρ οὐ οὐδὲ ἐκεῖνό µοι Ὀκανὸν, εἲ πολλοὶ ἐθαύ- 

μασαν πρότερον, εἰ ἔνὸ δοΐος η ἴδη ἐγὼ, εἰ ἐπαινοῦνται 

τῶν ἀκουσάντων οἳ λό] οι Πάντα 

ὀνείρατα, φασὶ, καὶ ἐπαίνων σχιαί: τὸ ὃ᾽ ον 

ντι δε εφήσεται, Οὗτος ἀκριθὴς ὅ 

ματς ον ἔτι οὐδ) ὡς ἄν τις ἐνβοιάσειεν, 

ἐκεῖνα ὑπη- 

ντι 

ἔμων, ν αμ. 
ων Αα / δέ ὁ--ὰ “». ῃ / ον 

αλλ. ν κατὰ παιδείαν ο. νομιζεαύσι, σοι γε 

Ἰρὺπ 

3 ρα 
“ / 

θόζαν Ἡι πάντων --- εὐφημεῖν οὲ οὺς οὕτω µέγαν 

ἀγῶνα γωροῦντα, ως « 
τῶν ἄλλων ἔπαινον, ὣς Δ [1 Γ 

καὶ βεθαιώσαιτε - 
: ος . 

οιπὸν θαρροῦντας ἐς τοὺς πολλοὺς παρεῖναι: πᾶν 

ἡμῖν τὸν παρὰ 

ο αῖκο ϱ ν οι ν.μ 
π στκοιον Ἴττον ΦΟΌΕΡΟΥ τω Ολύμπια τα μεγαλα 

Π ἤ 

ΑΧ. ΛΡΜΟΝΙΔΗΣ 

Δόζαιμεν Ὑὰρ, ὠ ση, λόγου αξιοι | 

δν 4. (554 - 86δ) 

! ΡετβεθτΕ ΠΟΠ Ροίαῖί : Ἱπίου εππεπάαπε μῖπη, πανγαηί, 41111 
{ Ῥηπιηπα ἵη οριίαπΊθη ἀεδοσπάεγεί, εομ{οηίῖας γα λομοιής 
| οπρίάΙϊαϊε ἆπηι Ἰπῃαί, ἵη ἵρσαπῃ αμα» Ερίαμι οχδρίταν, οἱ 
| 5ἶπο ϱΟΙΟΠΙΕ ἨΟΠΟΓΕ 1η 5ορηᾶ Ππονίης ον, οΠά επ οἱ ϱεῖ- 
| ΤΊΠΤΗ αἱ αἱ ήππαπα σαπίαπα εχίρεης ἵπ Ῥιουγεῖϊς. 

3. Ὑεταπα ΤΙπιο(]ιεί 1]α. ογα[ῖο πο ΠΗρίοπίρας πεηνο 

Ηατπιοπ]άϊ 5ο]απῃ ἀῑσία πηϊηῖ γἰάείας, 5εᾷ οπηας Π]ῖς αὐῖ 

σΙοπίαπα αἰ[οσίαπί ραβ]ίσα ατα οοπηηϊςδίοπθ, Ῥορυ]αί 

Ἰαμάε ορας Ἠαλεπίο. Ἐπο Ἰβίέας, απΠΠ1 οἱ 1ρ56 εοφίίαγενν 

46 πηθα τα[ομθ φἰπη]Ηίου, οἳ 4ποπποᾶο. ε]εγήπιθ Ροβδοπι 

Ἰηποίοςζστο οηπῖρας, 41 ΦΤΕΓΕΠΙ : Τππο(μοῖ 5ΕΓΠΠΟΠΕΙΗ 

εοοπία5, ἀἱδριοίεραπι απῑς Ίη ἆπασπθ πτρθ θσδεί ργ5ίαμ[ῖς- 

5ίπις, οπῖ Πάεπα το]α 1 εςνεηί Παρίέανί, απἶ(αθ ππιας οξςοί 

Ἰηδίαν 5ίο Ιστ ἴὰ πορῖς γἰάε ἀερερας Ίπο 

πρι ίοσσε, γἰαῖς ορηηῖς αποά εαραῖ οί, ποππα, αἰαπί, εἴ 

τοσία {ααπα τοσυ]α. 51 Υθτο ΕΡῖ πηοα οδἰεπάίδδεια, παπα 

εα. Ἰαμάαςςος (Ῥοπο οηῖπι Ἱία Εβῖ υίαπι 1), 5ε]ασεί αὰ 

βποΠΙ ΠΠ 5ροῖ γοπίςςθ, ἵπ 1ΙΠΟ αἱ δα αςίο ΓΕΓΓΘΠΑ υηῖ- 

νογδα.. Ααὶ ααῖς οδέ, 4πσπα ΠΟΙ 5ἳ Ῥταίθγαπα, ΠΟΠ ππειῖίο 

Ἱπδαπίτο γίάσας 5 Τσίας νο Ὦο απἱάσπη ἵῃ 1Πο λοπαῖηε Ι6ἱΕΙΛΗΕ 

αἰσαῃα; Το αμίεπα γενα Ἰάδῃ εδί, απαςὶ οππίρα5 από εεππι(θ 

ΟΠΙΠΤΗΠΗ. 

Ἰοπηηί ρα, ἵπ ποαίταπα Ῥηρ]ουπα οοπνοσα[ἶς ντα ἀῑσειιαϊ Ἶ 

οδίοπάσιθπη. Αροτίηπη οπίπι ο5ί {6 οἱ 5Ἱηρα]ΐ5, εί εο]εοῖς 

ἵπ ΠΠΙΥΘΓΞΙΠΙ ΟΠΙΠΙΡΗ5, Γα1556 ΠΠΊΙΠΗ Ῥγα5ίαΠΙΙΟΓΕΠΗ. Ἰα0ῦ - ΐ 

ἀποπιοπίογιΠα τεσος.,, εα]οπ]ος τε]ααῖς 5ἱησ]ο5 Ἰαβοπίνας, 

5ο]ῖ Παρεβαπί Ῥίπος : ἴπ Υοτο οἱ 6ΡΙοΓοτπα, δἱ 5οΡΗΠΙ Π]- 

51ος οα]ε]ο5, οἱ οπηηῖπο οπηπίαη ἵπ ἀοοίτίμα απηρ]ἰςείπλαπα 

ευ[νασαπα! {ᾳ5 Ἰαῦος, οα πιαχῖτηα ἆς εαµσα, αποᾷ εβπάΙά Πα. 

5ΕΠΠΡΟΓ εἰ ςαλαίαγοτα [ους οα]ου]άπα : 4158 τες εἴίαπα πημῖ ἵπ ᾱ- 

Ῥναςοῖ [αοῖι βάποῖαπα, απὶ Ργορίε τα απαπα 60ΠΟΣ Πια- 

πηϊπάἴπεπη ππο][ο Ρογίοιτοαγ. Δά Ἠα.ο Ἰ]αά εἰῖαπα ργο[οσίο 

ΠΙΠΙΗΠΑ ΠΠ αάά1{, ααοᾶ. ποπ Ῥ]απο αῑεπα ΗΡΙ 5απίπηεα, 

απϊ ἴππα οχ ος 106 5ἵπα, 4παΠ1 «ρε ἴα Ῥοπεβεῖϊς ως, 

ήπιο. απ]άθπα ρι]ναἴπα ἵρσαπα, ΠεΓΗΠ γετο Ρημ]σς αι 

πεπία υπῖνειςᾶ. 

ΕΟΙΙΙ5ΕΙ6. 

Γι 4 Ἐϊσπί ποσο Π]ιά πηἰμῖ εα[ῖς εδ, 5ἳ πησ]! απίε αἲ- 
πιῖγαἳ 5υπί, 5ἱ ποβῖῖς Ίαιη εσο, 5ἳ Ἰαμάσπίης αὐ 5 

ζὁ 

Ἰίαπαε 5ἱ [οτίο υπο θἴαπα 1η 5οηπΙοΓΕΠΗ 

ῥανίεπι Ἰποίπεπί, ἆσπι Ἱοαπος, εα]οπ]ῖ, ραποίογεδ(αε 5η 

πηο]ίογες, ἴα αἀ]εσίο ΜΙποινα., ο {ε απ ἀεβοϊαηί εχρ]ο: 

πο ἀοπιονίῖοιπη ΕΡῖ εἰ [απηϊΙατο γιάσαίατ Ῥτανα, Ἰήο οΗαπι ο 
ἂν 

ψι . 
τι 

ἕ 

απθἰοταπί οπγαίῖοπες : ομηπία ἥ]α. 5οιηηία, ιοί Αη ἡι 

γοµίο εοποορία οἱ ἱτηίας Ιααάση προ τ ΤΕΓΕΙΗ ουἱο)) 

Ίαπι παπο αρρατοβῖ. Ηίο αοοπναίας ππδογαηα Εηΐ5: ΠΠΗΙ η, 
πι π{ταππαθ ρατίοπη απαρ]ίας αοοἰρίείας, απ Ἱα οἱ ἀαδίιατο 

απῖς Ροδεῖΐς 5εᾷ οροσἰεβίί απί ορπιήπα οἶτοα ἀοσί]παπη πῃθ 

ρυία, 
Γ Ῥομο οι παί [ας οί αἲ {απίατη οεγίαηθη οπηίσπα. Ὑάρᾶ- 

τηυς ομίπ, ο Εῑϊ, ἀῑσηί Ἰοβία αππογπὶ γαῖο Ἰαβεαιη: εἰ 

Αγπηπία ποὺῖς Ἰαιά σπα η θαίαια αρ αἲῖς, αἱ τοβα ο ΓΕΠΙΡΟΤΕ 

ευπα Πάπσῖα. ἵπ πμ] πΙποΙὰ. Ῥγουθάεγο Ῥοδδίηας : ΟΠΕ 

οπίπα φέαάἴατη Ίαῦὰ πηίπας Γουπηίζαῦῇ]ο οἳ, πιαρπα απῖ ΟΙ πιρία. 

; τιοσηι. 

ςἱ (άσμα ΕΙ Ίνα γἱασαίας, απἲ ομμβίαπαν ον νε 81 
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ΣΚΥΘΗΣ η ΠΡΟΞΕΝΟΣ. 

1. Οὐ πρῶτος Ἀνάχαρσις ἀφίχετο ἐκ Ἐχυθίας Ἀθή- 

κ 

ς : ωοας ταν μη, 
ναζε παιδείας ἐπιθυμία τῆς Ἑλληνικῆς, ἀλλὰ καὶ Τό- 

ξαρις πρὸ αὐτοῦ, σοφὸς μὲν καὶ Φφιλόχαλος ἂνὴρ χαὶ 

ἐπ τηδευµάτων φιλομαθὴς τῶν ἀρίστων, οἴχοι δὲ οὐ τοῦ 

βασιλείου γένους ὢν οὐδὲ τῶν πιλοφορικῶν, ἀλλὰ Σχυ- 

θῶν τῶν πολλῶν καὶ δημοτικῶν, οἷοί εἶσι παρ) αὐταῖς 
οἳ ὀκτάποδες καλούμενοι, τοῦτο ὃξ ἐστι, δύο βοῶν δε-- 

σπότην εἶναι καὶ ἁμάξης μιᾶς. Οὗτος ὅ Τόξαρις οὐδ᾽ 

ἀπᾗΏλθενξ τιὀπίσω ἐς Σκύθας, ἀλλ’ Ἀθήνησιν ἀπέθανε, καὶ 

µετ᾽ οὐ πολὺ καὶ ἥρως ἔδοξε καὶ ἐντέμνουσιν αὐτῷ Ἐένῳ 
Ἰατρῷ οἵ Ἀθηναῖοι: τοῦτο Υὰρ τοὔνομα ἤρως ο Ἱτειςς 

ἐπεκτήσατο. Γὴν ὃ᾽ αἰτίαν τ τῆς ἐπωνυμίας καὶ ἀνθ ὅτου 

ἐς τοὺς ἤρωας χατελέγη καὶ τῶν Ἀσκληπιαδῶν εἷς ἔδο-- 

ἔεν, οὐ χεῖρον ἴσως διηγήσασθαι, ὥς μάθητε οὐ Σχύθαις 
µόνον ἐπιχώριον ὃν ἀπαθανατίζειν καὶ πέµπειν παρὰ 

τὸν Ζάμολξιν, ἀλλὰ καὶ Ἀθηναίοις ἐξεῖναι θεοποιεῖν 

τοὺς Ῥχύθας ἐπὶ τῆς Ἑλλάδος. 

9. Ἱκατὰ τὸν λοιμὸν τὸν µέγαν ἔδοξεν ἡ Ἀρχιτέλους 
55] ων αμ 29) πε ο ομὲα Ὃ ύθην 

γυνὴ, Αρεοπαγίτου ἀνδρὸς, ἐπιστάντα οἳ τὸν Σκύθη 
κελεῦσαι εἶπειν Ἀθηναίοις ὅτι παύσονται τῷ λοιμῷ 

ἐχόμενοι, ἂν τοὺς στενωποὺς οἴνῳ πολλῷ ῥόνωσι, 

Τοῦτο συχγάχις Ὑενόμενον, --- του γὰρ ἠμέλησαν οἳ 

“Αθηναῖοι ἀκούσαντες --- ἔπαυσε έ λοιμώττειν 

αὐτοὺς, εἴτε ἀτμούς τινας πονηροὺς ὃ οἶνος σθέσας τῇ 
ὀδυ], εἴτε ἄλλο τι πλέον εἰδὼς ὁ ἤρως δ Τόξαρις, ἅτε 

προς ὢν, συνεθούλευσεν. ὍὉ δ᾽ οὖν μισθρε τῆς 

ἰάσεως ἔτι καὶ νῦν ἀποδίδοται αὐτῷ λε ευχὸς ἵππος χα-- 
ὅθεν ἔδειξ. 

μηχέτ 

ταθυόµενος ἐπὶ τῷ μγήµατι, Ἡ Δειμαυνέτη Ξ 

οελθόντα αὐτὸν ἐντείλασθαι ἐχεῖνα τὰ περὶ τοῦ οἴνου: 
ἐχετι 4 Ξ τὸ τε καὶ εὑρέθη ἐχεῖθι ὃ Τόξαρις τε θαμμέ ἕνος τῇ τε 

Ν Δ κο 3 - 

γνωσθεὶς, εἰ καὶ μὴ πᾶσα ο. ἔτι, καὶ µ. 

εἐπιγραφῃ 

ἅλιστα. 

χεχόλαπτο, τῇ λαιᾶ 
µ 

5 3 , : 
ὅτι ἐπὶ τῇ στήλῃ Σκύθης ἀνῆρ ἐ 

.ω Σο Ἀλ / ς 

μὲν τόξον ἔχων ος τἩ τι ἃ δὲ βιόλίον, ὡς 
ὴ ας ἥ 

εθόκει. Ἔτι καὶ νῦν ἴδοις ἂν αὐτοῦ ὑπὲρ ἅμισυ καὶ 
ε] μ ον 

τὸ τόξον ὅλον καὶ τὸ βιάλίον- τὰ δ ἄνω τῆς στήλης καὶ 
/ 

τὸ πρόσωπον ὃ χρόνος ἤδη ἐλυμήνατό που. Ἔστι δὲ 
3 ο ακοή / 5 πλ χεις Ὦ ο, 

οὐ πολὺ απὀτοῦ Διπύλου, ἐν ἀριστερᾶ εἰς Ἀχαδήμειαν 
μις - 

ἀπιόντων, οὐ µέγα τὸ γῶμα χαὶ ᾗ στήλη χαμαί: πλὴν 
ς , 

ἀλλ’ ἔστεπταί γε ἀεὶ, καί φασι πυρεταίνοντάς τινας 
.. .ω 3 3 ο. λ Ε) εά 

Πση πεπαῦσθαι ἀπ᾿ αὐτοῦ. καὶ μὰ τὸν Δύ οὐδὲν ἄπι-- 
στον, ὃς ὅλην ποτὲ ἰάσατο τὴν πόλιν. 

πο / 3 / -. Ν 

8. Ἀλλὰ γὰρ οὗπερ ἕνεχα ἐμνήσθην αὐτοῦ, ἔζη μὲν 
ο. λ ἔτι ὁ Ἐδξαρις, ὁ Ἀνάχαρσις δὲ ἄρτι χαταπεπλευχὼς 

ἀνήει ἐκ Πειραιώς, οἷα ὃ δὴ ξένος καὶ Ῥάρθαρος οὐ µε- 

αῷ τεταραγµέ ἕνος ἔτι τὴν Ἰνώμην, πάντα ἀγνοῶν, 
Ψοφοδεὴς πρὸς τὰ πολλὰ, οὖκ ἔχων ὅ τι χοήσαιτο 
ἑαυτῷ: καὶ γὰρ συνίει καταγελώμεγος ὑπὸ τῶν δρών- 

β τς τας 
των ἐπὶ τῇ σκευῇ, καὶ ὁμόγλωττον οὐδένα εὔρισχε, καὶ 
πα ον μα ο. αδ. Ὁ δδοῦ νὰ κε 
ὅλως µετέμελεν αὐτῷ ἤδη τῆς δδοῦ, καὶ ἐδέδοχτο ἰδόντα 

΄ ασ. -. 3 ῃ./. ΤΝ όυ σρλ 3 ή ο -- Ν 

μόνον τὰς Ἀθήνας ἐπὶ πόδα εὐθὺς ὀπίσω χωρεῖν καὶ Ὠ , ν 
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ΡΟΥΤΗΑ; 5ευ ΟΟΝΟΠΙΑΤΟΒ ΗΟΡΡΙΤΗ. 

1. Νοπ ΡηΗ5 6 Βογίμία Αίπεπας γοπ]{ Απαζιιατείς ατα» 

ἀἰκοιρ]πα οπρῖάης, 5εᾷ Τοχατῖς δίἴαπῃ απίε ἵρδιπῃ, ςαρίεης 

απίάεπα εἰ ραοβταγαηα τεγαπα απ]ᾶης ορπιογΙπΊ(ο. Πηςίῖ- 

{π{ογΙΠὰ θἰπάϊοξης, ἀἆοπὶ Ύ6το ποῃ τερῖ σεποτῖς, πεηιθ 

ρΗαίογαπα, 5ο Βογ{ματαπα ἆς ππα]ῇ5 ππις εἰ Ρ]ομείοταΠα, 

αὐα]ες αριιὰ 11ος. 5πί φπἱ Οσρεᾶος γοσαπίας, Ίος απίθι 

εἰση]βεαί Ῥουπ ἀποταπα ἀοπαίπΙπα 6556 αἱ πας ρ]αυςίῖ. 

Ἠιο Τοχατῖς πεηπε τητδς αἆ δογί]νας τοδΠε, 5εᾷ ΛΙιοηῖς 

πποτίπ5 εξί; πεσια Ἱία πιη]ίο ῥοδί Ῥτο Ἠετος ο5ί Μαρίας, 

εασβοαπίσαα ΠΠ αἱ Ἡορρῖα Μεάῖσο ΑΠιοπίεηςσος : Ίος 

ΕΠΙΠΊ ἨΠΟΙΠΘΗ, 410Π1 Ἠογος Πογαί, αοοθρῖέ.. ΟαξαΠ γιο 

οοξποπηηῖς, εί ες ἵπ Ἠεγοας 5ἳί γε]αία5, οί ρτο Ἐποπ]αρίϊ 

Ῥοδίογογαπα ππο Παβίία5, οπαγατο Ἰαιά αἲς το [ος [16- 

ΠΙ, πέ ἀἰκοα[ίς, ποπ 5Εγ{Π]5 πιοᾷο ρα(νΊαπη 6.5ε ἱπηπιογία]ες 

οπεεΓᾶ Ποπηῖπες οἱ αὔ]εσατο αἆ Ζαπιο]χίης 5εᾷ ΑίΠοΠΙεη- 

5ἱρ5 οἴἴαπῃ Ἰΐσεγε ἆθος [ασθγθ Τη ἵρδα ἀγωσία δεγίµας. 

δ. Τπ πᾶσπα ἵμ]α Ρες[Πεηίῖα γίδα 51ρί ρου ᾳπἰδίθιη ο5ὲ ν- 

4εγα Ατοημειίς, Απεοραρίία πχογ αδίαπίθπι ςἱΒί Φογίμαπα, 

αἱ {αετοί ἀΐσργο Αιοπϊθηρίρας, α ρεςΗ]οπίία Ίρεος γοχανῖ 

ἀρείίπνος, ἱ γίεο αγΏῖς Υπο πηπ]ίο οοπδρθισαΠί. Ἠοο 

5ορρία5 Γα6{Π1 (πειτε οπίπῃ περ]εχοτηηί απὶ απἀἴσγαπί ΑίΙιδ- 

πΙθῃεες) Βποπα Ρο5{Ποηίί αριιά Ί]ος ἱπιροξιήξ, 5θιι γαροτο5 

4ποξζαπη. πια]ος ες οἀοτοπι ἀε]οπίο γίπο, εἶνο αἰπά. ααἷᾶ 

ἈπηρΙας 5οίεῃς Τοκαιί5 Ἠεγος, 4πρρα πηθαϊοῖπα, ροπίέας, 

οοηδι]α(τ. ἌΤογους Ισίίας οπτα[ἷοπῖς Ποάίοσπε ΠΗ ροικο]νίέας, 

εσυα5 αἱθις ἵπ {ρδίας πποπιπηεπἰο Ιπηππο]αίΗ5, 11ο ἴρςο Ίοσο, 

ππάς οδίοπάΠ Ῥϊπιωπεία ΡγοστθςΡΙΠΗ Τῃ5ΙΠΠ Ἠ]α ἆ4ς γῖπο 

Ῥγορορρί5ςε : εἰ Ἰηγεπίς 1Ρῖ οδί 5ερη]ίας Τοχατῖς, μπα ἵη- 

ΞΟΠΙΡΠΟΠΕ ασηῖ 5, 6ἱ5ί σα ΠΟΠ {οία ]απι αρραγεβαί, οἱ Π]α- 

χΙπ]Ε, αοᾷ ἵπ οοΙαπ]ο]]α Ιηςου]ρίας οαί υὶγ Βεγίμα,, ἰπ]κίτο 

ΑΤΟΙΠΗ ἸπίθηίυΠη ἴ6ΠΘΗ5, ἀοχίνα Υογο, αἱ γάσραίας, θναπι, 

Αάἀμπο εἴαπι γ]άρας αἰίτα ἀπιάίαιι εἶας Ρατίεπα, ἄΤΟΙΙΠΗ 

απίθηα Ππίεστια αίαπε Ἡβγαπα : 5αρει]ογᾶ γθτο οοἸαπιε 

6{ ἵρδαπι [αοῖεπι ἱοπιρής Ίαπι αΏο]εγί. Ἐδί αιίθπη ΠΟΠ. 

πηπ]απα α- Ἠίργ]ο, αἆ ἰηίσίταπι ἴπ Ασαάοπιαπι ιπίῖαπι, 

{απιπ]ας που πάσης, αἱ Ἠπη] Ίάσθῃς οοαππε]ία. ὙδγΙπι- 

{αππεπ. οοτοµαία. 5ΕΠΙΡΕΤ οδε, εί αἴπηί [ευνί Ἰαβογαμίας 

(πο5ζαπη 1ίας ορε ε.ςα Πβεγαίο5 : ηθαια Ργο[αοίο Ιπογεςί- 

Ρε, ααῖ ἰοίαπι οσα πτΏθπη ςαπαγετί{. 

3. Ὑδγίπα οπίπ] Ὑθτο, ου]ᾳς ταοῖ οπηδα πιοπ[ίοηοια Πας 

Ἰη]οοί, 5αρει»ίες ειαί Τοχατῖς, (ππ1 Απαζμαϊςίς, πανίσα- 

Ποπε πΙοᾷο Πηῑία, α- Ῥίπωθο αδεσπά[ί, ἵαπαπαπα Ρογεστπι” 

αἱ ῬαϊῬαγας πο πιεάϊοσι]ίο αά ιο {πτραίας απίπιο, ἱσηα- 

τα5 οπιπῖαπα, ππειοι]οδας αἲ Ῥ]ατῖπια, 46 56 απ]ᾶ [αζο- 

πεί πεδοῖας : δεπίίοραί εἰεπῖπι ἀθι]άονῖ 5ο οὗ. ΠαβίίαΠι οἱ 

ατπηᾶΣ ε{ Πησια 5ασς Ροπίαπα Ἰηγεπίεραί πεπηίποιη : αἱ ἵη 

ΠΠΙΥΕΙΗΗ γ1ῶ {ρδήπῃ Ίαπα. Ῥωπεηίία ςαρῖραί, ἀθογοίπῃ- 

απθ 1ρ5ί εταί, γἱδῖ πιοάο Αίλεπίς, τείτο Ίθμθτα γοςρία, 
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πλοίῳ ἐπιθάντα πλεῖν αὖθις ἐπὶ Ῥοσπόρου, ὅθεν οὐ 

πολλὴ ἔμελλεν αὐτῷ ὀδὸς ἔσεσθαι οἴκαδε ἐς Ἀκύθας. 

Οὕτως ἔ ο. τῷ Ἀναχάρσιδι ἑντι Υχάνε ει θαίµμων τις 

ἀγαθὸς ὡς ἀληθῶς ὃ Τόξαρις ἤδη ἐν τῷ Κεραμεικῷ” 

καὶ τὸ μὲν πρῦτον ἡ στολὴ αὐτὸν ἐπεσπάσατο πατ σριῶτις 

μέντοι οὗ το ποπ ἔμ. Ὃλ Ε χαὶ αὐτὸν γνώ- 

ο ὁ 

π, 
οὔσα, ειτα 

σεσθαι τὸν Ἀνάχαρσιν ἅτ 5 γένους τ' του οοχιμώτατου ὄντα 

.. - στ π. Ὃ Δ ρα δν θε 

και εν τοις πρωτοις Σχυθῶν. -. γαγαρσις οξ ποὺεν 
ϱω Ν Αν ὰ /. 

νον ἔγνω ὁμοεθνη ὄντα, Ελληνιστὶ ἐσταλμένον, ᾗ 
Αα. ” 
αν ΕκΕ 

τ Υ 
ὑπεξυρημένον τὸ γε ἔνειον, ἄζωστον, ἀσιὸ ὀηρον, ποη στω- 

, πα μον κα 
μύλον αυτων τῶν ἴ. ττικῶν ἕνα τῶν αὐτοχθόνων; ουτω 

/ ν -- / 
μ.ετεπεποιητο ὑπο τοῦ 7 β0νου. 

4. Ἀλλὰ Έόξαρις Σχυθιστὶ ἱπροσειπὼν αὐτὸν, Οὐ σὺ, 
φη. Ἀνάμαρσις ἃ ὢν τυγχόνεις, ὁ Δαυχέ έτου; δάκρυ, 

σεν ὑφ' ἡδονῆς ὃ Ἀνάχαρσις, ὅτι καὶ ὁμόφωνον εὑρήχει 
λ λ -- 37 ϱ/ ο οσο φὺ Ρ νά 

τινὰ, καὶτοῦτον εἰδότα ὅστις ην ἐν Σχύθαις, καὶ Ίρετο, 

Σὺ δὲ πόθεν οἴσθα ἡμᾶς, ὦ ξένε; Καὶ αὐτὸς, ἔφη, ἐκεῖ- 

θέν εἶμι παρ ὑμῶν, Τόξαρις τοὔνομα, οὐ τῶν ἐπιφα- 
Μῶν, ἔφη, 

σὺ ὁ Ἕσξαρις εἰ, περὶ οὗ ἐγὼ ἤκουσα ὥς τις Τόξαρις 

ἔρωτ ι τῆς "Ἑλλάδος  πολυεὼν καὶ γυναϊκα ἐν Σχυθία 

χαὶ παιδία υεογνὰ οἴχοιτο ες Ἀθήνας καὶ νῦν διατρίδοι 

ἐκεῖθι τιμώμενοςἵ ὑπὸ τῶν “ἀρίστων» Ἐγὼ, ἔφη, ἐχεϊνός 
Οὐκοῦν, η δ᾽ 

ὃς ὁ Ἀνάχαραις, μαθητήν σου ἴσθι με Ἰεγενημένον καὶ 

ζηλωτήν, τοῦ ἔρωτος ὃν ἠράσθης, ἴδεῖν τὴν Ἑλλάδα, 

χαὶ χατά γετὴν ἑμπορίαν ταύτην ἀποδημήσας ἥχω σοι 
μυρία παβὼν ἐν τοῖς διὰ μέσου ἔθνεσι, 

νῶν, ὥστε καὶ ἐγνῶσθαι ἄν σοι χατ᾽ αὐτό. 

εἶμι, εἴ τις χαμοῦ λόγος ἔ ετι παρ) ὑμῖν. 

καὶ εἴ γε μὴ σοὶ 
πο πασος ο ο ῃ 5, 

ἐνέτυχον, ἔγνωστο ἤδη πρὶν ἥλιον ει μπω αὖθις 

ἐπὶ ναῦν κατιέναι" οὕτως ἑτεταρά γμην 
Ἀλλὰ πρὸς Ἀχινάχου καὶ ζαμόλξι- 

υ. ΄ - κ. ’ ο, “”- 

δος, τῶν πατρφων ἡμῖν θεῶν, σύ µε, ὦ ΈΤοξαρι, 

[ 
ν ον 

ν ξένα κχαιαγνω- 

στα πάν τα ὁρῶν. 

παραλαθὼν «ξενάγησον χαὶ δεῖζον τὰ κάλλιστα τῶν 

Ἀθήνησων, εἶτα καὶ τὰ ἐν τῇ ἄλλη 

τοὺς ἀρίστους χαὶ ἀνδρῶν. τοὺς βελτίστους χαὶ ἔθηα 

πανηγύρεις χαὶ βίον αὐτῶν χαὶ πολ τείαν. δι ἅπερ σύ 

Ἕλλαδι, νόμων 
αὶ 
αι 

τε χἀγὼ μετὰ σὲ τοσαύτην ὁδὸν ἥχομεν, καὶ μἢ περιίδῃς 

ἀθέατον αὐτῶν ἀναστρέψοντα. 
αν Ὁ μ ή ς ον [κό 3 ο. Δ Ν 

Τοῦτο μεν, ἔφη ὃ Έόξαρις, ἥκιστα ἐρωτικον εἰ- 

ρηχας, ἐπὶ τὰς θύρας αὐτὰς ἐλθόντα οἴχεσθαι ἀπιόντα.. 
9 Αλ 3 λ / 3 Ν ΑΔ σ μι 9 ) 3 

Πλὴν ἀλλὰ ο. οὐ γαρ αν, ὡς φῆς» ἑποίρις οὐδ 

ἂν ἀφείη σε ῥᾳδίως ἡ πόλις" οὐγ. οὕτως ὀλίγα τὰ θέλ- 

γητρα ἔχει πρὸς τοὺς ξένους, ἀλλὰ µάλα πιλήψεταί 

σου, ὧς µήτε γυναικὸς ἔτι µήτε παίδων, εἴ σοι ἤδη 
ς ο Ἀ τν - ΜΑ Ν 

εἰσὶ, μεμνησθαι. Ὡς ὃ ἂν τάχιστα πᾶσαν ἴδοις τὴν 
ο λος : ς : 

πόλιν τῶν Ἀθηνῶν, μᾶλλον δὲ τὴν "Ἑλλάδα ὅλην καὶ 
ση / / 3 

τὰ Ἑλλήνων καλὰ, ἐγὼ ὑποθήσομαίσοι. ᾿Έστι σοφὸς 

ἄνὴο ἐνταῦθα, ἐπιχώριος μὲν, ἀπ ζοδηµήσας δὲ μάλα 

πολλὰ ἔς τε Ἀσίαν χαὶ ἐς Αἴγυπτον καὶ τοῖς ἀρίστοις 

τῶν ἀνθρώπων συγγενόµενος, τὰ ἄλλα οὐ τῶν πλουσίων, 
ΝΑ ος ς Ὃν 
ἀλλὰ καὶ κομιδῃ πένης" ὄψει γέροντα οὕτω δημοτικῶς 
3 - / . 

ἐσταλμένον. Ἠλὴν διά γε τὴν σοφίαν καὶ τὴν ἄλλην 
5 λ / .. ς λ ο. 
αρετην παάνυ τιμῶσιν αὐτὸν, ὥστε καὶ νομοθέτη γρῶν- 

να. τν 9 
ταιπρὸς τὴν πολιτείαν εαὶ ἀξιοῦσι κατὰ τὰ ἐκείνου προσ- 

(80. - 505) 

οοΠξύεηΣοΠπε παγ]αίο πανίσατα 1155 ἵῃ ῬοςΡΟγΙΠΗ, Πο 
γία 5ἱΡῖ ποπ Ίοηρα 40ΠΙΗΠΙ απ Βογί]ας 5πος Γπίμγα οςςοί, 

Τία α[οσίο Απαςιιαδίάϊ οῬνίαπι Τη Ίρ5ο Οεταμηίοο Πί ἴνς. 

Α0 ΡΗππο αμάθης, 
ραΐνῖας απ οςδοί : ἀε]πάς ποῃ 

ἀἰΠιου]ίεν ἵρδυπα 4ποφπε ποδοϊαγις εγαί Απασματεῖη, απἱρρο 

πεηοιῖς ποβςκϊπαϊ νίγΙΠ 6 ΒΟΥ {αγία ο ρπΟΙρίρας, Απ. 

ομαικῖς απἴθα παπά Ἰ]απα αρποξζεγεί Ρορυ]αγθΠή ΕΠΗ εσνο, 

ης ααῖς Τονθγα σοΠῖης, Τοχανῖς. 

Μαρίας Ἠλαπι αν ογίεραί, 

ανα ζθ γεδίίυιη, τάδΗΠῃ 6εμᾶς, ποπ οἴποίαπη, δἷπε [εηο, 

1απ1 α[ΓαβΙεα, ΙπάΙσεπατυπη Ιδίογαπα Ίαπ1 ΠΟΠ ΑΠΠΙοΟΓΗΗ2 

αἀθο αὖ 1ρ5ο 11Π1 {6προτο Ἱπππππίαίας Γπογαί. 

ᾱ. 564 Βογ{μ]σρ ΙρδΙΠα αοσσίας Τοχανίς, Χο {ας Ἱπημ, 

Απασμαιςίς 65 Ώαμοσί βΗας 2 Ταοππιαϊ Ῥνα ραμᾶῖο Απά- 

οαιῖς, αποᾶ οἱ Πησι 5 Ροίαπη Ἰηγεηῖςδοί ασπεπη, 

θυπι(θ σπαγαΠα. σῖς 1ρ56 ο5ςοί Ιπίου Βογίμαςς αἴηπε το- 

ανα, Τα ΥοΓο, Ἰ05ρ65, υπᾷ6 Ποςίῖ Ἠο52 Εἰ ἱρ5α, πα, 

Ἰπά6 5411, ο τοῖς; Τοχαιῖς πημί ΠΟΠΠΕΠ, ΠΟΠ 6 πορῆρης, 

αέ ο ΠΡΙ ποίς 5Η. Δά σα 1]α: Ναπιαιῖά Ἠ]α ία Τοχανίς 

ες, 4ε 4ο αιάϊνί ερο, Τοχανίπ απαπάαπα ατῶσῖα αΠΠΟΤΕ, 

πχοτο το]σία 1 Βογίμία οἱ ρατνίς Ραετίς, Αἴῑεπας αρῇςεε, 

οἱ ππης Πῖ γῖγενε οἱ 1π ΠΟΠΟΤΟ 6556 αριιά ορίῖπιος5 4ποδ(πθ» 

16 Ίρ5α, Ιπαα]έ, ορο 51, 5ἱ απἱ5 ἆθ πιο απο 5ΕΓΠΠΟ αραιά 

νος οδί.. Τιπι, Νοτίς οΓσο, πα Απασλατςίς, ἀἰπαιρι]απα 

1ης {ΠΩ Γαοίαπα 6556, οἱ ΠΙΠΙΙΙΠ αιποτῖς, απο Πασταβας, 

νιάοπάα αναοίς. Ἠυ]ας ἐβίαν πεποΙ 5ιπάϊο Ῥτο[δείας 

νοπ]ο ΕΡῖ 5οχοσπία ῥεγρθδδι5 ππα]α αριά Ἰπ{ογ]οσίας σοη{ε5. 

ας η]5ί 1η [6 ΙποΙάΙςδοπα, ἀθογείιπα Ίαπα εγαί, δΠίο 5ο]ῖς οὔςᾷ- 

5ΗΠῃ Τίτο ΤΗή5α5 ἀεδοεπάετα αἲ πανίπι, αἆθο ρεαγ ρα [ας 

εγαπα (πα. Ῥεγορτίπα οἱ Ισποία πηῖμί γ]άσγεπα οιηηία. Φεᾶ 

Ρος 6εξο {ο Αοἴπασεῃ οἱ Ζαπιο]νίπ, ραϊτία παπηῖπα, οἨ5εοτο, 

ία ππο, Τοχατῖ, αδηπηίαπη {απαπαπα Ρογορίπα. οἴσοῃ- 

ἀποϊο, οἱ δα, (1 Αἰπεπὶς Ρυ]εἰιευτίη]α 5ιΠί, οδεπ[ίο, 

απα οἱ ασ τοῄσαα ἵπ ἀτώσῖα, Ἱεραπα ορίίπιας, γΙτογαπι 

ῬταδίαΠ[ΙβδΙπΙος, Ππογος, [οδία, ννοπςϊ ταοπθια εἰ αἀπιῖ- 

ηἰκίταπόας ταϊραβ[σςς, Ῥτορίου αμ εἰ ία, οἱ Ῥο5ί {6 65ο, 

{απίμΠα ΠΠποτῖς [ΟΠΗΣ ἨθαΠθ Ραΐσγο Π]6 5 ΠΟΠ γἱ5ὶς 40- 

ΤΗ Τεβῖγο. 

5. Ἠλαᾶ απἴάεπα, πα Τονατίς, ΠΗΠΙΗΊΟ Ῥ{ο ἀΠΙΙΟΤΕ 

ἀϊσεοβας, {6 αἆ Ίρδας συ ΗΠ1 Ίαπηας Υομίςσος, αὈἰ{ηή ραγᾶς5θ. 

ΥοΗΠΙ Ώοπο 65 απίπιο.. Χε(πε ομῖπα, αἱ αἴερας, αὐίοιῖς,, 

πο(ιθ {ο Ἱία [αο]ς ως Ίσοο ἀἰπιϊκονϊέ : πο ἴα ράσα Παβεί 

απῖριις Πορρίίος α[Ποῖαί ἀελιηιπιοπία : 5εᾷ γα]ίᾶε Τε εοπηρ]εζίθ- 

(8, αἆθο αἱ πο αχονῖς Ίαηι, πθαιο Πβεγογαα, 5ἱ απϊ Ε0ί 

ΊαΠα 5ΙΠ{, ΠηοΠιοίαΗ δἷς 5οινα{ηγας. ΟΠΟΠΙΟΔΟ γετο θεἴθι- 

ΤΠ16 ΟΠΠΕΠΗ ν]άδας Αἴοπα η ανοπα, απἲ ἀγΟΙδῃ Ρο ας 

(οίαηα. οἱ Ώοπα ατῶουταπα αο ρα]ομτα, ορο Εβί ευρᾖοίαπι. 

Ἐ5ι Πίο νυν βαρίοης, Ιπάίσεμα Π]α απἰάσα, 5ο. πππ]ίαΠ] Ῥε 

Αδίαιη οἱ σγριπα ρεγεσιϊπαίας, οἱ Υουςαίας ο Ἰομαληί- 

Ῥι5 Ργα5ἰαπ{Ιςςἰηηῖς, οδΙθΓΙΠΗ ΠΟΠ. «ἰν{απα πΠΗ5, 5ὺᾷ ορ- 

Ρίο ραπροςΣ. γἰάοΡῖ5 5οποι ἵνα Ρἱομαϊαπη, ἵπ πποτοπι γεςίῖ- 

{ππι. 96ᾷ Ρτορίαι 5αρίθηαα Υπ ἴοπΊ(ο ΤΕΠ( ΠΟΠΗ ΠΙανΙΠΙΟ 

Ἀλαπι ἵπ. Ποπους Ἠαμθηί, αἄθο αἱ Ἱερὶς]αίοτο εἴίαια Ἠ]ο αἆ 

οοηςΠιαοηόαπι ον αίεπα αἰαηίας, αἱ 5εοππάπΠ 1ας ῥτα)- 



ο. ; 

{.5ᾳ - 808) 

τάγματα βιοῦν. 
”- ο. ερηὸ {9 

οἷος ἀνήρ πᾶσαν νόμιζε Ελλάδα 
/ ον αν ο ο 

ἔγειν καὶ τὸ χεφαλαιον ποη αν εσενα: των τησε ἄγα- 
σσ ῃ 

.σ 

ν 5 ..-- 
ἐστι Ρ την εν ον 

αν : ς κ. 
θῶν : ὡς οὐκ ἔστιν ὅ τιὰν μ.εῖζόν σο! χαλὸν γαρίσασθαι ς μεῖζ ας 

ε η : 
δυναίµην ἢ συστήσας ἐχείνω. 

Ε ή ο 
Μὴ τοίνυν μέλλωμεν, ἔφη, ὦ Τόξαρι, ὃ Ἀνά- 

ἀ 1 3 ά 

/αρσις, ἀλλά µε λαθὼν ἄγε παρ᾽ αὐτόν. 
τν 5 / ος ἡῄ .ι 
δέδια, μὴ δυσπρόσοδος καὶ ἐν παρέργῳ θηταί σου τὴν 

ια -» ο) / Να 3 ΄ να 
ἔντευξιν τὴν ὑπὲρ ἡμῶν. Ἰὐοφήμει, Ἡ ὃ) ὃς, ἐκείνῳ τὰ 

ει . Ἱ τς : ὃν 5 ἳ αι, 
μέγιστα γαριεῖσθαί µοι δοχῶ ἀφορμὴν παρασχὼν τῆς 
.) ν / Μ ο] [) ο 

ἐς ξένον ἄνδρα εὐποιίας. Έπου μόνον: εἴση γὰρ ὅση 
Δ Ν -- Ἂ πνρ μὴν Ε) μα. λος . 

πρὸς τὸν Ἐένιον ἡ αἰδὼς καὶ ἡ ἄλλη ἐπιείκεια καὶ Ίρη- 
ἄλλον δὲ χατὰ δαΐίµονα οὗτος αὐτὸς ῥαν στότης. Μᾶλλον δὲ κατὰ δαίµονα οὗτος αὐτὸς ἡμῖν 

τς κ 
πρό όσεισιν, ὃ ἐπὶ συννοίας, ὅ λαλῶν ἑαυτῷ: καὶ ἅμα 

, . 
προσειπὼν τὸν Σόλωνα, οῦτό σοι» ἔφην δῦρον μέγι- 
στον ὕκω ἄγων, ξένον ἆἲ ἄνδρα φιλίας δεόµενον. 

7. Σκύθης δέ ἐστι τῶν παρ᾽ ἡμῖν εὐπατριδῶν, καὶ 
/ - ε - 

ὅμως τάχει παντα ἀφεὶς ἴχει συνξ σόμενος νυν χαὶ τὰ 

χάλλιστα θψόμ. µενος τῆς Ἑλλάδος, καγὼ τς 
ὃν ’ 

ἴποικόν τινα 

αὐτὸς µάθοι 
ς/ ο. παλ 

ταύτην «ξεὂρον αὐτ ὢ, ὅπως ὁᾷστα χαι 

πάντα καὶ γνώριµος γένοιτ τοῖς Ἀ ίσος τοῦτο ὃ 9) 

σοι προσαγαγεῖν αὐτόν. - Εἰ 

οὕτω ποιήσεις καὶ προξενήσεις αὐτοῦ καὶ πολίτην γνή- 

Ἑλλάδος. Καὶ ὅπ 

µπροσθεν, ῶ Ἀνάμαρσι, πάντα 
ς 

τοίνυν εὼ Σόλωνα οἴδα, 

σιον ἄποφανεις τῆς 5 
ος μκρον 3 

μ-- κ ων 

ε 
Σόλωνα ἴδὼ », τοῦτο αἱ Ἀρη ναιο 5 τοῦτο ἡ 
Ξένος σὺ τρ πάντες σεῖ 

Ἡ ῃ 
παντων χοῦτόν ἐ εστι τὸ στα 

3. 
ἐπικήσῃ τῶν ἐν Σχυθία συνὼν αἱ 

τὰ ἆθλα 

τ 
μίας » τοῦ ἔρωτος 
νικὸς κανὼν, τοῦτο δεῖγμα 

Οὕτω τοίνυν Ἰέγνωσχε ὡς 
έση Σόλωνι καὶ φίλῳ γρή 

8. Μακρὸν ἂν εἴη ὃ ὅπως μὲν ἥσθη ὁ 

Σόλων τῷ δώρῳ, οἵα 3ὲ ἓ τὸ λοιπὸν τα 

σαν, ὃ μὲν παιδεύων καὶ 
λων, καὶφίλον ος τὸν .οαἳ τν καὶ προσάγων 

πιμελούμενος. ο. Ἑλλί ὕνων καλοῖς καὶ πάντα τρόπον ἔπιι 
λ 

νο την ὅπως ἥδιστα διατρίψῃ ἑ ἐν τῇ Ἑλλάδι 
η δ 

σοφίαν αὐτοῦ καὶ μηδὲ τὸν ἐχὼν εἶναι 

Ὡς γοῦν ὑπέσγετο αὐτῷ ὅ ὁ Ῥοξαρις, σπο ιπόμενος. 
μα Εξ ἑνὸς « ἀνδρὸς 
πᾶσιν ν ἦν [Ἠδόριμος καὶ ἐτ 
κρὸν ἦν Σόλων ἐπαινῶν, ἀλλ’ οἳ ἄνῆς ὧποι καὶ τοῦτο ὥς 
νοµοθέτ: 
χαὶ αιμα ἀρίστους 

τοῦ Σόλα Ὃ πως ἅπαντ α ἔννω ἓν ἄκαρει χαὶ 

χεῖνον: οὐ γὰρ µ!- 

ἐπείθοντο καὶ ἵνος δοκιμάζοι 

Τὰ σα 
ν αν 

καὶ ἐμνήθη εάνος βαρθά ρων Ἀνάγαρσις, δηµοποίητος 

Ὑβνόμενος, εἰ χο Θεοξέν νῳ πιστεύειν χαὶ τοῦτο ἵστο-- 
: Εξ 

ροῦντι πεοὶ αὐτοῦ: καὶ οὐκ ἂν οὐδὲ 

ἐς Σχύθας, εἰ μὴ Σόλων ἀπέθανε. 

9. Βούλεσθε οὖν ἤδη ἐπαγάγω τῷ μύθῳ τὸ τέλος, 
ὥς μὴ ἀκέφαλος πε τοίη; Ὥρα γοῦν εἰδέναι οὗτινό ὡς μὴ ἀκέφαλος περινοστοίη; ὌὭρα γοῦν εἰδέναι οὗτινός 

ο - .] 3 3 να / 1 αχ. ΛΑ -- 

μοι ἕνεχα ὁ Ἀνάχαρσις ἐκ Σχυθίας χαὶ 'Γό ξαρις τὰ νον 

ΧΧΙΥ. ΡΟΕΥΤΗΑ. 

Εἰτοῦτον φίλον κτήσπιο καὶ µάθοις | οερία νῖνοτε γοί. 

ος ασ3 

Ἠωπο ςἱ απῄεππη ΠΡΙ οοποϊΠανοεῖς, οἱ 

απαπίας υἰτ 5ἱ{ ἀῑδίσστίς, ἰοίαπι {6 ἵπ Πο ἀναοῖαπα Ἰαβετε 

ραίαίο, εἰ 5αΏΠ]αΠΗ ΊαΠ1 πος5α ΒΟΠΟΓΙΠΙ ασ» Ἰής «Πέ. Ἱ{α- 

απ ΠΟΠ εδ απσά ππα]α5 ΠΡΙ ἆοπαγα ΏοπΠ ΡοβςίΏ, 4πάΠη 

1 5ἳ {6 εοπἹπΘΠεπῃ. 

6. Να Ιβίατ επποίεπιας, Τοχατῖ, Ιπαί Απασματεῖς, 5ο 

ῬεδμεηΣΙΠα Ίππο αἲ ἵρδαπι ἀεάπο. Ὑεταπα Π]αά Ππιθο, πε 

ἀΠβΙο[ες αεοεσσα5 Παῦοαί, ἵπαππαπα ϱ{ο πια ἀεργεσα[ἴοπεπα 

ΠΟΠ πιαφηῖ ΓασῖαΙ.  Βοπα τειρα! Ἰπααῖί αἰίεν, απἷη πιακῖπια 

1]. σταΙΠεαίυτας τῖάεος ςαπηπιςίταπάα ἨῬεπεβορη[ία ἵῃπ 

Ποδρίίεπι οὐεαξίοπθ.. Βε(πεγα πιοᾶος 5οἷες επίπι απαπίας 

51Γ Πας ειρα ρεγεβιίποταπα ρτακιάθηα 1ογεπι ΡΕ, εἰ τε- 

Πημα οραπ]ίας εἰ μοπ]σηϊίας. ΟπΙη ἁῑν]ηϊίας Π]ε Ίρςε αἆ Πο5 

αεερᾶῖτ, οοσαβιπᾶας Π]ε, Π]ε 5οομΠῃ 1ρ5ο Ίοππεπς : εί 

5Ιπη] 5οἱοποια αἰοσαίας, Πο ΠΡΙ, ΙπᾳαΠί, ἀοπΙΠΗ πια κ η. 

αἀάπσο, Ρετερτίπαπα οπηῖποπα Ιπάϊσεπίεπι απηῖοϊ αν. 

7. Βογία απἴεπι εί εκ σοπετοςῖς αριά πος, εί {απιεΠ 

τε]ῖειῖς αι» 1Ρί 5απέ οηπίρης, Ἠπο γοπῖς, Ἡί νοβίκοιπη γει- 

5είαγ, π{θα σπα; ρυ]ο]λευτίπ]α απ Εἵη Οταροῖα γ]άεαί: εσο αμ{εΠη 

οοπηρεπάἰαίαπη Ἰχαπο ΠΠ νίατη γορουῇ, αἱ [αεἴΗ(πιε εἰ ἵρςε ἀῑδοαε 

οπηηῖα, εἰ ἱπποίρεσαί ργαςίαη[Πςςϊπηῖςς Ίο γοτο ἵηπ 60 ἴπε- 

γα, απ αἆ {ο ῆ πι ἀθάπεστοιῃ.  5ἱ Ισίίατ 50ΙΟΠεΠΙ οσο πονῖ, 

Πα [αοῖες, εἰ ἵαπᾳπαπα ρυβ]ῖσου ἸΠηπα Ἱιοςριῖο αεοῖρίος, ϱἳ 

ΒεγπΙαπαῦα αγωσῖας οἴνειη εΠῃοῖες. Εί αποᾶ ΠΟῖ ραυ]]ο απἲθ 

ἀϊοεῦαια, Απασμαιςί, οπηπῖα γἱάίςεί, γῖςο 5οΊοΠ6 : Πίο Αἴποηος, 

Μίο Οταεἷα : πο {απ Ίαμα Ἰοςρες 68: ποευπέ {6 ϱΠΊΠΕ5, 

ΟΙΩΠΕΣ ἴε αππαπί. Ταπίαπη ες! ἵπ που σεπε! Οπηπίππη απ 

ευηί ἵπ Βονία ομμνίοποιη οπρῖθς, οσπι Ἰου 5ἱί Γηθιῖς. 

Ἠαῦες ρταμηῖα ρετγεστῖπα Ποπῖς {πορ, Ππεπι {μῖ απιονῖς : πως 

Πρί ποτπια Οτωσαπίσα, ου ΑΠῑος ρΙοδορμία ερεοῖπιοη. 

ία Ιπίας Ἰαά1σα, ἴο εκςα Γο[[οῖςςΙπαπα, Ύπῖ οππα 5οἶοπε Γι- 

{μτης εἰς, οἱ απηῖσο Πο δὶς πδαγς. 

δ. Τοησαῦη [αεί ]αΠ1 ΕΟΠΗΠΠΕΠΙΟΓΑΓΕ, ΠΠαΠΗ ἀε]δοίαίις 5ἴὶ 

ΠΠΗΠεΓΕ 8010. εί απ ἀῑκοιε, 6ἱ αποπιοᾷο αΏ 60 Ἰπάς [ει- 

Ῥογ6 ππα ν[κονηί, αατη αἰίογ φπΙάσπα, Φοίοπ » Ιπ5Πποτοί εἰ 

ἀοεετεῖ ρα]ομετπια πΦᾳπο, δἱ απιῖσμπα οπημίβας εοπεΏῖα- 

τεί Απασμαιξίη, εἰ Ποηῖς ου ἄταοοτΙη αἀπιογοτοῖ, οπηηϊ 

τα(Ίοπε οΠταῦς αἱ (παπα 5πανῖςδίπιε ἵπ Ετῶοῖα αἰαίθτη ασθ- 

το: α]ίετ τετο, Απαζμανξίς, ςαρίοπῄίαπα Πα]ας αὐπηϊτατείπς, 

πες ]α11Π1 Ρεάεπῃ αΏ Ἠ]ο πα το]απίαίο ἀῑποράσνοί. Τι επῖπα 

Ῥοπηϊςεγαί 1Ι Τοχατῖς, οχ απο ΥΙΟ 5ο]οπε ΡγογΙςςῖπιο {οπι- 

Ρογε εοσποδοεβαί οπηηῖα, οἱ Πππο[εςεθβα! οπΙπῖρας., εἰ Τη Ἠο- 

ΠΟΤΕ εταί ρτορίος ΙΠΗΠα : πθΠπε θΠΙΠ1 ρατναπα (πἱάάαπι οΓαξ 

Ἰαπάαπς 8οἱοΠ: 5οᾷ Ποπππες Ίας οἴἴαπα ἵπ γε ΤΗ {απαπαι 

Ἰεβίς]αίοτί οὐξοαπεραπίας, οππαβαπίαθ απος Π]ε Ῥτοβαταί, 

εἳ ορίπιος 6-ςε σίτος ετοάεβαπί. Βοπίαπαο αἲ πηνδίοτία 

οίίαπι αἀπιίσεας ο5ί ΑπαζμιατΣῖς, 5οἶας Ραβατογπα, οἴγ]ιία[ἰ5 

απίε Ίπτο ἀοπαίας., 5ί Πάε5 Μαβεπᾶα ε5ί ΤΠεοχοπο, Ίος αἴπαπα 

46 Π]ο πατιαπΗ. Ἐέ πο τοδπτας απἰάεπι εταί, Ραίο, ἵη 

Βονήήαπα, πΙςί 5οἱοπ οσδεί πποτίαας. 

9. Υπ” Ισίαν Ίαπα Ἱπάπσατη θἴῖαπι Ππεπα αἳ εοτοπίάεΠα 

[αῦμ]ο). πε 5Ίπο σαρῖίε οΏειγεί2. 1 απι θηῖπα 5εἰθηάπῃ εςί οι]- 

15 πμ τεί «αηξα Απασμαιςῖς ο Βογί]ία Τοχατίδᾳπε µυπς 

ἐς Μακεδονίαν ἤκετον ἔτι καὶ Σόλωνα γέροντα ἄνδρα | ἵι Μαεεᾶυμίαπα τεπονῖηϊ, αἀάποεηίες ἵπσυροι 5ΟΊΟΠεΙΗ, 66- 
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ἐπαγομέλω Ἀθήνηθεν. Φημὶ δὴ ὅμοιόν τι καὶ αὐτὸς 

παθεῖν τῷ Ἀναχάρσιδ:, χαὶ προς Χαρίτων μὴ νε ῥεσή- 

6ητέ μοι τῆς εἰκόνος, εἰ βασιλικῷ ἀνδρὶ ἐμαυτὸν εἴ- 

χασα" αρ μὲν γὰρ χάχεῖνος καὶ οὐδέν τι φαίης 

ἂν τοὺς Σύρους ἡμᾶς φαυλοτ τέρους εἶναι τῶν Σκυθῶν. 

Ἀτὰρ οὐδὲ χατὰ τὸ βασιλικὸν εἰσποιῶ τὰμὰ ἐς τὴν 

ὁμοιότητα, χατ᾽ τα δέ: ὅτε Υὰρ πρῶτον ἐπεδήμησα 

ὑμῶν τῇ πόλει, ἐξεπλάγην μὲν εὐθὺς ἰδὼν τὸ μέγεθος 

χαὶ τὸ κάλλος καὶ τῶν ἐμπολιτευομένων τὸ πλῆθος καὶ 

τὴν ἄλλην δύναμιν καὶ ̓ λαμπρότητα πᾶσαν' ὥστε ἐπὶ 

πολὺ ἐτε θήπειν πβὸς ταῦτα καὶ οὐχ ἐξήρχουν τῷ θαὐ- 

ματι, οἷόν τι καὶ ὁ νησιώτης ἐκεῖνος νεανίσχος ἐπεπόνθει 

πρὸς τὴν τοῦ Μενελάου οἰχίαν. ἸΚαὶ ἔμελλον οὕτω δια- 

πεθήσεσθαι τὴν Ἰνώμην ἰδὼν πόλιν ἀκμάζουσαν ἀκμῃ 

τοσαύτη καὶ κατὰ τὸν πονητὴν ἐκεινον 

ἀνθοῦσαν ἀγαθοῖς πᾶσιν οἷς θάλλει πόλις. 

10. Οὕτω ὃ δὲ ἔχων ἐσκοπούμην ἤδη περὶ τῶν περα. 

χτέων, καὶ τὸ μὲν δεῖξαι τῶν λόγων ὑμῖν πάλαι ἐδέδοχτο 

--- τίσι γὰρ ἂν ἄλλοις ἔδειξα οτι αριδείσἒς τηλι- 

χαύτην πόλιν» ἐζήτουν γὰρ, οὐδὲ ὃ ἀποκρύψομαι τἀληθὲς, 

οἵτινες οἳ προὔχοντες εἶεν καὶ οἷς ἄν τις προσελθὼν καὶ 

γραψάµενος προστάτας συναγωνισταῖς χρᾷτο πρὸς 

τὰ ὅλα. Ἐνταῦθά μοι οὐχ. εἷς, ὥσπερ τῷ Ἀναχάρ- 

σιδι, καὶ οὗτος βάρδαρος, ὁ Τόξ αρις» ἀλλὰ πολλοὶ, 

μᾶλλον ὃ δὲ πάντες τὰ αὐτὰ µόνον οὐκ αὐταῖς συλλαθαϊς 

Ξλ εγον" ὢ ἔένε, πολλοὶ μὲν καὶ ἄλλοι Ἰρηστοὶ καὶ δεξιοὶ 

ἂγὰ τὸν πόλιν, καὶ οὐκ ἂν ἀλλαχόθι τοσούτους εὗροις 

ἐπι 

ἄνδρας ἀγαθοὺς, ὃ δύο δὲ 

στω» Ίένει μὲν χαὶ ἀξιώματι πολὺ προὔχοντες ἁπάντων, 

παιδεία δὲ καὶ λόγων ὃ δυνάμει τη 

ὄάλλοις ἆ ἄν. Ἡ δὲ παρὰ, τοῦ δήμου εὔνοια πάνυ ἐρωτικὴ 

πρὸς αὐτοὺς, καὶ τουτὶ γίγνεται, ὅ 
.. αι 

σιν: ἐθέλουσι γὰρ ὅ τι ἂν ἄριστον 
; 

μὲν γὰρ ἁρησεάτητα χαὶ τὴν πρὺς 

ἐν µε] έθει τοσού τῷ 

μάλιστά ἐστον ἡμῖν ἄνδρε ἀρί- 

τω /9 
ΕΗ οξκαοι παρα” 

δν 

τι ἂν οὗτοι ἐθέλω-- 

Τὴν ἠ τῇ πόλει. ο 
τοὺς ξένους φιλαν- 
ε 

η θρωπίαν χαὶ τὸ ἐ ἄνεπι (φθονον χαὶ τὸ Τ 

μετ εὐνοίας αἰδέσιμον χαὶ τὸ πρβον χαὶ τὸ ε ώς 

αὐτὸς ἂν ἄλλοις διηγήσαιο πειραθεὶς μικρὸν ὕστερον 

11. Καὶ ὡς μᾶλλον θαυμάσῃς» μιδς χαὶ τῆς αὐτῆς 

οἰχίας ἐστὸν, υἱὸς καὶ πατὴρ, ὃ μὲν, εἴ 
δὲ 3 οθεὶ 

Περικλέα Ἡ Ἆ Ἀριστείδην ἐπινοεῖς, ὁ δὲ υἱὸς καὶ ὀφθεὶς 

μὲ ἓν αὐτίκα ἐπάξεταί σε, οὕτω μέγας ἐστὶ καὶ χαλὸς 

ἀρρενωπήν, τινα τὴν εὐμορφίαν: εἰ δὲ καὶ φθέγξαιτο 

τινα Ῥόλωνα ἢ 

μόνον, οἰχήσεταί σε ἀπὸ τῶν ὥτων ἀναδησάμ, ενος, το 

σαύτην Ἀφροδίτην, ἐπὶ τῃ γλώττῃ ὅ γεανίσκος ἔχει. 

δι Υέ τοι πόλις ἅπασα κεχηνότες αὐτοῦ ορ 

ὁπόταν δηµηγορήσων παρέλθη; ὁποῖόν φασι τοὺς τότ 

Ἀθηναίους πρὸς τὸν τοῦ Κλεινίου πεπονθέναι, παρ᾽ 

ὅσον τοῖς μὲν οὐκ εἷς μακρὰν µετεµέλησε τοῦ ἔρωτος» 

άσθησαν τοῦ Ἀλκιθιάδου, τοῦτον δὲ ἡ πόλις οὗ 

να, μόνου, ἀλλὰ καὶ αἰδεῖσθαι ἤδη ἀξιοῖ, χαὶ ὅλως ἓν 
.. ς - Μ, τοῦτο ἡμῖν δηµόσιον ἀγαθόν ἐστι καὶ μέγα σρελος 

η ο. α ον 
ἅπασιν, ἀνηρ μις Έή δὴ αὐτός τε καὶ ὅ πατὴρ αἲ- 

ΧΧΙΥ. ΣΚΥΘΗΣ. 10911. (66ο - οτὴὴ 

ποια νίταπα, Αἰλλοηίς.  Αἴο πἰπίγαπα 5ἴπαῖ]ε ΠΕ απ]άἄαπι 

Ἀπασμαιρίαἶ πδα Υοπίςςθ : 6ἱ, ῥογ οσο γος γα Γἱαγη ΠΙΠΊΘΗ. 

1050, ποβίο Ίγαςοί πηηὶ οὗ Ιςίαπη Ιπιασίποπι , 5ἱ τοσ]ῖ σομοτῖς 

γίτο π]ο αδθἰη]]αγ].. Βαϊβατας ηἴπη εἰ 1]α; πει 8γτος πος 

5Ογ 5 π]]α ἵπ τε ἀθίθιίογος ἴ6Ιπεγο ἀῑχαιῖς. Ἐπο Ύθτο ΠΟΠ 

απαπέαπα αἆ τορίαπα ποβἰΠαίθπα, φἰπηΠαάἴποπι Π]απι αῇο- 

οἱο, 5εᾷ απαπίατη α 1]α Ρπίογα.. ΟΠΙΠΙ εΠΊπα ΡΓΙΠΙΗΠΗ Ρεθ- 

σι]ηιας Υοδίταπη Τη ΤΡΕΠΙ γοηῖ, βία {ἴπα απἱάθπη Ῥογομἶδιις 5 ΕΠη 

εοπδρεοῖα ππαρηΠαάἶπα, εί ροή αάἶπο, αἱ οἴγίαπα Π πΊετο, 

αἳ τοΠἙ πα οπιπὶ [αου]ίαίε ασ 5Ρ]οπάοτο.  Ἰαπαο ἀῑα αἲ Ἱξία 

επροβαπα, πες ρατ οΓαπι αἀπηϊγαοπϊ, αυαὶα απἷά ΠΗ ἄε Ἱη- 

5α]α αἀο]εςοση[ϊ αοῖαΙί αἲ Μοπε]αὶ ἀοππῃ. Εί ἀερεβαπη 

Ίνα αΠΙΠΙΟ αΏϊοῖ, αῖ γάστοπα α1Ώοπα ἵπ 6ο. οπ]ηηίπο οοηςί]- 

πίαπα, οἱ 5εοΙπά ή Ροδίαπα, οπηίθ5 

Ῥοπῖ5 Πονοπίεπι, οἴνῖίας απἱδ Ροββεῖ. 

10. Τία πεπαρε Ἰαβεῃς, 

ἀθιαβαπῃ, 

απ]ά ασοπάππα εδδεί, ]απα οοη»]- 

ΕΙ [αομ]ίαϊς απ]άεπα ἀἰοθιαϊ 5ΡΕΟΠΠΕΠ. γοῦῖς 

Ῥιαρογο ἀοοταίαπι οί Εαεγαί : απἴρας οπῖπα ῬγμεΓθπη 

ας, 5ἱ 5Π]οπ/[ῖο {αἶοπα αγΏοη ρΓα{ογΙΓεπ 2 ΟΠ ΓΘΡΑΠΗ οΠἶπη 

(ποσαο γεγτη οε]αῦο) απῖ εδοπέ ρήποῖίρος, εἰ απἴρις φαῖς 

αρριίσαης 56 οἱ ραΐτομῖς 1ρί αξο[5, ἀεϊπάς ααχ]µαίοτίρας 

π{] αἲ ππίγογδα Ῥοδδδί. Ηίο παῖ ποή ππια5 ασ5, αἱ ΑπΠα- 

οαικίά{, ἵδαπο Ῥαιραγας, Τοχατῖς, 5οᾷ πα], 4πἱΠ ΟΠΊΠΕ5 

οαάθπηα {απίυπη ΠΟΠ δάθια 5γ]]αβῖς ἀῑχοτε : ΜΗ απ[άσπα, 

Ἰοβρος., οἱ αΏϊ θουί ἀσχίνίσπο ἵπ. 1 Υπ], ποσο αᾶς {οἱ 

Ῥοπος. γίτος Ἰηγοπίας- ΥΕΓΙΠΙ 410 ππαχίπιε 5απί ποῦῖς γ]γῖ 

ορίϊπα, 5οπογθ αἱάσπα οἱ ἀΙρηϊίαίθ πα]έαπα θαρεῖοες 

οπηπίρας, ἀοοίῖπα αα{οπη εἰ οἰοηπεπ[ία Λος Π]ο5 ἀεοπᾶῖ 

οοπιραγανονῖ5 τ΄ Ῥγῶίοτοα ρορυ]αιί αιαίία ία Ποτοηί, αἱ 

Ῥ]απο απποπίαν : Πίαπο φπἰοφιι]ᾶ Π] νοιαπ!Σ γο]υηί οπίπῃ απο- 

απῖά ορίπχαπα οδί απο. Νάπα Ῥοπϊσηϊίαίεα Ἱρεογαπα αἱ ἴπ 

Ποδρίέος Παπιαπί{αίσπι, οἱ αποά ἵπ {αηία πιασηιπάἰπαπ απο 

Ἰην]αϊα Ἱοσσπη τεϊϊπαπαπέ, 6ἱ αποᾶ ἵπ Ἠ]α 5ο Ῥοπεγο]εηίῖα 

γοπογαδί]ος {απ1ος ῥγίαηί, οἱ σπα δἷηί Ρ]ασῖάϊ, «παπι 

{ασῖ]ες αεοθςδ!5,Παθεαπ{» ἴπῖο αἰῖς επαγατα Ροίοιῖς, Ῥεγίσμ]ο. 

Ραπ]]ο Ρο5ἱ ἰαείο. 

1. Ὀιαπο πηασίς παἰγουῖς, ον πα οαάθη(ιιθ ἆ0Π1Ο 5ΗΠΙ, 

β]ῑα5 οἱ Ῥαΐος : Ἰῖο απἱάσπη, 5ἳ Φο1οπεπι αἰ(πενη απ! Ῥοι]- 

αἶοπι αί Απςάσπα οοσίίας,, {αῑῖς: Π]Η5 τετο, αδὶ ΡΡΙΠΙΗΝ 

γἰαστϊς, ίαΜπη {ο αππίοιπη, 5ἱρί αἀ]πησοί, Ἱα Ῥτούγας εδε 

οἱ νΙΏῖ απαᾶσπα. [ογηιοδίαίς Ῥπ]οίιος : ἀείπᾶς ϱἳ Ἰοσυΐης5 

πἹοᾶο Γαδη]έ, Πῑοοί αππῖριας {ο ἀαγ]ποίο αδΙρΙέ, Ταπίαπη ἵη 

Ἰησια γοπογοπι Ἰαρεί ᾖανομῖς.  Ότης απἰάεπα πΙγε(Ρᾶ 

Μίαπία5 θΗΠῃ αιάἰπί αποίῖος ἵπ οοποἵοπθηι Ῥγοβιονίξ οαζη- 

τα5, 14 ααοᾷ αἰππί Αἰποπίεησίρας, απῖ {μα εγαϱ[, ἵπ ΟΗπία 

β]ϊο ασοἰᾶϊςεα : πςὶ αποᾶ 11ο5. φπἰάθπα ποπ. Τα ηα]{ο Ῥονί 

αππονῖς. Πία5, απο Ῥτοδοσπ Αἱαϊρίαάοπα Γαεναηΐ, ραπαἰές 

Ίχαπο Υογο ΠΟΠ απιᾶί Πιοᾷο οἴνίία», 5εᾶ τογεγοπ[ῖα /αΠ1 δα” 

(απ: ἀθπίηπα πΠαΠα ου ῬαῬ]ΙοΠὰ ποδί Ρα ΒΟΠΙΙΗ ο5ί, οί 

πιαχίτια οπηηῖ ης α(Π]ίίας,, Ἠίο νῖς ! 9] ἰσίίως εἰ 1ρ5ε οἱ {ροία5 

Ραΐοι τοἙρίαηί {6 οἱ απιίμΠα 50 [αοῖαπέ, οἶγιαίοι Ἠάρος 

κο 
τοῦ δέξαιντό σε καὶ φίλον ποιήσαιντο, πᾶσαν ἔχεις τὴν ; υπἱγεισᾶμι : εἰ Ίου βοίαπα ορΏ5 εσί» αἱ ππαη εἰρπίβοα[ίοΠει 
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πόλιν, καὶ ἐπισεῖσα, χρὴ τὴν γεῖρα, τοῦτο µόνον, καὶ ] νο]υπία(ἶ5 οὐαπί, πεπο απηρίίας ἄο {αἶς Γου[αηῖς ἀπηίιανο 

οὐχέτ ἐνδοιάσιμα τὰ σα. ἘΤαῦτα νὴ τὸν Δί’ ἅπαντες 
ἔλι ἰ χρὴ καὶ ὅ ἐπάγειν τῷ λόγω, καί µοι Τδι ἔλεγον, εἰ χρὴ καὶ ὅρχον ἐπάγειν τῷ λόγῳ, καί µοι Ίδη 

ος ; ; 
πειρωμένῳ τὸ πολλοστὸν τῶν προσόντων εἰρηκέναι 

ο Υψ ΄ 

ἔδοξαν. «Οὐχ ἕδρας τοίνυν οὐδ) ἀμθολᾶς ἔργον, » ὥς ὁ 
- 5. / 

Κεϊός φησιν, ἀλλὰ χρὴ πάντα μὲν κάλων χινεῖν, πάντα 

δὲ πράττειν καὶ λέγειν, ὡς φίλοι ἡμῖν τοιοῦτοι γένοιντο" 
ο πω ο 

Ὢν γὰρ τοῦ) ὑπάρξῃ, εὔδια πάντα χαὶ πλοῦς οὔριος 
Ν / 

καὶ λειοκύμων Ἡ θάλαττα καὶ ὃ λιμὴν πλησίον. 

ΧΧΥ. 

ΔΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗΕΙΝ. 

1. Ἀθδηρίς αις φασὶ Λυσιμάχου Ίδη βασιλεύοντος | 

ἐμπεσεῖν τι νόσημα, ὢ καλὲ Φίλων, τοιοῦτο: ππυρέττε ειν 

μὲν Ἱὰρ τὰ πρῶτα πανδημεὶ ἅπαντας ἀπὸ τῆς πρώ εν 
εὐθὺς ἐρρωμένως καὶ λιπαρεῖ τῷ πυρετῷ, περὶ δε, 

ἑθδόμην τοῖς μὲν αἷμα πολὺ ἐκ ῥινῶν ῥυὲ ν, τοῖς ὃ- 

ἐπιγενόμενος, πολὺς καὶ οὗτος, ἔλυσε τὸν πυρετόν. τρ 
ον ὸ δὲ τι πάθος περιίστα τὰς Ἰνώμας αὐτῶν: ἅπαν- 

τες γὰρ ἐς τραγῳδίαν παρεκινοῦντο καὶ ἰαμθεῖα ἐφθέγ- 
γοντο καὶ μέγα ἐβόων, μάλιστα ὁ δὲ τὴν Εδριπί ίδου Ἀν- 

δροµέδαν ἐμονῴδουν καὶ εν τοῦ Περσέως ῥῆαυ ἐν 
μέρει διεξῄεσαν, καὶ μεστὴ ἣν ή πόλις ὠχρῶν ἁπάν-- 

των καὶ λεπτῶν τῶν ἑέδομαίων ἐκείνων τραγῳδῶν, 

. Σὺ δ) ὦ θεῶν τύραννε κἀνθρώπων Ἔρως, 

καὶ τὰ ἄλλα μεγάλη τῇ φωνῆ ἄναθοώντων καὶ τοῦτο 

ἐπὶ πολὺ, ἄχρι δὴ γε υμὼν καὶ χρύος δὲ μέγ ἵα γενόμενον 
ἔπαυσε ληροῦντας αὐτούς. Αἰτίαν δέ μοι δοχεῖ τοῦ 
τοιούτου παρασχεῖν Ἀρχέλαος ὃ ὁ τραγῳδὸς, εὐδοχιμῶν 

τότε, μεσοῦντος τοῦ θέρους ἐν πολλῷ τῷ φλογμῷ τρα- 
δν / ον το αν λλνν {9 ς /Σ Ἐ ο} δν 

γωδήσας αὐτοῖς τὴν Ἀνδρομέδαν, ὡς πυρέξαι τε ἀπὸ 
τοῦ θεάτρου τοὺς πολλοὺς καὶ ἀναστάντας ὕστερον ἐς 

τὴν τραγῳδίαν παρολισθάνειν, ἐπὶ πολὺ ἐμ. Φιλοχωρού- 
σής τῆς Ἄνδρομέδας τη μνήμη αὐτῶν καὶ τοῦ Περ- 

σέως ἔτι σὺν τῇ Μεδούση τὴν ἑκάστου γνώμην περι- 

πετοµένου. 
Ὡς οὖν ἓν, φασὶν, ἑνὶ παραθαλεῖν, τὸ Ἄβδηρι- 

τικὸὺν ἐχεῖνο πάθος καὶ νὺν τοὺς πολλοὺς τῶν πεπαι-- 
ος τς 

δευμένων περιελ ἠλυθεν, οὐχ. ὥστε τραγῳδεῖν ---- ἔλατ- 
η 

τον γὰρ ἂν τοῦτο παρέπαιον ἀλλοτρίοις ἰαμθείοις, οὐ 

φαύλοις κατεσχημ. ένοι --- ἀλλ ἀφ οὗ δη τὰ ἐν ποσὶ 
ταῦτα κεχίνηται, ὃ πόλεμος ὃ πρὸς : τοὺς βαρβάρους καὶ 

τὸ ἐν Ἁρμενία τραῦµα καὶ αἳ συνεχεῖς νῖχαι, οὐδεὶς ὅστις 
ον ις η / ο ο Φλ θ/ν 

οὐχ Ἱστορίαν συγγράφει; [εᾶλλον δὲ Οουχυδίδαι καὶ 
Ἡρόδοτοι καὶ) Ἐ Ἐενοφῶντες ἡμῖν ἅπαντες» καὶ ὣς ἔοι-- 
κεν, ἀληθὲς ἄρ᾽ ἣν ἐκεῖνο τὸν: «Πόλεμος ἁπάντων πα-- 
τὴρ,» εἴ γε καὶ συγγραφέας τοσούτους ἀνέφυσεν ὑπὸ 

μιᾶ τἩ δρυῃ. 
. Ταῦτα τοίνυν, ὢ 
ο λοονςς τος 

µε τὸ τοῦ Σινωπέως ἐχ' 

Ε / 
ούοντά 
δ 

ιλότης, ὁρῶντα, χο φι χ 
Π 

κεῖνο εἰσηλθεν' ὁπότε γὰρ ὅ { ροηςίς Π]αά 5αρΗ{. 

Πεμ. ἨΠαο, ἴία ππο φαρίίο (5ἱ Πας[αγαπάιπα αὐ[ίσσγο 
ογα[οηί [ᾳ5 ο5ἱ), ἀϊχονηπί απ]νοιςί : οί πηϊί ]άπ1 οχροηοη1, 

γὶκ αἰἰαπαΠα 46 πω] 15 ραγίοΠΙ 6οΓΗΙΗ, απα) ἱπδιηί, ἀῑχίδοο 

γιεραπίας. ΧΟΠ βίας ἀεδίάεπαί απί ἀῑ[ογοια!, πί 065 

Ροεία αἴξ, Ίαπα ἴειπριας αδἰ, 5ος ΓΙΠΕΙΙ ΟΠΟΙΑ Ππονθγα 

ορονίεί, [ασθγεσιε εἰ ἀῑσεναο οπηπῖα, Πἰ αἱ απηῖοὶ ποβίς Παπ. 

Ἠου ομίπα 5ἱ οοπ[{σοιξ, 5εγεπα οπηπία, οἱ 5οοππάα. παγῖσα- 

Πο, οἳ πιο! Πασία Ἰοη]ίου πιοίαπη ππατα, 6ἱ Ρος ἵπ Ῥο- 
ΧΙΠΙΟ. 

ΧΧΥ. 

ΟΓΟΜΟΡΟ ΗΙΡΤΟΒΙΑ 6ΟΝΡΟΒΙΡΕΝΡΑ 811. 

1. Αβάσνϊίας ἀῑοϊίαν Τγ5ἴππασ]ο Ίαῦα τερηαηίθ πποΏια5 Πῃ- 
ναδίς5ο, παῖ ]αουπάἰδίπιο Ρο, {αἱ15: ῬίπΊάπα οπἶπα Γδρηί 

οογιθρίαπα 6556 ΙΠΙγειςαπα οἰν]ίαίοπα, οπ(ἱ6 δἰα(ἴπι αὐ ἹΠῖ- 

Πο γε]επιοπ{ἱδαίπια οἱ οοπ[ῖπα : οἶτσα 4ἴθπῃ Υθγο 5δΡΗΠΙΠΗΠΙ 

5 εαησι]5 οορίοδα5. παπίριας Πποης, αλῖς 5ιάοι Φ1Ρ6ΙΥο- 

πίθης Ίαύσις οἱ 1ρ5α, [εργίπα 5ο]. Αἱ Π]α Γομεῖς ἵη τἱαἶσι- 
Ίαπα απαπόαπ1 α[ἴοοΠοποΠα πηθηίος ΠΠΟΡΙΠ οοΠ]θοῖ{ : ΟΠΊΠΕ5 

ας παρράίαπα Υο]αΓ [ατού οοτγθρίΙ ΓογοβαπίΗς, οἱ ἰαπιρίσα 

τοσα ρα εἸαμπαπίος γα]ίἀς, πιακίπιο γοιο Ειρίάθα, Αι- 

ἀτοπιοω εαπίἶσα πιοδι]αίο Ῥτοπιποίαβαηί, οἱ Π]απη Ροιβοῖ 
ογαΠΙΟΠΕΠΙ Ρε γίοςςδ ἀθο]απαραπί. Ῥ]επα ἰσίαν α1ῃς. ογαξ 

Ρα]]άα πα παπα οἱ εχίομπαία, δρ ἀπαπίς. Ἱπφπαπη Π]ίς 
{ασωά!ς, 

Τασπθ. ο ἀεοναπῃ αί(αε Ποπιῖπαπι 5γθ τοχ, ΑΠΙΟΣ, 

αἱ πείσπα νους Ππαρπα. ργος]απιαπρας, άσμα ἀἴπίῖπο, 

ἆοπος 5οἱ]ϊσαί Ἠΐσοπης οί σο]α ππασπαη Γαοίαπα ἀε]ϊταπίας εος 

βἰδίθιθί.. ΟαΠδαη Υογο τηϊμ] γἰάσίαγ εἶας τοὶ ργῶριῖςδε ΑΙ- 

οπε]αι5, ἑζαρα415 οα αίαία [αγογθ ἸοπηΙπΙπα Ποτεης, αι 

πιθθία «δίαίο Ρος πππ]ίαπη αδίαπα, Απάτομισάασπι Π]ῖ5 εμα- 

ταί, α4θο αἱ αΏ 1ρ5ο (Πιοαίτο παπα] Γομγίοϊίατθηί, οἱ τί οοΠ- 

γαια]δδοηί, ἀεϊπάς ΤΠ [γασορᾶίαπα ἀε]αβοτεπίαν, πἱροίο 4πο- 

γΗΠΗ ΠΙοΠΙοΓία: ἀἰπΠηο Ιηδίάετεί Απάτοπιεῦα, εἰ Ῥογδεις 

ουσ 5µα. Μοάασα θἱησι]ογατη μπεπίες αἆμαο οἴγοιπινο]ία- 

τοι. 

2. Βἱ δαν ππαπι, αποά αἰπηί, α[ίενϊ εοπιρατατθ [ᾳ5 οδἲ, 

Αμάσνϊῖοις ἴ]α ππονβας πιπο αποπιπο οναάΠίογαπα πηπ]ίος 

οσσπρανέ, ποῦ. Ἠ]ο5 απἰάεηι αἲ (ναραᾶῖας ασαπέ (Ἰετίαε 

επίπη, ἷο ἀομγατοηί, 5ἱ ἰαπηρῖς αἰίοπί5 πες πια]ῖ5 εαρίῖ {6Π6- 

τοηίατ), 5εὰ οχ 4πο Ρυῶδεῃς Πίο πιοίας αχδΗέ, Ῥε]απι, 

Ἱπαπαπα, οοηίτα ΡαιΏαΓος, εἰ να]ηας η Αγπιοπία αοζθρίπΠη, 

εί γἱοίονία ρογρείαῶ; Ώθπῃο ο5ί απἶῃ οοηδόηραί Πβίοίατη, 

Ροίῖμ5 γοτο Τογαἶάες ποβί5, οἱ Ηετοάοίῖ, οἱ Χεπορ]οπίος 

5υΠ{ ΟΠ1ΠΟΣ : Ῥγοίηάς, αἱ γάδίατ, γετατη θιαί 11, Ῥ6Ιαηι 

οπηΠΙΗΠΙ 6556 Ῥαΐ16πα, δἳ οαπα {οἱ ΠΙπιετο Ἠϊδίοτῖεος Ίος 

απο Ἱηροία σοηυῖῖ, 

3. Πωο στ, απηὶσδ, γιάεηίαπα τη αἱ αιιάἹεπίοπι ΦΙΠο- 

παπα οπΊπ] Ίαπι αρρτορίπσιαγο ΟΙ 
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λιππος ἐλέγετο ήδη ἐπελαύνειν, οἳ Κορίνθιοι πάντες 

ἑταράττοντο καὶ ἐν κο Ἴσαν, 

ζων, ὃ δὲ λίθους π 

τείχους, ὃ δὲ ἔπαλξιν ὑποστηρίζων, ὃ δὲ ἄλλος ἄλλο 

τι τῶν Ἰρησίμων ὑπουριῶν. Ὅ δὴ Διογένης ὁρῶν 

ταῦτα ἐπεὶ μ.ηδὲν εἰχε εν ὅ τι καὶ ος τοι --- οὖδεὶς 

γὰρ αὐτῷ ἐς οὐὸ δὲν ἐχρῆτο --- διαζωσάµενος τὸ τρι- 

θώνιον σπουδΏ µάλα καὶ αὐτὸς ἐκύλιε τὸν πίθον, ἐν ᾧ 

ἐτύγχανεν οἰκῶν, Κρανείου: χαί 

τινος τῶν συνήθων ἐρομένου, Τί ταῦτα ποιεῖς, ὦ Διό- 

Ύενες» Κυλίω, ἔφη, κάγὼ τὸν πίθον, ὥς μὴ μόνος ἁρ- 

ο. 
, 

ὃ μὲν ὅπλα ἐπισκευᾶ-- 

πραφερων, ὁ δὲ ὑποικοδομῶν τοῦ 

ἄνω χαὶ χάτω τοῦ 

γειν δοχκοίην ἐν ποσούτοις ἐργαζομένοις. 3 

4. Καὐτὸς οὖν, ὠ Φίλων, ὡς μὴ μόνος ἄθ ρωνος εἴην 

ἐν οὕτω πολυφώνῳ τῷ παιρῷ μηδ᾽ ὥσπερ χωμικὸν δο- 

ρυφόρηµα κεηνὼς σιωπῇ, παραφεροίµην, .. ὣς ἔχευν 

ὑπέλαθον, ὁ ὧς δυνατόν µοι κυλῖσαι τὸν πίθον, οὐχ ὡς 

Ἱστορίαν συγγράφειν οὐδὲ πράξεις αὐτὰς διεξιέναι” οὐχ. 

οὕτω μεγαλότολµος ἐ ἐγὼ, μηδὲ τοῦτο δείσης περὶ ἐμοῦ: 

οἶδα γὰρ ἡλίκος ὁ Ἀίνδυνος, εἰ κατὰ τῶν πετρῶν χυ- 

λίοι τις, χαὶ μάλιστα οἷον τοὺμὸν τοῦτο πιθάχνιον οὐδὲ 

δεήσει γὰρ αὐτίχα 

ταίσαντα συλλέ- 
πάνυ καρτερῶς χεχε εραμευμένον" 

µάλα πρὸς μικρόν τι λιθίδιον ρεσρ 

γειν τὰ ὄστραχα. Τί οὖν ἔγνωσταί μοι καὶ πῶς 

ἀσφαλῶος μεβέε ἔω τοῦ πολέ έμου, αὖ τὸς ἔξω βε έλους ἑστὼς 

ἐγώ σοι φράσω. «Τούτου μὲν χαπνοῦ χαὶ χύματος » 

χαὶ φροντίδων, ὅσαι τῷ συγγραφεῖ ἔνεισιν, ἀνέξω ἐμαυ- 

τὸν εὖ ποιῶν, παραίνεσιν δέ τινα μικρὰν καὶ πο 

ταύτας ὀλίγας ὑποθήσομαι τοῖς συγγράφουσιν, ὡς χοι- 

τῆς οἰκοδομίας, εἰ καὶ μὴ τῆς ἐπι- 

τῷ δακτύλῳ τοῦ πηλοῦ προσαψά- 
νωνήσαιµι αὐτοῖς 

μας 
γραφής» αχρῷ ΥΕ 
μένος. 

Καΐτοι οὐδὲ τ 
ῃ ὦ- οι ὧν .», μμ ο κ αν 

σφίσιν ἐπὶ τὸ πρΆγμα., οὗ μᾶλλον ἢ τέχνης τινὺς ἐ 
Π 

τὸ βαδίζειν Ἡ ι βλέπειν ἐσθίειν, αλλὰ πάνυ ον χα 
υ ς 

πρόγειρον χαὶ ἅπαντος εἶναι ἱστορίαν συγγράψαι, ἦν 

τι 
ον 

3 ΔΑ 

χαὶ αὐτὸς, ὢ ἑταῖρε, ὡς οὐ τῶν εὐμεταχειρίστων οὐδὲ 
-ω 3 Ν 3 ο) 3 

ῥαθύμως συντεθΏναι Θα ίδω τοῦτ) ἐστὶν, ἀλλ, εἴ τ ; 

μηνεῦσαι τὸ ἐπελθὸν δύνηται: τὸ δὲ οἶσθά που 

-- 

ο ; ας ιό ααολή 
ἐν λόγοις καὶ ἄλλο, πολλῆς τῆς φροντίδος δεόµενον, ἦν 

ἳ 
τις, ὡς ὁ Θουκυδίδης φησὶν, ἐς ἀεὶ κτῆμα συντιθῃ. 

Οἶδα μὲν οὖν οὗ 
, μες | 

πάνυ πολλοὺς αὐτῶν ἐπιστρέψων, 
εδ ὁ Ελ) Ν / 3 λ ΑΝ Ν /᾿ σ / 

ἐγίοις δὲ χαὶ πάνυ ἐπαχθὴς δόξων, καὶ μάλιστα ὁπό- 
σοις ἀποτετέλεσται Ἴρη, καὶ ἐν τῷ κοινῷ δέδεικται ἡ 

Εἱ δὲ καὶ ἐ ο μον, ὑπὸ τῶν τότ ἱστορία. ἄκροασα- 

μένων, ος Ἡ πρι ξ ς ὡς οἳ τοιοῦτοι µεταποιήσου- 
ο τῇ / αι 

σιν ἢ µ. ετεγράνωαί τι τῶν ἅπαξ κεχυρωμένων καὶ 
σ 
Όμως 

νο νο) / 
ὥσπερ Ε. τὰς βασιλείους αὐλὰς αποχειμ.ενῶν. 

δὲ οὐ γεἴρον - πρὸς αὐτοὺς ἐκείνους εἰρῃσ' σθαι, ἶ ἵν᾽, εἴ 

ποτε πόλεμος ἄλλος συσταΐην ἲ Κελτοῖς πρὸς Γέτας ἢ 
᾿]νδοῖς πρὸς Ῥακτρίους ---- οὐ γὰρ πρὸς, ἡμᾶς γε τολµή- 

σειεν ἄν τις, ἁπάντων Ίδη κεχειρωμένων --- 

ἄμεινον συντιθέναι 

ἔχωσιν 
/ -- / 

τὸν ολο ας τουτον η. 
ν 
περ γε δόξη αὐτ ος ὀρθὸς εἶναι" εἶ δὲ μὴν αὖ τοὶ μὲν 

χαὶ τότε τῷ αὖὐτ ῷ πήχει ὥς τΈρ γαὶ γυν μετρούντων τὸ 

ΧΧΥΝ. ΠΩΣ ΔΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΑ. 4, 5. (1, ο -- 1) 

: οχετοῖία παποϊατείαν Ῥμήίρρις, 6οτπὴ! οπηπος ρου αν 
λ 

οἱ ορονΙ. [αοἱεπάο. Ιποιπιβογας ατα ποῇσστο ας, αἴας 

α[[ουγα Ἱαρίάος, αάς ΠΙΙΤΟΓΙΠΙ Ῥατίοπι αβείτήενε, ϱγο- 

ῥαρηασπ]άπ Γαοῖτο ας, ἀεπίαιε αἴας αἰῑπά οοσυΠη, απο 

ππαῖ ο5δεΠί, 5αρπηϊηίδίνατο. ἨὨίοσεπος γετνο νῖάρης Ἱρία, 

απατά. Ύπἱά Ρο(ἱςδίπιΙΠ αφετεί ΠΟΠ. Ἰαβθτεί, (πθηιο επῖῃι 

απδαπαπα 1ο αἆ α]απὶ τοπ αἰοραίας), 5αοσἹποίο ρα]οῖο 

«πο, 5ίπάίο5ο αἀπιοάσπι εἰ 1ρ56 ἀοππα, 1 απο {πα ἆσ- 

σοραΐ, γο]γογο ΞΙΓΞΗΠΙ ἀθοΓΞΙΠΙ 1 Οταπεο : οἱ [απ Πανῖαπι 

Ἰπίειγτοσαπίο αἰίαπο, ΟποΓδΠά σα [ασίδ, Ὠϊοσεπος» το- 

αροπα[ξ, ὙοἼνο οἱ 1ρ5ε 4ο, πο ο[ἴοξας ο.ςε 5ο]ας Γπίες 

{οί οσσαραίος γἰάραν. 

4. Παπ Ίρ5ε 6Ρο 4ποήπε, ΡΙΗΙΟΠ, Πο τη {5 5ο] 15 655ΕΠῃ 

ἵΠ νοσα] αάσο ἴ6ιπροῦα, ηθι. οοπηῖο ςαἰθ]Η1 Ἰηδίαυ Παπία 

ου6 ρε 5Ποπαπ {ΓαΠΣΙΤΘΙΗ, ἀθοσίε αλ γαίας 5151, Ῥτο 

νΊγηϊ ππε (ποσπα ἀομαπη νο]γοτα, πο α{ Πςίοπίαπα 5ογ10θ- 

ΤΟΠ, Πθ(Ι16 Π{ Ίρςα 6ΠΑΤΓΕΙΗ [αεία: ΠΟΠ Πα απζας οσο, πειτε 

4Ρ οα το {Ἡ πιοίαθεῖς ςα]α πποςς : πονῖ ομίπα απαη{απη δἷε 

Ῥογίοπ]απα, 5ἳ Ρος σαχα γο]ναί αΠηπῖς γκο {τη απα]θ ΠΙΘΙΠΗ. 

οδί ἀο]Ιο]Π1. πς 5αΐ ΑΤΠΙΟ απ]άεηα ορογα ΠπΙΙπο οοηδίτ- 

οἵππα τ εοσατ οπΊπα, 5ἳ τοὶ αἆ ραινΠῦα. Ἱαρίήαπα ο επάαπα, 

οσο. εο]σαια [οδία. ΟµΙά Ισ ἀθστείαπι πμῖ δέ, οἱ 

αποιηοᾶο. [πίας [η Ῥατίοηι Ρε] 5ίπ γεπίατας, οχίτα [6] 

Ἰαοίυη οοηδ[Ππ{ης ἴρδα, ΠΡΙ εΠαΓαΡΟ. «Πο πο ΓΙΠΠΟ ας 

Παοία » οἱ 5ο]ΠοαάΙπίριας απ Πἰς{ογίαΓΗΠα 5οπΙρίοΓεῦα ϱή6- 

παπί, αὐξίΙπορο 5αρίοης; αάπιοπΙίοπεπι ὙοΓο ΡάΓΥΑΠΙ 

απαπάαπα, οἱ Ῥαπέα Ίσο Ῥγαοσρία 5αᾖΊείαπα οί ροπΗρας, 

τί πῃοῦ» αποΠαο Ρατίες 5ἰπί Ἱῃπ άΙΠοαπάο, σοι Ἱπ Ἰηςοτ]- 

Ρίϊοπο πι]]α πιοῖ πηθη[1ο 51{, απῖ αχ{ΓεΠΊο {απΠΠΙ ἀῑσίίο Πα Π1 

αἰΠσοτίπι. 

5. ΟπαΠά Πα πδαμε αἀπιοπ]ῖοπε Ρ]εγῖααο ορι5 51βί ο55ε 

ρηίαπί αἆ Ίου ΠεσοΒαΠα, ΠΟΠ πηασίς (παπα ατίο (πα αι 

αὐ ποσάσπά πα, ααἲ γἰάεπάαπη, απ! εάσπά πα : 5εὰ [ασ ΗπΙΙΠ 

οπΙΠΙΠΟ οἱ ῬγοπαίηΠι οἳ απ[αςου]ήδό6 ε5δε, ποτε Ηςίο: 

πΙαΏὰ, ΙΠούο. φπἱς οἰοφαῖ, ασ” π πιοπίοπι γοπ]αηέ, Ροβ5ίΐ. 

Ἠου νοτο πο [ογίο ἴρ5ο 4ποφπα, 5οὐα]δ, ΎπαΠ ΠΟΠ. 5 

ον [αοΠληαϊς, πθας εχ 1ς απ ποσ[σοηίον οοπιροΠί Ρ05- 

5ἰΠί, 5οᾷ Ίου 6-»α, 5ἱ αι]ά εξέτη ἀῑσοπά!ϊ αγία αἰαᾶ, απσά 

πηη]ία οπγα Ἰπάϊσοαίς δί σαἰδ, αἱ αἱ Τμασγαίάες, Ῥο5565- 

ΞΙΟΠΕΙΗ Ππ Ρεγρείπτὴ «οποτε γα. Νονί οφπἱάοπι [ου μ 

πος. αἀπιοᾶση πηπ]ίο5 αἀγοτίανα Ιπήρεαπηγας απ αδάαηα 

σαιτ αἱ Ἱππρονίππας Ῥ]απα γίάσαν, 5 ρνασορίῖηι φπ1ρης 

Ίαπ Ρογ[οσία οί εἰ οδίοηδα ἵπ ραρ]σο Ἠήδιουία. 51 γεια 

οἵαπα Ἰαμάσία 5 αὐ 15 απ (παν πουαηίθπη απαἰογῖηί, ΤΠ 

καπία ΓΠαογ{ γε] 5Ροτατεο τοἰγαὐίαίατος αφαἰά ο[α5παος{ Π0- 

πιμες απί αΠίοι φορίανοδ οογά πα κεπιοῖ Πιαίᾶ 

απο[οιαρις 6 αυαδί ἵπ απ]ίς τορῖῖ5 νοροδίία οηί. Υδ- 

τΙΠ{ΩΠΊΟΗ ΠΟΠ. Ροβςίπα. Γαειῖ{ οἴσπ) αἆ Ἠ]ος 1ρ5ος ἀῑοία 

Ίος ε-δο, 1. 5ἱ 4παπάο Ρο] ατη εομΠείατ απ, αἱ Οεἱίαταπι 

αἀνοιδας ἄσιαςδ, απί οοπίτα Ῥασμίαπος Ἰπάοναηα (πο(πε 

οπίπα οοπίτα πος αμϊσαπαπα αμςίε {αὶο φπἰᾶ, ρογάομ[15 ΊαΠ1 

ουηίριας), Ἰπαροσηί 4ποπποᾶο. 6ΟΠΙΡΟΠΟΥΕ πηθ]ας ροςδίηί, 

αρρσαπάα Ἰας ποηα, δἱ (πἱάσπα τοσία 5 νιάραίαν επλε: 

5η μηίμιις, ἱρδί απίάοια [ΠΠ θα δη ἱμα, πα πυπο εὔαα, 



{1.5 - το) 
ο 3 Ν σα 3 / .. / -ᾱ 

πρᾶγμα: ὃ ἰατρὸς ὃξ οὐ πάνυ ἀνιάσεται, ἣν 

Ἀλθδηρῖται ἐκύντες Ἀνδρομέδαν τραγῳδῶσι. 
ον ΜΕ ει 

6. Διττοῦ δὲ ὄντος τοῦ τῆς συμθουλῆς ἔργου, 

εν γὰρ αἱρεῖσθαι, τὰ ὰ δὲ φε. ύχε ειν διδάσχει, φέρε πρῶτα 
ος 

εἴπωμεν ἄτινα φευχτέον τῷ ἱστορίαν συγγράφοντ τι καὶ 
τὸ 

ὧν μάλιστα χαθαρευτέον, ἔπειτα οἷς χρώμενος οὐκ ἂν 

ἁμάρτοι τῆς ὀρθῃς καὶ ἐπ) εὐθὺ ἀγούσης, ἀρχήν τε 
πα ης κών ἅς 9 

οἴαν αὐτῷ ἀρχτέον καὶ τάξιν ἤντινα τοῖς ἔργοις ἆφαρ- 

µοστέον καὶ µέτρον ἑκάστου καὶ ἃ σιωπητέον χαὶ οἷς 

Ξνδιατριπτέον καὶ ὅσα παραδραμεῖν ἄμεινον καὶ ὅπως 

Ταῦτα μὲν καὶ τὰ 

πάντες 

Ν 
τα 

Ξ ς ν 
ἑρμηνεῦσαι αὐτὰ καὶ συναρµόσαι. 

δες πο ον ; ρ άν 
τοιαῦτα ὕστερον' νῦν δὲ τὰς καχίας ἤδη εἴπωμεν, ὅπό-- 

ἂέ ; - ην π 
σαι τοῖς φαύλως συγγράφουσι παρακολουθοῦσιν. ὪἊ 

ἵο-, ’ 3. Ἀ 5 εά 

μὲν οὖν κοινὰ πάντων λόγων ἐστὶν ἁμαρτήματα ἔν τε 
καὶ 

/΄ -ᾱ Μ 

μακρόν τε ἂν εἴη 
Ε] πάν ς 

οὐκ ἴδιον" [κοινὰ γὰρ, ὡς 
ο αμ, ς 

ἁμαρτήματα ἔν τε φωνῇ καὶ ἁρμονία]. 

7. Ἂ δ) ἐν ἵ ἱστορίᾳ, διαµαρτάνουσι, τὰ τοιαῦτα ἂν 

α. ; λος 
φωνη ἁρμονία καὶ διανοία καὶ τῇ ἄλλῃ ἀτεχνία, 
. : - ρω Ἡ ΄ 

ἐπελθειν καὶ τῆς παρούσης ὑποθέσεως 
Ν ως 
ΕΦΤΝ» απαντων λόγων ἐστὶν 

εὗροις ἐπιτηρῶν, οἷα κἀμοὶ πολλάκις ἀκροωμένῳ ἔθοξε, 
καὶ μάλιστα ἣν ἅπασιν αὐτοῖς ἀναπετάσῃς τὰ ὥτα. Οὐκ 
ἄκαιρον δὲ μεταζὺ χαὶ ἀπομνημονεῦσαι ἔνια 

ος σ - Ἡ 
τῶν Ἴδη οὕτω συγγεγραμµένων, καὶ Ύµατος ς ἕνεχα 

πρῶτόν γε ἐχεῖνο, ἡλίκον ἁμαρτάνουσιν, ἐπισχοτήσα 
ον ΤΕ Β 

μεν. ἄν ε ως γὰρ. οἳ πολλοὶ αὐτῶν τοῦ ἱστορεῖν τὰ Ι ᾿ 
γεγενηµένα τοῖς 
3 1. 1 η 3 
ἐνδιατρίδουσι, τοὺς μὲν ο 

3 η 
τοὺς πολεμίους δὲ πέρα τοῦ µε τρίου καταρρί: 

μη οσα τς : 
ἀγνοοῦντες ὡς οὐ στενῶ τῷ ἰσθμῷ διώοισται καὶ διατε- 

. . πι υᾶ η 

3 
να ἐπαίνοις ἀρχόντων καὶ 

είους εἰς 
, 

σος πρ ῖτο ο πώς ἀλλά τις τείχισται Ἡ ἱστορία πρὸς τὸ ἐγχώμιον, ἀλλά τι µέγα 
ο κ Μο ον νο 

τεῖχος ἐν µέσῳ ἐστὶν αὐτῶν ά Ι ο λος ες ὃς ἄλλη) 
τοῦτο, δὶς διὰ πασῶν ἐστι πρὸς ἄλληλα 

ς 
ἐγκωμιάζοντι µόνου 

τς ς 
καὶ εὐφρᾶναι τὸν ἐπαινούμενον, καὶ εἰ Ψευ : 

οροντίσειεν: ᾗ δὲ 
.“. Γι 

στορία, οὐδ᾽ αχα 

την ἄρτ τηρν ίαν εοτον 

χαὶ τὸ τῶν μουσικῶν δὴ 
εἴ γε τῷ μὲν αἱ εε. ; : σά ; 

ἑνὸς µέλει, ὁπωσοῦν ἐπαινέσαι 

σαμένω 
ὑπάρχει τυχεῖν τοῦ τέλους, ῖς ἂν 
σώ ο σα 3 μ ο 

οὐχ ἄν τι ψεῦδος ἐμπεσὸν 

Ἀνάσχοιτο, 2 

φασι τὴν τραχεῖ 

ποθέν. 

8. Ἔτι ἀγνοεῖν ἐοίκασιν οἳ τ 
; ι ολο. 

μὲν καὶ ποιημάτων ἄλλαι ὑποσχέσεις κ ο χανόνες ἴδιοι, 
. 3 3΄ / 

ἱστορίας δὲ ἄλλοι: ἐκεῖ μὲν γαρ ἄκρατι ἡς ἡ ἐ ευθερία 

χαὶ νόμος εἷς, τὸ δόξαν τῷ ποιητῃ: ἔνθεος χὰρ χαὶ κά- 

τοχος ἐκ πισᾶν κἂν ἵππων ὑποπτέρων ἅρμα ζεύξα-- 
ΓΡ ο! νι ι) 

σθαι ἐθέλη, κἂν ἐφ᾽ ὕδατος ἄλλους ἢ ἐπ᾽ ἀνθερίκων 
ν ε / .. αρσα / Εμ ν 
ἄχρων θευσοµένους αναθιθάσηται;, Φθόνος οὐδεῖς, οὐδὲ 

τι σ ἦ 
Ἀ 

οὐ μᾶλλον π 

αν παραδεξ ασθαι ἄν τι ἐς αὐτὴν χατα- 

ὡς ποιητικῆς 

) 

ὁπόταν ὃ Ζεὺς αὐτῶν ἀπὸ μιᾶς σειρᾶς ἀνασπάσας 
3 -ω ο -ω α /. ΑΝ ἀ .) 

αἴωρῃ ὅμοῦ γην καὶ θάλατταν, δεδίασι μῆ ἄπαρρα- 

Ἰεΐσης ἐχείνης συντριδῃ, τὰ πάντα χατενε] 
κἂν Ἀγαμέμνονα ἐπαινέσαι θέλωσιν, οὐδεὶ 

Δι μὲν αὐτὸν ὅμοιον εἶναι τὴν χεφαλὴν χαὶ τὰ ὄμματ ἂν 

τὸ στέρνον δὲ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ τῷ Ποσειδῶνι, τὴν δὲ 
ζώνην τῷ Ἂρει, καὶ ὅλως σύνβετον ἐκ πάντων θεῶν | 

γενέσθαι δεῖ τὸν Ἀτρέως καὶ Ἀερόπης: οὐ γὰρ ἱκανὸς ὁ 

ΕΟΘΙΑΝΙΣ. 1. 

ὃ κωλύσων - 
5 
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ΤΕΙ πιθβαπίατ : ππεθίσις Υογο ΠΟΠ να]ᾶς αΠσοίας, οἳ ΑΏο- 

π1{» ΟΠΊΠΕΣ 5ιια γο]ηηίαίο ασαμί Απνουιοἅαιοι, 

6. ΟΠ] απίθμι ἀπρ]ον οοης[Πῖ οΏΠοῖαα 5ῇί, αοᾷ αἶῑα εἳ:- 

Ῥετε ἀοσεί, [απετε γθτο α[α : ασα Ρα ἀϊσαπιιας, συα 

Γασίεμάα 5ἷπί 5ο ρο(1 ς[οτῖαπα, οἱ α πἱρι5 ππαχῖπηθ 5ἲ)ί 

6αγενε ἀεβεαί : ἀεῖηᾶς φπἴρης ταβις πδας ποπ αΏθιτοί α γετα 

σα, ἆπάᾳπε γεσίο Ἰήποτα ἀπσαίς ᾳπο Ππῖ[ῖο ΠΠ εἲέ Πποῖρίρη- 
ἆππα, φπἶς ογᾷο, δῖὲ αοοοπηπποᾷαπάας τεβας, απ απῖακοι- 
{ασαπε ππδήξατα, απο ργῶεγευπζα φΠεπίῖο, απαἴριις ΙΠΙΠΠο- 
ταβάπα 58, απ» πηε]ας Ὀσογ[ίευ Ρ6ΓΟΠΓΤεΓΕ, ἀοπῖ(ς απο- 
πιοζο γετβῖς οκρῄσαπᾶα οπηπῖα οἱ Ἱπίου 5ο 5ἶηί οοπποείθηζα. 
Αίαιε Ἰσρο απῖάεπα οἱ 5Ιπη]]α Ἰής, ἀοϊπάς : Ίαπι πιΠΟ γετο 
γα ἀἴσαπας, ατα πια]ος 5οπρίοτος οοπηίαπίαν. Οι 
απίάεπα ἴπίίαν οπηῖ ἀῑο[ϊοπῖς αεποτῖ σοπιπιυπία ἱπδαπί Ῥεο- 

ἑαΐα, Τη εἰοσπίοπθ, 1η 6οππροΣΙΠοπα, ἵπ 5οηἰοπίῖα, ἴπ γο]ῖ- 

απῖς οοπίτα ατ[ῖς ρτῶσορία Ροδῇἵ5, Ἱοησιπη ΓΠπου! ρειςοηιῖ, 

εἰ Ἠπ]α5 α’σαπιθΠΗ ΠΠΙππς ῥγοριΊαπη οί. [Οοιηπιυπία 

επῖπα, αποᾶ πποζο ἀῑκί, οπηηῖς οτα(]οπῖς γΏίῖα 5ιηί ἵπ Ἱησιια 
εἰ οοπαροδίοπε, ] 

7. Οµ γεγο ἵη Ἠϊδίονία ρεεεκηέ,, ϱ8, 5ἱ οΏδειτατο γο]ῖς, 

ἱαμία Ἰηγεπίας, απα]ία πηῖμ] εἰίαπα, «αρο αιαἴθηέϊ τοςϊίαπίίος. 

πιάεραπίας, εξ πιαχίῖπιε 5ἵ οπηπῖας Π]ῖς ραΐα]ας αατος ρτᾶ- 

ἨῬπετῖς. Ἀθπαα τετο Ππίεπηρεςίίγυπα, Ἰπίοιθα οἰἴαπη «Ροεῖ- 

πηϊηῖς Έάαδα (πα άαπα ΕΟΠΙΠΠΕΠΙΟΓάΓΟ ΘΟΤΗΠΑ, ασ Ίαπι Ἱία 

ποπρία 5υπί. ΕΙ ρτίπαπι ααϊάσπα Π]αά απαπέαπα 5ἳ{ ΕΟΓΙΠΙ 

Ρεεεαίαπα Ἱπδριείαπιας, αποά οπη(Η{ γυ]σας Ποταπα ἆοσογο 

ασ [αεία εἰπί, εἰ Ἱη ἸαπάΊρας Ῥγίπορυπη αἴᾳια ἀποιηι 

Ιππποταπίασ, 5405 πῖάεπα ἰο]]επίος Ιπ ΞΗΠΙΠΙΙΠΙ, Ἠοδίος 

γετο πίτα πποὔπη ἀερηϊηποπίος : Ἰπηατὶ ιαπ] ΠΟΠ 4πσιςίο 

Ἰπίεγγα]ο ἀῑςιευηϊπαία εἰ δεραταία δἳί αΏ οποσπιῖο Ἠϊκέοτῖας 

566 πιασπιπα Ἠΐδος απαδί ΠΙΠΓΗΠΗ 6556 Ἰη{εγροδίυπα οἱ αἱ 

ππηςΙεΟγαπη τοςο υ{αΙΠΗτ, οσίανα; ἀπρ]ϊοῖς Ιπίθγνα]]ο Ἱ]αα ε 

| πνίσθιη ἀῑδίαγο : φἰᾳπίάσπα οπεοπ πα 5ο]βοπί ἵ]α. εο]α 

ομταὰ οδε, άποπιοάσοευππα πε Ἰααάαγε, εἰ οχμ]αγατε θα, αῖ 

Ιαμάαίας, αἳ, 5ἱ Ῥες ππεπάασία ΠΠεΙΗ ἴ]απ σοηςοημῖ ἀδίς, 

Ραταπα επγαγετῖές Ἠκίοτία γετο ππεπάασῖαπα, αποά [οτίς 

Ἱποά εξ, πα]]απα ας πε πηἰπΙπιαπα σπ]άθῃα [οταί, ΠΟΠ τηασῖς 

απαπα αδρείαπι ατίετίαπα τθεῖρετο απ]εππαπα ἵπ Ἠ]απι σ]α(]- 

Ποπε ἀε]αίαπα πατταπ{ ΠἹε(ΙοογΠ ΠΠ. 

8. Ισποίατε Ῥοιτο {αῑες τιάσηίατ, Ῥοείῖος αγίῖς οἱ οατ- 

ΠΙΙΠΙΠΑ αἱίαΠα ε55ο Ῥγο[ε5Σίοπεπα εἰ τεσα]ας ρτοριῖας : αἰῖας 

γονο Μϊδίοιῖα.  ἨΠο ομῖπα ἱππιοάεταία Ηβοτίας, οί Ίεν ιπα, 

απἰοφαιά ρ]ασπετῖί Ροεία: ααάπα οπῖπη ἀῑνίπο α[βαία Ῥ]οπας 

αἱ α Μαδῖς οὔσεςεας 5ἱί, εἰἴαπιςί αἰαίος επτγαῖ ε(πος γε 

Ἱπήπετο, εἰ 5ἱ α1ος 54ρεΓ ασυαᾶς, απί Ῥευ 5ΠΠηπηας αγὶςίας 

ἀεσατσατος εοηςΒίπαί, ἱπγῖάία πα]α εδ : ποπας, απ 

ἨΠοναπα φαρίίες παπα εαίεπα Τπ αἰέπια (τα]ιαί (οιταπα οἱ τπαΓθ 

ἰοπεαίαιε 5η5Ρρεηξᾶ, ππείπαπ{ πε ταρία Ί]α εοπίεταπ{ηγ ἆ46δ- 

Ίαρεα Π]α οπηπῖα :. ΥΕΤΙΠΙ εἴἴαπα 5ἱ Ἰαπάαγο ΑσαΠΙΕΠΙΠΟΠΕΙΙ 

ναμηέ, ΠεΠΙΟ οδί απί Ιπίετεράαί, Του απϊάσπι Ππαπα ςἰπιῖ]ειη 

οπραΐ οἱ οσπ]ο5. Ῥθοίας Γγαίπ Πλας Νορίαπο, οἰποίπταπι 

Ματα , αίμα ἴπ απίτεγδυϊη σοπιροςίίαπη 6 ἀῑ5 οπιηῖ μις 

Ποιῖ οροτίαί Αίτεϊ 6ἱ Αεγοῦος ΒΙάΠΙ : πθ(ε επίπι Ρατ δι- 

17 
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7εὺς οὖδ ὃ Ποσειδῶν οὐδ᾽ ὃ Ἄρης µόγος ἕκαστος ἄνα-- 

πληρῶσαι τὸ κάλλος αὐτοῦ. Ἡ 1 ἱστορία δὲ ἦν 

λακχείαν τοιαύτην προσλάθη, τί ἄλλο ἢ πεζή τις ποιη- 

τικὴ ο αρή ας µεγαλοφωνίας μὲν ἐκείνης ἑστερημένη, 

τὴν λουπὴν δὲ τερατείαν γυμνὴν τῶν μέτρων καὶ δι 

ἐπισημοτέραν ἐκφαίνουσα; Μέγα τοίνυν, μᾶλλον 

πέρμε τα τοῦτο καχὸὺν, εἰ μὴ εἰδείη τις χωρίζειν τὰ 
/ 

τινα κο- 

3 

ἱστορίας καὶ τὰ πονητικῆς» ἀλλ᾽ ἔπε εισάγοι τη ἱστορίᾳ τὰ 

τῆς ἑτέρας χομμώματα, τὸν μῦθον καὶ τὸ ἐγκώμιον χαὶ 

τὰς ἐν τούτοις ὑπερόολὰς, ὥσπερ ἂν εἴτις ἀθλητὴν τῶν 

καρτερῶν τούτων χαὶ χομιδῃ πρινίνων ἆλουρ σι περι- 

θάλοι καὶ τῷ ἄλλῳ κόσµῳ τῷ ἑταιρικῷ χαὶ φυχίον εν- 

τρίβοικαὶ ψιμόθιον τῷ προσόπῳ, Ἡρακλε ἴο ὥςκαταγέ- 

λαστον ἂν αὐτὸν ἄπε ργάσαιτο: αἲσ Ἰύνας τῷ χόσμῳ ἐκείνω. 

9. Καὶ οὐ τοῦτό φημι; ὡς οὐχὶ καὶ ἐπαινετέον ἐν 

ἱστορία ἐνίοτε" ἆλλ’ ἐν καιρῷ τῷ προσήχοντι έπαινε- 

τέον καὶ μέ τρον ἐπαχτέον τῷ πράγματι, τὸ μὴ ἔπα- 

χθὲ ς τοῖς ὕστερον ἄνα Ἰνώσομε ένοις αὐτὰ, χαὶ ὅλως πρὸς 

τὰ ἔπειτα χανονιστέον τὰ τοιαῦτα, ἅπερ μικρὸν ὕστερον 

ἐπιδείζομεν. Οἱ δ δὲ οἴονται καλῶς διαιρεῖν ἐ ἐς δύο τὴν 

Ἱστορίαν, εἰς τ τερπνὸν καὶ χρήσιμον, χαὶ διὰ τοῦτο 

εἰσποιοῦσι καὶ τὸ ἐγκώμιον εἰς αὐτὴν ὥς τερπνὸν χαὶ εὖ- 

ος τοὺς ἐντυγχάνοντας, δρᾶς ὅσον τάληθοῦς Ἠμαρ: 

τκασις πρῶτον | μὲν κιόδήλῳ τῇ διαιρέσει χβώμενου ἓν 

γὰρ ἔργον ἵστορίας καὶ τέλος» τὸ Χρήσιμον, ὅπερ ἐκ τοῦ 

ἀληθοῦς { μόνου συνάγεται. Το τερπνὸν δὲ ἄμεινον μὲν εἰ 

καὶ αὐτὸ παρακολουθήσειεν» ὥσπερ χαὶ κάλλος ἀθλητῆ, 

εἰ δὲ μὴ, οὐδὲν χωλύσει ἀφ᾿ Ἡρακλέους Ἰνέσθαι χαὶ 

Νι ἱκόστρατον Ἰσιδότου, γεννάδαν ὄντα καὶ τῶν ἄντα- 

γωνιστῶν ἑκατέρων ο εἰ αὐτὸς μὲν αἴσχι- 

στος ὀφθῆναι εἴη τὴν ὃ ὄψιν, Ἀλκαῖος ὃ δὲ ὅ χαλὸς ὁ Μιλήσιος 

ἀνταγωνίζοις το αὐτῷ, καὶ ἐρώμενος, ὥς φασι, τοῦ Νις 
Καὶ τοίνυν ἡ ἱστορία» εἰ μὲν ἄλλως τὸ 

τερπνὸν παρεμπορεύσαιτο, πολλοὺς ἂν τοὺς ἐραστὰς 

ἐπισπάσαιτο, ἄχρι δ) ἂν καὶ µόνον ἔχη τὸ ἴδιον ἔντε- 

λὲς, λέγω δὲ τὴν τῆς ἀληθείας δήλωσιν, ὀλίγον τοῦ χάλ- 

λους φροντιεῖ. 

ποστ ράτου ὤν. 

ρα... ο / η 
10. Ἔτι κἀχεῖνο εἰπεῖν ἄξιον, ὅτι οὐδὲ τερπνὸν ἐν 

2 Ἡ ον ως εν ορ σε ͵ 
αὐτῆ τὸ χομιὸδη μυθῶδες χαι τὸ τῶν Επαϊνων μάλιστα 

ης ν .) [4 / συ. 3 / πα Δ λ 

πρόσαντες παρ ἑκάτερον τοῖς ἀχούουσιν, ἣν μὴ τὸν 
µ ΔΝ πο 3 .ω 1λλὰ Δ Φ 

ρφετὸν καὶ τὸν πολὺν ὃημον ἐπινοῆς, ἄλλα τοὺς ὃι- 

χαστικῶς καὶ νὴ Δία συκοφαντικῶς προσέτι γε ἀκροα- 

σοµένους, οὓς οὐκ ἄν τι λάθοι παραδραμὸν, ὀξύτερον 

μὲ ἓν του Ἄργου ὁρῶντας χαὶ πανταχόθεν του σώματος, 

ἀργυραμοιθικῶς ὃ δΣ τῶν λεγομένων ἑ ἕχαστα Εξετάζοντας, 

ὥς τὰ μὲν παρα. εκομµένα εὐθὺς ἀπορρίπτειν,, παραδέ- 

γεαθαι δὲ τὰ δόχιµα καὶ ἔννομα καὶ ἀκριθη, τὸν τύπον, 

ο ο» ἀποβλέπάντα χρὴ συγγράφειν, τῶν δὲ ἄλλων 
Ξ ; σ ο κε 
ὀλίγον φροντίζειν, κἂν διαρραγῶσιν ἐπαινοῦντε.. ᾿Ἡν 
ο ως ς ες 
δὲ ἀμελήσας ἐκείνων ἡδύνης πέρα τοῦ μετρίου την ἵστο- 

4 /΄ 3 ὃ ωὉ. νὶ, 

ρίαν μύθοις χαὶ ἐπαίνοις χαὶ τῃ ἄλλη θα πεία. τάχιστ᾽ 
κ ς / 
ἂν ὁμοιαν αὐτὴν ἐξ Ξεργάσαιο τῷ ἐν Ἀνδία Ἡρακλεῖ: 

ἑορακέναι γάρ σέ που εἰκὺς εγραμµέ ένον, τῇ Ὀμφάλῃ 

δουλεύοντα, πάνυ σχευὴν ἐσ 
» λες 

ζλλόχκοτον σχευασμένον, 

ΧΧΥ. ΠΩΣ ΔΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΝ. 9, 10. απ - 4) 

Ώ6(ιθ Ματς, 0ἱ 5Ἱηση]ί ρου 5ο ρι]- 

ο πα ἴπεπα 1ία5 οχρ]εαηί. Ἠϊςίουία Υογο,, 5ἳ απαπη 14 βεπης 

πζπ]αΓίοποΠα. α5οϊκοαί, απἰά αλαᾷ απαπα ροάοςίτῖς απα ἆσπα 

Ροθ[ῖσα Π61, ππαση][ῖσο απἰάεπα 11ο ἀϊορπαϊ πεπετο ρναία, 

«ο ργα"»Ηρῖας το]ίαπας, πιδαίας πυπιονῖς, αἱ οὗ 14 Ἱρειηι 

πιασῖς οοηδρίοµαξ, οϐ οσπ]ο5 Ῥοπεῃς» Μασπιπα μίαν, ααἷη 

Ρία5 απαπα ππαρππα Πας νἴαπα, 5ἳ απῑς 56ρατατο αα; Ἠῇ- 

φιουία 5αη{, οἱ ροθίῖσα., ποσοῖαί, 5ος ἠΗςίουίας ῄαοαπα αἰ[ονῖης. 

ας Ἱπάπσαί, [αρυ]απα Ῥαία οἱ οποοπίαπα, εί απο 5! ἵη 

π{πούπο οχασσογα[ἶοπος : το]! δἱ απῖς αἰλ]είαπα 4ο τοῬηςίο- 

ΓΗΣ ΠΟΠ ΠΠΊΘΓΟ ΠΠΠΠΗ, 6ἱ ρίαπο Π]οῖς Ἱηδίατ ἀπτοταπα, 

Ῥιρηγοῖς γεδῖνας Ἱπάπαί τεἸαποσας ου] πιεγείηίοῖο, οἳ 

ποια α[ηῖσθί οθγιιςςἝππ(ι1ο [αο1εῖ : 4παπα, Ηονοσ]ες 1 γἱάθη- 

ἄππι Πάπα τοςἰάσγ, ἀδίπτραίαπα ου]{α Ι5ίο ἳ 

9. Νοφιθ Ίου ἀῑεο, απαδί ποη αἱ ἸαπάσπάΙπῃ δἷ ΠΟΠΠΙΗ- 

απαΏα 1η Ἠἰςίονία : 5οά, ἴεΠΠΡΟΓΟ ορρογίηπο Ἰαπάαπά πα, εἰ 

πιοῦς αῖς ποσο[]ο αμ] ροπά15, ἵπ παπί οᾳ Ία5 ΠΟΠ ΠΟ: 

Ἰοδία 5ἰί 5οᾳιεη!ῖς αγ! Ιοοίοτῖρας, εἰ οπηπίπο αἆ ρορ(ενϊζα ες 

τορπ]απα ἀἰγ]σοπᾶα, 5υηέ {α]ία, αἱ ραι]]ο Ῥο5ί ἀεπιοπςίταΡί- 

πας. Ομ γοτο ρπίαπί Ἠεπο 5ο Ηἱςίογίαπα ἵπ ἆμας Ῥατίες 

ἀῑνίᾶσγο, η 5πᾶγε οἱ π{11ε, οῦ οαπηο ΓΕΠ2 θἰίαπα οποΟπΙΙΗΠΙ 

η απ Ἱπ[ογαπέ, αξ Ἱπουπάππα απἰάάαπα εἰ Ἰεοίογος οχηῖ- 

Ίαια15., γἰάοπ) απαπέαπα αρειγαίη{ α Υθγο» Ρεῖπιο απΙάεπα 

ἀἰνίίομθ αιοᾶ. παπί ΓαασῖΣ ππαπη επ]πα ορΗ5. Μήδίονῖας 

οἱ Πηῖς, υΠΠίας, απ οχ γετο 5οἷο οοἡρίέαν.  Φαοηπαϊίας 

νθγο πηε]ῖις απἱάθπα εδί οἱ εἰ Ίρεα οομδοαπαίας, αἱ αἰληείαπα 

Ῥα]ομπάο. τ εἶπ. ππίπας, η] Ργοβμοβῖέ αποπηίπας 8 

Ἠογεμ]ο πιππογσέαν Νἰοοξιναίας ΤΙ4οΙ, βοπετοδ5 Υὶ; οί 

υ{τῖδπθ οοιεἰα{οσίριας πας Γοΐος, οεί Ίρ5α 5ἱί αδρεσία 

[ωαἱςδίλας, Λ]οσας απίοπα ΜΠοδίας, ρυ]εμες Πε, ουπι 

ἵρο εστία, αππαδίας αἄθο, αἱ αἴαμί, Ἀ]οοίγα!.  Ἠϊκίοτία 

Ἰσίαν, 5 απἴάθπι ΠπουπάΠαίεπη οοτο[ἱαη επ]αδάαπα Τηδίας 

αα[[οῖαὶ αηΗίαία, πσ]ίο.. 

Ρίΐ6Υ, πάπα Νερίαπας 

πΙΒίογος α)ο]εί : γοτΙπα ο Ἕπαπ]- 

ἅἷα Ῥγοργϊαπα. ΠΊοΔΟ ποθσοίταπα. ομηπίρα5 ππιογίς αμκο]ναί, 

ἀοσ]ανα[ίοποπα γογϊίας ἀῑσο, Ῥαομναάίποπι Ῥραταπα 6- 

ταβ]ξ. 

10. Π]ὰ αλιιο ἀῑσστο 6 το Γαθ]! , ης ᾖποππά ΠΠ] απΠάθηῃ 

55ο 1η Πςίονῖα αποᾶ δῖΐ Ρ]απο Γ{αΏα]οδπα οἱ Ἰαιάε5 ππαν]π]α 

πηο]οδίας ἵπ α{ταπιαθ ρατίοπα 6.56 απΙεΠΗΡΙΙ5, δἱ Πο. [00- 

σσ ορια] οἱ Ρ]ουῖς ππα ΠΠ πάίποπι εορῖέος, 5εᾷ Ἠο5, απί 

Παάἴσμηα 1ηογ6, φπίΠ. Ἱθγο]ο οα]ανηπία{ογυΠη 1ή5ηρθς α πα Γέανή 

5υπές 4105 πμ] Γασίαί ργωίθι]αρδη, αουίῖας γιάρηίες Α1ςο 

οί οκ οπιηῖ ρατίο οοτροτίςς ἔππα ἱταροζίίεα ταβοπο εἱηβη]α 

απο ἀἰσππίαν εχαπηπαηίες, αἱ αἀα]ίογίπα αΏ]ἰοίαηί ρτο(πας, 

Ῥνομα απίοπη οἱ Ιοσ]ήπια εἰ αεουγαία εχργεσδα τεοῖρίαπέ : 

απος γτάσ]ῖσαί Ἱπίαν 5ογίρεπά μπα ορογίεί τεδρίσεΓα, ΡάΡΙΠΗ 

απἴθηα οΗ αγ ΤοΠΙ(ΠΟΡ., οἱ νο] ἀἰπγαπαραπίαν Ἰαιάσπᾶο. 811 

15 ποσ]οοῖῖς, οοπαϊνοιῖς πίτα πιοᾶιηι Ἠϊίονίαπη [αρα 

οἱ Ἰααάΐρις οἱ Ἰεποσ]πῖο το](πο,, εἴῖο οαΠα 5ἴπιϊ]είη το άἰβετῖθ 

ΠΠί Ίη. Ἰωγᾶῖα Ἠογεπ]ϊ :. γοϊδίπιῖ]ο οί οπίπι αΠοποί επηι ἴε 

γ]άϊςεα ρἰείαπα, ΟΠΙΡΙΙαΙ. φεινἰοηίθυα, Παδίία οχογμαἑαπο 



(1. 15 - 1) 
.. / ια ν 

ἐκείνην μὲν τὸν λέοντα αὐτοῦ περιθεθληµένην καὶ τὸ 
«ή ο ιο 

ξύλον ἐν τῇ χειρὶ ἔχουσαν, ὡς Ἡρακλέα μεν οὖσαν, 
τ εν τν β. Μ .- / Δ 

αὐτὸν δὲ ἐν κροκωτῷ καὶ πορφυρίδι ἔρια ξαΐνοντα καὶ 
/ οα Ν σω .) / Ξ .ω α / σ Δ Ν 

παιόμενον ὑπὸ τῆς Ομφάλης τα σανδαλίῳ χαὶ τὸ 

θέχµα αἴσχιστον, ἀφεστῶσα ἡ ἐσθῆς τοῦ σώματος καὶ 
ν ή ο κω 5 κ... ο / 

μὴ προσιζάνουσα καὶ τοῦ θεοῦ τὸ ἀνδρῶδες ἀσχημόνως 

καταθηλυνόµενον. 
: ας µ 

11. Καὶ οἳ μὲν πολλοὶ ἴσως καὶ ταῦτά σου ἐπαινέ-- 
. ρα ος νι ρα / 

σονται, οἳ ὀλίγοι ὃ) ἐκεῖνοι, ὧν σὺ χαταφρονεῖς, µάλα 
π μι, : 

ἠδὺ καὶ ἐς χόρον γελάσονται, ὀρῶντες τὸ ἀσύμφυλον καὶ 
ε ερ ψ; 
ἀνάρμοστον καὶ δυσκόλλητον τοῦ πράγματος. Ἑκάστου 
αν αμ. Πα ο μεν ο ολλάςξ 

γὰρ δὴ ἴδιόν τι καλόν ἐστιν" εἰ δὲ τοῦτο ἐναλλαξειας, 
ος ρε στο 

ἀχαλλὲς τὸ αὐτὸ παρὰ τὴν χρῆσιν γίγνεται. ᾿Εῶ λέ- 

γεν ὅτι οἵ ἔπαινοι ἑνὶ μὲν ἴσως τερπνοὶ, τῷ ἐπαινου- 
κ 

µένῳ, τοῖς δ) ἄλλοις ἐπαχθεῖς, καὶ μάλιστα Ἄν ὕπερ- 

φυεῖς τὰς ὑπερθολὰς ἔχωσιν, οἵους αὐτοὺς οἳ πολλοὶ 

ἀπεργάζονται, τὴν εὔνοιαν τὴν παρὰ τῶν ἐπαινουμένων 
ο αν ες ος 

θηρώμενοι καὶ ἐνδιατρίθοντες ἄγρι τοῦ πᾶσι προφανῆ 
μ 3 3) Ν ο ΑΙ “. ΕΤΕΙ 

τὴν κολαχείαν ἐξεργάσασθαι; οὐδὲ γὰρ κατὰ τέχνην αὐτὸ 
νὰ ος 

δρᾶν ἴσασιν οὐδ᾽ ἐπισκιάζουσι τὴν θωπείαν, ἀλλ έμπε- 

σόντες ἀθρόα πάντα χαὶ ἀπίθανα καὶ γυμνὰ διεξίασιν. 

19. “Ωστ' οὐδὲ τυγχάνουσιν οὗ μάλιστα ἐφ {ενται" 

οἱ γὰρ ἐπαινούμενοι πρὸς αὐτῶν μισοῦσι μᾶλλον χαὶ 

ἀποστρέφ ονται ὡς χόλακας, εὖ ποιοῦντες, καὶ µάλιστ 

ἣν ἀνδρώδεις τὰς γνώμας ὥσιν" ὥσπερ Ἀριστόδουλος 
’ / ᾿ ρα . Δ ΄ Ν 3 

μονομαχίαν γράψας Ἀλεξάνδρου καὶ Πώρου, καὶ ἄνα- 

Ὑνόντος αὐτῷ τοῦτο μάλιστα τὸ χωρίον τῆς γραφῆς 
: ς ἃ υ /. εί 3 Ἡ 

---- ὤετο γὰρ γαριεῖισθαι τὰ µεγιστα τῷ βασιλεῖ έπιψευ- ἳ ζ 
δόμενος ἀριστείας καὶ ἀναπλάττων ἔ 

ὖ μη ἴ 
µείζω τῆς ἀληθείας ---- λαθὼν 

ερν 
ασ] 

ἐχεῖνος τὸ βιθλίον --- 

Ν ο 
τινας συτῳ 

ν ο επ ος πρ. ο εν 
πλέοντες δὲ ἐτύγχανον ἐν τῷ ποταμῶ τῷ “ὝΎδ ὁασπῃ 

--- ἔρριψεν ἐπὶ εφαλὴν ἐ ἐς τὸ ὕδωρς ἐπειπὼν, χαὶ σὲ δὲ 

οὕτως ἐχρῆν, ῶ Ἄριστόό θουλε, τοιαῦτα ὑπὲρ ἐμοῦ µο- 
νομαχοῦντα καὶ ελέ ἔφαντας ἕνὶ ἆχον τίῳς Καὶ 

ἔμελλέ γε οὕτως ἀγανακτήσειν ὃ Ἀλεξ ἑανδρος, ὅς γε 

οὐδὲ τὴν τοῦ ἀργιτέκτονος τόλµαν Ἠνέσχετο, ὕποσχο- 

Φονεύοντα. 

μένου τὸν Άθω εἰκόνα ποιήσειν αὐτοῦ καὶ µετακοσµή- 

σειν τὸ ὄρος εἲς ὁμοιότητα τοῦ βασιλέως, ἀλλὰ κόλαχα 

εὐθὺς ἐπιγνοὺς τὸν ἄνθρωπον οὐχέτ οὐδ' ἐς τὰ ἄλλα 

ὁμοίως ἐχρῆτο. 

19. Ποῦ τοίνυν τὸ τερπνὸν ἐν τούτοις, ἐκτὸς εἰ µή 
τις χομιδη νδητος τἴην ὥς χαίΐρειν τὰ τοιαῦτα ἐπαι- 

νούµενος, ὧν παρὰ πόδας οἳ ἔλεγχοι; ὥσπερ οἳ ἄμορφοι 

τῶν ρόχων. καὶ µάλιστά γε τὰ γύναια τοῖς γρα- 
φεῦσι -παρακελευόμενα ὡς καλλίστας αὐτὰς γρά- 

φειν' οἵονται γὰρ ἄμεινον ἕξειν τὴν ὄψιν, ἣν ὃ γραφεὺς 
αὐταῖς ἐρύθημά τε πλεῖον ἐπανθίση καὶ τὸ λευκὸν ἐγκα- 
ταμίξη πολὺ τῷ φαρμάχῳ. Τοιοῦτοι τῶν συγγραφόν- 

των οἳ πολλοί εἴσι τὸ ̓ τήµερον καὶ τὸ ἴδιον καὶ τὰ 

Χρηῶδες, ὅ τι ἂν ἐχ τῆς ἱστορίας ἐλπίσωσι, θεραπεύ- 

οντες, οὓς μισεῖσθαι χαλῶς εἶχεν, ! ἐς μὲν τὸ παρὸν κό- 
καὶ ἀτέχνους ὄντας, ε 

ερθολαῖς τὴν ὅλην πραγµατείαν ἄπο- 
/ 

έ 

πμ ν παος 
λακας π προδήλους ἐς τοὐπιὸν δὲ 
ς 
ὕποπτον ταῖς 

φαΐνοντας. 
ὴ 

κ. ς 
τις πάντως τὸ τερπγον ἡγεῖται χα- 
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ΡΙαπΠ6 αϊεπος Π]απη απἰάεηι ἱρείς Ἰαοπῖπα ἱπάυίαπα, εἶα- 

Υαππ(6 παπα [οπεηίθηα, πεπηρε απαδί Ηοιομ]ος δες ἱρειηι 

γογο ἵπ ογοσοία αἱ ρα]]α ΡΙΥριΤοα σαγροΠίσπη Ίάμας, οἱ 5α- 

ἀπο αἳ΄ ΟπηΡΜαΙΕ Ῥογοα5δΠ : 1η απο ἑπηρίςς ΠΠ] 

εδί δρεοίασμ]Ηπ, τουράθης α- οοΓρογθ γοδίΐ5 που καἲῖς αρρί]- 

σα, εἰ απ{σφιῖά ἵπ ἆθο ν]π]α εδ, ἱπάσεσοτο ο[ΙοΠΙαΗΠΙ. 

11. Αό να]ρας ᾳπἱάθηα Ίια"ο Ίρδα [ογία»»ο ἵπα Ἰαπάαγους : 

αἲ ΙΗ{ ραποῖ, 41ος ἴα οοπἰοηιηῖς, 5μαν]ίου 5αηο οἱ αἲ κα- 

Πεἰαίορα πάρα, γἰάοπίος χοπ αὐδιτάαπα, {ποσα Ι σπα 

εἰ οοπιρίπανί πεκρίαη, ΕίθηΙπ 5πα οπῖμο το ρτορνῖα 

(παπα οδί ρα]οηΠαάο : απαπα δἳ ἴα Ἱπηηπ{ανονίς, 4οίοΓΠ1Ο 

14 δυὴ ρου ἵρδιπα Ἠαπο α5ιπα τεδσΙάσιῖς. ΝΠΙΙΟ ἀἴσονα, Ἰαι- 

465 ἰίας απὶ Ἱπϊάσπα ογία»ςα Ἱποππᾶας 655ο, ΠΠ! αιπὶ Ἰααζα- 

ἴπη, οο[ενῖς γογο ταΥΟ5, ῥγῶδο πι 5ἳ Πηηιοβῖσας οχασσθ- 

γα(ἴοπος Ἠαμθαηί, απα]ο5 ἴ]ας νη]σας ςογρεηίίηι ΕΓαοῖε, 

4 απ αποπραΠέαγ ΘΟΡΙΠ1 απος Ἰαπάαηί Ῥοπογοίθπίίαια, οἱ 

ἵῃ 15 οο α5ᾳπο ππογαΠίαΗ, 4οπθο ππαπἰ[οδίαπα οπιηίριας αιι- 

Ἰα{ἴοπεπῃ ε[[οοθιηϊηί. Νθφιθ οηἵπα οἩΠ1 ατίε που {ασεγα πογηί 

πεφαα ορηπηρταπ{ αἀπ]αΠοποπα : 5οᾶ {ασ{ο Ἱππροία, σοηΓοΓ{α 

οπηηία εί ἹπεγοαΙρῆία εἰ παᾶα ροιδεαππίατ. 

. πο Πί αἱ πε αδδο(παπίατ απἰᾶσπι αοά ππαχίπιο 

οοποιρίκομηί. Οἱ οπῖπι αμ ἱροῖς Ἰαπάσηία, οὔίο τηπσῖς 

"1ος. Ἰαβοπί εἰ (απᾳπαπη αἀπ]αίογος ανθιδαπίς, τοσίο Πῖ 

(πἱάθηα, πιαχίπηα οἳ γη επί Ἱησαπῖο. Θποπιαάπιοᾶσπα, 

(υπ οΠίαίαη Αἰεχαπά τί οπηα Ῥογο ρασπαπα 5οηἰρε]κςεί 

Απϊδίορη]ας, οἱ ]απι ππαχίπιθ Πγῖ 5ἱ Ίουσπα οἱ τουίατοί, 

(ραίαραί πίτα ΠιακΙη]ανη 56 α τερο στα[ἶαπα Ἱπίπναπα, φποά 

πηθηίῖεπάο Γουίία απ) {απ [αοία ΠΠ αςἰνπονοί οἱ σεδία Ππασγοί 

γετο πηα]οτα), απιορίαπα Πο Πρραπα (οοπΙπποᾶ Πα απίοΠι 

π Ἡγάαξρε Παγῖο πανΙααναηί) ργαοἱρίίθπι ἵπ απ πατη αμ]εοῖί, 

Δά6Π5, Τε 4ποηπε 8ο οροιίομαί, Αηϊδίοαῖα, απ {α]ες 

Ρτο ππε Ρηβηας εἱηση]αγος Ιπίουϊ5, οἱ πο ]αομ]ο εἰαρμαπίος 

Ππίεγβείας. Ἐί εοπδοπίαΠδιπη οταί [ία Ἰπάἰσηατί ΑΙοχαπάτηπι, 

απ ποσα απομ]{οοίἵ οοπαίαὴ {]ἱςκοί, Ρο]οΙ{ 5ο ΑΙΊΠΟΠΟΠΙ 

εἰαίπαπη ἱρδίας [αοίατΗΠη οἱ ἵπ τοσῖς ςπππ]ασγΗη {παηςΓΟΥΠΙ8- 
ΗΡΙΠΙ 6556 ΠΙΟΠίΘΠ : 5ο αἀπ]αίοθια 5ίαΓἵπα ΠΟΙΙΙΠΘΗΙ 
Ἰπίοβίσεης, ποπ. απηρ]ίας Ἰ]ο πει αἆ αἶῑα φἰηΠίας τί 
απίθα δις ο5ί. 

19. ὉΡΙ Ιβίσας ἵπ Ἠήσου πουηάίας Π]α, πῖςὶ 5ἱ απῖς Ῥ]απο 

5ἰε5ιαρίάας, πέ 5ο ἵπ {αῖθις Ιααᾷαν! σαπᾶσαί, (ποΡΙΙΗ ο το- 

5Ηἰσῖο οδίοπά{ ναπῖίας Ρος»! 2 αἱ Πομη]πός ἀοίουπιος, οἱ ργῶ- 

5ορῖηι πα Πεγομ]ῶ, ασ» Ρἱείονῖρς Ππ]αησΠί, 5ο αἱ 4πᾶΠα 

Ρο ίρ]ας Ρἰησαπί: Ῥηϊαπέ οηἵπι «ροοϊοδίοτο 5ο [α{πγας 

Γασῖς, 5ἳ Ρ]α5 Πον]άΙ παρονίς Ρίοίου αβροιδανῖέ οἱ αἱ πα πη]- 

{ατα Ρἰσηιεπίο αὐμηϊσεποηί, Ταἶο ο5ί γι]σιας ΠςίοιἹεοταπα» 

απἳ Ῥγῶδοπ{{ {οπηρονἳ οἱ δα το οί ία, παπα 5ροιαπὶ 

εχ ΗΗκίονῖα, ου γἰαηί: 41ος Ῥοπατη οταί οᾶΐφδα, ἵπ ριῶσοπίῖα 

απἰάσπα αἀπ]αίοτες ππαπ][οςίος. οἱ αγίίς γαᾷος, ἵπι ΠΗΓΗ 

απίθηι 5ης οχασσογα[Ιοπίρας «αςρθοίαπῃ τοάσηίος {οί Πα 

μια Ἰφίοιῖα. φορμά ιπάῖαπι. 8ἱ σπἱ γοιο ρηίαί 

17. 
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ταμεμέχθαι δεῖν τῃ ἱστορίᾳ π πάση, ὃν. ἀλλὰ ἃ 

ἀληθεία τερπνά ἐστιν ἐν τοῖς ἄλλοις χάλλεσι τοῦ λόγου : 

ὧν ἀμελήσαντες οἳ πολλοὶ τὰ μηδὲν προσήχοντα ἔπεισ- 

νο 
Ἐγὼ δ᾽ οὖν καὶ διηγήσοµαι ὁπόσα μέμνημαι 

ια Ἰωνία αυγγραφέων. τινῶν, καὶ νὴ λα ἐν 

Ἁγαίς πρώην. ἀκούσας τὸν αὐτὸν τοῦτον πόλεμον ὃδιη- 

γουμένων" καὶ πρὸς Χαρίτων µηδε ὶς ἀπιστήση τοῖς 

λε χθησομένοις : ὅτι γὰρ ἀληθῃ ἐστι χἂν ἐπωμοσάμην, 

εἰ ἀστειον ἣν ὄρκον ἐντιθέναι συ Ἰράμματι. Εῖς μέν 

τις αὐτῶν ἀπὺ Μουσῶν εὐθὺς Πρξατο παρακαλῶν τὰς 

ἄψασθαι τοῦ συγγράμματος. ὈΟρᾶς ὡς 

' ὄρχὴ καὶ περὶ πόδα τῃ Ἱστορία χαὶ τῷ 
τῶν λό) Ίων πρέπουσα» Εΐτα μικρὸν ὑποθὰς 

ο τὸν ἡμέτερον ἄργοντα εἶκαζε, Οερσίτη δὲ 
ν Περσῶν βασιλέα, οὐκ εἰδὼς ὅτι ὁ Ἁχιλλεὺς 

αμιείνων ον αὐτῷ, εἰ αν μᾶλλον Ἡ Οερσίτην χα- 
θῄρει, καὶ εἰ πρόσθεν | μὲν ἔφευγεν ἐσθλός τις, 

σὺν 

ᾗ 
ιῆς 

τὸν 

δέ µιν μέγ᾽ ἀμείνων. 

ων σ 
ιτ σα 

3. ιά ασ -.” Ἱ Μ 

ἐγχώμιον, και ὥς ἄξιος εἴη 
1 Ν νά σξε ον ὰ ἃ ὰς αμ δι 

αυγγράψαι τὰς πρᾶξεις οὕτω ᾽αμπερᾶς οὔσας. δη 
ἳ , 

τὴν πατρίδα τὴν Μίλητον, προσ- 
ας οΨ ολ 

τοῦτο Ομήρου µηδε 
' 

Εἶτ΄ ἐπὶ τέλει τοῦ πριοιίου 
μεῖζον | μὲν ἀρεῖν 

5 ἣ 
δὲ χατιὼν ἐπήνει καὶ 

. ς ν : » 

τιθεὶς ὡς ἄμεινον ποιοι 
ὁ ος 

μνησθέντος τῆς πατρίδος. ἳ 

διαρρήδην χαὶ σαφ ὣς, ἐπὶ 

του 

Ξ ὑπισχνεῖτο 
ία ὺ δὲ απολεμήσειν καὶ βαρθάρους ὃ Ἑ χαταπολε 

τορίας οἵ -- 
μ ιο 

«Ὅ 

Ἱὰρι μιαρώσατος χαὶ χάκιστα ἁ καλούμενος Ὀδσλόη, γεσ σος 

πὰ ἡμέτερα, τοὺς 
αὐτὸς. ὡς ἂν δύνηται: καὶ ἠρξατό γε τῆς ἴστ 

τως» αἴτια ἅμα τῆς τοῦ πολέμου ἀργῆς διεξιών 

Πρξατο πολεμεῖν δί αἰτίαν τοιάνδε. 
Ξ πο. αλ 

15. Οὗτος μὲν τοιαῦτα. δες δε 
ες 

Θουχκυδίδου 
Ξ ; 

ϱ εἰκασμένος, λος μρηως Ὁπλωτης αχρος.ν 
ο 5 ἃ Ὃ λεν 

χαὶ τὴν ἀργὴν ὥς ἐκεῖνος σὺν τῷ εαυτοῦ ὀνόματι ἦρ ξατο. 
ο Δ 3 -- 

χαριεστάτ την ἀργῶν ἁπασῶν και θύμου τοῦ κ. ττικου 
Ἡ 

Αποπνέουσαν. Ὄρα Ἰάρ; « Νρ επ τέρηος Καλπουρνιανὸς 

Πομπηϊουπολίτης ξυνέγραψε τσι πόλεμον τῶν Παρ- 

θυαίων καὶ Ῥωμαίων, ὥς ἐπολέμ.ησαν πρὸς ἆλλ Ἴλους, 

ἀρξάμενος εὐθὺς ξ ξυνισταµένου.» Ὥστε μετά Ύε τοιαύ- 

την ἀργὴν τί ἄν σοι τὰ λοιπὰ λέγοιµι, ο. ἐν Ἄρμε- 

νία ἐδημηγόρησε τὸν Κερχυραῖον αὐτὸν ῥήτορα παραστη- 

σάμενος» Ἠ οἷον Νισιθηνοῖς λοιμὸν τοῖς μὴ τὰ Ῥωμπίων 

αἱρουμένοις ἐπήγαγε παρὰ Βου δίδου χρησάµενος ὅλον 

ἄρδην πλὴν μόνου τοῦ Πελασγικοῦ καὶ τῶν τ 

μακρῶν, ἐν ὃῖς οἳ τότε λοιμώξαντες ῴκησαν; τὰ δ᾽ ἄλλα 

χαὶ ἀπὸ Λϊθιοπίας ἤ ἤρξατο, ὥστε χαὶ ἐς Αἴγυπ τον χατέόη 

ο γῦν τὴν πολλὴν, καὶ ἐν ἐκείνῃ γε 

µεινεν εὖ ποιῶν. ᾿Εγὼ γοῦν θάπτοντα ἔτι αὐτὸν χα- 

ἀθλίους Αθηναίους ἐν Νισίόθι ἀπ]λθον 

λθόντος ἐρεῖν ἔμελλε. Καὶ 

αὖ καὶ τοῦτο ἐπιειχῶς πολὺ νῦν ἐστι, τὸ οἴεσθαι 

οἴς Θουχυδίδου ἐοικότα λέγειν, εἰ ὀλίγον 
ἐντρέψας ν αὐτοῦ ἐκείγου λέ Ίοι τις] μικρὰ κάχεῖνα, 

ὅπως καὶ αὐτὸς ἂν φαίης, οὐ δ αὐτὴν ἴδια]. Κάκεινο 

τχ ὧν τῶν 

ὶ ἐς τὸν βασιλέως 
κν ; 

λ Ε) 
ὡς και Οσα απεΛ 

ΧΧΥ. ΠΩΣ ΔΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΣΥΡΓΓΡΑΦΕΙΝ. 

| 

134 10. (1, το -- 3ο) 

οπηπίπο Πποππά πα αἀπηϊςίππῃ 655ε 4ερογο μήςίομία:, “53. φρᾷ 

απῶ οΗΠΗ γετϊαίο Ἱπουπάα η ἵπ αἲῑῖς ογα[1οπῖς ΟΓΠΑΠΙΟΗ- 

15, αρα περ]εοῖῖς γ]ρατες Π εα, απά; ΠΠ] αἲ τοπι [α- 

οἵσπί, που]οσηί. 

14. απαιε εσαἶάεπι πανταθο (15 πποπ]ηϊ πηροτγῖηιο 

Ίπ Τοπία οκ Ι5ιοηεῖς ααἰραςάαπα, οἱ ππομθτο]θ ἵπ Ασ]αῖα 

αποφαθ, πο ἴία ργίάεπα απά1τα, ἱά6μα 1ου Ῥε] αι παγγα(ἶομο 

Ρετ5οφπεηῖρις.  Εϊ ρου 6ρο Υο5 ταίΙαξ οΡΣθΟΤΟ;, ΠΘΙΠΟ Η]5 

ασ ἀῑεοπίαν Πά46π1 ἀεπεσοί : γθγα ΕΠΙΠ ε556 ἄε]θγαγο εἰῖαπα 

Ροδδίπα, 5ἱ ατβαπῖπα ε5δεί ᾖας]πταπά πα 5επρίο ΙΠίΘΓΡΟΠΕΙΘ. 

ΌὍπας απἱάθπα ΠΙοΓπα αααῖς α Μιςίς είαϊϊπι Ἱπ]απι [οσο 

Ῥτεσαία5 θα», αἱ ΠΙάΠΙΠΑ 5οΠρΗοπΙ 566ΗΠΗ αἀμιογθαΠί. 

γιάσμ᾽ απαπῃ εοπΟΙπππη ργϊπεϊρίαπῃ, ε{ αρίο 6ΟΠΥΕΠΙΕΠς ΠΙ5ί0- 

πο, ποάσπε {α]ο ουα]οπί5 σεπις ἀθοθτεί» Ταπα ραα]]ηα 

Ῥγοβγεδδις ΑοΠΙΠΙ απ]άεπα ποδίγαπη ρηποίρεπα οοπηραταβαί, 

Τμειςῖί αμίομα ΓοσεΙΙ Ρε(ςαγαΠα, Ἱσηατας ἰαηίο 51 ρτᾶ- 

5ἰαπίῖογαΠα ΠΗΙΙΓΙΠΗ [αἱσςε ΑσΠΙΠ τη, 5] Ηεείου εππροα5 απαΠς 

ΤΠουςίίον Ιπίογομιϊςδεί, οἱ 5ἵ απίο απἶάειῃ Εβὶςδεί [ο1ς 

αμααΐς, Ίππο απίοη « θαίςςοί πα Ιμαα Ῥγδίαπίῖου αἱίον. » 

Ῥεϊπάο 5Ώ]αηχΙ{ ἆά 5ο 1ρ5ο εποοπηΙαπα αποάασπα, (παπΠι- 

απε ἀἴσηις 5ἰί 5οπῖρίου οἰαιῖς αἀοο τεβα5 Ρεδ[ῖδ. ἆαπ γετο 

Ῥτοδτθςςας ΜΠείαπα Ιαπάαραί ραϊτίαπα παπα. δΗΡΠΙΟΕΠς, 

πιε]ία5 Ἠας ἰπ το [ασστο 56 41αΠ1 ΗΟΠΙΟΓΙΠΙ, όὐΙ ππεπ[ῖοηθηι 

ραΐῖα παδαπαπα Ἰπ]οσθϊ. Ὠείηάε ἵη Ππο ργοὔπήῖ ρυῇ16ς- 

Ῥαΐαγ ἀῑδετίῖς γει)ῖς εἰ οἶατε, 5ε εἰαίατάὴ ἵπ πΙα]ας τος 

ποδίτας, Ῥαγρατος απίσια, ααπίαπα ἵπ 56 ο5δοί, Ὀε]]ο εἰ 

Ίρδιπι ορρτεδδυτπα: αἴᾳπο Ιποιρῖεραί Ίου πιοᾶο μδίοπίαπα, 

εἴπιπ] 6ααδας Ρε] Ἱπορρίϊ Ρε/56δ(Πεης τα πρι γἱδδῖπ]α5 θηΊΠὰ 

]ο οἱ ρορρ]ηῖς οχοηρ]ῖς ρεγίατας Ὑοἱοσεδης, Ὀε]]ατο οα-- 

Ρἱΐ Ρτορίατ 6παδαπα 6] α5πιος]. 

15. Πῖο φπἱάεπῃ (αμα. ΑΠάδ τενο, ΤΠαογαἰᾶϊς απιυ]ας 

αὐςολαἰςκῖπιας ςοἴ]]οεί οἱ απαπα Ππιαχίπιο αἆ ατομείγρί φυϊ 

αἰπαϊΠ{μάΙπεπα οοπιροδῖέας, πΙαπα Πάπα αἱ Ἠ]α α 51ο πο- 

πηῖπο [οοῖί, εἰεραπίῖςςίπιαπα οπΙπΙαπα οχοτάίαπα, εἵ ααοά 

Ώνγπιαπα Αίουπι τεβο]οαί.. Έσεε επίπι: « Οτορετεῖας Οα]- 

ῥατηίαπας Ῥοπηρεϊορολίαπις ἀεξεῖρςίί Ῥε]απι Ρατ ο ΓάΠῃ. 

οἱ Ἠοππαπογαπα, αἱ Ιπίοι 5 ρΙσπατηΠ{ς ΙΠΙΙο [αοίο α 6ο. 

Ι6ΠΊἹΡΟΓΕ, ἆπο οοπΠα(απα θ5ἰ.» Ὁἱ Ροςί ἰα]ε εχογάίαπα, απά 

τοσα ΠΡΙ ἀῑσαπα, απα]ες ἵπ Αγπιοπία εοποῖοπες Παραεης, 

Ἰπ. πποάΊαπα ρτοάποίο 1ρ5ο ΟΟΓΟΥΓΦΟΓΗΙΑ ογαίοΓε ααΐ αιᾶ- 

Ίμα ΝΙςΙμοπῖς, απὶ Ῥοππαπαᾶς Ῥατίες ΠΟΠ ο55οπί 5εοι1, Ρε- 

φι]επίῖαπα Ππιπηϊκοπίέ, 5υπηίαπα πηπίπο οοπ[εγίῖηι ἰοίαπι ᾱ 

Τμπογαϊάᾳα, οχεθρίο 5οἱο Ῥε]αρσίεο εί ]ουσῖς πια ης, ἵπ 

ααἴρας ΠαβΙαταπί ππη ρεδίΠοπίῖα οοντερίί ὁ Οείεγυπα 6ἱ Ίρεα 

Ίπεερεταί αὖ Ἐλιορία , Πα αἱ ἀθϊηάς ἵπ Ἐδυρίαπι ἀεσορη- 

ἀογοί, οἱ ἵη τοσῖς ἴδινας Ρ]ατίηιας, οἱ Ῥοππα [αοίαπη, αποᾶ 

Ἱη Π]ῖς πιαηςίέ. Ἐππϊάθπη 5ερο]οηίοπι απο τη ΝΙςΙΡΙ Ππ- 

5ειο5 ΑΙποπίοηςος τοἸπαθης ἀδορςςί, απ ασσιΓαίθ Π05- 

5οπη ασ» α[ἵαπῃ ροδί ππεΠΙ ἀἰδορδδαπα ἀἰσίαγας ια. Νάπα 

ΤΗ5Η5 Ἠος οαπῃ γα]ᾶο [πε(πεης πιπο εδ, αἱῖ ρυ{επί που 

6-6 ΤΗογάἰάοἶς. φἰπαϊ]ία ἀἴσθτα, 5ἱ απῖς μαποῖς πππηπία[ἰς. 

ἵρφα μας Υουυα Ῥτο[εταί, [ηπία αἱ ία, αἱ 156 αποβιε 

ἀκειῖ5, πον..... Ῥτορπία]- Π]αᾶ Ραναη αὐεγαί ααἷα. οπηί- 



1; 5:50) 

ὀλίγου δειν π βέλη 

πολλὰ καὶ τῶν ὅπλ 

μαῖοι αὐτὰ ὀνομάζουσιν, οὕτως ἄνέ έγραψε, 

ὡς ἐχεῖνοι καὶ γέφυραν καὶ τὰ τοιαῦτα. Καί µοι ἐννόη- 

σον ἠλίκον τὸ ἀξίωμα τῆς Ἱστορίας χαὶ ὥς Θουκυδίδη 

ταξὺ τῶν Ἀττικῶν ὀγομάτων τὰ Ἰταλιωτικὰ 

ὥσπερ τὴν πορφύραν ἐπικοσμοῦντα 

πρέποντα χαὶ πάντως συνάδοντα. 

10. λλλος ὃ δὲ τις αὐτῶν ὑπόμνημα τῶν Ἱεγονότων 

γυμνὸν συναγα Ἰὼν ἐν Ίραφ η χομιδῃ πεζὸν χαὶ χαμαι- 

πετες, σἷον καὶ στρατιώτης ἄν τις τὰ καθ) ἡμέραν 

καὶ τάφρον 

2 
απ] (5 μη 5 ων ὁ « ν Ὠ επι εἰ [5] ο» [5] ο] ώ 

κ α 8. ων Ἡ 

ες) ἈἊ ἀπογραφόμενος συνέθηχεν Ἡ τέκτων ἢ χαπηλός τις 
λ 3 Ν 4 

συμπερινοσ στῶν τῇ στρατιᾶ. Πλὴν ἀλλὰ μετριώτερος ἔ 
ς γε ὁ ἴδι ώτης οὗτος ην, αὐτὸς μὲν αὐτίχκα Άηλος ὢ ὢν οἷος 

ην, ἄλλῳ δέ τινι χαρίεντι χαὶ θυνησομένῳ ἵσ τορίαν 

μεταγειρίσασθαι προπεπονηχώς. 'Γοῦτο µόνον ἦτια-- 

σάµην αὐτοῦ. ὅτι οὕτως ἐπέγραψε τὰ βιθλία τραγικώ- 

τερον ἢ κατὰ τὴν τῶν συγγραμμάτων τόχην” « Καλ- 

Παρθικῶν » χαὶ ὑπεγέγραπτο ἑκάστη ὃ ἀριθμός" χαὶ 
/ ο 

νὴ Δία καὶ τὸ προοίµιον ὑπέρψυχρον ἐποίησεν οὕτως 
3 ο] ο πρ / / 

συναγαγών' οἰκεῖον εἶναι ἰατρῷ ἵἹστορίαν συγγράφειν, 
ο ο δν. σν 

εἴ γε ὁ Ἀσχκληπιὸς μὲν Απόλλωνος υἱὸς, Ἀπόλλων δξ 

λιμόρφου ἴατροῦ τῆς τῶν χον τοφόρων ἕχτης Ἱστοριῶν 
ω τ 

Μουσηγέτης καὶ πάσης παιδείας ἄρχων' χαὶ ὅτι ἄρ 

ξάμενος ἐν τ Ἡ Ἰάδι Ίβάφειν οὐκ οἴδα ὅ τι δόξαν αὐτίχα 

µάλα ἐπὶ τὴν κοινἠν µετηλθεν, ἰητρείην μὲν λέγων καὶ 

πείρην καὶ ὑκόσα καὶ γοῦσοι, τὰ ὃ' ἄλλα ὁμοδίαιτα 

τοῖς πολλοῖς χαὶ τὰ πλεῖστα οἷκ ἐκ τριόδου. 

σα 
μ 

μ..ΞΥ ὄνουα 

ν ἲ ες ν 
µε δεῖ καὶ σοφοῦ ἀνδρὸς μνησθΏναι, το 

. / δν / φἳ δν» 
ἄφανεῖ κείσθω, την γνώμην ὃξ ἐρὈ καὶ 

ο ε ο2 ως 

η ο 

- 

- 

ϊ ᾿ ᾽ 
Κορίνθῳ συγγράµµατα, χρείττω πάσης 
κ. Γ ο 2 3 -ω γε. ντ 

ρχἩ μὲν γὰρ εὐθὺς ἐν τῇ πρώτη τοῦ προοι- 
1 3 υ) 1] -Ὅ ας ΕΞ 5» -« 

(πο ο ο Θ Ἡ η, υ- φω ϐϱ Ὃ 
; 

µίου πε εριόδῳ. συγηρώτησε τοὺς ἀναγιγνώσχοντας λόγον 

τς πάνσοφον ὃ δειζαι σπεύδων, ὡς μόνῳ ἂν τῷ σοφῷ πρέποι 

ἱστορίαν συγγράφει ν.. Εῖτα μετὰ μικρὸν ἄλλος συλλο- 

Ἰισμὸς, εἶτα ἄλλος: καὶ δλώς ἐν ἅπαντι σχήματι συν- 

Ἠρώτητο αὐτῷ τὸ προοίμιον. Τὸ τ ἵ 'ς χολαχείας ἐς χό- 

βον, χαὶ τὰ ἐγκώμια φορτι ικὰ χαὶ χομιδῃ βωμολοχικὰ, 

οὐκ ἀσυλλόγιστα μέν τοι» ἀλλὰ συνηρωτηµένα κάχεῖνα. 
νο ΥΣ) 

Καὶ μὴν χάχεϊ τνο φορτικον ο ωνο Οἱ καὶ ἥχισ τα σοοῷ 
ν αόμι 

ἀνδοὶ καὶ πώγωνι πολιῷ καὶ βαθεῖ πρέπον, τὸ ἐν τῷ 
προοιµίῳ εἰπεῖν ὣς ἐξαίρετον τοῦτο ἕξει ὃ ἡμέτε ος ος : 
ἄρχων, οὗ γε τὰς πράξεις χαὶ ἱλόσοφοι ἤδη. συγγράφειν 

δι 
αξιοῦσι: τὸ γὰρ 

πεῖν λογίζεσθαι ἢ 7 
3 ὠ Δ 

18. Ἰαὶ μὴν οὐδ) ἐκείνου ὅσιον ἀμνημονῆσαι, ὃς 
ἵνδε ἄργὴν ἤοξατο: «"Εργομαιἐρέων περὶ Ῥωμαίων τοιάνδε ἀρχην Ἡρξατο: «᾿Ερχομαιἐρέων περ ' 

καὶ Περσέων. » καὶ μικοὺν ὕστερον: « ἔδεε γὰρ Πέρ-- ρσέων, » καὶ μικρὸν ὕστερ ἔδεε γὰρ Πέρ 
/ κο Γ /’ στ 3 / 

σῃσι γενέσθαι καχῶς, » καὶ πάλιν: « ἢν ᾿Οσρόης, τὸν 
λ πλ) ἵ Ἕλληνες » καὶ ἄλλα πολλὰ 

-ω ρω 4. 1 ο 

τοιαῦτα. "ὌΟρᾶς: ὅμοιος αὐτὸς ἐχείνῳ, παρ ὅσον 
λ κά ς ψι / / 

μὲν Θουκυδίδη, οὗτος ὃξ Ἡροδότῳ εὖ µάλα ἐῴχει. 
Μιὸ . 3 ος /. Ἂ / 

19. ἌΆλλος τις ἀοίδιμος ἐπὶ λόγων δυνάμει Όουχυ- 
Εὶ ο ον ντα Ἀ- / ο Σ ο ῃ 

ἵοη και αυτός ομ.οιος η ὀλίγῳ αμιειγων αυτου, πασας 

τν ος 5 
τοιοῦτον, εἴπερ ἄρα, ἡμῖν ἔδει χαταλι- 

αὐτὸν εἰπεῖν. 

Οξυρόην ὀνυμέοι ζυροην ὀνυμεουσι, 

ον 

ΧΝΧΥ. ούοΜΟοΡΟ ΗΙΡΤΟΒΙΑ Ο6ΟΝΡΟΒΙΡΕΝΡΑ ΙΤ. 16 ---!9. 901 

υποῦ-ς Ὑὰρ αὐτὸς οὗτος συγγραφεὺς | ἵεγεπα : άσμα οπῖπα Ἠ]ο 5οπῖρίος ηλη]ία ο[ἵατη ΑΝΠΙΟΙΠΗ οἱ η]α- 

ιων καὶ τῶν ἄπλανηκ ασ, ὡς Ῥω- | ΟΙΠαΥΠΠΙΨΟΠετα, αἱ Ἠοπιαπί Π]α ποπηπα!, Ἱία Τη φοπρίπη» 

τοι{, [οβδαπα αἲ ΠΠ, οἱ ροπίεπῃ, εί ἰπη]ία Ἰαίΐπο ἀἱσοῃς, 

ΠΟΠ 5ιωσο. Εἰ εοσίία πμ, αασο δν Ηςίοτῖα Πας ἀῑσηϊίας., 

αἱ παπα ἀεεσαί Τμαογάϊάεπι, Ἰπίου Απίζα ποηῖπα, Παῑίσα 

Ἰδία Ἱηίαγροδίία 6556, σπα ρηρίοχίω Ἱηδίαυ ρυριία. ογπᾶ- 

παπα αἀάαπί ας ἆθοιας, οππ]ποΠιθ ουΠΙ Π]ίς οοπ5οπ αΠί. 

10. ΑΙἴά5 γετο απ]άαπα οκ 1ο ΠΙΠΙστΟ σοΠΙΠΙΟΠ{αΓΙΗΤΗ 

6ΟΓΗΠΗ 4πσ» ποξία [αεναπ{ ππάππα 5οηρίο οοηποςςί!, Ρεᾷε- 

5ίΤοΠΙ γα] εἰ Ἰαπ]επα, φπα]θιὴ εἴῖαπα πηῖ]ες, οσο Παπ 

απο[ἰᾶ[α Π1οιῖς πιαπάαπς, οοπαροδαϊςκεί, [1Ώουνο απί επἩρο 

αἰαπῖς οἰτουπηππῖσταης οἱ οχογοῖα. ὙθΓΙΠΙ θΗἵΠ Ὑθτο 

{ο]εγαβ/]ίος απο Ἠ]ο Ιπάοσίας εγαί, ἴρ5ο φπἱά επ ςἰαϊἴπι φπα]ῖς 

επδεί πιαπ[οςίας, 5εά σπῖ αΠῖ τεπιςίο Ἱοπιῖηϊ οἱ {γασίαπᾶα» 

Μκίοῖα ροπίίο Ἰαβογεπι Ῥγοεερίβεοί. Ἠ]αά 5οἶαπα ἵπ 6ο 

τορΓεμεπᾶῖ, αποά. Πα Ἱηςοίρεοταί 1Ώγος 51ος. {ππηϊάΐις 

αμα} οοηδεηίαπειπη εςςαί Πε] εοπαἰΠοπῖ : « θα πιοτρῃῖ, 

πηράἰς δεχία οοπίαίογαπα, Ηἰςίομίαταπα Ῥαγίσαταπα ν οξ 

5ιηκοηρίας ογαξ υπ]αςου]ας(πο Πρτῖ πππιογας. Ἐ[ίαπι, πο 
αρίζου, ῬγοσπηίαΠα 5πργα πποᾶσπα Ἱπςυ]καπη [οοῖί, ας τᾶ- 

ΠοΠ6 ἑοπο]αάθης : [απηῇῖαγο οςςθ πιθβῖσο 5ογίμογο Πἡκίογίαιη, 

5ἰᾳπῖάεπα Ἐπου]αρίας 1ρ5ε δι Αροβϊηϊς Πας, Αροζιο ααζοπι 

πηηδαροία αἱ εγαά[[οπῖς οπημῖς Ρτῖπεθρς. Ῥοδίτεπιο οἰἴαπι 

Παπά Γοργε]οπαΙ, ααοᾶ, σπα Ἱπορρίφσοί Ἰοπίσα οοηΣμοίτ]- 

ἀἵπα 5ο1Ώθγο, Πεςοῖο 4πο οοης[]ῖο αἆ ΕΟΠΙΠΙΠΠΕΙΗ. δαὈ]ίο 

(παηςΏί, ΡΕΙΠΥΙΠΙ ἑητρείην 4ἴσθης αἱ πείρην, 6ἱ ὁχόσα, εἴ νοῦ- 

σοι, Τε]ῖηιια γοτο, φπα[ία Ἱπ ατα πα Πα αἲλῖς ςυπί οἱ ρ]ετα- 

ας φπαξί ο {πῖγίο ροιία. 

17. 9 ν6γο ΠΠ οροπίεί 5αρίοπ[ῖς αῖαπα γΙτὶ πιοηίΙοΠθι 

{ασ6γ6, ΠΟΙΟΙ απ]άεῃα ἴη]ας ἵπ οΏδεΙτο Ἰασθαξς ἀῑσαπα γοιο 

εοηςΗ πα οἱ Ίντο παρουν Οογπ{μῖ οὐ[ίος, εχςροςία[ῖοπο 

ομηηῖ Ῥγαδίαη[ῖογος. Τη Ρηποῖρίο οηἵπα, 5ἰαπι Ῥγίπια 

Ῥτουρπηῇ Ῥετ]οᾶο, Ιπέεγγοσαοπθ ασσγοςδας οδί Ιαςίογθς 51105, 

5πάπήίαπς 5αρίοηϊςείπιαπα ταοποΠΙ οδίθµάσιθ, 5ο] Πῃ 

πεΠηρε 5αρΙεπίεπα ἀεζρτο Πς[ογῖαπ 5οἱμοτα. Ὠοδϊηάο , Ῥαιι- 

οἳς Ππίοι]θοίῖ5, γ]]οσίσνηας αΠας: ἀεῖηᾶε αἴῑας : οἱ μα απῖ- 

ΥΕΙΞΗΠΙ Ρε απῶς5[ίοπος «γ]ορίςσας ἵπ οπιπῖ Πσατα 60Π1- 

Ροίΐίαπι 1ρ5ῖ [απεγαί Ῥτοσηίαπι. Δάπ]αοπῖς Πίο ΓΗἱ αἆ 

βαείαίεπα, Ἰαμάςς Ἱπιροτίαπα οί Ρίαπο 5ουῇθς; ΠοΠιθ 

Ἠ]ω (απιεη. εχίτα ςγ]]οαίκπαπη, 5εᾷ αἲ ατσιπιεπίαπαϊ ρα 

ἱπίαγγοραία Ίσσος οοπρορ!{α» οἱ Ἱρρω. Ὑογπι Π]αᾶ ᾳποηπα 

Ῥηά ππα πηῖμί γἰάσβαίας, οἱ πππίπαα νῖγαπα ΡΗΠΟςοΡΗΙΠΗ εί 

Ῥανβαηα οππαιη ΡΓοἱκαπ]ααθ 46σθῃΣ, αποά Ἱπ. ρτος Πο 

αῑκιε, Ἠλαά οχΙπηίαπα Πα ή αγαπη ποδίταπα ϱποῖροπα, ου]ας 

αοἴῖομες εἴῖαπι ΡΗΙοςορΗ! 5ετίΏεγο [ατα ἀϊσποπίαγ. Τα]ο απἱά 

οηἵπ1, δἳ ΠΊούο οπππ]πο γεγί π]ά 5αΏοδί, ποβῖς ος πια σπα 

τοπαοτο ροίίας οροτίεραί, απαπι ἵρδυπα ἀϊσρις. 

18. Νεο νοιο [α5 βοηῖξ πποπ/Ίοποτη ργο{ογπαέοιο Πας, 

απῖ Ίος εαρίϊ εχοταῖο : « Ὑεπίο ἀῑείατας 4ς Ποπιαηῖς οἱ 

Ροι5ίς; » αἱ ρα]]ο ρο5έ, « Ώεβεβαί οπίπῃ Ῥουςῖς πια] οΥο- 

πίτε;» εἰ 11515, «Ενας 05Υ065, 46 ταεῖ ΟνγΤποη 

τοσίαπί, » οἱ αἰία 14 σοπα5 ππη]ία. Υἱάοῃ” 2 εΙπη]ί5 Ἰῖς 1] 

αἰίοιῖ, πὶςῖ αποά Ιδίο απάθεια ἘΤμασγάΙάσπα, Πο Υθγο Πε- 

τοοίπΠα ΎπαΠά Ππαχίη]ε τε[εγεβαί. 

19. ΑΠά5 απἰάαπα ἀἰσοπάϊ [αοπ]ίαίο πορ]ῃϊς, ΤΙογάῖαϊ 

εἰπη]]5 Ίρσα «ποάπο, ααί ρα] απα Π]ο πε]ίος, 1 Ώθς οΠΙΠΕΒ 
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μὴ 
πόλεις χαὶ πάντα ὄρη χαὶ πεδία καὶ ποταμοὺς ἕρμη- 

νεύσας πρὸς τὸ σαφέστατον καὶ ἰσχυρότατον, ὡς ᾧετο" 

τὸ δὲ ἐς ἐχθρῶν χεφαλὰς ὅ ὃ ἀλεξίκαχκος τρέψειε: τοσαύτη 

Ψυχρότης ἐνῆν ὑπὲρ τὴν Κασπίαν χιόνα καὶ τὸν κρύ- 
π Ν ”΄ /. ιά ο 3 σολ ῃ ον 3” / 

σταλλον τὸν Κελτικόν. “Ἡ γοῦν ἀσπὶς ἡ τοῦ αὐτοχρα- 
. βλ / Β ν ρα η Ν τορος ὅλῳ βιόλίῳ µόγις ἐξηραηνεύθη αὐτῷ, καὶ Γοργὼν 

ἐπὶ τοῦ ὀμφαλοῦ καὶ οἵ ὀφθαλμοὶ αὐτῆς ἐκ χυανοῦ χαὶ 

λευκοῦ χαὶ µέλανος χαὶ ζώνη ἐριοειδὴς καὶ δράκοντες 

ἔλικηβον καὶ βοστρυχηδὀν. Ἡ μὲν γὰρ Οὐολογέσου 
ὦ ο, η 

ἀναξυρὶς Ὦ ὃ χαλινὸς τοῦ ἵππου, Ἡράκλεις, ὅσαι µυ- 
3 / Ν ο) αχ. 3 / 

ριάδες ἐπῶν ἕκαστον τούτων, χαὶ οἵα ἠν Ἡ ᾿Οσρόου 
Ν ..-] σ Ὕ 

κόμη, διανέοντος τὸν Τήρητα, καὶ ἐς οἷον ἄντρον κα- 
/ 

τέφυγε, χιττοῦ καὶ μυρρίνης χαὶ δάφνης ἐς ταὐτὸ συµ.-- 

πεφυχότων χαὶ σύσχιον ἀχριθῶς ποιούντων αὐτό. 

Σκόπει ὡς ἀναγκαῖα τῇ ἱστορία ταῦτα, 

ἂν ἠδειμέν τι τῶν ἐχεῖ πραχθέντων. 

ὧν ἄνευ οὐκ 

90. Ὑπὸ γὰρ ἀσθενείας τῆς ἐν τοῖς χρησίμοις 3 

ἀγνοίας τῶν λεκτέων ἐπὶ τὰς τοιαύτας τῶν χωρίων καὶ 

ἄντρων ἐκφράσεις τρέπονται, χαὶ ὁπόταν ἐς πολλὰ καὶ 
μεγάλα πράγματα ἐμπέσωσιν, ἐοίκασιν οἰκέτῃ γεο- 
πελούτῳ ,ἄρτι Ἀληρονομήσαντιτοῦ ὃ δεσπότου, ὃς οὔτετὴν 

ἐσθῆτα οἶδεν ὥς χρὴ περιθαλέσθαι οὔτε δειπνῆσαι κατὰ 

νόµον, ἀλλ ἐμπηδήσας, πολλάκις ὀρνίθων καὶ συείων 

καὶ λαγῴων προκειµένων, ὑπερεμπίπλαται ἕ ἔτνους΄ τινὸς 
ἢ ταρίχους, ἔστ᾽ ἂν διαρραγἩ ἐσθίων. 
προεῖπον, καὶ τραύματα συνέγραψε πάνυ ἀπίθανα καὶ 
θανάτους ἀλλοχότους, ὥς εἰς δάχκτυλον τοῦ ποδὸς τὸν 

µέγαν τρωθείς τις αὐτίχα ἐτελεύτησε, καὶ ὡς ἐμθοήσαν- 

τος µόνον ἩΠρίσκου τοῦ στρατηγοῦ ἑπτὰ χαὶ εἴχοσι τῶν 

πολεμίων 

Οὔτος ὃ δ᾽ οὖν, ὃν 

ἐξέβανον. τι δὲ καὶ ἐν τῷ τῶν νεκρῶν 

ἄριθμῷ., τοῦτο μὲν καὶ παρὰ τὰ γεγραμµεένα ἐν ταῖς 

τῶν ἀρχόντων ἐπιστολαῖς ἐψεύσατο: ἐπὶ γὰρ Εὐρώπῳ 

τῶν μὲν πολε εμίων ἀποθανεῖν μυριάδας ἑπτὰ καὶ τριά- 

ἓξ πρὸς τοῖς διακοσίοις, Ῥωμαίων δὲ μόνους 

δύο, καὶ τραυματίας γενέσθαι ἐννέα. Ταῦτα οὐκ οἴδα 

εἴ τις ἂν εὖ φρονῶν ἀνάσχοιτο.. 

91. καὶ μὴν κάχεῖνο λεχτέ ἔονν οὐ μικρὸν ὄν: ὑπὸ 
γὰρ τοῦ χομιθῃ Ἀττικὸς εἶναι χαὶ ἀποκεκαθαρῦαι τὴν 

Χοντα χαὶ 

φωνὴν ἐς τὸ ἀκριβέστατον Ἡ Ἠξίωσεν οὗτος καὶ τὰ ὀνόματα 
µεταποιῆσαι τὰ Ῥωμαίων καὶ μετεγγράψαι ἐς τὸ Ἕλ- 

ληνικὸν, ὡς Κρόνιον μὲν Σατουρνῖνον λέγειν, Φρόντιν 
δὲ τὸν Φρόντωνα, Τιπάνιον δὲ τὸν ᾿ Τιτιανὸν καὶ ἄλλα 
πολλῷ Ὑελοιότερα. ὔτι ὁ αὐτὸς οὗτος περὶ τῆς ο 

ριανοῦ τελε ευτῆς πρεγω ὁ ὥς οἳ μὲν ἄλλοι ἅπαντες ἐ 

πάτηνται οἰόμενοι ξίφει τεθνάναι αὐτὸν, ἀποθάνοι δν ὁ 

ἀνὴρ σιτίων ἀποσχόμενος" τοῦτον γὰρ αὐτῷ ἀλυπότατον 
δόξαι τὸν θάνατον: οὐκ εἰδὼς ὅτι τὸ μὲν πάθος ἐκεῖνο 

πᾶν τριῶν οἴμαι ἡμερῶν ἐγένετο, ἀπόσιτοι δὲ 
Αδόμην διαρχοῦσιν οἳ πολλοὶ. ἐκτὸς εἰ μὴ τοῦθ᾽ ὕπο- 

λάδοι τις, ὥς Ὀσρόης τις εἰστήχει περιµένων, ἔστ᾽ ἂν 

Σευηοιανὸς λιμῷ ἀπόληται, καὶ διὰ τοῦτο οὐκ ἐπῆγε 
πο ης 
διὰ τῆς ἑθδόμης, ' 

αι 
αΤ) 

χαι ἐς 

[ον 

9 
΄ Δ Ἡ Φ. / 
Τοὺς δὲ καὶ ποιητιχοῖς ὀνόμασιν, ὦ χαλὲ Φίλων ] ς ς 2 2 
’ 5 ΄ κω / ἀ ΄ 

στορία Ἰρωμένους ποὺ ἄν τις θείη; τοὺς λέγοντας, Εν 

ΧΧΝ. ΠΩΣ ΔΕΙ ΤΣΤΟΡΙΑΝ ΣΥΤΓΡΑΦΕΙΝ. οὐ ---55. (1; ο -0) 
ε{ί ΟΠΊΠ65. ΠΙΟΠίΕΡ, οἱ 64ΠΙΡΟς οἱ Εανῖος ἀἴδοι[ἱςςίηηο ἆσ- 
βοΠἱρΣίί εἰ σιαγἰφείπιο, αἱ ρυίαραί : 14 γογο Τῃ ος πῃα οἩ- 
Ρα ΑνονΙποΙς οοηνοΓίας! ἰαπίπη [σας Ἱποας 5αργα 

Οπδρία» πῖνος εἰ αἰαοῖοπι Οε] σαι. ΟἼγρεις ἴρίταν Ίπαρο- 

ταζογῖς. ἰοίο κ Πριο αΏ ο ἀοδοτῖρίης οί, οἱ ἄοιρο 1π 

ἹπΊΡοΠΕ, δἱ οομ] Πλης ον εαγ]οο οἱ αἲρο ασ πίρνο, οἱ α]- 

{δις οο1οΓο 1πάΐ5, δἱ ἀνασοπος Πονί Τη αργοοΙος οἱ Τπ οἵη- 

οἵΠῃος Ρ]οχί. Ὑοἱοροςί απἰάεπα Ῥνασσσο, απ ΠοππΠΙ ση], 

Ἠετέι]ες ! αιποί πη]ία γθιςαπη Ιηρυ]α Πογάη οὐ αραΠ{1 οἳ 

αια]ίς ο δατῖος Ορτοῖς Γαθηί, σπα Τσι ἴ]ο (παηρηα[α- 

ταί; οἱ ἵῃ απα]α απίταΠα σοη[αβογῖέ, απο πεάσνα οἱ παγτίΗ5 οἱ 

Ίαυγ5 ἵ ΠΠ οοπηρ]οχα. ἀδηβίςδῖπιο ΠΠΙΡΓΟΡΗΠΙ Γ[ά0θΓΠΙ. 

Ὑἱά6 418Π1 ἰδία δἷπέ πουρρδαγία Πἰδίονῖα, οἱ Ύπαπα δἷηο ἰδίῖς 

ΙΙΙ Πη{ο]]εχίςδειηας εογπα ασ» ΤΡΙ σοσία δΠ{! 

20. Ῥνο Ἱπρεσημίαίο οπῖπα ἵπ αρας τουίο νοιδαπ(1, 

απί Ισποναηίία ἀἰεεπάοναπα, αἆ {αΐος ΤοβίοΠὰ οἱ απΙΓΟΓΗΠΙ 

ἀεκοτῖρίοπες 5ο εοηγετίπη{; αἱ σπα ἵπ πηπ]ίας πιασπαξ(ο 

γο5 Πποϊάαπί, 5ἰηη]]ε5. φαπί 5ογο ἀἰνίαταπα Ἰηδιθίο, οιοία 

πἩΡο ἀθηαΠ. ἀοπαίηί δη] μα πού ίαία, ααὶ πδφθ γονίῖς πο- 

γα! «ποππαάπιοά πα Ιπ]]οίοηᾶα δἳξ, ηθαο οχ Πποτε. ΟἴῬιν 

«αρεῦε; 5εᾷ Ππγθης 5Ώρε, «ΠΠ {απ1οΠ α[ίος οἱ επ{]]α” οἱ 

Ἱορογίη(ο «ανηες αρρορίίῶ 5πί, ἵπ Ῥ]πιθηίαπα αἰᾳπος απ 

5α]5απΙθΏίΙΠΙ, α5ᾳπο ϱο ορρἰσίαγ, 4ἀοπος ταΠαραίητ ο επάο. 

11] ιβίίαν, 4π6Ι Πποᾶο ἀἰοθραια, οαπι να]πογα οοηβοη{ρ»ίί 

οπηπίπο πογοδΙ]ρ]]ία, οἱ ππογίες αὔΏδτάας, γο]αί παπο, αἴσπεπα 

ἵπ Ρο]]ίος ροᾶῖς γαπογαίαπα δία πα οχβρίταξδος οἱ αἱ, ἴπο]α- 

πλαπίο 50ΊΗΠ1 Ῥηϊςσο ἀμσς, δθρίεα οἱ γ]σϊπ Πιοδῖσπα απ]πιϊ 

ἀθλαζαπα ραςίσίπί. Ῥνοίογοα απ{ΘΙΗ Τη ΟΙΡΟΓΗΠΗ ΠΗΠΠΘΤΟ: 

εἴῖαπα πίτα δοπρία ἵπ ρἱποίρπα ορἰ5ἰοἱῖς πποη (ας οί. Δά 

ΈπτορΙπα. οπίπα Ποδαπα (πἱάσπα ορο]άἶδδε μουθη(ῖο5 οἱ 

βαρίηαρίε πηῖ]]ο ἀποθηίο 5οχ., ΠΟΠΙΠΟΓΙΙΗ Υ6ΓΟ 50105 4105, 

αποἷος απίοπη [ασίο5 ἨΟΥΕΠῃ.. ἨΗῶο Ποδεῖο απ 5αΠ.5 ππθη(ἰς 

ααἱδαπαπα {ο]εταια Ῥοςρῖΐ. 

91. Ὑεταπα ]λαά 4ποσιθ ἀἰεεπάππα, αποᾶ ποπ ραςΙ]απ 

οί... Ῥνα πἰπιῖο ΑΠΙοϊππιῖ δἰιάίο οἱ αοοιγα[ἲπδίπια οἴτοα 

Ἡπσιαπα Ῥηγία[ῖς, γο]αῖέ ἴ]ο αἰίαπι ἨΟΠΙΑΠΟΓΗΠΙ ποπηῖπα, 

Αιῑσα [πσθιο οἱ ἱταηδίογτο {η ἄτῶσα5 [ΟΙα5, α4εο αί Ῥτο 

Ῥα{πγηϊπο Κρόνιον ἀἰενας, Φρόντιν απίοπι ΤΓΟΠΙΟΠΕΠΑ, ]- 

ΠαΠΗΠΗ ΡΟΙΓΟ Τιτάνιον, εἱ τε]αι]α πηυ]{ο οἴίαπα πιασίς νἱάΙσπ]α. 

Δά ο Ἱ46ῦα Πῖο 4ος Βογοτίαπί οῦῖία 5οτὶρδί{, ἀεεορίος 6556 

το]ίαιιος ΟΠΊΠ65, απί [οΓΓο Παπά πποτίππα Ῥη{θηίς Ῥεγίςςε 

απίσιη γΙγαη 1ποά]α 5 Ίου οπἶπα ΠΠοΠΙ5δΙπΙατη τηογ[ῖς σοηας 

1 νῖδαπη : Ἰβπογα5, ἰοίαπα Παπ σα]απηΠία(θυα (γΙπηα, ρηίο., 

ἀϊογαπη [αἶσδας απ Υοτο οἵΡο αΡδίΙποΠί, οἰίαπα αἆ 56ΡΗΙΠΙΙΠΗ 

ἀϊεπα ἆπγατο Ρ]6γοδαπο; πῖδί απῖς Ίου ρηίοί, 5(οἱίπδο Ο5γ06Ι 

εχδροσἰαπίοπα ἀπ [116 ρεητεί θεγοτίαπας, οἱ οϱ 14 ἵρδυπι 

ρου. 5ορίοιι ἀῑος 5ἴσηα Ποπ. Πη{μ]ί55ο. 

93. ΕΟ5 Υοῦο {ο φπῖς Ίοςο Ῥοπαί, ποππαϊςίπιο ῬμΙο, 

Ἰ απ ροο[ἷοῖς ἵπ Πἡκίονῖα γονρῖς αΕωπίανὸ ἀῑσοηίος, « ΒΙΗἱάο0- 



1. ΧΧΥ. 
Ε . λ Δ « ἐλέλιξε μὲν ἡ μηγανη, 

31 - 59) 

: ; 
ρω » χαὶ πάλιν ἐν ἑτέρῳ ο. 
βίας Ἔθεσσα μὲ ν δὴ οὕτω τοῖς ὅπλοις περιεσικαρα- 

μ ἴ η 
εσα λ 

γεῖτο χαὶ ὅτ οθος ἦν καὶ χόναθος ἅ απαντα εχει). » και 
κά / 

« ὃ στρατηγὸς εμι Ερμήριζεν ὁ ὡ τρόπῳ μάλιστα προσα- 

Εἶτα μεταξὺ 
ο. ὰ 

ττωχικὰ πολλὰ παρενε 
{ ͵ α- 

τέστειλεν ὃ οτραταπεδάρχης τῷ κυρίῳ» » 

ἳ 
γάγοι πρὸς τὸ τείχος. » οὕτως εὖτ 

ὀνόματα καὶ δημοτικὰ καὶ 
άυστο. τὸ « ἐπ 

οντα» » εναν λ ς τν ρα 
χαι « ος οσας ιῶ τος ο. τα κα 

: ο 
93. Καὶ μὴν καὶ ἄλλους ἴὸ ἴδοις ἂν τὰ μὲν προοίµια 

ε ελα 
λαμπρὰ καὶ τραγικὰ χαὶ εἰς ὑπε 

Λ] 

Φοντας, ὡς ἐλπίσαι θαυμαστὰ : λα χα κά 
/ Ἆλ ων ----- τετρ 

πάντως ἀκούσεσθαι, τὸ σῶμα ὃξ αὐτο τῆς ἵστο 

κρόν τι καὶ ἀγεννὲς ἐτ παγαγόντ ας, ὡς καὶ τοῦτο 

παιδίῳ., εἴ που Ἔ η εἶδες παίζοντα. μεν 

Ἄνος περικείµενον' εὐθὺς Ἡρακλέους 7 πάµµεγα ἢ Τιτ 
» 

1οῦν οἳ ἀκούσαντες ἐπιφθέ Ύπονται αὐτοῖς τὸ, 
ος πμ; 

ὄρος. Χρὴ δὲ οἴμαι μὸ οὕτως. ἀλλ’ ὅμοια τὰ πάντα 

χαὶ ὁμόχροα εἶναι καὶ συνᾶδον τῇ κεφαλῇ τὸ ἄλλο σῶμα, 

Ωδινεν 

ὡς μὴ γρυσοῦν μὲν τὸ χράνος εἴη. θώραξ 2 δὲ πάνυ πε 
τν αν ο οκος ; ας, 

λοῖος ἐκ ῥακῶν ποθεν Ἡ ἐκ δερμάτων σαπρῶν συγχε- 
/ εκδ. λ ο Εμ ον δν, Ἔνε, πες 

καττυµένος καὶ ἡ ἀσπὶς οἰσνίνη καὶ γοιρίνη περὶ ταῖς 

Ἀνήμαις. Ἴδοις γὰρ ἂν ἀφθόνους τοιούτους συγγρα- 
φέας, τοῦ 'Ῥοδίου κολοσσοῦ τὴν κεφαλὴν ναννώδει σώ- 

ματι ἐπι τιθέντας: ἄλλους αὖ ἔμπαλιν ἀκέφαλα τὰ σώ-- 

δν άγοντας, ἀπροοιμίαστα καὶ εὖθὺς ἐπ ματ 

: ο τα ιρίζουται πὺν ενοσ ντο 
πραμ-κτωνν οι και προσεταιριςονται τον Ἔυον Ἴντα 

δ) « : ς εν 
οὕτως ἀρξάμενον' « Δαρείου καὶ Παρυσάτιδος παῖδες 

3 / 
πίννονται δύο », καὶ ἄλλους τῶν παλαιῶν, οὐκ εἰδότες 
... 

ὰ προοίµιά ἐστι λεληθότα τοὺς πολλοὺς, 

ὡς ἐν ἄλλοις ὃ δείξο' 

94. Καΐτοι ταῦτα πάντα φορητὰ ἔτι, ὅσα Ἡ ἕρμη-- 

τῆς ἄλλης διατ' ἄξεως ἁμαρτήματά ἐστι, τὸ δὲ 
ν ; 

καὶ περὶ τοὺς τόπους αὐτοὺς ψεύδεσθαι, οὗ παρασάγγας 
/ 9 λ λ ἀ [κ ν) ’ πα λῶ ε) ς 

μόνον, ἀλλὰ καὶ σταθμοὺς ὅλους, τίνι τῶν καλῶν ἔοικεν; 
ιτ -ω [- - ἐν --λὶ / ας ο} 

ϊς γοῦν οὕτω ῥαθύμως συνήγαγε τὰ πράγματα, οὔτε 
ἀ .ω κ. 

Σύρῳ τινὶ ἐντυχὼν οὔτε τὸ λεγόμενον δη τοῦτο τῶν ἐπὶ ας ' . 
κουρείων τὰ τοιαῦτα μυθολογούντων ἀκούσας, ὥστε περὶ 
Εὐρώπου λέγων οὕτως ἔφη: « Ἡ δὲ Εὔρωπος χεῖται μὲν 

ἐν τῇ Μεσοποταμία σταθμοὺς δύο τοῦ Εὺφ φράτου ἀπέ- 
ο σσ. , δι 3 ἀ 3 δν ο κ Δ 2 νὶ 

Ύουσα, ἀπῴχισαν δὲ αὐτὴν ᾿Εδεσσαῖοι ». αἱ οὐδὲ 
πω . ο ι Ν / Ν 
τοῦτο ἀπέχρησεν αὐτῷ, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐμὴν πατρίδα τὰ 
τ / ο δολ. ω-. 5ο ρ./ ΙΑ ὄνε 
Σαμόσατα ὃ αὐτὸς ἐν τῷ αὐτῷ βιθλίῳ ἀράμενος ὅ γεν- 

-- -ω 3 ΄ λ 

ναῖος αὐτῃ ἀκροπόλει καὶ τείχεσι µετεθηχεν εἰς τὴν 
Ἡ 3 , 

Μεσοποταμίαν, ὡς περιωρίσθαι ς αὐτὴν ὑπ ιν 

τῶν ποταμῶν, νε ἐν χρῷ παραμειθοµένων καὶ 
μονονουχὶ τοῦ τε Είχους Ψαυόντων. Τὸ δὲ καὶ γελοῖον, 
εἴ σοι νῦν, ὢ Φίλων, ἄπ τολογοίµην, ὥς οὐ Ἠαρθυαίων 

οὐδὲ ενος ταμέτης σοι ἐγὼ, οἳ µε φέρ ρων ὅ θαυμαστὸς 

συγγραφεὺς ἀπώχισε. 

ους αν ῃ λ 
ως συὺναιει τινα 

ΟΗ.ΞΥ. 

ΟΠΟΜΟΡΟ ΗΙΡΤΟΒΙΑ 60ΟΝΡΟΒΙΡΕΝΡΑ 91Τ. 55, 51. 2605 

τ6ι 4εδ1ί πιασ]λίπα, ῬτουΠπηῃθησαε Ππήτης {οπηΙ! γοιρ. 

πηθηίει: » αἱ Τ118Η5 ἵπ α[ία ρατίε Ῥε]]α ΠΗ5ίογῖα τν σαπη 

Ιβίίαν Ἐεξσα αΓπποτΗπα 5οπ]έα οἰτοιτηΣίτοροβαίας, εγαπίαιε 

5ιπάου ΡΙΘΠΙΟΤ(Π6 ἵ]α οπιηῖα, » εἰ « Ώηκ γοισαί 5αῦ Ροείοτε 

ευτγᾶς, Ύἷα ΠΙακίπ] Γαοπε αἆ ππαγος αὐσθᾶαί.». Ὠοϊπᾶο 

Ππίεν Ίχαρο ἱπομ]εαία εγαπί γΏῖα Ἠ[αςπποᾶί ποπιῖπα, αἱ Ρ]ορεῖα 

αἱ πιοπάἴσογαπα Ρτοργία πηπ]ία, γο]αῖ, «(παπα πα Πἔαπα Ῥος 

Πίετας πποϊανῖ πορίτο 4οπ1ίπο, » αἱ, «Μος πιοτεαβαΠ{Γ 

ἴ]α ααἴρας Ιπάϊσευαπί, « οἱ, «απ οἱ αἆ Π]ος 5ο οοΠ- 

γετίεραη!, » εἰ φΙπῖΙα : αἱ 5ΙπΙῇ]5 θα τες οδοί ἱτασωᾶο, 

απ] αίεγο φπϊάεπα ρείε α]ίο οοίμαππο πϊαίας, αἰέθγατη αἷι- 

{εΠΙ 5απάα]ίο ἀενίποίαπα σενα! 

23. Ας γίάεας εἴῖαπα αἱο5, Ῥγοσηπία φπ]άσπι ρ]οπαϊάα 

εἰ ἰτασίσα εἰ αἆ εχεεξδιΠα πδᾳπε Ίοησα 5ο]ρεπίες, τί 5Ρθ- 

Τ65 ἰ6 πηῖτα παπία Ῥοδί ἰσίῶο οπημῖπο απάἹπταπι : αἲ 

1ρδηα οὐρι!5 ΠΗςίοπία. ρας5Ώαπα αποάάαπα οί Ἱσηαν πα 5αῇΏ- 

Παησοπίος, τί Ίιου εἴῖαπι 5ἴπηῆα νἰάεαίαν Ῥαστη]ο, 5ἱ σπα 

Οαρίάζπεπη νάϊςΗϊ 5ῖς Ἰαάοπίεπα, Ρθιςοπα Ἠετοι]ϊς πιαχῖπηα, 

ααί Τιαπῖς εαραῖ οεεπίαπίεπα. Φίαπι Ισίέαν απῖ απᾶϊστο, 

πα εαὐᾖοϊυηί : Ῥατίαναπε πποπίος. ΑΙ, ορίπος, Πο Ιία 

ε55ε οροτίεί, 5εᾷ αᾳπαβῖ]ία οπιπία αἱ ε[αξάεπα γε]αῖ εο]οτίς., 

εοηξεπ{Ίδησαπε οαρῆῖ εοτρα5 τεσπα, πο σα]εα φπϊάθηι 

5Η απγεα, Ιοῖεα γεγο ΡΓΟΙ5Η5 τἰάΙεπ]α, οκ ραπηΐς αἰίομπᾶς 

απί οογῇς. ρη(τῖαϊς οοπαία, αἱ γπίπεας «γρεις, Ρονοίπα 

απίεπι οἴτζα Ηλίας.  Ὑϊάρας οηῖπι σαῑῖς πι]ίος 1 σεηι]5 

ςοΠρίοτες, Ἠ]ιοβϊ Οο]ο5»ί εαραξ Ἱπιροποπίες παπῖ σουρις- 

ομ]ος αἰῑος οοπίγα θα, ἵγαπεα 51ο σαρῖίε οογροτα Ἱπάπερπίες, 

5ἱπθ εχοτα[ο 5{αἴπα τος Ίρσας ἄσσγεσςος : απἲ εἰἴαπα 5ΠᾶΓΙΙΠΑ 

ΡατΙππη ε55ε το]ηπί Χεπορμοπίεπα, απἲ Ἱα εαρροτῖΐ : «Ώανῆ 

εἰ Ραγγςα[ἰάἰς ΠΗΙ 5πΠί ἆπος » εἰ α[ῖος απΠαποτιπη. ΤσποταΕ 

ΏσΠηΡ6, ε55ε απ(ράατη ασ» νίπα Ρος πΙογαπα Παβθαπί , ορ 

υ]αί Ιπίεασίαπι ασίαηί, αἱ πιοηςίταβίπηας αἶίας. 

24. Ὑετιπαίαππεῃ ας οπηπία αάλις {ο]εταβῆία., αποδοπῃ- 

απε αιί εἰοσι[οπϊς, απ ἀςρος[βοπίς τε]ίααα» 5υΠί ρεεζαία : 

πιεη[ϊτί τετο οἶτοα Ίρεα Ίοσα, ΠΟΠ ραταςαηαῖς πηοᾷο, 5εᾷ 

Ἰπίασεϊς πιαηδῖοπίρα5, ου τεΓαπῃ Ώοπαγαπη 5ΗΠΙΙ6 οί Όπιας 

απῖρρε ΘΟΓΙΠΙ αἆθο 5αρίπε τες εοηβοςς!!, απῖ πε(πθ οσα 

ντο ππ(παπα Ἰοευίας γἰάείας, πεσιθ, απο οδί 1η ΡτογεΓ- 

Ρίο, ἵπ. ἰοηςίτηϊς {α[α [αὐπ]απίες απάίςα, τί ἆᾳ Ἐιτορο 

τοειρα [αεῖεης Ἱία ἀῑσαί: «Ἐπτορας τεΓο δἶἷία εξ ἵπ ἨΠεεορο- 

αππία, ΠΙΠΣΙΟΠΕΣ ἆπας αἲ Επρηγαία τοπηοία : εοπάϊάογαηξ 

απἴεπα Παπ Ἑάεσξεπί.» ΆἈε(πο 5αἲῖς που ΠΠ Γας, γεγΙπα 

θίῖαπα Βαπηοξαΐία., Ῥαΐτίαπα ΠΊθαΠΑ, 1ρ5ε ἴ]]ε τὶν [ογες εοάεπα 

ἵπ Πρτο 5αβ]αίαπι 5πα «ΠΠ ατζθ δἱ πππηΠΠοπῖρα5 {ταπςίπ]ξ 

Τη ἈΤεςοροίαππῖαπι, αἆθο αἱ Ιπο]αδαίατ Ἰπίου απΠΏο απηπος., 

απαπα Ῥτοχίπηο αἰτίπιαπε ργα[ετ]αρεπίες οἱ Ιαπίαπα ΠΟΠ Ίρδα 

αἰπεηίες ππωπία. Εἰάϊοπίαπα απίοπη Γαοπῖέ, 5ἱ παπο οππξαπα 

αρα ἴαο, τη Ῥ]ή]ο, ἀῑσαπι, ποη ος Ραπμ]5 1Πθ 6556, Πε(ιθ 

ἈΠεξορο{απΠεΠΙΠΗ Ποπαϊπεπα, αἆ απος πτε οογΓερίαπα Πήςῖοστ- 

οας αἁμηταρη]ς ἀείυλε. 
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τοῦ Σευη- μ.- 96. Νη Δία χάκεῖνο χομιδῃ πιθανὸν πες η 
ο 
2 

βιανοῦ ὃ αὐτὸς οὗτος εἶπεν ἐπομοσάμενος, η μὴν ἀκοῦ- 

σαί τος τῶν ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἔργου διαφυγόντων’ οὔτε 

γὰρ ξίφει ἐθελῃσαι αὐτὸν ἀποθανεῖν οὔτε φαρμάκου 
ἄψασθαι, ἃ Αλλά τινα θάνατον ἐπινοῇ- 

τῃ τόλαη ἕ ξενίζοντα" τυχεῖν μὲν γὰρ 

μεγέθη ἐκπώματα ὑάλινα τῆς καλ-- 

πιειν οὔτε βρόχου 
ή 

σαι τραγικὸν καὶ 

αὐτὸν ἔχοντα παµμ 

ΔΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΝ. 55 -- 28. 

ἰ 
λίστης ὑάλου: αι δὲ πάντως ἀποθανεῖν ἔγνωστο, κα- 

τάξαντα έγιστον τῶν σχύφων ἐγὶ τῶν θραυσμάτων 

Ἰρήσασθαι εἲς 

μόν. Οὕτως οὗ ξιφίδιον, οὐ λογχάριον. εὗρεν, ὡς ἂν- 
δρεῖός γε αὐτῷ καὶ ἡρωϊκὸς ὁ θάνατος γένοιτο. 

96. Εἰτ ἐπειδὴ Θουχυδίθης ἐ ἐπιτάφιόν τινα εἶπε 

τὸν ὑν ο» 

τν σραγὴν ἑντει όν τα τη ὑάλῳ τὸν λαι- 

πρώτοις τοῦ πολέμου ἐχείνου νεκροῖς» καὶ αὐτὺς Ἰγήσατο 

χρῆναι ἐπειπεῖν τῷ Σευηριανῷ' ὁ ἅπασι γὰρ αὐτοῖς πρὸς 
π 3 Αλ ε ω. 39 9 / ο ν ο 

τὸν οὐδὲν αἴτιον τῶν ἐν Ἁρμενία κακῶν, τὸν Θουχυδί- 
/ στ ΔΝ 

Θάψας οὖν τὸν Σευηριανὸν μεγαλο- 
ν 

πρεπῶς ἀναθιθάζεται ἐπὶ τὸν τάφον Ἀφράνιόν τινα 
δην, ἡ ἅμιλλα. 

ως ξ 
Σίλωνα ἑκατόντ αρχον, ἀνταγωνιστὴν Περικλέους, ὃς 

τοιαῦτα 
λ -/ 33 / δ ο τωα ο. 

τὰς Χάριτας πολλὰ πάνυ δακρῦσαι ὑπὸ τοῦ γέλωτος, 
: - ο ο. 

χαὶ μάλιστα ὁπύτε ὃ ῥήτωρ ὃ Ἂφ 
ς λ ον ον ΕΕΑ 

λόγου δακρύων ἅμα σὺν οἴμωγῃ περιπαθει ἐμέμνητο 
ο κο ] / ο 

τῶν πολυτελῶν ἐχείνων δείπνων καὶ προπόσεων, εἴτα 
ἐπέθηχεν Αἰάντειόν τινα τὴν χορωνίδα: σπασάμενος γὰρ 

τὸ ξίφος, εὐγενῶς πάνυ καὶ ὡς Ἀφράνιον εἰ ὡς Ἡ ἦν, πᾶν- 

των δρώντων ἀπέσφαξεν ἑαυτὸν ἐπὶ τῷ τάφῳ, οὐκ 

/ 
χαὶ τοσαῦτα ἐπερρητόρευσεν αὐτῷ ὥστε υ.ε νὴ 

; τῷ τὰ 
ῥραάνιος ἐπι τέλει τοῦ 

ἄνάξιος ὢν μὰ τὸν νυάλιον πρὸ πολλοῦ απ οβανεῖν, εἰ 

τοιαῦτα Ἔρρητόρευε, Καὶ πωτο ἔφη ἰδόντας τοὺς πα- 

βόντας ἅπαντας θαυμάσαι χαὶ ὕπερεπα αινέσαι τὸν Ἄφραά- 

νιον. Εγὼ ὃ δὲ καὶ τὰ ἄλλα μὲν αὐτοῦ κατεγέγνωσκον, 

μονονουχὶ ζωμῶν καὶ ο μεμνημένου καὶ ἐπιδα- 

χρύοντος τῇ τῶν πλακούντων μνήμη » τοῦτο δὲ μάλιστα 

ἠπιασάμην, ὅτι μὴ τὸν συγγραφέα χαὶ ο σχπ]ο τοῦ 

δράματος προαποσφάξας ἀπέθανε. 
27. Πολλοὺς δὲ καὶ ἄλλους ὁμοίους τούτοις ἔχων 

σοι, ὦ τας καταριθμήσασθαι. : ὀλίγων ὅμως ἑ ἔπιμνη- 

σθεὶς, ἐπὶ τὴν ἕτέραν ὑπόσχεσιν Ἴδη μετελ 

συμόουλὴν ὅ ὅπως ἂν ἄμεινον συγγράφοι τις εἰσὶ Ὑάρ τινες, 

ιεύσομµαι, τὴν 

οἳ τὰ μεγάλα ι μὲν τῶν πεπ 
ο 

παραλείπουσιν 3 παραθέουσιν, ὑπὸ δὲ ἴδιο τείας χαὶ 

ρα αγμένων χαὶ αξ ιομγηµόνευτα 

ἀπειροχαλίας᾽ χαὶ ἀγνοίας τῶν λεκτέων Ἡ σιωπη τέων τὰ 

μικρότατα πάνυ λιπαρῶς καὶ Φιλοπόνως ἔριηνεύουσιν 

τοῦ ἐν Ὅλυμ- 

πία τὸ μὲν ὅλον κάλλος τοσοῦτον καὶ τοιοῦτον ὂν μὴ : ; 
ἰδόσιν ἐξηγοῖτο, 

ᾗ 3 Ἡ πα... 
τὸ τε εὐθυεργες χαὶ το εὔξεστον 

ν - ο κ, - / 
ας ζοι χαὶ τῆς κρηπῖδος τὸ εὔρυθμον, καὶ ταῦτα πάνυ 

ἐμόραδύνουτες, ὥσπερ ἂν εἴ τις τοῦ Διὸς τ 

βλέποι μηδὲ ἐπαινοίη μηδὲ τοῖς οὐκ εἰ 
ω. ς δ/ Όλ τοῦ ὑποποδίου δξ θαυ-- 

{9 ὃν ισα 

ν πολλῆης πρ ς ὁιεζιὼν. 
5 σας λ νο ου» ο ος 

28. Ἐγὼ γοῦν ἤκουα σά τινος τὴν μὲν ἐπ᾽ Εὐρώπῳ 
/ ΄ 

µάχην ἐν οὐδ ὅλοις ἑπτὰ ἔπεσι παραδραµόντος, εἴχοσι 
φλ / Αν. / σον - / 3 Ν Ἡ 
δε ρα ἢ ἔτι πλείω ὕδατος ἀναλωχότος ἐς ο) καὶ 

οὐδὲν ἡμῖν προσήχουσαν πμ, ὡς Μαῦρός ας ἐππεὺς 

Μαυσάχας τοῦν 

τρ 

/, 
ουχ ὑπὸ δίψους πλανώμε ενος ἀνὰ τὰ ὄρη Ἡ 

1. οἱ - 5ο) 

20. Ἠ]ας ειἴαπα, πιεμετου!ς πδηπε(πα(πο ργοραμί[ο ἆσ 

Ῥδνοιίαπο {άσμα Ί]ο, ἰπίδιροδίίο ]αγο]αταμᾶο, ἀῑν]ε, 5ο μγ0- 

Γοσίο αιᾶϊδεε απεπά «πα θοΓ1Π1, απῖ οχ Ίρδα ο]αᾷο αμβησίσσεη, 

Νοπιο οηΊα [οηο Ἠλαπα νοαῖςςθ Που, Ἠθήις ΥοηθµΗση 

Ῥίροια, ΠθηΙΙο Ἰααϊθο 5α Ιπηθοίοτο, 5ες ἱγασίσππα ΠΠΟΓΙΘΙΗ 

αΠα παπα εχοοφιίαςσα, θἱ 1ρ5ο εοηδ]]ο ποναπι. Ἠαυηῖςςο 

Π]απη [ογίο ρουυ]α πίτα) ππασηϊαἁἴπῖς γΊίτοα ἆς ν]ίνο ρι]- 

οογγί πιο τ 41491 απ{οΠα Πιογί οΙΠΙΠΟ ἀθοτοίαπα οςδοί, 601- 

[γοσῖςςο 5οΥΡΠΟΓΙΠΙ ΠΙΑΧΙΠΙΠΠΗ οἱ ΓΓασΠΙΟΠΓΟΓΗΠΙ Πο α5ΙΠΙ 

αᾱ οπ4θπα, ἰποῖδο ΥΏπὶ ορο σηίανο.. Ἀάθο ΡΗπίοπόπα απ 

Ἰαπορο]απα πο. Ἰηγοπί{, αἱ σογίαο γτῆῖς ΠΠ οἱ Πεγοῖσα ΠΊοῦς. 
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20. Ὠεϊηᾶς φποπῖαπι Τιπιογαίᾶος ΓΙΠΕῦταΙΑ (ΎπαΠάαΠη 

ογαἴοπεπι ἀῑκΙί Ῥηηιϊς Π]ο Ἱπ Ῥθ]]ο πιουίαῖς, 1ρ5ο αποφιθ 

οκἰςΗπιαν]{ ἀἰσσπάμπα 65ο {αἱ ΞεΥθΓΙαΠΟ : ΟΠΙΠΙΡΙ5 ΘΗΊΠΙ 

Π]ς ου Τμσγαίάς, Ροπος5 απο {απο πα]]α οπηδα οί. 

Ἠ]ογαπη Ἱπ. Αγπιοπία πα]ογάΠα, οδί «ηπ]α[ίο.. ῬοδίαπαΠα 

61ΡΟ 5ορα]ῆ{ βογεγίαπιπα πιασηί[σα, αᾱ 5ερυ]γαα. βἰαΓΕΙϊ 

ΑΠΓΑΠΙΗΠΙ ΦΙΟΠΟΠΙ 4ποΠάαΠα, οοπ{απΙοποπα, Ῥοτίε]5 ὤπι]- 

Ίαπη, αἱ ἰα]ία ασ ἰαπία ἆο 1ο ἀσσ]απιανΙέ, η, Πα τπε ατα- 

Παρ] πιπ]ίάΠα 54Π6. Ἰαογπαγαα αἶδας. πημί εχουςρεέ, εἰ 

πιακίπιο «ΠΙΑ οταίον Α[απίας Τη ΡογοΓα[ίοπο, Ι401ΙΠΙΔΗΕ 

αυτα ο[α]αίοπο ππαχἰπηϊ αΏοσίας [παῖσαρ, ΠΙΘΗΠΟΠΟΠΙ [οί 

η πο5αΓΙΙΤΗ Πάπα ὁπαγαΠη ασε ργορίπαΠοπαη : 4εῖπάς 

5ιπηίαπ αὐ Α]αοῖς (αΏα]α οογοπίάσπα Πππροπίίς 5ἰγΙοίο ΘΠΠΠΣ 

6/56 6ΘΠΕΙΟΣ6 54Π6, οἱ αἱ «απ οταί ΑΠαΠΙαΠΙ, 

«ροοίι οπιΠίαΠ αἲ 5ορπΙοαπη 5ο Ιπίογο{, που Ἰπάΐσηις, 

Ἱία πιο Μαν απηεί, απί ΠΠΗ]{ο απίο ΠοΤΟΓΘΙΗΣ, 5 απΙάθΠα 

ἀοσ]απιαν]έ (αμα. Ε έλος, αἲί, αππα νάεγοηί ῥιαδεηίες, 

οηηος αἀπηήταίος 6556, οἱ 5αργα ΠΙΟ ΙΠΗ Ἰαπ1άασ5ο Α[Γαπῖαπη, 

Έαο γετο Παπ γο]ἶ(πα 1ία5 ἀαπππαβαπα, απ! {απ{ΠΠΙ ΠΟΠ 

{αδου]ογαα. ϱἱ ῬαΠπαγαΠ Ιποηπίςδοί, ἸΠασηππατείααε 

ππθη{]οπί. Ῥ]ασθηίαναπας Ίου. νεο ΠοΠΙΙΠΘ Παχῖπης Π]ΗΠΙ 

Ιποιδαῦαπα, ἆποᾶ ΠΟΠ Ιπ{ογ[οσ[ο απίθα 5οηρίογε, απ Ίαηο 

(α]απα ἀοοηίς, ἔαπι ἀεπΙππὴ ηιογία 5 ος. 

97. Οοίσγτα πηπ]{ίος αἴἴατη αἰῖος 5ἰπηῖ]ος Ηςος (παπα επ- 

πΙσΤαΤΟ ΕΙ, φοᾷα]ῖδ, ΡοβδίΠΙΣ {απ16Π Ρα6ΟΓΙΠΑ Γαθία ππεῃ- 

Ποπο, αἆ α{θγΙΠὰ ΡΓΟΠΙΙΚΣΗΤΗ ΠΊΘΗΠΗ ]α01 γαη5ίΡο, αἆ 60Η- 

«πα, άποπιοᾶο απῑς 5ονῖραί Ἠήσίοπίαπα ππθῖία5. θπί οΠΊΠῃ 

απῖ ππασπα ποροίῖα οἱ ἀἶσπα πιεπιοναία ρνα{ουπαηί απ 

(παπσουιγαπές Ῥτ 1ηδο]ία νετο οἱ ρι]ο]τί Ππηροπία αίσιθ 

ἀἰεσπάσταΠ. {ασσπάογαπηγο Ιρηοταίοπα, πηηῖπια απ 

εορίοςο αἀπιοᾶσηα 5αάἱοδοφιιε οπαι τοπ, ἀἴπαυα Τη 18 ἵπι- 

γο]αί ϱἵ ααἲς Οἰγπηρ {ονῖς (οίαπι απ[άσπα ρη]- 

ονἰέπάἴποπα (απίαπα {αππαΠ6 ππυ]Ηρ]ίοσπα ΠΟΠ γ]άθαί, πθφιΕ 

Ἰαιάσί, ποιο 5 απῖ πο. νάσταπί ομαιταί, 5οαβεβατα 

νονο, αοᾶ Ἱία αἲ ΠΟΠΙΑΠΙ οχασίηπα. οἱ Ρο] απα δ)έ, αθπη]- 

τος, οἱ ογορ]αἰπῖς Ρυορον{ἴοποπη: οἄσπε Ῥ]ανῖπ]α 6ΗΠῃ ο Τα 

Ῥογδεπαί. 

98. Ἐπο ἰσίέατ αιαϊνῖ αποπάαπα, απὶ ρασπαῦ (άΘΠΗ 

αἲ Έπτοραπ νῖκ δορίοπη ΥεΓδίρη5 πθ(πε 15 Ἰπίορεῖς Ρεγομ”- 

χογοί, Υἰρίπ(ῖ απίσπῃ τε] απηρ]τη5 ΠΙΟΠΦΗΓΑ5 απ1105 (1η 6ΙΡ»Υ 48) 

Ἱππρεπάοταί ἵη βΙρίάαπα εἰ πΙ]] αἆ πος Ρεγιπεπίεπη παν ταΓ10- 

ποπ, αἱ Μαπτις αἰἰᾳπ]ς οη.65, Μαισασας ποπηίπε, ῥῶ 818 

1η ϱ0Π- 
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(1, 57 - 1ϱ) 

καταλάθοι Σύρους τινὰς τῶν ἀγροίκων, ἄριστον παρα- 

τιθεµένους, καὶ ὅτι τὰ μὲν πρῶτα ἐχεῖνοι φοθηθεῖεν 

αὐτὸν, εἶτα μέντοι µαθόντες ὡς τῶν φίλων εἴη χατε- 
δέξαντο καὶ εἴστίασαν' καὶ γάρ τινα τυγεῖν αὐτῶν ἆπο-- 

δεδηµηκότα καὶ αὐτὸν ἐς τὴν τῶν Μαύρων, ἀδελφοῦ 
αὐτῷ ἐν τῇ γἩ στρατευοµένου. ἨΜῆῦθοι τὸ μετὰ τοῦτο 
μακροὶ καὶ διηγήσεις, ὡς θηράσειεν αὐτὸς ἐν τῇ Μαυ-- 
ῥουσία καὶ ὡς ἴδοι τοὺς ἐλέφαντας πολλοὺς ἐν τῷ αὐτῷ 

συγνεµοµένους καὶ ὡς ὑπὸ λέοντος ὀλίγου δεῖν κατα-- 

ὄρωθείη, χαὶ ἡλίκους ἰχθῦς ἐπρίατο ἐν Καισαρεία” καὶ 

ὁ θαυμαστὸς συ] ἵὙραφεὺς ἀφεὶς τὰς ἐν Εὐρώπῳ Ίνγνο- 
µένας σφαγὰς τοσαύτας καὶ ἐπελάσεις καὶ σπονδὰς 

ἀναγχαίας καὶ φυλακὰς καὶ ἀντιφυλακὰς ἄχρι βαθείας 

ἑσπέρας ἐφειστήχει ὁρῶν Μαλχίωνα τὸν Σύρον ἐν ΜΝαι- 

σαρεία σχάρους παµµεγέθεις ἀξίους ὠνούμενον: εἰ δὲ 

μὴ νὺξ κατέλαθε, τάχ᾽ ἂν καὶ συνεδείπνει μετ) αὐτοῦ 

ἤδη τῶν σκάρων ἐσχευασμένων. Ἅπερ εἰ μὴ ἐνεγέ- 

γβαπτο ἐπιμελῶς τῇ Ἱστορία, με Ἰάλα: ἂν ἡμεῖς ἠγνοηχό- 

τες ημεν, καὶ ἡ ζημία Ῥωμαίος ἀφόρητος, εἰ Μαυσά- 

κας ὁ ΜαῦΌρος δυψῶν μὴ εὗρε πιεῖν, ἀλλ᾽ 

ἐπαντλθεν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. Καΐτοι πόσα ἄλλα µα- 
χρῷ ἄναγκαιότ τρα ἑκὼν ἐγὼ νῦν παρίημι; ὡς χαὶ αὖ-- 

λητρὶς ἦχεν ἐκ τῆς πλησίον κώμής αὐτοῖς καὶ ὡς ὄῶρα 
ἀλλήλοις ἀντέδοσαν, ὃ Μαὕρος μὲν τῷ Μαλγίωνιλόγχην, 

ὃ δὲ τῷ Μαυσάκα πόρπην, καὶ ἄλλα πολλὰ τοιαῦτα τῆς 

Τοιγάρτοι 

εἰκότως ἄν τις εἴποι τοὺς τοιούτους τὸ μὲν ῥόδον αὐτὸ 

μὴ βλέπειν, τὰς ἀχάνθας δὲ αὐτοῦ τὰς παρὰ τὴν ῥίζαν 

ἄχριθῶς ἐπισχοπεῖν. 

Ἄλλος, ὦ Φίλων, µάλα καὶ οὗτος γελοῖος, οὐδὲ 
τὸν ἕτερον πόδα ἐκ Κορίνθου πώποτε πι εθηχὼς οὐδ᾽ 

ἄχρι Κεγχρεῶν ἀποδημήσας, οὔτι γε Συρίαν ἢ τω 
ὭΏτα 

ΑΔ 
ὀφθαλμῶν ἀπιστότερα΄ γράφ φω τοίνυν ἃ εἶδον, αμ ἃ 

ἄδειπνος 

λ λ Ν / 
ἐπ᾽ Εὐρώπῳ μάχης αὐτὰ δὴ τὰ κεφάλαια. 

νίαν ἰδὼν, ὧδε ἤρξατο Ἐπυς μνημαι Ἱάρ --ᾱ 

ἤκουσα. ». Ἰαὶ οὕτως ἀκριθῶς ἅπαντα ἑοράχει, ὥστε 
τοὺς δράκοντας ἔφη τῶν Παρθυαίων - σημεῖον. δὲ 

πλήθους τοῦτο αὐτοῖς' χιλίους γὰρ οἶμα: ὅ ὃ δράκων ἄγει 
----ζῶντας ὃ δράκοντας παρ. μεγέθεις σναι Ὑεννωμένους ἐν 
τῃ Περσίδι μικρὸν ὑπὲρ τὴν Ἰθηρίαν, τούτους δὲ τέως 

μὲν ἐπὶ κοντῶν μεγάλων ἐκδεδεμένους ὑψηλοὺς αἰωρεῖ- 

σθαι καὶ πόρρωθεν ἐπελαυνόντων δέος ἐμποιεῖν, ἐν αὐτῷ 

ἑ τῷ ἔργῳ ἐπειδὰν ὁμοῦ ἴωσι, λύσαντες αὐτοὺς ἐπα-- 

φιᾶσι τοῖς πολεμίοις ἀμέλει πολλοὺς τῶν ἡμετέρων 

οὕτω χαταποθΏναι καὶ ἄλλους, περισπειραβέντων αὐτοῖς, 

ἀποπνιγῆναι χαὶ συγκλασθῆ ἥναι: ταῦτα δὲ ἐφεστὼς δρᾶν 
αὔτος, εν ἄσφαλεῖ | μέντοι ἀπὸ δένδρου ὑνηλοῦ ποιούμε- 

γος τὴν σχοπήν. Καὶ εὖ Υε ἐποίησε μὴ ὁμόσε χωρήσας 
τοῖς θηρίοις, ἐπεὶ οὐκ ἂν ἡμεῖς οὕτω σα ο ππὸ συγ- 
γραφέα νῦν εἴχομεν καὶ ἀπὸ χειρὸς αὐτὸν μεγάλα καὶ 

λαμπρὰ ἐν τῷ πολέμῳ τούτῳ ἐργασάμενον' καὶ γὰρ 
ἐχινδύνευσε πολλὰ καὶ ἐτρώθη περὶ Σοῦραν, ἀπὸ τοῦ 

ρανείου δῆλον ὅτι βαδίζων ἐπὶτὴν Λέρναν. ἸΚαὶ ταῦτα 
Κορινθίων ἀκουόντων ἀνεγίγνωσχε τῶν ἀχριέῶς εἰδότων, 
ὅτι μηδὲ κατὰ τοίχου γεγραμμένον πόλεµον ἑοράκει. 

ΧΧΥ. ΟΕΟΜΟΡΟ ΗΙΡΤΟΒΙΑ 60ΟΝΡΟΒΙΡΕΝΡΑ ΙΤ. 205 

Ρ60 πηοηίος οΡΘΙΤΑΗ5, 8γτος 4ποςζα1Ἡ γαςίῖοος ἀερισ]ο- 

ἀαηέ, αἱ ρναπάίππα 8ἱΡῖ αρροποβαΠ{, αἴᾳιο αἱ πο, ΠΗ 

ρογλασίης ου, ἀθίηάς απἴθια, οοση]ίο αΠΙΙΟΠΙΗ 60ο, 

ἁοσορενῖηέ ΡΥαπά1ο : οἴσηίηα [ουίο 4ποπά απ ΠΠογάη οἱ ἱρδιήν 

ἵπ ΜαιτογΙΠα ουτα ρογορηΙπαίαπα 6556, αποά 515 Γαἱου νι 

οᾳ. ποφίοπο πΠίατοί. Ἠίπο (αβα]α Ίοηρα, οἱ παγΓα[ἴοπος, 

4ποΠΙοΔο ρεο ἵπ Μαιγαπία γεπαίας ο5δοί, οἱ αἱ νἰαἰςεοί 

οἸορ]ιαπίας ππη]ίο5 πα ραδορηίες, οἱ αἱ αγάπη αὐ[αθη{ απἶηα 

Ίο0μ6 ἀογοναίης ο5δοί, οἱ 4παπή ΠΙασΠος 00081668 Ρίςεος 6Π10- 

πε, 1Η Πἠκίοίειις αἀπναβί]ή5, οπι]ςςῖς {αης οαΐρας, απσν 

οἴνοα ΕΙΤΟΡΙΗΙ Ἰηίθιθα Περαπί οἱ Ἰηναρίοπίρας, εί ποιος 

πεζρςρατς, οἱ ργα5ἰα:ῖς αὐ. πίνασαο ρανίο ἀἱδροποπαϊ5, αὰ 

56Υ4Π πσαιο γοςροΓαΠΙ Μα]ομίοπί Άγτο, 05456» 504109 ἵη- 

Ψοπίος ΥΠ Ργαί{ο ομ]θπ!1, 5Ροοίαίου αδΠ{ : πἶδῖ γογο πον ο)- 

γοββίδαί, [ουἱο οἵαπα εαΠαΜΠΠ5 όΗπη 1ο ογαί, ο. 15 ]αΠι 

ῥαγα[15. Ο100 η]ςί 6Η ΓΙ ο Γα φοπῖρία ο55οηί ἴπ μδίονία, Ππαριια 

νογο. ΠΟ5. Ιδποταδδδις, οἱ Ἰασπτα Ποιηαπίς Ιπίο]οιαπᾶα 

[π]νδεί, 5ἳ Μαπδασαςδ Μαπτας 5165, σος Ἠρογαί, πο. 

Ππγοηϊςεοί, 564 Ἱποαπα[5 Τη οαδίτα γο[ςδοί. ΘΟυαηηγίς (ποί 

εἴίαπη α]ία Ίοησο ππασίς ποσεςδατῖα Φ6Ί6Η5 65ο πππο ῥιῶ[θι- 

αη]Ε{ο 2 ΕΗΡΙεῖπα οἴαπα αἱ 115 ος Ργοχίπιο ρᾶσο γοπον]{, οἱ ιά 

4 οπα αἱίου αΠ[ενί ἀοάορῖπί, Μαπγας απἱάσπα Μαἱοπίοηί αησραΠ1, 

8 Εἱο (ρη]απα Μααδασας, πηπ]ίασο αα οχ Ίχου σ6ΠεΓΟ, ἱρφᾶ 

ποπηρο Ρα] αἆ Επτοραπα οαρίία. Μοπίο οσο ἀῑσαί αἲῖ- 

απς, ἴα]ος μοιηίπος το5ᾶπη απἱά ση] 1ρδάΠ1 ΠΟΠ γἰάστα, δρίπας 

νογο Πας γαθ[οί ρνοχίηιας ασσπταίο οοηκἰάθγατο. 

29. ΑΠΗ5, τη Ῥ]]ο, Υα]ᾷς ἴρδο αἴατη πάϊσυ]ας, απἰ πθαιο 

αἰίοναῦ Οοτίπί]ιο ού ση Ῥτοϊα]ίςσδοί από παπα, πε(ιθ Ο6- 

6Ἰνηθᾶς σαι ἀἰδορρδῖςδοί, πούπι Βγτίαηα. υΙάἶςδοί οί ΑΙ- 

ΠΙΟΠΙάΠΙΣ Ἱία, ΠποηηΙ ομ/Πη, 

Πάο]ο5 οσμ]ῖς : 

οχοίδις οδί: « Απγος πηΙπιΙ5 

5ο1ρο ἰρίμαν απ γάΙ, ποη. σπα. απ γί. 

Αα ἴαπα ασοπαία γ]άσγαί οπηπία, αἱ ἀἰσσιαί, ἀνασοηος 

Ῥαγ{οΡΠΙ (οδί γογο Ίχου 1115 πηιοΓ! ἰσΏΠΙ τ πι] ο οΠίΠὰ, 

Ῥηΐο, πηίες ἀῑαςο 4πςἲ() νῖνος ο55ο 5οροη{ας ἱηπσοπί{ Π]α- 

βηήμάἶπα, αἱ παδοαμίΗν η Ῥοηδί ο ραπ]]ο αργα Πηογίαπη : 

εί 05 ΠΠΙΠΟ φ πάσι ἵπ. οομ{ῖς πιασηῖς. γου]ησίος 6ο]κοδᾳιιθ 

{ουι, ία ο Ἰοπαίπαιιο ἆ μπι Ππνασαπί, [ο ΓΓοΓΘΙΗ Ιπ]ίσστο 

1 Ἴρδα απο Ῥησπα, ἱπαπίέ, «παπα οοπομιί ές, 5ο]αίος 

105 Ποδίίθις παπί: Πασο πηπ]{ος ΠοςίτονιΠα Ἱία ἀ46- 

γοναίος,, 6ἱ αἰίος πάπα αρῖτῖς Π]ος εἰς σοπηρ]οχῖ εβ5οη{ ἀνα- 

6065, δυ[[οσαίος θµδοδᾳπθ. Ἠδο νοτο οχ Ργορίπηιο 56 

γ]ᾳ]σεο ἵρδιπα, π [πίο {απ16η Ίο00 ἆο αἰςκίππα αΓΏΟΓΟ 5Ρθ- 

οπἱαπίεπι. Ε{ Ῥεπο 5απο Γοοῖξ, ᾳποᾶ ΠΟΠ. οχ. Ργορίη(πο 

εοησίθδΣ!5 οδί Π]ίς ος. αἰοφιϊ οπίΠι ἴαπι αἀπηϊγαβϊ 

πηπο ςοΠρίουο ποβίς οαγομά τη ο55οί, απὶ παπι θ[ίαιη διὰ 

πηασηίῇεα σπα.ἆ αμα. οἱ Οαπἱςκίπια βιοίπονα Που Ρε]ἱο οὐ11 : 

πηπ]ία. οἰοηίηι Ῥογίοπ]α 5αΡΗΕ, οἱ γποταία5 οδί οἴτοα 85ιΙ- 

ταπη, 41πα γἰάθ[ἰσοί α Οναπίο αἆ Τοπαπα απηρη]αγο{. Δί- 

απθ ἰδία Οοτιπίμίς απἀϊοηῖριας τουίανί, απ ασοιταία 

5οἶνοηί ἵ]απα πο ρἰοίαπα φπἱάθπα ἵπ ρανίαίο Ἠο]]απι νἰά(5.ρ. 



.ο0 ΧΧΥ. ΠΩΣ ΔΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΝ. 90 --- 58. 1, οἱ - 40) 

λλλ᾽ ὑδὲ ὅπλα ἐχεῖνό τι ρα οὰ τω | σρᾷ ν ἃς ὁ , 

λ) οὖδε ὅπλα εχεῖνος ΥΕ δει ουοξ μηχανήματα ος» οἆ Πε(θ αγπΠα 1] ΠονΙΕ, πεσθ ππασµίπας, συσ]ος εἶηίς 
. 391 “Υ Ἀ ο ος τς / --. 

ἐστιν οὐδὲ τάξεων ἢ καταλοχισμῶν ὀνόματα" πάνυ γοὺν 

ἔμελεν αὐτῷ πλαγίαν μὲν τὴν φάλαγγα, ἐπὶ κέρως δὲ μελε ὦ πλαγ μὲν τὴν φάλαγγα. ἐπὶ κέρως δξ 
β πας : 

λέγειν τὸ ἐπὶ μετώπου ἀγειν. 

90 Εἷς δέ τις βέλτιστος ἅπαντα ἐξ ἀρχῆς ἐς τέλος τὰ 
/ ο 3 / μ] ο ον -ῆ / 3 

πεπραγμένα, ὅσα ἐν Ἀρμενία, ὅσα ἐν Συρία, ὅσα ἐν 

Μεσοποταμία, τὰ ἐπὶ τῷ Τέγρητι, τὰ ἐν Μηδία, 
. υ 4 υ 

5 Μ. ολ / 

πενταχοσίοις οὐδ ὅλοις ἔπεσι περιλαθὼν συνέτριψε χαὶ 

τοῦτο ποιήσας Τὴν 
, π] το αλά δν / -. / 

μέντοι ἐπιγραφὴν ὀλίγου δεῖν µακροτεραν τοῦ βιθλίου 
/ Ἱ 3 4 ο. ο. 3 / ς / 
έγραψεν, «Ἀντιογιανοῦ τοῦ Ἀπόλλωνος ἵερονίχου » . ὄοας 

---«δόλιχον γάρ που οἶμαι ἓν παισὶ νενίκηχε --- «τῶν 

ἐν Ἀρμενίᾳ καὶ Μεσοπεταμία καὶ ἐν ἨΠηδία νῦν Ῥω- 

πο) 
ο 
« 
τσ 

/ / / 
τοριαν συγγεγραφεναι φησι. 

2 
Έτε 

μαΐοις πραχθέντων ἀφήγησις ». 
3 δν ο] 3 [4 Δ 1 /, 

81. Ηδη δ᾽ ἐγώ τινος καὶ τὰ μέλλοντα συγγεγρα- 

φότος ἤχουσα, καὶ τὴν λΏγιν τὴν Οὐολογέσου καὶ τὴν 
3, / ν λ ς ϱ . ορ. / π 

Ὀσρόου σφαγΏν, ὡς παραθληθήσεται τῷ λέονσι χαὶ 

ἐπὶ πᾶσ'ι τὸν τριπόθητον ἡμῖν θρίαμδον. Οὕτω µαν- 
τος ἅ ο ος 

τικῶς ἅμα ἔχων ἔσπευδεν ἤδη πρὸς τὸ τέλος τῆς γραφῆς
. 

7 .ω α 

2λλλὰ καὶ πόλιν ἤδη ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ ὤχισε μεγέ- 

βει τε µεγίστην καϊκάλλει χαλλίστην" ἔτι μέντοιέπισχο- 
Ανν ήρ / Ν τη ο ρηίς νς Επι 

πεῖ καὶ διαθουλεύεται εἴτε Νίκαιαν αὐτὴν ἄπο τῆς νίκης 
- 

Υ / ” η 

χρὴ ὀνομάζεσθαι εἴτε Ὁμόνοιαν εἴτε Ειρηνίαν. Καὶ 

τοῦτο μὲν ἔτι ἄχριτον καὶ ἀνώνυμος ημιν Ἡ χαλὴ πόλις 
ο ΔΝ / .ω / 

ἐκείνη, λήρου πολλοῦ και χορύζης συγγραφικῆς Υέ- 
ο 3 Τ.Α" σα ες σ νΝ 

µουσα" τὰ ὃ) ἐν Ἴνδοῖς πραχθησόµενα ὑπεσχετο ηδη 
Ν .. /{ ς . 3 

γράφειν καὶ τὸν περίπλουν τῆς ἔξω θαλάττης, καὶ οὐγ 
τ ς 

; το : : . 
ὑπόσχεσις ταῦτα µόνον, ἀλλὰ καὶ τὸ προοίµιον τῆς Ἰν- 

ο μάοης / λ 

δυᾶς ἤδη συντέταχται, χαὶ τὸ τρίτον τάγμα καὶ οἵ 

Κελτοὶ καὶ λαύρων μοίρα ὀλίγη σὺν ἹΚασσίῳ πάντες 
ΣΑΕ ος ς : 

οὗτοι ἐπεραιώθησαν τὸν 'Ἰνδὸν ποταµόν' ὅ τι δὲ καὶ 

πράξουσιν Ἡ πῶς δέξονται τὴν τῶν ἐλεφάντων ἐπέλασιν, 
.. 

Δ Δ 

οὐχ εἰς μακρὰν ἡμῖν ὃ θαυμαστὸς συγγραφεὺς ἀπὸ 

λ]ουζίριδος ἢ ἀπ᾿ ᾿Οξυδρακῶν ἐπιστελεῖ. 
ος ας ο 9 

39. Τδιαῦτα πολλὰ ὑπὸ ἀπαιδευσίας ληροῦσι, τὰ 

τῷ 
. 

- -- 

ἐπὶ ταῖς ἐπιγραφαῖς' χαὶ γὰρ αὖ χαὶ αὗται παγγέλοιοι" 
ο .ο λ στ {9 

τοῦ δεῖνος Παρθικῶν νικων τοσάδε: καὶ αὖ᾿ Παρθίδος 

ῶ δεύτερον, ὥς βΑτθίδος ὃἵλον ὅτι. "Άλλος 

τέ 
: : ; Ἐν πο ρα. 

83. Καὶ δὴ τὸ χωρίον σοι, φαίη τις ἂν, ἀκριθῶς 
τς / 5 λ 

ἀνακεκάθαρται καὶ αἵ τε ἄκανθαι, ὑπόσαι σαν, καὶ 
ε ον το ος 

βάτοι ἐκκεκομμέναι εἰσὶ, τὰ δὲ τῶν ἄλλων ἐρείπια Ποη 
τν τρ 

ὶ εἴ τοῦτο λειὀν 2. . λ ορ ολ 

ΕΥΧπΕΦΟΡΊΤΖΗ} χαι ει τι τραγὺν » ηση Χα! 

- ω κο / / 

εἰπεῖν δυνάµενοι, ἐπινοοῦντες δὲ χαὶ ἀναπλάττοντες, ὃ 

| 
| 

πθημθ 4Ο1εγΙπη απ! οΓΦΙΠΗΠΗ δἰγπεπάοΓαπα ποπ]μα : ααϊ πηυ]- 
{μπα 5οΏΙοεί οπγανΙξ, εο( απ {παηβυεισαπι στο! ασ. «]- 

γοσία εὐφεί αοἴεδ, γε] 1 οτη 4ποετε αρρε]ατοί αποὰ ο1οῖ 
1π ΠοπίθΠι οροτίθραί. 

90. Όπις απἴθπι αΠαιῖς ργοίαπ{ἰδείπηας τες αἳ Ἰπ]ῖο Ἰηζο 

αᾱ ΠΠΕΠΙ πδαιθ σεδίας οΠΊΠΟΣ, 4 ο Ππι(πο η Απηοηία, 

ασ η Βγτία, σπτο 1 Μεσοροίαπηῖα, απ αἲ Τϊρήπα, αμ 

1η Μεαῖα αεία 5υπῖ, απἱησεη(ῖ5 πο Ἰπίερηῖς γενςῖρη5 απηρ]ο- 

χι οοπηπηέ: 1άφ16 αδί ΓοοῖΙ, Πβίογίαπα 5ε αἲξ 5οραίκ5ο, 

ΤΠα]άπα {αππον, ραγάΠά αμεςί απῖπ πα]ογοιη Ἠρτο, Ιη5οι]- 

Ρ5ϊ{ ο] α5πιοςῖ : « Απιοσμιαηι, ἴπ 5α0Γο Αροηηηις οργίαπηῖπο 

ν]οιοτίς (οαγδα, οθίο, αἰ(παπάο ρπευ γ[οεγαΓ), εΟΓΙΠΗ απα: 

Ἱη Αιπιθηΐα οἱ Μεκοροϊαπιία εἰ Μεκῖα α Ποπιαπῖς πηοᾷο Ρεδία 

καπί ομαιτα({ο. 

84. ἆαπι γοτο αάἰνῖ οἵαπα απἲ α{πτατΗπα ΤΕΓΗΠΗ Ἠςίο- 

παπα φοηρεου{έ, εί οπρ(ῖνΙ{αίοια Ὑοἱοβε»ί, εἰ Οδτοῖς οπράεπῃ, 

αποπποάο αἱ Ἰεοπί οβῄοΙείαν, οἱ 51ρεΓ οπηπία ἀεσίάεγα[[ς- 

«ἴππππα πορῖς Παπαριαπα.  8ἱ6 γαιοϊπαπἰἶς 5η] ΡΙΤΟΤΕ Ἰη- 

κιἰποίας αἆ Πποι Ίαπα 5οπρε[οπῖς ργορονανίέ. Ὑεγαπα ο[ῖαπη 

α1Ἴνοπη Ίαπη ἵπ Μαςοροίαπτῖα σοπάτά1ί, πιαρη τα ἀἶπε πΙαχΙπ]ᾶΠη 

ο ρα] άἴπο Ῥη]οογτίηιαπη : Πλιᾶ γοτο αάμο οοηίἀεγαί 

αἱ ο, παίταη Υποίογῖαπι Π]απι αρρο]]ατο [α5 δἳέ, απ 

Οοπεονάϊαπι, αΏ Ῥαοἳ[ογαπῃ. ΕΙ ἴπίὰ απἴάεπα ποπά τη ἀθογε- 

11η οδί οἱ αά ο, 5ἶπθ ποπηίπα πορῖς ας. Ί]α Ῥομειυτί- 

πια, ἀθ]ηϊς πη]εῖς αίαπο ππΠσο Ἠπίονῖσο ορρ]εία : 6Ἡ γετο 

απ αριᾶ Ίπᾶος αᾳπαπᾶο σετεπίας, Ίαπι οπρίαγυι 50 

τοσθρῖέ, οχογηίαιο πιαῖς ποσα, Ἀθπιθ Ιδία Πίτα 

Ρτοηιἱςδίοποια 5αυρίσίυηί, 564 ϱυοὔΗΤαπα Ἰπά1ος) ]απα «00]- 

Ρον εδί : ας ἰογίία Ἰοσίο, εἰ σα, οί ΜαπτογΙπα Πη- 

ηης οχίσια ἄπσο Οα55ΐο, οΙηΠες Ίαπι Τπάπα ΠΗΠΙΕ ἴτα]- 

οσναπί : απ]ᾶ γουο Γαο(ηπῖ οἷηῖ, απιί εΙερ]αη{οΡΙη αποπιοᾶο 

οἶπί ἱπηραίππα οχοοριηγῖ, 6 ΠΟΠ Ιἴα πιη]{ο Ῥορί ποβίς απῃ]- 

ταμῇ]ής «οπῖρίου Μαζτίᾶε αι αὖ Οχγάτασϊ5 ρειδοπρεί- 

3δ. Τα]ῖα πια]ία ργῶ ἱηςοῖίία ἀεμναπί, απὶ ἀἱσπα τίδα Πθ- 

απο ν]άεπέ, ηθαιιο δἱ γ]άθηηί εχρ]σανε ΡΓΟ ἀἱρηϊίαία απθαηέ, 

οχοοαἰ(οπί Υοτο αἱ εοπΏηραηί απἰσφαῖά ἵπ Ῥιιοσᾶς Ί]ας. 1π]- 

Ῥομέπηας, αἰπηί, γοποηῖε : Ῥγά(ογεα. Τη ΠΗΤΠΟΓΟ ἄποηε 1- 

ῥνογαή αταν Παίοπα απαπᾶαπα αβ[οοίαηϊ, πιαχίπ]ε 1ρ5ῖ5 1π Ἱῃ- 

κοπηριοπίθς. : πάπα ΤΗΓΦ5. 105 4ποΠΠθ. ΡΕΤΠΠΑΠΙ τιαΙοα]α. 

Αἰίοπίας Ῥανμίσαγπα ΥἱοίορῖαΓαπη ἴοἱ Πρνῖ : οἱ Τ1ή515, Ῥαἳ- 

Εμάΐ5 ρνήπιας, 5οοππάμ5, πεπηρε αἱ ΑἰΙάΐ5. ΑΠάς πιυ]ίο 

ὠίαπι ππραπίας (Ἰοσί οπή), Ὀομιο[ βασα]αςεη»ίς Ῥαῦ- 

Πιοπίεῖσα, Ἀεηπο Ὑογο 60 Ιδία 6ΟΠΙΠΕΠΙΟΤΟ, αἱ πιάΙοπ]ο 

Ἱαβραα αἱ Ιαϊρηίο, ἱταάασαα Ἠἰδίονῖας {απ Ρε]ίαδ, ΥΕ 

πἰηίιαῖς οαισα : απαπάοσπἱάσια απ Ἰπῶο εἰ ΠΟΓΗΗ ςἰπία 

Πασοη!, Ίο Ἰαπ. ΠΙΝΠΗΠΙ αἲ τουίαπα 5ίονία 5ο ρθηα» 

γαΙΟΠΟΙΗ Ρτο(οοἵέ, Τ6] Ροίἵ5 ραιιοῖς αὔ ας ΠπάΙροί, 5ὲ απῖ- 

σπα τους Π]ιιᾶ ἀα]οσίίσα ῬυἱΡῖέ, 6οΓ ΓΗ, Ππίοῦ α1οβ πμ 

οδί ποβῖηπα, αονίας. αὈ]αΙομΕΠΗ ποσοςκαγίο οοπίγα 1πά- 

οο{ε αἱίογΠῃ. 

33. Εξ 5απε ἄσα ΕΡὶ ἀῑσαί αἰἰφαῖς, αοοπταίο ρηηβαία 

οί. απο ρίπ, αποίαοί ογαμί» εἰ Υ6ρτεΣ οχοϊςί δυπίς 

γαάστα, το(αοταα {αλ οἰαία, εί 5 απ]ά α5ΡΕΤΗΤΑ Γαεταίν 

Ίαμι ΡΙαβΙΙΗ οδί. Πάσπο Ίαιη ἴα αἰἰσαἷά «οάῆσα οἱ 1ρ5ε, αἱ 



αν» 

ι 

(1, 15 - «ϱ) 

. 
ἐστιν. 
οὐκ ἀνατρέψαι µόνον 

Ν ο Ἠ η) 3 .ω Αα λ Δ Ἀ 194 τι καὶ αὐτὸς ἐπινοῆσαι δεξιὸν καὶ ὃ οὐδεὶς 
ο / αν 

οὐδ) ὃ Μῶμος µωμήσασθαι δύναιτο. 
Δ 7. λ νά ιά / / 

94. Φημὶ τοίνυν τον αριστα ἵστοριαν συγγράφοντα 
τς ᾗ 

δύομὲν ταῦτα κορυφαιότατα οἴχοθεν ἔγοντα ἤχειν, σύνε- 
λ ἀ Δ 

σίν τε πολιτικὴν καὶ δύναμιν ἕρμηνευτικήν, τὴν μὲν ἀδί- 
:ο ος αν : ως . 

δακτόν τιτῆς φύσεως δῦρον, Ἡ δύναμις ὃξ πολλῃ τἩ ἀσκη- 

σει καὶ συνεχεῖ τῷ πύνῳ καὶ ζήλῳ τῶν ἀρχαίων προσγε- 

γενηµένη ἔστω. ἢ αῦτα μὲν οὖν ἄτεχνα καὶ οὐδὲν ἐμοῦ 
ά αι / 

συμέούλου δεόµενα" οὗ γὰρ συνετοὺς καὶ ὀξεῖς : ἀποφαίνειν 

τοὺς μὴ παρὰ τῆς φύσεως τοιούτους φησὶ τοῦτο ἡμῖν τὸ 
βιθλίον. ἐπεὶ πολλοῦ ἂν, μΆλλον δὲ τοῦ 
ἄξιου, εἰ µεταπλάσαι καὶ μεταχοσμῆσαι τὰ τηλικαῦτα 

ὐδύνατο Ἡ ἐκ µολύθδου Ὑρυσὸν ἀποφῆΏναι  ἄργυρον 
3 / -ᾱ 3 μ {4 πε.”  3ϕ Δ 

ἐκ καττιτέρου Ἡ ἄπο Κόνωνος Τίτορμον Ἡ ἀπὸ Λεωτρο- 
ος / τας, 
να Μίλωνα εξεργάσασθαι. 

- λ ο ϱω ο κω 

30. Αλλὰ ποῦ τὸ τῆς τέχνης χαὶ τὸ τῆς συμθουλῆς 
Ἰρήσιμον} οὐκ ἐς ποίησιν τῶν προσόντων, αλλ’ ἐς χοῇ- 

ἝὭστε οἰκοδόμει τι ἤδη καὶ αὐτὸς ὥς δείξης | ἳ ᾽ ᾖ 
τὸ τῶν ἄλλων γεννάδας ὢν, θά 

ἂν, ἀλλ 

παντὸς ἦν 

σιν αὐτῶν τὴν προσήχουσαν: οἷόν τι ἀμέλει καὶ Ἵκκος 

καὶ Ἡρόδικος χαὶ Θέων χαὶ εἴ τις λος γυμναστὴς, 

οὐγ ὑπόσχοιντο ἄν σοί που τὸν Περδίκχαν παραλαθόν- 

τες [εἰ δη οὗτός ἐστιν ὁ τῆς μητρυιᾶς ἐρασθεὶς χαὶ διὰ 

ταῦτα κατεσχληκὼς, ἀλλὰ μὴ Ἀντίοχος ὁ τοῦ Σελεύκου 

Στρατονίκης ἐκείνης ] ἀποφαίνειν ᾿Ολυμπιονίκην καὶ 

Οεαγένει τῷ Θασίῳ ἢ Πολυδάμαντι τῷ Σκοτουσσαίῳ 
ἀντίπαλον, ἀλλὰ τὴν δοθεῖσαν ὑπόθεσιν εὐφυᾶ πρὸς 

ὑποδοχὴν τῆς γυμναστικῆς παρὰ πολὺ ἀμείνω Αποφαί- 
γειν μετὰ τῆς τέχνης. Ὥστε 

ἐπίφθονον τοῦτο τῆς ὑποσγέσεως, εἰ τέχνην φαμὲν ἐφ 

οὕτω μεγάλῳ χαὶ γαλεπῷ τῷ πράγματι εὑρηκέναι οὐ 

γὰρ ὀντινοῦν παραλαθόντες ἀποφαίνειν συγγραφέα φα- 

μὲν ἀλλὰ τῷ Φύσει συνετῷ καὶ ἄριστα πρὸς λόγους 

Πσκημένῳ ὑποδείξειν ὁδούς τινας ὀρθὰς, εἰ δὴ τοιαῦται 

φαίνονται, αἷς χβώμενος θἄττον ἂν καὶ εὐμαρέστερον 

ο πονα ἄχρι πρὸς τὸν σχοτ:ὀν. 

96. Καίτοι οὐ Υὰρ ἂν φαΐης Ἀπροσθςη τὸν συνετὸν 

εἶναι τῆς τέχνης καὶ διδασκαλίας ὧν άγιος. ἐπεὶ κὰν 

ἐχιθάριζε μὴ μαθὼν καὶ ηῦλει καὶ πάντα ἂν Ἠπίστατο. 

Νον δὲ μὴ μαθὼν οὐκ ἄν τι αὐτῶν Χειρουργήσειεν, 

ὑποδείξαντος δέ.τινος ῥᾷστα τε ἂν µάθοι καὶ εὖ µετα- 

Πειρίσαιτο ἐφ᾽ αὗτοῦ. 

37. Ναὶ τοίνυν καὶ ἡμῖν τοιοῦτός τις ὃ μαθητὴς 

νῦν παραδεδόσθω, συνεῖνα α.- 

αλλ ὀξὺ δεδορχὼς, οἷος χαὶ πράγµασι χρήσασθαι ἂν. εἰ 

ἐπιτραπείη. καὶ γνώµην στρατιωτικὴν, ἀλλὰ μετὰ τῆς 
πολιτικῆς καὶ ἐμπειρίαν στρατηγικὴν ἔχειν καὶ νὴ Δία 
καὶ ἐν στρατοπέδῳ γεγονώς ποτε καὶ γυμναζομένους ἢ 

ταττοιιένους σερατιώτας ἑορακὼς καὶ ὅπλα εἰδὼς καὶ 

ων ο κεὸ ν 
απεστο χαι ον το 

Δ 3 | ες) λ 
χαὶ εἰπεῖν οὐκ ἁγεννῆς, 

μηχανήματα ἔνια χαὶ τί ἐπὶ χέρους καὶ τί ἐπὶ µετώ- 

που, πῶς οἳ λόχοι, πῶς οἳ ἵππεῖς καὶ πόθεν χαὶ τί 

ἐξελαύνειν ἢ περιελαύγειν, καὶ ὅλως, οὐ τῶν κατοικιδίων 

τις οὐδ' οἵος πιστεύειν µόνον τοῖς ἀπαγγέλλουσ». 

38. Ἰάλιστα δὲ καὶ πρὸ τῶν πάντων ἐλεύθερος 

ΧΧΥ. ϱΕΟΜΟΡΟ ΗΙΡΤΟΒΙΑ Ο60ΟΝΡΟΒΙΡΕΝΡΑ 9ΙΤ, 54 -- 58. 907 

που ἀἰασια]ς (απίαπι αλογαπα οροίβας γΙΗΠα {ο [ογίΘῃΙ 

ορίοηᾶα5., 5εᾷ Ιάοπευπη αμφι]ά εἴῖαπα Ρος {6 ἵρδαπα οχοοσ]- 

ἴανα, σποάφπθ πεπιο, πο 1ρ56 απἰάεπι ΜοπΊή5 Ροςδ]{ τερτο- 

Ἠοπάθτο, 

94. Αἴο Ἰβίατ ευη ααἱ ορΗπηο φοπρίατας ἳί Ἠἰςίονίαπα, 

ἆπο απἰάθια Ιδία ππαχίπηο οαρΙ{α]ῖα 40Π1Ο αἆ 6αΠή ΤΘΠΙ αΠΟΙΤΘ 

4εβεια, Ργαζεηίίαπα οἰνί]οια οἱ γΙπι εἰοφιοπά!: αἴογαπα ο 

4 σπα Ἱπσοιῖϊ ΠΠΙΠΗ5, ἀοσοτὶ ΠΕδοϊα : οἰοαιοπάί γενο γἱς 

Ἰηη]ία αχεγοΠ{α[ἴοπε, 6ί Ρουρείπο Ἰα0ογα, εί απίΤαππογα Πα ορ 

Ἰαΐοπο αεεθςεεΓἰ ορονίαί. Ηωο απἶάεπα Ἱρίίαν απιῖς οἱ ἀῑςεῖ- 

Ρα οχρεν[ία, πθ(αε Π16Ο Ἱπαϊροπίῖα οοηδΙΙΟ : ΠΟΠ. ΠΙΠΙ 

ῥνπάσηίας αἰᾳιο αοπ{ο5 τοάᾷσιθ οὐ5 αἱ α ππίητα ἴαΐθς ΠΟΠ. 

5υηί, μία ποδίον Προς ριοπ(Η{ : αΠοσαα πιασηΙ, απἶπ 

α πα 1γ [5 ο5δοί τε], 5ἱ τεβησενο οἱ γαἰτασίανε {αῖα ρορ5εί, 

απ{ οχ ΡΙΙΙΗΡΟ ααγ Πα [α6στθ, Υεἰ αισοηίαπα 40 είαήπο, απ 

εκ 6οποπο ΤΠονππα, απί οχ Γεο(γορμ]άο ΜΙΟΠΕΙΗ οϊσεια. 

35. 56 αδί απεῖς οἱ οοηδΙΗΙ δις οδίὈ Νοη αἆ ογεαπάα 

ασ αθ.ςο ἀοβεπί, 5οᾷ αἲ δή 1]ογ απ σοπγθηἰθηίοπη. 

Βίοιί ποπηρο οἴἵαπα Ίσοιις οἱ Ηενοάίεις, εἰ αυ, αἱ 5ἱ αῖς 

αας αχθιοΙ(οῦ, ποπ ρτοηϊςονπί ΠΡΙ αβδαπηίαπα Ἠππο Ῥει- 

ἀἴεσαπα Γ5ἱ Πιοίο Πίο ο5ἰ Π]ο, απϊ πογεΓΟ) 5105 4ΠΠΟΓΘ 4ΠΠ1 

εονιερίας οσδοί, οὐ. 14 ἵρδιπα οοπίαριές ποη ΑπΟΟΡΙς 

Βοε]οιοί Πας, Βιναἴοπίσαια αι ἀἄερειίεης] Οἰγπιρία τῖ- 

οἴονοιη γοάσνα, αἱ απ οσα Τμαδίο ΤΠθαδεπα, απί Ρο]γάα- 

ππαπία Φεοίαδταο σοπαρα αν! Ροςδίί : γε ου Ργοπ]ςθ- 

Πέ, 5ο ἀπίαι. 5 ρί Ππα[ειΊεπα αρίαϊα. παίαπα τουἱρίεπάα» Η]1 

οχοιοἹἑαΓἴοπΠὰ γαἴοπί ΠΙΘΠΟΓΕΠΙ ΠΙ]ίο ορε αγίῖς 5ασρ το- 

ἀἴπνος. ἹΠασιε αὐδίς α- πορίς οιίαπα Ῥο[οΙαἰοηῖς Πας 

Πηγίαία, οἱ αγἴθῦα πο5 ἀἴσαπιας. το Ἱία πιασπ(ς αἴφιιο ΠΟΠ]! 

εοηςθ επ ορογίδδο : Ἠθηια οηίπι Ίος ἀῑείπιας, πο 

απεΠιοπΠ(16 46 Ππεςῖο αγΓορίαπη το Ιατος Εδογίσατη «56 

αἵ απῖ παίανα Ῥηπάθης οἱ ορίίπηο αἲ ἀἰσεπάππι οχογοαίας 

βΠιον{, οδίοηδνος γἷας (παξάαπῃ τοσίας., 5ἳ απἰάεπ ἴαιες οςς 

νΙάεβαπίας, απας 5ἱ ἸηςΠ(ουἳ{, οε]ονῖ5 [αοἱΠαδαπο αἆ 56ορυΠα 

Ῥεινδπίγο Πο». 

36. Νεο επΊπῃ Ίου ἀῑχειίς, απϊ ργάεης εἶέ, ααπῃ πΙμΙΙ 

Ἰπβίσενο αγία ασ ἀῑδαίριίπα 6ογαπα ασ) ἰσποταί : αοπαϊ εἷ- 

ατα. οἶαπα ποπα]πο ἀοσοπία ρα]σανοί, αἱ Ἰπῃατεί Πρίας, 

ας ποςδθί οπηηία. ΦάΠΙ Υ6Γο 5ἶπα ἀῑοιρ]ίπα πΙμΙ Ἠογαπς 

εαεἰίανονέ : Υογαπι 5ἳ φαἱς ΠΠ εοπιπιοηςίτεί, εἰ ἀῑδοεί {α- 

οὔμίπια,, οἱ Ώοιμα ἀθϊπάς 5ιιο 1ρ5ε Ματίο ἰτασίαβῖτ. 

37. Ταφιο ποβίς οἵαπα {αϊ5 ηπηο ἱγαάαίαχ ἀἰδοίρα]α5, ΏΟῃ 

Ίσμανας αἆ Ππ{ε]Ισοπά πω πε(πα αἆ ἀἰοσπά πας 56 αθπίαα 

ΕΘΠΕΠ5, απἱ οἵαπα ποροίία ρα)]ίσα ἰνασίατε, 5ἱ ριαΠοίαίαη, 

Ροβίΐ, πηϊΠίανοππα ο απίπηαπη, 5ος οΠὰ οἰνῆ!, οἵαπη Ῥε] 10 

ἀποῖς οχροτίοη(ἶαπα άρον : οἱ ααἱ πιοµθισ]ε ἵπ εαδίτ]ς αἲ- 

απαμᾶο γουδαίας που, ππΠίο5απο γἰάετῖέ ἆππι εχοσρ 

ΙΗΦ(ΥΠΠΠΙΥ6, αηπα(ι16 6{ πιαζλίπα5 απαδάατη ποπί, απίά(ηο 

φἲε Ίη εοτπα, απἰα 1η ΠΓοΠίΕΠΙ, αποπιοᾶο ογά(πος, 4ποπιοο 

οηπ]ϊας, δἱ πάς, οἱ απἰὰ 5Ιέοβεφιίαίο, απ οἰγομπιθηυ [ατα 

γαρο, ἀθίαι πουῖς πον αφῖς απ ἀοπιῖ ἀορίάσαί, αί(ο 

οιοᾷαί 5ο] πα πανταπ{ἴρας. 

38. ἈΙακίπιο τετο αἳ απία οπηπία 196 5 ΠΙΠΙΟ, Ώνα 



ΧΧΥ. 
ν / λ / Α/ κ; νδος 
ἔστω των γνώμην καὶ μήτε φοθείσθω µηδένα μῆτε 

ἐλπιζέτω μηδὲν, ἐπεὶ ὅμοιος ἔσται τοῖς φαύλοις δικα-- 

ταῖς πρὺς χάριν ἢ πρὸς ἀπέχθει αν ἐπὶ μισθῷ δικάζου- 

σι. Ἀλλὰ μὴ µελέτω αὐτῷ μή ε Φίλιππος ἐκΧΕεΧοµμ.- 

µέγος τὸν ὀφθαλμὸν ὁ ὑπὸ ΄Ἀστέρος τοῦ ας τοῦ 

τοξότου ἐ ἐν Ὀλύνθῳ, ἀλλὰ τοιοῦτος οἵος ἦν δειγθήσεται- 

μή εἰ λέξανδρος ἀνιάσεται ἐπὶ ση Κλείτου σφαγῇῃ 

9ὔ- 

3 κ» Εὶ ῃ 
ὠμῶς ἐν / τῷ συμποσίῳ γενομένη, 

Φοιτο' ο δὲ Κλέων αὐτὸν φοθήσει µέ τα εν π Ξχ ος 

δυνάµενος καὶ κ 

μη 

ς 8 
τέχων τὸ βῆμα, ὃς μὴ εἶπ. 

3 ὃν 

θριος καὶ μανικὸς ἄνθρωπος. οὗτος Ἡν' οὐδὲ πἳ σύμπασα 

πόλις τῶν Ἀθηναίων, ἣν τὰ ἐν Σικελίκ κακὰ ἵστορῃ 
καὶ τὴν Δημοσθένους ληψιν καὶ τὴν Νικίου τελευτὴν 

"τς ΕΡτή] ι ο νο μα προς / 
καὶ ὡς ἐδίψων καὶ οἷον τὸ ὕδωρ ἔπινον καὶ ὥς ἐφονεύρντο 
πίνοντες οἳ πολλοί. Ἡγήσεται γὰρ ας. ὅπερ ὃ δικαιότα- 

τον --- ὑπ οὐδενὸς τῶν νοῦν ἐχόντων αὐτὸς ἕ 

ἣν τὰ 
ος 

ἐπράχθη δνηγΏται: οὐ γὰρ ποιητὴς αὐτῶν, ἀλλὰ µηνυ- 

τειν τὴν 
-ᾱ- 

αἰτίαν, δυσευχῶς Ἡ ἀνοήτως γεγενηµένα ὡς 

λ τε τ' ντι τοτε Ἡ ἑ τῆς ἦν. Ὥστε χὰν κατ αναυμαχῶντ ται τότε, οὐχ ἐκεῖ- 

γος ὅ χαταδύων ἐστὶ, κἂν φεύγωσιν, οὐκ ἐχεῖνος ὃ διώ-- 
ῃ τς κ , ον 

κων, ἐχτὸς εἰ μὴ, εὔξασθαι δέον, παρελειπεν' ἐπεί τοι 

γε εἰ σιωπήσας αὐτὰ ἢ πρὸς ᾽ τοὐναντίον εἰπὼν ἔπανορ- 

θώσασθαι ἐδύνατο, ῥᾶστον Ἡν ἕνὶ καλάμῳ λεπτῷ τὸν 
Θ ον 3 .θ] Ν ο. 5 -- .. ) το -- 

Θουχκυδίδην ἀνατρέψαι μὲν τὸ ἐν ταῖς ᾿Επιπολαϊς πα-- 
/ ον ον ὰ λ ς / μ. 

ρατείχισµα, χαταθῦσαι δὲ τὴν Ερμοκράτους τριήρη 
ΣΧ 5 

καὶ τὸν κατάρατον Γύλιππον διαπε ἴραι μεταξὺ ἄποτει- 
οκ 

γίζοντα καὶ ἀποταφρεύοντα τὰς ὁδοὺς, καὶ τέλος Συρα- 
μις - Ἡ 5 

κοσίους μὲν ἐς τὰς λιθοτοµίας ἐμθαλεῖν, τοὺς δ Ἄθη- 
/. .ω. ν' λ / λ κ. } { ΙΑ εν / 

ναΐίους περιπλεῖν Σικελίαν καὶ Ἰταλίαν μετὰ τῶν πρώ- 
ο ο τ) δ Δ Δ 
Ἀλλ', οἴμαι, τὰ μὲν 

τν 
ὰ Κλωθὼ ἂν ἔτι ἀνακλώσειεν οὐδὲ Ἄτρο- 

πος µετατρέψειε. 

κ, ; 
των τοῦ Ἀλκιθιάδου ἐλπίδων. 

πραγθέντ α οὐδ. 

-. Ἄλ / Ε) ΑΔ 3 ορ. 3 
99. Τοῦ δὴ συγγραφέως ἔργον ἓν, ὡς ἐπράγθη, εἲ- 

ας προ ο 5 να ὄνν εα εν ας 
πεῖιν. Τοῦτο δ᾽ οὐκ ἂν δύναιτο, ἄχρι ἂν Ὦ φοθῆται 

Ἀρτοξέρξην ἑατρὸς αὐτοῦ ὢν. Ἡ ἐλπίζῃ κάνδυν πορφυ- 

ροῦν καὶ νὰ ν Ἰρυσοῦν καὶ ἵππον τῶν Νισαίων 

) τῶν ἐν τῇ γραφη ἐπαίνων. Ἁλλ οὐ 

ενοφῶν αὐτὸ πονήσει, δίκαιος συγγραφεὺς, οὐδὲ Θου-- 

Ἀλλὰ χὰν ἴδία μισἩ τινας, πολὺ ἀναγκαιό-- 

τερον ἡγήσεται τὸ χοινὸν καὶ τὴν ἀλήθειαν περὶ πλείο-- 
/ ο Μ ο .ω ι- πο 

.- πο στα, τῆς ος κἂν ο. 3 προς οὐκ αφ 
1 

οέξεται 

τῶν ὃ 

γυς εἷς καὶ μέτρον ο ο. απο η] εἲς τοὺς νῦν 
3 / λ λ .ω / - 

ἀχούοντας, αλλ’ εἰς τοὺς μετὰ ταῦτα συγεσοµένους τοῖς 

συγγράµµασιν. 
ση δὲ ολ ; . κ, 

40. Εἰ δὲ τὸ πο ο τις θεραπεύοι;, τῆς τὼν χο- 

λακευόντων μερίθος εἰκότως ἂν νοµισθείη, οὓς πάλαι ᾗ 

ἀργχῆς εὐθὺς ἀπέστραπτο, οὐ μεῖον 
ος ᾱν Ἱ 

τική. Ἄλε ο. ου χαι 

τοῦτο ᾶ ἀπομνημονεύουσιν »ὃς, Ἡδέως ἂν, ἔφη, πρὸς ὀλίγον 
Ξ 

ἀνεθίουν, ὦ Ὀνησίαριτε, ἀποθάνὼν, ὡς κάθοιµι ὅπως 

ταῦτα οἳ ἄνθρωποι τότε ἀναγιγνώσχουσιν. 

ἵστο ορί ία καὶ ἐξ 

Χομμωτικὴ τ] γυμνασ 

Εὶ δὲ νὸν 

ΠΩΣ ΔΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΝ. 59, 40. (11, ου - σσ) 

πηείυαί 4πεµ(παπα, πενε απἱοππαπ δρετοῖ : ασια] πια]ς 

Ππάἱοῖρας ςἴπῆ]ῆς οί, απά σταίαπι απ! Ππ]πϊοῖας Ιπογορᾶο 

Ία5 ἀϊσρμβρις.  Ῥεᾷ ποσπο εγο» 1ρ5ῖ 5ἳἱ απἲ ΡΙή ρρις οσπ]ο 

Ῥηϊναίας αὖ Αδίογε Απιριιρομίαπο 5ασατῖο αἲ ΟΙνπνπα 

γοταπῃ απα]ῖς οταί, ἴαῑῑς οδίοπἀείαγ : πε(πε απ Α]εχαπᾶος 

6,ατο Ἰαέαγας 5ἳὲ ΟΠΗ οσράθπη εγαςεΠΙ[εν ἵη εοην Ίντο Γασἴαπα 5ἳ 

ἀΠασιάε 5ογ]ραίασ; πεσιθ Ο]εοῃ Ἠαπα ἱογγοβί, πια πα ἵη 

60ΠΟΙΟΠΕ Υα]θῃς οἱ τεσηαης Τη 5Ηρσεσία, αποπηῖπης ἀἰσαέρει- 

πἰοΙοδαπη {απίο5Ηπη(Πε Γης Ἰοπιίπεπα : πε(ιθ υΠΙΥεΙςα 

Αιεη]θηςἵηπα οἴγ]ίας, 5 β]επ]ας εἶαάες ομαιτεί, εἰ Ώβιπο- 

5ιλοπῖς οαρν]αΐοια, αἱ πποτίεπι Νίο, εἴ αἱ εΠενπί, οἱ 

ααα]είη αφ παπα Ῥογηῖ, οἱ αἱ Ππίου Ῥίρεπιά απ ος δἶπὶ πα], 

Ἐνίςμπιαβ]ϊ οπίπα, αοᾶ το εξ αἃ ΠΕΠΙΙΠΕ 54ΠΟ. γ]ῖο θἰρὶ 

ος (πεππαάπιοᾶαπα οοπ{ἴροτο επατΓοί. ΝεΠιε οηΊπῃ 1ρ58αΠΟΞΟΓ. 

Π]ογΙπ1 οςί, 566 Ιπά6χ. Τίασαο απππη παντα ρε]ῖο νπουπίαν, 

ΠΟΠ 1ε οςί απἰ εαΏπιοτδί!; οἱ, 5ἱ Γασίαηί, ΠΟΠ Ί]ε σι ἴοθτ- 

αὶ5 ηδίαί : πὶςί Γοτία, (πα γοῖῖς ορι5 ο5δεί, οα Ργο[θγπηῖ- 

φοηΐ,  ΟπαπάσαπΙάεπα 5ἱ ἰασεπάο Πα, ααἲ ἵπ εοπίταγαπα 

πατταπάο οογιΊσεγο Ροϊυ]ςσεί: {αἱ πα οναί ΤΗηπογατά!, 

ἱοπυ] απο σα]απιο ετοτίθγο ππαπίΠοπεπα ΕΡΙρο]ἰ5 Ἱππροδίαη, 

οἱ Ηοτπιοςγα (ἶς ΓΓΙΤΕΠΊΕΠΙ ΞΙΡΠΊΕΙΣΟΤΕ, οἱ οχδοσγαΡ/]θη Πλαπη 

εοπ[οάστο αγ ρραπα, ἆππα ππππ]Ποηῖρας νῖας εἰ Γοςςῖς ΙΠΙΘΥ- 

οἰαθτίς αἱ {απάθηα Ὀγτασήξαπος. απ]άεπι ἵπ Ἰαρίοιάῖπας 60Π- 

Πσστα, Αἰμοπιεηδίρς Υογο Ίου Ργαδίατε, αἱ ΒΙοΙΙαπη αἴαιεα 

ΤίαΙαπα 5οοππά πα Ῥηίη]ας 5ρες ΑΙορίααϊς παν]σαίῖοπα 60ΠΙ- 

Ρ]οσίετοπίαν. επι ασ [αεία ευηί, οα. Ῥαίο, πε(πε 

ΟΙοί]ιο τοίτο 5ἱοππεγατε Ῥοίοςί, ποιο τονασίαγο ΑΙΤΟΡΟ. 

39. Ηϊςιογίεῖ απίθπῃ ΠΠΗΠΗ ο5ίορις, μ{ σεσία 5η! εἱησαία, 

Ίτα ἀϊσετο. Ἠου γεΓο [ασοτ ποῦ Ροίεηί, απαπα ἅἴα Αγίαχογ- 

χεη πιοίηεί, οι/ 5 5ἱέ πιθάῖους, ααἲ ῬήτρΓθαπα 56 ΟΠΠΟΥΗ. 

5ρογαΡί{, αἱ (ογᾳπθπη απγεαπα, εἰ θ(π πα ΝΙδΦαπα αερθρίη- 

ΤΗ, ΠΙΘΓΟΘ(ΘΗΙ ΞπατΕΠη ΤΠ ΜςίοΓία Ἰαμάσπῃ. Ὑθτυπι Χεπο- 

ΡΙΟΠ Ίος ποη [οσο Ιηδίας 5επΙρίου, πθαιο ΤΗ ΟΥ 41465. 

564 Ἰἱοεί ρηϊταίἴπα αποςάαπα ο εί, πππ]ίο 510] πιασῖς προς»- 

αγίαπὸ {ηά[σαΡΙΙ τοπα ριβ]ίεαπα, οἱ τογίαίοπη Ῥ]ατῖς {ασῖοί 

απαπα ΠπϊπηΙοἴίῖας : εἰ, 5ἵ άπεπῃ απιέί, {αππεῃ ΠΟΠ ρατζοί ρες- 

εαη. παπα οπίπα, αἱ ἀῑνί, Ίου Ἠπίογῖα ρτοργῖαπα οί, οἳ 

5ο Παπάαπα γοηίαα, 5ἱ απῖς αἲ ς«οπροπάαπα ἸδίογίαΠι 

αοοθᾶαί; ταἰαιογΙΠ γετο οπιηῖα. οπτα αὐήοῖεηᾶα 1ρῖ. 

Αίαιε ἵπ ΙΠΙΥΕΓΣΗΠΙ, ΠΟΓΠΙ ππα ϱἳ ΠπδηΣΗ Τα οχασία ο 

εδί, Γεδρίσεγε ηΟΠ ἀ4 605 απἱ παπο απ, 5οᾷ αἲ Ίος απϊ 

ῬοίεΓο Φγο 6ΜΠΙ 5εΠρΙϊς ποδίγῖς επί νουςα [υγ]. 

40. 5ἱ απῖς γετο πο Ριῶ5εη5ο5ί πιοᾷυ οαρίοί εαῖς εἰαζῇς, 

αὐπ]αίογαπα πιθηίο ρτεςῖ αξοραίας, απος ἀπά σπα ἡςίοτῖα 

αϱ. ΙπΙΠο ἴπάς ποῦ ΠΠΙ5 (παπι εχετοα(εῖν αἲς οοπητ]- 

ΕΠΙ Π]απι ΠΙαΠσΟΠΙΠη αγογραία οσί. Αἰοναπά τί απἱάσπα ΠάΠΙ 

αποσπε ππεπιογαβΊ]επα νοσθπη τε[οιπηί, ααἲ, Ἰβεης, ππφαῖξ, 

Οπεςϊεγίία, γε] αἆ ραϊταπῃ {επρογίς ρα πι ρο5ί πΠΟΓΙΕΠΗ 

ΠΙΘΠΗ Τεγ]νἴςεε[επη, απάΙεΠά1 «Ἀησα, 4ποιηοςο. Ιδία Πεοίυ 

ἀαἴπη 1η], 5ἳ, απσς Ἰπ[οΠοἰίου ααί ραταπα ργπάρηίογ Γασία 5ΗΠΙ, 
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1. ὦ - οὐ) 
ρω α --- λ ά Υ 

αὐτὰ ἐπαινοῦσι κα) ἀσπάζονται, μὴ ο... οἴονται 

γὰρ οὐ μικρῷ. τινι τῷ 

στος τὴν παρ᾽ ἡμῶν εὔνοιαν. 

πρὸς τὸ μυθῶδες τὰ πλεῖστα συγγεγραφότι ὑπὲρ τοῦ 

Ἀχιλλέως: ἤδη καὶ πιστεύειν τινὲς ὑπάγονται, 
τοῦτο εἰς ἀπόδειξιν τῆς ἀληθείας μέ έγατ Ἐχμήριον τιθέ- 

ὅτι μὴ περὶ ζῶντος ἔγραφεν: οὐ γὰρ εὑρίσχουσιν 
ενας ἕνεχα ἐψεύδετ] ἅ ἄν. 

Τοιοῦτος οὖν µοι ὃ συγγραφεὺς ἔστω, ἄφοθος, 

δελέατι τούτῳ ἀνασπάσειν ἕκα-- 

Ὁμήρῳ γοῦν, καΐτοι 

μόνον 

υτνας 

: « ᾿ αι Ἡς 
ο. ἐλεύθερος, παρρησίας χαὶ ἀληθείας φίλος, 
ε αν ππος η πα ας 
ὥς ὅ κωμικός φησι, τὰ σῦχα σΌχα, τὴν σκάφην δὲ σκᾶ- 

2 ” Ἡ / / ΑΝ ος 
φην ὀνομάσων, οὐ µίσει οὐδὲ φιλίᾳ τι νέµων οὐδὲ φει- : ν/ ο Ἐκ ει κώμα εν ο εύρος 
δόμενος Ἡ ἐλεὼν Ὢ αἰσχυνομενος Ἡ δυσωπούµε ο 

ά ο» λ / 3 

ἅπασιν ἄχρι τοῦ μὴ θατέρῳ ἄπο- 
ο. . αν, 
ξένος ἐν τοῖς βιόλίοις 

ἴσος δικαστὴς, εὔνους 

νεῖωαι πλεῖον τοῦ δέοντος, 
Φ ος 3 ΄ ος (λε τη 3 -- ὺ- Ἀ σι. 

ἄπολις, αὐτόνομος, ἀθασίλευτος, οὐ τί τῷδε  τῷδε 

ν 
και 

- λος ς μεσον ἄλλα τι πετ πρακτα: λέ ων. 
το / 

Ὁ δ᾽ οὖν Θουκυδίδης εὖ μάλα τοῦτ' ἐνομοθέτησε ἓ- 
ο καὶ διέκρινεν αρ 

Γόικεν τ τ. αἳ μάλιστα θαυμαζόμενον τὸν Ἡρόδοτον, ἄχρι τοῦ χαὶ 

Μούσας Ἀληθῆναι αὐτοῦ τὰ βιθλία": κτῆμα γάρ φγσι 

τὸ παρὸν ἀγώνισμα, 

ἤ ν καὶ καχίαν συγγραφικὴν : . δρῶν 

ο ες» 
φειν ἥπερ ἐς : ν 

ο μα αλλα τὴν ἀλήθειαν 

μᾶλλον ἐς ἀεὶ συγγρά 

χαὶ μὴ τὸ μυθῶδες 
οι ξ 

τῶν Ἰεγενημένων πολ Καὶ ἐπα- 
σα 
υσ' 

ῶν τὸ χρήσιµον χαὶ ὃ τέλος αν τις Ε 
Ν΄ 6 9 

ἱστορίας, ὣς εἴ ποτε χαὶ αὖθις τα ος Ὃ λια 
λ ΔΝ / » ϱ. / 

προς τα πτροἳ ἽεΥραμμ.εὺνα αποὈλεπ' ἔχοιεν, φησὶ, τ 

χρησθαι τοῖς ἓν ποσι. ' ᾖ 

Καὶ τὴν γνώμην τοιαύτην ἔχων ὃ συγγρα- 
φεὺς ἠκέτω µοι, ην δὲ Φωνὴν καὶ τὸν τῆς ἑρμηνείας 

ἰσγὺν, τὴν μὲν σφοδρὰν ἐχείνην καὶ : κάρχαρον καὶ συν 
ἄγκ πύλην ταῖς ἐπιχειρήσεσι χαὶ 

δεινότητα μὴ κομιδῇ τεθη- 

Ν 

εχη ταῖς περιόδοις κ. αι 

τὴν ἄλλην τῆς ῥητ ρείας 
γµέγος ἀρχέσθω τῆς γβαφῆς, ἀλλ εἰρηνικώτερον διαχεί- 

μένος. Καὶ ὁ μὲν νοὺς σύστοι/ο 
Ν η , τν εν 

λέξις δὲ σαφὴς καὶ πολιτικὴ. οἵα ἐπισημότατα δηλοὺν 

Μ Ἡ Ἡ 
ς εστω και πυχνος, η 

τὸ ὑποχείμενον. 

44. Ὡς γὰρ τῇ ς 
ασ παρρηαίαν χαὶ λα ο τω δὲ 

ο εἷς σκοπὸς ὃ πρῶτος, σαφῶς δηλῶσαι καὶ 

τα ἀμφανίσαι τὸ πρᾶγμα, µήτε ἀπορρή τοις καὶ 

ἔξω πάτου ὀνόμασι μήτε τοῖς ἀγοραίοις τούτοις καὶ 
καπηλικοῖς, ἀλλ ὣς μὲν τοὺς πολλοὺς συνεῖναι, τοὺς δὲ 
πεπαιδευµένους ἐπαινέσαι. ἸΚαὶ μὴν καὶ σχήµασι 
χεχοσικήσθω ἀνεπαχθέσι καὶ τὸ ἀνεπιτήδευτον μάλιστα 
ἔχουσιν" ἐπεὶ τοῖς κατηρτυµένοις τῶν ζωμῶν ἐοικότας 

ἀποφαίνει τοὺς λόγους. 

45. Καὶ ἡ μὲν Ἱνώμη κοινωνείτω καὶ π Ἄροσα πτέσθω 

τι καὶ ποιητικῆς, παρ ὅσον μεγαλη Ύόρος καὶ διηρµένη 

καὶ ἐχξίνη, καὶ μάλισθ' ὃ ὑπόταν τ παρατάξεσι χαὶ µάχαις 

χαὶ ναυµαχίαις συµπλέχηται" δεήσει γὰρ τότε ποιητι- 

κοῦ τινος ἀνέμου ἐπουριάσοντος τὰ ἀχάτια καὶ συνδιοί- 

σοντος ὑψηλὴν καὶ ἐπ) ἄχρων τῶν κυμάτων τὴν ναῦν. 
Ἡ λέξις ὃς ὅ ον κὰ βες, 4 πει τ τιΧ όλλει λ 

ομως επι γης ῥεσηκετω, τῷ μεν καλλει και 

ΧΝΥ. ΟΓΟΜΟΡΟ ΠΙ5ΤΟΒΙΑ 6ΟΛΡΟΒΙΡΕΝΡΑ 58ΙΤ. 11 - 209 

δἱπί απἱ σπα επί Ποπηίῃος, Χιπο ΥοΓο σα οἱ Ἰαπζαπί οἱ 
ππρ]εσίαπίς, πηϊτανί πο : Ραίαπί ϱΠΙΠΗ θᾳ. 86 ΠΟΠ ραϊνα 
απαζ αμα εδρα. ρἰκοαίηΓος ε5ςο Ποδίταιη φπἴκαιο ῬεπονοΙοι- 
Πἴπη1. Ἠομηθιο δ.πε, [σοι [αρη]οςθ Ρίθτα(ιο πογ!ρδεη{ ἴῃ 
ΑΟΠΙἱ5 Ἰαμάενα, Ίαμι αἲ ουοάσπάαίη (αἱ άσα πα ποππ ας, 
δο]απη. Π]αά αἲ- γεηία!ῖς ἀεπιοπςίτα(ἴοποθπα Πάρη ή. ἀοσι- 
ΠΙΕΠΙΗΠΗ Ῥοπεπίες, αποᾷ ποπ 46 νινο 5ορςίί: ποφιιο οπίΠ) 

ου]α5. το 6ααδα πιοη[ἰγοίαν ἱπγεηίπηί. 

41. Ται5 Ιααν πο Πἠςίογῖοις ο5ἱο, πηδίας 6χρους, ἵποοι- 

τρία, Ἰήδεπυς, Ποτίαι1ς οἱ γογῖίαιἰς απηῖοις, αι, 0ο] οἱ 

νοιῬο, Παμηι γοσθί Πομπα, 5εαρματη ἀῑσαί φεαρµαΠι : ΠΟΠ. 

οαἱο, πε(ιο αραἰσἰ ορ (ή θαθης απἱσφιαπα, ΠΟΠ Ρᾶσσης, ΠΟΠ 

πηϊςεγ]εογαϊία, ααϊ Ῥπάοτα γοὶ γεγομπᾶῖα ἰασίας, Ἱπάες 

Φηπμ5, Ῥοπονο]ας οπιηῖρη5 οαίθηας, πα απῖᾷ αἰίοί [ηδίο 

Ῥία5 (ἡρααί, ρετοσίπις ἵπ. Πηῖς καἲς, πας οἰν[ίαιϊς, 

δμἱ5 1ρ5ο 1ος η. ΝΙΥΘΗΣ, ΤΕΠΘΠΙ ἄσποδζθης Π]ΗΠά, ποπ απ]ά 

Μ1ο γε] Π]ο ονἱπππαίατας 5Ηἱ ταραίαης,, 56ᾷ 4ῑεεῃς αποα εδε 
[αοίαπη. 

4». Ῥτωο]ατο Ιδίίαν Ἠαπο Ίεσοπ ἐπί ΤΠισγάϊαες, νἱν- 

ἰπίοπησιο οἱ γΙαπα Πδίονῖοὶ ἀῑδαηχίε, παπα ππαχίπια, ἵπ 

αζπϊταΠοπθ γἰάετεί ο55α Ηετοδσίαπα, α4εο αἱ Μαδανυπι 

οἵἵαπα ποπηϊπίριις Ηβτῖ Πας γοσανοπίας. Ῥο5βθςδίοποπῃ οΠἵα 

Ροίἴης ἵπ. Ρορείαππα 5ογῖῃονα 56 αἲί, «παπα 6ΟΙΩΠΗΙ5ΡΙΟΠΘΙΗ 

απ Τη ΡΓΏ5εῃς {απίηπη Ρ]ασεαί: πε(ιε [αρη]οξα 56 απηρ]ος(ῖ, 

564 γειαπα [ασίοΡαΏα εχροδ[{οπεπ ροίοηία(1 5ε τεἰπαετο 

ευη]αηρίίαο πὐΠίαίεα, 4πεπι(πα Ππεπα, ἱ αῖς τεείθ 5ᾱ- 

Ρρίαί, οοπειϊπαί Πκίοτία : αἱ 5 (παπάο τανδς αἰπηϊ]ία ἵπ- 

ΡτυαΠ{, Παβεαηί, ἱπαπ]έ, τεδρίοϊεμίε5 αἆ εα απῶ» ο](πῃ 5επῖρία 

5ηΠ{, 4Ποπιούο τοσία αἱαπίατ Ργ5οπΏβας. 

49. Αο ἰαἶεια (πἱάσπα Ἰαῦθης απίπιαπα Πςίοιοις πηηῖ 

ἀείας: απαπίατηα γετο αά ἀἱοΙΙοποπη οἱ ἰοφισπάί [αου]ίαίθιι 

αἰθπεί, γελεηιεπίῖ (πάεηα Ί]α αἴ(ιθ ἄδρετα, αἱ ροτίοᾶῖς 

οοπίῖπαα, αἱ αισιπιοΠ]5 οοπίοτία» ορἰετα(αθ γυἱ οταίονῖα 

ΟΠ αἀπιοάπηα εχασα(ας, 5εᾷ Ρ]ασίάθ πιασῖς απίπιο α[[οσίας, 

84 επ ρεπό πα ασοζθᾶα!. Ας 5επἰοπίία απἱάσηα δε οοποΙηΠα. 

εἰ οτεῦτα ἀῑείῖο απίεπι ἀασ]ᾶα εί οἴνῆϊς, απ σπαπα εἰατίς- 

5ἶπ]θ εχρ]ῖοδί πια(θιίαπη. 

44. Οποπηαζπποᾶ πα επίηα αΠΙπΙο 5οπϊρίονῖς πιοίας ροιῖ- 

πιας ἀἰεεπάί Προγίαίεπα οἱ γοίαίοιη : Ἱία αἱ Πησια Πας 5οιι 

ἀἰσμοπϊ 5οορα5 ππας Ῥηίπιας, ἀποῖᾶς αχρ]ίσατο αἱ εἰανῖς- 

5ἱππα Τεπα ἀεε]ατανα, ποιο οΏξοιτῖς δἱ τεπιοῖς αὐ 115 Πο- 

πηῖρι5, πεσπε Ἠΐσες ἆ6 πηθᾶῖα {ατρα οἱ ἄε οααροπᾶ ςαη(ἶς, 

564 {αβρας απσς γα]σς Ἰπίο]ῄσοιε, ογαά1ί Ἰααάατα ροβςίηί. 

Ύεναπα Πβιτίς 4ποΠπθ ογηαία 5ἳί πο Ἱππροτιηϊς, αἱ απῶ 

πηηῖπιε γἰάεαπίαν απΣία : αοφαῖη οῇῖς Ῥευ πἱπιῖα εοπά[- 

ππρηία οονταρ{15 5ἱη]]οα ογα(Ιοποια ο[[οΙ{. 

45. Αο πες απἰάθπα Ιςίοτῖοί ρατιαῖροί αἰαπῖᾶ αςεῖ- 

οαΐᾳαθ 5ἱρί Ῥοσἱΐσος, απαίοπας πιασηα οἱ ἵρδαπι οἰοπαί εἰ 

οἴσετο 56 οροτίσαί, ρα 5ογῖτη (παπᾶο αοἴεβας, ο ρισηῖς 

εἰ πανα]ίριας Ῥναἶς Πηρ]ίσαίασ: ορα5 ομίπῃ {ππῃ ουῇ{ ροε(ἴσο 

αποᾶαπα φρίεἴία, απἱ 5εοιπιάο Παία γοῖα Ἱππρίθαί, οδΙβαπι(αο 

Ρος 5ΗΠΙΠΟ5 Πιοίας5 πανίπα Ῥο[ογαί.  ΠϊσΙο απίοπι πΠι- 

πήοπηίπας Ἠααί ᾖποσσαί, Ύπσθ πια]. οσα. ρα] άἶπο 



ΧΧΥ. Ἡ 

τῷ. µεγέθει τῶν λεγομένων συνεπαιροµένη καὶ ὡς ἔνι 
μάλιστα ὁμοιουμένη, ξενίζουσα δὲ μ.ηδ᾽ ὑπὲρ τὸν καιρὸν 

ἐνβουσιῶσα” κίνδυνος γὰρ αὐτῃ τότε μέγιστος παραχι- 

νῆσαι καὶ χατενεγθῆναι ἐς τὸν τῆς ποιητικῆς κορύθαντα, 

ὥστε μάλιστα πειστέον τηνικαῦτα τῷ χαλ υνῷ καὶ σω-- 
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φρονητέον, εἰδότας ὡς ἵπποτυφία τις καὶ ἐν λόχοις πάθος 

οὐ μικρὸν γίγνεται. Ἄμεινον οὖν ἐφ ἵππου ὀχουμένῃ 
τότε τῃ γνώμη την ἑρμηνείαν πεζη συμ.παραθεῖν, ἐ ἔχο- 

µένην τοῦ ἐφιππίου, ὡς μὴ ἀπολείποιτο τῆς φορᾶς. 

46. Καὶ μὴν καὶ συνθήκη τῶν ὀνομάτων εὐχράτῳ 
καὶ μέση Ἰρηστέον, οὔτε ἄγαν ἀφιστάντα καὶ ἅπαρ- 
τῶντα ---- τραχὺ γάρ ---- οὔτε ῥυθμῷ παρ ὀλίγον, ὥς 

οἳ πολλοὶ, συνάπτοντα" τὸ μὲν γὰρ ἐπαίτιον, τὸ δὲ 
ἀηδὲς τοῖς ἀκούουσι. 

47. Τὰ δὲ πράγματα αὐτὰ οὐγ ὡς ἔτυγε συνακτέον, 
ἀλλὰ φιλοπόνως χαὶ ταλαιπώρως πολλάκις περὶ τῶν αὖ- 

τῶν ἀνακρίναντα, καὶ μάλιστα μὲν παρόντα καὶ ἐφο- 

ρῶντα, εἰ δὲ μὴ, τοῖς ἀδεχαστότερον ἐξηγουμένοις 

προσέχοντα καὶ οὓς εἰκάσειεν ἄν τις ἤχιστα πρὸς γάριν 

ἢ ἀπέχθειαν ἀφαιρήσειν Ἄ προσθήσειν τοῖς γεγονόσι. 

Κάνταῦθα ἤδη καὶ στοχαστικός τις καὶ συνθετικὸς τοῦ 

πιθανωτέρου ἔστω. 

48. Καὶ ἐπειδὰν ἀθροίσῃ ἅπαντα Ἄ τὰ πλεῖστα, 
πρῶτα | μὲν ὑπόμνημά τι συνυφαινέτω αὐτῶν χαὶ σῶμα 

ποιείτω πολλὰ ἆ ἔτι καὶ ἀθιάρθρωτον: εἶτα ἐπιθεὶς τ 
τάξιν ἐπαγέτω τὸ κάλλος καὶ χρωννύτω τῇ λέξει καὶ 

σ/ηματιζέτω καὶ ῥυθμιζέτω. 

49. Ἰκαὶ ὅλως ἐοικέτω τότε τῷ τοῦ Ὀμήρου Διἱ ἄρτι 

μὲν τὴν τῶν ἵπποπόλων Θρηκῶν γῆν δρῶντι, ἄρτι δὲ 
τὸν Μυσῶν: κατὰ ταῦτα χαὶ αὐτὸς :ἄρτι { μὲν ἴδια ὁράτω 

καὶ δηλούτω ἡμῖν οἷα ἐφαίνετο αὐτῷ ἄφ "ψηλα ὁ ὁρῶντι, 
ἄρτι δὲ τὰ Περσῶν, εἰτ ἁμφότερα» α; μάχοιντο. Καὶ 

ἐν αὐτῇ δὲ τῇ ος ἃ ἄξει μὴ πρὸς ἓν µέρος δράτω μηδὲ 

ἐς ἕνα ἵππέα ἢ πεζὸν, εἰ μὴ Βρασίδας τις εἴη προπηδῶν 
τς π 

Ἄ Δημοσθένης ἀναχόπτων τὴν ἐπίθασιν, ἀλλ᾽ ἐς τοὺς 
στρατη γοὺς μὲν τὰ πρῶτα, καὶ εἴ τι παρεκελεύσαντο, 
κάχεῖνο ἀκηκούσθω, ἆτινι 

ν 3 Ελ) Ελ) ης λα 3 

ἐπινοῖα ἔταξαν. Ἐπειδὰν δὲ ἀναμιγθῶσι, κοινή ἔστω 
Ὁ / 

χαὶ ὅπως χαὶ γνώμη χαὶ 

αι 3 / ὰ 
ὴ θέα, χαὶ ὑΥγοστατειτω τότε ὥσπερ Εν τρυτανη τα 

, 
- γνόμενα καὶ συνδιωχέτω καὶ συμφευγέτω. 

ξ - ο / / / Ἀ 9 / 
50. Καὶ πᾶσι τούτοις µέτρον ἐπέστω, µη ἐς κόρον 
Ἅλ / νι ο» 3 λ ς κ ϕ / 

μηΞ ἄπειροκάλως: μηδὲ νεαρῶς, ἀλλὰ ῥᾳδίως ἀπολυέ- 
ϱ ΑΕΚ 

σθω” καὶ ση, ἐνταῦθα που ταῦτα ἐπ᾽ εκείνα µετα- 
ρ) 
ῥπινέτω, Ἂν κατεπεί γη Εἶτα 

εχεινα καλῇ” χαὶ πρὸς πάντα σπε υδέτω χαὶ ὡς θυνατὸν 

/ ο ῃ 
ἐπανίτω λυθεὶς, ὑποταν 

ὀμογρονείτω καὶ µεταπετέσθω ἀπ' Ἀρμενίας μὲν εἲς 
κ 9. «ρ λ 555 / ο 

Μηδίαν, ἐκεῖθεν δὲ ῥοιζήματι ἑνὶ εἰς Ἰθηρίαν, εἶτα εἰς ] 

Ιπαλίαν, ὡς μηδενὸς καιροῦ ἀπολείποιτο. 
51. Μάλιστα δὲ κατόπτρῳ ἑοιχυῖαν παρχαγἐσθω τὴν 

γνώμην ἀθόλῳ καὶ στιλπνῷ καὶ ἀκριθεῖ τὸ χέντρον, χαὶ 

ποίας ἂν δέξηται τὰς μορφὰς τῶν ἔργων, τοιαῦτα καὶ 

ὀξικνύτω αὐτὰ, 

ον 

ο δν / Ας ος 
διάστροφον ὃξ ἢ παράγρουν Ἡ ἕτερόσχη- 

μον ηδέν: οὐ γὰρ ὥσπε ερ τοῖς ῥήτορσι Ἰθάφουσιν, ἀλλὰ 

ιο. μὲν λεγθησομ. ενα εστι χαὶ εἰρήσετ ται” πέπραχται γὰρ 

ΩΣ ΔΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΝ. 40-51. (11, ον - οι) 

ἀοθηάογαη εἳ πιακη[ πι άἶπε αἲ[ο]]αίαν, οἱ απαπίπηη οἷας 1ἱοεί, 
Π]ί5 εχω σίης Ἱπίορίπα Τη ρογερτϊηἰ[αίθτη πο οχοα/{ πε(ιθ 
α]ίγα 4η απ οΡΡογίάΠΙΙΠ1 ο5ἱ, κρ]ία ε[ογαίας, Έπηι οπίῃα Πιη- 
ΧΙΠΗΠΑ ΡεγΙοπ]ΗΠ1 651, πο ἱπςαμίαί Ῥγῶερρσ(ιο ἵη ρορ[ἵσπι 
Γαποῦο(η Πποίδαί. Ἰαφπο ἔππα Ππρηπηῖς οῬίεηρογαμά μι ος 
Ἰαθεμίς, εἰ 5ομηεία πάσπάσπα, οοσαπ δις ΠΙΑΦΠΗΠΗ 
θιίαπα. 1π οταΓἴοπθ ΥΙΠΠΙ 6556 ΠΙΠΗΙΗΠΗ οἱ [Π5{ΠΟΞΙΠΗ οσ- 
ταπάἱ θιπάἶαπα. Ορίπανα Ιρίας ἵαπα Γαθξ, πα ΠΙρΠίΘῃι 
γε]αί ο(ιο Υασίαπα ροδεςίτὶ οῖδα οοπηΙἴσίηγ εἰοσμίῖο, Ρ:6- 
Ἰεῃ5ο ερΙΗρρίο, πο αὐ Ἱπηρεία εαῖ ἀαςααίαν., 

46. Ύενπ ϱΟΠΙΡΟΡΙΙΟΠΕ απ ΥογῬογΙπη {επηρεταία οἱ 

πιθοία π{οπά Πα, αἱ σα πθιο Πη]πηῖς ἀῑδίτα]ιας οἱ ἀπιογρης 

(Α5ΡοΡΠΗ θ1Π1), 6ο ΤΙ ΨΠΙΠΙΟΡΩΠΕ, π{ρ]ογίαιο, οοπο]αζας: 

σος ΙΙ Ίου φπ{άεπα γΙΠοδυπαι οδί, ιά γοτο Ἱπδπανο αιἰ- 

ἀἰοπίρις. 

47. Βε5 απ{οΠα 1ρδας ΠΟΠ {σμπεγο οοπαπτοιο ἀθβει, 5οᾷ 

σπα Ιαῦογο οἱ α ΗΗΠαΡΗΙ Ύπαἆαπα ἀΠισοπίία, Ἱπεβίπίο 5α.- 

Ρίς 4ο Ιδάσια Ππάἱσίο, Ἠπαχίπια ΎΜἱάθΙά, Ῥιῶ 56ης 1ρ5ο οἱ 

ΙηβρίείεηςΣ 51Π. ΥοΟ ΠΙΙΠΗ5, Πάθπα 15 Ἱαβοης απὶ πανγαπί 

εοίονῖς ἹποοιυγΗρία5, οἱ απιο5 οοη[οῖαί αι] ππίπιο αἲ 

συα[ἴαπα γε] οὐ αι δα 5 Ὀίναλ]είς φπἱσ(απη τεβι5 σο5ῇῇς νο 

αὐᾖσσνο, ΕΙ πο Ίαπι αᾱ οοπ]θσίπταπα αοπίαις δέ, εἰ αυἱ 

αισιΙομ {15 οἰίσσγο απ] 51 ρυοραβ]Πας απθαί. 

48. ἱ ΜΗ εομοσονἰ{ομμία απ{ρ]ογασιθ, ΡΥΙΠΙΟ αὐλάδα 
οοπιηλοη{α ΤΠ] 4ο αΠ1 Π]οΥΙΠὰ οοπίοχαΓ. οἱ οοΥρς [ασἷαί 
Ιη{ονη]ε αά ο οἱ αγαρς. 5αἱς ποπάππα 5Ο τ Πα 
ογάΐπο αά]οσίο ρι] οἱ ΤΠΙάΙΠοΙΗ Ππάασα!, οἱ ἀῑσ[ῖοπις σοἱογθιι 
αὐθαί, οἱ σα ΓΗ ΠΠΙΘΓΟΓΗΠΠΦ116 ου ΠαΠΙΘΗΙ15 ΟΥΑΠΟΠΕΠΙ 
Πη5Ι ια, 

49. Ἐἰ οπηΗῖπο ἔα Ἠομιθιῖσο 11 1ουἳ Ιη]]ς 5η, πας 

απἱάσπα οφαοςίγταπα ΤΗ ασ ΙΠΙ Ιηςρ]σΙο(1 {6Υ ΓΑΠ, ΠΟ Υθτο 
ΜΥΡΟΝΗΠΙ : 64 6ΠΙ οηἵπα Υ4ΠἱοΠ6 1ῇ56 Φι1ο(ιθ {α1η 1.5 Ἠο- 

ΠΙΔΠΟΡΗΠΙ 56ΟΥ 5Η. Ἱηδρίοίαί, οἱ, απα]ες 5ἰ)ί γίδα; 5ἰπί οχ 

ἁἰίο οοπ(θηρ]απ{{, επαιγοί, Ι41 Ύθυο Ρ6ΗδαΡΙΠΗ : παπα {γαδ- 

απθ, 5 ρηδηθηίς οἱ ἵπ Ἴρσα αἆθο αοῖθ πο αἲ ΠΑΠΑ ΡαΥ{ΘΠΙ 

γοφρίσῖαί, Ἠθφο αἲ ΠΙΑ θΠ{θηα γα] ροίοα, η]δί [ους 

Ἠναρίοας αἰἰιῖδ μγοδίαί, απί Ώοεμποδίοπές 65ΕΕΗΣΙΠΗ ΡΥ0- 

Μήροαί: 5εᾷ αἲ ἀῑῑσος απἱά θα ρν Πλας οἱ, 5ἱ απ]ά 11 Ιππρο- 

νου, Ἰ]ιά αποσο απθῖαϊ, εἰ αποπιοᾶο 6ἱ Ὕ1α πποπίο οἱ 
οοΠς Πο ααἴθῃ Ἰηςίγαχον]ηί.  Ῥοδίσαμαπα Υ6υο αἲ ΠΙάΠΗ5 Υδή- 

{ππα, ΟΟΠΙΠΊΠΠΘ. 5 δροοίασπ]άπ, εἰ απαδί παπα ἴαπι 

επδροπάαἱ απαοΠΠΊ(ο σεταΠίατ : οἱ ρει5ο/πειίος5 οοπ1[{ε- 

{πχ οἱ [ασίοηίος. 

50. ΕΙ πποῦις αἁδῖε Ἰήςσο οπιπίδΗ5, πο αἆ 5αμθίαίειη, 
πο είνα ΎαΠα Το Ροδζαί ποια αγοπ/]1[θυ παννοίς 5ο ο 

[ασ] {αίο 56 ααά απ οχροσαί : οἱ οργίο αποάαπα 1ο60 46 15 
ο6-σαης, αά τἶία., 5ἳ αγσοαΠ{, (γαηδοαίΣ (ππα τοάθαί οχδο]αία5, 

αδί ἰξία νοσανονηές αὐ Ργορογεί αἲ οπηπία, οἱ ΦΠ4Π{ΙΠΙ ϱο- 

ἴο5ί, οσοι οΠ1 1ρ5ίς ἰοπιροτίρα5 γοδβρίο ρτοσσᾶαἲ, 4Π9- 
γοἱοίσμο αὖ ΑγπποηΙα απΙάθα 1η Μαδίαπα, Ἰπάς Υεγο 5[πΙεΠ- 
Πρι νοιιί αἰῖς ἵπ Ευογίαπα, ἰπάς ἵπ Πααπα, αἱ. ΠΙΕΙ ΠΟΠ. 

{οηριις οοἩ5ο(α ΓΗ”. 

54. Μακίπιο νοιο 5ρθομ]ο αἰπο]εή ρυάμοαί απἰπια ση, ΠΙΜΗ 

αι)ίάο, Ρ]ομάίάο, οοηίτῖ ονασοῖ; φπα]εσο αοζορενῖῖ ορθ- 

ΤΗΛ δρεοῖος, ἰα]ος οἵαπι Ί]]ας οδ[ομάαἲς ἀῑδίογαη γετο, απί 

αάπ]ίοναι σο]ουῖς, απί Πρανα ἀἰνοιδο, ημΠ. Νοππο ΕΠΙΠΙ 

αἱ οἸοψηοπίία. παρῖκίεῖς. φορυπὲ ΠἨἰκιουίοῖ : δε ἀϊθρπαα 

Ῥιωρίο φαί, οἱ ἀἰσεπίας οΗΙΠΟΣ Ίππα ομίηα. [αοία δυηίς 



ἤδη: δεῖ δὲ τάξαι καὶ εἰπειν αὐτά. 
ζητητέον αὐτοῖς, αλλ’ ὅπως εἴπωσιν. "Ὅλως δὲ νοµι- 

στέον τὸν ἱστορίαν συγγράφοντα Φειξίᾳ γρηΏναιἢ Πραξι- 

0ὐδὲ 
.. λ 

γὰρ οὐδ ἐκεῖνοι γρυσὸν ἢ ἄργυρον ἢ ἐλέφαντα Ἠτὴν ἄλλην 
ῦλ. ο ο Ἡ ολλ ο μμ ω ἡ ο” εθίδλ. 
ὕλην ἐποίουν, ἀλλ ἡ μὲν ὑπῆρχε καὶ προὐπεθέόλητο, 
Ἠλείων ἢ Αθηναίων ἢ Ἀργείων πεπορισµένων, οἱ δὲ 

ἔπλαττον µόνον χαὶ ἔπριον τὸν ἐλέφαντα καὶ ἔξεον καὶ ΐ ἳ 5 όλ ὶ ἐρούθ νι ο ος Ειλν 
ἐκόλλων καὶ ἐρρύθμιζον καὶ ἐπήνθιζον τῷ χρυσῷ, καὶ 
τοῦτο ἦν ἡ τέχνη αὐτοις, ἐς δέον οἰκονομήσασθαι τὴν 
ελ ι{ ο 4 -- λ ον µου . / Μ . 3 ὕλην. ὉΤοιοῦτο δή τι καὶ τὸ τοῦ συγγραφέως ἔργον, εἷς 

ας , λ / ος ας Β 
χαλὸν διαθέσθαι τὰ πεπραγμένα καὶ εἲς δύναμιν ἐναρ- 

, 5 
Ναὶ ὅταν τις ἀκροώμενος 

ο εν ; Ημ 
οἵηται μετὰ ταῦτα δρᾶν τὰ ἠίσμσα καὶ μετὰ τοῦτο 

, ... / 
τέλει ἐοικέναι ἢ Ἀλκαμένει ἤ τῷ ἄλλῳ ἐκείνων. 

/ ος μμ 
γεστατα Επιὀειζαι αυτα. 

ἐπαινῃ , τότε δὴ τότε ἀπηχρίθωται χαὶ τὸν οἰχεῖον ἔπαι- 
νον ἀπείληφε τὸ ἔργον τῷ τῆς ἱστορίας Φειδία. 

/ Ὠὶ 9 

55. Πάντ ων δὲ ἤδη παρεσχευασµένων, χαὶ ἄπροοι- 
µίαστον μέν ποτε ποιήσεται τὴν ἀργὴν, ὁπόταν μὴ πάνυ 

/ 

κατεπείγη τὸ πρᾶγμα προδιοικήσασθαί τι 
/ .ω 

µίῳ: δυνάµει δὲ καὶ τότε προοιµίῳ γρήσεται τῷ ἄποσα- 
αν - ; 

φοῦντι περὶ τῶν λεκτέων. 
ο, 

«59. Ὁπόταν δὲ χαὶ φροιµιάζηται, ἀπὸ δυοῖν µόνον 
ης μα 

ἄρξεται, οὐχ ὥσπερ οἳ «δήτορε ς ἀπὸ τριῶν, ἀλλὰ τὸ τῆς 
μυς ὃν 

εὐνοίας παρεὶς προσοχἢν χαὶ εὐμάθειαν εὐπορήσει τοῖς 
ἃ τη ; 

Προσέξουσι μὲν γὰρ αὐτῷ, ἣν δείξγι ὥς περὶ 

ἐν τῷ προοι- 

ἀκούουσι. 
μεγάλων Ἡ ἀναγκαίων Ἡ οἰχείων Ἡ γρησίµων ἐρεῖ" εὐ- 
μ.αθῃ δὲ καὶ σαφῆ τὰ ὕστερον ποιήσει, τὰς αἰτίας προξκ-- 
τιθέµενος καὶ περιορίζων τὰ κεφάλαια τῶν γεγεν Ἠμένων. 

54. Γοιούτοιςπ. τροοιμίοις οἳ ἄριστοι τῶν συγγοαφ έων 

ἐχρήσαντο, Ἡρόδοτ ος μὲν, ὡς μὴ τὰ Ὑενόμενα ἐΕίπηλα 

τῷ χβόνῳ γένηται, μεγάλα καὶ θαυμαστὰ ὄντα, καὶ 

ταῦτα νίχας Ελ) ληνικὰς απ τα καὶ ἵττας ον 

Θουκυδίδης δὲ, µέγαν τε καὶ αὐτὸς ἐλπίσας ἔσεσθαι καὶ 
ἀξιολογώτατον καὶ µείζω τῶν προγεγενηµένων ἐχεῖνον 

τὸν πόλεµον καὶ γὰρ παθήματα ἐν αὐτῷ μεγάλα ξυνέθη 

γενέσύαι. 
56. Μετὰ δὲ τὸ προοίµιον, ἀνάλογον τοῖς πράγµασιν 

ἢ μηκυνόµενον ἢ βραχυνόµενον, εὐαφὴς καὶ εὐάγωγος 

ἔστω ἡ ἐπὶ τὴν διήγησιν µετάθασις: ἅπαν γὰρ ἀτεχνῶς 

τὸ λοιπὸν σῶμα τῆς ἱστορίας διήγησις μακρά ἐστιν" ὥστε 

ταῖς τῆς δυηγήσεως ἀρεταῖς κατακεκοσμήσθω, λείως τε 

καὶ ὁμαλῶςπροϊοῦσα καὶ αὐτὴ ὁμοίως, ὥστε μὴ, προὔχειν 

μηδὲ κοιλαίνεσθαι" ἔπειτα τὸ σαφὲς ἐπανθείτω, τῇ τε 

λέξει, ἆ ὡς ἔφην, μεμηχανημένον. χαὶ τῆ συμπεριπλοκῇ 
πραγμάτων. Ἀπόλυτα γὰρ χαὶ ἐντελη πάντα 

ποιήσει, καὶ τὸ πρῶτον ἐξεργασάμενος ἐπάξει τὸ δεύτε- 

βον ἐ Ἰόμενον αὐτοῦ καὶ ἁλύσεως τρόπον συνηρµοσμένον, 
ὥς μὴ διακεκόφθαι μηδὲ διηγήσεις πολλὰς εἶναι ἀλλήλαις 

παρακειµένας, ἀλλ᾽ ἄεὶ τὸ πρῶτον τῷ δευτέρῳ μὴ γει- 
τνιᾶν µόνον, ἀλλὰ γαὶ κοινωνεῖν καὶ ἀνακεκρᾶσθαι κατὰ 

τὰ ἄχρα. 

56. Τάγος ἐπὶ πᾶσι γρήσιμον, καὶ μάλιστα εἰ μὴ 
Απορία τῶν λεκτέων εἴη" καὶ τοῦτο πορίζεσθαι χρὴ μὴ 
τοσοῦτον ἀπὸ τῶν ὀνομάτων ἢ ῥημάτων, ὅσον ἀπὸ τῶν 

τῶν 

ΧΧΥ. ΟΡΟΝΜΟΡΟ ΗΙΡΤΟΒΙΑ ΟΟΝΡΟΒΙΡΕΝΡΑ 9ΙΤ. 55-50. οτι -/ 

Ὥστε οὐ τί εἴπωσι | ορογίαί απίεια ογάΊπατα ἵμα αἴαι οσα]. Ταφο που απῖᾷ 
ἀῑσαηί, απ γοπά η οἷς οδέ, 5οᾷ άποπιοίο ἀῑσαηί. Τι μηῖ- 
ΥεΙδΗΠΗ νετο Ριίαπάυπη εδ, Ηἰςίουία; φοπἱρίογθιη Ρ]ήαἶας αππέ 
Ῥιακί(θ[ῖ 5η]θμι 55ο ἀομονα, απί Αἰσαπιοηῖ, απἲ οπἱάαηι 

Π1 εκ οϱ Ἠμπιθιο, Ἀθππο οπίπα ΠΙ ατα, απἲ αγαοπίπη, 

απ ορΗς, απί ορίοταπα. πιαίεγίαπα Γαοἱοραηί 1ρδῖ; νογαπ Π]α 

απἶάεπα αἀθγαί εἰ 5αμ]εσῖα Π]ῖς οταξ, Εἰοῖς, αιί Αἰλοπίοπ- 

50015, απί Απαϊνῖ αρροάΠαπΗ Ρις : αἲ ἱρδί [οππαβαΠ {α- 

15 εἱ φοσαβαΠέ ϱΡιὴ, Ῥομοραπίααθ, δἱ ορηρ]αἴπαραπί, οἱ 

οποια Ρα! οἱ αππί γε]αί Πογοπη ἱπάαοθραηέ : οπή {ρᾶ 

ἨΙογαπῃ αἲδ οτί, πια[οείαπα, ρτουέ ορι5 ονα!, ἀἱδροποτο. 

Ταἱα Ιπίαν οῖαπι ορα5. Πϊίονοί, οππα ουπαία. ἀ4ἱδροπενε 

Τε5 σρδία5, οἱ (παπι Ῥοίεςί Ιηοἰάϊςςίπιο ας ἀ4θΠΙΟΠΣΙΤαΤΕ. 

Εἰ αρῖ, απἱ απά1έ, Ροδίοα ρη{αί 5ο γ]άστε οα απ ἀἰσππίαν, 

ας ἀοίπᾶς Ἰαπᾶαί, ίππο απο ἔππο οἰαβογαίαπα αοὐμταίο οἳ 

Ρτορνίαπη 5ἳρῖ Ἰαπάσπα σοΠβθΟΙ{ΙΠα οδί ορις Ιςέογῖσο ποξίτο 
Ῥμάϊα., 

52. Οπιηῖμας απίθπη ]απ Ραγα([ἶ5, 6ἱ 5ἶπθ ΡΓΟΦΠΠΙΟ ΠΟΠ- 

πΙΠ( ΠΑΠΑ ἹποΙρῖεί, άπΠΙΠ1 Τ05 Ίρδα πο γα]άε ροδίπ]αβίέ ργα»- 

φίγαῖ απϊσππαπα ἵπ ρυοσηίοΣ (παπ(παπα. {ππι σποπας 60 

εχογᾶ[ο πείαν, αποά. νίπι Παβθαξ Ῥτοσπηϊ αἲ Ίαοπι 5 

απσρ ἀἰσρηίαν α[[ετρπζαπῃ. 

5ὖ. ΟπΙΠΙ τετο {είς ργοσπηῖο, α ἀποβις ΓαΠ{ΗΠΙ ϱΧΟΓ- 
ἀείατ, πο αἱ ογαίογος α {πῖρας, 5εᾷ οπηῖςςο Ί]ο απο αἆ 
Ῥεπεγοἰοη[ίαπα ΡογΙπεί, αἰ{οπίῖοποπα ας ἀοσϊΠίαίοπα ἵη αιι]- 
1ουίρις ραταΡή. Αἴοπᾶσηί ΠΠ, 5ἱ οβἰοπᾶρεῖ! 5ε ἆθ πηασηϊς, 

ααί πεοεςςαηῖς, απί ἀοπιοςίῖοῖς, ααἲ αίρας ἀἱοίατπα 

Ῥογδρίοια ΥεΓΟ θὰ απσθ 5οηΠΠ{ΗΥ εἰ ἁλοῖᾶα τοςἆθί, οαηςα5 
5ἱ ῬΙΠΙΠΙ εχροπαί Γογαπι(6 ροξίαγαπα σαρῖία βπῖρας ες 
ἀοξετῖραί. 

4, Τα]ρας τος" πῖς ορεἰπαὶ Πἡ5ίογίσσγαπα αδὶ 5υΠί: Ηο- 

τοσίας φπἱάθπα, Να τος σορία 1ρ5ο ΤΕΠΙΡΟΤΟ οταποςοσΠ{Ε, 

πιᾶσηςς 4111 5ἷηί αἴσιιο αἁπηϊταβ{]ε5, ορ(1ο ἄχαρσας γἱοἰουῖα5 

Ἰπάϊσρηί, οἱ εἸαάος Ῥατραγογπας ΤΠσγάἰάες απίσΠα, Π]α- 

5ηΗΠΙ οἱ 1ρ5ο Γαίάγαπα ταίας. οἱ πποπποτία ἀῑση]δείπιαπα εἰ 

ππα]α5 Ῥεϊοῖρις Π]ιιά Ῥο]απα; οἰοπίτα οα]απηίαίος ππασπας 

ἵπ Π]ο οοη/]ρίςςα. 

50. Ῥοδί ῬγοςπηΙαπα ΎοΓο, το ΤΕΓΙΙΗ 1ῃδαγΙΠΗ ΡοΓ[ἴοπα 

απί Ῥγοάποίαπα απί οοτγορίαπα, οΟΠΟΙΠΠΙ5 ΡοΙΓΟ οἱ [π6Γ15 

8Ι{ (ταηδῖίας αἆ ΠαΤΤΑΠΟΠΟΠΙ. ἈΝαπι ΟΠΠ6 ΡΓΟΙΣΗ5 ΓεΙ( ΠΠ 

οουρας Πςίοπία; πατγα(1ο Ίοησα οδί. ἸΤίαιο τἱγαῖρας παῖ- 

ταβοπ]5 ογπαία δέ, πιο]]ίαπε οἱ εεᾳπαβΏϊ γος[ϊαίο ρανῖίετ οί 

Ίρσα Ῥτουεάαί, αἱ πεαιθ οπιίπεαί απἰοσπαπα, Π6γε εί. 

Ῥεϊπάο ρετερίουτία» ε[ῆογεσεαί, απσ» δὲ ἵπ ἀῑσίίοπε ε[Ποίία, 

αἱ ἀῑχί, οἱ τογΙπη ΙπίθΓ παδίαγαπα οοπιργθΠεηδίοπο. Ἀεπιρθ 

αχρεα ία οπηπῖα οἱ οοΠδυπηπηαία [αοἴεί, εἰ Ῥτίπιο ρετ[οείο 

ποουπά πα 11 εοἩτος Ιπάποεί αἱ οίεπα» ἱπςίαυ 6085ΠεΠ- 

{αΐαπα, αὲ πςα παπα πποπαΏγα[ἴπα ἀῑδεεσσηίαἕ, πεσιθ πια 

εἰπί παγγαίῖοπες αἰίετα α[ίοτί αά]εσία., 5εᾷ 5ΕΠΙΡΕΓ Ρεῖ5 

Ροβίογίονί ΠΟΠ ΥΙζΙπΗΠα Πιοᾶο δἳέ, 5εᾷ οοπΕΙπαη εί οχἰτεηιῖ5 

ας Ρογπηϊσίηπι. 

56. Ῥτονῖίας αΕ]ῖς ἵπ οπηπίρας, οἱ ππανίπιο 5ἳ ποῃ. 5ἱί ᾱἷ- 

εοπάοΓπα ροπυπῖα : εα(πθ ραταηᾶα ποῦ {απ{απη α ποπη θας 

απί τοδίς, απαπίαπα αὖ 1ρ5ί5 τορις : Ίου απἴεπη ἀῑσο . 5Ι 
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πρα Ὑμάτων" λέγω ὃ δὲ, εἰ παραθέ οις μὲν τὰ μικρὰ χαὶ 

Ίπτον ἀναγκατα, λέγοις δὲ ἵκανῶς τὰ μεγάλα: μᾶλλον ὃ δὲ 

χαὶ παραλειπτέον πολλά. Οὐδὲ γὰρ ἣν ἑστιδς τοὺς 

φίλους καὶ πάντα παρεσχενασµένα, διὰ τοῦτο ἐν µέ- 

σοις τοῖς πέµµασι καὶ τοῖς ὀρνέ έοις καὶ λοπάσι τοσαύταις 

καὶ συσὶν ἀγρίοις καὶ λα] Ἰωοῖς χαὶ ὑπογαστρίοις, χαϊ σα- 

πέρδην ἐνθήσεις χαὶ ἔτνος, ὅτι κάκεῖνο παρε εσχεύαστο, 

ἀμελήσεις δὲ τῶν εὐτελεστέρων. 
57. Μάλιστα δὲ σωφρονητέον ἐν ταῖς τῶν ὁρῶν ἢ 

τειχῶν ἡ ποταμῶν ἑρμηνείαις, ὡς μὴ δύναμιν λόγων 
ἀπειροχάλως παρεπιδείκνυσθαι δοχοίης χαὶ τὸ σαυτοὺ 

δρᾶν παρεὶς τὴν ἱστορίαν" ἆλλ) ολί» προσαψάµενος, 

τοῦ χρησίµου καὶ σαφοῦς ἕνεχα, με ταβήση, έκφυ γὼν τὸν 

ἰξὼν τὸν ἐν τῷ πράγματι καὶ τὴν τοιαύτην ἅπασαν 

λιχνείαν, οἷον ὁρᾶςστι χαὶ Ὅμηρος ὃ υεγ γαλό όφρων ποιεῖ 

καίΐτοι ποιητὴς ὢν παραθεῖ τὸν Γάνταλον καὶ τὸν ία 

χαὶ τὸν Τιτυὸν καὶ τοὺς ἄλλους. Ἰπὶ δὲ Παρθέ γιος π 

Εὐφορίων ἢ Καλλίμαγος ἔλεγε, πόσοις ἂν οἴει ἔπε εσι τὸ 

ὕδωρ ἄχρι πρὸς τὸ χεῖλος τοῦ ἳαντάλου ᾖγαγεν; εἶτα 
πόσοις ἂν Ἰξίονα ἐκύλισε; ΜΆλλον δὲ ὃ Θουχυδίδης αὐτὸς 

ὀλίγα τῷ τοιούτῳ εἴδει τοῦ λόγου γρησάμενος σχέγαι 
ὅπως εὐθὺς ἀφίσταται Ἄ µηγάνηµα ἔρμηνεύσας Ἡ πολιορ- 

χίας σγημα δηλώσας, ἄναγκαῖον καὶ /ρειῶθες ὃν, 

᾿Ἐπιπολῶν σχῆμα Ἶἢ Συρακοσίων ᾿ λιμένα” ὅταν μὲν γὰρ 
τὸν λοιμὸν ὃ διηγῆπαι χαὶ μακρὸς εἶναι λοκῇῃ , σὺ τὰ πρά- 
γµατα ἐννόησον: εἴση γὰρ οὕτω τὸ -α, 
Ὕοντος ὅμως ἐπιλαμ.θάνετ αι αὖ τοῦ τὰ ΥΞΥΞΝ ΗΕ ἕναπ τ ολλ 

ης χαὶ ὡς ὁ φεύ- Ἡ 

ο. 
"Ἡν δέ ποτε χαὶ λόγους ε ς ἐροῦντά ἄτινα θεήση εἰσά- 

. οσο, μὲν ἐοικότα τῷ προσώπῳ καὶ τῷ τεράγµατι 
Ὅτα. Πλὴν 

αι χαὶ ἐπιδεῖξαι τὴν τῶν 
οἰχεῖα λεγέσθω, ἔπειτα ὡς σαφέστατα χπὶτ 

ἐφεῖταί. σοι τότε καὶ ῥητορεῦσ. 

Ὃ δεινότητα. 
Ἀ 

Ἔπαινοι μὲ ἐν γὰρ 3 Ψόγοι πάνυ πεφεισμένοι καὶ ἔ 
ον χαὶ ἀσυκοφάντητοι χαὶ μετὰ αποδείξεων 

ον δν ος «ος αρ ος 
χαὶ ταχεῖς καὶ μη ἄχαιροι, ἐπεὶ ἔξω τοῦ δικαστηρίου 
{2 ην αλ / / ο) 

Εεχεῖνοι εἰσι. χαι την αυτην Οευπόμπῳ αἰτίαν ἕς ζεις φιλα- 

πεχθημό όνως πατηγοροῦντι τῶν πλείστων χαὶ διατριθὴν 
ποιουµένῳ τὸ πρᾶγμα, ὡς κατηγορεῖν μᾶλλον ἢ ἱστορεῖν 

λ / 

τὰ πεπραγμένα. 

60. Καὶ μὴν καὶ μῦθος εἴ τις παρεµπέ σσοι, ος 
μὲν, οὐ μὴν πιστωτέος πάντως, ἂλλ' ἐν µέσῳ θετέο 

τοῖς ὅπως ἂν ἐθέλωσιν εἰκάσουσι περὶ ου ον ο ᾱ δ 

ος καὶ πρὸς οὐδέτερον ἐ ἐπιρρεπέστερος, 

Τὸ δ᾽ ὅλον ἐκείνου µοι µέμνησο ---- πολλάκις 
-- να ἐρῷ --- καὶ μὴ πρὸς τὸ παρὸν µόνον δρῶν 

Ἰράφε, ὥς οἱ νῶν ἐπαινέσονταί σε καὶ τιμ.ήσουσιν, ἀλλὰ 
ποῦ σύμπαντος αἰῶνος ἑστοχασμέ ένος πρὸς τοὺς ἔπειτα 

μᾶλλον σ σύγγραφε χαὶ παρ ἐκείνων ἀπαίτει τὸν μισθὸν 
τῆς γραφΏς, ὡς λέγηται καὶ περὶ σοῦ: « ἐχεῖνος μέντοι 
Ελεύθερος ἀνὴρ ἣν καὶ παρρησίας μεστὸς, οὐδὲν οὔτε 
κολακευτικὸν οὔτε δουλοπρεπές» ἀλλ) ἀλήθεια ἐπὶ πᾶσι. » 

Τ2 ΧΧΥ. ΠΩΣ ΔΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΣΥΡΓΡΑΦΕΙΝ. 57 ---6Ι. 41 οὁ - 08) 

Ροο1α5 ραγγα οἱ πας πεθθσδανία, 5η [ΠοΙοηίον απ{θα ᾱἷ- 

σᾳ5 46 πιασηῖς. Οἱ πυ]ία εἴἴαπα ομη[ {θα δηηί, Νοαθ 

οηΙΠ 5Ι 4απά0 οοηγἰγῖο αοορίς απί605, ρανα(ἶ ουηηίρης, 

Ῥιορίεγθα Ιπίεν πηθάῖας Ρ]ασσηίας, οἱ αγίου]ας, οἱ {οί ρα!ῖ- 

Π35, 6ἱ 4ΡΥΟ5., οἱ Ίροτας, οἱ 5ηιῖπα, 5αρετάσπα 4ποσπθ αρ- 

Ροπο5 οἱ ρα]ίοα, αποπίαπη Ἱῶο εἴαπα ραταία 5Π{ τ ΥΕΓΗΠΙ 

ποσ]ίσος γ]οια. 

97. Μακίπιο νειο 5ουι]ο γειξαπά Πα οδί ἵῃ πιοπ αι, ααἲ 

ππαπίσα απ ΠΠ ἀεδοιριοπίρας, πο Πηρεπίο ας 

Ριᾶς γίπι ἀἰοσιάϊ ορἰοπίανα γ]άσανῖς οἱ, ομιίδδα. Μἱδίονῖα 

{υπ Ποσο πα ασονθ : 5ο αδί Ἰογ]τοι αλ {α[ἶ5 ροι5ρ]ομία- 

Πδπο οπηδα. αισονῖ5, (παηδίίο, νἰδουπαπο Υοα Ἠμης 

το Ἱ]ασηιιο οΠΊπος ἀοῑίοῖας ο[[ησίίο.. Οπα]ο φπἱάχαπη 1ρ56, 

γίᾷς5, πιασπαπῖπηας Ηοπισνα» [αἱ απαπαηνί5 Ῥοεία 

8, (ναπςουτηί ΓαπίαΙηα, οἱ Γνίοπσν, οἱ Γψαπα, εἰ γο]ῖ- 

απο». δἱ Υοτο Ῥατμοπίας, απί Ερογίοῦ, απί Οα{π]ᾶ- 

οἶνας ἀῑκίςδοί, απο, ραία5, Υοιδίρας αππαπα αἲ Ίαν πδηις 

ΤαπίαΙϊ ρονάχίςςεἰὃ ἀοϊηάο ιοί αῖ5 οἰνουπηθρίδσεί Ἰχῖο- 

πΟΙηΦ Οι]42 Ίρεο Τμιιογαίάδ5, Ῥαχοο Ίας οΥα[οηῖς. Γουπ]α 

φας, γἷάο «παπα οθ]ογῖίοι ἀοσῖςίαί, αὈὶ γα πιαζμΙπαΙοπεπι 

αίσπαπα ἀθο]ανανΙ!, απί οὐδίάϊοπίς ΓογππαΠΙ οχρ]σαγ]ί, Ἠθ- 

ερδδανγίαπα απἰά ΕΠ} οἱ α]οπα, απ{ Ερίρολαγάπη ΦΙΗΗΙ, απ ΘΥ- 

γαζυδΙΟΡΙΠ ρογίαπη. Οπάπὰ οπίηα Ρο Ηοπίίανα ἀο5οηρί εἰ 

Ίοησις 1ρῖ ο55ο γἰάσίαν, αἱ ἴα το Ίρσας εορῖία : 5ἱο θΠΙΠι 

ορ]ογ]ίαίσια οἶας οοδηοσσος, αἱ αἱ (αβίοπίοηι νοιαί ΙάπΊΕΠ 

[ασία, πηπ]ία απἱάσηα Ἠ]α, τοϊπεαηἰ ας ταρτεμοιάαηί. 

5δ. 5ἱ (παπάο νογο οἴῖαπι γοτῦα [αοἱοηίθηα α(πσπα Ἱπάιι- 

οσιο ορονἰοὈΙί, πιαχῖηιο αἰάσπα Ῥοήςοπα οοπνοπἰθηίία αἲ 

ῥνορνῖα Ποροίίο ἀἰσαπίν, ἀάπάς Ύπαπα ἀἰλαοάἰ5δίπιο Ίιαις 

αποφπθ : (παπα παπα {ππη οἶαμα Ρο μηΙδςΙ ΠΡ εί αοίο- 

Τ6ηΙ αθθις οἱ Υίὴ ἀἰσσπαϊ οδίοπία νο. 

59. Τιαιες ομίπι απ{ Υ{ρειαΙομος οΠΙΠΙΠΟ πποδσιαία., 

οἱ οἰνουηδρεσία:, εἰ α σααπιπία γοηιοίος 5απίο, δἱ ΟΠΗ 46- 

πιοηδίναΓίομο οοπ]αποία, οἱ Ῥ6υο5, ποιο Ἱπίοπηρεδίίνα, 

απαπάοφἱάεπα οχίτα (πίρηπα]. δαπετ αοθαίη 46 Ύποά 

ΤΠπθοροπηρΗ5 ουἴπιθι δη5{Ιπορί5, αἱ ἰπΙπλΙοΓΙαΓάΠα. απο αηι 

5ἰπά1ο Ῥ]ογοδάιο ασομδαί, ἵπ εο(θ ποσοἰ1ο αῑα πποΥΕ 1), αἱ 

ασρᾳδεί ροίἵα5 αμα απαὈ [ασία 5υπί οπαγγοί, 

60. 8ἱ οίίαπη [αριι]α οχ ΙΤΠΥΕΙΣΟ ἰποίδαί, ἀἰσεηάα (πἱάσπῃ, 
ΠΟΠ Τ4116Π ΟΠΙΠΙΠΟ ἄδδεγοιαπάα., δες Τοπαθηθα 1η Ππσ[ο, 

σὲ Ῥτοι{ απῖσαπα γο]ασηί, ΡτουαβίΠίο ἆς οα ἀθρειπαί : ἴα 

γόνο {Π{15, ασ η ποίγαπα ΡαΓί6ΠΙ Ῥυορεηδίος, 

ο Τὰ απίνοιδΙΠα απίσηι Πλ ΠμΙ πηΘΙΠΕΠΙΟ. (540115. 

1άσπα 4ἱέαΗ1), πθι. αἆ ῥυῶδθης ΠΙοοΟ δροοίαης φοπἱρίίο, αἱ 

απῖ ππο δα Ἰοπλίηος {ο Ἰαάσπί οἱ Ἰοποίριας αοῖαπί, 

ποῦ αἲ οπιηῖς αγὶ δι [ταρία, ααςί οοΠΙήσαης, 5 Ρος 

5οιῖωο αἱ ροδί ονυη{, οἱ αὖ Π]ῖ5 ποπριοηῖς πποιζεάθιη Τ6- 

Ροΐς, αἱ 4ο {6 ο[ἶαπι ἀῑσαίαν : Π]ο νονο πβοπι5 γἰ Ηΐ εἰ 

ἀῑεεπαϊ Προνίαίο Ῥ]επις : πμ] ποσο αα]αίογίαπα, ποια 

5ογν{]ο; 5ο γουϊία5 η οπηηίρας. Που, 5ἱ ααῑς δαρίαί, 5ΗΡΕΓ 

Τοῦτ' ̓  εἰ σωφρογοίη τις, ὑπὲρ πάσας τὰς νὺν ἐλπίδας | ΟΠΗΠΟ5 Ἰ]ας. γἱίω 5ρο5, απ υανγί αἆθο (οπιροιίς θαβί, 

θεῖτο ἂν, οὕτως δλιγοχρονίους. οὔσας. Ἰ Ῥοραθη!. 
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65. “Ορᾶς τὸν Κνίδιον 
3 ή ο κησηι .-- ον ο ΗΕ ΤΑ) 
ἐποίησεν; οἴκοδομήπσας ἵαρ τον ἔτι 

, 
μέγιστον καὶ χάλλιστον ἔ ἔργων ἁπάντων, ὡς πυρσεήοιτο 

πολὺ τῆς λος 

” ροκὰς, οἷον 

η Φάρῳ πύρ' ολ 

ἀπ αὐτοῦ τοῖς γαντιλλοµένοις ἑ 

καὶ μὴ χαταφέ έροιντο εἰς τὴν Παραιτονίαν, παγχάλεπον, 

ὥς φασιν, οὖσαν χαὶ ἄφυκτον, εἴ τις ἐμπέσοι ε εἲς τὰ 

ἕρματα" οἴκοξομήσας οὖν τὸ ἔργον ἔνδοθεν μὲν κατὰ τῶν 

λίθων τὸ αὐτοῦ ὄνομα ἔγραφεν, 

ἐπικαλύψας ἐ ἐπέγραψε τοὔνομα τοῦ τότε βασιλε εύοντος, 

ἰδὼς, ὅπερ καὶ ἐγένετο, πάνυ ὁλί έγου Ἰβόνου συνεχπε- 

σούμενα μὲν τὰ γράμματα, ἐ 

νον . « πας Δεζ ος νδως θεοῖς σημα ν 

επι γρίσας δὲ τιτάνῳ χαὶ 

πω ση 

ν τῷ μα. οίσματι ἔχφανησ Ἰσόμξ-- 

ν -- ο οὐ οσα, μου ο μας . -- 
τὸν νῦν καὶ τὸν ἀεὶ, ἄχρι ἂν ἑστήκη ὃ πὺρ τ χαὶ μένη 

-. / 

αὐτοῦ ἡ τέχνη. 
κ 8 /. Δ ἀλ ιν 4’ ο ως 4 ι 

63. Χρὴτοίνυν καὶ τὴν ἵστορίαν οὕτω γράφεσθαι σὺν τ 
ν. 

τῷ ἀληθεῖ μᾶλλον πρὸς τὴν μέλλουσαν ἐλπίδα Ὥπερ σὺν 

χολαχεία πρὸς τὸ ἡδὺ τοῖς νῦν ἐπαινουμένοις. 

σοι κανὼν καὶ στάθμη ἱστορίας δικαΐας. Καὶ εἰ μὲ 

σταθιήσονταί τινες αὐτῃ, εὖ ἂν ἔχοι καὶ εἲς δέον ος 

γέγραπται, εἴ δὲ μὴ, κεκύλισται ὃὅ πίθος ἓν 

ΧΧΤΙ. 

ΑΛΗΘΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ. 

τ 
3 γ) αν 

τον ἐπιμέλειαν Ἰ, ἠσχημένοις οὐ τῆς ενξτιας η. 

τῶν γυμνασίων φροντίς ἐστιν, ἀλλὰ Χα! ης χατὰ χαι- 

ον ἐς 2 
Ί. Ὅσπ σπερ τοῖς ἀθλητικοῖς χαὶ περὶ τὴν τῶν σωμά- 

Ξ 

οὺν γιγνοµένης ἀνέσεως ---- µέρος γοῦν της ἀσκήσευ 

τὸ µέγιστον αὐτὴν ὑπολαμθάνουσιν -- οὕτω δὴ καὶ 
/ 

ποιι ςσπε ϱὶ τοὺς λόγους ἐσπουδαχόσιν ἡγοῦμαι αμίμτη 

ν ν 
μετὰ τὴν πολλὴν τῶν σπουδαιοτέρων ἀνάγνωσιν ἄνιέναι 

τετὴ ς τὸν ἔπειτα χάµατον ἄχμαιο- 
; 

περαν ο κά ξ 
ται { 

/ Β 
9. Γένοιτο δ) ἂν ἐμμελη 

ἃ 
-- οἷόν τι χαὶ κε 

- ὑπολαμθάνω: οὗ γὰρ μόνον ο. 

Ὀποθέσεως οὸ δὲ τὸ χάριεν τῆς προαιρέσεως ἐπαγωγὸν 

ἔσται αὐτοῖς οὐδ) ὅτι ψεύσματα ποικίλα πιθανῶς τε καὶ 

Εναλήθως ἐξενηνόχαμεν, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ τῶν ἵστορου- 
µένων ἕκαστον οὐκ ἀκωμῳδήτως πρός τινας Ὄνικται 

τῶν παλαιῶν ποιητῶν τε καὶ συγγρας έων καὶ φιλοσό- 
φων πολλὰ τεράστια χαὶ μυθώδη συγγεγραφότων, οὓς 

ὤνδε τῶν συγγραμμάτων 

ξένον της 

π 

: 
καὶ ὀνομαστὶ ἂν ἔγραφον, εἴ ϱᾳὴ καὶ αὐτῷ 

ν ; ος 
ανα Ώώσεως ο. ἔμελλον. 

πα, 
8. Κτησίας ὃ 

σοι ἐκ τῆς 

Κτησιόχου ὅ Κνίδιος «συνέγραψε περὶ 
ὤν χώρας καὶ τῶν παρ' αὐτοῖς ἃ µήτε αὐτὸς 
τε ἄλλου εἰπόντος ἤκουσεν. Ἔγραψε δὲ καὶ 

ΕΡΟΙΑΝΟΣ. 1. 

Ὃ τίς 
:ς [νδῶ 

; 
.Υ 

νι. ΤΕΒΑ ΒΙΡΤΟΒΙΣ ΕΙΡ. Τ. 1--8δ. 273 

6». Ὑϊάεσπε ἔα Οπίάῖαπι Παπ ατομιοσίαπη, απα]ο απ]ά 

Πεοεπί» Ουῖ ααππι αάΙβοαςςεί Ἠ]αιι ἵπ Ῥματο {πντῖσι, 

πιαχΙπιυπη οπηπΊαα ορογαπα Ῥπ]εμετείππαππαπε, υἱ Ἰπάε 

εἴσηιιη ἴσπε ἄσσεηςο {ο]ετείατ πατῖσαπῖρις Ίοησο Ἱηπ πιατῖ, 

πο ἵηπ Ραγφίοπίαπα ἀοεξοτγοπίατ, ἀῑΠιοΗπιαπα, αἱ αἴπηῖ, οί 

ππάς οΏασογε ΠΟΠ Ρος»!ΐ κἱ απῖς Ιποϊᾶσεῖε ἵη 5οορη]οσα Π]α 

Ίοσα : ορενε 1βίας οχωα]βοαίο, Ἱπίας απἰάσπι Τπ ἱρεῖς ςαχῖς 

5ύΗΠ1 Ποπ]εῃ ἱπςοπῖρςίίς Ἱπάπεία γοτο εαἶσς (πΠΠΗ [δι]ςδοί, 

1ρεῖ {εείογίο Ἰηςοπῖρςῖε ΠΟΠΠΕΠ τοσῖς απῖ ἴππι εγαί: πέ απϊ 

φοἶγεί, απο εἴαπι οοπσῖ, Ῥατνγο αἀπιοάσπα Ιπίεγ]εεῖο 

επιρογε Παπ γαπα, αἲ ειπα [εείοχῖο εχε[άστοη! ΠΤεγας, ἵπ ο0Π- 
«ΡεσίΙπα τοτο Ριοάϊτεί « Βοδίταίας Ὠοεχὶρμαπίς Οπίάῑας, 

45 εεγναίοτι ας ΡΓο σαἰαίε πατ]σαπυπῃ. » Τα ποπιο Τ]α 

4 ἴοπιριας αποᾶ ἴππι οταί, πε(αθ αἆ 5παπῃ σ]ίαπι, Ὀγεγοῦι 

Π]απι ορρίἀο, πεδρεχίε, 5οᾷ ἵη Ἠος αποά πππο ες αποάαπε 

Πτα η ομηηῖ νο, απαππάῖα αιτῖς 56, ἱρεῖαξαπε ΙπσΊραξ 

ΔΥΠΠΕΙΗΠΗ. 

ϱῦ. Οροτίαί Ιπίηχ Πης5ίογῖαπα 4ποφιθ εο πΙοᾶο ςοτῖ, 6ΠΠα 

γεγί 5{πά[ο ροῦῖης αἆ 5Ροπῃ Γαίπταπα, απαπη οππα αὐπ]αίίοπε 

αἆ ἀειεοίαΙοπειι 15, απῖ παπς Ἰαπάσηίατ Ῥοταπᾶαπι. ία 

Πρ] νεσυ]α εἰ πονπια ]ηδία Μξίοτία.. Ομα 5ἳ απῖ ἵῃ εχἰσεπάα 

5ο ρειά{ ταϊῖοπε τα5ῖί Πιογῖηξ, Ώεμο ἨαβοδβΙί, εξ εππα Ποια 

ποβίς επί 5ορίαα : εἶη ππας, αἱ ἀο]απι το]αίππι εξί ἵπ 

ΟνΠεο. 

ΧΧΥΠ. 

ΥΕΒ ΣΕ ΗΙΡΤΟΒΙΣ ΠΙΡΕΒ ΡΗΠΗΓ5Ξ 

1. Οπεπιαάπιοάυπα αἰῃ]είίς εἰ Π]ς απῖ οἶτοα οοτροτῖς οΠΓᾶΠΙ 

εχενορηίατ, πο αβίίας πιοᾶο Ὀομί εἰ ετετοϊαϊοπαπα ουτα 

ε5!, 5εᾷ ορρογίπησ» εἴῖαπι τεπαϊςσίοπῖς, ᾳπῖρρε απαπῃ ρανίθπα 

εχογοἴια[ἴοπῖς γε] πιακῖππαπα ατρϊτεπίητ : ία εαπα ῖς απῖ 

5ιπάίαπα ἵπ Ἠτοτίς ροξπθταπί, εοηγεπῖτο ατβίίτοτ πὲ Ρος 

Ῥημ]ίαπι. φεγοτίογαπα τεταπι Ιδοίίοπεπ τοπηζαπί οοσί(αἴἶο- 

ΏΡΙΑ, εί αἲ Γαΐαγος Ίαῦοτες αἰασγίογεπι τοάᾷαηέ. 

2. ΟΟΠΥεΠΙεης αμίειῃ 15 τεφι]ος εοπίῖησαί, 5ἳ ἵῃ Ἡς Ἰε- 

5εηάῖς νοιςεηίας, 615 ποῦ πιάαπα πιοᾷο ος ατβαπῖίαία οἱ 

γεηιςίαίο ἀε]οεία[ίοποπα ρταΏοαπί, 5εᾷ εοσπ!ἤοπεπα ο[ῖατι 

ΠΟΠ Ἰπετπαϊίαπι ςαρρεάΙ{εηί, απα[ο απῖᾶ εἰῖαπι ἆς Ἠΐςος Ἱῖ- 

Ῥ6[[5 αἱ 5επίῖαηί Ἱεείοτες., Παέπταπη θχ]ςίπιο. Ἄθπαθ οπῖπα 

5οἷα αγβιππεπίῖ ρετεαηπ]ίας, πεΠπε ααοᾶ ἵπ ἵρεο σοης]ῖο 

ΝΕΠΗΞΗΙΠΗ εςί, ἴρ5ος α]ῆεῖοί, πε(πε αποᾶ πιθηᾶασία ναγία 

ΡτοβαβΗ{ οἱ τειϊείπη]ϊ ογα(ἴοπθ ργοι]ίπας., 5εᾶ οἴαπα αποά 

εοταπα απ παιταρίας ππιαππαοάσιθ ΠΟΠ κἶπο οοιηῖσα 

απαύαπα ἀῑσαε[ίαία τεςρεοίαπη οεευίυπα Παβοί αἆ αποςάαπι 

«νείετυπα ροείαταπο, εἰ Πἰςίογίεοταπα εἰ Ρ]ή]οςοροταπε, απῖ 

Ρογ[εηίοξα πππ]ία οἱ [αΏπ]οσα εοηξοτῖρσετιπί, απο ποπηϊηᾶ- 

Πα φπρείςσοπα, πὶςί Γαἱαγαπα εσδεί αἱ ΠΡΙ Γρεί Ππίεγ Ίθσει.- 

ἆππι αρρατεαπέ. 

3. Βεπρ»ῖε Ο{εσῖας Ο1εξῖοε]ᾶ β]ας ΟπΙάϊας ἆε Ἱπάογυιι 

τεβῖοπε εἰ Πῖς Ύσα Τρ 5ιπῖ, 4 πθο γΙά1 Ίρεε, πεςἹΕ 

810 ἀϊορηίο αιάϊτΗ.  ΡοηρΣίί εἴἴαπι Ἰαππρα]ας 4ος τοβις 
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Ἰάμβουλος περὶ τῶν ἐν τῇ μεγάλη θαλάττη πολλὰ πα- 

ράδοξα; γνώριμ.ον μὲν ἅπασι τὸ ψεῦδος πλασάμ.νος, 
Πολλοὶ δὲ 

ν΄ γν' Ν .] Ν / ’ μ2 1 ς 

χαὶ ἄλλοι τὰ αὐτὰ τούτοις προελόµενοι συνέγραψαν ὣς 

μα] ῳ κω Αλ [/ Δ Δ ς / 

οὐκ ἀτερπῆ ὃς ὅμως συνθεὶς τὴν ὑπόθεσιν. 

, αι ες /; κε, αι ; 
δή τινας ἑαυτῶν πλάνας τε και αποοηµ!ας θηρίων τε 

μεγέθη ἱστοροῦντες χαὶ ἀνθρώπων ὠμότητας καὶ βίων 
. Φ πα.) ν / κω 

χαινότητας" ἀρχηγὸς δὲ αὐτοῖς καὶ διδάσκαλος τῆς τοι- 

/ / ωΌ. ς {ά .] ον ον ο) Γ 

αύτης βωμ.ολοχίας πο Ομήρου Ὀδυσσεὺς; τοις περὶ 
ον 3 ον Δ 

τὺν Ἀλκίνουν διηγούµ.ενος ανέμων τε δουλείαν καὶ µο- 
Ν΄ 3 / ΔΝ 3 /{ ΔΝ / 

νοφθάλµους καὶ ὠμοφάγους Χαὶ ἀγρίους τινὰς ἀνθρώ- 

πους. ἔτι δὲ πολυκέφαλα ζῷα καὶ τὰς ὑπὸ φαρμάκων 

τῶν ἑταίρων μεταθολὰς, οἷα πολλὰ ἐκεῖνος ὡς πρὸς 

ἰδιώτας ἀνθρώπους ἑτερατεύσατο τοὺς Φαίακας. 

4. Τούτοις οὖν ἐντυχὼν ἅπασι τοῦ Ψεύσασθαι μὲν 

3 / Δ ΝνΝ 3 / ο οὋὉ γν / 

οὐ σφόδρα τοὺς ἄνδρας ἐμεμψάμην ὁρῶν Ἴδη σύνηθες 

ὂν τοῦτο καὶ τοῖς φιλοσοφεῖν ὑπισχνουμένοις: ἐχεῖνο ὃ᾽ 

.”. ο 5 / 9. / Ἂ 3 3. πω 

αὐτῶν ἐθαύμαζον, εἰ ενόμισαν λήσειν οὐκ ἀληθη συγ- 

γράφοντες. 
ν ΄ ο) κ” ο ο / ει 

πεῖν τι σπουδάσας τοῖς μεθ ἡμᾶς, ἵνα μὴ μόνος ἁμοι-- 

/ Ν λὶ [4 ἀ ο Ὁ/ 3 

Διόπερ καὶ αὐτὸς ὑπο Χενοσοξίας άπολι- 

ρος ὦ. τῆς ἐν τῷ μυθολογεῖν ἐ ευθερίας, ἐπεὶ μηδὲν 

ἀληθὲς ἱστορεῖν εἶχον --- οὐδὲν γὰρ ἐπεπόνθειν ἀξιόλο-- 

γον ---- ἐπὶ τὸ ψεῦδος ἐτραπόμην πολὺ τῶν ἄλλων εὖ- 

γνωμονέστερον’ κἂν ἓν γὰρ δὴ τοῦτο ἀληθεύσω λέγων, 

ϱ / ο Φ 3. νο Ὅ ν ον ντο 

οτι Ψεύσοµαι. Οὕτω ὁ αν μοι οοχω χαι την παρα των 

ὅλλι ο την αὐτὺς οµολογῶν μηδὲ 
ἄλλων κατηγορίαν ἐχφυγεῖν αὐτὸς ὁμολογων μηζεν 

ολ Ν / / / αι / 

ἀληθὲς λέγειν. Γράφω τοίνυν περι ὧν μήτε 

/ 3. / 3) 3. / 1 ολ / 

μήτε ἔπαθον μήτε παρ ἄλλων ἐπυθόμην, ἔτι 9ξ μήτε 

Γι μα / Δ .) λ / Όν / ΔΝ 

ὅλως ὄντων μήτε τὴν ἀρχην γενέσθαι δυναµένων. Διὸ 

δεῖ τοὺς ἐντυγχάνοντας μηδαμῶς πιστεύειν αὐτοῖς. 

δ. Ὁρμηθεὶς γάρ ποτε ἀπὸ Ἡρακλείων στηλῶν χαὶ 
: ς : : ὣς 

ἀφεὶς ἐς τὸν ἑσπέριον ὤχεανον οὐρίῳ ἀνέμῳ τον πλοῦν 

Αἰτία δέ µοι τῆς ἀποδημίας χαὶ ὑπόθεσις 

τῆς διαγοίας περιεργί 

θυµία καὶ τὸ βούλεσθαι μμαθειν τί τὸ τέλος ἐστὶ τοῦ 

σα 
ειοον 

ἐποιούμην. ἃ , ος 
α χαὶ πραγμάτων καινῶν ἐπι- 

ὠκχεανοῦ χαὶ τίνες οἳ πέραν κατοιχοῦντες ἄνθρωποι. 

μα / [4 / λ / 3 / 

Τούτου γε μέντοι ἕνεχα πάµπολλα μὲν σιτία ἐνεθαλό- 
Γ 3 / 

ω 

µην, ἵκανὸν δὲ καὶ ὕδωρ ἐνεθέμην, πεντήκοντα δὲ τῶν 
ο 

Ν ; 

ἠλικιωτῶν προσεποιησάµην τὴν αὐτὴν ἐμοὶ γνώμην 
αι 

.ω 

ἔχοντας, ἔτι δὲ κα) ὅπλων πολύ τι πλῆθος παρεσχευα- 
ο /᾿ / 

σάµην καὶ κυθερνήτην τὸν ἄριστον μισθῷ μεγάλῳ πεῖ- 
ρα Μ ρ σ. 

σας παρέλαθον χαὶ τὴν ναὺν --- ἄκατος δὲ ην ---- ὣς 

Ν / Ν / ο. .) / 

πρὸς µέγαν καὶ βίαιον πλοῦν ἐκρατυνάμην. 

6. Ἡμέραν μὲν οὖν καὶ νύχτα οὗ ἰῳ πλέοντες ἔτι 
-δ. Ἡμέρα μὲν οὖν καὶ νὺχ' ὑρίῳ πλέοντε 

τῆς γῆς ὑποφαινομένης οὐ σφόθρα βιαίως ἀνηγόμεθα» 
3 / ο ἁλίῳ ἆ λ. Εὶ ψω 3 

τῇ ἐπιούσῃ δὲ ἅμα ἡλίῳ ἄνατελλοντι ὁ τε ἄνεμος ἔπε- 
ν ω ν / ὶ 

2δου καὶ τὸ χὔμα ηὐξάνετο καὶ ζόφος ἐπεγίγνετο καὶ 

ον 
5 , 3 / 

οὐχέτ οὐδὲ στεῖλαι τὴν ὀθόνην δυνατὸν ἠν. Επιτρε- 
κ .ω 

/ λ . 

Ψαντες οὖν τῷ πνεύµατι καὶ παραδόντες ἑαυτοὺς ἐχει- 
ὗ ρω ας 

μαζόμεθα ἡμέρας ἐγνέα καὶ ἑθδομήκοντα, τη ὀγόοη- 
νι τα , 

κοστῇ δὲ ἄφνω ἐκλάμψαντος ἡλίου καθορῶμεν οὗ πόρρω 
-ω [α ” ο / 

νῆσον ὑψηλὴν καὶ δασεῖαν, οὐ τραχει περιηχουμ5Υὴν 
ον - τ λ Ν ο. / / 

τῷ κύματι' καὶ γὰρ ἤδη τὸ πολὺ τῆς ζάλης χατεπε- 
| ο 

παυτο. Προσσχόντες οὖν χαὶ ἀποθάντες ὡς ἂν ἐκ µα- 

ο] λ / λὶ μ Ε] ο πως / 9ο Ἡβ 

αρᾶς ταλαιπωρίας πολὺν μὲν ἐπὶ τῆς γῆς χρόνον Ξχεί- 

ΧΧΥΙ. ΑΛΗΘΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α. 4--6. (1. 75 - τα) 

πα” ἵη Πιάσπο πανί Παρεαπίας παπία αὐπηγαθήία, πια] [ο- 

5η (πἱά ενα ουληΐρας Πποπάα σπα ΒΗΡΘΗΣ, πο) Ἰπάσ]εσίαῦηο 

{ππθη οοιημοπθης αγβαππθηίαπη. Μα]! Υουο αλ εἴἶαπα ορ ου) 

Ἰπς[ἴμαίο 5οπίρβοΓο Υο]Ηΐ 505 4ποδάαπῃ εΓΓογες οἱ ρογομιΤηᾶ- 

οπος, αὈὶ Ῥοξίαναα ππασηἰἑαάπος. οαυγαΠί, οἱ ΟΠΠ. 

απάθ]{αΐο», δί πονας γἱοίι5 Τά19Π65.. Ῥικ απίοπι ης οἱ 

πιαρϊσίου οἷ ας 5ου η[(α(ἶς Ηοπιον]οι5 Ί]ε χο ο5ί εΠα ΓΗΣ 

Α]άποο γοπίογιπα δογγ]ίία, εί οοσ]ίος, ουπάϊνογοδαπε, εἰ 

εἰ]νοςίνος αποδάαπι Ποπιίπες» αά Ίο πημ]ίογαα. οαρίίαπν 

απἰπηα]ία, δἱ γουςος ἵπ απίπια)ἷα πηρβϊσοαπιοη(ς αἱ ρακάαπι 

εοσο5; αοᾶ. 66η5 πημ]ία Ἠ]α πἱροία απ ππρείίος ΤΕΓΙΙΠ 

Ῥ]ῶασος Ργοβϊρίοδε οπατιΏν ἵζ. 

4, Τη Ίος Ἰαϊέαν παπα Ἰποίβίδδείη ΟΠΊΠΕΣ, πηθηαςἴου Πα 

πἱᾷσια οὔπδα ΠΟΠ Υα]4ε τοργοβοη ποπιίηες 1105, απ! γ]άε- 

16η 141 5οΊΘΠΙΠΕ Ίου 6556 5 ἴαΠ), απὶ ΡΙΠΟΣΟΡΗΙΑΠΗ Ῥ00- 

πα (έογοπί : αἱ ια ἴπ 115 παἰναίας 5151 5ἱ Ρυίαταηί Παπ ϱ0556. 

πε]αίσαίσοποῃ γθγα 5οΠρςίς5ο. Θπ4τ6 εί ερο, απ Πα β]οπ1ο]α» 

αποᾶαπα δμάΐο. Ἱππρι]δς 156 αποφιθ. Τοπ πεΓΟ αἰαπ]ά 

γο]]οπη ΡοβίοΓ!5, πε 5οἶα5 ΕΧΡΕΙ5 655ΕΠΙ Ἠμας βησοπά1 1ρευ- 

{αιῖς, ᾳπαπᾶο γεν] πμ] ΠαΓάΥΟ ΡΟΙΕΓΑΠΩ» οαἳ πΙμῖ] ἀἰσηΠα 

ἀῑσία πδα γοπονί, αἆ πιεπάαοῖαπα 6ΟΠΥΕΙΡΙ5 5ΗΠΙ πλυ]{0 α10- 

ΠΠ ποπαασῖίς ταἰοπαβίας : απαπάοφπἱάσπη Υε] πΠΗΠῃ που 

οσγ{ο γσγΠῃ ἀϊχοτο, Μεηίίαν. Τα απίεπα πημί γ]άθος οἱ απ 

αἰπαήπαήοποη αἰἴογαπη ο(Γασογα, 4 1ρδο γε πλ] πηε ἀἱσογα 

ίσα. Φαΐρο ἰρίίαν 4 ααἶθις πεσπε γἱάΙ πεάπα αχρετίας 

5ιπι, ηθ(Πθ αΙγ] οχ α1ῑς; αά Ἠσο, ας πθύπο 5υΠέ, πε(πθ 

Λουί οπηπίπο Ροδδιηί. Χα]Ιο πιοᾷο Ιβίέα βάοπη Η]ῖ5 αἆμίρεγε 

Ρατ οδί αἱ 1ε0ίοΓε5 πηϊμί οοπἰσοτϊπί. ' 

5, 1π1 5ο]ναις αἰᾳπαπάο ἄο Οο]απηηῖς Ἠοτου]ῖς οἱ ἵπ ο6- 

«ᾶοπίαίοιι Οσ6απΙπα ἀεαία5, βθμΠᾶο. Υοπίο παγἰραραπη. 

Οπιδα πημῖ ρεγοσηπαμοπῖς οἱ ἱη5πίαπι οταί πιεη[ἶ5 α- 

ἄαιη Ἱπαπῖς 5οἀ]ίας, ποΥαγπη(θ ῬεΤαΠη οπρίᾶο, οἱ απο. 

ἀϊδεστο Υο]]εια απῖ5 Ππὶς εδσεί Οεσαπῖ, απἶααο ἵπ ἀἴγειδο 

Πας, Πέοτο Παυιίανοπί Ποπηίπος. Ἠπ]ας Ιαϊίαν το στα [ἷᾶ 

πηασμαα οἱρογαπη οορίαπη εἰ αφαο» αποᾷ δα1ῖ5 εδδοί ΙΠΠΡΟΣΙΙ6- 

ΤαΠ15 ΡΟΥΓΟ ΦΠΑ ΜΗΠΗ ααἰπαπαθ]ηία, ΠΙΕΙ αάπηχογαα, απὶ 

οοπςἵαπα Ἰάσμα Ιαῦονοηί : αἆ Ἠῶ56 ΑΓΠΙΟΓΗΠΙ πιασηαπα. ΥΙΠΙ 

Ραταγογαπα, δαρειπα{ογεη]αθ ορίἴπηαπα πιαβηᾶ πιογορᾶο 1- 

ασίπι αφοἴγοναπα αο ΠαΥΊΠΙ (οἵαί πίΘΠΙ αοασπι), αἱ αἆ 

ππασηαπη γἱο]οηίαπηαιε παγϊσα[ίοποια, ΠΓΠΙΑΥΕΓΑΠΗ. 

ο. Ιπίίαν ἀῑεπι απἱάεη ΠΠΗΠΑ ἂ6 ποοίοπι 5εοππάο ΥθΠίΟ 

παγϊσαπίο5, αάλό αρρατοπίο ἁλἰφπαπίαη (ο]πτα, που αᾱ- 

πποᾶιπη νἱο]οπίου ΡΓοΥος(ή 5415: ἂΐ Ροδίπ]ᾶ[ο οἶιας ἀῑδῖ 602 

ςο]ᾳ ομἱοπία οἱ γοπίας ἱπογορηῖς, εἴ Παοίας αποίας ο5ί, εἱ ϱ8- 

1ἱσο Ἱησταῖέ, πος Πεπί Ροΐεταί αἱ το] Υγεία οοπίταΠεΓΕεΠΙΗ5- 

γοπίο Τετ α παπι εοπεθβί5δοπης ποδαιιο ἰταδΙθί5δεΠλΗ5» 

{οπηρορίαίο υπάροσίοβίηία ἀἱο5 Ιαοίαἳ 5ΗΠΙΙ5 7 οσορεδίπιο: 

νογο 6πΠΗ ΗΡΙ{0 5οἱ Πϊπσοσεθτεί, ΥΙ4ΘΠΊΙ5 ΠΟΠ του] Ίηδιι- 

1.11 οπιποπίθπῃ αἰσιθ 511γθδίΓεΠῃ, 4
ΔΠ1 Ποία5 ΠΟΠ 48Ρ6Υ οἵτ- 

οππηβοπαβαί, αποπίαπι ΠΗΔ/ΟΓ {οπιροδία[ἶ5. Ρα15 τοςθάεγαί. 

Αρρι]ςὶ ἰσίέατ εἰ ερτος»ί, αἱ α ]οηρᾶ ΓΙΠΙΠᾶ» Ίοησο απἰάεπι 

1σπιροτθ Ἠαπιή /αοπΙΠΙΙ : 5ο 5ιιρεπίες {ΠΕΠ ἀεἰερίπιας 



µοθα, διαναστάντες 

τριάκοντα μὲν φύλακα 

ολ ϱἲ ὀ / ς. - --- 
05 0μως απεχρινα εν τυων αυτων 

εαν : 
ς τῆς νεὼς παραµέν 

σὺν ἐμοὶ ἀνελθεῖν ἐπὶ κατασκοπῇ τῶν ἐν τῇ νήσῳ. 
λ ΄ - . / 

7. Προελθόντες δὲ ὅσον σταδίους τρεῖς ἀπὸ τηςθαλάτ- 
πλ. ο ὰ ώ 

της δι ὕλης δρῶμέν τινα στήλην Ἰαλκοῦ πεποιη 
«Ώλλ τ7 4 --. 5. αν Γ Ἑλληνικοῖς γράµµασι ο ων ἆμνδο 

" ἃ αν, δ 
ἐκτετριμμάνοις, λέγουσαν « ἄχ βι τούτων Ἡρακλ 

,. ν δὲ καὶ ἵ τ 
ε ο 

τὰ μὲν εβρ. τὸ δὲ ος του: ἐμθη 
ἀλ ο / ν ν / κ 

τὸ μεν τοῦ Αιονύσου τὸ μικρότερον, θάτερον δξ 

πο ον δ᾽ οὖν προήξιμεν 

: 
χαὶ Διόνυσος ἆ ἀφίκοντο. 

” 

ὁμοιότατον λος στα  αἶόσπερ 5 χιός ε ἐστιν. Ανα ρκη ' : 
δὲ ἦν τὸ ῥεύμα καὶ πολὺ, ὦ ὥστε ἐνιαχοῦ καὶ ναυσίπορον 
εἶναι δύνασθαι. ᾿Ἐπήει οὖν μν πολὺ μᾶλλον πι- 

στεύειν τῷ ἐπὶ τῆς στήλης ἐ 

μεια ο Αιονύσου υ ἔτι 

ον καν 

Δόξαι ιδηµίας. 

ο. 
ἄρχετ ταμὸς καταμαθεῖ ἵν, ἀνήειν παρὰ τὸ ῥεῦμα. 

-. . πλ Δ 

χαὶ πηγὴν μὲν οὐδεμίαν εὗρον αὐτοῦ, πολλὰς δὲ καὶ 
/ / υ ΓΕ ἀ ςε/ 

εγάλας ἆ ἀμπέλους, πλέρεις βοτρύων, παρὰ δὲ τὴν ῥί- 
λ Ὑ 3 -τ 

ἔενς ἑκάστης ἀπέρρει σταγὼν οἴνου διαυγοῦς, ἄφ᾿ ὧν 
, , ι ι -- ο ν 

ἐγίγνετο ὅ ποταμός. Ἡν δὲ καὶ ἴχθὸς ἐν αὐτῷ πολλοὺς 
3, 3 ας ταδής 

ἴδειν, οἴνῳ μάλιστα καὶ τὴν 106 ν καὶ τὴν γεῦσιν προσ- 
ἐθικότας" ὃμ αὐτῶν 

ἐμφαγόντες ὲμ είς σθημεν' ἄμέλει καὶ ἀνατειιόντες αὖ-- 

τοὺς εὑρίσκομεν τρυγὸς μεστούς. 
ἐπινοήσαντες τοὺς ἄλλους ἰχθῦς, τοὺς ἀπὸ ὕδατος, 

παραμιγνύντες ἐκεράννυμεν τὸ σφοδρὸν τῆς οἴνοφαγίας. 
τὸν ποταμὸν διαπεράσαντες, ᾗ διαβατὸς 
σσ) 

μεῖς γοὺν ἀγρεύσαντ τες τινας 

η] ον 

ορ ς 3 ο. «. [ο] 

µν [νά τν, εὕρομεν μπέλων χρημα τεράστιον' τὸ μὲν γὰρ 
ἀπὸ τῆς Πς ὅ στέ χο. αὐτὸς εὐερνὴς καὶ παγὺς» τὸ 

δὲ ἄνω γυναῖκες ἧσαν, ὅσον ἐκ τῶν λαγόνων ἅπαντα 
ἔχουσαι τέ τέλεια. Τοιαύτην παρ’ ἡμιν τὴν Δάφνην } Υρά- 

Φουσιν ἄρτι τοῦ Απόλλωνος χα ταλαμβάνοντος ἆ ἀποδεν-- 

δρουμένην. Ἀπὸ δὲ τῶν δακτύλων ἅ ἄχρων ἐξεφύοντο αὖ- 
ταῖς οἳ κλάδοι καὶ µεστοὶ ἦσαν ῥοτρύων. Καὶ μὴν καὶ 

Ν να σον Ελ έτε, λλ νρ, 
τὰς χεραλὰς ἐχόμων ἕλιξί τε καὶ φύλλοις καὶ βότρυσι. 

κ : 
Ἡροσελθόντας δὲ ἡμᾶς Ἱσπάζοντό τε 

αἳ μὲν Λύδιον, αἳ δὲ Ἰνδικὴν, αἳ πλεῖσται δὲ τὸν Ἑλ- μ. 2 ή] ή 
.. λ ο 

λάδα φωνὴν προϊέμεν αι. Καὶ ἐφίλουν δὲ ἡμᾶς τοῖς 

στόμασιν" ὃ δὲ νληβὰ ὶς αὐτίκα ἐμέθυε καὶ παράφορος 
Τν. Δρέπεσθαι μέντοι οὗ 1 παρετχον τοῦ «ρπιο» ἀλλ) 

ἦλγουν καὶ ἐδόων ἆ ἀποσπωμένου. Αἱ δὲ καὶ μίγνυσθαι 
. π . 

- 3. / .ω / 

ἡμῖν ἐπεθύμουν: καὶ δύο τινὲς τῶν ἑταίρων πλησιάσαν-- 

τες αὐταῖς οὐχέτ) ἀπελύοντο., ἀλλ᾽ ἐκ τῶν αἰδοίων ἐδέ- 
δεντο" συνεφύοντο γὰρ καὶ συνερριζοῦντο, καὶ ἴδ ᾽ πρη 

3 
αὖτοις κλάδοι ἐπε εφύχεσαν οἳ δάκτυλοι καὶ ταῖς ἕλιξι 

περιπλεκόμξνοι ὅσον οὐδέπω χαὶ αὐτοὶ καρποφορήσειν 
ἔμελλον. 

9. Καταλιπόντες δὲ αὐτοὺς ἐπὶ ναῦν ἐφεύγομεν καὶ 
τοῖς ἄπολειφθεῖ. ετσι διηγούµεθα ἐλθόντες τά τε ἄλλα καὶ 
τῶν ἕταίρων τὴν ἀμπελομιξίαν. Καὶ δὴ λαθόντες 
ἀμφορέας τινὰς καὶ ὑδρευσάμενοί τε ἅμα καὶ ἐκ τοῦ 
ποταμοῦ οἴἰνισάμενοι καὶ αὐτοῦ πλησίον ἐπὶ τῆς ἠόνος 

νο... 
και εοξξιοῦντο», 

ω 

ΧΧΥΙ. ΥΕ ΗΙ2ΤΟΒΙΑΕ ΤΡ. 1. 
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ο ποβίς 1ρεΐς (πσιπία, ααῖ οαδίοᾶες πανῖς Π]απεΓοη{ : γἱαῖηιϊ 

ἁπίοπα, απὶ πιδζΙπὶ Ιπίεγίογα Ρείετεπί αἲ τες Ἱης]α: εχρ]ο- 

ΤΑΠ(85. 

7. Ῥτομτεςὶ τετο Ῥεγ 5ἴγαπι 5ίαάϊα εἴτοιίον α πια [πῖα, 

γἰάεπιη5 εοἸαπ]παπα ος ὤτε [ασίαπα, αγοεῖς ἱπςογίρίαπα Πε- 

τς, ομεοιῖς απίοπι οί οχοςῖς, ἵπ Ἠαπο 5οηίοπίῖαια : Ηπο 

πδαπε Ἠειοπ]ες εἰ Ῥασο]ς Ῥειτεπετο. Ἐταπί απίθηα τεςίῖ- 

σῖα 4ποᾳπε ἆπο ρτορε ἵπ Ρείτα, αἰἴεναπα Ἰασευί πιασηϊ(πάἶπο, 

αἰίεγαπα γοτο πηῖπα5 : πἲ πημῖ πάσβαίας, Βασ] παίπας Ἰ]μᾶ, 

αἰίεγιπα γεγο Ἠετοπ]ς.  Αάοταῖῖς Ιαίίας αῑῑς, Ργοστούἵπιας. 

Νοπάαπα απἴεπα πππ]ίαπα ργοστεςςὶ ΕΤΑΠΗΗ5, απ αξδίαπηας 

απηπῖ γίπο, ΠΟΠ ααπᾶ, Παεπίῖ, οἱ ΟΡΙΙ ππαχίπιο δροοῖοπα Τ6- 

Γογοηίῖ. Έλαππεη εταῖ εορίοδαπι οἱ πηπ]ίαπα, αἱ απ ὔρςᾶαπι 

1οεῖς αἴἴαπα Ῥοδ5εί πανϊσαπ.  δαΡΗΐ εγσο πππ]ίο πηασίς 0Γ6- 

ἀθτα πςεπῖριῖοπί εοἸαπηπος, 4ππΠά θἶσπα Ῥγωςοπ[ία Βατομῇ 

γἰάετεπηας. Οππ1 απίοπα πι! ρ]ασρταί ἀῑςερτο πάς οτἷ- 

τείαν Παγία5, αἆγεισο ἸΠπετε Ἰαχία ργοΠπεπίθπα Ρειγεχί. 

Ας Τοπίοπα απἶάσπα Πας πυ]]απῃ τοροΓῖ, 5ο πημ]ίας οἱ τια- 

πας γἴίες, αΥατΗΠΗ Ρ]επας : αἲ ταβ]σσπι γοτο ππαςεπ]ασαπε 

παπα Ῥτοβαεῦαί νῖπαπα Πφαϊάσπα, ππᾶς οοσοβαέαν απι- 

η. Ἐταί απἴεπα Ῥίσεες 4ποσπθ ἴπ 6ο γ]ᾶστα πη]ίος,, τῖπο 

ππαχίπιε αἱ οοἶοτε εί σηςία Ιπ]ος. ΧΝος ορτίθ οἈρίος 6ο- 

ταπα αΠφποί 4πππῃ ἄεγοτασσεηας,, Ππερεῖαιἳ 5αππας : ηπίῃ οἱ 

τοςθείος Ἱηγεπίπις [σα Ῥίεπος. ῬὨεϊηᾶο τοτο ἴ]πά εοπι- 

ππεπίῖ 5Ηπ1α5, τί αἰ[ετίς 4ο απαα ρίςάρις αἀπηϊςιῖς ἔθπιρε- 

ταγεπ]5 (αοᾷ ἵπ τῖπεο ο ρο ΠΙΠΙΙΠΠΗ γα. 

δ. Ταπι {τα]εείο Παπιῖπε, αὈῖ γαάοδιπη οδέ, ργοβἱσίοςαπα 

γΙεαπα σευιι5 Ἱπγεπίπιας. Οπος οπῖπα ἴουγ εοΠΏπθης ο», 

«ππποις ἴρ5ε γἱπάϊς οἱ οἴαδ5Ης : φαρερῖας απίεπα πηι]ῖογος 

εταηί, αἲὖ Πΐρας Ἰπάς πιεπηῦγα οπηπία Ρεγ[εεία Ἰαβοπίες. Τα- 

Ίεμι αρῃᾶ πο Ώαρηπεν Ρίπσιπί, Αροβίηε Ιαπι]απη ο0Π]- 

Ῥγε]επάεηίθ ἵπ αΓβογεπα αρεπηίοιη. Βαπιπηῖς απίοηα ἀῑθ]εῖς 

επαςζεραπία Πῖ5 Ρα]ηηίας, απ ρ]επί οταπὲ ναι. Ὑδγιπι 

εαρῖἴα εἴῖαπα Ῥτο εοπ]α οἸαγίεπ]ας ΠαρεβαΠί, οἱ [ο]ῖα οἱ αγας. 

Οείεγαπ αεζθάεπ{ες πος κα]αίαραπί οἱ Ργοηςαβαηέ, ΥοζθΠΙ 
ραγίῖπα Ἐγάαπα, Ραγῖπα Ἰπάίσαπι, ἄγασαπ ΥθΓο ΡΙεγῶ(ιε 

επη[οηίες. Αίππο οςοπ]αβαπίηγ πος ]αὐεῖς : θἳ (πεπῃ ο5ου]ο 

οοπ[ἱσίςςεηΐ, ἶ5 Ιπευπίαίας φἰαϊΐπι ἱπορτίο γονβϊσίο οΏθιγαβαϊ. 

Ὑππάεμιίαγο ἵαππεῃ ἆε ΠΒποία 51ο ποη ρα βεβαπέ, 5εᾷ ρα 

ἀο]ογα οχε]απιαβαπί οο ἀθίιασίο.  ΟΘπαἆαπι οαπι πιῖςοθγῖ 

πορίς οπρίεραηί; ασ ἆπο απἱάαπα 5οσἴογαπα οοηανες»ὶ Π]ῖς, 

ἀἰκκο]νῖ ποΏ απιρ]ας Ῥοίΐπετα, ἀθγῖπειϊ σοπἰ(αΠθις : οοᾶ- 

Ἰεεεεραπί ποπρε Πῖ5, εἰ 1ρεῖς ταβϊοῖδις ρεππηὶκοεβαπίης: 

ἵαπιατο ρα]ηπίες 1ροῖς απῖ πιοᾷο ἀῑσίεί Ππεταπί, οἱ οἰανῖοι]ῖς 

Ἱπρ]εχ!, {απίαπη ποἩ Ίαπη Γποίηπη οἱ 1ρςί ἸαΜσὶ γἱάεβαπίΓ. 

ὃ. Ἄο5 απίεπα γεµοῖῖς Π]ῖς αἆ πανῖπι [πρετα, οἵ Πΐς απϊ 
τοηαηΣεγαηί, αἀγεπ]εηίες πατταγε {ππῃ τε]ίαια, ἔππα Π]απῃ 
5οεἴογΙπα οοπηρ]θχίοπθπα οἱ οοππςΗοΠθΠη οπι τῖρας. 

Ταπῃ 5απη[ῖ5 αἰἰηποί απηρμοσῖς αηπαἰῖ παπα 6556/η5 ἴπηυ] 

εἰ τίπαπι Ῥείδεεπιας ἆα Παγίο, εἰ τὶοίπο Ίοσο 1Π ΠἱΜογθ 

18. 
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αὐλισάμενοι ἕωθεν ἀνήγθημεν οὐ σφόδρα βιαίῳ πνεύ- | 

ματι; περὶ μεσημθρίαν δὲ οὐχέτι τῆς νήσου φαινομένης 

ἄφνω τυφὼν ἐπιγενόμενος χαὶ περιδινήσα
ς τὴν ναῦν καὶ 

μ.ετεωρίσας ὅσον 

θἼχεν εἰς τὸ πέλαγος», ἀλλ’ ἄνω µετέωρον ἐξαπηρτημέ- 

νην ἄνεμος ἐμπεσὼν τοῖς ἱστίοις ἔφερε χολπώσας τὴν 

ὀθόνην. 

10. Επτὰ δὲ 

ὀγδόῃ καθορῶμεν Υῆν τινα μεγάλην ἐν τῷ 

-λ νι οί ο 
επὶ σταοιους τρισ]ν λίους οὐχετι κα- 

ἡμέρας χαὶ τὰς ἴσας νύχτας ἄεροδρο- 

μήσαντες 
μα 

ο» Ν 

ἄέρι χαθάπερ νῆσον, λαμπρὰν καὶ σφαιροειδῆ καὶ φωτὶ 
. ἴ 7 

μ.εγάλῳ καταλαμπομένην" προσενεχθεντες 
υ 5 5 κ κα 
ὅρμισάμενοι ἀπέθημεν, ἐπισχοποῦντες ὁξ 

' : 

αλ 3 ον 

δὲ αὐτῇ καὶ 
τὴν χώραν 

: ͵ ο, 
εὑρίσκομεν οἰκουμένην τε καὶ γεωργουμενην. Ἡμέρας 

α 3 Ε] ο» λ 5 

μὲν οὖν οὐδὲν αὐτόθεν καθεωρῶμεν, νυχτὸς δὲ ἔπιγενο- 

πΧΥΙ. ΔΛΗΘΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΑ. 10-11. 

µένης ἐφαίγοντο ἡμῖν καὶ ἄλλαι πολλαὶ νῆσοι πλησίον, 
Ν Υ ο μ / ΑΔ ον / . 

αἱ μὲν µείζους» αἱ δὲ µικρότεραι; πυρὶ τὴν χρόαν προσ 

σ αν ο ω , ο τν ο 
εοικυῖαι., καὶ ἄλλη δὲ τις ΥἨ Χατω χαι πόλεις ἐν αὐτῆ 

ή 

χαὶ ποταμοὺς ἔχουσα καὶ πελάγη καὶ ὕλας καὶ ὄρη- 

Γαύτην οὖν τὴν καθ᾽ ἡμᾶς οἰκουμένην εἰκάζομεν. 

11. Δόξαν δὲ ἡμῖν καὶ ἔτι πο ωτέρω. προελθεῖν ». Δοξ ἑ η . βρωτέρ ροελθεῖν, 
τς πα. 

ξυνελήφθηµεν τοῖς Ἱππογύποις παρ αὖτοις χαλουμένοις 

Οἵ δὲ Ἱππόγυποι οὗτοί εἶσιν ἄνδρες 

- να 
/ 

ἐπὶ γυπῶν μεγάλων ὀχούμενοι χαὶ χαθάπερ ἵπποις 

ν εν Ν 
τοῖς ὀρνέοις χρώμενοι" μεγάλοι γὰρ οἵ Ίῶπες χαι ὡς 

Μάθοι δ᾽ ἄν τις τὸ μέγεθος αὐτῶν 

ἷ 
ἀπαντήσαντες. 

ἐπίπαν τριχέφαλοι. 

ἐντεῦθεν: νεὼς γὰρ μεγάλης φορτίδος ἵστοῦ ἕκαστον 

τῶν πτερῶν μακρότερον καὶ παχύτερον φέρουσι. Τού- 
/ / ολοι ν 

τοις οὖν τοῖς Γππογύποις προστετακται περιπετοµένοις 

ε ᾿ Β / 
τὴν γῆν, εἴ τις εὑρεθείη ξένος, ἀνάγειν ὡς τὸν βασιλεα" 

καὶ δὴ καὶ ἡμᾶς ξυλλαθόντες ἀνάγουσιν ὣς αὐτό. Ὁ 

Ν 
ο / .ω κω / 

δὲ θεασάµενος καὶ ἀπὸ τῆς θέας χαὶ τῆς στολΏς εἰκάσας, 
-ν » - πὰ / Δ 

“Ἕλληνες ἄρα, ἔφη» ὑμεῖς, ὦ ξένοι; Συμφησάντων δὲ 

ς .ο Φε ρο μαν ἡ, .- 2/ φ / 

ἡμῶν, Πῶς οὖν ἀφίχεσθε, ἔφη, τοσοῦτον αερα διελθόν-- 
/ / 

διηγούµεθα" χαὶ ὃς ἀρξά- 
Δ Σε Ν ο κ. ὃ ο ς ΔΝ ον ὼ 

µενος τὸ καθ᾽ ἑαυτὸν ἡμῖν διεξῄει» ὡς καὶ αὐτὸς ἄνθρω- 
τες; Καὶ ἡμεῖς τὸ πᾶν αὐτῷ 

- Ν 3 μον / 3 ΔΝ ο. ς / κο 

πος ὢν τοὔνομα Ενδυμίων ἀπὸ τῆς Ίμετερας Ύης 

καθεύδων ἀναρπασθείη ποτὲ καὶ ἀφικόμενος βασιλεύ- 

ο- / 5 Φλ .υ ας . λα 

σειε τὶς ώρας εἶναι ὃξ τὴν γῆν ἐκείνην ἔλεγε την 

Ἀλλὰ θαρρεῖν τε 
/ { ϕ ες ο] ’ 
ενα κινουνον ὑφορᾶσθαι" παντα 

ο τό ο στ λνι 
ἡμῖν κάτω φαινομένην Σελήνην- 

παρεκελεύετο καὶ μηδ 
ΔΝ νο νιαα / κά δ./ 

γὰρ ἡμῖν παρ έσεσθαι ὧν δεόµεθα. 
/ Εῤ ΔΝ /' ΑΔ 

195. Ἡν δὲ καὶ κατορθώσω», Εφη» τον πόλεμον, ὃν 
ας ας ῃ 

ἐκφέρω νΏν πρὸς τοὺς τὸν ἥλιον κατοικοῦντας, 
ἁπάντων 

Γ 5 / -λ ο 

εὐδαιμονέστατα παρ᾽ ἐμοὶ χαταθιώσεσθε. Καὶ ἡμεῖς 

3 ασ Ν Δ / .ω 

ἠρόμεθα τίνες τε εἴεν οἳ πολέµιοι καὶ τὴν αἰτίαν τῆς 

διαφορᾶς Ὁ δὲ Φαέθων, φησὶν, ὃ τῶν ἐν τῷ ἡλίῳ 
; ῶ ἃ ἃ 

χατοικούντων βασιλεύς --- οἰκεῖται γὰρ δὴ χάχεῖνος 
ας 9 να ς 

ϱ καὶ ἡ Σελήνη -- πολὺν ἤδη πρὸς ἡμᾶς πολεμεῖ 

Γρόνον. "Ηρξατο δὲ ἐξ αἱ ίας τοιαύτης' τῶν ἐν τῃ ἄργἢ βόνον. "Ηρξατο δὲ ἐξ αἰτίας τ' ης" τῶν ἐν τῃ ἀργἩ 
ο Β Ν / 

τοὺς ἀπορωτάτους συναγαγὼν ἐθουλήθην 

ελ νά Ν σα ο 3/ ν 

ἀποικίαν ἐς τὸν “Γωσφόρον στεῖλαι, ὄντα ἔρημον καὶ 
εκ κ . 
ὑπὸ μηδενὸς κατοικούµενον" ὃ τοίνυν Φαέθων Φθο- 

πῃ ἐμ.Ἱ ποτε 

ο ος μας Β ῇ 
νύσας ἐκώλυε τὴν ἀποικίαν κατὰ μέσον τὸν πορον 

5 τη ο εις / / . Σ 

απαντησας επι των Ἱππομυρμήκω». Τότε μεν ουν 

1. 78, 76) 

Ραιποςίαβ5οΡΙΙ5Σ ΤΠάΠΟ ΥθΠίΟ Ἠ0η πἰπηϊς νο]οπιοπίί 5οἰν]- 

πως. Οἶνοα ππονάίση, 41η ]άπ1 ἀἱδρανηίςσοί Ἱησ]α, 

κηή(ο ἵπσνποης {1ο οἴσουηιασίαΠ1 γουΗρίπο παν Ίσα Τη αίπηι 

ειιίέ, που Ρος ἱτία [εγο πη]]ία 5ἱαά{ΟΓΗΗ ἀθρηϊδίῖ ή πιάνο, 

ςοᾷ «αργα ἵη ἄοό 5αςΡεηΣαπι Υομίας ἵη γε]α ΤΓΡΙΕΗΣΣ οπή υ 

ΞΙΠΙάΠ5., [ειοραί. 

19. δορίοπι ἀἷρς οἱ ποσίες {οΠάθνη Ρο) 48)α γοσ, οσίανο 

{γταα (παπά αΠα οοΠ5ΡΙΟΙΠΙΗ5 ΠιᾶβΠΠλ Ίπ 8θγο, 1ηδ] {- 

είαν, 5Ρ]οπάίά αμα, ΦΙοροδαΠη. οἱ πιυ]ία Ἰ16ς ἸΠαδΙναίαής, 

Ώρ]αιί α ἴῑαια οἱ αρρα]ςὶ οδυοπά(πιας, οχρ]ογαίασπε τοβίοης 

Παδίίατί σαπα οο]ία ο {πνοηίπιας. Λία Ἰπίοι αν απἱά σι πμ 

ἵπάα νἰάσνανας : 5αρθιγοπίοπίο γετο ποσίε αἴῶρ Τη 60Π5Ρ6- 

ίσα πομής τοπίσναπέ ἵπ. Ῥγορίπαιο 1ης] πηπ]ία., Πια[0- 

Το, ΠΙΙΠΟΙ6Σ, 6010Γ6 βηθο : αἰία απίθια απ ἆαπα ἴευγα. 1η- 

ῄα πο5, οἱ 41965 ἵΠ 56 εί Πιπιίπα Ἠαβθης, οἱ πιατία, εἰ 

εἶ]νας, οἱ πποπίο».  Ἠαπο Ιβίίητ ποδίγαπα. 6556. [611ΗΥΟΠ1 

οοπ[ΙοΙοΡαΠΗ5. 

{1. ΟΠά νογο ρ]ασμϊςδεί πορίς πίτα ῥτοβτοά1, ΟΟΊΠΡΥΘ: 

Ίος εππαας αὖ. μἱ5, απί Ηἱρροσυρί (Επαϊυι (ος) αραιά 

Ἠ]ος γοσπμίαν, ἵη 41ος Ιποϊάγαηης.  Βηπί 4ΠΙΘΠΗ Ἠϊρρυ- 

αγρῖ νἱτὶ πιαρπῖ5 να] δις γε]ομίος, ἰἴσαπο αγίας α{θηίος 

γο]αί οηαῖ5 : πιασηί οπίηι δαπί Π να]ίατος,, οἱ {ραπ 

ιοῖρίίος. Ὠϊποαί απ{εΠα πιασπἰ(μ{Ποπη ΟΡ Πιο αἰφηῖς, 

απο. Ῥοπησπη ππαπ(αη(πθ οποια πηᾶσηιῦ πανῖ5 ΠΙΟ 

ΠΙΒΊΟΓΟΙΗ ογαβρίογθιη(ι]ο. Γοριηί. Ηὶς Ισίίατ Ηιρροβγρίς 11- 

Ἰαπείαη οδί, οἱ ατοιππιγο]απίας {εγαπῃ, 5ἱ ααῖς μετεσηα 

Ἰηγοπίαίαν, ἀοάπσαπί αἲ 1εροπ1.. Ἠααπθ πο5 4ποάις 60Η): 

ΡΕ6ἩΘΗΦΟ5 αἆ οππι. ἀεπουη!. Ί]]α Υογο., οοηβρος[ἶς πουῖς, 

οοπήθείατα οχ Μαρία ἀποία, αιωσῖ ο1σο, Ἱπαπ]ε, Υ05 εδίῖ5, 

Ποδρίίος» Εαἰοπίίρας πορίς, Οποπιοᾶο Ἰσίίαν, Ἱπα]έ, ο 

γομί!1ς ἰαπίο 5αροιαίο αθιεῦ Ε{ ΠΟ, αἱοπαἷᾶ, οιαί, 1] 

ΠΑΙΙΑΙΗς.  ΑΛίαάπο Ί]ο οχογδα5 δηᾶ5 ποδῖς το επανναξ, 

Ίρ5ο 4μοή6, όπιο απί ε556ί, ἸμάγΠπΙΟΠ ΠΟΡΙΙΠ6, 4ᾳ Ποδίτα 

ἴοιγα. Πίου 1ρδΙΠΙ ΟΠΗ ΗΤΡΙΠΙ αποπάαπα. αὐτορία5 65- 

φαί, οἱ µας ἀε]αίας τοσίοπί Ἱπιροι]ϊθί.  Έσδε απἴθηΙ Γ6ΥΓΑΜΗ 

Ίϊαπι ἀἰσοβαί οαπι, απῶ ἵπβα πορῖςΊημα Υἱάραίαν. 5οὰ Ροπο 

Ώος αΠΙΠΊΟ 655 ἠηβρίέ, οἱ Ρογ{ο]ΗΗ φδρίσαν! παπα: ϱγ 0” 

5ἱο απἱρρο ποίς {αίπνα» απίθας ορι5. ο5δεί, ομ)ηΙα. 

19. 8ἱ νοιο, Ἱπαπίέ, Ῥδ]απι εῖαπα Ργοδρενε οοπ{ροςνο, 

αποᾷ ᾖ811 0ἱἱ5 Ιποο]5 Ἱπίονος, [ο]οϊςεοίππαι αρ. Π8 γ1ἴαηι 

τίνος. Ππίοιοσαπίρας πορίς, απἱηαπα Ἠορίος ο5δεΏί, εἰ 

απῶ ἀῑςδιάίογαπα 6αΗ5ᾶ Τα Ῥμασίμον, Ἱπαιέ, Τον ΕΠΙ 

απῖ 8ο]οη Ἰπεο]αΠί (αβίίαίαν οπίπα Πἱο 4ποππέ Πο πΙΙΠΙ5 

παπι Ἰμηπα), μα ]ά1η Ῥο]]αΠι 44ΤθΙδΙ5 ΠΟ5 σοί. οαρίς 

απίοπα ος οππδα ἰαΙΙ. ΟοΙἱεσ[ῖς αλα παπάο (οπιϊςκιηίς ΠΠΡΕ- 

πϊ πηοῖ,. οοἰοπίαπα πηΙ{εγθ Τη τ,ποϊ[ογαπα. ἰαϊπῖ, ἀεδετίΠλ 

οἱ ἱπμαριαίαπι α ποπιίπο, Αἱ Ρμπείον ργ Ἰηγίαϊα ρολ» 

Ῥαῖέ οοἰοπίαπα, ἵπ. πηθᾶῖα 56 γἷα ομ/ΙΟΙΕΗ5 ποβῖς ἵπ Ηίμ: 

Ροπαγγηλοθ μας (Εφι]ογηιίε18)- Τβἱίιη Μ111 απ]άεπι 5 ρόαὖ 
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νικτθέντες ---- οὐ γὰρ τμ. μεν αντίπαλοι τῃ παρασκευ] ---- | ἀῑκορεείπιας; πεῃπο επίπι ἀρραταία Ῥαγες εταηης :Ίάπη 

ἀνεγωρήσαμεν" νυν δὲ 

ποΛλξμ.ον καὶ ἅποα στειλαι τὴν ἀποικίαν. 

ς 
ἐξενεγκεῖν τὸν 

"Ἡν οὖν ἐθέλητε, 

ὑατν ἐγὼ παρέξω 

βούλομαι αὖθις 

-- -- κ” 

κοινωνήσατέσμοι τοῦ στόλου, γΌπας 9ὲ 
ἕνα ἑκάστῳ καὶ τὴν ἄλλην ὅπλισιν": 

Οὕτως, ἔφην ἐγὼ, 
τῶν βασιλικῶν 

αὔριον δὲ ποιησόµεθα τὴν ἔξοδ δον. 

γι γνέσ σθω. ἐπειδή σοι δοχεῖ. 

19. Τότε μὲν οὖν παρ᾽ αὐτῷ ἔστιαθέντες ἑ 

ἕωθεν δὲ διαναστάντες ἐ ἑταττόμεθα: χαὶ γὰρ ο 

ἐσήμαινον πλησίον εἶναι τοὺς πολεμέους. 
πλήθος τῆς στρατι ν 

ὃς ια. . 
σχευοφόρων καὶ τῶν μηγανοποιῶν καὶ τῶν πεζῶν καὶ 

: 
κισμύριοι μὲν 

Ἀ ΓΔ 21} . ο. 
ἃς δέκα μυριαοες ΕΤΞΝΟΥΤΟ ανξευ τον 

”-. Υγ) / ῃ ον νὰ. 
των ζενων συ.μαγων" τουτων οξ οχτα 

ῆσαν οἳ Ἱππόγυποι, δισμύριοι δὲ οἳ ἐπὶ τῶν λαχανο- 
/ 3 Εο ο -α 3 / 5) λ 

πτέρων. ὌΌρνεον δὲ καὶ τοῦτό ἐστι µέγιστον, ἀντὶ 
ας τς , , ον ὧν ὃς 

τῶν πτερῶν λαχάνοις πάντῃ λάσιον, τὰ δὲ ὠκύπτερα 

ἔχει θριδακίνης Φύλλοις μάλιστα προσεοιχότα. ς Ἐπὶ 
ρ 

ὃξ τούτοις οἳ Κεγγροέδιοι ἐ ἐτετάχατο καὶ οἳ Σκοροδο- 

λθον δὲ αὐτῷ χαὶ ἀπὸτΏς ἄρκτου σύμμαχοι, 
Ἂὶ 35 

δε Ἄνε- 

ια ων Δ .ω ε. 

μαχοι. 

ἐν Ψυλλοτοξόται, πεντακισμύριο' τρισμύριοι 
ο πι Ξ, : τν 

µοθρόμοι” τούτων ὃ᾽ οἳ μὲν Ἰυλλοτοξόται ἐπὶ Φυλλῶν Τ 
Ξ 5 Εμ) / 

μεγάλων ἔππάζονται, ὅθεν καὶ την προσηγορί 
9 λος 9 

μέγεθος ὃ. οξ τῶν Ψολλῶν. ὅσον οὦδε 

ο. 

ἔ τρ 
χα ἐλέφαντες. ο 

ἳ : 
ὅτε τῆς φορᾶς τοιόσδε: χιτῶνας 

νοι κολπώσαντες αὐτοὺς τῷ 

ονται ο τὰ σκάφη. 

δ) οἳ τοιόῦτοι ἑ 

ππνρ δὲ κ 

Έξειν Στο αρα μὲν ἕπταχκ 

ντακισχίλιοι. οότουο εγὼ ο εθ. ασ 
Ξ Β ώς 

οὗ γὰρ ἀφίκοντο. Διόπερ οὐδὲ γρ πα. τὰς οὐ 
τ 

ἅμην" 

σεις αὖ-- 
-- / λ ο Μ Ν αἱ ὃν σέ 

τῶν ἐτόλικησα: τ' τεράστια γὰρ χαὶ ἄπιστα περὶ αὐτῶν 

ἐλέγετο. 
- .ω 35 ν / δ/ τ 

τοῦ ᾿Ενδυμίωνος δύναμις Ἡν. λ 14. Αὔτη μὲν ἡ 
πάντων ἡ αὐτή: 

μες] « / λ / ΄ 
αυτοις οι κυαμ.οι χαι καρτεβοα θώ- 

περ ας 
χράνη μὲν ἀπὸ τῶν κυάµων: 

η Φο ει άτες ἕρμινοι: τὰ γὰρ λέπη τῶν ἱ 
ποιοῦνται θώρακας” ἄρρηκτον 

-α . / ο σε ο , ὃ ἐχεῖ γίγνεται τοῦ θέρικου τὸ λέπος ὥσπερ χέρας 
ποτ . , 

ἀσπίδες δὲ καὶ ξίφη οἵα τὰ Ἑλληνικά. 

ολ] 15. Ἐπειδὴ δὲ καιρὸς Ἡν, ἐτάξαντο ὧδε: τὸ μὲν 

δεξιὸν.χέρας είχον οἳ Ἱππόγυπ ιτ καὶ ὁ βασιλεὺς τοὺς 

ἀρίστους ντο αὐτὸν ἔχων' χαὶ ἡμεις ἐν τού 

τὸ ὃ) εὐώνυμον οἳ Λα ο λσστέρς ι: τὸ ὃ 

µαχοι ὣς ἕκαστοι. Τὸ δὲ πεζὸν Ἴσαν 

ἐξαχισχιλίας μυριάδας: ἐτάχθησαν δὲ οὕτως: ἀρά- 

χναι παρ᾽ αὐτοῖς πολλοὶ καὶ μεγάλοι γίγνονται πολὺ 

τῶν Κυκλάδων νήσων ἕκαστος μείζων : τούτοις προσέ- 

τῆς Σελήνης καὶ τοῦ Ἑωσφό- 

τα εξ πα καὶ πεδίον 

τὸ πεζόν- ἡγεῖτο 

ερίτος αὐτός. 

. εὐώνυμον εἴχον οἳ 

τοις ημεν- 
η 

προ ορ ον ος 
ξε διυφᾶναι τὸν μεταξὺ «Ἡ 

ου ἄέρα". ὣς δὲ τάχιστ 
/ ΕΝ) 

ποίησαν, ἐτεῖ τούτου παρέταξε 

τῶν Νυχτερίων ὅ Ε9δ διάνακτο, 

16. Τον δὲ πολεμίων τὶ 

συ Ὁ 

ον 
” 

 χετο 4επΙο Ἰπίοτγο Ῥεί]απα το]ο, οἱ εο]οπῖαπι ὀσάπσσγε, 

Οποςξῖ ε{σο γο]αογ[ῖς, ἵπ Ρατίεπη εχνρεᾶ ἷοπῖς π]οις γομῖίς, 

γπ]ίητες απίεπῃ τοῬῖ εσο ῬταῬεβο 4ο τοσῖῖς εἰησι]ος, οί 

απιαίπταπα τεῄσπαπι. Οείεταπ] εγαςπο ἀἴο οσο Πεπηυτ. 

Ίια Παί, ἵπαπαπα οσο, απαπάοφπἴάεπα Εβῖ δίς γἰάεία. 

12. Ας ἴππι απἶάεπι ἵπ εοητῖνίο 1ρεῖας παηςῖπηης. Ῥο- 

Σἰπάϊα γετο εἶας ἀῑεῖ ππαπο 5ηνσεπῖες, ἵπ αοἴεπι ΡΓγουθςς]- 

ΠΠ5, απππι ρτορε ε55ε Ποδίεπι ἰσηϊΠεατεπί 5ρεσπ]αίοτος. 

Ναππέγας οχεγοῖῖας Γαετο οοπίππα πη]]]α, Ργα ου οαΊοπες. εἰ 

πιαςμήπατίος, οἱ Ροάϊΐες, εί απχ]]ῖα ρετερτίπα ογαη{ αζΕΠΙ 

οεπααίπία πηϊ]ία Ἡϊρροσγροταπα, εἰ τἰσϊπ(ϊ πηῖ]]α απῖ Τ1- 

εἰαπορίοτίς (οἴεγιρεππίθιις) γεμαπίατ. Ἐδί Ἠϊα αποπιε 

αγῖς πιαχῖτπα, Ρτο ρεηπῖς ππάίαπθ Ἰήγεπία οἰετῖθας, αἶας 

Ἠαβρης Ἰασίπος [15 πιαχῖπης ἴπη]ες. «{αχία Ἠος εο]]οσα!] 

ἵη αεῖο εγαπί ΟεπεμτοβοΙ (αοιαίογος πι) εἰ Ξευτοῖο- 

πιαςἨῖ (αἰΠῖς ρφπαπ{ε5). Ὑεπεταπί απ 4ᾳ ξερίεπίτῖοπο 

ααχ[ίατες, ἰσεσίες πηῖ]]ε Ῥεγ]οίοχοίς (ριἱοϊδαφἑ{αγῖ;, 

οί απἱπαπασίος πη]]ε Αποπιοάγοπηϊ (υει{ἱσιγ50ΓεΝ). Ἠοτπι 

ἁπίοπη Ι5εῖ πιασηὶς ἵπ ρυ][εῖρις εηπ[ίαηΕ, ππᾶς εἴῖαηα ΠΟΙΠΘΠ. 

Παβεπί; ππασηϊέαάο 5Ιπσα]οταπα Ῥυ]συπα, απαπία ἀποάσοῖπι 

εἰερμαπίογαπῃ :. Απεπιοάτοπηϊ απίεπι ρεά]ίος ΠΙ απίᾶεπι, 

5εᾷ ἵπ αοτο Γογηπίηγ 5ἴπο αἲῑ5. Βαΐϊο οπτςας οἶας Πη]αςπιος1 

εδί: ἴοσας {αίατες 5αΏ5ΙΠΙησΠ{, εαξᾳπε τοπίο γε]ογατῃ Ἱηδίατ 

εἰππαπᾶας απαπ; Ῥογπῖςοτα, πανΙσίογαπῃ πιοτα [ογαπέΓ. 

Ῥ]ετιππσιθ ί ἵῃ ργαΗΐς Ῥε]ίαςί 5ιπῖ. Ὠϊορθαπίητ τοτο 

εῖαπι ἆε 5ἰε]ῖς Οαρραάοσῖα Ἱπιπποπαρας τοπίατῖ δίτι- 

Πιοῦα]αποΓΙπα (ρασσεγί( απάτη) 5δεριπασϊπία πηῖ]]τα, ΗΙρ- 

Ροβεγαπογυππσπε (οφἰφ για) πηϊα απἶπαιπε. ΒΗΟ5 έσυ 

ποἩ τ]άϊΙ; πε(Πθ ϱΠΙΠΙ τοποτιπί. Τά6ο πεππο παίπτας ΠΠοταπι 

ἄπδας 5απῃ 5οΓἱῃμογε : Ρργοδϊσίοσα επίπα ο πετεδϊρ]]ία ἆς ΠΗς 

ἀἰερραπίαγ. 

14. ΑίΠπε Ίνα Ἐπάγπηϊοπϊς εορία.  Οεἴδγαπα απ οΠΙΠΙ- 

ἩΠ1 ΕΠάεΙΠ : σα]οα, 4ο ἰαβῖς, πιασπς επίπι αριᾶ Π]ος 

[αρ ας τοβιςίοςς Ἰογίσα 5ᾳπαπιαίο” οπηπο5 ἆ6 Παρ]ηϊς; Ἱαρῖ- 

ΠΟΓΗΠΙ Πεπρθ Ρε]οι]!5 εοηςα(ῖς Ἰοτίσοας 50 [αοῖυπί : ἵπῃ- 

Ῥεπείταβῆ!» τοτο 1πί παςεϊίας Ἱαρίηϊ ρο]]συ]α, «οτΏι Ἰηξίαι : 

εἰγρεῖ οἱ σ]αά1 6ταοῖς εἴπη]]ες. 

15. ΟπΗπα τετο ορροτίαπαπα Ίαπι εσσεί, αοἶοπα Γογπιαβαπί 

ε]αςηποῦϊ :. ἀεχίταπι εοτπα Ἡϊρρορνρὶ ἴεπευαπί, αἱ Ίρεε 

τος, απῖ οἴτεα 5ο Παρομαί ᾳπο5ᾳπο Γογβείηιοςς ἵη Ἰῖς πος 

Ύποσαε ε{απας : εἰπίδίταπι Ταεπαπορί{ει : πιθάῖαπα ἄθῑεία 

ααχ[Ιαγος, 5ΗΠΠΗ 510ῖ ασπιεη απἶαπε Ἱπιρ]οπίες. Ῥεάίπ 

ἨΙΠΠεΓΙς εταί αά 5οχασίες πηῖ]α πιῆ]ία, απογαπα ασῖες ηος 

πιο(ο Ιηδίταεία ε5ί : αταπεῖ αραά 605 ΠΙΕΙ πιασηῖαπε Πᾶ- 

εουηίασ, ΟΥοἰαάαπα Ἱπςπ]αγαπη 5Ιησα]]ς 5Ιησα]α) ππ]ίο ππα]ο- 

τος : 5 ορίεχετο ἴπιρετατίί Ππίετεοίππα Τήπαπι ΙΠπίοτ εί 

Ῥ]ιοδρ]ογιπα αθτα : ας (παπι Ῥείππππα Ίου ρεγ[εςεῖςεεπὶ εξ 
εαπαριΠ Πα Ῥαταςςεπί, ἵη 6ο Πητίταχ Ῥεᾶϊίος, απος ᾱπ- 
εερας Νγείετίοπ Ἐπαϊαπαςιϊς (Νοείηγπις δεγεπὶ Τερῖν) 
βήΗς., εαπα ἀπορας αἱῑς. 

16. Αί Ποξίίαπα εἰπϊκίταπι οτπα {επεβαπί ἨΙρροπιγγπις- 
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να Ἠ 
πομύρμηκες χαὶ ἐν αὐτοῖς ὁ Φαέθων: θηρία ὃε ἐστι 

. 
μέγιστα, ὑπόπτερα, τοῖς παρ) ἡμιν μύρμηξι προσεοι- 

/ ΔΝ .-ω ΄, λ / ο δις  δ/ 

χότα πλὴν τοῦ μεγέθους: ὁ |1ὰρ μέγιστος αὐτῶν χαὶ δί- 

οὗτοι εἶναι 

ον 

πλεθρος ην. Ἐμάχοντοὸ δὲ οὗ μόνον οἳ ἐπ᾽ αὐτῶν, ἀλλὰ 
Φ 

καὶ αὐτοὶ μάλιστα τοῖς κέρασιν: ἐλέγοντο δὲο 
αν / {9 2103 δν ον χ 
ἀμφὶ τὰς πέντε µυριάδας. Ἐπὶ δὲ τοῦ δεξιοῦ αὐτῶν 

ἐτάχθησαν οἵ Ἀεροχώνωπες, ὄντες χαὶ οὗτοι ἀμφὶ τὰς 
5 / 

πέντε μυριάδας. πάντες τοξόται κώνωψι μεγάλοις ἔπο- 

πούμενοι: μετὰ δὲ τούτους οἳ Ἄε εροχόρδαχε ες, Ψιλοίτεὄντες 

καὶ πεζοι, πλὴν μάχιμοί γε καὶ οὗτοι : πόρρωθεν Ίὰρ 

ἐσφενδόνων ῥαφανίδας ὑπερμεγέθεις, χαὶ ὃ βληθεὶς οὖδ᾽ 
: ος ορ αν/ Εν, αν ἃ αν’ 

ἀντέχειν ἠδύνατο, ἀπέθνησχε δὲ, δυσωδίας 
- -ω 3 λ 

νὰ αὐτίκα τῷ τραύµατι ἐγγινομένης: ἐλέγοντο δὲ 
μ / . / τω ο φ. Φλ 

ν τὰ βέλη μαλάχης ἴῷ: ἐχόμενοι δὲ 

ὔθησαν οἳ Καυλομύχητες, ὅπλιται ὄντες καὶ ἆ έμαγ. θης Καυλ ὅπλ αγοι 

π ὁ πλΏθος µύριοι" ἐκλήθησαν δὲ Καυλομύχητες, ὅτι 

Ὡς ἴκο νο. 
αυτων ετα- 

ος ; πρ, ο 
σπίσι μὲν μυκητίναις ἐχρῶντο, δόρασι δὲ καυλίνοις τοῖς ᾱ 
ἀπὸ τῶν αν Πλησίον ἑ ὃν αἲκῶν οἳ Γυνοβάλανοι 
ἔσ 

τες, ποντακισχέλιοι καὶ οὔτοιυ ̓ἄνὸ νδες χυνοπρ όσωτε τοι άν 

ο Ἔ, λέγοντο ὃ δὲ κάχεί-- 
ειν τῶν συμμάχων οὓς τε ἀπὺ τοῦ η ται 

σφενδονήτας καὶ οἳ Νεφε) 

πτε ρωτῶν μαχόμενοι, 

ὁ Φα ων ἐπ ο αμ 

47.. Σν μί 
Ξ 

τὰ σημεῖα Ἴρθη χαὶ 

ὠγκήσαντο ἑκατέρων οἵ ὄνοι ---- τούτοις γὰρ ἀντὶ σαλ-- 
πιγκτῶν χρῶνται ---- ἐμάχοντο. 
μον τῶν Ἡλιωτῶν αὐτίκα ἔφυγεν, οὐδ' εἰς χεῖρ 

1 
Καὶ τὸ μὲν εὐώνυ- 

«δεξ ῃ 
οεζα- 

ᾗ 
μενοι τοὺς Ἱππ τογύπους», χαὶ ἡμεῖς εἶπόμεθα χτείνον ντες: 

τὸ δεξιὸν δὲ αὐτῶν ἐκράτει τοῦ ἐπὶ 

Έφλθον οἳ Ἆερ 
Ἡ 

προς τοὺς πεζούς, 

τῷ 3 ἡμετέρῳ εὐωνύ- 

μου. καὶ βοκώνωπες διώχοντες ἄχρι 

Ἐνταῦθα ὃ δὲ κἀκείνων ἐπιθοηθούν- 
νψ. 3 ΐλ Ἅγι 

των ἔφυγον ἐγχλίναντες, χαὶ μάλιστα ἐπεὶ Ἴσθοντο 
αλ ὃς ; 

τοὺς ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ σφῶν νενικηµένους. 
λ λ ο - / 

τροπῆς λαμπρᾶς εγενημένης πολλοὶ μὲν ζῶντες ἡ δλί-- 
Εά 

σκοντο, πολλοὶ δὲ καὶ πρωι χαὶ τὸ αἷμα ἔρρει 

πολὺ μὲν ἐπὶτῶν νεφῶν, ὥστε αὐτὰ βάπτεσθαι καὶ ἐρυ- 

θρὰ φαίνεσθαι, οἷα παρ) ἡμῖν ὃ δυοµένου τοῦ ἡλίου φαί- 

γεται, πολὺ δὲ καὶ εἲς τὴν γῆν κατέσταζεν, ὥστε µε 
ἒ ν πες ο) 

εἰκάζειν, μὴ ἄρα τοιούτου τινὸς χαὶ πάλαι ἄνω Ίνο- 
ΗΝ ϱ ο τ’ λ ΄ 

μένου "Όμηρος ὑπέλαθεν αἵματι ὕσαι τὸν Δία ἐπὶ τῷ | 

τοῦ Σαρπηδόνος θανάτῳ. 

18. ;Ἀνασερέψαντες δὲ ἀπὸ τῆς διώξεως δύο τρό- 

τὸ μὲν ἐπὶ τῶν ἁραχνίων τῆς πεζο- 
μαγίας, τὸ δὲ τῆς ἀερομαγίας ἐπὶ τῶν νεφῶν. Ἄρτ 
δὲ τούτων γιγνομένων Ἠγγέλλοντο ὑπὸ τῶν σχοπῶν οἳ 
Νεφελοχένταυροι προσελαύνοντες, οὓς ἔδει πρὸ τῆς µά- 
ης ἐλθεῖν τῷ Φαέθοντι. Καὶ δὴ ἐφαίνοντο προσιόν- 

τες, θέαμα παραδοξότατον, ἐξ ἵππων πτερωτῶν καὶ ἄν- 

θρώπων συγχείµενοι" μέγεθος 

αρ παια εσ' τήσαμεν, 

2) 

ΧΧΥΙ. ΔΛΗΘΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α. 17, 18. 

αν» 9 ῃ 
οξ των ΕΥ ἀνθρώπων ἷ 

| ορογίεβραί. 

1. 5» - 5) 

σ65, αἴᾳπο ἵπ 1] Ῥμαεί]μοηῃ : απιηδ]ία απίσπα Π]α 5υπέ 

ππαχίπια, γο]ποιῖα, Γογη]εῖς ποίεῖς ςἸπιίμα, α πιαση( απο 
«εἰ ἀῑκερςςειϊς : ΠΙανΙπΙΙΠΙ ΘΠΙΠΑ Πογπῃ γεὶ ἀπογ πι 11ᾳ6- 

ΕΠΙ εταί.. Ῥησπαβαηί απίεπι ΠΟΠ 5ε55ογος Πποᾶο, 5θᾷ οἵ 

Ίρσα, ππαίπιε εογπίρας: ἀἰοεραπίπταπε Πὶ εςςε φπἰπηπαρῖηία 

αἴτοιίοι πα]α.. Τη ἀεχίτο οοτπα εο]οσαῖ εταπἰ Αοτοζομο- 

Ρε5 (αετουι{ 1ος), απἰπαπασίες πα] οἰγοῖίετ εἰ 1ρεῖ, εασ]{{ασῖῖ 

ΟΠΊΠΕΣ πιαρηῖς ου οῖθας ἹπεπιΠξαπίες. Ῥο5ί Ἰο5 νενο Άθτο- 

οοἵά85Ε5, 1ενῖς αιπιαϊιτῶ ρεᾶ]ίες, 5εὰ Ρήσπασες 1ρ5ῖ ποππς : 

εἸοηρίπαπο επίπα [απάις]ασπ]αραπίατ ταρΏαποςςηργα πιοᾶσΠι 

ΤΠΔΡΗΟΣ, απίρης Ρεγζηξςης πε ρα Ππη απ]άδηι 4μγατο ρο- 

ἴεγαί, 5εᾷ πποτεραίαγ Γῳ40 5ίαίῖπι οὖοτε 5αρεγγεπῖεηί τη]- 

πει : ἀἰοεβαπίατ απίεπῃ πΏσογε {ε]ᾶ γεΏοΠοΟ Πλα]γο.. Όοη- 

Ώπμο Ρο5ί Ἠ]ος δίατο {ης σαπἹοπιγοείες (Οσ1Γηπφ), 

βτανῖς αιπιαίαν πηΠίας εοπῖης Ῥαρηαπίες, ἀθοῖες τηε 

ΏΗΠΊΤΟ, αρβεΙαΠοπεηι Ίπάε πας, ααοά 5οπῖς απἶάεπα ε 

Γαηςίς, λαςίῖς απ{ειη α{εγοηία 6 οσα Ρας α5ρατασοτυπα. Ῥγορε 

Ἰο5 εο]]οσαΠ Ογποβα]απῖ (σαπισίαπάαγι), απο 5αΏπιῖςθ- 

ταηί απῖ λα ὐ]αὲ Ιπίαπα, απἰπαπ]ος πα]]ᾳ, οαπῖπϊς εαρ]Ηῦας. 

νὶ, ἵπ αἰα[ῖς σἰαπάῖρας Ρασηαπίες. ΠΡἱεοραπίαγ απίεπι 46 

ἸΠογαπα αποπαθ ααχΏῖς απΙάαπα αὔεσσα, {ππα (πος ἆε Τι4- 

εἶεα γα αγορρρῖνεταί Γηπά1ἴογες, ἴαπι Νορμε]οσρηίαυτί (Λη- 

Μἰοεπίαιγὴ). Ὑεταπι ΠΠ ρςσπα Ίαπα ἀῑγοπηία αἀγεπογαηί, οἳ 

πΠπαπα ππησπαπα γοηῖςςοηί! Γαπάίογες απίοπι Ῥ]αιθ ΠΟΠ 

γεποτιηίΣ Ῥιορίετοα αἴπηί Ἱταίαπα ἀεϊπᾶε Π]5 Ῥ]αείοη- 

{6ηι Π]ογαῃ. ταβίοπθΠα πηϊ Ταδίαςσο. Ἠοο απἱάθιῃ αρρᾶ- 

ταία Ῥμαείποη Ιπ]ραί ρτῶ πι. 

17. ΩπαΠὰ γετο οὐππηῖςσδα ε5δεί ρήσηα, 5αΡ]αἰῖς οἰσηῖς τ]- 

ἀἴασαε αἲ αξιπὶς πἰτίπαια οὐ]ίο (15 οπίπι παπί Ίοσο 

Παριοϊπυπι), οογίαραπί. Δο εἰπϊσίταπι Ἠολοίαταπα οοσηα 

εἰαΐΐπι Γησοτα, άπΙΠΙ Ώδς αἆ ΤηΠΙ15 αἀπη]ςίςςοί ΗΙΡΡΟΣΤΡος, 

εί πος Ιηπξεπιί εσἴνας :. ἀαχίταπα Υετο Πογυπα εογη 5Ιη]- 

ΦΙΓΑΊΗ ΠΟΣΙΤαΠΙ αεἴεπῃ 5αρεταν!, Ἱπρείααπο [ασίο ρεγ5εου!1 

ΑΘΤΟΟΟΠΟΡΕΣ αἆ Ῥοάΐίες πδαπθ Ῥειγεπετηπί. Ἠϊο τετο οἳ 

Π]ϊς «αΏςίάϊο νεπῖοηῖρας, Ιπο]παία αεῖε Γασοταπ!ί, οἱ πια- 

χίπ1ε ΗΠΑ 5η ]γεηέ 5105 {η 5ἰπίσίτο 6ο πΗ ν]είο5.. ΟΠ. 

ε[ἴαςε Ίαπα Γασογεπί, πηυ]ῖ απἱάθηα τῖνϊ οαρί 5απί, πη]Η 

πογο οίίαπι Ἱπίεγ[οςίϊ, οορίοξα5αθ {πια Ῥες παῦες ςαησιῖς 

Παν]έ, αἱ Πησετοηίαγ Π]ο οἱ ταρίουπάς γἰάετεηίης, «πα]ες 

αριᾶ πος οεσϊάεπία 5οἷε αρρατοηί: {ππα πω] ές ςἰ]αν]ί ἵπ. 

ἴογταπα, αἄθο αηπ]άσπα αἱ οοπ/ίοθγεπα επο, παππηπ[ά Τοτίε {αἱα 

αα]ᾶ οἰἵπῃ αριᾶ 5προτος Γαοίππ απάπη εσςεί, ΗοΠΙενΗς Ρυία 
γοπῖί ςαησα]πο Ρ]η]ςςα ΟΥ6ΙΠ οϐ πιογίεπη Βαγρεάοπῖς. 

18. Α Ρεγςεσπεπᾶϊς Ἰοςββρας γεγειςὶ ἵτορωα ἆπο 5ἰα[αῖ- 

πης., αἰίεγΙπῃ 46 Ῥεάεςίπῖ ΡΓΩ]ἱο, ἵπ αΓΑΠΕΑΓΙΠΗ [ε]α; αἰίθ- 

ΤΗΠΗ Υθγο ΡΗση:Ε 1η αθγε οοπηηηίςδο», ἵη παβίνας. ΟοπηπΙο ΠΠ] 

Ιδία πεγεραπίαν, πάπα. πποἰαπίαΓ α ερεομ]αίοίρας αἄγεῃ- 

ἴατο Χερμε]οσεπίαιΠ, απος απίε ρΙσπαπῃ τομῖτο Ρ]ιαθ[μοπ(ῖ 

Τί ςαπο αρρατοβαί απππα αοσοθἆογοπί αἀπη]ταρίε 

Ἱηρηϊηιϊς 5ρεοίασυ]απα, οχ αἰαίῖς οπυῖς εἰ Ἰοπηηίρις ϱΟΙΠ- 

Ρο] : πιαρη]ιάο απἴθπα, Ποπιῖπαπι, απαπία εδ 0ο]οβ»ῖ 



(1: εσ., 96) 

ὅσον τοῦ Ῥοδίων κολοσσοῦ ἐξ ἡμισείας ἐς τὸ ἄνω, τῶν δ᾽ 

ἵππων ὅσον νεὼς ο... 'φορτίδος, 

οὐκ. ἀνέγραψα» µή τῷ καὶ ἄπιστον δόξη, το- 
σοῦτον ην. Ἡγεῖτο ὃ δὲ αὐτῶν ὁ ἐκ τοῦ ζωδιακοῦ το- 

ξότης. Ἐπεὶ δὲ ἤσθοντο τοὺς φίλους ν υενικηµένους, 

ἐπὶ μὲν τὸν Φαέθοντα ἔπεμπον ἀγγελίων αὖθις ἐ ἐπιέναι, 

αὐτοὶ δὲ διαταξάµενοι τεταραγµένοις ἐπιπίπτουσι τοις 
τ' / . / 1 ρρλ) / σ Δ ὰ λάρυ α 

Σεληνίταις, ἀτάχτοις περι την δίωξιν καὶ τὰ λαφυρ 

αὐτῶν 

λ οι 
διεσκεδασµένοις: καὶ πάντας μὲν τρέπουσιν, αὐτὸν δὲ 

τὸν βασιλέα χαταδιώχουσι πρὸς τὴν πόλιν καὶ τὰ 

πλεῖστα τῶν ὀρνέων αὐτοῦ κτείνουσιν : ἀνέσπασαν δὲ καὶ 

τὰ τ τρόπαια χαὶ κατέδραµον ἅπαν τὸ ὑπὸ τῶν ἀραγνῶν 

πεδίον ὑφασμένον, ἐμὲ δὲ καὶ δύο τινὰς τῶν ἑταίρων 

ἐζώγρησαν. δη δὲ παρην. καὶ ὃ Φαέθων καὶ αὖθις 

ἄλλα τρόπαια ὑπ ἐκείνων ἵστατο. Ἡμεῖς μὲν οὖν 

ἀπηγόμεθα ἐς τὸν λιον αὐθημερὸν τὼ γεῖρε ὀπίσω 

Δεβέντες ἀραχνίου ἀποχόμματι. 

19. Οἱ δὲ πολιορχεῖν μὲν οὐχ ἔγνωσαν τὴν 

ἀναστρέψαντες δὲ τὸ μεταξὺ τοῦ ἀέρος ἀπετείχιζον, 

ὥστε μηκε έτι τὰς αὖ γὰς ἀπὸ τοῦ Ἡλίου πρὸς τὴν Σε-- 

λήνην διήκειν, Τὸ δὲ τεῖχος ἦν διπλοῦν, νεφελωτόν " 

ὥστε σαφῆς ἔκλειψις τῆς Σελήνης ἐγεγόνει χαὶ νυχτὶ 

διηνεχεῖ πᾶσα κατείχετο. Πιεζόμενος δὲ τούτοις ὃ 

νδυμίων πέμγας ἔκέτευε καθαιρεῖν τὸ οἰκοδόμημα 
καὶ μὴ σφᾶς περιορᾶν ἐν σχότῳ βιοτεύοντας, ὗπι- 

σχνεῖτο δὲ καὶ φόρους τελέσειν χαὶ σύμμαχος ἔσεσθαι, 

χαὶ µηχέτι πολεμήσειν, καὶ ὁμήρους ἐπὶ τούτοις δοῦναι 

ἤθελεν. Οἱ δὲ περὶ τὸν Φαέθοντα Ἰενομένης δὶς ἐκ-- 

χλησίας τῃ προτεραίᾳ | μὲν οὐδὲν παρελύσαν τη ῆς Ἡς ὀργῆς, 
/ 

τῃ ὕστεραία δὲ µετέγνωσαν, καὶ ἐγένετο ἡ εἰρήνη ἐπὶ ῄ ῃ 

πόλιν, 

τούτοις. 
. ντος ος 

90. «Ἱκατὰ τάδε συνθήχας ἐποιήσαντο οἵἳ 'Ηλιῶται 

παὶ ο ἵ σύμμαχοι πρὸς Σεληνίτας γαὶ τοὺς συμμάχους, 

ἐπὶ τῷ χαταλῦσαι μὲν τοὺς Ἡλιώτας τὸ διατείγισµα 

αἱ μηκέτι ἐς τὴν Σελήνην ἐσθάλλειν, ἀποδοῦναι δὲ καὶ 
τοὺς αἰχμαλώτους ῥητοῦ ἕκαστον χρήματος, τοὺς δὲ 

Σε ηνίτας ἀφεῖναι μὲν αὐτονόμους τούς γε ἄλλους 

ἀστέρας, ὅπλα ὃ δὲ μὴ ἐπιφ φέρειν τοῖς Ἡλιόταις, συμμα- 

ο. δὲ τῃ ἀλλήλων, ἦν τις η φόρον δὲ ὑποτελεῖ 

ἕκάστου τῶν Σε λεληνιτῶν τῷ ῥασιλεῖ 

τῶν Ἡλιωτῶν δρόσου ἀμφορέας µυρίους, καὶ ὁμήρους 

δὲ σφῶν αὐτῶν δοῦναι µυρίους, τὴν δὲ ἀποιχίαν τὴ 

τὸν Γωσφόρον κοινὴν ποιεῖσθαι καὶ µετέχειν τῶν ἄλλων 
τὸν βουλόμενον : ἐγγράψαι δὲ τὰς συνθήκας στήλῃ ἦλε- 

πτρίνη καὶ ἀναστῆσαι ἐν µέσῳ τῷ αξρι ἐπὶ τοῖς µεβο-- 
ρίοις. Ὥμοσαν δὲ Ἡλιωτῶν μὲν Ἠυρωνίδης καὶ ΘΕ- 

ρίτης καὶ Φλόγιος, Σεληνιτῶν δὲ Νύχτωρ καὶ Μήνιος 
καὶ Πολυλαμπής. » 

{. Τοιαύτη μὲν ἡ εἰρήνη ἐγένετο: εὐθὺς δὲ τὸ τεῖ-- 
ος χαθηρεῖτο καὶ ἡμᾶς τοὺς αἰχμαλώτους ἀπέδοσαν. 

᾿Ἐπεὶ δὲ ἀφικόμεθα ἐς τὴν Σελήνην, ὑπηντίαζον ἡμᾶς 
καὶ ἦστ 

κ 

ἔτους τὸν βασιλέ 

1» ο / α ες - χς στι 
ἄζοντο μετὰ δακρύων οἵ τε ἑταῖροι καὶ ὃ Ἐνδυ- 

μίων αὐτός. Καὶ ὁ μὲν ἠξίου μεῖναί τε παρ᾽ αὐτῷ καὶ 

κοινωνεῖν τῆς ἀποικίας ὑπισχνούμενος δώσειν πρὸς γά- 

Τὸ μέντοι πλῆθος ! 5 

ΧΧΥΙ. ΥΕΚΣ: ΗΙΦΤΟΒΙ ΠΡ. 1. 1-5. ο. 
Ἠ]ιοδίοτα ἀἰπηϊάῖα Ρανς 5αροτίοῦ; 

ο πανί5 οπεγατ]α.. 

εσΠοτΙα, απαπία πια- 

ΝΗΙΠΟΓΙΠΙ ΘΟΓΗΠΙ ΠΟΠ εορςί, πα 

ου] ΠπονοδΙρῆ]ή5 γἰάενοίαν: αἀσο ἵηπρεης οια{. 

ογα! Π]ο ἆο Ζοάΐἵαεο βασίίατίας. 

Ῥιν ποραπι 

ΟΠΠΠΙ γοιο γἱοίος απΠΙΟο 

5105 6556 βοηὶςκοηί, Ῥμαθίμοηίεπα πηῖςδο πηποῖο ἵπ γα] αι 

τογοζαναηί : 1ρ5ί Υαγο ἹηΣίγπσία αοῖο 1π Φο]οηίίας ἱπγπυηί 

ρου αι ραίος, Ρα]απίες, οἱ ἵπ ῃουςε(επάἰ5 μοδρις. |ζα- 

απο Ἱεποπάα ἀἴδροιδος. Τη πσαπα γογίαπ{ οπηπας., ἵρδμπη 16- 

Ψεπι αἆ ΙΓ ΏθΙη αδᾳπο Ροιδοφπππίας, Ῥ]θιαδ(αο γοϊποίαηι 

Γρείς Ππ{ου Ποἰαπὲ ἀοἴπάς (πορωα τογι]ςευο, {οίπιή ο οπΠ]- 

Ρήπη αἳ αγαποαῖς {οχίπηα ΡογοΠΟΓΗΠΙ : ως Υ6γΟ 6ἱ 5οΙΟΓΙΠΙ 

4μο5. νἶνος σ8ρεῦθ. «αππ(πο Ῥμασί]μοη αἀοιαί, οἱ ταδας 

αῑἷα αἳ Π]ῖς μ'ορορα 5ἰαἰποραπίαν. Νος ᾳαἴάθηι ἰσίίατ ουᾶ σπα 

44 Πιό ἀἱο αἲ Βο]οπη αράπεσρανη, πιαηῖρα5 αἆ ἴογσα του]ποίῖς 

Πο 49 αναποα» ἴε]α αΏςοίςςο. 

19. Αίαπα ορρησηανο απίάθηα 1ῬεΠα ΠΟΠ ἰα{πογΠΕ, Το- 

γει»ὶ απίοι αιιοᾷ Ἰπίθη]οσίπηα οδὶ αθιῖ Πιατο ἱπίογροςί(ο 

αὐκοἰάσγιπ!, αἱ δρ]επάος α 5ο] ΠΟΠ. (απ ρεγγοπῖτο αἲ Τμι- 

Π4Π1 Ῥοβδεί.. Μινις ο ἁπρίον οταξ, παβίριας οοηςίαης : 

πο αρετία Ῥπῶ οορεῖς ο[βοίοραίαι, πί Ῥονρείαα ποσίθ 

πηίγθγςα ΡΓδΠΊΘΓΕίΗΝ. Ἠίς απαπῃ πησογοίαν πηα]ῖς Εάγιηίοη., 

Ἰασα[ίοπο πῖσδα 5αρρ[σαν1! αἱ ἀοπιο]ποπία Π]απα πππη [1ο- 

ΕΠΑ» πθῦ γ]οργοηί 5ο ἀοφοπίος ἵπ {οπευνῖς : Ρυουηἱρίίαπο 

υρα{α Ροπάστε, ας γη]({ουο απχ]α, πθῃπο απιρΙίας τοβε]Ίατος 

ομκϊάεσηιιο Ἰαναπη ΤοΡΠΙ 6αηςα οῬίΠέ.  Ῥμασίμοι απ{θη 

οππα θμἱ5, οοπο]ο 5 Παβίίο, ρηογῖ απἰάθια, ἵπαγαηα. πχ] 

γθηηἱςουα, 5οᾷ Ροδίονῖογο 5οπ{οπ(Ιαπα. πίαριηί, 

Ἰαίίαν ραχ Π]ς Ἱεσίριις 
Οοηγοπῖ{ 

20. «Τη Ίμας οοπάΠίοπος {ωάια5 {οοεγο Ηο]ῖοία ρεογιπη(ιιο 

5οοἳ ο] 5ε]οπ[ς ασ 5οεῖΐς Πιογιπα, πὲ Ηο]ίοία ἀθηπο]ίαιι- 

ἔπ ἨηΙΠΙΠοποπῃ Ππίογροδίίαπα, ποια απηρ]ία5 ΙΡΙΡΙΙΟΠΘΗΗ ἵη 
ἨπΠαΠὰ ΓαθἶαΠ{, οάᾷαπίαιο οδρίἴνος Ῥγαίίο (πο ἆ6 5ἱησι]ίς 

οοηγεπονῇ! : Βε]οπίί απίθηι αἲῖ Ἰρθγας οἱ 5ἱ ηγίς οὔκα 
ΡαΠαΠΙΗΣ είο]]ας γο]ίαιαςΣ πθαπο Ῥδ]απη Ἱη[οναη{ Ἠε]οιῖς, 
δες απχί]α ροβα5 πηϊαπί Ἰηγίσοπι, ςἳ απὶς Ί]ος Ἱπγαςαί: 
ΠΠ ραίαπ](πθ ρεπάα{ ᾳποίαηηῖς Ἡσ[ίοίαταπα τοαῖ γε 5016- 
ηΙαΡΗΠα, Τουῖς αππρῄογας ἀροῖος Ππ]]]α, οἱ πδαιο τοῖ οΏείᾶες 
ἀ46{ εχ εαῖς ἀθοῖες πηῖ]]α; εοἰοπίαιη απ{θηα ἵπ Τ1οἳ[οΓΗ Πα 6ΟΠ1- 
πηππίίος πηϊίαπί, εξ ἵπ. ρατίοπα σας τοπίας αΠογαπῃ θΜίαΠι 
απἰσᾳπίς. γο]πδη ές Ιηκοραπίφιια Γωᾶ5 Ίου σοοἸππηπῶ ον 
εἰσοίνο, οαππ(ιιο 5{αἴπαΠί ἵη πηθᾶῖο ασια, ἱροίς ἵπ οοΠβΗΙΙ5. 
παταγηηί π. Ἰου [αά5 Ἠε[οίαναπα Ῥγτοπίάες (10ποιιϱ) 
δι Ῥ]ουτίες (νέἱυιις) εί Ῥη]ορίας (Ἠαπιπισιι) : 5ε]οηῖία- 
τυπ1 γετο Ἀγοίου (Νοε πι) εί Μεπίας (επί) οἱ 
Ῥο]γ]απηρες (Γ11111οἴιιβ). ν 

21. Ἠσο ἰα]ίς Ιαϊίην Ραν [ασία οδί. Φίαπιαις πγιπ](ἷα 
ἀθ[ίεϊσραίαη, ποδφιιο οπρίίνος τοαϊάστα. Θπ11Ώ ΔπίσΠΙ το- 
ἀἠκεοπηας ἵπ παπα, οσσοπγογαΠί ποβίς οἱ οΠι Ἰαοη]ηιίς 
οοπηρ]εχί 5υπέ {πα 5οοἲἳ, ἴππη Ίρςο Ἐπάγηπίοη. Ε{ Πίο ηπ- 
4εμα Τοβαβαξ, ΠπαπογαµηΙς αι 5ο, οἱ οο]οπία πο αςοηί 
Ραἴεγοπαῦ, Ρο]οίμ5. 5ο παρίαί 4αἴαγαηα. πημῖ ιο 
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μον τὸν ξαυτοῦ παῖθα" γυναῖχες γὰρ οὐκ εἰσὶ παρ αὖ- 

τοῖς. ᾿Ιγὼ δὲ οὐδαμῶς ἐπειθόμην, ἁλλ Ἰξίουν ἆπο- 

πειφθηναι χάτω ἐς τὴν θάλατταν. Ὡς δὲ ἔγνω ἀδύνατον 

ὃν πείθειν, ἀποπέμπει ἡμᾶς ἑστιάσας ἑπτὰ ἡμέρας. 

55. Ἀ δ᾽ ἐν τῷ µεταξ ὺ διατρίδων ἐν τῃ Σελήνη κα- 

πενόησα χπινὰ καὶ τ παράδοξα, ταῦτα βούλομαι εἰπεῖν. 

Πρῶτα | μὲν τὸ μ.ὴ ἐκ μις γεννᾶσθαι αὐτοὺς, ἀλλ᾽ 

απὸ τῶν αρρένων". γάμοις γὰρ τοῖς ἄρρεσι χρῶνται χαὶ 

ὐδὲ ὄνομα } Ἰυναικὸς ὅλως ἴσασι. Μέχρι! μὲν οὖν πέντε 
Ἡ Ό 

1’ 
καὶ εἴχοσιν ἐτῶν Ἰαμεισαι ἕκαστος,. ἀπὸ δὲ τούτων γα- 

μεῖ αὐτός"' χύουσι δὲ οὐκ ἐν τῇ νηδύϊ . αλλ’ ἐν ταῖς Ύα- 

στ ο νηµίαις" ἐπειδὰν Ύὰρ συλλάδη τὸ ἐμόρυον, παχύ- 

ι ἡ κνήμη, καὶ χρόνῳ ὕστερον ἀνατεμόντες ώρες 

ερὰ., ἐχθέντες δὲ αὐτὰ πρὸς τὸν ἄνεμον κε γπνότα ζωο- 

Δοχεῖ δέ μοι χαὶ ἐς τοὺς ἝἛλληνας ἐχεῖθεν 

ἥκειν τῆς Ὑαστροχνημίας τοὔνομα., ὅτι παρ᾽ ἐχείνοις 

Μετί ἴζον δὲ τούτου ἄλλο διηγή- 

Γένος ἐστὶ παρ᾽ αὐτοις ἀνθρώπων οἳ χαλού-- 

ἀντὶ γαστρὸς χυοφ φορεῖ. 

σομαι. 
µενοι Δενδρῖται, 

ἀνθρώπου υ τὸν δεξι ὂν ἀποτεμόντες ἐν γη ὁ 

δένδρον ἀναφύεται μέ «γιστον, σάρχινον, σἷον 

δὲ καὶ κλάδους καὶ φύλλα: ὃ δὲ χαρπός 

᾿Επειδὰν οὖν πε- 

γίγνεται δὲ τὸν τρόπον τοῦτον" ὄρχιν 

τεύουσιν, ἐ ἐχ 

δ αὐτοῦ 

φαλλός: ἔχει 

ἐστι βάλ ανοι πηχυαῖαι τὸ μέγεθος. 

πανθῶσι, τρυγήσαντες αὐτὰς ἐκκολάπτουσιν τοὺς ἄν- 

θρώπους. Αἰδοια μέντοι πρόσθετα ἔχουσιν οἳ μὲν 

ἐλεφάντινα, οἳ δὲ πένητες αὐτῶν ξύλινα, χαὶ διὰ τούτων 

δχεύουσι χαὶ πλησιάζουσι τοῖς γαμέταις τοις ἑαυτῶν. 

93. 'Ἠπειδὰν δὲ Υηράσῃ ὃ ἄνθρωπος, οὔχ. ἀποθνή- 

σχει. ἀλλ) ὥσπερ χαπνὸὺς διαλυόμενος αἲρ γίγνεται. 

Ἆσιν Ἡ αὐτή" πειδὰν γὰρ πῦρ ἀνακαύσωσι, 

νθράκων "τ . 
ς 
ἂν πολλοὶ δὲ παρ᾽ 

ἀδι 
νν ἐν τῷ ἄέρι πετόµενοι: ὀπτωμένων ὃξ περι- 

ὴ : 

: 

ῶσιν ἐπὶ τῶν ο ο όπτ 

ο ὰ ὥσπερ δὴ περι τράπε ζαν λάπτουσι τὸν 

ἀναθυμιώμενον χαπνὸν χαὶ εὐυ χοῦνται. 

π «φονται τοιούτῳ" ποτὸν δὲ αὐτοῖς ἐστιν ἀηρ απος 

θόμενος ες αύλιτά καὶ ὑγρὸν ἀνιεὶς ὥσπερ τν. οὐ 
δα, 

Σίτῳ μὲν δὴ 

μην « ἀπουροῦσί γε χαὶ ἀφοδεύουσιν, ἀλλ᾽ οὐδὲ 

ται ηπερ ἡμεῖς: ᾱλλ οὐδὲ τὴν συνουσίαν οἳ πα 

ταῖς ἔδραις παρέχουσιν, ἀλλ) ἐν ταις ἰγνύσιν ὑπὲρ τὴν 

Ὑαστροχνημίαν" ἐχεῖ Ὑάρ εἶσι τετρηµένοι. Καλὸς δὲ 

νοµίζ: ται παρ᾽ αὐτοῖς Ἡν πού τις φαλαχρὸς καὶ ἄχομος 

᾿Ἐπὶ δὲ 

μη τῶν ἄστέ ρων τοὐναντίον τοὺς χομήτας νοµίζουσι χα- 

η, τοὺς δὲ χομής τας χαὶ μυσάττονται. τῶν κο 

ας, ἐπεδήμουν γάρ τινες» οἳ καὶ ς 

Φύουσι μικρὸν ὑπὲρ τὰ 

περὶ ἐχείνων διη-- 

γοῦντο. Καὶ μὴν καὶ Ίένεια φϕ 

γόνατα. Κκιὰ ὄνυχας ἐ ἐν τοῖς ποσὶν οὐχ ἔχουσιν, ἀλλὰ 

πάντες εἰσὶ μονοδάκτυλοι. Ὑπερ ὃξ τὰς πυγὰς ἑχάστῳ 

αὐτῶν κράμθη ἐκπέφυκε μακρὰ ὥσπ σερ οὐρὰ, θάλ- 

λουσχ ἐς ἀεὶ καὶ ὑπτίου ἀναπίπτοντος οὗ χαταχλωµένη. 
) ’ Ελ) ἎἊ 

94. Απομύώττονται δὲ μέλι δριμύτατον" χάπειδαν η 
αφ μη 

πονῶσιν Ὦ πυμνάζωνται σα πᾶν τὸ σῶμα ἱδροῦ- 
ΓΕ ῤήα ὁ) . { 

{ 

σιν, ὡσ 
μ 

μελι πο 
/; 

κρομμύων πάνυ λιπα αρον τε καὶ ε 

αἱ τυροὺς ἀπ᾿ αὐτοῦ πήγνυσθαι, ὀλίγον τοῦ Τ 
3 γ ε πλ 
ο σες ἔλαιον δὲ ποιοῦνται ἀπὸ τῶν 

ο ή / 
θῶδες ὥσπερ μ.1ρον . 

ΧΧΡΙ. ΔΛΗΘΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 4. 

Γ πα. 

22 24. 41, 9: - ϱο) 

5υμήὰ τ Π]οΓος οπίπα αραιά Ἠ]ος ποη 5ηϱί. Αἲ οσο πη]]ο 

πποάο. ροι5ιαά οί πημῖ ρᾶδδ5 5Η, 5εὰ ἀθηηεῖ Ἱπ π]ατο 

ρε. Θππ1 νογο γάεγεί ροι5ιαά οτί π]Πῖ ΠΟΠ Ῥο5ςε, Ροδί 

5ερίεπα πος ἀἴσγαπα ερα]ας ἀπ, 

9». ο αμίοπα {οίο Ίου απο ἴπ Ίμαπα ΟΟΠΙΠΙΟΓΑΓΗ5 5Η 

{οΙΙΡΟΓΕ πουα αἰσπο αἀπηϊταπᾶα απἰπιαἀγεγίενίπα, ος ἀἴσργο 

Ίαπα Υοιο.. Ῥππιπηα απἰάεπα Πας, που πᾶςοῖ 605 ον πλη]ῖο- 
ρΗ5, 564 οκ γ]π5: πιαςομ]]5 οπΊπα παρ ἷς αἰπηίας, Πη]1ο- 

τῖδαπε Ρ]α116 ΠΟΠΙΘΗ Ἰσποταπί. Αά απίπαπε ἰδίην οἱ γἰρ]η(ῇ 

άΠΠΟΡ ΠΕΡΙ οΟΓΙΠῃ απαδαπἶσαπα, αἲ 6ο πάς ΓΕΠΙΡΟΓΕ απο 

Ίρςο ἀμοῖ. Εαίαπι απίοηι σοτηπ{ που ἵπ α{σγο, 5θᾷ Τη 5ηπ]ς: 

ασ ϱΠΊ. 6οποδρία5 οδί επΙΡΙΥΟ, εαδδεςεῖε 5η: αἴᾳμο 

αἰαπαπίο Ρο5ἱ Ρευ 5οοΠἹοπεπα ού ποπ! ΠΠΟΓΤΠΟ5, εχροδ[ίδᾳπε 

απ οἱο αἆ γοπίαη γα εοπεϊ]απί. 

πμ αὖ 6 

γιάσίαν αὐίθηι 

αγαϊεος Ιδίῖπο ἀοδοεπάῖςςα 5 ΠΟΠΙΕΠ, 4149 

« 5Η Υ ΥΘΠΙΤΟΠΙ » αρρομαπί, απο οα αριά Π]ος Ῥτο πουῖτε 

σιανίᾷα ο5ἰ. δε Ίου πια]ας οῖσπα αλά εΠπατταΡο.  6- 

ης ονί αριᾶ Ἠ]ος Πομήπαπαι Ῥεπάνίο (Αγδογεῖ), αποα 

Ἠππο ἵπ. πιο παφοϊίας : ἰοδοπαπα Ἰοπηϊηίς ἀθχίτπα 

τοφθοίιπι ἵπ ἴδιτα ἀδροπιπί: ον Πο ἀρίπάε ατΏου επαςεΙ αγ 

ππαχί]α, «ἄγηθα, ΡαΠἱ Ἰηδίαις λαρεί γεγο 6Ηαπα Τ4ΠΛΟΣ οἱ 

{οἷῖα : Εποία5 απἴεπα 5υπί σ]απᾶθς πηασπ]{πάἶπο ομὈ]ία]ες. 

Ἠας, αὈί ππαίαγπετο, ἀθοοτραπί Ἠοππεσ(πε ἵπάα οχίι- 

ἀππί. Ῥιάσοπᾶα Παροπί αδο]μοῖα, οὔπτηθα αἲΠ, Πβηθα τειο 

Ρά1β6ΓΟ5, ἶδαια οοδιπί 5ποδᾳπε παρίος 5αρ]σιηί. 

93. ΟΠ οοηδοπΤ{ Πο(1Ο, ποτ πποας, 5εὰ Γαπηὶ ηδίατ 

Τῃ αθγοπα ἀῑςκο]ντίαν.  Οἶδας οπηηῖρας απας οδί τ 8οοεηΣο 

οπ/πα σης ταπας η ργηπῖς απδαηί : 5υπί απίεια αριιά 1ρδος 

πιπ]ία γο]απίος ἵπ πθὐθ. Απδιάρηίες Υετο εἶνσα [οοῦΠη ἴπ 

απο αδεαπίυς φπαδὶ οἴγσα Πποηςᾶπη, 5ασεηίεπι Ίπά6 πἰάσγεΠ» 

οτο εαρίαΠ{, αἴαπο Τα ερυαπίατ. Ας οἵρο απἰάεπα πα η 

{πο α5πηοςί :. Ρροίας Υοτο Π]ί5 εδ εχρΓεςδις αθι ἵη οἳ- 

Ίίσοπα, αὈὶ Παπἰάαπα απἰάσαπα τους ἱηδίατ ἀἰπηῆ.  Ὑε- 

τηΠίαΠΊΘΠ Πο( πο απΙπαη ο ἡαπέ, πεσιθ αἰίεῖας τα οχ δα 

κορᾶππῖ : απίπ πθηιθ Ἠδάσπα απἶρας ηος Ἰοεῖς Ρεγ[ογα(ῖ 

«μπί.  5εᾷ ποΠιθ 5οάδπα γα ρεπί ρπετῖ αἲ εοδαπά ση απ]Δ- 

(οὔβα5, ΥθγΙη δρα ΗΓΑΠΙ Ρορ]τίος : Τρί οπίπι Ρεγίογα[Ι 

κυπί. Ῥπ]ομον απίοπι αριιᾶ Π]ος Παρείας, 5ἳ απῖς οαίνας 

οἱ εἶπο σοπηῖς δέ: οοπ]αίο5 Υεγο οίίαπι αβοππαπίαγ. Οοπί Τα 

σα ἵπ. Οοπιαίῖς (5οἰ(ῖν οοπια(ὶ5} εοππαϊο5 Ῥτο ρα]οληῖς 

μαβοπί : ροτοσεϊηί οπῖηι Ίπᾶο (πῖάαπα αἀθγαπί, απ 46 Π]5 

ὠῑαπι παντατοπέ.  Ῥαϊθας {απποπ Ἠαθοπί ραυ] σπα 5ργα πθ- 

ἴησπος Ἱπ. ρεάῖρας ποη µαβεηί, 5ο πι πηΟᾷΟ 

οἵηπο5. οί ἀἰσίίαα.  βαρτα Ῥοδΐσεπη Ἠγαρδῖσα υπίοηΙαο 

ομαία οδί ππασηα» σπα Ἰηδίαυ, Υγθης 5ΕΠΙΡΕΙ, απ πες 

ῥαπσίίαης οἱ αἷς αρῖηα5 σαχαί. 

54. Ἐππησαηί πποὶ αοογίπααπα» δἱ απ ππῃ απ! ἸαρογαΠ{ απ: 

οχογζθηίΗτ, Ἰαοίο {οίππι οοτρα5 ἀῑΠαππί, αὖεο αἱ 615005 

οἴαια Ἱπάο, οχίσιο Ἰπς[Π]αίο πηο]]α, ε[Ποῖαπί. ΟΙσουπι 10 

μαναπῖ 4 εορῖς Ῥίησιε αὐμιοᾶππι εἰ πηβοηί! Ἰηδίαι ἴα: 



({Π, ϱ0 - 9») 
ν ιό ΔΝ ο 

Ἀμπέλους δὲ πολλὰς ἔχουσιν ὑδροφόρους: αἱ γὰρ ῥᾶγες 

τῶν βοτρύων εἰσὶν ὥσπερ γάλαζα,, καί µοι δοχεῖν, ἔπει- 
5 κ η ο. / / 

δὰν ἐμπεσὼν ἄνεμος διασείση τὰς ἀμπέλους ἐχείνας, 
ρω /' ζὁ 

τότε πρὸς ἡμᾶς καταπίπτει ἡ χάλαζα διαρραγέντων 
.ω / κω ΄ νο -ν νε 

τῶν βοερύων. Τη μέντοι γαστρὶ ὅσα πήρα χρῶνται 
΄ 3 3 ων ὅ ον 3 Δ 2” -. σα 

τιθέντες ἐν αὐτῃ ὅσων δέονται" ἀνοικτὴ γὰρ αὐτοῖς αὕτη 
] /' Ξ το Ἅνι ή λ 39941 ς 3 3 ο 

καὶ πάλιν κλειστή ἐστιν: ἔντερον δὲ οὐδὲ ἧπαρ ἐν αὐτῖῃ 
-. ο) .” . 

φαίνεται ἢ τοῦτο µόνον, ὅτι δασεῖα πᾶσα ἔντοσθεν καὶ 

ἐστιν. 
ο μον 3 ον ες Ὁ 3 

λάσιός ὥστε χαι τα νεογνα, Επειοαν ριώωσο, ες 

/ 

-. . κ 

δὲ τοῖς μὲν πλονσίοις ὑαλίνη µαλθακὴ.. 
3 

τοῖς πένησ τὸ χμ αλκἩ πανε πολόχαλνα τῶν π. ἐκεῖ 

ν 
ὥσπερ τὰ ἔρια. ... μέντοι. τῶν απών οἵους ἔχου- 

.ω. .. / { αἱ 

σιν, ὀχνῶ μὲν εἰπεῖν, μή τίς µε νοµίση ψεύδεσθαι διὰ 
2 -- / σ, αλ 

τὸ ἄπιστον τοῦ λόγου. "Όμως δὲ 
3 Δ .ς θφθαλμοὺς περια:ρετοὺς ἔχουσι, καὶ ὁ β 

Ἡ ἰδεῖν: οὕτω ὃ᾽ ἐνθέ-- 

χαὶ τοῦτο ἐρῦ: τοὺς 

ῥουλόμενος εξελὸ ὧν 

τοὺς αὗτοῦ φυλάττει ἔστ᾽ ἂν δεηθ 

μενος ὅρᾶ- κ χαὶ πολλοὶ τοὺς σφε 

ἄλλων γοησάμενοι ὁρῶσιν. 

τέρους Απολέσαντες παρ) 

Εϊοὶ ὃ᾽ οἳ 

Τὰ ὥτα δὲ πλατάνων 

τῶν βαλάνων: 

καὶ πολλοὺς 

ἀποθέτους ἔχουσιν, οἳ πλούσιοι. 

φύλλα ἐστὶν αὐτοῖς πλήν γε τοῖς ἀπὸ 

ἐκεῖνοι γὰρ μόνοι ξύλινα ἔγουσι. 

96. Καὶ μὴν καὶ ἄλλοθαῦμα ἐν τοῖς βασιλείοις ἔθεα-- 

σάµην' κάτοπτρον μέγιστον χεῖται ὑπὲρ φρέατος οὐπάνυ 

βαθέος. Ἂν μὲν ου. ἐς τὸ φρέ έαρ καταθἩ τις, ἀχούει 

πάντων τῶν παρ᾽ ἡμῖν ἐν τῇ ἹΠ λεγομένων, ἐὰν δὲ ἐς τὸ 

χάτοπτρον ἀποθλέ! ση; πάσας μὲν πόλεις ολ Ἵ η 
δρᾶ ὅ ὥσπερ ἐ: 
5 σ 
ο 

αι ὣς ος ἀληθή άν γω. 
αν - ’ Δ / Γ 

ανν πο σακοονον Ὃ ας καὶ τοὺς λ 

χεν ὅ Ἐνδυμίων, ὃὶ δύο μὲν. τῶν νι διά πέντε 

δὲ γαλκοῦς, καὶ πανοπλίαν θερµίνην, ἃ πάντα ἐν τῷ 

χήτει κατέλιπον. Συνέπεμε δὲ ἡμῖν καὶ Ἱππογύπους 

χιλίους παραπέµψοντας ἅ ἄγρι σταδίων πεντακοσίων. 
28. Ἐν δὲ τῷ παράπλῳ πολλὰς μὲν καὶ ἄλλας χώ-- 

Σι ; ο γα. ς 7 ρης παρηµείψαμεν, προσέσχοµεν ὃξ καὶ τῷ Ἑωσφόρῳ 
ν « 

ἄρτι συνουαζομένῳ χαὶ ἅπ 

βάντες δὲ εἲς τὸν οσοι 

"Ἠλιον ἐν χρῷ τὴν γῆν παρασλέον τες οἱ 

χαΐτοι πολλὰ τῶν ἑταίρων ἐ επιθυμούντων, ἀλλ ὃ ἄνεμος 

οὐκ αφηχεν. ᾿Εθεώμεῖα | μέντοι τὴν χώραν εὐθαλῆ τε 
καὶ πίονα καὶ εὔνδρον καὶ πολλῶν ἀγαθὸν µεστήν. 

Ἰδόντες δὲ ἡμᾶς οἳ Νεφε Ιαχένταυροι. ! μισθοφοροῦντες 

ὃς 

8 

ων σου 

ϱ) 12 
ου υ γαρ σπεοηυ.εν 

τῷ Φαέθοντι, ἐπέπτησαν ἐπὶ τὴν ναῦν καὶ µα- 
όντες Εππενδους ἄνεχώρησαν. 

90. δη δὲ καὶ οἳ Ἱππόγυποι ἀπεληλήθεσαν- πλεύ- 
: το 7 

σΊυτες δὲ τὴν ἐπιοῦσαν νύχτα καὶ ἡμέραν περὶ ἑσπεέ- 

ο - 9. 

Ξ ν 
α ἐς τὴν Λυχνό πολιν καλουμένην δη τὸν 

΄ ὃ / δν - 

χατω πλοὼν διώχοντε Ἡ δὲ πόλις αὕτη χεῖται με- 

ραν ἄφι 

ΧΝΥΙ. ΥΕΝ ΗΙΡΤΟΒΙΣ ΠΡ. 1. ο ---29- 981 

βιαης. ες μαροπί πηπ]ίας απ; Γογασρς., α]ηῖς πνατυΠῃ 

πιαπάἰπί φἰπιῆίριις : δὲ, αἱ πηῖ γἰάσίας, απαΠα γοπίας ἵπ. 

σταεης Ἠ]ας γ]ίος οοπηπιογεί, ἔππη ταρίῖ5 αγῖς ἀθοῖαΙί αριιὰ 

π05 βιαπᾶο.. Ὑεπίνε πἰπηίατ Ρτο Ῥετα, ἵπ αμα τεροπαΠί{ 

απἴριας ορας οδἰ : αρεγίτὶ επῖπη ἴ]α Ῥοίοςί εί τγςς οἶαιοῇ. 

Τη{ες απ] απίεπα ἵπ 6ο πα]]απα ποσιθ Ίδοιγ αρρατοί, Π]ςὶ 

Ίος 5οἱαπα, ααοά Ἠήτευίας Ἱπίας ε{ γΠ]οδης ο5ί {οίας, αὖθο 

αἱ οαπα Γοθη5 παϊῖ, π4π1 Π]σοηί, ἵῃ 6ΙΠΙ Ἱτγεραπ. 

20. Νοριῖς αν νας οχ νΙίτο πιο]ῖς; ρααρειίρις {ον [ῆ]ῖς 

εχ ὤγο ; αρηῖς οί [εγαςες Ἠ]οο τομίοπες, ἱτασίαπίαπε Π]αᾶ, 

αἴαξα Ῥαπσπ]α ἆαμα, {απαπαπη Ἱαπαπη. Ὑοταπῃ ἆε οσμ]ῖς. 

αμα]ος Ἰαβοαπέ, απ ἀἴσαπα Ἠγεο, π απῖς πποη[ἴρὶ Π1θ µι]- 

{εί : αἆθο α βά6 αβ]ιοτγεί οταΠο.. Ταπποῃ Ίχου οἰῖαπι ἀἴσαιι. 

Ἠαβεπί Ιβίίαν οσμ]ο5 εχεπη]]ες, οἱ φπῖ γυ]{ εχοηιίος 5πος 

εειναί, ἆπῃ ορι5 5ἰέ νίάενο αἰηαῖᾶ : ἴπᾶς Ἱπιροίίο ςἴ)ῖ 

οσμ]ο γἷάεί : ας πα] απαπα 5πος Ρεγάϊάετα, εοπιπποῖα{ο 

αεζερίῖς αΠἴοταπῃ οεμ]ῖς οεγηαπί. δαπί αυἴεῃ ἁῑνίίος, απὶ 

γοροδ1ί05 5οιγεηί Π]]ίο5.. Απγες ἱραίς 5απί Γο]ῖα ρ]αία- 

ἨΟΤΗΠΗ, Ῥγίετηυαπα 5 απος 6 σ]απάῖρης παςοῖ ἀἰχίηιιας : 

σησας οπῖπῃ ΠΙ 5ο]ῖ Παβοη{. 

26. Υἱάϊ εἴῖαπι α[ά ἵη τασία πηϊγασπ]απα : 6Ρροομ]απα 1Πι- 

Ρο5ίἴαπα εξ πιατίππῃ Ῥπίθο ποη αἆθο ρτοαπᾶο.. δί απ 

Ἰβίαν ἀεσεεηάαί ἵπ ραίθαία, απαΙξ (πα Τη ἵθγτα ποσίτα ᾱἷ- 

οπη{ας οπηηῖα : 5ἱ γοτο ἵ 5ροοπ]ππα Ἱπερίοίαί, αγΏος οιηΠᾶς 

ἁἴᾳπο βοηίες ποΠ πῖπας γἰάδε, απαα 5ἱ απίανοί φἱηση]ς. 

Τιπι [απή]ίαγες εσο ποσα γΙάΙ, απῖγεγκαπΊ(ιθ. ραἰτίαπι : 

π{γατὴ γειο ΠΙ πιο 4ποπιθ γἰάσηηί, ΠΟΠ αβθυ οσγίαπι 

ἀἴοενα. Οπἴσᾳπῖς γενο ποη ογεῇ! Πία τοπῃ άψογα, ςἳ 4παμᾶο 

εἰ 1ρ56 εο ἀε]αίας [αετῖε, γετα α πιο ἀῑοῖ Ἱη{ε]]]σεί. 

27. Ταπα Ιδίέα 5αληίαίο τεσε οἱ Ἱρσίας απηϊοῖς, οοΠςοεηςᾶ 

Ἁν! φο]γίπης.  Ώος[ί πηλῖ εἴῖαπι ἆομα Ἐπάνπιῖου, ἆμας 

νο ἴοφας γ[ίγεας, ὤπθας απἴθιη φπἶπαπα, οί 4ᾳ Ἱαρίηϊς 

αγπιαίηταπα. Ἰπίεσταπα, ασ ἵπ ορίο τοηαῖ οπιηῖα. ΣΙ 

εἴῖαπι ποβίδοιπα Ἠϊρροδγρος πιῆ]ε, απ αᾱ απἰησεμία πος 

είαάίΐα ἀεπεεγεπί. 

25. Πιίοτ πανἰσαπάππα ηλπ]ίας αἶίας ργῶίετγεςίί 5απις 

ἵεας : αρρα]ίπιας εἰἴαπα Ἰμπείίοτο εο]οπίς Ππρετ απσίο. 

Ἰπγος!ῖ ἀεϊπάς ἵη Ζοάἵασαπη, 

βἰπ]δίγαπα βοἱεῦ ργα(εΙτίπιας, Ρτοχίπιο {σιγα Π]απα μι 

ἰεπανἰπαπίος : πε(πε οηῖπι ακορηάἴπας, πηπ]έαια σος 

οπρίεη δι! 5οοῖῖ5; τεά ποπ 5ἴπεραί γοπίης. ὙΠάίπιας {αυιθη 

τοβίοΠεΠα. γἰτοηίοπα, Ῥίπσπεπα, Ἱπίσασπα, εἰ Ὠοπῖς πι] 5 

Ῥ]επαπῃ. 96 σππα νάετεπέ πος Νεριε]οσοπίαιτ, απ 

πἹεγορᾶε αριιά Ῥ]ασιποπίεηι ποηίαπΕ, Ιπνοἰατηί Τπ παν], 

εορηϊίοσπο, [ω46γ6 ος 6οΙΠΡΓΕΠΕΠάΙ, γουρςςθγΙΠ!. 

εσνεςσίᾳιε αφπαἴαπα 5ΗΠ1Η5. 

99. Ζαπιαιε ΗΙρροαυρ! εἰῖαπῃ ἀἰςορεςεγαηί. Νατίσαγειαιηας 

ποσίθπα Ργοχίπαπηα εἰ ἀἱοπΙ, 4ΠΠΠΙ γουδα5 ΥεδρειαΓα, ΟΙΓ- 

5ΗΠ1 ἀθοῦξαπη ροι5εαΗ, ἀείαίΙ 5απλα5 ἵῃ εαΠ1 4155 ὮΥΕΡΠΟ- 

Ρο]5γοσαίατ. {ασοί ους αγῃς Παίεγαετεπι φπἱ Ρ]εἰΒάος αιπθ]ί, 



583 ΧΧΥΙ. ΑΛΗΘΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α. 90,91. 

ταὺ τοῦ Πλειάδων καὶ τοῦ ὰ άδων ἄξρος, ταπειν 

μέντοι πολὺ τοῦ Ζωδικκοῦ. Ἀποθάντες δὲ ἄνθρωπον 

μὲν οὐδένα εὕρομεν, λύχνους δὲ πολλοὺς περιθέοντας καὶ 

ἓν τή ο ἀγορᾶ χαὶ περ τὸν λιμένα διατρίθοντας, τοὺς μὲν 

μικροὺς καὶ ὥσπε :ρ εἰπεῖν πένητας, ὀλέγους ὃ δὲ τῶν µε- 

γάλων καὶ δυνατῶν πάνυ λαμπροὺς χαὶ περιφανε εἴς. 

Οἰκήσεις ὃ αὐτοῖς καὶ λυχνεῶνεςί ἰδίᾳ ἑκάστῳ πεποίηντο, 

καὶ αὐτοὶ ὀνόματα εἴχον, ὥσπερ οἵ ἄνθρωποι, χαὶ φωνὴν 

τεροῖεμε ένων Ἰκούομεν, καὶ οὐδὲν ἡμᾶς ως ἀλλὰ καὶ 

ἐπὶ Ἐενία ἐκάλουν" ἡμεῖς δὲ ὅμως ἐφοθούμεθα, καὶ οὔτε 

Ἀρχεῖα 

δ᾽ αὐτοῖς ἐν µέση τῇ πόλει πεποίηται, ἔνθα ὁ ἄρχων 
δειπνῆσαι οὔτε ὑπνῶσαί τις ἡμῶν τοι μ.ησεν. 

αὐτῶν δι ̓ δλης νυχτ τὸς χάθηται ὀνομαστὶ καλῶν ἕκαστον" 

ἂν μ ὑπακούσῃ» καταδικάζεται ἀποθανεῖν ὡς λι- 
Παρε- 

στῶτες δὲ καὶ ἡμεῖς ἕωρῶμεν τὰ Ἰνγνόμενα χαὶ ἠκούο- 

μεν ἅμα τῶν ών Απολογουμένων χαὶ τὰς αἰτίας 

ιε] Ἔνθα καὶ τὸν ἡμέτερον 

ιύχνον ἐγνώρισα καὶ προσειπὼν αὐτὸν περὶ τῶν κατ᾽ 

ὃς ὃ ς ὃ 

πὼν τὴν τάξιν' ὅ δὲ θάνατός ἐστι σθεσθῆναι. 

᾿όντων δι) ἃς ἐδράδυνον. 

πω πο) σι 

ἴκον Ε ἐπυνθανόμην ὅπως  ἔχοιεν' δ ὃ δέ μοι ἅπαν τα ἐχεῖνα 

ος νηγήσατο. Τὸνι μὲν οὖν νύκτα ἐχείνην αὐτοῦ ἐμείνα- 

εν, τῇ δὲ ἐπιούσῃ ἄραντες ἐπλέομεν ἤδη πλησίον τῶν 

γεφῶν; ἔνθα δὴ καὶ τὴν Νερελοκοκκωγίαν πόλιν ἶ ἰδόντες 

ἐθαυμάσαμεν, οὗ μέντοι ἐπέβημεν αὐτῆς οὗ γὰρ εἴα τὸ 

πνεῦμα. Ῥασιλεύειν μέντοι αὐτῶν ἐλέγετο Κόρωνος ὃ 

Κοττυφίωνος. Καὶ ἐγὼ ἐμνήσθην Ἀριστοφάνους, τοῦ 

ποιητοῦ, ἀνδρὸς σοφοῦ χαὶ ἀληθοὺς καὶ μάτην ἐφ᾽ οἷς 

πρ 

ἔγραψεν ἀπιστουμένου. Ἐρίτῃ δ) ἀπὸ ταύτης μέρα 

καὶ τὸν ὠχεανὸν ἤδη σαφῶς ἑωρῶμεν, γῆν δὲ οὐδαμοῦ» 

πλήν γε τῶν ἐν τῷ τν καὶ αὐταὶ δὲ 

καὶ ὑπεραυγεῖς ἐφαντάζοντο. Τη τετάρτη 

σηµθρίαν μ. πλακῶς ἐνδιδόντος τοῦ 

πυρώδεις ἤδη 
ο σι 

Ὢῃ δὲ περὶ µε- 

πνεύματος χαὶ 

ζάνοντος ἐπὶ 

30. Ὡς δὲ τοῦ ὕδατος ἑψαύσ σαμεν, 

ὑπερηδ δόµεθα χαὶ ὑπερεγαίρομεν χαὶ πᾶσαν εὐφροσύνην 

ἐκ τῶν παρόντων ἐποιούμεθα χαὶ ἀποθάντες ἐνηχόμεβα: 

καὶ γὰρ ον Ώ Ἰαλήνη οὖσα καὶ εὐσταθοῦν τὸ πέλαγος. 

Ἔοιχε δὲ ἀρχὴ κχαχῶν μειζόνων παραρη πολλάκις ή 

πρὸς τὸ βέλτιον µεταβολή: καὶ Υὰρ ἡμεῖς δύο μόνας 

μέρας ἐν εὐδία πλεύσαντες τῆς τρίτης ὑποφαινούσης 

πρὸς ἀνίσχοντα τὸν ἥλιον ἆ ἄφνω ὄρῶμεν θηρία χαὶ κήτη 

πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα, ! ἓν δὲ μέγιστον ἁπάντων ὅσον στα- 

δίων χιλίων χαὶ πενταχοσίων τὸ μέγεθος: ἐπήει δὲ χε- 

γηνὸς καὶ πρὸ πολλοῦ ταρά ττον τὴν θάλατταν ἀφρῷ τε 

περικλυζόμενον καὶ τοὺς ὀδόντας ἐ ασια, πολὺ τῶν παρ) 

ἡμῖν φαλλῶν ὀψηλοτέρους, ὀξεῖς δὲ πάντας ὥσπερ σχό- 

λοπας χαὶ λευχοὺς ὥσπερ ἐλεφαντίνους. Ἠμεῖς μὲν 

οὖν τὸ ὕστατον ἀλλήλους προσειπόντες χαὶ περιθαλόντε τει 

ἐμένομεν' τὸ δὲ Ίδη παρῆν χαὶ ἀναρροφῆσαν ἡμᾶς αὐτῃ 

νηϊ κατέπιε.. Οὐ μέντοι ἔφθη συναράξαι τοῖς αν 

Π] τὴν θάλατταν τς ν. 
η θαυμάσιον ὡς 

αλλὰ διὰ, τῶν ἁραιωμάτων ἦ ναὈς ἐς 

σεν. 

τὸ ἔσω διεξ έπε-- 

ο / Ὕ 

μὲν ν πρῶτον σχότος ἦν 
σ 

ὺ ἄναγ. ανόντος εἴδο- 

: 
Ἐπεὶ δὲ ἔνδον 1 ή 

ρα Γη] ν Φλ 5 
καν οὐὸ ἐν ἑωρῶμεν, νστερον οξ αυτο 

(Π. ος. οἱ) 

τέρα | εἴ φπὶ Ἠγαβες, πιη]ίο {απιος Μαπη]ίος Ζοὔιαζο. Ετουμρῖοσο 

{αεία, Ποπίπεπι νάίπηας πεπηοθπας 1γΠος γογο Π]1οφ. 

οἰτοππιουτγοηίες,, οἱ Τη {οτο αἵ εἴτοα ΡογίπΠ1 τογδαπίες, ρᾶν- 

χο α1ο5 εἰ, αἱ Τα Ίοαααῦ, Ρα"βετος, Ραµ6ος γενο 6 π]ᾶ- 

ΣΠΟΓΗΠΙ εί ΡοίοΠ{αΠΙ ΠΠΠΙΕΓΟ, εἶατο5 οΠΠΙΠΟ αἰαπο Π]α- 

Σίτο5. Ηαρίαίίοπος 15 οἱ Ιαοσγπαινία δα 11 υπ]οπίαο Γασία 

ογαΏ{ : ας ποπιῖπα Παβοβαπί το]αί Ἠοπιίπες. Ααζνιις 

οἵαπα. γοσσπη εη]ίσγο; πασΠθ π]]α πος α[[οερνη{ Ἱπ]ατία, 

πο αἲ Ποδρίαπι πος ἹηγΙίαταπί. Νο τοτο π]μΙ]ο 5οοἵ5 

Ππηθγθ, πΠο(ιθ ο ῬΠΠα 6Δρ6γθ πεΠιθ 5οΠΙΠΙΠΑ απἰδηπᾶΠι 

ποδίγἠπι απάθγο.. Ῥηπαρίς απ]α π πιοδία α1ῃ6 εχδγασία 

οδί.. Ἠϊο ρπόορς Π]ογαπα {οία ποσίο 5εᾷδί, ποππα [ία 

υπ Π(ποΙη( 16 γοςσης: απ] πον ορεαἰανέ, πποτίε ἀαπηπαίης, 

αἱ 5ἰα{1οηῖς 5α; ἀοδογίογ. Μους απίοτη οδί οχςησηῖ. Αξίαη- 

{ος πος οἴαμα επι] γΙάεραπηας απ Περαπί εἰ ααἀϊοραπιας 

ζαμδᾶ5 ΤΟΟΓΙΠΗ ΙΥΟἨΠΟΤΙΠΑ, ατα {αιααᾖδ 5αας ἀῑσογεί. 

Ἠῖο ποδίτατη οίἶαπι 1γοἨπαΠα ασηονΙ, εππη(πα αοσηίας, 

αποπποᾶο ἀοπῃῖ 56 γε5 Ἰαβογδηί, Ιπίεγγοσαν] 

ηΙΗΙ Ί]α οπηηία. 

:1ςήπε επαγγαν1ί 

Νοσίεπα Ισίίαι Πϊαπα 1Ρῖ πιαηδίηυ 5 5ο 

Ῥοδίπαϊο φο]γεηίος Ῥτορο πηρες παγΙσανπιας : 1Ρί εἰἶαπι 

Νορμε]οσοσσγσίαπα (ποιο ίαπι) αιΏεπι σοπδροοίαπη α- 

πηγα 5ΠΠΊΠ5 :. Ἠθο {αΠΊΕΠ 1Π Π]απα ασγεςςί 5ΗΠΊΗ5, Υεπίο 

ΠΟΠ. Ῥεγη]{οπία. ΟδίθγΙπι τοσπαε αριᾶ Ἠ]ος ἀῑοεραίαν 

Οοτοπ5 Οο{(ψρΠΙοηῖς Ἐ. (σογπῖα Γογιι[ίῇ Ι). λο τεσονάαίας 

5υΠΙ. Απδίορμαπίς Ροεία., υπ ςαρίοηϊς ασ γενασί5, εὐ]άς 

5οΠΙΡΙΙ5 βάσπα Γαδίνα ἀεποραηί. Τονίιο Ίπάς ἀῑο Ο66ΔΠΙΗΠΗ 

φαΐϊς Ίαπι οἶαγα γἰάεραπας : ἵοτα Υετο παδηιᾶπα, Ῥριωί6υ 

οα5 απ ἵπ 46ο Ῥεπάεηέ, αίαιο 155 4ποπαε ᾖαπ] ἴσησα, 

οἱ 5αργα πού απ. Γα]σοπίας πορῖς γἀεραπίατ. Οπατίο ἀἷς 

οἶτσα πιογίάϊεπα, ππο]Ηίου ορᾶεηίε γοπίο φαμιάεηίεαπε, ἴπ 

πιάτο ἀδροςΗῖ δΗΠ1Η5. 

30, Θπαπ1 Ύοτο {4ΠσΕΙΕΠΙΙ5 ]άπη αηπαπ1, ΠΙΤάΠΙ 4141 

κ5αρια πποᾶυπα ἀθ]οσίαἵ εἰ σαγ]δί 5ππια5 : Ιω πσαπε οπιηῖ 

Ῥνο το Ριοςοηί! Ιπάι]σεῦαπηας, εἰ ἵπ πιάτα πος αμῄίοῖοηίος 

ππίαραπαας : Γογίο οηἴπῃ 5ογεηῖία» ογαί, οἱ (ταπαΠ]απα ππατθ. 

γΤάσίαή Υογο πια]ογύΠ1 δρ ΠΙΙοΓΠΙ παπα ε5ξο πμ{α[ίο 

ἵῃ πηθ]ίας. Εἰδηία ΠΟ5 5οἱο5 ἆπος ἀῑε5 ἵπ 5εΓοπο πιανἳ 4111 

παγΊσαδσοπηιι5, Πλασεξοεπίο {ουίῖο, αᾱ ορ]εμίοπη 5ο16Π1 δαΡ1{ο 

γ]άσιηας Ώο]]α5 ασ οοἵο5, πιπ]ίος σπ{άσπα ο[ῖαπη ασ, ΠΠ 

γογο οπηπίαα ππακίησπα, πηῖ]]α οἱ ααἰηβεπίογαα 5Γ4ΔΙΟΓΗΠΗ. 

πηασηϊ(πάἶπο : οοπίνα πο5 απ{οπῃ γεπ[εραί Ἠίαης οἱ Ίοης5ε απίθ 

5ο πηαϊο ροίαῦα5, δριπηᾶ υπάῖ(πε αΠιάσπία, ἀθπίες 6χ- 

εοιοης, πα]έππα Ρμα]ί5 αριᾶ πο5 εχοεΙδίοΓος, ρα]ογαπι 

Ἰηξίαν οἵηπο5 αοπίος. οἱ εὐοτῖς ἵπ πποᾶπη εαΠάίά05. ος 

Ίρίέω αἰναπι αἰ]οσυ(ῖ οἱ εοπιρ]εχῖ πος Ιην{οσμα, εχδρεσίαο: 

αἱ Ί]ο Ίαηι αἲοςί, οἱ τεςο!Ῥεης Ίρ5α ΠΟ5 ΟΠΗ πανί αμν]. 

Νοηο ἴαπιοη 4οπίῖρις πο. 5ἰαἴπῃ οοπηπη(παῖέ, 5εᾷ Ρος 11: 

ἰογςίἶῖα οοταπα πανῖς Τη Ππίοτίοτα Π]αρξα εί. 

34. ΦΗΠΠΗ Υ6ΓΟ Ἱπίης ΙαΠ1 655ΕΠΗΙ5, Ρείπιο (οποβι ογαηῇ, 

ποφυο νἰάσρανιας απἰαπαπη. Ῥοίεα Π]ο ΜΙαπίο, νιάεπι» 
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1. ος - 97) 
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μεν κύτος µέγα καὶ πάντη πλατὺ καὶ ὑψηλὸν, ἵκανὸν 
μυριάνδρῳ πόλει 

μικροὶ ἴγδύες καὶ ἄλλα πολλὰ θηρία συγκεκομ.μένα καὶ 
πλοίων ἱστία καὶ ἄγκυραι χαὶ ἀνθρώπων ὀστέα χαὶ 

κα χατὰ μέσον δὲ καὶ γῇ καὶ λόφοι ἧσαν, ἐμοὶ ὃο- 
εἴν, ἐκ τῆς [λύος Ἂν κατέπιε συνιζάνουσα. Ὕλη γοῦν 

ἐπ) αὐτῆς καὶ δένδρα παντοῖα ἐπεφύχει καὶ λάχανα 
ἐθεθλαστήκει καὶ ἐῴχει πάντα ἐξειργασμένοι». Περί- 

µετρον δὲ τῆς Ἰῆς στάδιοι διακόσιοι καὶ τετταράκοντα. 

Ἡν δὲ ἰδεῖν καὶ ὄρνεα τὰ θαλάττια, λάρους καὶ ἀλκυό- 

ο επὶ τῶν δένδρων νεοττεύοντα. 
. Ἔστε μὲν οὖν ἐπὶ πολὺ ἐδακρύομεν, ὕστερον δὲ 

ο το τοὺς ἑταίρους τὴν μὲν ναῦν ὑπεστηρίξα-- 
μεν, αὐτοὶ δὲ τὸ πυρεῖα συντρίψαντες καὶ ἀνακαύσαντες 

δεῖπνον ἐκ τῶν παρόντων ἐποιούμεθα: παρέκειτο δὲ 
ἄφθονα καὶ παντοδαπὰ χοέα τῶν Ἰχθύων καὶ ὕδωρ ἔτι 

τὸ ἐκ τοῦ Ἑωσφόρου εἴχομεν. -ᾱ ἐπιούσῃ ὃξ διανα-- 
στάντες, εἴ ποτε ἀναχάνοι τὸ χῆτος, ἕωρ ρῶμεν ἄλλοτε 

μὲν γῆν, ἄλλοτε δὲ ὄρη, ἄλλο 
πολλάκις δὲ καὶ νήσους: χαὶ γὰρ 

5 σα ος μμ, ζ 
ἐνοικεῖν. Ἔκειντο δ’ ἐν µέσῳ καὶ 

Πτο 

α Ἂς 
τε οξ η. μόνον τὸν οὐρανὸν, 
ϱ σι θανόμεθα φερομένου 

3 -.. 2Ν/ ΔΝ ω / ρα θ νο 

αὐτοῦ ὀξέως πρὸς πᾶν µέρος τῆς θαλάττης. 
ς λ ἤδη ἐθάδες τῇ διατριθῇ ἐ ἐγενόμεθα, λαθὼν ἑπτὰ 

: 
ἑταίρων ἐθάδιζον ἐς τὴν ὕλην περισκοπήσασθαι τὰ πάντα 

βουλόμενος. Οὕπω δὲ ὅλους πέντε διελθὼν σταδίους 

εὗρον ἱερὸν Ποσειδῶνος, ὡς ἐδήλου ἡ ἐπιγραφὴ, καὶ μετ᾽ 
2 Ν / λλοὺ λ ος μα ορ υρςς- οὐ πολὺ καὶ τάφους πολλοὺς καὶ στήλας ἐπ᾽ αὐτῶν πλη 

ο! -ω Υ Δ 

σίον τε πηγὴν ὕδατος διαυγοῦς, ἔτι δὲ 
Δ /. 

κἠν ἠκούομεν καὶ καπνὺς ἐφαίνετ 

καὶ ἔπαυλιν εἰκάζομεν. 

85. Ὑπουδῃ οὐν βαδίζοντες ἐφιστάμεθα πρεσθύτη 
/ / 

χαὶ νεανίσχῳ μάλα προθύµως ο σν τινα ἐργαζομέ- 

νοις καὶ ὅδωρ ἀπὸ τῆς ; πηγῆς ἐπ᾽ αὐτὴν διο) 
μ 

ἡσθέντες οὖν ἅμα καὶ φοθηθέντες ἔστημεν: κἀκεῖνοι δὲ 

ταὐτὸν ἡμῖν ὡς τὸ εἰχὸς πάθόντες ἄναυδοι παρεστήχε-- 

σαν: χρόνῳ δὲ ὁ πρεσθύτης ἔφη, Τίνες ἄρα ὑμεῖς 
ἐστε, ὠ ξένοι; πότερον, ἔφη, τῶν ἐναλίων δαιμόνων 

Ἡ ἄνθρωποι δυστυχεῖς ἡμῖν παραπλήσιοι; καὶ γὰρ 
3 .ω ο / 

ἡμεῖς ἄνθρωποι ὄντες χαὶ ἐν γη τραφέντες νὺν θαλάτ-- 
τω / τιοι γεγόναμεν καὶ συννηχόµεθα τῷ περιέχοντι τούτῳ 

θηρίῳ, οὐδ' ἃ πάσχοµεν ἀχριθῶς εἰδότες: τεθνάναι μὲν 

γὰρ εἰκάζομεν, ζην δὲ πιστεύοµεν. Ηρὸς ταῦτα κάγὼ 
εἴπον. Καὶ { Ἠμεῖς σοι ἄνθρωποι ρα, ὠ πάτερ, αὐτῷ 

σχάφει πρῴην καταποθέντε. Προήλθομεν δὲ νῦν 
» ον ο πως / 

βουλόμενοι μαθεῖν τὰ ἐν τῇ ὕλῃ ὥς ἔχει: πολλὴ γάρ 
τ { τσ . 

τις καὶ λάσιος ἐφαίνετο. Δαίμων δέ τις, ὥς ἔοικεν, 

ἡμᾶς ἴγαγε σέ τε ὀψομένους καὶ εἰσομένους ὅτι μὴ 
/ 3 .ν ΄ ο». / ο » λ) -- (/ 

μόνοι ἐν τῷδε χαθείργµεθα τῷ θηρίῳ: ἀλλὰ φράσον 
γε ἡμῖν τὴν σαυτοῦ τόχην, 
να 
δεῦρο εἰσῆλθες. 

Δ λ [4 

χαὶ χυνὸς ὕλα- 

πόρρωθεν καί τινα 

/Ετεύου σιν" 

ὅστις τε ὢν χαὶ ὅπως 

ὍὉ δὲ οὐ πρότερον ἔφη ἐρεῖν οὐδὲ 
πεύσεσθαι παρὶ ἡμῶν πρὶν ξενίων τῶν παρόντων με- 
ταδοῦναι, καὶ λαθὼν ἡμᾶς Ἡ ἦγεν ἐπὶ τὴν οἰκίαν ---- ἐπε- 
ποίητο δὲ αὐτάρχη καὶ στιθάδας ἐνῳκοδόμητο καὶ τᾶλ-- 
λα ἐξήρτιστο Ἕ-- Ἑαραμεὶς δὲ ἡμῖν λάχανά πε χαὶ 

ἀκρόδρυα καὶ ἰχθῦς, ἔτι δὲ καὶ οἶνον ἐγχέας, ἐπειδὴ 

Ἰ πιαση ΙΤ ΡΕΟΙΠΙ. εἰ Ιαίπα ππάῖαας οἱ αἰίαπῃ 

ΧΧΝΙ. ΥΕΒΣ ΗΙ5ΤΟΕΒΤΑ ΤΡ. 1. 55.44. 983 

»- 58ΐ15 ος- 

Ραέσια, αἱ ἀεοῖος πηῖ]α Ἰοπηίπαη ἵπ οο ατως πλοία ν. 

Ῥνο]οςί ἵη Πιεᾷϊο οἱ ρίδοςς ΠΊπονος, αἱ αππια[ία Ππαἰία οἷτα 

6οηοἴδα, οἱ παγσίογαπη γε]α ασια αποογα., οἱ Ποπ άΠὰ οςδα 

εἱ Φαποἵπα. Τη ΠΙθάΙο εἰ ἴονα οἱ οο]]ος ογαηί, 

ἀεραίαν, ἆσ Ίππο 4πθπι αἰαίίοψαί εοηφἰἀσπίο5. μίας οἶ]να 

ἵπ 115. ο{ οπηπίσεπ α1Ῥοτες οπαία: οιαηί, οἱ οἶοτα σογιηῖ- 

παγεταη{, επ]ῆκαπο οπιπῖα αρρατεβαηέ οἰπία. Απιζμιις 

{αυτος τας ςἰίαᾶῖα ἀποπία απαδτασϊηία. Ὑϊάετο απίσπ οιαί 
ἆγοδ αποΠαθ πλανῖμας,, Ίατος οἱ Ἰαϊογοπες, απ ρα]]ο5 η 
ατροπίβας οὐ μορτοΠ{. 

π{ ΠΗΙΗΤ γΥ]- 

5». Ῥαπο απἰάσπα Ἱαίίατ αὐππᾶς Ῥ]οταγίππας. Ὠοϊπας 
οιο, εχοῖία!ς ποσο, πάγοι Βπππανίπιας, αίαιπο ἴσιο 
ΦΙΠοῖρης οκοµ5ςο, οΦΠάπα 4ο Π]5, απ αἆ ΤΠΑΠΙΠΙ οσδοπέ, 

ΡαΓαγΊηΗ5: ]αεεβαηί απ[οηα εορίοκορ οἱ οηιηῖς σεποτῖς 6αΓηο5 

ΡΙΣΟΙΠΝΗ5 ἄ4Π8ΠΗ γετο 46 Ἰμιοογο αἆμιο Ἡαβθραπηας.  Ρο- 

5πάϊο «πάΠ. γγαχίδδοµηης, αποίῖες Ἠίανοί σοίας, νἰάεια- 

1ης α[ῑας απίά σπα ἔαγταπη, αἰίας πιοη{ο5, αἰίας οσ]ηπα 5ο]απῃ, 

500ρο εἰῖαπα {ηδη]αςς 5οηςΙππΙς(πο. αἆσο, [ουτὶ ᾖ]απι σρ]ετῖέει: 
ἵπ ΟΠηΠΟς πανῖς Ρατίες.. ΟπΠ1 Ίαη Ἠη]α5 οοππιογα[ἰοπῖς 
6οηδπε(αάπιεπα απαπάαπα σοπ{γαχ]ςσοπηας, απςι(ἶς δορίουι 
5οο1ἵ5, Πῃ 5ναπα Ἰησγοςδς δαπα, ῥθιδροσίτας οηηία. Οἱ- 

πε ΠοΠάΜΠΙ Ππίθατα ίαδῖα Ῥτοργεςςης, Νορίωπί ἔδιπρ]ωπι 

Πηναρῖ, αἱ Ἰπά]σαραί ἸπςοπίρΗο : πεαθ πηπ]ίο ροδί 5ερα]σνα 

οσα πιη]ία, οἱ ἵη Ἡς σοἸαπηε]]ας, αἴᾳπα ἵη Ρτοχίπιο [ΟΠΙοΠΙ 

ἄπυςϱ ρε]ασϊάω. ΑΔ ωο σαπίς Ἰαγαίαπα ααἰνίπιας, οἱ 

Γαπη5 αρρατι{ ο Ἰοησίπαπο : ππᾶς Παβαἴοπεπῃ οἴῖαπα 60Π- 

Ἱσενα απαπάαπη ρου Ίπχας. 

90. ῬΗσοπίου Ισία Ῥτοβτος»ί, 5οη]οτί ομἱόσπα εξ ]αγοπῖ 

δη βίπας, δμά]οσα οχοιοσηΗβις Πογίππι οΗιοίαπα, Δΐάπε 

46 [οπίο ααπαπη ἵΠ. οἳη ἀοηναπίίθας.  Ὠο]εσίαἳ εἶπια] εἰ 
Τεν οοης(πλας : οἱ ΠΤΙ 4ποσπα οαἆθηα απα ηος ταίοπο, 

π{ Γαοἴ[6 ο5ἱ αἲ οχἰςἴπιαπάσπα, α[[ουῖῖ, νους Ιπίογο]ασα 5ία- 

Ῥαηέ. Ῥο5ί πιοναίη αΠαπαπή δοπον, Οπῖ γος ἰσίίαν εεί]δ, 

πι], Ποδρίέοςρ πίγαπ. πιατηϊ απἰάαπῃ 400Π1ΟΠ65, 4Π. Ἠ0- 

πηίηςς Ἰη[ομσος, πορῖς αΙπιῆ]ος2 Ἐίαπίπη πο 4ποΠπθ Ἠοπηίπες 

πα11 εί ἵπ ἵδυτα πα πΙ πιαγίηϊ Ίαπα Γα6ἱ 5Π1Η5, οἱ σπα Ώδ]]αα 

Ἰας, πα πος σοπ{ποί, παίαπιας, πθῦ ασειγαίθ, απῖᾶ ἄο 

πορῖς Παΐ, φοϊεηίες : ΠιογίΠο5 επῖηι Πο ο55α οομῄοϊοραις, 

Υ1γοτο {αιπθη οΓδάπις. Δά ο οσο, Ε{ Πος 54Π8, ἵΠ(αΠΙ, 

Ποπηίηος πον{ αἀγεηα δπηας, Ραΐος, ρα ευ πανὶ πας Ίης- 

ἵογῖας Παιδί. Μοᾶο γετο Ρτοριοβαί δΗΠ1Η5, οχρ]ογα(ιιή 

Ἠη]α5. 5να Ἰπίσρίογα : πηη]ία οΠίπι οἱ [ος ἄοησα γῖάς- 

Ῥαΐαν. Ώαν]ί απίθπι πος σεπῖας αἰίᾳπί5, Το αέ γάστομαης, 

ἀἰβοθγθμπΙδάιο ΠΟΠ. 5οἶος πος ἴπ ας ἱπο]αάῖ Ῥοι]μα.  56ᾷ 

επατγα {παπα πορίς [ογίππαπι, αἱ ος, οἱ απᾶ ταοπο πο 

Ππίταγοϊ5. Ἠ]α γετο περανΊέ 5ε ρηῖας γοἱ ἀἰσίπταπι ποβῖς, 

γε] α ποθίς απἱοσιιαπα απα5Ιαγαπα, απαπῃ Ποδρί{α]ί πος πιι- 

πουε, Ῥτουί οορία ]απ1 ο5δοί, Ἱππρογ[τϊςςοί: ἁβειηίοξᾳιθ ηΟΒ 

ἵπ ἀοπιπη ἀθάννίέ, ασ απα 5)Ρί Γοορταί αδίθιας δα1ἴ5 6ΟΠΙΙΠΟ- 

σπα, οἱ Ἰοείος Ίπ σα 5ίναχογαί, ΡαΓαγοιαίήπε τοίημα, Ἠῖο 

απ] ἀρροδηίςσεί ποβίς οἶετα οἱ αι Ώογοῦς ᾖποίης, οἱ μίσους, 

γίπαπ](πθ. οἴαπι Πηπίκίταδδεί, φα[ῑαίος Ιπίοιγοραν{{ αἰά 
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, Ξ 
ο. οθημεν, ἐπυνθάνετο ἃ ἐτ ος ἑκανῶς ξχο 

παάντ» εἩ ης θιη Ἰησάμην, τόν τε γειμῶνα καὶ τὰ ἐν Ἡ 

νήσῳ καὶ τὸν ἐν τῷ δέρι πλοῦν, καὶ τὸν πόλεµον, καὶ 

κ. μέχρι τῆς ἐς τὸ χῶτος χαταλύσεως. 

ὍὉ δ᾽ ὑπερθαυμάσας χαὶ αὐτὸς ἐν µέ έρει τὰ χαθ᾽ 

ξαυτὸν διεξπει λέ ἵωνν Τὸ μὲν Ἰένος εἰμὶ, ὠ ξένου, 

δρα, ὅρμηθεὶς δὲ κατ᾿ ἐμπορίαν ἀπὸ τῆς πατρίδος 

χαὶ Ὅλων πολλῶν οἰχετῶν 

ποιχίλον Φόρτον χομίζων ἐπὶ νεὼς 

ς πο 
μδὸς, ὃν ὁρᾶτε, 

οανή εἰς ᾿Ιταλίαν 

μεγάλης, ἣν ἐπὶ στόµατι τοῦ Χήτους διαλελυµένην 
ἴσως ἑοράκατε. ἸΜέγοι μὲν οὖν Σικελίας εὐτυγῶ 

η - ν εν, ο ος ͵ η, ο ος 
διεπλεύσαμεν' ἐχεῖθεν δὲ ἁρπασθεντες ἄνεμῳ σφοορῳ 

ορ ατα /, ν αεί 
τὸν ὠκεανὸν ἀπηνέ/θημεν, ἐνθα τῷ χητει 

ο οσμή. ; ες 
περιτυχόντες καὶ αὔτανδροι χαταποθέντες δύο ἡμεῖς 

μις ; τὸ τα; 
μόνοι τῶν ἄλλων ἀποθανόντων ἐσώθημεν.  Θάψαντε 

ο, σεις τες 
ἑταίρους χαὶ ναὸῦν τῷ Ποσειοῶνι ὃει μάμενοι 

- ἕ- ο. Ω/ ” - , ς Δ / 2, Ὁ 

τουτονὶ τὸν βίον ζῶμεν, λάγανα μὲν κηπεύοντες, ἰγθὈς 
Ν ος , ος - .. σ 5” ὰ δν ς { Ώω π σ 

Ξ σιτούμενοι καὶ ἀκρόδρυα. Πολλὴ δὲ, ὡς ὁρᾶτε, Ἡ 
Δ 3 σα 

ἔγε ει πολλὰ ας, α ἀφ᾿ 
.. 
ὔλ μμ καὶ μὴν καὶ ἄμπελους ς 

ν ΥΝ 

ν πηγὴν δὲ ἴσως εἴδετε καλ- 
τω 

Έν π- .9ι [ο κ- 
! 

τος οἶνος ται καὶ τὴ 

λίστου χαὶ ὁυχρρεάτου | ὕδατος. Εώνὴν ὃξ 

Φύλλων ποιούμε θα χαὶ πΌρ ἄφθονον χάοιε ν γαὶ α αρεα 

εξ θηρ εύομεν τὰ εἰσπετόμενα χαὶ ζῶντας ἴχθὸς ἀγρεύ- 

--- ἐπὶ τὰ βραγγία του θηρίου, Ένθα χαὶ 

λουόμεθα, ὁπόταν Καὶ 

οὐ πόρρω εσ ἴχοσι τὸ περίμετρον 

Ἶ χαὶ υπχόμεθα χαὶ 

μικροῦ, ὃ εγὸ ἐναυπηγησάµην. 

τῆς χαταπόσεως ταῦτα ἑπτὰ καὶ 

λ Ν / 

Επιθυμ ήσωμεν. μὴν καὶ λίμνη 

τὶν ἀλμυρὰ σταδίων ε 

γθὺς σνν παντοδαποὺς, ἐν 
τν 

: 
πλέομεν ἐπὶ 
3 

σκάφους 
ον ος ρῶ 
ὕπη δὲ ἡμῖν ἐστι 

εἴκοσι. 
« α ς 

8δ. [Καὶ τὰ μὲν ἄλλα ἴσως φέρειν ἐδυνάμεθα, οἱ 

αλεποὶ καὶ Ρε εἲς αι 
5, 

[ο 
πάροιχκοι σφόθρ 

ὄντες χαι ἄν ἴριοι 

πῃ 
/ 
τόνε ς ἦ μῶν χαὶ 

ὦ. --- σιν, ἄμικτοί 
Δ 

Ιώ, καὶ ἄλλοι 

τε 

. 
/ 3 3 Ρ. / 

τινες εισιν εν τῳ 2 Χητεις 

ηά ων 
Δ λ λ 3 / Ν Ν 

ἄξενοι και τὰς µορφας ς ἀλλόχοτοι: τὰ μὲν 

ἑσπέρια καὶ οὐραῖα τῆς ὕλης Ταριγᾶνες οἰκοῦ- 

συν, ἔβνος ἐγΣλνωπὸν. χαὶ χαραβοπρόσωπον, νά λνον 
καὶ θρασὺ καὶ ὠμοφάγον' τὰ δὲ τῆς ἕτέρας πλ ευρᾶς 
χατὰ τὸ τὰ μὲν ἄνω 

αώτός ἐοιχότες, τὰ δὲ κάτω τοῖς τος ἧτ- 

τον δὲ Καρ- 

καὶ φι- 

ἴαιαν γέ-- 

- 
ν θεξιὸν τοῖχον Τριτωνομένδητες., 

σος. ον πας μα ο. νο αν 
μέντοι ἄδικοί εἰσι τῶν ἄλλων: τὰ λαιὰ 

Χννόχειρες χαὶ Θυννοκέφαλοι συμμαγίαν 

λίαν 

τε 
/ 

ξαυτοὺς πεπονημένοι: τὴν δὲ εσο 
/ 

τερὸς 
µονται Παγουρίδαι καὶ Ἱπτόποδες, Τένος, μάχιμον 

χαὶ δρομικώτατου: τὰ ἔῷα δὲ πρὸς αὐτῷ τῷ στόµατι 

τὰ μὲν πολλὰ ἕἷ ἔρημά εστι ον όμενα τῃ θαλάττῃ. 

Ὅμως δὲ δὲ ἐγὼ ταῦτα ἔχω φ ϱον τοῖς ηττόποσιν ὑπ 
τελῶν ἑκάστου ἔτους ὄστρεια πεντακόσια. 

96. αύτη μὲν ἡ χώρα ἐστίν ὑμᾶς δὲ χρὴ 

δραν ὅπως δυνησόµεθα τοσούτοις ἔθνεσι μάχεσθαι καὶ 
οπως 

Ὁ-- 

ιάή λ λ / βιοτεύσοµεν. Πόσοι δὲ, ἔφην ἐγὼ, πάντες ς ο 5: 
οὗτηί εἰἶσι; ΠἨλείους, ἔφη, τῶν γιλίων. ὍὍπλα δὲ 
ας 

τίνα ἐστιν αὐτοις; Οὐδὲν, ἔφη, πλὴν τὰ ὁὀστᾶ τῶν 
. ο νο ο Ξ 
ἴχθύων. Οὐχοῶν, ἔφην ἐγὼ, ἄριστ ἂν ἔγοι διὰ µά- 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α. 94--- 56. 

{πα ΦΙοΙΠαΠα τδάτο [οσίου πανἰπανίηιας. 

{1 05, ο)) 

ποῖς ασοἰθ]»δεί.. Αἴαπε 65ο ονάΐπε εμαινανῖ οΡ]ηία, Γ6ΠΠΡΟ- 

5ιαΐοα, οἱ ασ) Τῃ Ἰηδη]α οοπΗσειαηέ, οἱ πανΙπαΠοπειη Ρος 

ενα» δἱ οσα, οἱ Υο]ίφιια αἆ ἀεδορηδΙΠΗ Ἡδαιιο ἵῃ Ρίδεσπη, 

94. Ἠϊο Υοιο αἀπιήγαίας 5αργᾶ ού πΠ], Υἱοῖςδῖπα Ίρςο 51.5. 

γο5 ομαΓΥΤΙ, δἷο οχοΙδΙ5: 6πεγα, οδρίίο5, υπ Ογριῖη5. 

Μονοαίαν σπα ραµΊα ορθσσιῖ5 ΟΙΙΗ Πο, 4ποπα γἰάρῖς, 

οἱ αἰῖς πχ Π15 5ου γ15, 1η Πα [ανα πατἰσαν!, οηθΓα ναιῖα πάσα 

πανί ΥΕΊΘΗΣ, 41401 1η οἱ ο 66{ἵ 5ο]Η{οπα [οχ{ο γ]αἰδις.  Αίηπο 

1π46 γειο γα]ζο 

γομίο αὐτερίῖ, ἰδιίο ἀῑο ἵπ ΟσραμΙΠ ἀε]αίί 5πππη5. Ἠϊο 

Ἰποϊάευίας ἵπ 6θἱ1ΠΙ αἱ Υἱγὶ ΟΠΗ πάγο σα, ἆπο πος, ΠΙΟΓ- 

εαῖς γο]ἰαἵς, 5οἱἳ 5ου γα ἰἲ δήμς. δερι]ή5 Υουο.5οςἩ5, αἰάπε 

αάο Νορίαπο ααϊβσαία, ἴναπο γἱίαπα υἰνίπνας, οἶεγα Τπ ΙοῬίο 

οοἱομίος, ἵπ ο]ίᾳιιο ο ψο ρίσοῖριις πἰοπίος οἱ αβοναη. Π- 

οἶνιις. θΙΐνα απίσιη, πἱ νίάσς, ριοῖχα, υῖίος οσα Ἰναροί 

Ἠπ]ίας, 46 φπἶ δις. γη, ΠΕ ππαγἰςδίπαμα. ΕΙ [οπίου 

Οαβῆία 

Γαοἴμπς ἆο [οἱῖς, οἱ ἴσιο ΠΗΛΙΓ σορίο5ο, εἰ ανος αποιρῖο 

[ογίο γἰαϊςεῖς ριἱοἰνοι ια αφια. οἱ βΗσιάΙ5ηια.. 

οαρίηχα5 Ἰηγο]απίος,, οἱ γῖνος ρίοαμια ρίδους, εχοιη{ος Ἡῃ 

Ῥναπολία Ὀοαα.: ΤΡΙ οἵσυι 4παπάο το]η]15 αΥαΗ5. Αα 

Ίασι5 41ο 16 ἨΟΝ ΡουΓο ο5ί φαΐσυς, Υπ 5ἰαά{ογ Πα. απΠ- 

Ρίΐ, Ρίδεος αἴοης οπιηῖσαµος, Τῃ απο παϊαηχας θἴασα, οἳ τη 

Ραΐγα 5οᾶρ]ια πανίδα ηλ, Ύπαή εσο Γαμησπία5 δαη. Απηΐ 

ποβῖς ῃιουυςΣον!, οκ 41ο μααδί 5ΗΤΩΙΣ, δερίθηα ή εί 

]σιη(]. 

36. Αο τοσα ἴθγγο Γοτίο Ροίογαπης : αἱ γ]οηῖ ποςιῖ εἴ 

απ ᾖαχία. Παβίίαηε, ἀῑ[βοῖ]ες αἀπιοάυπι οἱ ρεανες δαπί, ἵη- 

κοοϊαλί]ο5 αίαπα [οη. Ἐεπαῖὰ οπῖπα, Ιπα παπι, αῖ αποΠπε 

ποπΠΙ]Ι 5απί Π οείοῦ ΜΗΠΗ γοτο, παπί, Παιε Ἰηλοδρίία- 

Ίο5, οἱ βσυνα Πογηδή. Οσσἴάεπία]ες οί Ρανίες Ίνα 6ἳ 

νοιςις επαάαπι οἶίας, Ταπίσμαπος (5αἰφαπιεπίαγίϊ). Ιαρῖ- 

(απ, σοη5 απσιἡΗπῖς οομ]ῖς οἱ νυ]ία οπποῖπο, Ῥήρηας, 

απᾶαχ, οαάνοτα.  ΑΙίθγαπΙ γετο Ἰαΐίας, αᾱ Ραιπείοπι ζ6χ- 

πα, Τποποπιοπᾶείος {οπεπί, 5υρον]ον! ρανίε Ἰοπηἱπ]ρς 

εἰπι]]ος., Ιπ[ονίοιῖ ααΐοπα πημςίθ]ῖς : πηίηΙ5 {άΠΛΕΠ Ηἱ Ἰπ]αςῖ 

φυπί το]ααῖς. . Ππϊσίτα Υεγο Θατοϊποςμίνες (σαπογήπιαπῖ )]έ 

οἱ Τγηποσερ]ια!ϊ (ἐιπτεΙρΙ{ε5 } απὶ ο] 5οοἰείαΓεί 

αίᾳπο απιϊοϊήαμα Ιπίοι 56 {ε0ςγε. ΜοΠοιίαπεα ἠαλίαπι 

Ῥασιτιά οἱ Ῥεείοροάες (πΠοπιδιροες), Ῥεβίεοδαπη 56: 

πις οἱ οπγδα ΥαΙεης Παχίηθ. ΟπεμίαΙος Υοτο εἰ γ]οῖπα 

ονἳ Ῥανίος. ἀθδοτία δυπί ΠΙα]οΓεη1 Ρα Τεπῃ, αποᾶ πια αἷ- 

Ἱωμπίπη.  Ταπιοη. Ἠάδο οσο Ἰάμοο Ῥομίοροᾶίρας γουῖραί 

Ρομάσης φπησεηία αποἰαπηΐς ο5ίγεᾶ. 

30. Αο ἰα]ῖς απἰᾶσπι εδ γορδῖο. Ὑϊάσπάππη Υονο νορῖς 

οδί «ποπιοᾷθ Ρροδδῖπ]ας {οἱ εοπίγα βεηίες Ρηβηα 0, οἱ νἰοατη 

αποπποᾶο απωιαπ]ας. Θποῖ γετο, Ἱπαπαπη, Εἱ οηΟ5 υπ” 

οπηρ]ίας πη]α, Ἱπαπίί Οσα 5απί Πῖ5 αγπια» Νηί]α, Ἱη- 

απξ, Ῥνσίου ρίπας ρίοίση. Τατ ορπιυπα, παπᾶπα, 



1, 
χης ἐλθεῖν αὐτοῖς ἅτε ἀνόπλοις 

εἰ γὰρ κρατήσοµεν αὐτῶν, ἀδεῶς τὸ λοιπὸν οἰκήσομεν. 

"Εδοξε ταῦτα, χαὶ ἀπελθόντες ἐπὶ ναῦν παρεσχευαζό- 

Αἰτία δὲ τοῦ πολέμου ἔμελλεν ἔσεσθαι τοῦ 

100. 101) 
ιτ ολες / 

ουσιν ὤπλισμενους" 

μεθα. 

φόρου ) οὐχ. ἀπόδοσις, ἤδη τῆς προθεσμίας ἐ ἐνεστώσης. 

Καὶ δὴ οἳ μὲν ἔπεμπον ἀπαιτοῦντες τὸν δασµόν: ὃ δὲ 
ὑπεροπτικῶς ἀποκρινάμενος ἀπεδίωξε τοὺς ἀγγέλους. 
Ἡρῶτοι οὖν οἵ ΓΡ ηττόποδες καὶ οἵ Παγουρίδαι λος 

παίνοντες τῷ Σκινθάρῳ ---- τοῦτο γὰρ ἐκαλεῖτο ---- μετὰ 

πολλοῦ θορύθου ἐπήεσαν. 

37. Ἡμεῖς δὲ τὴν ἔφοδον ὑποπτεύοντες ἐξ 

γοι ἀγεμέγομεν, λόγον τινὰ προτάξαντες ἀνδρῶν πέντε 

καὶ εἴκοσιν' προείρητο δὲ τοῖς ἐν τῇ ἐνέδρα. ἐπειδὰν 

ἴδωσι παρεληλυθότας τοὺς πολεµέίους, ἐπανίστασθαι" 

χαὶ οὕτως ἐποίησαν. ᾿Επαναστάντες γὰρ χατόπισθεν 

ἔχοπτον αὐτοὺς, νμὶ ἡμεῖς δὲ καὶ αὐτοὶ πέντε χαὶ εἴχοσι 
--- καὶ γὰρ ὁ Σκίνθαρος χαὶ ὃ παῖς 

, 
οπλισάµε- 

τὸν ἀριθμὸν ὄντες 

αὐτοῦ συγεστρατ εύοντο ---- ὑπηντιάζομεν καὶ συμ.μἴξαν- 

τες θυμῶ χαὶ ῥώμῃ διεχινδυνεύοµεν. Έέλος ὃ δὲ τροπὴν 

αὐτῶν ποιησάμ.ενοι κατεδιώξαμεν ἄχρι πρὸς τοὺς φω- 

Ἀπέθανον δὲ τῶν μὲν πολεμίων ἐθδομήκοντα 

ρίγλης πλευρᾶ 
λεούς. 

ο ο μοἹ- / 
χαὶ ἑκατὸν, ἡμῶν δὲ εἷς ὃ κυθερνήτης 

τ 
Ν 

38. Ἐχείνην μὲν οὖν τὴν 
ἐπηυλισάμεθα τῇ μάχη καὶ τρόπαιον ἐστήσαμεν ῥάγιν 

ξηρὰν δελφϊνος ἀναπήξαντε. Τη ὑστεραία δὲ καὶ οἱ 

ἄλλοι αἴσθόμενοι παρῆσαν, τὸ μὲν δεξιὸν κέρας ἔχοντες 

οἵ Ταριμᾶνες --- ἡγεῖτο δὲ αὐτῶν ἨΠήλαμος --- τὸ ὃ) 

εὐώνυμον οἳ Θυννοχέφαλοι, τὸ μέσον δὲ οἳ Καρχινόμε ε- 

ρες' οἳ γὰρ Ἐριτωνομένδητες τὴν ἡσυχίαν ἦγον οὐδετέ-- 

βοις συμμαχεῖν προαιρούµενο.. Ἡμεῖς δὲ προαπαν- 

τήσαντες αὐτοῖς παρὰ τὸ Ποσειδώνιον συνεµίξαµεν 

πολλῆ βοῃ χρώμενοι" ἀντήχει δὲ τὸ κύτος ὥσπερ τὰ 

διαπαρεὶς τὸ µετάφρενον. 
ἡμέραν χαὶ τὴν νύχτα 

σπήλαια. ῶρεψάμενοι δ' αὐτοὺς ἅτε γυμνῆτας ὄντας 

καὶ καταδιώξαντες ἐς τὴν ὕλην τὸ λοιπὸν ἐπεκρατοῦμεν 

τῆς γῆς. 
πο Ν ζλ 3 / 

89. Καὶ μετ οὐ πολὺ κήρυχας ἀποστείλαντες νε- 
, Ε -. λ ν / ον / ποιο μνν 

χρούς τε ἀνηροῦντο χαὶ περὶ φιλίας διελέγοντο" ἡμιν δὲ 
3 λ .ω / / 

οὐκ ἐδόχει σπένδεσθαι, ἀλλὰ τῇ ὑστεραία χωρήσαντες 
ο ο ο ο τον ἐξειώὐαμενπλλντὸν τις 
ἐπ᾽ αὐτοὺς πάντας ἄρδην ἐξεχόψαμεν πλὴν τῶν Τριτω-- 

/ οὐ αἱ ς σα Ν / ρ 
νοµενδήτων.. Οὗτοι δὲ ὡς εἶδον τὰ γιγνόμενα, δια- 
τό » ο / ο χι / 
ὀραντες εκ τῶν βραγχίων πο αὑτοὺς ἐς τὴν θάλατ- 

ε Ἐκ ΑΝ / π λος ΣΥΝ. 
ταν. ἨἩμεῖς δὲ τὴν χώραν ἐπελθόντες ἔρηµον Ίδη 
5 τς ος ος ν 

οὖσαν τῶν πολεμίων τὸ λοιπὸν ἀδεῶς κατῳκοῦμεν τὰ 

πολλὰ γυμνασίοις τε καὶ χυνηγεσ τα οσο καὶ 
ἂμπελουργοῦντες καὶ τὸν καρπὸν συγκ 

τῶν δένδρων, καὶ ὅλως ἐῴχειμεν τοῖς ἐν δεσμωτηρίῳ 

μεγάλῳ καὶ ἀφύκτῳ τρυφῶσι καὶ λελυμένοις. Ἐνι- 

αυτὸν μὲν οὖν καὶ μηῆνας ὀχτὼ τοῦτον διήγομεν τὸν 

ομιζόμενοι τὸν ἐχ 

τρόπον. 
40. Τῷ δ) ἐνάτῳ μηνὶ πέμπτη ἱσταμένου περὶ τὴν 

δευτέραν τοῦ στόματος ἅ ἄνοιξιν - ἅπαξ Ἱὰρ δὴ τοῦτο 

χατὰ τὴν ὥραν ἕκάστην ἐποίει τὸ ο ραρι. ὥστ. 

πρὸς τὰς ἀνοίξεις τεχμαίρεσθαι τὰς ὥρας -- 
ε ἡμᾶς νο 

περι οὖν 

] 

ΧΧΥΝΙ. ΥΕΝ ΗΙΦΤΟΒΙΑΕ ΙΡ. 1. 21-40. 25 

Πιοηξ ασια ου 15 οοπαιος!, ἱποιπῖρας ποπηρο, που 

απὶ ατηια Παβει]ης. Ναπι 5ἳ γοσηας Ἠ]ος, δίπο πποία 

ἀοϊηᾶς νίνοπη5. 9ἷο Ρ]αοπίς : ἀῑσνοσδίαπε αἲ Πανοπα, Πο 

ῥατανίπηας. Οααδα 61 ῥπατί ογαί, γεσ[ῖσα] πο ἵη Ρο5[ΘΓΠΩΙ 

εοἰνοτοίας, ου] απ ἀῑσ5 ργας ία Ἱηδίατοί, Αίας ΠΗ 

α]άσπα πίδθγο (Πραίαπη Ῥοδορηίες : ἰδίο γογο 5ΠρετΏο ΟΠΠ 

ΤΟΣΡΟΗΞΦΟ. ΠΟΙΟΣ ταρυ]{.  Ῥτίπιανη ο/5ο Ῥεε[ίοροάος εἰ 

Ραριτίάςς Ἱτα, Φοϊπίμαγαπα (1ου θΠΙΠΙ ΠΟΠΙΘΠ ΥΙΟ) Π]άσΠΟ 

απλα Ἱηναξετηί. 

37. ΝΟ5 Υοιο 5αδρίσα(ἳ ΙΠναδίοΠθιη, αγηια(1 εί Πηδίγασ[ί 

οχδροοίαραπης, ασηιἶπό ῥγῶ πηἶσνο νΙγογτη φαἴπαπο οἱ γἱσ]η(], 

απἴρις Ῥγοοσρίαπη οιαί, αχ ΙηδΙ41ἱ5, ααάπα ῥΓΙΘΓσΓ6ςΞΟΣ 

νΙάσγοη{ Ποδίο5, ἸηΣηγσογοη{. ΤΕ 5ίς [οσσγς. : Ιη5αγσοη{ο5 ΟΠΊΠΗ 

ἃ ἴογσο ἴ]ος οροἰἀσγα{. Νο5 τοτο απίπαε οἱ ΥΙβΙηΙ ΠΙΠΙΘΓΟ. 

οἱ 1ρ5ί, σαππα Βοϊπί]αγας Ἱρείάσαια Π]α5 ππα ρσπατοηί, 

οσον ΗΠΊΗ5., απἱπιοδθ(πο οἱ Γογήίετ εοηβϊσθπίας ΠΟΠ 5ἱπο 

Ροπίοπ]ο Ῥασπανίπιας. Ταπάσπι Υεγο ἵπ Γασαπα ν6ίςος Ῥου- 

5δομ(ἶ 5ΗΠΤΗ5 αἆ ΓΌγοας πδηπο 1ρδογΙπῃ. ΟδοἹάεγαπ{ Ἰο5{ 

απἰόσπα ορηίαπα οί 5οριπασίπία : 4θ ποδίτῖς γετο ππας σι- 

Ῥοιπαίος, εοδία [πῖσ]α. (Γα]θοίας α ἴουσο. 

3δ. Ἠ]ο Ισίίαγ ἀἱο ασ ποσίο ἵπ Ῥηρηα Ίοσο ππαΠΣίπς, 

πποραἩπισπο φἰαιαίππας, δρίπα ἀοιδὶ απίᾶα ἀ4εἰρ]αῖ ουοσία. 

Ροβίτῖάῖθ νοιο οἱ Τεἰ(1, οοσηῖία τα, αἀδηπίς ἀοχίταπι οοΓηΙ 

{οποπίες Τατίομαπες ἆπσα Ῥοα]αππο, δἰη]ςίγαπι Ὑογο ΤΗγη- 

ποσθρμαΙ!, ππεάΊυπα Οατοϊποσμίτος. ΤΠϊοποπιθηάείος επίηι 

απἰοξέσραπέ, ποιτῖς απχἰα γο]θηίος5.  Νο5 τετο ο6ουΙ- 

τοηίος Ι]ῖ5 οἶνοα Νορίαπί Φά6Π1, αά ΠΙΔΠΗ5 Υεηίπ5, 6ἶ- 

πιους π{οηίος ΠΗΠΙίΟ : τοςοπαβαί απίθια 5ΡοΙαπεανα Ἰηδίας 

1115 απίθιη ἵπ [η αἶγιας οοί]. παπι Υ6Υ505, ηἱροίε Ἰανῖς αγη]ᾶ- 

{ατο, Ρει5θου(Ι π. 5Ίναπα, ἀοπίαια οαΠΙΡΙΠΙ ορ[ϊπαίπιας. 

39. Χεσπο πηπ]ίο Ρο5έ οπἀποραίοτῖριις πιϊςδῖς αἱ πιοίος 

{ο]]οτο γο]εβαπί εἰ 4ο απηϊοϊία ασεβαπ{. θεά ποβῖς πο Ρ]ασηἰ 

[αάμ5 : απἱῃ ροδίπ]ά]ο εἶα5 ἀῑσί εοηίτα Ἠ]ος Ργο[εοίΙ εοη[οΓΠΙΠΙ 

οπ]Πο5 ἀο]ονίππας, ριωίου Τπτοποπιεηάείας. Ηϊ γετο φαἱᾶ 

βογοί αππ]αάγοςξο, οπγ5α ροΠ15 Εταπο]]]ς ἵη Ίηαγο Ιπάο ἀ4ο- 

ΠΠογιηί. Νος Υογο {οία ΠΜηΣίγαία τοβίοπο, απο ]απή γασηα οδοί 

Ποδίῖρις, τοἛιο {οπηροΓθ ΠΙΘΙΗ5 αχροΓίες Παβριαβαπα5, 

οχοτο]αΠοπΙ Ρας τη]ίππη αἰοπίος οἱ τοπαία, ὙΙπεαδαιο οὐ- 

Ἱεηίος., αἱ [ΓασίΙα. εοπιροτίαηίες εχ αιρονίραςς αἱ ἵπ υπῖ- 

Υ6ΙΦΗΠΙ 5Ιη]]]ος γ]άσβαπας Ποπαπίριας. ἵπ Π]ασπο (11ο(αΠ1 

631066, παπάς βισα ΠΟΠ οί, ἀε]ίσαίο γῖνεπιρας ας 5ο]η{ἶς. 

ΑΠΠΙΠΙ Ισίίαν 6ἱ ΠἹΕΠΣες οσίο αἆ Ἠαπο πιοᾶση] ΥΙκοσΙΠΗ5, 

40. 9εᾷ ποπὶ ππεηδῖς ἀἱο απἰπίο, οἶνοα 5οοὐπάα ος 

αρογ[ίοπαπα : 5οπιοὶ οηίπη. ἵπ δἱησι]ας Πογας Ἠος. [οἱ οσαΕ 

οσία5, αἱ Πμίς Πα νας κἱρπατο ἸοΓά5. Ρο5δοηΣ5 : οἶτοα 50. 



ΧΧΥΙ. ΔΛΗΘΟΥΣ 

τὴν δευτέραν, ὥσπερ ἔς ην ἄνοιξιν, ἄφνω βοή τε πολλὴ 
καὶ θόρυδος ἡ Ἠκούετο χαὶ ὥσπερ ως εύσματα καὶ εἴρε- 

σίχι' ταραχθέντες οὖν ἀνειρπύσαμεν ἐπ᾽ αὐτὸ τὸ στόμα 
τοῦ θηρίου καὶ στάντες ἐνδοτέρω τῶν ὀδόντων κχαθεω-- 
βῶμεν ἁπάντων ὧν ἐγὼ εἶδον θεαμμάτων παραδοξότα- 
τον, ἄνδρας μεγάλους ὅσον ἡμισταδιαίους τὰς ἡλικίας 
ἐπὶ νήσων μεγάλων προσπλέοντας ὥσπερ τριηρῶν. 

-/Σ ο3 ας 5 / / λ 
Οἶδα μὲν οὖν ἀπίστοις ἐοικότα ἱστορήσων, λέξω δὲ 

256 

«! 
ομως 

3 13 Δ 5 ῃ δν λ λ 
Εεπιμηχεις μεν» ου πανυ οξ υψη αν ἦσαν 

ορ σις η, ν ; ὃν μκονς 
ὅσον ἑκατὸν σταδίων ἑκάστη τὸ περίµετρον; ἐπὶ δ᾽ αὖ-- 

τῶν ἔπλεον τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων ἀμφὶ τοὺς εἴκοσι καὶ 

τούτων δὲ οἳ μὲν παρ) ἑκάτερα τῆς νήσου χα-- 

θήμενοι ἐφ ρεξῆς ἐκωπηλάτουν χυπαρίττ τοις µε εγάλαις αὐ- 

τοκλάδοις καὶ αὐτοχόμοις ᾿ᾠσπερεὶ ἐρετμοῖς, κατόπιν 
Ἡς πρύµνης, ὥς ἐδόχει, χυθερνήτης ἐπὶ λόφου 

ὑψηλοῦ άστήχει χάλκεον ἔχων πηδάλιον πενταστα- 

διαῖον τὸ μῆκος ἐπὶ δὲ τῆς πρῴρας ὅσον ᾿τετταράχοντα 

ὠπλισμένοι αὐτῶν ἐμάχοντο πάντα ἐ ἐοικότες ἀνθρώπ οις 

πλὴν τῆς κόµ(ης' αὕτη δὲ πῦρ ἡν καὶ ἐκάετο, ὥστε οὐδὲ 
’ 3 / 3 αἲ ς / ε 3 / 

κορύθων ἐδέοντο. Ἀντὶ δὲ ἵστίων ὃ ἄνεμος ἐμπίπτων 

τη ὕλη πολλῃ οὔση ἐν ἑκάστη ἐκόλπου τε αὐτὴν καὶ 

έφε ε τὴν νῆσον ᾗ ἐθέλοι ὅ 
ἐφειστήχει αὐτοῖς καὶ πρὸς τὴν εἰρεσίαν ὀξέως ἐκινοῦντο 
ὥσπερ τὰ μαχρὰ τῶν πλοίων. 

41. Τὸ μὲν οὖν πρῶτον δύο ἢ τρεῖς ο... ὕστε- 

Ρον ὃ) ἐφάνησαν ὅσον ἑξαχόσιοι, καὶ διαστάντες ἐπο-- 
λέμουν καὶ ἐναυμάχουν. Πολλαὶ μὲν οὖν ἀντίπρῳροι 

συνηράσσοντο ἀλλήλαις, πολλαὶ δὲ καὶ ἐμθληβεῖσαι χατε- 
δύοντο, αἳ δὲ συμπλεκόμεναι καρτερῶς διηγωνίζοντο 

Δ τὰ ὼ / 3 / ς α΄ 3. Α Όν / καὶ οὗ ῥᾳδίως ἀπελύοντο -οἳ γὰρ ἐπὶ τῆς πρῴρας παρα- 
ας Ε ν 

τεταγµένοι πᾶσαν ἐπεδείχνυντο προθυµίαν ἐπιθαίνον-- 
Ν 3 .. Ἂψ/ λ σ ) 3 χ ΦΙ 

τες καὶ ἄναιροῦντες: ἐζώγρει δὲ οὐδείς. Ἀντὶ δὲ χει- 
ο μ ο / ο /’ 3 ὃἃ / 3 / 

ρῶν σιδηρῶν πολύποδας μεγάλους ἐκδεδεμένους αλλή-- 

λοις ἀπερρίπτουν, οἵ δὲ περιπλεχκόµενοι τη ὕλη κατεῖχον 
ο) ν Ν ω 3 / Γ ”/ 

αὐτὴν τὴν νῆσον. "Έθαλλον µέντοι καὶ ἐτίτρωσχον 
ὀστρείοις τε ἁμαξοπληθέσι καὶ σπόγγοις πληθριαίοις, 

4». Ἡγεῖτο δὲ τῶν μὲν Αἰολοχένταυρος, τῶν δὲ 

Θαλασσοπότης' καὶ μάχη αὐτοῖς ἐγεγένητο., ὡς ἐδόχει, 
{ { 

λείας ἕνεκα" ἐλέγετο γὰρ ὃ Θαλασσοπότης πολλὰς ἀγέ- 

λας δελφίνων τοῦ Αἰολοχενταύρου ἐληλακέναι, ὡς ην 
. ΄ Ε) / 3 7" Δ Δ κα / ο 

ἀκούειν ἐπικαλούντων ἀλλήλοις καὶ τὰ ὀνόματα τῶν 

βασιλέων ἐπιθοωμένων. Τέλος δὲ νικῶσιν οἳ τοῦ Αἰο- 
λοχενταύρου καὶ νήσους τῶν πολεμίων καταδύουσιν 
ἀμοὶ τὰς πεντήκοντα καὶ ἑχατὸν χαὶ ἄλλας τρεῖς λαμ.-- 

θάνουσιν αὐτοῖς ἀνδράσιν, αἳ δὲ λοιπαὶ πρύμναν χρου- 
σάµεναι ἔφευγον. Οἵ δὲ μέχρι τινὸς διώξαντες, ἐπειδὴ 

ἑσπέρα ἡ ἦν, τραπόμενοι πρὸς τὰ ναυάγια τῶν πλείστων 
Επεκράτησαν καὶ τὰ ἑαυτῶν ἀνείλοντο" καὶ γὰρ ἐχείνων 

/ κω . 3 

χατέδυσαν νῆσοι οὐκ ἐλάττους τῶν ὀγδοήκοντα. Έστη- 
λΗ Δ / -ω / σα .ν ο σαν δὲ καὶ τρόπαιον τῆς νησοµαχίας ἐπὶ τῃ χεφαλῃ 

σι , .. ; 
του χήτους μίαν τῶν πολεμίων νήσων απ έσας 
τε. ᾿Ἐχείνην μὲν οὖν ο γύχτα περὶ τὸ θηρίον ηό- 
λίσαντο ἐξάψαντες αὐτοῦ τὰ ἀπόγεια καὶ ἐπ᾽ ἀγκυρῶν ! 

ς , 
Εκατον" 

ὃ χυθερν/ ήτης: κελευστὴς δ᾽ 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α. 41, 4». 

οιπιάππα 6ισο, αἱ ἀἴσεραπα, Ἰήαέαπα ππ]ίης. κΏίίο οἸαπιο: 
απππ]ίαδαπο εχαπά[εραίηγ οἱ απαςί τοπαϊσαπ πα οχ]ογία. 
Ποπος. αἶ ΤΕΠΙΟΓΗΠΩ αοἴογΙΠΙ. 5οπ]ίμς5.  Ῥογίυηαιί θµσο 
εγερδ]πηις. ἵπ. ἵρδιπῃ ο5 Ῥοσίϊ, φίαπίοσ(πο πίτα ἀθῃίον 
ρεσίαβαπηας ρεοίαζπ]ογα πα οπηπίάπα, (πα γἷάΙ οσο. ππανίπιο 
αἀπη(ταβ]]θ, Ποπηίπες πΠασΠο5 απαπίαπη ο5ί ἀἰππϊάΤαπῃ σἰαάἵαπι 

ρτοσεγΠίαίς, πιασηΐς ἵῃ ἱπςη]]ς απ παπη (]γεπηῖθιας απατίσαη- 

ἴ65. Νογί απἰάεπι πιο ΙπογεκΙρί]ριας Ιπη]ία τοίριγο, ἀῑσαπι 
{ΑΠΠΕΗ. 

Ἰηδ]Ω εταπί Ίοηπα Πα απ]άθπα, 5εᾶ πον. ΠΙᾶσποροτο 

αἰί, φίαάἰοταπα οἰτοίίοι ορηίατη απηΏῖία σπῶᾳαθ. Τη Πΐς 

παγἰραραπ{ ΥίΤοΓΙΠ Π]ογαπῃ αἆ οοπίαπα γἱβίπΗ, Ἠοτιπα 

(11, τος, τοβ) 

ΡογίΟ αλ αἆ αίταπιαιθ ἱηδη]α Ἰαΐας ἀοίπεερς αρεϊάθηίες 

π{ Τ6µηο5. Ιταμεβαπί οΙΡΓΘΡΣΟ5 π]ασπας 1ρεῖς οππι ταιηῖς 

αίσιο [ο]5: ἵπ Ροίοτῖοτῖ ετο ρατία, ἵπ Ραρρί, τἱ γᾷθ- 

Ραΐπς, σαρεγπαίου εχζε]ςο ἴπ οο]]ε δίαδαί, «πει (τασίαης 

5ρεγπασυ]απα. δίαα Ἰοηβ](αάίπο. Τη Ῥτογα απίεπι θοΓΙΠ 

απαἀτασ]ηία οἴνοῖίες αγηα(ἵ ρασπαβαΠ{, 5Ιπηί]ες α5ᾳπθο(πασπε 

Ποππίθης Ῥτα[εγ(παπα σοπη]5, ΡΓο Πῖς οπῖπη 1σηῖς εταῖ, ἵδαιε 

4Τ4ΕΠΕ : απατο ρα]εῖς ορα5 ποπ. Ἰαβεβαπί. Ῥτο τε[ῖ γετο 

ΙΓΗΘΗ5 ἵπ 5Πναπα, απ πηπ]ία ἵπ ππαππασιε οταί, γοπίας 

εἰππαβαί Π]απα, ἱππρε]]εραίαιπε άπο γεµεί σαραιπα(οι Ἰηδι- 

Ἠοτίαίον. απ{απα Π]ς είαραί, αίαπε Ἱηδμ]α, τε]αῖ 

ΏάΥος Ίοησα., αἲ τοπισίητη οεϊογ]ίου πιογεβαπ{ηΓ. 

44. Αα γρτίπιο ἆπας απί ἴτος ΥγΙάεΡαίηΠ5, ἀεϊπάο αρραγαοτθ 

γα] δεχοθηία., απ ΙπίεΓνα]]ο σαρίο γα απ οοπηπηεγεηέ 

πανα]ο. Μπα]ία Ιπίίατ αἀγοιςίς ρτοΓίς εοπουττεβαπί 1ρῖ, 

πμ] ο οοπβΙοία γοπεπιοπίϊ 5αρππεισεβαπίας : αν. ςἲθῖ 

Ἱππρ]]οϊία ρηρπαβαπί Γοτηίος, πες [ασἱ]6 εχεο]γεραπίαγς 

ΠΑΠΑ ΎΙ οοηςΕα1 οταηί 1π Ῥγουα , αἰαοπίαίοια ο5ίοπάεβαπέ 

ΠΠΑΧΙΠΙΑΙΗ, (ταηδ]Ποηίος ἵπ Πάγος αἴϊοπας οί οράεπα 1Ρῖ 

εἀοπίες; εαρίϊγαπη γθγο ἀπνῖί πθπιο.. Ῥτο [ειγοῖς ππαπῖρας 

Ρο]γροᾶα5. πιασπος, τογϊποίος. ἱρί Ἰηγίορια, Ιπ[οϊεραπί, 

ααὶ «γαια οοπαρ]εχῖ τεπετεηί Ἱηςη]απι.  φασίαθαπί γετο 

οδίτοα απ ἱηρι]α ρααδίταπα Ιπιρ]εγεηί, οἱ [ασετῖ πιαση]- 

ἰπάΐπο 5ροηρίας, ἤδαια γι]πεγαβαπί. 

4». Ῥιας οναί αἰίοτίας οἰαςδῖς Αοοσεπίαιτας, αἰίοτῖας 

Τμαἱαφεοροίες (πιαγὶ Ροίογ) 1 Ῥαρπα Ιπίοτ 1]σς οχοτία 

εταί, αἱ νιάευαίατ, ἄθ ργῶζα. Ὠἱοεραίαν οπῖπα Τ]α]αςδοροίος 

Ίαπι. 

5τεσος ππη]ίος ἀεΙριήποταπα Φο]οσρηίαυτῖ αΏερίςσε, απαπία η 

απα(το ἀαβαίαν αππά. ἱπο]απιανοηί 5ἳδὶ Ἰηγίεσηα, δί τορτη 

ποπηῖμα αρρο]αγοπί. Ταπάςηιι γἰπουπἰ Ἐο]οοθηίαιτϊ π]ι- 

Ίος, αίαπο Ἱηδα]ας Ἠοδῖαπα ἀθηιθισιπί ορηίαπη οἰγοῖίοι οί 

ααἰπαπασίπία, [τος αἰίας ουσ ἱρεῖς τὶς οαρίαπί : τεαπα 

γομηῖς. Ἱηλήρεπίες Γαδιαπί. Ἠί τετο αἰ(αο Ἡπδαιθ εος 

Ῥογβθοιμ!, 5αΏ Ὑεδρεταπα οοπγειςί αἆ παυ[ιασῖα, Ρ]ετασπε 

Ίπ παπα ροίρδίαίεπα τοβερετιί, οἱ τεσερεταπέ 5η : πᾶπη 

ἵρδοτιπα 4ποαπθ ἵπδα]α πο. πηῖπας οοἰοαῖπία 5υΏπιθιβα» 

Γαργαπί., Φίαιπογαηί τογο {τορεριπη ρΗσηςς Ἰηδι]ανίς, ππᾶ ἵη- 

ςι]αγιπα Ποδ( ]Ἴαπι ἵη οπρῖέο οαίῖ 5π8ρεηξα Ρραΐο.. Ἠ]απι Ἰρίας 

ποςίεπα οἵτεα. Ῥε]ααπη , τογ]ης(ή5 30 θα τεπασα]ΐ5 οἱ {αε({ς ᾱλ--. 



1: το 105) 
΄ [ὰ ο, νι 4 . ’ 

πλησίον ὁρμισάμενοι" καὶ γὰρ ἀγχύραις 

λαις, ὑαλίναις, καρτεραῖς. 

ον ; 
ἐχοῶντο µεγά- 

η υ υ ας ορ, 
ΤΠ ὑστεραίᾳ δὲ θύσαντες 

ας ος 
ἐπὶ τοῦ κήτους καὶ τοὺς οἰκείους θάψαντες ἐπ᾽ αὐτοῦ | 
ο {3 ςλ/ λα ρα ερ Ξ ποις 
απεπλεον ρομ-ενοι και ὥσπερ παιανας αοοὺτες. Ταῦτα 

/. / 

μὲν τὰ κατὰ τὴν νησοµαχίαν γενόμενα. 

ΧΧΥΠ. 

ΑΛΗΘΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ. 

ηὺ η] ον να 8Α / η ὄχι ὼ τὸν ἐν τῷ 

1. το απο τουτου µηκετι φερων εγω τήν εν το 
ᾖο ΄ -ω -ω / αν / 

χήτε: δίαιταν ἀγθόμενός, τε τῇ μονῇῃ μηχανήν τινα ἐζή- 
ἔθο- 

ιὸν τοῖχον ἀποδρᾶναι, 

καὶ ἀρξάμενοι διεχόπτοµεν: ἐπειδὴ δὲ προελθόντες ὅσον 

πέντε σταδίους οὐδὲν ἠνύομεν, τοῦ μὲν ὀρύγματος ἔπαυ-- 
σάµεθα, τὴν δὲ ὕλην καῦσαι διέγνωµεν: οὕτω γὰρ ἂν 
τὸ κῆτος ἀποθανεῖν εἰ δὲ τοῦτο γένοιτο, ῥᾳδία ἔμελ-- 
λεν Ἠμῖν ἔσεσθαι Ἡ ἔξοδος. Ἀρξάμενοι οὖν ἀπὸ τῶν | 

οὐραίων ἐκάομεν, καὶ ἡμέ έρας μὲν ἑπτὰ καὶ ἴσας νύχτας 
ἀναισθήτως εἶγε τοῦ καύματος, δγδόῃ δὲ καὶ ἐνάτῃ 
συνίεµεν αὐτοῦ νοσοῦντος ἀργότερον γοῦν ἀνέχα- 
σχε, καὶ εἴ ποτε ἀναχάνοι, ταχὺ συνέµυε. Δε- 
κάτῃ δὲ καὶ ἑνδεκάτῃ τέλεον ἀπονενέκρωτο καὶ δυσ-- 

ὧδες ἦν. τῇ δωδεκάτῃ δὲ μόλις ἐνενοήσαμεν, ὧς, εἰ 
µή τις Ἰανόντος αὐτοῦ ὑποστηρίξειε τοὺς Ὑομφίους, 

ὥστε µηκέτι συγχλεῖσαι, κινδυνεύσομεν καταχλεισθέν-- 
τες ἐν νεκοῷ αὐτῷ ἀπελέσθαι: οὕτω δὴ µεγάλαις δοχοῖς 

τὸ στόμα διερείσαντες τὴν ναὈν ἐπεσχευάζομεν ὕδωρ 

τε ὥς ἔνι πλεῖστον ἐμθαλλόμενοι καὶ τὰ ἄλλα ἐπιτή-- 
δεια" κυβερνᾶν δ᾽ ἔμελλεν ὅ Σκίνθαρος. Τη δ’ ἐπιούσῃ 

τὸ μὲν ἤδη ἐτεθνήχει. 
ο 4. 

τουν δι ἧς ἂν ἐξελθεῖν Ὑένοιτο: χαὶ τὸ ψὲ ἓν πρῶτον 

ἔεν ἡμῖν διορύξασι κατὰ τὸν 9εξ 

εφ 

λ 
ἨἩμεῖς δ᾽ ἀνελκύσαντες τὸ πλοῖον καὶ διὰ τῶν 

αραιωμάτων διαγαγόντες καὶ ἐκ τῶν ὀδόντων ἐξάψαν- 

τες ἠρέμα καθήκαµεν ἐς τὴν θάλατταν: ἐπαναθάντες δ' 

ἐπὶ τὰ νῶτα καὶ θύσαντες τῷ Ποσειδῶνι αὐτοῦ παρὰ 

τὸ τρόπαιον᾿ ἡμέρας τε τρεῖς ἐπαυλισάμενοι το νηνεμία 
γὰρ ην ---- τῃ τετάρτῃ ἀπεπλεύσαμεν. Ἔθνθα ὃ δὲ πολ- 

λοϊςτῶν ἐκ τῆς ναυμαχίας νεκροῖς ἀπηντῶμεν καὶ προσ- 
ὠχέλλομεν, καὶ τὰ σώματα καταμετροῦντες ἐθαυμά-- 
ζομεν. Ἰαὶ ἡμέρας μέν τινας ἐπλέομεν εὐχράτῳ ἀέρι 

χρώμενοι, ἔπειτα βορέου σφοδροῦ πνεύσαντος µέγα 

κρύος ἐγένετο καὶ ὑπ᾿ αὐτοῦ πᾶν ἐπάγη τὸ πέλαγος οὐκ 

ἐπιπολῆς µόνον, ἀλλὰ καὶ ἐς βάθος ὅσον ἐπὶ τετραχο-- 

σίας ὀργυιὰς, ὥστε καὶ ἀποθάντας διαθεῖν ἐπὶ τοῦ χρυ- 

στάλλου. Ἐπιμένοντος δὲ τοῦ πνεύματος φέρειν οὐ 

δυνάµενοι τοιόνδε τι ἐπενοήσαμεν ---- ὃ δὲ τὴν Ὑνώμην 
ἀποφηνάμενος ἦν Σκίνθαρος -- σχάψαντες Ὑὰρ ἐν τῷ 

ὕδατι σπήλαιον µέγιστον ἐν τούτῳ ἐμείναμεν ἡμ έρας | 
τριάκοντα, πῦρ ἀνακάοντες καὶ σιτούµενοι τοὺς ἐχοῦς: 

εὑρίσκομεν δ) αὐτοὺς ἀνορύττοντες. Ἐπειδη δὲ ἤδη 

ἐπέλιπε τὰ ἐπιτήδεια, προελθόντες καὶ τὴν ναῦν πε- 

πηγυῖαν ἀνασπάσαντες καὶ πετάσαντες τὴν ὀθόνην 

ΧΧΥΙΠΙ. ΤΕΒΑ ΗΙ5ΤΟΒΙΤΑΙ ΤΤΕ. ΤΠ. 1, 2. 3247 

:. οσα απεοβῖς, αηδεσοτθ : ΠαΠΙ αποοτῖ5 4ποηαο αἰεβαπίατ 

παρης, Υ]τοῖς, Υαμάϊ5. Ῥορίμάϊο Υοιο το δασγα ἵπ οείο 

Ῥογασία, εερ] σπα ἵη 6ο ταῖς, 5οἰτογιπί Ἰω, οἱ γε]αί 

{ ραπαᾶ5 6Πθ6Πί65. Ίδία 5απί εἴτοα πςπ]αγοιῃ ρασηα μα σοξία, 

ΧΧΥΠ. 

ΥΡΑΑ ΠΙΡΤΟΒΙΑ: ΤΙΡΕΝ 5ΕΟ ΝΡΗΟς. 

{. ΑΡ Ίος πάς {οπιροτα απΠΙ ΠΟΠ αΠΙΡΙΗ5 ΓΘΓΓΠΗ Π]α Πα 

ἵπ οείο γἰίαπα, οἱ οοπηπποτα[ἴοῃα Π]α 5γαναΓες,. οχθιηά{ 

αΠσαπα γα[ἱοπθπη ΠΙαζΠΙΠαΡαγ. Ας Ρῖπιο απῖάσπα ρ]αομῖε 

ἀσχίτο ρανῖείο ῃοι[οςςο απ[ήσοτε, ΙαπηΠμα οχοῖᾶστα ιά 

ὀΦΡΕΙάΠΙΗ5.. ΟΠΙΠΙ γόνο αἆ απίπαπα φίαάἷα Ῥτοργθςςί Π- 

ΓΗ] οΠἹοεΓεπης, Γοάϊοπά{ εοηςΏ]{ο αβ]εείο, Ἱπεεπάειο 51]γαπα 

5ἰααίπιας : ία ᾳπἴρρε πιοτΙέαταπα Ῥε]]παπη; απο [αοίο [αεΠίς 

πορίς [αίηγας αχίία5 οναξ. Α σαπάἰπίς Ιρίαν ρατρας ΙπΙο 

Γ. πσίο θαπα Ἱπορπάίπια5: ας 5ρίθμι ἀῑας {οϊᾶθιππιθ ποοίθς 

ΠΟΠ 5οηςὶί αγάΟΓΕΠΙ; οσίαγο απίθπα ποποσιθ ὥσγοίατθ 6Η Πα 

ἰπίομοχίπιας : Μάρα επίπα {ατάῖας, αἱ 5ἱ Πίατοί, δίαίῖπι ος 

οἸαπάεβαί. Ώεσῖπιο απάδοϊπποΠαθ Ῥ]απα απ αἆ ΠΙΟΓΙΕΙΙ 

βροείαβαί, απο ο]εμαί ππαἰα.. Ὠιποεοίπιο γὶκ ἰαπάθηι απῖ- 

πιαγον(ἴπιις, πῖδί απῖς Το ἸΠαπία 5/[α]οῖσεί ππαχ!]ατος, 

ααοπ]πα5 εἰαιάθιο 1]ο5 Ῥοδαί, ρεγίοπ]απῃ ο-5α πο Ππο]αςί 

ἵπ αάαγοτθ ππα Ρεγίοιης. Ἰαφιο ογο Πας πιασηϊς [Γα- 

Ρ{Ρι15 ἀϊδεμποααίο, ΠᾶΥεΠΙ Ραταγίπας, δἳ ααπα απαπηρ]αγίπια 

Ἱπροβίία, αἱ ποερςςαγῖῖ5 το]ῖαα]ς : 

Βεπίμανας. 

{πας 

σαβεγηαίαγας απ{θπῃ θγαί 

Ῥτονίπια Ίπσο οσίας απ]άθια Ίαπα ογαί ΠΠΟΓ- 

2. ΝΟ5 γογο εχίγαςίαπα πανἰσίαπα, εί ρο; επι Ιηίθι- 

5Ηία (γαδοίαπη, 5Ι5ΡεΠΣΙππαΠ6 ο ἀοπίίθις ρ]ασῖᾶο ἵπ Πιατο 

ἀσπηϊκίπιας. Ταπα {εσο οεεῖ οΠξς6Θῃ5ο ΞαςΤά(ΠΕ 6 Νερίμπο 

[ασία, Ιρίά η ΡΤοΡο ἔτορῶαπ1 οοπηπιοτα(ἵ {πίάπο, ααοᾶ Πιᾶ- 

Ἰαρῖα ε5δοί, απανίο κο]νίππας. Ἠίο ἵπ πππ]ίος 4ο πανα]ί 11ο 

ῥτα]ῖο πιονίαθς Ιποϊάίπιας, ο[[οπάίππασαπε, ας ἀἱπιθηςί 60Γ- 

Ρουα 6Η απιΙγαιίοΠθ 5ΗΠΗΗ5. Αο ἀῑςς απἰάειη α[ᾳιιοί πᾶ- 

ΥΡαΥΙΠΙΙ5 αθγε {οπρεναίο τεῖ : ἀείπᾶε Ώοιθα Παπία Υ6]Ἰθ- 

πηεηί{, Πρι πΙαΡΏ Πα οδί ουίαπι αἱ {οίαπῃ Ιπᾶθ πιαΓθ 60Π6ε- 

Ιαίππα πο ἴπ 5αρογῇοῖα πιοάο, 568 ἵπ απά πα εἴίαπη αἆ απαί- 

{που οἴτοῖίου δἰαάΐα ; Πία υ{ οστοςαὶ ρεγ σ]αοίθιη ἀἰςοαγγαγεπητΙς. 

Ῥηταπίε απ{επα γεπίο , (ππ1 [ΕΓΓΘ ΠΟΠ ΡοβδΕΠΙΗ5, {α[ο απίᾶ 

εχοοαἰίανΊπηα5, οοηδΙΗϊ αποίογο Φοϊπίματο : ε[[οβδο πίτα 

| απααπα 8Ρεοα πιαχίπιο , ἐπβίπία ἵπ Ἠου ἀῑες ππαπδῖπ]Ις, ἃς- 

εεῃςο πηθ, ἵῃ οἴραπα π{θηίας ΡἱδοΙῬι5, απο» Ιπίθυ [οίσπάαπι 

Ἰηγεπίεμαπηα5. ὨεβοϊοπΗ 5 γετο ]άπι πεορθραΓίΐς, ΡγοριθΒαΐ 

ΠΥΕΠΙ ρε]α Ηγπιαίαπη τεγα]δίπιας, Ῥάδεοσπε γεῖο, {απθρα: 



ΧΧΥΠΤΙ. 

ἐσυρόμεθα ὥσπερ πλέοντες λείως καὶ προσηνῶς ἐπὶ τοῦ 
"Ἠμέρα δὲ πέµπτῃ ἀλέα τε ἤδη 

Ἡν καὶ ὅ πάγος ἐ ἐλύετο καὶ ὕδωρ πάντα αὖθις ἐγθχνετο. 

255 ΑΛΗΘΟΥΣ 

πάγου διολισθάνουτες. 

ἃ- Πλεύσαντες οὖν ὅσον τριακοσίους, σταδίους νήσῳ 

μικρᾶ χαὶ ἐρήμῃ προσηνέχθηµεν, ἄφ᾿ ἃς ὕδωρ λαβόν - 

τες --ἐπελελοίπει γὰρ Ίδη ---- καὶ .. ταύρους ἀγρίους 

Οἵ δὲ ταῦροι. οὗτοι 

τὰ κέρατα οὐκ ἐπὶ τῆς κεφαλῖς εἴχον, αλλ ὑπὸ τοῖς 

ὀφθαλμοῖς, ὥσπερ ὁ ὃ Μῶμος Ἰξίου. Μετ) οὐ πολὺ ὃξ 

εἰς πέλαγος ἐνεθαίνομεν, οὐχ. ὕδατος, ἀλλὰ γάλακτος: 
αμ. 

ἐν αὐτῷ ἐφαίν 
ἤ Ἡ 

χατατοξεύσαντες ἀπεπλεύσαμεν. 

καὶ νησος νετο λευκὴ πλήρης ἀμπέλων. 
τν δὲ νῆσος τυρὸς μέγιστος, πάνυ συμπεπηγὼς, ὡς 

ἐμάθομεν, πέντε καὶ εἴχοσι σταδίων 

τὸ περίμετρον. αἱ δ) ἄμπελοι ' βοτρύων πλήρεις, οὐ µέν- 

τοι οἴνον, ἀλλὰ Ἰάλα ἐ εξ αὐτῶν ἀποθλίόοντες ἐ ἐπίνομεν. 

στερον ἐμφαγόντες ἐ 
ον 

Ἱερὸν δ᾽ ἐν µέσῃ τῇ νήσῳ ἀνῳκοδόμητο αλατείας τῆς 

Κηρηΐδος, ὡς ἐδήλου τὸ ἐπίγραμμα. "Όσον δ᾽ οὖν 

Ἰρόνον ἐκεῖ ἐμείναμεν, ὄψον μὲν ἡ γῇ καὶ σιτίον ὑπῆοχε, 
ο) Δ Δ Δ /' Α κο / / σι 

ποτὸν δὲ τὸ γάλα τὸ ἐκ τῶν βοτρύων. Βασιλεύειν δὲ 
« ͵ ν 

τῶν χωρίων τούτων ἐλέγετο Τυρὼ ἡ Σαλμωνέως, μετὰ 

τὴν ἐντεῦθεν πας, ταύτην παρὰ τοῦ Ποσειδῶνος 

λαβοῦσα τὴν τιμήν. 
/ α) ς ’ 3 ρω / / κὣω. ο 

4. Μείναντες ὃ ἡμέρας ἐν τῇ νήσῳ πέντε τῃ ἕχτη 

ἐξωρμήσαμεν, αὔραςι μέν τινος παραπεμπούσης. ο λειοχύ- 

µονος δὲ οὔσης τῆς θαλάττης τῃ ὀγδόῃ δὲ 
΄ 3. / αν Α ο Φ. 3 »ννν Ε) 

πλέοντες οὐχέτι διὰ τοῦ γάλακτος, ἀλλ᾽ ἤδη ἐν ἀλμυρῷ 

καὶ χυανῷ ὕδατι, καθορῶμεν Ανθρώπους πολλοὺς ἐπὶ 

τοῦ πελάγους διαθέοντας» ἅπαντα ἡμῖν 

καὶ τὰ σώματα καὶ τὰ μεγέ έη, πλὴν ᾿ τῶν ποδῶν µόνων: 

ἡμέ ρα 

προσεοικότας 

ταῦτα γὰρ φέλλινα εἴχον: ἀφ᾽ οὗ δὴ οἶμαι καὶ λοτο 

Φελλόποδες. ᾿Ἐθαυμάζομεν οὖν ἰδόντες οὐ βαπτιζο- 

µένους, ἀλλ᾽ ὑπερέχοντας τῶν κυμάτων χαὶ ἀθεῶς 

ὁδοιποροῦντας. Οἱ δὲ καὶ προσῄε σαν χαὶ 
ἡμλις Ἑλληνικῇ φωνη ἐλεγόν τε εἰς Φελλὼ τὴν αὖ- 

τῶνπ πατρίδα ἐπείγεσθαι; μέχρι μὲν οὖν τινος συνωδοιπό- 

αι ἡμῖν παραθέοντες, εἶτα ̓ ἀποτραπόμενοι τῆς ὁδοῦ 

εθάδιζον εὔπλοιαν ἡμῖν ἐπευξάμενοι. Μετ' 

πολλαὶ νῆσοι ἐφαίνοντο, πλησίον μὲν εξ Αριστερῶν Ἡ 

Φελλὼ, εἲς ἣν ἐχεῖνοι ἔσπευδον, ο. ἐπὶ μεγάλου χαὶ 

στρογγύλου φελλοῦ χατοικουµένη: πόρρωθεν δὲ χαὶ 

σταἅ πα κο 

ο 
οε ὀλίγον 

μᾶλλον ἐν δεξιᾶ πέντε μέγισται καὶ ὑψηλόταται, καὶ 

πῦρ πολὺ ἀπ᾿ αὐτῶν ἀνεκάετο. 
δ. Κατὰ δὲ τὴν πρΏραν µία πλατεῖα καὶ ταπεινὴ, 

δη 

πλησίον τε ἦμεν καὶ θαυμαστή τις αὔρα περιέπνευ- 
ἡεῖα καὶ εὐώδης, οἵαν φησὶν ὅ συγγραφεὺς 
ἀπόζειν τῆς εὐδαίμονος Ἀραδίας Οἷον 

ὃ ῥόδων καὶ ναρκίσσων. καὶ ὑαχίνθων καὶ κρίνων 
αλ 

ν οε 

: ; 
αδίους ἅπ έχου σα οὐχ ἐλάττους πενταχοσίων. 

: 

ον) Ἑ- πι 
πο πο 

ος - 

βυ Όσο Ἁ ο Ἔ 
εἰ 

Ὁ ὃ-ν 

Ωκ τον ών µυρρίνης καὶ δάφνης καὶ ἀμπελάνθης, 
τοιοῦτον ἡμῖν τὸ 3δὺ προσέθαλλεν. Ἡσθέντες δὲ τῇ 

ἐλπίσαντες κατ’ 

πλησίον τῆς νήσου ἐγιχνόμεθα. Ἔθνθα δὴ καὶ 

χαθε εωρῶμεν λιμένας τε πολλοὺς περὶ πᾶσαν ἀκλύστους 

καὶ μεγάλους, ποτ αμιούς τε διαυγεῖς ἐξιόντας ἠρέμια 

η 

τς αν 
οσµη και χρηστὰ ἐν μακρῶν πόνων 

ον Ἡ τς 
ὀλίγον ἤδη 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ Β. ο -- 5. (Π. 

{πας φπᾶςί παν]καπίος Τη Ἰων{ πποίπαιο Ῥ]αμᾶο Ἰαῦοπίος ρου 

Βἰποῖοπι. ΟπΙπίο Ίπάε αῑε πδίας Ίαπι Πί, φο]νῖτας οἰασῖος, 
1η αη Παπ τοσΠ{ οπηη]α. 

108. 107) 

3. Τγεσθη{α Γ6ΥΗ1θ δἰίαθία παγΙσαγοταπης, (παπά ἀθ]αίῖ 5ιι- 

της αἆ ἱηςι]απῃ ραγναπ ας ἀεδετίαπι. Ἠϊπο ασια Παυία 

(1απι οπίπῃ ἀε[εεσγαί), οοπ[οοΙδᾳπο ςασἰ{ίαγαπα ορο 5]γος[εῖ- 

Ῥας ἀποβας Ῥαβας, ταγςπῃ πανΙσαγίπιας. Ἠϊ γοτο {αῖ 

ηΟΠ ἵπ αρίΐο Παρεραπί εογηπα, 5εᾷ, αποά Μοπηας νο]εαί, 

58 οομ]ς. Νο ία πηπ]ίο ροςί ἵπ Ῥε]ασις ΙΠίΤαΡαΙΩΗΣ, ΠΟΠ. 

ααπα 1]αά, 5οὰ Ἰαε(1ς. 

Ῥ]επα γίρις. 

Ἰηδυ]α ἵη 6ο οοπδρῖοἰεραίαγ αἶνα, 

Ἐταί απίθια Ίαο Ἰηδη]α «δεις ππαχίπ]ης, 

Ῥ]απο οοπηρασίΗ5, π{ί Ῥοδίοα οσπάο εχρε ΞΠΠΙΗ5, 5ία- 

ἀἴογαπα σπα πο οἱ ν{ρϊπ(] οἰτοπῖία : νῖίος Ῥουτο αγίς ρ]οπῶ: 

ΥΕΡΗΠ1 ΠΟΠ ΥΙΠΙΙΠΙ ἴπάς, 56 Ίας εχρτεδδΗτη ΡΡεβαπλης. 465 

{π πιθάία {ηδυ]α οχδἰγασία εγαί αα]αίος (Γαείοις} Νετε]ᾶϊς, 

αποᾶ δἱρηίβοαβαί Ιη5οτίρίῖο. Οπαπιᾶῖα παν ΤΡΙ ππαΠδῖηας, 

οἵῬηπα ῬαγΙίε αἴᾳπο οὐσοπία ἵδυία ποβῖς Ῥγοβ{, Ροίαπα 

ετο Ίας 4ὲ αγ. Ἠερπατο μῖς τορϊοπίρας ἀἰοθραίατ Έντο 

(6ακεα) Βα]πιοπεῖ β]ία, Ἰάπο ἨΟΠΟΓΕΠΙ, Ῥοδία παπα ἨΊπο ἷς- 

ερδςῖ!{, αὐ Ναρίππο πασία. 

ᾱ. Μονα({ ἴπ ας Ἱησα]α ἀῑο5 φπίπαπα, δρχίο 5ο]νίπς, 

ανα (πἱάσπα πο5 απαάαπα Ῥτοσεαπεπηία, ποῃ ηἰςί Ἰτίρης 

απηεΠ Πο δις πποίο παπί. Οσίαγο ἀἱδ, ΠΟΠ ]απι Ἰαείθο 

παν]σαπίο5, 5οᾷ 5αἱδο πανί οἱ οστηῖσο, ν]άεπηας Ἠοπηῖπες 

πηπ]ίος Ρ6Γ πιαγο ἀἰςουτγοηίος, οπισί εχ Ῥατίε ποβῖς ἱπηῆ]ες, 

εουροπίρας εί δἰαίηνα, Ροὐΐριας 5ο1άπ1 εχεερίς5; Ίος οπΙπ 

Ἰαβεπί ος 519θγε, ἃ πο ΠΕΠΙΡΘ οἰίαπι αρρελαπίαν Ῥραίο 

Ῥ]ο]ιοροάες (ορ {μεᾶσς). ΜΙταΡαπΙας Ιβίίατ 411Π1 γΙά6- 

ΤΘΙΗΙΙ5 1105 ΠΟΠ πιοισί, 56ὖ ορηηεπί65 51ρευ Παοίης, ας 5ἵπε 

πηθία νίαπα [αεἱθηίο5. Αίαπο αἀευΠί Πο5 απ] πο] οἱ 

νῶσα Πησαα ςα[αίαπί, ἀἰοππίαιο ΤΠ 5παΠα 5ο μαἰτίαπα ΡΗΕΊ]ο 

(δαῤεγίαι) οοπίεηάετο. Ἐί αἰἰ(ποιδαθ αχία ουγΓεηίος 

ποβίςουα Πες [αοἰεραπί : ἀοἶπάο αὖ ποδίτα νῖα ἀοβεσίεπίες 

αθίραπ{ (οΠσοπα ποβῖς πανΙσαοπειη ῬγεσαΙ. Ῥο5ί ραπ]]ο 

Ἱηδη]α: αρρατοπί πηνία : Τη ῥγοχίπιο αἆ εἰπὶςίναυι ]ε[ο, 

ἵπ (παπα ΠΠ [ος παραπί, 1τῃ5 ἵΠ ππασπο οἱ γοΙπάο 51ῇεγο 

οοά]βεαία : αἲ ο Ἰοπσίη(αο οἱ ἀεχίγοδΙΠα ππασῖς απἴπηπε 

πηανίπια αἴᾳπο αἰ]ςίπ], α απἱρας ἰσπὶς ατάεῃς 5σεβαί 

ΠΙΗ]{15. 

δ. Ὑοιδς ΡΙΟΤΑΙΗ Ἰαΐία ππα εί Ἠηπη]ς, 5ἰααἰῖς ἀῑδίαης 

ΠΟΠ. πιῖπς (ιΠησοηίϊς. ΖαΠΠ τοτο Ῥτορε εἵαπηας, εἰ ααγᾶ 

απάρᾶαπι οἴγοα πος ερϊταραϊ αἀπηταρ]!5, 5αανῖς, οἱ οὐ οσα, 

απα]οπι Ηοτοδοίας Πἰςίογίοις δρίτανο αἲῑ α [ο]1οἱ Αταθία. Οµαἱε 

οπίπῃ ἃ τοσᾶ» 6ἱ παγοῖςςο, οἱ γασϊηί]ο, εἰ 15, εἰ γἰοῖῖς, 

τηγτίο ῥγῶίογθα εἔ]αμγο, αἴαπο γ1ῖ5 Π0Υ6, {απιδααγε απ άἆαπα 

αά πατος ποβίς αοοϊᾶ[έ. Ὠε]οσίαίΙ οἆοτο εἰ ορίίπια απ (π0 

Ῥο5ί Ίοηρος Ἰάμογο5 41πα 5Ρ6ΓΑΠΛΗ5, Ὠπεγ]ςςίπιο {αΠ1 πο 

να]]ο αὔδαπηας αὐ ἱηδα]α. Ἠϊο οἱ ρογίας τάδηιης ΠΙΗ{05. 

νουπιοίνεα, ἰπίος α Πποιἴρις οἱ «ρα[ίοσο5, Πωίπασιο με]- 



{1 τος - το) 

ἐς τὴν θάλαττα 
ο“. 

μουσικὰ, τὰ μὲν 
να: με 
ἐπὶ τῶν κλάδων" ἆ 

.. - ον αι  ἃ 
λειμῶνας καὶ ὕλας καὶ ὄρνεα 

ο 
ν᾿ ετι οξ 

3 . Ν λ 

τῶν όνων ἄδοντα, πολλὰ δὲ καὶ 
απ /. κοῦφος χαὶ εὔπνους περιεχέχυτο 

σΣ / 

τὴν γώραν" καὶ αὗραι δέ τινες ἠδεῖαι διαπνέουσαι 
ο ο ήν 

ἠρέμα τὴν ὕλην διεσάλευον, ὥστε καὶ ἀπὸ τῶν κλάδων 
ς ϱν ΄' ε) /' . όλ 

κινουμένων τερπνὰ καὶ συνεχἩ µέλη ἀπεσυρίζετο ἐοικότα 
-- »} 3 / δλ/ κ. πλ / ὐλῶ κ ὴ 

τοῖς ἐπ᾽ ἐρημίας αὐλήμασι τῶν πλαγίων αὐλῶν. α 
Λ λ : ν. / 3 ια χθ 3 θ ϱ/3 ο 

μὴν καὶ ῥοὴ π μπρος Ἰκούετο ἄθρους, οὗ θορυθώδης, 
ἀλλ) οἵα γένοιτ᾽ ἂν ἐν συμποσίῳ, τῶν μὲν αὐλούντων, 

τῶν δὲ ἐπαινούντων, ἐνίων δὲ κροτούντων πρὸς αὐλὸν ἢ 

χιθάραν. 
” 

6. Τούτοις ἅπασι Χκηλούμενοι κατήχθηµεν, ὅρμί- 
Σ 

σαντες δὲ τὴν ναῦν ἀπεθαίνομεν τὸν Σκίνθαρον ἐν αὖτ τἩῃ 
ες ος 

καὶ δύο τῶν ἑταίρων ἀπολιπόντες. Ἡροϊόντες δὲ διὰ 
ος . δν 

λειμῶνος εὐανθοῦς ἐντυγχάνομεν τοῖς φρουροῖς καὶ 
ε ς ολΗ ριπόλοις, οἳ δὲ 

ή μα σας 
οὗτος γὰρ μέγιστος παρ᾽ αὐτοις δεσμός 

τ Ν 2 ςολ 3 ΄ ια 
ς τὸν ἄρχοντα, παρ ὧν δᾗ καθ’ ὁδὸν ἠκούσαμεν ὣς 

εὶ ὃς ; ΟΕ 
ἡ μὲν νῆσος εἴη τῶν Μακάρων προσαγορευοµένη,, ἁρ- 

- αντ τον .ᾱ 9 
γὸς δὲ ὃ Κρὴς Ῥαδάμανθυς, Καὶ δὴ ἀναχθέντες ὡς 
ος / 

αὐτὸν ἐν τάς δικαζοµένων ἔστημεν τέταρτοι. 

7. ν δὲ ἡ μὲν πρώτη δίκη περὶ Αἴαντος τοῦ Τε- 
ο .. - ο . 

λαμῶνος, εἴτε χ6ἡ αὐτὸν συνεῖναι τοῖς ἥρωσιν εἴτε καὶ ; 5 ι 
μή: κατηγορεῖτο δὲ αὐτοῦ ὅτι µεικήνοι καὶ ἑαυτὸν ἄπε- 

κτόνοι. Τέλος δὲ πολλῶν ῥηθέντων ἔγνω ὃ Ῥαδάμαν- 

θυς, 
Ἶ κράτει τῷ Κῴῳ ἰατρῷ, ὕστερον δὲ σωφρονή-- ναι Ἱπποκράτει τῷ Κῴῳ ἰατρῷ, ὕστερον ὃς σωφρονή 

σαντα µετέχειν τοῦ συμποσίου. 
ν : 

8. Δευτέρα δὲ ἦν χρίσις ἐρωτικὴ ., Θησέως καὶ Με: 
εν απ ρς 7 ον τα 

νελάου περὶ τῆς Ἑλένης διαγωνιζοµένων, ποτέρῳ γρὴ 
φις .ω πα 

αὐτὴν συνοικεῖν. Καὶ ὃ Ῥαδάμανθυς ἐδίκασε Μενελάῳ 
ος . τν , π 

συνεῖναι αὐτὴν ἅτε καὶ τοσαῦτα πονήσαντι καὶ 
νε ύσαντι τοῦ γάμου ἕνεκα: καὶ γὰρ αὖ τῷ  Θηοᾶ καὶ 

ἄλλας εἶναι γυναῖκας τήν τε Ἀμαζόνα καὶ τὰς τοῦ Μί- 
ή 

γωος πατέρας. 

ϱ. Τρίτη δ) ἐδικάσθη 

τῷ -- καὶ 

Τ ῃ 
/ 7 

ἀήρτε 

ες ; , 
δήσαντες ἡμᾶς ῥοδίνοις στεφάνοις 

ἐστιν --- ἄντγον 

ει τῶν ὃ 

-Β - ρα. ο ος 
νῦν μὲν αὐτὸν πιόμενον τοῦ ἑλλεβόρου παραδοθῇ- 

πρ; 

ε) Φρα 

. προεδρίας Ἀλεξάνδρῳ 
' ' 

ο. καὶ 
α -. 

Ἄννί6 Ὃ 

παρὰ κο Όρον τὸν Πόρο τὸν το ο 

10. Τέταρτοι δ) ἡμεῖς προσήχθημεν' χαὶ ὃ μὲν 

ἤρετο τί παθόντες ἔτι ζῶντες ἵ ἱεροῦ χωρίου ἐπιθαίημ. μεν. 

-ἡμεῖς δὲ πάντα ἑξῆς διηγησάµεθα. Οὗτος δὴ µετα- 

στησάµενος ἡμᾶς ἐπὶ πολὺν χρόνον ἐσκέπτετο χαὶ τοῖς 

συνέδροις ἐκοινοῦτο περὶ ἡμῶν. Συνήδοευον δὲ ἄλλοι 

τε πολλοὶ καὶ Ἀριστείδης ὃ δίκαιος ὃ Ἀθηναῖος Ὡς 
ὃ' ἔδοξεν αὐτῷ, ἀπεφήνατο τῆς μὲν φιλοπραγμοσύνης 
καὶ τῆς ἀποδημίας, ἐπειδὰν ἀποθάνωμεν, δοῦναι τὰς 

εὐθύνας, τὸ δὲ νῦν ῥητὸν χρόνον µείναντας ἐν τῇ νήσῳ 
καὶ συνδιαιτηθέντας τοῖς ἥρωσιν ἀπελθεῖν. 

καὶ τὴν προθεσµίαν τῆς ἐπιδημίας μὴ πλέον μηνῶν 
ἑπτά. 

11. Τοὐντεῦθεν ἡμῖν αὐτομάτων τῶν στεφάνων 

περιρρυέντων ἐλελύμεθα καὶ εἲς τὴν πόλιν ἠγόμεθα χαὶ 
εἰς τὸ τῶν Μακάρων συµπόσιον. Αὕτη μὲν οὖν ἡ πό- 

ΗΕΟΙΑΔΟ5, 1. 
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Ἰαοῖᾶα ρ]ασῖάε εχειηίῖα η ππατε : αἆ ως ρταία, εἰ εἴἶνας, 

6ἳ ΕΛΠΟΓΑ5 αγε», ἴπηι η Πίογίρας πιοδπ]απίας, ἔππα πη]ίας 

ἵη αΠ1ΐ5. ΑθΓ Ῥοιτο ]εγῖς δἱ πιο]Πέευ «ρίταης οἰτουπη[α σεις, 

τορῖοηϊ ειαί, αἰαπε αγ αποράαΠα 5υάγες Πεπῖ Παία. 5ὔναπι 

πποίαραν{. Ἠαφιε εί α ταπηῖς πηοῖῖς Ἱποππᾶα Ροιρείμασπο 

επηίῖσα ςἱρῆαραπέ, φἰπηῖ]α οππΐρας αἱ αἲ οὐ αἲς Π5έι]ῖς 

Ἰη Ίοςο ἀθδετίο τοάηίαγ.  5εᾷ εΙΠΙΟΓ αἰἶαπα παϊςές οχαι]- 

ἀἰεραίας, πον. Π]ο (απιπ]ίποξας, 5ο απα]ῖς οπἴαίηγ ἵηπ οΟΗ- 

γίνίο, Πππαπίίρις ας Πρίας, αλῖς Ἰαπᾶσπίΐδας, Ρἰαπάεη- 

Πρας αἲ Ερίαπι ομαγαπηγε αἰῖς. 

6. Ἠΐδεε οππηΐρας ἆππι ἀεπιπ]οεπιατ αρρι]ῖπηας, Εγπλαία- 

απο ἵῃ Ῥογία πανί, οπορπαἴπηας, τε]ἰοῖς ἵῃ οα 5οιπίματο 

οσπι ἆπορας φοος. Ῥτοστεςςί ρου Ρταίαπι Ποπάππε, ἵη 

Ργοβε(Ιαπ]ο5 εηςίοᾷες Ἱποϊαίπις, απὶ τοφεῖς πος οοτοηῖς 
γΙποίος (ἀππῖςςππαπη Ίου αριιᾷ Π]ος γἰπευ]απι ο5ι) αᾱ Ρείη- 
εἴρεπι αάπχετε; α φαἱρης ἵπ γία απαϊνίπιας Ίαηο ο5ςθ 
Ῥεαίογηπη απ γοσαίαχ Ἱπδυ]αμα, οἱ Ἱπιροιίατα ἵῃ οᾳ Π]ια- 
ἀαπιαπίμηπη ΟγείδηΣοπι. Ζαπι ἀεάποιί αἲ Π[απα, απαγ[ῖ 5ίο- 
Ππηια5 {Π 5ετῖε ΘΟΓΗΠΙ απ] Παάἱζαπαϊ ογαΠ{. 

7. Ῥπιαπα πάἱοῖαπι οταί ἄς Τε]απιοπίο Αἶασο, αἰτυὰ 

ρα 5ἱΐί επι γοιδατί ουσ Πετοῖρας απ Ποπ. Αοοιδαβαίατ 

ἁπίθπι Ίου ποπιῖπε, αποᾶ [απίοσις Γαἶςεεί αἴσιο Ίρ5ο πάς 

5)ρῖ Ππιπ]ίσδοί. Ταπάεηα φπαπι ππ]ία αἰτίππᾳτο ἀῑσία ο5δοηί, 

Ῥοπιπρῖασί Ἀμαάαπηαπί]ς, Ίαπι. απἶάσπι Πείεροτο Ροίο 

{ναδεγείατ Ηϊρρουγαίϊ 600 πιοβῖοο, ἵπ Ροδίδγαπα αΏῖ τοςῖ- 

Ρηΐςςεί, οοηγ]νῖο αἀμιρεγείατ. 

δ. Αἴίεταπι εγαί απια{ογῖαπα {αάϊοίαπα, Τήθ56ο οἱ ἨΤοπο- 

Ία0 46 Ηε]επα εοπἰοπᾶεπ{ῖθας, εαπη π{το θα Ἠαβίίατα ἀθροτεί. 

πααϊσαντί(πο Βἰαάαπιαπί]αας Ἰ]απι ος5ο οιπῃ Μεμείαο, ααὶ 

πυρίίαταπα Πας οαξα {οί Ίαάμογος, Ροιΐου]α {οἱ 5αβ!ῖςσοῖ : 

εἴοπίπι Τμοςεο αἶῖαδ 4πο(πθ θςςα Πιπ]ίεγες, ΑΠΙΑΚΟΠΘΙΙ 

Ἠ]απα, εἰ Μποῖς βίία5. 

9. Τετίία εαπδα Ἰπάϊοαία ος ἆε Ίοσο απ{ᾳπίοτθ Ιπίος 

Αἰεχαπάταπα ῬηΠρρϊ οί Ηαππίρα]εη Οατ(ασἰπίδηδεα οἱ 

Ριήπιᾶς γίδιπα οσί ἀεβενῖ ΑΙεχαπάτο, ας εε]]α οἱ Ροδῖία οςί 

Ἱαχία ΟΥτΙΠΙ ΠΙαΙΟΓΕΠΙ Ῥθγδαιῃ. 

10. ΟπαΓἱ πος αἀπιοί! 5πππας.  Αίήπα Π[α απἴάετη ἵη- 

τεγγοσανέ, απα το ἱππρι]ςί γἰνί α. Πο 5α0ΓάΠΑ ΤοβίοΠΕΠΗ Ἱῃ- 

Ειοςθί 556ΠΙΗ5 : πος Ὑθγο οππῖα ἀ4είποορς οπᾶνιαγΙπ]ς. 

Ιδίε απίοπι ποβῖς 5εοθίεταο αΠηπαπίαπα ᾖηφεῖς, ἀἴα οοηςῖ- 

ἀεταβαί, 5αἱσαιιθ ΟΗΠ1 α5κθδςοτίρης οοπηπημηῖσαί ἄς ποβίς. 

Αἀεταπί εηῖπα 1! ἵπ οοΠ5ΙΠο {πα αἲῆ ρ]ατος, ἔππα Αγὶςάος 

ἠπσίᾳς Αλεπ]εηςί, ΟπΠ1 γογο ΥΙδαπη 1ρςί ο55εξ, ΡΤΟΠΙΗ- 

αγ] ουποδί{αῖς απἰάοπι εἰ Ῥτο[εοιῖοηῖς Ῥαπᾶς πο, 

αρ πποτία! βαἰσεεπις, ἀαίπτος : Ίαπι γοτο ἀῑσίο {επηρυτθ 

η Ἱηδυ]α πιοταῖ, αἱ εοηπγίοία Ἰθγοσπα αδὶ, αὐίτεπιις. 

ΟοπςΠ(αῖξ απίοπα εἰῖαπα ἀἴθπαι εοπηπιοσα(1οπῖς, πο Ρ]ας 5ερίεια 

ΠΙΕΗΣΙΡΗ5 ΠΊΔΠΘΤΟΠΠΙΙ5. 

11. Ἠϊπο 5ηα ποβῖς 5ροπία ἀεβασπίῖρις οογοπῖς Ιμεγα[] 

η απῬεπα. Ιπιτοάαοιϊ δππηα5 εί αἆ Ῥοαίοτιπῃ οοηγ]γίαπι. 

Ἠτς μιη5{οία απγθα: πιωη]α οἰτουπηροξ]ία 5ππαγασαἴπα : Ροι τῶ 
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ν δ 

λις πᾶσα χρυσΏ τὸ ὃ 

πύλαι δέ εἰσιν ἑπτὰ., πᾶσαι μονόξυλοι χινναμώμ.ιινοι" τὸ 

μέντοι ἔδαφος τῆς πόλεως καὶ ἡ ἐντὸς τοῦ τείχους γἩ 

ἐλεφαντίνη: γναοὶ δὲ πάντων θεῶν ϱηρύλ) λου λίθου ᾧχο- 

δοµημένοι, καὶ ῥωμοὶ ἐν αὐτοῖς µέχιστοι | μογόλιθοι ἅμε-- 

ορήσα ἐφ᾽ ὧν ποιοῦσι τὰς ἑκατόμθας. Περὶ δὲ τὴν 

πόλιν ῥεῖ ποταμὸς µύρου τοῦ κχαλλίστου τὸ πλάτος πεή- 

βασιλικῶν, βάθος δὲ πεντήκοντα» ὥστε 

νειν  ταρως. Λουτρὰ δέ ἐστιν ἐν αὐτοῖς οἶχοι μεγά- 

λοι δάλινοι, τῷ χινναμώμῳ ἐγκαόμενοι” ἀντὶ μέντοι 

ὕδατος ἐν ταῖς πυβοις ὃ δρόσος θερμή ἐστιν. 

᾿Εοθῇτι δὲ χρῶνται ἀραχνίοις λεπτοις, πορφυ- 

Λὐτοὶ δὲ σώματα μὲν οὐκ ἔχουσιν, ἀλλ᾽ ἀναφεῖς 

7σων ἐχατὸν 

ος αμ πο μι νο. αμ Β / 
χαὶ ἄσαρχοί εἶσι, μορφὴν δὲ καὶ ἴδέαν µόνην ἐμφαι- 

γουσι, χαὶ ἀσώματηι ὄντες ὅμως συνεστᾶσι χαὶ χινοῦν-- 

ται καὶ νεα χαὶ Φωνὴν ἀφιᾶσι, καὶ ὅλως ἔοιχε 

γυμνή τις ἡ Ψυχἠ αὐτῶν περιπολεῖν τὴν τοῦ σώματος 

ὁμοιότητα περικειµένη" ε εἰ γοῦν μὴ ἄψαιτό τις; οὐκ ἂν 

ἐλέ]ξειε μὴ εἶναι σΏμα τὸ ὁρώμενον: εἰσὶ γὰρ ὥσπερ 

σχιαὶ ὀρθαὶ, οὐ μέλαιναι. ΓΓηράσχει δὲ οὐδεὶς, ἀλλ᾽ 

ἐφ᾽ ἧς ἂν δλικίας ἔλθη παραμενει. Οὐ μὴν οὐδὲ νὺξ 

παρ αὖ τοῖς γίγνεται», οὐδὲ ἡμέρα πάνυ λαμπρά: καθά- 

περ γὰρ τὸ λυκαυγὲς ἤδη πρὸς ἕω µηδέπω ἀνατείλαν-- 

τος ἡλίου., τοιοῦτο φῶς ἐπέχει τὴν ΥΗΝ. Καὶ μέν τοι 

καὶ ὥραν μίαν ἴσασι τοῦ ἔτους' ἀεὶ γὰρ παρ αὐτοῖς 

ἔαρ ἐστὶ καὶ εἷς ἄνεμος πνεῖ ὅ ζέφυρος. 

χώρα πᾶσι μὲν η πᾶσι 

σχιεροῖς τ 

σι χαὶ κατὰ μηνα ἕκαστον ν καρποφαροῦαν 

. ) 

εἰ ο) 
τν τν αδ / 
οΦσοεχαφοροιξ 

τὰς δὲ ῥοιὰς χαὶ τὰς μηλέας καὶ τὴν ἄλλην ὀπώραν 

ἔλεγον μὲν εἶναι τρισκαιδεκάφορον' ἑνὸς γὰρ μηνὸς τοῦ 

παρ' αὐτοῖς Μινώου δὶς Ὑαρπασορεε, Ἀντὶ δὲ 

οἳ στάχυες ἄρτον ἔτοιμον ἐπ᾽ ἄκρων. Φύουσω ὥσπερ 

μύκητας. Πηγαὶ δὲ περὶ τὴν πόλιν ὕδ δατος μὲν πέντε 

καὶ ἔ ξήκοντα, χαὶ τριακόσιαι, μέλιτος δὲ ἄλλαι τοσαῦ-- 
πεντακόσια: μικρότεραι μέντοι αὗται " 

α ον. γάλακτος ἑπτὰ καὶ οἴνου ὀκτώ. 
.. Τὸ δε συμπόσιον ἔξω τῆς πόλεως πεποίηται ἐν 

τῷ Ἠλυσίῳ χαλουμένῳ πεδίῳ: λειμὼν δέ ἐστι κάλλι- 

στος χαὶ περὶ αὐτὸν ὔλη παντοία. πυχνὴ, ἐπισχιάζουσα 

τοὺς κατακειµένους, καὶ στρωμνὴ μὲν ἐκ τῶν ἀνθέων 

ὑποβέθλητ αι. Λιαχονοῦνται δὲ καὶ διαφέ βουσιν ἕχαστα 

οἳ ἄνεμοι πλήν γε τοῦ οἰνοχοεῖν τούτου γὰρ οὐ δέονται; 

περὶ δὲ τὸ συµπόσιον ὑάλινά ἐστι µε γάλα δένδρα τῆς 

διαυγεστάτης ο λονα χαὶ Χαρπός ἐ ἐστι τῶν δένὸ ὅρων τού-- 

των ποτήρια παντοῖα καὶ τὰς χατασχευὰς καὶ τὰ µε- 

γέθη. ᾿Επειδὰν οὖν παρίη τις ἐς τὸ συµπόσιον, τρυ- 

γήσας ἓν ἢ καὶ δύο τῶν ἐκπωμάτων παρατίθεται, τὰ δὲ 
αὐτίκα οἴνου πλήρη Ὑίγνεται. Οὕτω μὲν πίνουσιν, 
Ἀντὶ δὲ τῶν στεφάνων αἳ ἀηδόνες καὶ τὰ ἄλλα μουσικὰ 
ὄρνεα ἐκ τῶν πλησίον λειμώνων τοῖς στόµασιν ἄνΏολο- 

γοῦντα κχατανίφει αὐτοὺς μετ ᾠδῆς ὑπερπετόμενα. 

Καὶ μὴν καὶ ιυρίζονται ὧδε: νεφέλαι πυχναὶ ἀνασπά- 
σασαι μύρον ἐκ τῶν πηγῶν καὶ τοῦ ποταμοῦ χαὶ ἐπι- 

- 

ται, µύρου δὲ 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ Β. 49 -- 14. 

ριον 
ἑ τεῖχος περίχειται σμαραγδινου: | 

κ. 

ας τπτ -- ιβ) 

εορίσιη οχ ΠΟ. 5ἱησι]α (γαπςο. οἸαροταία οἵηπαΠΙΟΠΗΙΗΣ « 

«οἰήπη πιἨίς, αποάαπα Ππίτα ΠΠΙΤΟΡ ΓθΥος οδί, ΟΕ ΗΤΠΘΙΠΗ : 

ομηρία οπιπίαπα. ἀδοταπα ο Ώοιγ]]ο σεπππα οράϊ[Ποσία οἱ αἰ- 

τατῖα ἴπ 15 ππαχίπια, αχ πα πεπιπ]ᾶ απιε[Ἰγδίπα, ἵη απίθας 

Ἠοσαίοπιρα» [αοἰαηί, Οἵτομπα α1Ῥενη Πη1{ απιπῖς πα σηἰῖ ρ]- 

οποιτίπαῖ, ο] 5 Ἰαἴιᾶο οδηίπα ο Ώ/ΓοΓΗΠΙ τεβΤογΗ Πα Ῥεο- 

Γαπάτίας απίοπι (πἱπαπαρ]πία, αἱ παίος ἵη ο {ας1ἱ6.. Ῥαϊποα 

ευηί 115 ὤάος πάσης», ΥΙ{Υ6, ΟΙΠΠΑΠΙΟΠΙΟ ταροταία : 

ΥαγΙΠΗ ΡΓο ααπα 1η 5ο]ῖς οδἰ τος σας. 

15. Δά γεδ ατα παπί γ αΓΑΠΕΑΓΙΠΙ Τα]ῖς {οπαίθης, Ρήτρι- 

ταῖς. Οοτρογα απἰάθηα 1ρ5ῖ ΠΟΠ αβοηί, 5ο {αοίαπα ο[[ασίπηι, 

σατηῖς αχρετίες, οἱ βσιταπη 5οἶαπῃ αἴαια 5ρεεῖεπα οδίοπά η, 

ας Ησοί εοΓροτα ΠΟΠ Παβθαπί, ἵαπποη. δίαπί, ππογοµίας, 5ὰ- 

Ῥϊσηί, Υουθπα ο πί. ΕΙ οπιπῖπο νάείαν πᾶα. αποὔαπη- 

πηοάο. απίπα ΠΙογΙ. ομναιδατῖ, 

Ἱπαπία οοτρονῖς. ΝΙδί οηἵπα {ομσοίί α[απῖς, Παιᾶ οοπγίη- 

σαχ οοΥρί5 ΠΟΠ 6556 Τὰ αποά γ]άεί : 5αΏ{ ο μπα πας πηρα» 

ογθοία”, ΠΟΠ π]σνςν. ΦΕΠεδοῖί πογο πεπιο, 564 πα ερἰα{ο Ίμας 

νοπογέ, ἵῃ οἩ ΠηαΠαί. 6ΓΙΠΗ Πθ(Π6 ποχ αριιά Η]ος ο5{, πεσιε 

ἀῑςς Ρ]απο οἶατα : 5εᾷ απα]ο ο5ί παπα ἀΠπου]απα, 5οἷἱθ ΠοΠ- 

σπα οχοτίο, [α1ῖ5δ Ίαν. {αίγαπα Π]απα ομίποί. παπα απ 

πηο(ο αππῖ {οπιροςίαίοπη ποτπ{ : 86ΠΙΡΟΤΓ οπίπι αρα Ἠ]ος 

του ο5ί, οἱ ππι5 Παί γεηίας, Ζερηννα». 

13. Βορίο Πονῖθας οηπίρας, Ῥ]απβίσαο {απ ππαηδπείῖς 

ἴαπα απηρτοδίς νῖπεί, γιος απἶάσπι ἀποήοσίος [ογαςες, 

ππθηδῖρις ἰπσι]ῖς (ποίαπα [ογαπί, Ῥηπίσας γενο α1Ἠοτος, 

οἱ πηα]ος,, οἱ το]ί(ας [γηρίογας ἀἰοεραπί οιἵαπη Τε εἰ ἀθοῖε 

[γα Ρἱ5 ΠΘΙΠΡΘ ΠΠΟ ΠΙΘΗΣ6, αμΙ Μίποις αραᾶ 1ος οδί. Ῥτο 

{Π160 Ρίος ΡάΠ65 ]401 Ρατα{ος ἵπ ΞΙΠΊΠΙΟ ῥγοάποηΕ, γο]αξ 

Γ1Ἠ5Ο5.. Ἐοπίες οἴτοα πτΏοπα ααπς (π]πααε εί 5οχασ]ηία 

5πρτα {πδυθηίο5, τηθ]ῖς {οίϊίάεπα αλ, ππςαοπ{ῖ απίεπα φἵη- 

ποπ, Ἠϊ {αππΕΠ ΠΠΙΠΟΤΟΣ; Παν] Ἰαεί15 5ερίεπα, οἱ οσ{ο τηῖ, 

14. Οαπα[Ιο οχίτα πΥῬεήη 5ἰταοία οσί, ἵπ οο απῖ γοσαίας 

οππρας Εἰγδίας.  Ἐδί απίοπ Ῥναίαπα ρυ]ομθγΙπΙΗπη, εί 

οἴτσα. Ἠ]λιά 5να ναρῖα, ἆθηξδα, αοοπηη μοίρας απρναα 

[ασίοης : 5ἰίτασα]α 4ο Ποιΐρης τοςίΐς εαρ]οεία οδί. ΜΙΠΙςίταπε 

οπηηία οἱ Ίο Ί]αο Γουπηί γοηῖ, Ρις (ο(παπη. απο γἴπα 

πο ΠΠ ΙΠΟΠΗΙ : Ίου θΠΙΗΙ ΠΙΠΠ ορΗ5 εδ, 5ο 5υπί αγΏογ6ς 

οἴνοα οΦΠΑΠΟΠΕΠΗ γ Τίτος, ΠΙαΡηΩΣ, 6 γΙτο ρε ποἰΚΙβδίπιο 

οἱ κυπί ασίης. Ἠαναπα ατΏογαπα Ῥοσυυσ]α νατία οἱ Πριτῖς εἰ 

πιαση(πάΊπο, Οππ Ιστ αἀγεπῖί αΠηαῖς ἵπ οσρηαΙἴοπεΠα, 

ἀθοργρίαΠα ΠΩ ΔΠΓΕΓΗΠΊΥΕ Ρούπ]ογΙπα 5ἳΡί αρροπῖί; αἱ λα 

ςἰα{ΐπι νἱηῖ ρ]οπα Ππί : οἱ δἷο ὈἱρΠέ. Ῥτο οογοβῖς Υθγο ]η5εῖ- 

πία οἱ ανος αἰία 6ΠΟΓ οκ γἱοϊπίς Ῥγα[ῖς Ώοτε5 γοδίτῖ5 

Ἰουίος Ιηδίαν ηϊνίς Τη οο5 «ρατβιΠ{, οσπι οαπία δαρεγγοαπίο5. 

τηβυομίῖ5 αποππο ροιαπάαπίας, Ἠππο Π πποᾶσπι : 4εηξ 

προς Ῥήρυπί ο Γοπίῖρας ας Παγῖο πησαθπίπα, ἀοϊπᾶς ἵπι- 

αἰπη ΠΠ ἴποπα (παπάαΠ 



απ, πα, .. ΧΧΥΠ. ΥΕΝ 1 

τᾶσαι ὑπὲρ τ [ 
ἳ ν ο ον { 

ταν ὕουσι ελεπτὸν ὥσπερ δρύσον. 
ος πε 

. Ἔπ δὲ ς Ὅ δείπνῳ μουσικη τε καὶ ᾠδαῖς σγο- 

ἷὃ δὲ αὐτοῖς τὰ τοῦ Ὁμήοου ἔπη µά- ΝΑ τος ται δὲ αὐτοῖς τὰ τοῦ Ὁμήρου ἔπη | 
ς ; - ος 

λιστα" καὶ αὐτὸς γὰρ πᾶρεστι καὶ συνευωχεῖται αὐτοῖς 

ὑπὲρ τὸν ᾿Οδυσσέα κατακείµενος. Οἱ μὲν οὖν Ἰοροὶ 
ἐκ παίδων εἰσὶ καὶ παρθένων" ἐξάρχουσι δὲ καὶ συνᾶ- 

- ον δς 
δουσιν Εῦγομός τεδὸ Λοχρὺς καὶ Ἀρίων ὃ ὃ Λέσόιος καὶ 

/ πρ ο μα ση 
Ἀγακρέων καὶ Ἔτησ σίχορος: καὶ γὰρ τοῦτον παρ’ αὐτοῖς 

ἐθεασάμην, ἤδη τῆς λένης αὐτῷ διηλλαγµένης. 
' 

Ἐπειδὰν δὲ οὗτοι παύσωνται ἄδοντες, δεύτε Ἔρος. 7ορὸς 
ζ 

παρέρχεται 
ς 

Ἐπειδὰν δὲ 
ας : 

ἐπαυλεῖ τῶν ἀνέμων καταρχόντων. 
; «ος. 

16. Μέγιστον δὲ δὴ πρὸς εὖφ Ῥροσύνην ἐχεῖνο 
Ἴ 

σι’ πηγαί εἶσι δύο παρὰ 
ο ὃς τούτο ἡ δὲ ἡδονῆς' ἐκ τούτων 

ας 
εὐωχίας πίνουσι χαὶ τὸ 

. 

Γ λ 
ἐκ κύχνων χαὶ Χελιδόνων χαι ἀηδόνων. 

καὶ οὗτοι ἄσωσι, τότε ἤδη Π πᾶσα ὕλη 

ο 

τὸ συμπόσιον, ἥ μὲν Ἰέλωτος, 
ἕγ τέρας πάντες ἐν ἀρχἩ τῆς 

Λοιπὸν ἡδόμενοι καὶ γελῶντες 
τῷ διάγουσι. 

Ξ κά αὶ 
17. Βούλομαι δε εἰπεῖν καὶ τῶν ἐπισήμων οὕστινας 

παρ αὐτοῖς ἐθεασάμην' 
πε αι ἃς  τσμ ας πλην νε σου Λο ἥ τοὺς ἐπὶ Ίλιον στρατεύσαντας πλήν γε τοῦ Λοχροῦ 

Αἴαντος" ἐκεῖνον δὲ μόνον ἔφασχον ἐν τῷ τῶν ἀσεέῶν 
υπ ”/ 

χώρῳ κολάζεσθαι. ἈῬαρθάρων δὲ Κύρους τε ἀμφοτέ- 
ς νι ὃς ν. 3 / μοι Θ νο ῃ ) 
ρους καὶ τὸν Σχύθην Ανάχαρσιν καὶ τὸν θρᾶχα Ζάμολ- 

Ἅ ν 
ἔιν καὶ Νουμᾶν τὸν Ἰταλιώτην, καὶ μὴν καὶ Λυκοῦργον 

ι ἀ 3 

τὸν Λακεδαιικόνιον καὶ Φωχίωνα καὶ Τέλλον τοὺς Ἀθη-- 
/ ας ος 9 νὺ Φλ λ 

ναΐους, καὶ τοὺς Ανα ἄνευ Περιάνδρου. Είδον δὲ καὶ 
Σωκράτην τὸν Σωφρονίσχου ἀδολεσχοῦντ α μετὰ ἵΚΝέ- 
στορος καὶ Παλαμήδους” περὶ δὲ αὐτὸν ἦσαν ἄκινθός τε 
ὁ Λακεδαιμόνιος καὶ ὃ Θεσπιεὺς Νάρχισσος χαὶ ΄}λας 

καὶ ἄλλοι πολλοὶ καὶ καλοί. Ἰκαί µοι ἐδόχει ἐρᾶν τοῦ 

"'Ὑαχίνθου τὰ πολλὰ χ γοῦν ἐκεῖνον διήλεγχεν. ἛἘλέγετο 
δὲ Χαλεπαίνειν αὐτῷ ὅ Ῥαδάμανθυς χαὶ ἠπειληχέναι 

Ἡ πολλάκις ἐκθαλεῖν αὐτὸν ἐκ τῆς νήσου, ἣν φλυαρῇ καὶ 
3 / νι ω  / δλ γεῖσθαι. λάτων δὲ μὴ ἐθέλῃ ἀφεὶς τὴν εἰρωνείαν εὐωχ. ἴσθ Π Ν 

μόνος οὐ παρῆν, ἀλλ Ελεγετό καὶ αὐτὸς ἐν τῇ ἄναπλα- 

σθείση ὑπ αὖτ οὓ πόλει οἰκεῖν χρώμενος τῇ πολιτεία 

καὶ τοῖς γόμοις οἷς συνεγραφεν. 
ῃ 

18. Οἱ μέντοι ἀμφ) Ἀρίστιππόν τε και Ἐπίχουρον 
-ω 3 -- Ὑ Δ 

τὰ πρῶτα παρ᾽ αὐτοῖς ἐφέροντο ἠδεῖς τε ὄντες καὶ χε- 

Παρῆν δὲ καὶ Αἴσω- 

{ Δ ΔΝ - / Ν 

πάντας μὲν τοὺς ἠμιθέους χαὶ 

{αρισμνοι καὶ συμποτικώτατο:. 

πος ὃ Φρύξ: τούτῳ δὲ ὅσα καὶ γελωτοποιῷ γρῶνται. 

Διογένης μέν 1ε ὃ Σινωπεὺς τοσοῦτον μετέθαλε τοῦ 

τρόπου ὥστε Ἰῆμαι μὲν Λαΐδα τὴν ἑταίραν, ὀρχεῖσθαι 
δὲ πολλάκις ὑπὸ μέθης ἀνιστάμενον καὶ παρουνεῖν. 

Τῶν δὲ Στωϊκῶν οὐδεὶς παρην: ἔτι γὰρ ἐλέγοντο ἄνα-- 

θαΐνειν τὸν τῆς ἀρετῆς ὄρθιον λόφον. ᾿Ηκούομεν δὲ καὶ 

περὶ Χρυσίππου ὅτι οὐ πρότερον αὐτῷ ἐπιθῆναι τῆς 

νήσου θέµις, πβὶν τὸ τέταρτον ἑαυτὸν ἑλλεθορίση.. 

Τοὺς δὲ Ἀκαδημαϊκοὺς ἔλεγον ἐθέλειν μὲν ἐλθεῖν, ἐ ἐπέ- 
χειν ὃ) ἔτι καὶ διασκέπτεσθαι' μηδὲ γὰρ αὐτὸ τοῦτό πω 

καταλαμθάνειν, εἰ καὶ νησόςτιςτ τοιαύτη ἐστίν.  Ἄλλως 

αν ΠΙ5ΤΟΒΙΑ: ΠΡ. Π. 

συμπόσιον ἠρέμα τῶν ἀνέμων ὑποθλι- | πποηίος οωπα[ἴοηῖ, ΡΙαζῖᾶς απδοπίριας γοηίῖς, ΠΠ 

τε καὶ τὴν ἐπὶ τοῦ Ῥαδαμάνθυος, οἶμαι, κρίσιν ἐδεδοί- | 

πο. δε 201 

{επΙΕΠΙ Τογοπα Ῥ]αυη{. 

15. Ἡι εΦπᾶ ππΣῖσὍ γασαηί εἱ οπη{ἴρας. Οαππίη 1ροῖς 

Ηοπιενί ππακίπης οαηηῖπα : αἱ αἀθςί ἱρδο «ποπιπο εἰ ΟΠΗ 

ης ερα]αίας, αεοππιΏθης αργα ὈΠϊκοιη. ΟΠΟΥ ΡΙΘΓΟΡΙΙΗ 

δυηί οί νἰταίπααι : ἀποππί οπ1 οοποϊηαηίαια Ἐποπηας 

Τούς, εί Ἰμεδβῖας Απίοι, αἱ Απαςτεοῃ, αἱ Φίοςίσονας : 

οἴοπῖπι Ἠππο ᾳποφπα αριᾶ Π]ος γἷαΙ, Ίαπα γοσοποϊ]αία 

ΠΜ Ἠο]επα.. Ἠϊ γενο «παπα 60π6Γθ ἀθείθγιπί, αἰίου οπογιις 

Ρνοεά1έ ογοποταπα, ΠταπάΙπαπα ασ Ἰηςοϊπίαταπα : οἱ αβὶ 

ΜΗ 4ποαπε οθεϊποταπέ, {πα 64Π6 ενα ἴοΐα βππ]ῖς αααςὶ 

Ξπσσηῖέ, τεπεῖς οπηίαπα Ρεμς. 

10. Μανῖπιαπα γογο Π]ιιά αἲ Ἠαγαίοπα αἀ[απιθηίπη Ἰα- 

Ἠοηί, αποᾷ [οπίας 5υπί πο οἴνοα 6ΦΠΑΠΟΠΕΠΗ, τῖδας αἶίον, 

α]ίο. γο]αρία[ῖς οκ ΦΠΟΡΙΠΑ αἰίογίτο ἵπ 1ρ5ο σον] 

Ριποῖρίο ῬίριπΠί, αἱ αποᾶ παει, Ἱποιπάςθ αἱ ο] τσι 

ασιηῖ, 

17. Ὠϊεστο εἰῖαπα νο]ο, ποΡΙ πα Ποπαίπαῦα απος αριιᾷ Ίος 

νΙάθηπα. Φοπιίάσος απ]άεπι οΠΊΠΟΣ, αἱ απὶ αἲ Ἠίαπα ρασηα- 

τοηί, Ῥγοίου ΤούγΙΠΙ Α]ασσπι : Π]ηπα δο]απα ἀἰσεβαπί ἵπ Ίος 

ἱππρίογηπα ἆαγο Ρώμας. Βαγρατογαπα Υθγο Ογταπα πίαπη(, 

αἱ Βογίμαηι Απασμαιί, οἱ Ζαπιο]νία Τμπασθια, δἱ ΝΑΤ 

Πα]11 : ας Ῥγα [ου Ίος Τγειτσυπα Τιαεοβαπποπίππα, οἱ ΡΗο- 

6ΊΟΠοΠΙ ας Τε]απη Αποπηίοηςος, οἱ βαρίοηίος, Ῥογίαπάτο 

εχοθρίο.. Ψἱάϊ εῖαπα Βοσγαίεπα 5ορ]τοπίςοί ΠΠΠΙ 5ΟΓΙΠΟΠΟΣ 

οθᾷοπίσπη 6Η Νοδίογο οἱ Ῥα]απιοῖο : οἱ οἴτσα Ἰ]πι ογαΠέ 

Ἠγασηίμας. Τορά ποπῖας, οἱ Τ]αδρίοηκίς Νανοίρας,, οἱ 

Ηγ]ας, οἱ πια] αἲἩ ρυ]ο]ιῖ. Αο Υἱόοραίας πεί απηανο Ἠγα- 
οἹπίλαπα τς παπα ΡΙοἩπΊ(αο Π]απα τοάατσισραί.  Ῥϊσσραίας 
ἄπ{σΤη Ἱταίας ΠΙ ΠΙαδαππαπί]ας, εί 5Ώωρε πηπαίας ο.»ε, 46 
Ἡηη]α 5ο Π]πΠ1 ο]θοίΗΓΗΠΗ, δἳ πασας ασογο Ρετβεγοί, εἰ πο]]εί 
ἀἱβκηηπ]α[ῖοπα οπηίσδα οοηνἰναιϊ,  Ῥ]αίο 5οἷας πον ανα . 
5εᾷ ἀϊοσραίαι Ίρ5ο ποφιο οἶν]ίαίοιη Παβίίαγο α 5ο οοπΠείαπη, 
οπ(μ6 [ουπ]α ταρα ]ίζυς εἰ οἵς απας οοπςερεϊςσεί, Ιοσίριις 
1. 

18. ΑπΠεΙρρις απἱάθηα οί Ερίουγας ρνίπιας Π]]ο [ογεβαηί, 

5υᾶγες Ποπηίπες, ε{ ρτα[1οδί, οἱ εοηΥἴγο» οοπιπιοά!, Αἀσταί 

εΗαπα Έσορις ΡΙγγκ, απο π{ δοπτγα τάἰσπ]ανίο παπί. 

Ὑογαπα. ΒΙπορεηεῖς Ῥίοσοπες ἴία πηπίαγ]έ πποτθς 5105, αέ 

Ἰμαϊᾷα ἀπκανῖς πιογοίτίσσπα, οΏτίαςαιθ 5α.ρο αἆ 5α1{απά πα 

εοηςιτραί ε{ γϊπο]οπίας ππσας ασαί. Βἰοΐοογιπη α.εναί Πθ- 

πιο: ἀἰσοῦοπίας οηίπα αἆμαο αξεεπάσνο ατάαπα Πλαπα γῖγία- 

μἱ5οο]]εη. Απάϊσραπιας εἴἴαπι ἆο ΟἨηγδίρρο, πο ρεῖας ΠΠ] 

{45 ε55ε ἵπςι]απῃ ηβγος], 4 παπα ΠαΙεΏογο απατίαπα ας ο5ςοξ. 

Ἀταάεπηῖοος Υοιο ἀἰοσραηί γεῖ]ο ᾳαἱάσπα γοηίτα, 5οᾷ 55{ῖ- 

ποτε 5ο αάμπο εἴ εοηδίάετατα : πθ(πε οΠίπι Ίου ἱρ5ιπι Ἠ]ος 

Ῥεγείρενα, ἃπ Ἱηδη]α. {α]ΐς αἴέ.  Αοπαϊη οίῖαπι Ἠ]αάαπιαη- 

η, Ρίο, Ππάϊοίαπα ππείαση{, αἱ αἱ πδίναπιοπίαπι {αά[- 

19. 
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χεσαν, ἅτε καὶ τὸ κριτήριον αὐτοὶ ἀνηρηκότες. ΠΠολ- 
λοὺς δὲ αὐτῶν ἔφασκον ὁρμηθέντας ἀχολουθειν τοῖς 

ἂφιχνουμένοις, ὑπὸ νωθείας δ) ἀπολείπεσθαι μὴ χατα- 

λαμθάνοντας καὶ ἆ ἄναστρξ έφε ειν ἐκ µέσης τῆς ὁδοῦ. 

19. Οὗτοι μὲν οὖν ἦσαν οἳ ἀξιολογώτατ οι τῶν πα-- 

ρόντων. ἜΤιμῶσι δὲ μάλιστα τὸν Ἀχιλλέα χαὶ μετὰ 

τοῦτον Θησέα. Ἡερὶ δὲ συνουσίας καὶ Αφροδισίων 

οὕτω φρονοῦσι" μίσγονται μὲν ἀναφανδὸν πάντων δρών- 

των καὶ γυναιδι) χαὶ ρα εσι, χαὶ οὐδαμῶς τοῦτο ,αἰσχρὸν 

αὐτοῖς δοχεῖ κος δὲ Σωκράτης διώμνυτο ἦ μὴν κα- 

θαρῶς πλ πσιάζειν τοῖς νέοις" χαὶ μέντοι πάντες αὐτοῦ 

ἐπιορχεῖν κατεγίγνωσχον" λος Ὑοῦν ὅ μὲν Ὑάχιν- 

θος ἢ ὃ Νάρκισσος ὡμολόγουν, ἐ ἐχεῖνος δὲ ἡ ἠρνεῖτο. Αἵ 

δὲ γυναϊκές εἶσι πᾶσι χοιναὶ καὶ οὖδεὶς φθονεῖ τῷ πλη- 

σίον, ἀλλ’ εἰσὶ περὶ τοῦτο μάλιστα Πλατωνικώτατοι" 

καὶ οἳ παῖδες δὲ παρέχουσι τοῖς βουλομένοις οὐδὲν ἄντι- 

λέγοντες. 
90. Οὕπω δὲ δύο ἢ τρεῖς ἡμέραι διεληλύθεσαν, χαὶ 

προσελθὼν ἐ ἐγὼ Ὁμήρῳ τῷ ποιητῃ, σχολῆς οὔσης ἅμ- 

φοῖν, ἄλλα ἐπυνθανόμην χαὶ ὅθεν εἴη, λέγων 

τοῦτο μάλιστα” παρ' ἡμῖν εἰσέτι νῦν ζητεῖσθαι. Ὁ δὲ 

οὐδ) αὐτὸς μὲν ἀγνοεῖν ἔφασχεν, ὡς οἳ μὲν Χῖον, οἳ δὲ 

Σμυρναῖον, πολλοὶ δὲ καὶ ΙΚολοφώνιον αὐτὸν νοµίζουσιν. 
[ναι μέντοι ἴα ἔλεγε Ῥαθυλώνιος, καὶ παρά Ύε τοῖς 

πλείστοις οὐχ "Όμηρος, ἀλλὰ Τιγράνης καλεῖσθαι: 

ὕστερον δὲ ὃμηρεύσας παρὰ τοῖς ἛἝλλησιν ἀλλάξαι τὴν 
προση Ἱορίαν. Ἔτι δὲ καὶ περὶ τῶν ἀθετουμένων στί- 

χων ἐπηρώτων, εἰ ὑπ᾽ ἐκείνου εἰσὶν ἔγγε Ὑραμμένοι; Καὶ 

ὃς ἔφασχε πάντας αὐτοῦ εἶναι. Κατεγίγνωσκον οὖν τῶν 

ἀμφὶ τὸν Ζηνόδοτον καὶ Ἀρίσταρχον γραμματικῶν 

τά τε 

λ Δ ο. ο 

πολλὴν τὴν Ψυχρολογίαν. ᾿Επεὶ δὲ ταῦτα ἵκανῶς 
3 ’ /δ/ ΔΝ ο. 

ἀπεκρίνατο, πάλιν αὐτὸν ἠρώτων τί δή ποτε ἀπὸ τῆς 
3 / ΝΑ σι ἐποιήσατο: καὶ ὃς εἶπεν οὕτως ἐπελ- 

Καὶ μὴν κἀκεῖνο 
3 / 3 3 / Μ η 32 7 

ἐπεθύμουν εἰδέναι εἰ προτέραν ἔγραψε τὴν ᾿Οδύσσειαν 
ζω μ .ν 

τῆς Ἐλιάδος, ὥς οἵ πολλοί φασιν" ὁ δὲ ἠρνεῖτο. "Ότι 
5 σσ ο ΄ 

μὲν γὰρ οὐδὲ τυφλὸς ἦν, ὃ καὶ αὐτὸ περὶ αὐτοῦ λέγου- 
σιν, αὐτίκα ἠπιστάμην: ἕώρα γὰρ, ὥστε οὐδὲ πυνθάνε- 

ο ο 
μ.ήνιδος την αργην 

θεῖν αὐτῷ δὲν ἐπιτηδεύσαντι ειν αυτῳ μη ν Ἑ ηοξ ἃ 

σθαι ἐδεόμην. Ἰολλάκις δὲ καὶ ἄλλοτε τοῦτο ἐποίουν, 
εἴ ποτε αὐτὸν σχολὴν ἄγοντα ἑώρων" προσιὼν γάρ τι 
ἐπυνθανόμην αὐτοῦ, καὶ ὃς προθύµως πάλιν ἆ ἀπεκρίνατι 

καὶ μάλιστα μετὰ τὴν δίκην, ἐπειδὴ ἐκράτησεν ' ἦν ο 

τις Ὑραφὴ χατ αὐτοῦ ἐπενηνεγμένη  οεῖ ὑπὸ Θερσί- 
5 

του ἐφ 

Ὅμηρος ̓ Οδυσσέως συναγορεύοντος. 
91. Κατὰ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους ἀφίκετο χαὶ Πν- 

ρα. ὃ ὶ ἐν 

οἷς αὖ τὸν ἐν τη πονήσει ἔσκωψε» καὶ ἐνίχησ σεν 

Σάμιος ἑπτάχις ἀλλαγεὶς καὶ ἐν τοσούτοις 

ζῴοις ψιοτ εὖσας καὶ ἐκτελέσας τῆς Ψυγῆς τὰς περιόδους. 

ἣν δὲ χρυσοῦς ὅλον τὸ δεξιὸν ἡμίτομον. Καὶ ἐκρίθη 

μὲν συμπολιτεύσασθαι αὐτοῖς, ἐνεδοιάζετο δὲ ἔτι πότε- 

βον Ἠυθαγόραν ἢ Ἐὔφορθον χρὴ αὐτὸν ὀνοµάζευ. Ὅ 
μέντοι Ἀπεδοχληη ης ἡλύς μὲν καὶ οὗτος » περίεφθος χαὶ 

τὸ σῶμα ὅλον ὠπτημένος: οὐ μὴν παρε εδέχθη χαίτοι 

πολλὰ ἵκετεύων, 

πο οι 11. τ1ὸ - 119) 

εαπάϊ δαδπ]ενηί.  Μη]ίος τενο ΠΙοραπα παγταραπί Ἱππροία 

εαρίο 5οαπἱ θο5 αἱ γοηῖαηί ἵπ Ἱηδη]απα, 5ο ἱσπανία απα- 

ἆαπι ἀε[εειαο απίσοαιᾶπα αβδοπαπίας, εἰἱ ἆς πιράῖα γα το- 

γογῇ. 

19. ΗΙ απἴάεπα Ισία θογΠὰ. αῖ αἀθγαηί ππαχῖτης οΟΠΙ- 

πθπηοταβ!]ο5. Ῥγοεῖριο απεπῃ ἵῃ Ἰοπογο Ἰαροπί Αομεπη, 

εἰ ρο5ί Ἠππο, ΤΙδδδυΙΗ. Ὠο6 οοἵα αἱ γοῦας γοπογοῖς Πα 

ςοηαπί : πςοση{ οοροτα ρηβ]σα, οἱ ἵπ οοηδρεοία οπ]ῃί- 

παπα, Πα πηυΠετίρης ραπίθι εἰ ο πιαββρι5, δἱ πε(ια- 

απαπα {ατρο Ίου 115 γΙάείατ.  Ρο]α5 οσταίος ἀε]εταθαί 5ε 

εαδίο ασοεᾶετε αἆ ]άγοεπες : 5οἆ ΟΙΠΠΕΣ Ρε]ετατο 1]απῃ Ἱι- 

ἀϊσαραπί : 5..ρο επ]πι Ηγασϊπίμας απἶάεπι απἲ Νατοῖδεης 

[αἰεραπίας, αἲ 1ρ5θ ποραβαί. ἨΜΠ]ίθγες Ὑθγο ΟΟΡΊΠΙΗΠΕς 

οπηπίρα5᾽, πεσιθ Ἱπγίάεί απἱςδααπα ΥΙΓο αἱίοτί, 5εᾷ ας 

τ6 ΠΠαΧΙΠΊΕ 5πΠί{ ΡΙαΐοπίοΙ. Ῥταβεπί εἰῖαπα ρα γο]επίρας, 

πΙΠΙ] τερασηαηίος. 

90. Ώπο ποπ απη αὐΐ ἴτος ἀῑες ργα{οίεγαπ{, εἰ αεοεάεῃς. 

αἆ ἨοπιογΙπα Ῥοείαπα, απ] απιῦοΡις οςςεί οἵππα, ἴππα Υ0- 

πια εχ ο0 απαρίσΙ, ἴαπα ππάε οδ5εί; ἀΐσθης Π]αά πιαχῖπηο 

αριά πος ἵπ Ἠυπο ἀῑεπι ἀἱδραίατ, Ἠ]α αι{επῃ 5εἶγο εἰ 1ρ5ο 

56 αἰεραί, ος ΟΠΙΙΠΙ, ΘΠΊΥΓΗΦΡΗΠΙ αἰἱο5, πιυ]ίος ΟοΙορ]ιο- 

ΠΊΠΗΙ ἱρδιπῃ Ῥηίατε : 5ο τοτο, ἀῑεεραί, Βαβγ]οπίαπι 6556, 

εί αριά οἶνες ποι ΗΟΠΙΕΤΗΠΙ γοσατῖ, 5οᾷ Τϊσιαπειη : Ροδίοα 

{ΠΙΕΠ., άΠ1Π1 οΏ5δε5 (ΗΟΠιΕΓΟΣ) αραᾶ ἄτῶεο5 65δεί, ΠΟΠΊΕΙ 

π]ηίαδδθ. Δά ῶο 46 γεγδίρας Πλας γε]εσίῖς ΙπίεγγοραβαΠι 

ΏΙΠΗ 5ο]ρίϊ αὖ 1ρ5ο οσ5οΠ{, Αίας ἴ]]ε 5105 6556 ΟΠΊΠΕ5 ϱΟΗ- 

ΠγιπανΙέ. ΏαπππαΡαΠα Πασιαο Ζεποᾶοίῖ οἱ Απδίατομῖ Ρταπι- 

πια{ΙοογάΠά. παίάας ἀἱδριίαίίοηες. Αά Ἠῶο 4 ΠΠ δαἰῖς γο- 

«ροπάϊςεεί , τήγδ5 Ἱπίθιτοβανί, ον {απάεπα αἲὐ Ίτα Πα 

σανη]ηϊς Γοοῖςςοί. Ε ο Ἱία 5ἳὈὶ {οΠΊΕΓΕ ἴπ ΠοΠίΘΠΙ γοηίςςε 

αἰέ, 5ίπο οοηδ]]ίο.. Ἐίίαπι Ἰ]αά 5εῖτο γο]εραπα, Ῥτίογθηηο 

οπὶρσίἰςεί Οάγεδεαπι Πίαάς, αἱ πα] το[ογαπ{. Νεραραί, 

Ο096ΠΠ} οΠΊπα ΠΟΠ Γαΐςσο, απο 1ρδίΠῃ άποσε ἆθ 11ο πανταπ{, 

κἰαἴπι 5οἶθβαπῃ : πἰεραίαν θηπα οσ1ΐ5: ααταο που ΙΠίΘΓΓΟ- 

παΐϊοπε ορα5 Παβεβαπῃ. Β9ρ6 οἴἶαπι αἰίας Ἰου. Γαοἴεραπῃ, 

εἰ απαπάο ο οδαπα παπα νίάετοπα, πἱ αεθθάεῃς ἱρδίπῃ 1Πί6Γ- 

ΤΟΡΑΤΕΙΑ αλα π]ά : αἴαπο Ίρ5ε Ῥτοπηίε αἆ οπηπῖα τοςρομάεΡαί, 

Ἱπρτϊπηϊς Ροςί Ππάἴσίαπα, 4παπα 5αρετίος ἀῑδερδίσδεί. Έται 

ομίπι ἀῑσα ΠΠ 5οπρία Ἱπ]απίῶ α Ῥ]ιοιδίίο ἆς 5 απο) οοη!ιι- 

πιθ]ίο5θ 1π ἵρειαπη Ἰδὶςσεί ἵπ οατη]πο : Ὑ]εϊίαπε ΗοΟΠΊετς., 

οα1δαΏ1 Ἠας πμα ασεπίο Ὀ]]χο. 

941. Ἠδάσια ἴεππροιῖρης Ργ(]ασονας είαπη Βαπηΐα5 αἀγεπ!, 

φορίῖος πηπίαία5, ία ἵπ ἰούάεπι αοία απίπιαΙρας, Ῥου- 

{οειΐσαπε ἰοί απίπια οἸγοπ] άρα. Ἐταί ποιο ἀεχίτο 1οίο 

Ἰαΐογο απτθις. ΕΙ Ἰπάϊεαίαπα απΙάσηα οδί, αἱ Υειδαγεία 

ουΠή Βοα{ί5; Ίου γετο αἆ μας ἀπριζαραίας, αἴταπα Ῥγ{μαρογαι 

νοσαγθ απ ἘΡΠΟΤΡΙΠΙ οροτίογεί. Ὑοηῖϊ Επιροάσσ]ο 4ποαπε 

οἵτοππα αδίπ]αίας, οἱ {οίο α5ξαία5 ΟΟΓΡΟΤΘ: πθ(πε ἴαΠΠεΗ, 

απαπίαπηγΊς πιυ]ής γετρῖς 5αρρ]ίσατεί, τεοορίας ο5ί. 



(11. 15ο - 15») 

Προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου ἐνέστη ὃ ἀγὼν τὰ παρ᾽ 

αὐτοῖς Θανατούσια. "Ἠγωνοθέτει δὲ Ἀγιλλεὺς τὸ 

πέµπτον καὶ (Θησεὺς τὸ ἔθδομον. Τὰ μὲν οὖν ἄλλα 

μακρὸν ἂν εἴη λέγειν" εφάλ αια τῶν πραχθέντων 

διηγήσοµαι. Ἠάλην Κἄρος ὃ ἀφ᾽ Ἡρα- 
Κλέους Οδυσσέα περὶ τοῦ στεφάνου καταγωνισάμενος" 

πυγμὴ δὲ ἴση ἐγένετο Ἄρείου τε τοῦ Αἰγυπτίου, ὃς ἐν 

Κορίνθφ τέθαπται͵, καὶ ᾿Επειοῦ ἀλλήλοις συνελθόντων. 

Παγκρατίου δ᾽ ἄθλα οὐ τίθεται παρ αὐτοῖς. Τὸν 

μέντοι δρόµον οὐχέτι μέμνημαι ὅστις ἐνίκησε Ποιη-- 

τῶν δὲ πῃ μὲν ἀληθείᾳ παρὰ πολὺ ἐκράτει, Ὅμηρος, 

ἐνίκησε δὲ ὅμως Ἡσίοδος. Τὰ δὲ ἆθλα ἦν ἅπασι στέ- 

φανος πλαχεὶς ἐκ πτερῶν ταωνείων. 

28. Ἄρει δὲ τοῦ ἀγῶνος συντετελεσμένου Ἠγγέλλοντο 
οἱ ἐν τῷ χόρῳ τῶν ἀσεθῶν κολαζόµενοι ἆ ἀπορρήξαντες 

τὰ δεσμὰ χαὶ τῆς φρουρᾶς ἐπικρατήσαντες ἐλαύνειν ἐπὶ 

τὴν νῆσον: ἡγεῖσθαι δὲ αὐτῶν Φάλαρίν τε τὸν Ἄχρα- 
γαντῖνον καὶ Βούσιριν τὸν Αἰγύπτιον καὶ Διομήδην τὸν 

Θρᾶκα καὶ τοὺς περὶ Ὑχείρωνα καὶ Πιτυοκάμπτην. 

Ὡς δὲ ταῦτ' ἤκουσεν ὅ “Ῥαδάμανθυς, ἐκτάττει τοὺς 
ἥρωας ἐπὶ τῆς όνος" ἡγεῖτο δὲ Θησεύς τε καὶ Ἀγχιλλεὺς 

καὶ Αἴας ὃ Τελαμώνιος ἤδη σωφρονῶν: καὶ συμμίξαντες 

ἐμάχοντο καὶ ἐνίχησαν οἵ ἥρωες Ἁχιλλέως τὰ πλεῖστα 

χατορθώσαντος. ᾿Ἡρίστευσε ὶ 
θεξιῶῷ ταχθεὶς πολὺ μᾶλλον ἢ 

χετο. Ἡροσιόντων Ἱὰρ τῶν 
τὸ πρόσωπον ἄτρεπτος ἣν: ἐφ᾽ οἷς καὶ ὕστερον ἐξηρέθη 

αὐτῷ ἀριστεῖον, Χαλός τε καὶ μέγιστος παρᾶδ 
τῷ προαστείῳ, ἔνθα καὶ συγκαλῶν τοὺς ἕταίρους διε- 

λέγετο ἢ Νεκρακαδήμειαν τὸν τόπον πρ βοσαγαρεύσας. 
94. Συλλαθόντες οὖν τοὺς νενικηµένους καὶ δήσαν-- 

/ 
γικησε 

ὶ τῷ ; 

/ 3 ᾱ, Δ 

πολεμίων οὐκ ἔφυγε καὶ 

ωω εισος ἐ 

τες αὖθις Απέπεμψναν ἔτι μᾶλλον κολασθησοµένους. 

Ἔγραψε δὲ καὶ ταύτην τὴν κάχην Ὅμηρος χαὶ ἀπιόντ 
μοι ἔδωχε τὰ βιθλία χοµίζειν τοῖς παρ᾽ ἡμῖν ἀνθρώποις" 

ἀλλ ὕστερον καὶ ταῦτα μετὰ τῶν ἄλλων ἀπωλέσαμεν. 

"Ἡν δὲ ἡ ἀργὴ τοῦ ποιήµατος αὕτη, 

Νῦν δέ µοι ἔννεπε, Μοῦσα, μάχην νεκύων ἠρώων. 

ο ο τ 
Τότε ὃ᾽ οὖν χυάμους ἑψήσαντες, ὥσπερ παρ' αὐτοῖς νό- 

µος ἐπειδὰν τὸν πόλεμον χατορθώσωσιν, εἴστιῶντο τὰ 

ἐπινίχια καὶ ἕορτὴν µε Ὑάλην Ἴγον" µόνο ς οὗ 
ἂὲ ᾿ κ. 

μετεῖχε Πυῤαγόρας, ἀλλ) ἄσιτος πόρρω ὃς 

σαττόµενος τὴν χυαμοφαγίαν. 

95, ,εσοῦντοι δη δὲ μηνῶν ἐξ διεληλυθότων περὶ | 
ως 

τὸν ἔθδομον νεώτερα συνίστατο πράγματα" ὃ Κινύρας 
ων , ω / Α. πι λὸ Ν σεν 

ὃ τοῦ Σκινθάρου παῖς μέγας τε ὢν καὶ χαλὸς Ἶρα ἐπὶ 
πολὺν χρόνον Ἴδη τῆς Ἑλένης, χαὶ αὕτη δὲ οὐκ ἀφανῆς ἦν 
ἐπιμανῶς ἀγαπῶσα. τὸν νεανίσχον ' πολλάκις γοῦν καὶ 

θιέγευον ἀλλήλοις ἐν τῷ συ,ιποσίῳ καὶ προὔῦπινον καὶ µό- 
γοι ἐξανιστάμενοι ἐπλανῶντοπερὶ τὴν ὕλην. Καὶ δή ποτε 

ὑπὸ τοῦ ἔρωτος καὶ τῆς ἅμ. ίας ἐθουλεύ δχΚκ τς ρωτος τῆς ἁμηγανίας ἐθουλεύσατο ὁ Κι- 
α / / -. 

νύρας ἁρπάσας τὴν Ἑλένην Φυγεῦν. / λ πδόχει δὲ κἀκείνη 
ο ιά / 

ταῦτα, οἴχεσθαι απιογικεὺς ττινα τῶν ἐπικειμένων νήσων, 
κν παλ 5 ΄ 

ῆτοι ἐς τὴν Φελλὼ ἢ ἐς τὴν Τυρόεσσαν. Συνωμότας δὲ 

(ΧΥΙΙ. ΥΕΒΑ ΠΙ5ΤΟΒΙΗ ΤΙΡ. ΠΠ. 95 --- 25. 2345 

5». Ῥνοσθάεπία {επιροτο οργίαπΊθη Ιηδίαναί, απα Τιαπα- 

{πδία (Πογ{μα[ία) αριᾶ ἴ]ος γοσαπίαν. Ῥνωκϊάσβαπί ΑοΠΙ]- 

1ο5 φαἰπίαπη, Τμεδεις δερπηπῃ.  Ἠο]αια Ἰοησαπα Εαθτῖί 

ἀἴσοια : ΗΠΊΠΙΑ οαρ]ία ΤΘΤΗΠΙ οπαγΓαο. Ἰποία νἷοῖς Οατς 

Ἠεγασ]ίάες, ἀε]εοίο ἵπ εατίαπιῖπο 46 ας οοτοπα Τ1γ986. 

Ῥηρί]αίας ἅαπα Ίαις Γαῖξ Αγοῖ ἘσυρίΠ, απῖ ΟοτΙπμ! 5ερι]- 

{ᾳ5 ο5ί, εἰ Εραϊ, ἴπίθι 5ε «οΠσυθδδογΙΠῃ. Ῥαπογαῖ ργαηηία 

αραιά 1ος ποη. Ῥτοροπιπίας, Οσα απίοπι ααῖς γἱσοτί, 

ΠΟΠ αΠΙΡΗΙ5 Τ6σΟΓάΟΓ. Τπίεγ Ῥοείας το απἰάθιη γεγα τη [έππα 

Ἠοπιενας ργαδίαραί, γ]ποεβαί ἴαπιεη Ἡορίοᾶις. Ῥναπιία 

ομηΠίῬ5 Ρίεχα ο ρανοπίπϊ5 ροηπῖς οοτοΠᾶ. 

90. «ατα 6οΠδΙΤΩΠΙ{Ο απίθπα οοτίαππα πιποϊαπίας Ἡ, 

απὶ ἵπ Ίοσο Ἱππρίογαπα ραπίαπίας, ταρίῖς νπομ]ϊς 5αρεναία- 

απθ ομδίοᾶία, Ῥθισείο αἆ {ηδα]απα, ἀποῖρις Ῥμα]ανί Αοτ- 

ποη!πο, οἱ Ἐσυρίο Βμ5ϊάα, οί Ώιοπιοῖε Τητασα, Φεἴτοπε 

Ιίοπι αἴαιε Ῥ]γοσαπηρίο.  Ἠϊς απά]ῖς ΒΠαδαππαπίμας. Ἰ6- 

τοῦ οὐποίος Πίτα ἴπ Ἠίοτα: ἆπσας οιαηί ΤΠεδεις 6 

ΑΟΠΙΗε5, εί, απ Ἰαπι τοδίρποτας, Αἷαχ Το]απιοπίμς. Ας 

οοΠΙΠΐς5ο Ρο Ῥασπαβαπί : νἰεθγαπί στους, οεστοσῖα 

ΡΓΩΣΕΓΗΠΙ ΑοΠΙΗ]5 οροτα.. Ῥοσγαίος ο[ἵαπα ΤΠ ἀθχίνο οΟΓΠ 

οο]οσαία5. Πῖο Γουίου γθπΙ σοςς]έ, ππη]ίοαια πηο]ῖας πα 

ση γίνας αἲ Ώο]ίαπη ΡΗσήαγδί.. Αοσεάεπρις οΠΊΠΙ Ποςίῖ- 

Ῥι5 πο Γησῖέ, ποσο Ἱδ(παπ αγογΗί [ποίση.  Ἐαρτορίαι 

ἀθϊηάς γα 15 1ρ5ί ῬγάΠΠΤΠΠΙ ον πΠΙΠα ἀθογοίαα 65, Ἰιου- 

ας ἵπ 5αρανβίο ρα]ομαι 5ἵππα] οἱ ππαχίμλας., αδί ροξίοα 60Π- 

γουα[15 5οάα]ίρας ἀἱδραίαβαί, οἱ ΜΟΤΙΠΟΥΠΠΙ Ασαδεπηῖα: Ίοςο 

ἨΟΙΠΘΗ 4δά1{. 

4. Υἱοίος΄Ἱίαφαε 6οΠΙΡΓΕΠΘΗΣΟΣ γποίοξαπθ ΠεγάΠα γε] - 

5ογηΠί, πασίς Ιαα Ῥηπίεπάος. Φοπραῖε Ἠαπο αποηασ Ρρι- 

6ΠΑΠΙ Ηοπηθγας, ας ἀἰδεσάσπ{ῖ πμ ἆσαῖί Πνγος ποφίτα ρα 

Ἰοπηηίριις α[ἴογεπάο» : ΥθγΙΠα Ῥοδίοα 105 ποπ πηῖπα5 απδι 

αλα ρογάἸά(πλας. Τη παπα Ῥοεπια[ἰς που [αογα! : 

απο τοῖος ΠΘτοιπῃ Ῥήσηας, ἄθα, ἀοαποίογαπ. 

Τπηα [αρῖς οοείῖς, απϊ αριά Ἠ]ος πιος δέ, απαπάο Ῥο]απι 

[ο]οΙίον αἀπηϊηϊςίταταπέ, ερι) 5 ν]είοπίας οα δα Ιπς[Πποβοπ{, 

οο]ερη[αίοιη(ιαο ασεραη! πι; κΙπ]απῃ. Βο]ας ἵη ρανίθπη Πας 

πο. νοπίί Ῥγί]ασογας, 5εά οἶρο αὐδίίποης του] 5οᾶῖ, 

αβοηηϊπα(ας δίαπα [αΡΑΓΙΠΑ 65ΠΗ. 

920. 18Πα δρχ ΠΊΘΗΣΕ5 Ρεγας{] Γαθγαπί, 4Η οἶΓσα ΠΙΘάΙΠΙ 

5ορπιΙπα πονιο νο εοπῄατεπίαν. Οἵπγνας δοη(]νατὶ βΠας, 

π]ᾶσηΙς5 οἱ ρα]ε]ιει αἱ ο.5εί, ἀἷα Ιαῦ1 αππαθαί, Ποϊοπαπα, οἱ 

αἨ ἴρδα Ιάγοπεπι αρρατεβαί γεμεππεηίεΓ απιατῖ : 53Ρ6 ϱΠΙΠι 

οἱ Ἱππασραπί 5ρί Ἰηνίεσπη ἵπ οοησ]γίο, εἰ ριορίηαραηί, εί 

5011 δαΓσοηίο5 ορειταβαπ{ρετ εΠναπα. Αίαπε αθο ΡΓ8) ΠΟΤΕ 

οἱ οοηςΙΠΙ ας Ἱπορία Οἵηγτας {πσετο ἀεεΓεγεταί ταρία Ηε- 

Ίομα.  Ῥ]ασοραί απίοπα πηπ]ανί αποαπα Ἠου εοηςΠἶαπα, αξ 

απἰάσπα απ{ασογοπ{ ἵπ απαπάαπῃ αἀἱασοπ{ἴαπη Ιη5υ]αΓΗΠΙ, 5ἴνα 

ἵη Ῥ]ο]]ο, οἶνα ἵπ Έγτοθςδαπ. Οοπ]αγαίο5 απίεπ ἀπάαι 
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ο τι Άρα Ἰνδεν 

πάλκι προσειλήφεσαν τρεῖς τῶν ἔτ τῶν ἐμῶν τοὺς 
; 

θρασυτάτους. Τῷ μέντοι πατρὶ τ 

ἠπίστατο γὰρ ὑπ αὐτοῦ χω λλυθησόµενος. Ὡς ὃ 
΄ ο Δ Β] 

χει αὐτοῖς, Και ἐ 

ἐγένετο ---- ἐγὼ μὲν οὐ π ρήμην, ἐ ἐτύγγανον Ἱὰρ ἐν τῷ 

συμπ τοσίῳ χοιμώμενος --- οἳ δὲ -λαθόντες τοὺς ἄλλους 

/ 
αι ες 

αὉ τα οὐκ ἐμήνυσεν " 

ἔτέλουν τὸν ἐπιθουλήν. 

Ὁ  αρτες τὴν Ἑλένην ὑπὸ σπουδῆς ἀνήγθησαν. 
; ὦ 

26. Περὶὸ δὲ τὸ μεαονκτιο ἄνεγρόμενος ὁ Ἠεγέλεως 
ΓΙ .ω 

ἐπεὶ ἔμαθε τὴν εὐνὴν κενἠν τῆς γυναικὸς, βοήν τε ἵστη 
α οβ Εν Μ μ ν ορ ν 

καὶ τὸν ἀδελφὸν παραλαθὼν πει πρὸς τὸν βασιλέα τὸν 

Ἡμέρας δ' ὕποφ αινούσης ἒλε εγον οἳ 
λ ο Αλ. Αλ 

την ναυν πολὺ απ ἔγουσ σαν" οὔ τῳ ση 

Ῥαδ δάµανθυν. 

σκοποὶ χαθορᾶν 

ἐμθιῤάσας ὃ Ῥαδάμανθυς πεντήχοντα τῶν Πρώων εἲς 
τς 1» 3 υ /. / Να / ϱ νὶ 

ναῦν µονόξυλον ἀσφοδελίνην παρήγῄειλε διώχειν : οἱ 6ὲ 
ὑπὸ προθυμίας αι τ ες περὶ μεσημόρίαν χαταλαµ.-- 

θάνουσιν αὐτοὺς ἄοτι ἐς τὸν γαλακτώδη ὠκεανὸν ἐμδαί- [ 

γοντας πλησίον τῆς Ἠνρρέσσης: παρὰ τοσοῦτον Τλθον 

διαδρᾶναι: καὶ ἄναδησάμενοι τὸν ναῦν ἁλύσει λα 

χατέπλεον. Ἡ μὲν οὖν Ἑλέ Ύη ἐδάκρυξτε καὶ { ᾖσγόνετ 

χαὶ το, τοὺς ὃ ἀιιφὶ τὸν Κινόραν ΜΙΑ σα 
ν μα λ χλ) τς] 

πρότερον ὃ Ῥαδάμανθυς, εἴ τινες χαϊ ἄλλοι αὐτοῖς συν- 
μι πια 

τῶν αἰδοίων ὀήσας 
ὃς Ὦ . 

πεμψεν ἐς τὸν τῶν ἀσεθῶν γῶρον µαλάγη πρότερον 
7 

µαστιγωθεντας. 
. { ωΞξ ΑΛ . - -ω 3 ϱς, .) --ᾱ 

7. Γ Ψηφίσαντο οξ και ημας πο ος πις 

πειν ἐκ της ο-- τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν μόνην 

ν, 
ίσασιν, ὣς οὐδένα εἶπον, ἐχ ἀπε-- 

/ 
ἐτιμ.εῖ-- ἤ 

ο.ο
 

ναντας. Ενταῦθα οἳ ἐγὼ ἐποτνιώμην τε καὶ ἐδάχρυον 
τν 

/ 

οἷα ἔμελλον ἀγαθὰ χαταλιπὼν αὖθις πλαν η ήσεσθαι. 

Λότοὶ μέντοι παρεμυβοῦντο λέ ἔγοντες οὐ τολλῶν 

ἀφίξεσθαι πάλιν ὁ ὡς αὑτοὺς, καί µοι Ἴδη θρόνον τε καὶ 

ἐτῶν 

χλισίαν ἐς τοὐπιὸν ἐπελείχνυσαν πχησίων τῶν ἀρίστων. 

Ἐγὼ δὲ προσελθὼν τῷ ΄Ῥαδαμάνθυι πολλὰ ἵκέτευον 
ο πια η ος αμαν µ κο ες 

εἰπεῖν τὰ μέλλοντα καὶ ὑποθεῖξαι μοι τον πλοῦν. ο 
πολλὰ 

τερον { πλανηθέντα χαὶ χινθυνεύσαντα, τὸν δὲ ο. 

5] Δ {3 
Ξ ἔφασχεν ἀθίξεσθαι μέν με ες την πατρι-α 

ός 
ο) 

3 
οὐχέτι τῆς ἐπανόδου προσθεῖνα: Ἰθέλησεν, ἀλλ). ὰ 

δειχνὺς τὰς πλησίον νήσους ---- ἐφαίνοντο δὲ π 

ἀριθμὸν, ἄλλη δὲ ἕκτη πόρρωβεν ---ταύτας μὲν εἶναι 

ἔφασχε τ τὰς τῶν ἄσε δν, τὰς πλησίον, Ἆφ᾿ ὧν, ἔφων πδη 

τὸ πολὺ πρ δρᾶς παόμενον, ἕχτη δὲ ἐχείνη τῶν ὀνείρων 

ἡ πόλις" µετ ταύτην δὲ ἡ τῆς Καλυψοῦς νησος, ο 

οὐδέπω σοι ράνερεο ἛἘπειθδὰν δὲ ταύτας παραπλεύ- 

σης, τότε δὲ ἀφίξη ἐς τὴν μεγάλην Ἴπειρον τὸν ἐναντίαν 

ἐνταῦθα δὴ πολλὰ παθὼν 

ντε το ν 

τῇ, ὑφ' ὑμῶν χατοικουµένη" 

χαὶ ορ ἔθνη διελθὼν καὶ ἀνθρώποις ᾿ ἀμίχτοις ἐπι- 

δηµήσας ρόνῳ ποτὲ Ίξεις εἲς τὴν ἕτέραν ὔτ πειρον. ὮΈΤο- 

σαῦτα εἶπε. μον 

Καὶ ἀνασπάσας ς γῆς μαλάγης ῥίζαν 
ὥρεξέ μοι. ταύτῃ κε ελεύσας ἐν τοῖς μεγίστοις χινδύνοις 

προσεύχεσ θαι” παρήνεσε δὲ καὶ εἴ ποτε ἀφιχοίμην ἐς 

τα 
πο της 

τήνδε τὴν γῆν, μήτε πορ μαχαίρς σχαλεύειν μήτε θέρ- 

µους ἐσθίειν μήτε παιδὶ ὑπὲρ τὰ ὀκτωκαίδεκα ἔτη 

πλησιαάζ ἔχειν 

τῆς εἷς 

ειν "πούτων γὰρ ἂν μεμνημένον ἐλπίδας 
4 - τα 

Τότε μὲν οὖν τὰ περὶ τὸν σον ο (ες την νησον ἄφίξεως. ς 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ Ρ. 326 -- 28. 

{ 

[ΠΠ 150 - 56) 

αΞ5ΗΙΗΣΕΓΑΗ{ {ψ65 50ΕΙΟΓΙΠΗ ΠΙΘΟΓΙΠΑ απάαοἲςςίηος, Ῥαΐή 

ΤΠΘΠ Ἠσρο ΠΟΠ Ἰπάϊσαγεταί, αἱ ποδδεί αὖ ἴρφο ΡγοΙΗΙΡΙΓΗΠΗ 

Πῖν ΘπΗΠΗ γενο γίδιπῃ εςςεί, οορίίαία ρει[εσθνυμί. Ἱασπο 

ολοτία ποσία, Π16 πο Ργῶςοπίο (Γοίε οπῖπι ἵηπ οαπα[ἴοπο 

ομάοιπηῖγθιαπη), 1Η οἶαπα γεαιος, αδδιπηία Ἠε]εμα, [ο5[]- 

παλίθς ανδο[Ι 5ΗΠΙ. 

96. Οἶνοα πιεδῖαπα Ὑθυο Ποσίεπα εν ἰαί]αης ἨΜεπε]αι5, (0 

ΥΕΠΗΠΗ ΠΧΟΓΕ ΓΟΓΙΙΗ 5δηδίς5θί, ΟΙαΠΠΟΓΘΙΗ 5α5{α 1, ἁδδηπη- 

ἴοη16 [γαἶνο αἆ νεσίαπα Ἠ]ιαφαπραπ [η ρειγεχΗ. Ῥίε εχονίο, 

γῖάενα 5ο πανίπι ἀῑσεραπί 5Ροοπ]αίογος, ας πα] αη Ίαιη 

αμοδδοί. Πασυς Ἱπιροδίῖέος Ιθγοπα απ πασίπία ἵπ παν τη 

ΠΟ ον Πσπο οαγαίαπα, α5ρ]ιοδε[ίπαπῃ, ᾖᾳςδ]ί Γασι]γος Ρθ8ι5ο 

απῖ.  Ηϊ 5ίπάϊοςο πανἰσαπίες οἶνσα πιεά Πα 105 ἀθπῃ α5δε- 

ΠΗΛΠΗ, Ίαπη Ἰηϊταπίος Τη. ἸασίθιΙπὶ οΕΘάΠΙΙΠΙ Ῥτορε Τγτοςς- 

ΣαὐαΣ (απ απο αβοναί απῖη απβησίςςοηἰ! νογἰπείααπε πανί ζα- 

ἴοπα γο5ᾶσθα. ἵπ Ρρογίήη γοάθυμί. Ἠείεμα ἰδίαι Ἰαοηια1, 

Ριιάούοηὰ ια. 56 [6116 εαριί οΡγο]γείς. ΟΙΠΥΤάΠΙ ιο ΙΙ 

εοοῇς 4111 ΙΠίθινοραςςαί απίο Ἠ]λαάαπαπίνας, 5ι φαί 

«ποφιιὸ Π]ογαπι ο5ςοΠί οοΠΣοῖ, πεσαπίας, 1η ἱπαρίογιαπα 1οςι1Πὰ 

γε]οσανῖ, ραάσμά]ς πον]ηοῖος, εἰ πηαῖνα γεγυεναίος απίθα. 

97. Ῥουγονονιπί απίσπα οἴἵαπα πος Ππίνα ἀῑθπα 5ίααίαπῃ ἵη- 

5ι]α διπ/[[ουςα,, 5οἶο ἀῑο ργοχῖπιο ππαπειά{ [αοπ]ίαία 6οΠοθΣσα., 

1μ] οσο απἰάεπι. γα]άο απο αἱ Ιαο πα, αἴθας. τεἰίο[ῖς 

Ῥομί5 ἵουαπι οΏο/ ας 6556Ι1.. 1Τρ5ί ίαπιΕΗ εοηςο]ατί πηΕ 

ας ἀῑσογε), Ροδί 4ἨΠΟΣ ΠΟΠ Τα πηπ]ίο5 {ους αἱ αἆ 56 γοραπῃ, 

Ίαππφτ16 πα η] 5ο]]α1η οἱ αοοαΙΗα ἵπ. Ρο5ίονΠα απεϊσηαπά πα 

οδιομάσεμαΠί, ΡΓορί6 ορίΊπιο5. Ἐσο Υειο αἆ Β]ιαάαπιαΠ η» 

αἀΐοης αρροῖίου ρε 1, αἱ Γαίανα ΠΜ ἀῑσενοί, εί πανίσα- 

ΠΠοποιη Ρισποηςίναγεί.. Πεδρομα]ί γοπίαταπη απάσπι πια 

μοδί οποιος πηη]ίο» αἴαπε Ρονῖου]α ἵη ραΐνῖαιη : Γεπηρας α- 

{61 Γουῖέ5 πο Ίαπα Υο]οραί αἀ[ίσσιας 5εᾷ ορίοηςῖς Πηδιι]ίς 

Ῥιορίπηῖς (αρρατοραη απίσι ΠΙΠΊεΙΟ φπἵπαπε, εἰ δεχία 

αἰῖα ο Ιοησ]π(πο)», Ἰιᾶς απἰάεπη Ργοχίπιας ἀἴσεραί ο55ε Πηρίο- 

παν Ἐ, φαἶδας, ἰπαε, Ίρηοπα πηπ]ίηπα γ]άος αγάεηίΕΠΗ : 

ςοχία Υογο Π]α 5οπιηίοαΠι οἰγίίας Ρο5ί 1]απα Οαἱγρδις ἵῃ- 

5ι]α, 5ο ποπάιΠα θ4Πη γἱά85. Ἠᾶς γετο απππα ργα{ογπαν]- 

αανονῖ5., ἴππη ρεγγοπῖος Τη ππασηᾶπα οΟΠΗΠΕΠΙΕΠΗ, μαυαί α 

νοὺῖς ορροςί(απη.. Τ οἱ Υθιο πηπ][ία Ρᾶδδιας, σεπίῖρις Ρεγαρταίἰς 

γαΐς, Ἰπίθι Ἱοπηίηες γειδαίας Ιπςοσαμίες, {απάεπι α- 

αααπᾶο ἵπ οομεϊποηίσπη αἰίεταπα Ρουγοηῖος. Ἠσο ἀῑχή. 

98, Ίμᾷο οχἰνασίαια 6 ἵσγτα ππα] γα. ταβσθια πμ ρογτοχίξ, 

Ίαθοης η]ο Τη ππαχἰπηῖς ρου ]οι]ῖ5 απο Ἱπνοσατε; Ργωσερίίαπό, 

ςἳ (παπά ἵπ απο {γα γοηίςδεπα, αἱ πε(θ ρ]αά[ο 1ΡΠεΠΗ 

Γ[οάθγεΙ1» πθαια ἹαρίΠος δἀεγεπα, πεσαρ ῬπεΓο ἀποδενΙριη{ 

αὐπὶς ΠΙαΙΟΓΘ. ΠΗ6ΥΘΥ : ΠΟΓΙΠΙ οπίΠι δἱ 655ΕΠ1 ΤΠΕΠΙΟΙ, ΡΟΗ 

της Ἠαμογα οαῖδας ἵπ Ίπαπο ᾖηδα]απα. Τάι {βίας αᾱ πανί» 
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µην αὐτοῖς. 
Νλ ) 3 / 3 
τὸν ποιητην ἐλεήθην αὐτοῦ 

; 
ο ποίησε» πρ 

ἀναστήσα «τῷ λιμένι. .. 
3 ος 
ην τοιόνδε" 

2 

ως. 
[Απο ση 

υχκιανὸς τάδε πάντα θέλος μαχάρεσσι θεοῖσιν 

ἔτε καὶ πάλιν ηλθεν ἑὴν ἐς πατρίδα γαῖαν 

ολ 3 ’ λ ς / -- .) / 
οξ χαχεινην την πμεραν της Επιουσης 

, 3 ν 
ων παραπεμπόντων. Ἐν θα μον και 

νὰ λάθρα τῆς Πηνελόπης δίδωσιν 

δ Ῥαδάμανθυς τὸν πορθμέ α Ναύ- 

πλιον, ἵν᾽ εἰ κα 

οσε 

Ὠγυγίαν τὴν νῆσον Καλυφοῖ κοµίζειν. 

μοι 

ταχθείηµεν ἐς τὰς νήσους, μηδεὶς ἡμᾶς 

χ 
: ο 

ατ᾿ ἄλλην ἐμπορίαν καταπλέοντας. 

τι 
ον 

ς παρεληλύθειµεν, 

ο» ως ὃ γετο οἷον ἀσφάλτου 
πμ 

πίττης ἅμα χαοµένων. καὶ Χνῖσα δὲ πο- 

απ᾿ ἀνθρώπων ὁπτωμένων, ιο) υλ] [ο Ἡ πα] 

.» ἅ 

Ε (ω 
ὍὋ 

η] 

καὶ χατέσταζεν εξ 

ττίνη” Ἰκούομεν δὲ καὶ 

φον καὶ αἰμωῃὴν ἄνθρ ώπων πολλῶν. ι 
80. Ταϊς μὲν οὖν ἄλλαις οὐ προσ έσχομεν, ᾗ ὃ 

ὀπέρημεν, τοιάδε ἣν: κύκλῳ μὲν πᾶσα κρημνώδης καὶ 

ἄπόξυρος, πέτραις καὶ τραχῶσι Χ τεσχληχυϊα» δέν- 

ὕδωρ ἐνῆν' ἀνερπύσαντες δὲ ὅμως 

χατὰ τοὺς κρημνοὺς πρσῄειμεν διά τινος ἀκανθώδους 
χαὶ σκολόπων μεστῆς ἀτραποῦ , πολλὴν ἀμορφίαν τῆς 

χώρας ἐχούσης. 
κολαστή ριον πρῶτα μὲν ν τοῦ .- 

ζομεν" τὸ μὲν γὰρ ἔδαφος αὐτὸ μαμαίραις κ 
πάντη, ἔξη ηνθήκει, κύχλῳ ὃ δὲ ποταμοὶ περιέ 

μαστίγων ψό- 

- ω- 

κ ον 
Ἐλθόντες δὲ π τὴν εἴρχτὴν καὶ τὸ 

υ ἐθαυμά- 

αἱ αἱ σκόλοψι 

ος 
την φυ 

ω -« 2 ο -« βορθόρου, δ δὲ ὃ δεύ τερος αἵματος, ὃ ὃ 

πάνυ µέγας οὗτος χαὶ ἀπέρατος, χαὶ ἔρρει 

καὶ ἐχυματοῦτο ὥσπερ θάλαττα, χαὶ ἴρος δὲ εἴχε 
ανά ν ” , τς ο) ας, 

πολλοὺς, τοὺς μὲν δαλοῖς πραπεοικότας» τοὺς δὲ μικροὺς 
Ὑ / 

ἄνθραξι πεπυρωµένοις, ἐκάλουν δὲ αὐτοὺς λωρίσωνς, 

81. Τϊσοδος δὲ µία στενἡ διὰ πάντων ην, καὶ πυ- 

λωρὸς ς ἐφειστήκει ων ὃ Ἀθηναῖος Παρελθόντες δὲ 

ὅμως τοῦ Ναυπλίου καθηγουµένου ἕωρῶμεν χολαζοµέ- 

νους πολλοὺς μὲν βασιλέας, πολλοὺς δὲ καὶ ἰδιώτας, 

ὧν ἐνίους καὶ ἐγνωρίζομεν: εἴδομεν δὲ καὶ τὸν Κινύραν 

καπνῶῷ ὑποτυφόμενον ἐκ τῶν αἰδοίων ἀπηρτημένον. 

Προσετί(εσαν δὲ οἳ περιηγηταὶ καὶ τοὺς ἑκάστων βίους 

καὶ τὰς αἰτίας ἐφ᾽ αἷς χολάζονται: καὶ μεγίστας ἁπασῶν 

τιμωρίας ὑπέμενον οἳ Ψευσάμενοί τι παρὰ τὸν βίον καὶ 

οἳ μὴ τάληθη ουγγεγραφότες, ἐν οἷς καὶ Κροῖας δ 

Κνίδιος ᾖ ἦν καὶ Ἡρόδοτος καὶ ἄλλοι πολλοί. ἘΤούτους 

οὖν δρων έ ἐγὼ χρηστὰς εἶχον εἲς τοὐπιὸν ἐλπίδας: οὐδὲν 
ώ ος ψεῦδος εἴπόντι συνηπιστάµην. 

3. Ταχέως δ᾽ οὖν ἀναστρέψας ἐπὶ τὴν ναὺν --- 

ολλ γὰρ ἠδυνάμην φέρειν τὴν ὄψιν --- ἀσπασάμενος 
τὸν Ναύπλιον ἀπέπλευσα: καὶ μετ / αν / 

ὀλίγον ἐφαίνετο 

Ραΐἴοπεπῃ πεεεςεατῖα Ῥαϊαβαπα, οἱ απ] {οηρης ογαξ, ΟΠ) 

1115 ερι]αραν. Ῥοπίγιαϊε εἶας5 ἀῑαί αεσείθης αἆ ΗΟΠΙΟΓΗΠΙ 

ροείαπα τοσανγ!, αἱ ἀπογαπα ΠΗΙ γοι5ἰοπ]ογάΠὶ ἸπςογΙρΙίοΠΟηα 

[ασενεί; εἰ απππη Γεεῖςκοί, εοἰαππε]] ἆς Ῥετγ]ίο σεπιη]α 

ογοεί αἆ 1ρδαπα Ῥογίαπῃ, Ἰπςοιρςϊ. 

ο] αβπιος! : 

Έται απίθιη ορίσταπη]α 

Ἰμασίαηας ἀῑνῖς σατας Γεοῖρας Ἰδίσο 

οπιπῖα εοπ[αῖίας, Ῥαΐτῖαπι ἵπ ἴθυταπι τοππρανγ]τ. 

29. Μοναία5 Ἀππο άποσπε ἀἴοπι, Ργοχίπιο 5ο]νῖ, ἀθαι- 

εεπίῖρας Πενοῖρης. Ἠίο αοσθάεῃς εἰῖαπι Ὅ]ϊχες εἶαπι Ῥο- 

πε]ορεῃ ἅαί πμ] ερἰςίο]ατα ἵη Οσυγσῖαπα Ἱης]απη ΓεγεπάσΠι 

Οα]γρεοπί. Μίκεταί πηλῖ οοπ(επα ΒΠαδαππαπί]ας ΡογΗέοΓοΠι 

Ναπριαπα, αί, ἳ ἀ6[ογγεΠΙΙ. ΠΠ) Ἱπδη]ας Ἰδίας, ΠΘΙΙΟ ᾽Πος 

εοπαρτεΠεπάετεί, απἲ ας ποσο ΙΙ οπηδα παν Ισαγειπας. ΟΠΗ 

γενο Ῥεπε οἰοπίοιη Παπη αεΓθΠά Ῥγο[ος[1 οχΠδδριπις, 5ἰαϊἴπι 

εππι Τείετ οὔος πος οχορρῖ!, {απαπαπα αδρΜαΙΙ εί 5α]βατῖς 

Ρἰοίδαπε ππα ατἀεπίῖαπα, ἴππα π]άος πια]ας αίααα Ιπίο]εγα- 

ΡΗἱ5, γε]αί αὐ αδία]α[ῖ5 Ποπηηῖρας : αετᾳπο οΏδευγις εταἰ 

εἰ εαβίποςας, εἰ α απο 5Η]ατοί τος απ]άαπα Ρίσεις : αιι- 

ἀἴεμαπιάδααε οἱ Πασοε]]ογαπα 5οπΙίαπα αἱ Ῥ]οταίας. Ἱποπαίηιη 

ΠΙΠΠΙΟΥΗΠΙ. 

30. Δά το(πας ποπ ασθθβδίπας : ἵπ (παπι τεγο θ508Η- 

ἀἴπιης, εα ογαῖ ε[αςπιοαϊ. Τοία ἵπ οἰτοπ]ία ργῶσερς οί αΏγιι- 

Ρία, »αχῖς οἱ α5ρειῖς ]οεῖς πἱβῖάα : πθσαθ ατΏογ π]]α, πε(πε 

ασιᾶ Ἰποςί. Ἐπϊκί ίαππεπ τεροπάο Ῥες Ργῶοϊρίία, Ῥτοστο- 

ἁἴπιατ ρε ἱταπχῖίοπῃ αποπάαπα 5ρ]πίς εί αοπ]εῖς οΏ5Ιίαπῃ Τ6- 

5ἶοπθ (εἰογγΙπΙΏα αδρεοίαπα ῬγῬεπίθ. Αά οαὔσθγεη ἀθ]αίϊ 

αο 5υρρῄοϊογατη Ἰοσσπα, Ῥτίπιο αἀπϊταβαπαα” τερίοηίς 1η56- 

πῖππα. Βο]άπη Ρίτα ἵρδαπη σ]αά1ΐ5 οἱ αοπ]εῖς πποἶαπο ε[]ογι1θ- 

τα, ἵπ οἴτοπία απηπες (τες Παεβραπί: οπῖ ππιας, αἰίο 

εαησιηπί5, ππΙΗ5 απἴοπη ἰσηῖς, ἵηπσεης Μ[ς αἱ ἰπςαρεταβῆ]ς : 

Ππεβαί ἵ5 Ἰησίαν απαΏ., Πποίας αἱ ππατο ασεραί, Ῥίέεδαπο 

Ἰαβεβαί παπ]ίο5, {οττίρας αποξάαπα 5Ιπ]]ες, ΠΙΙπΟΓες5 ΤεΓΟ 

Ῥτυηῖς : Ιγοπηῖξεος 605 αρρε]αβαπ{. 

31. Ίηδτεξξας "πας εταῖ Ῥες οπηπία, ἴδαπε οηβι5ίας, ουϊ 

Ἰαπίίου α5 τε Τίπιοη Αἰπεπιεηςῖς. Τησγοςςϊ ἴαπιεπ ἆποε 

Ναπρ]ιο, γἰάεραπαα5 Ῥυπϊτί τεσες απἴάεια πηπ]έος, πιυ]ίος 

πετο ο[ἴαπα ρη]ναίοδ: αποταπα 4ποξάαπα εἴίαπι ασηογΊπηΙς. 

ὙἸάεβαπηας εἴἴαπα Οπγτατα Ῥιάεπάϊς 5α5ροηςπα Γαηϊσατί, 

ΑάΠοΙεραη{ πιοηςίταίοτος ποςίτί γἱίας εἴησι]ογαπα, 6ἵ εαιιδᾶς. 

Ρτορίει απας Ῥυπίγοηία : ππαχίπιας οππΙαπηρώπας. φιδίῖ- 

πεβαηί απἲ ἵπ σῖία ππεπ ΙΙ ο5σεπί αΠσυϊά, αἱ ααῖ γετα ΠΟΠ. 

οηραίςκουΕ, ἵπ απ θης Ο1εσῖας οἴῖαπι Οπίάϊα5 εταί, εἰ Ἠετο- 

ἀοΐας, οἱ πιπ]ῖ αἲΠ, Ἠος αππα γίάεγεπα, ορίίππαπι ἆθ Γαίατο 

8ρεπη οοποερῖ, αἱ πα]]ῖτις πΙΗῖ πηοπιάα ο] 6556ΠΗ 6ΟΠΡΟΙΠ5. 

35. Οο]εηίοι ἰσίίατ αἆ πανῖπι τεγοιςη5 (πεσπε επἰΠα [6ΙΤ6 

ερεοίασ]απα. Ῥοίεταη), σα]αίαίο ΝαιρΙίο 5ο]γί.  Νεβαθ 
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λ ”ὓ.- 

Φης ἰοεῖν" 
ε 
ὑπεγώ- 

πλησίον Ἡ ἡ τῶν ὀνείρων: νῆσος, ἀμυ δρὰ καὶ ἆσαρ 

εἴχε δὲ καὶ αὐτή τι τοῖς ὄνείροις / παραπλήσιον" 

οει γὰρ προσιόντων ἡμῶν καὶ ὑπέφευγε χαὶ πορρωτέρω 

Ὀπέδαινε. Ἱαταλαέόντες δέ ποτε αὐτὴν χαὶ ἐσπλεύ-- 

ο τος ἐς τὸν “πνον λιμένα προ Ὑορευόμενον πλη- 

σίον τῶν πυλῶν τῶν ἐλεφαντίνων, η τὸ τοῦ Ἀλεκτρυόνος 

τ 

Ἱερόν. ἐστι, περὶ δείλην ὀψίαν ἀπεβαίνομεν, παρελθόν - 

τες ὃ) ἐς τὴν πόλιν πολλοὺς ὁ ὀνείρους χαὶ ποικίλους ἑω- 

ρῶμεν. Ἡ]1ρῶτον δὲ βούλομαι περὶ τῆς π πόλε ο. εἰπεῖν, 

ἐπεὶ μηδὲ ἄλλῳ τινὶ ος «Ύραπται περὶ αὐτῆς, ὃς δὲ καὶ 

ωσος Ὅμηρος, οὐ πάνυ ἀκριθῶς συν- αμα 
μονος ἔεπε 
; 
έγραψε. 

93. Κύκλῳ μὲν περὶ πᾶσαν αὐτὴν ὕλη ἀνέστηκε, 

τὰ δέ ε ορα δ) ἐστι µήχκωνες ὑψηλαὶ χαὶ μανθραγόραι 

χαὶ ἐπ᾽ αὐτῶν πολύ τι πλῆθος νυκτερίδων; τοῦτο γὰρ 

Ποταμὸς δὲ 

πλησίον ὃ ὁ ὑπ αὐτῶν χαλούμενος Ἀυκτιπόρος, 

μόνον ἐν τῇ γήσῳ Ἰέγνεται, ὄρνε εον. πα- 

ραρρεῖ ᾗ 
καὶ πηγαὶ δύο παρὰ ̓ τὰς πύλας' ὀνόματα καὶ ταύταις, 

τῇ μὲν Νήγρετος, τῇ δὲ Παννυγία. 0) περίδολ ος δὲ 

τῆς πόλεως ὑψηλός τε χαὶ ποικίλος» Ἴριδι τὴν γρόαν 

ὁμοιότατος. Ἠύλαι μέντοι ἔπεισιν οὐ δύο, Χαθάπερ 

Ὅμηρος εἴρηκεν, ἀλλὰ τέτταρες, δύο μὲν πρὸς τὸ τῆς 

Ῥλακείας πεδίον ἀποθλέπουσαι, Ἡ Ἡ μὲν σιδηρᾶ, Ἡ δὲ ἐκ 

περάµου παποιημένη» καθ) ἃς ἐλέ έγοντο ἀποδημεῖν αὖ- 

τῶν οἵ τε φοθεροὶ καὶ φονικοὶ καὶ ἀπηνεῖς, δύο δὲ πρὸς 

τὸν λιμένα καὶ τὴν ο... ἡ μὲν κερατίνη, καθ ἣν 

Ἴμεις παρήλθοµεν, Ἡ δὲ Γἱσιόντι δὲ ἐς 

τὸν πόλιν ἐν δεξιᾶ μέν ἐστι τὸ Νυκτῷον: σέθουσι γὰρ 

θεῶν ταύτην μάλιστα χαὶ τὸν Ἀλεκτρυόνα: ἐκείνῳ δὲ 

ον ου λιμένος τὸ ον ον, 

εφαντίνη. 

Ἐν ασε ερδ 
1 

αὐτοῖς σατρὥχας δύο καὶ ον Ὃ ος. πορν 

ξίωνά τε τὸν Ματαιογένους καὶ Πλουτοχλέα τὸν αντα- 

σίωγος. 
λοῦσι Καρεῶτιν' χαὶ πλησίον ναοὶ δύο, ΑἉπάτης καὶ ρ ἤ η ] 

ον μέση δὲ τῇ ἀγορᾶ πηγή τίς ἐστιν, | ὃν µεσῃ δε τῇ ἀγορᾶ πηγη τις εστιν, ἣν κα- 

Ἀληθείας: ἔνθα καὶ τὸ ἄδυτόν ἐστιν αὐτοῖς καὶ τὸ µαν- 

τεῖου, οὗ /προειστήχει προή ητεύων Ἀντιφῶν ὁτῶν ὀνείρων 

ως ταύτης παρὰ τοῦ Ἓπνου } λαχὼν τῆς τιμῆς. 

: Αὐτῶν μέντοι τῶν ὀνείρων οὔτε φύσις οὔτε ἴδέα 

-, Ἀλλ' οἳ μὲν μαχροί τε Ἴσαν χαὶ μαλακοὶ 

χαὶ καλοὶ καὶ εὐειδεῖς, οἵ δὲ σκληροὶ καὶ μικροὶ καὶ 

ἄμορφοι, καὶ οἳ μὲν γρύσεοι, ὡς ἐδόχουν, οἳ δὲ ταπει- 
νο ὃ ο 3 εν τσ 3 ; 

νοί τε χαὶ εὐτελεῖς. ἨΗσαν ὃ ἐν αὖτοις καὶ πτερωτοι 

τινες καὶ τερατώδεις, καὶ ἄλλοι καθάπερ ἐς πομπὴν 

διεσ κευασμένοι, οἳ μὲ ν ἐς βασιλέας, οἱ δ) ἐς θεοὺς. οἱ 
ΔΝ 

Πολλοὺς ὃ 

ἐγνωρίσαμεν πά ναι παρ᾽ ηυῖν ο. 
η / 

προσηεσαν χαὶ ο, ως ἂν τς οι 

αὐτῶν 
ὁ οι , οἳ δ) 

ἰς ἄλλα τοιαΌτα κεκοσι.ημένοι. 

Ν ἙΚκ ιτ τι σπα 

σλ 21 ἓ ο τὰ [ο] Ἵ σος καὶ τρ 

δ ὁ δὲ 

«Ἡ -τ [η ον 

- - τες καὶ ὑπι- 
» 

Ξ Ενιοι 
ών 

/ 

ἀπῆγον ἡμᾶς ἐς τὰς πατρίδας χαὶ τοὺς οἰχείους 

κννον χαὶ αὔθημε ερὸν ἐπανηγον. 

οδογην μµ. νοκ. Ἡ κατασχευάσα 
ι 

πονήσειν χαὶ ση τράπας. νε μενοι βασιλέας τε 
ώς 

ωυ ϱ2 Ω 
] 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ Ε.:05, 84. 41, 159, του) 

Ίνα π]α]ίο Ῥοδέ Βοπιπίογαπα οχ Ῥνορίη(ιο Ἰπεμ]α αρρατορα!, 

οµδουτα, εί υἰχ ἀἰφιηρισιόα γίδα. Αεοϊάευαί απἰάἆαπι εἰ 

15! Ἱηδυ], δοππΙΐ5 ἱη/]ε : τοσεάεῦαί οπίπα αοσρᾶοηΗθς 

πονῖς, οἱ δαρίοι ασίοραί, δαμάπεσραίαιο 5ο Ἰοησί15. Τα- 

4 σπα γοῦο 4Η 1πῃ Π]απι (εηοΓθιηΗ5, ἱΠΥθοίί Τη ρογίπη] απΐ Ἡγ- 

Ρις (5οπιπιδ) ἀἰοῖ αν, Ρνορθροι{α5 6ΡΠσαΣ, Εί ΑΙεστγοηῖς 

(ααΠί φαἴΙπασοἳ) 54ΟΓΙΠΙ ο5ί, 5010 οΓδρι56ΙΙ]Ο ο5εσΠά ης, 

τορνοδδί(ο Ἰπ ΥΣ δοη]πία Πλη]ία Υαμίαφιο γΙά(πις, 

Ῥι]πιο απίοπη 46 αΏο ἀῑσαπα, 411Π1 ΠΕΠΙΟ απἰοΠ παπα 46 οᾳ 

ποηρδοη]ές φπἱ απίθηα 5ο]α5 ΙΠΟΠΠΟΠΟΠΙ 15. (σος, Ἠοπῃθ- 

115, ΠΟΠ. 5.115 5οηρδεπ{ αεραγαίο. 

30. Τη αηδία {ους Ἱηδ]ος 5ίαἳ θί]να: ἄ1Ρογος5 ἵπ ο 5ηπί 

Ῥνοσσγα ραρανθνα, δἱ Ιπαπάτασογα: , αἴφπο ἴπ 115 ππασπα νῖς 

νοδρογ ΠΟΠΗ : ΠάπΗ 5ο]α Ἠοοο η {ηδη]α αγί5 παδολ ας, Ε- 

{ας οχ ριορίπαπο αἰηῖε, Νγοίρονας (οσο υαφις) αἲ ΠΠῖ5 

ἀῑσίας : οἱ [οπίο5 ἆπο οἴτσα ρονία5: ποπηῖπα Ἠῖ5 αποαπα, Ν6- 

συοίο5 (Πιοπρογγος{5) οί Ῥαπηγομία (Ρογπος). Υααπι 

αγρῖς αέππα αἴαπο ἀἱγοιςί οοἱονῖ5, Πα ςἰπ πα. Ῥονία 

οἶα5 απ Πος ἀπ, αἱ Ἠοππθγας ἀῑνίέ, 5οᾷ «πα {που: 4πο- 

γαπα ἀπ 5αρογῖς οαπΙρΙπα γοςρίοταπέ, Γογήθα αἰίοτα, αἰίοια 

Πρ]μα, Ρον απας αμίγο ἀἰσοραπίυχ 5οπιπία (ογη βία, οναρηία, 

ουαάσ]ῖα : ἀπ.) γειδας Ρογίάπῃ οἱ ππαγο, σοΓηθα αἱίεία, αμα 

πος (γαηβΙνΙης, αἰίογα απίοπα ομγησα,  Πηροδ[οη τις Τη 

π1 6η αἆ ἀοχίναπα οί Νοσιῖς (οπρΙΠας Ἰαηο οΠΙΠ1 46ΟΓΙΠΙ 

πΙαχΙπῃο εοαη!, εί 

«465 οοΠοσαία ο5{. 

ΑΙθσίτγοπθια : Π{ γετο ῥτορθ Ρου{ 1η] 

Αά 5ἰπίδίγαπα οδί Φοπηπ! τοσία,  Ηῖο 5ε]- 

Ιἱοοί αριιά. Ἠ]ος Ἱπιρεγαί, [οοί(ιο 8ἱρί φαΐταρας οἱ προ] 

5η γἰσατίος ἀπο, ΤαναχΙοΠοη Μαἰαοροπίς (Του Ισ ζιπι Ἰα- 

πραγῖ) εἰ Ῥ]π{οσ]εῦα Ῥμαπίαςίοπίς (Πήυ1 {11ΟΥ Γι Γπιαρί- 

τιαγ[ῖ) Π1ἱο5. πι πιοάῖο {οη5 οδί, αποπι ΟαιεοἵἩ (ζραν]- 

φοπιπόπι) αρρο]απί, οἱ (επαρ]α Ρίορο ἆπο, Πεσερ[οπὶς ας 

γουιαιί5. ΤΙ ααγίαπα 4ποφια Π]ή5 οςί οἱ ουαζ]άΠὰ, ου]ας 

απἰκίος οτα! ῥτορηεία ΑΠΙΡΙΙΟΠ, [ο 5οπηηΙοΓιῖπῃ οοπ]οοίου, 

Ἠς ᾱ- ΦΟΠΊΠΟ. ΠΟΠΟΙΘΠΙ ΠΟΠΗ5. 

94, ΤΡΦΟΡΙΠΙ απίΘΙΗ. 5ΟΠΜΙΟΡΗΠΙ Ποαμθ Πα(ηνα σπάθη, 

ηθηθ βΡοο1ο5 : 56 αία ϱγοσσγα ου αη{, οἱ πιο]]ία, αἱ [ο1ηοδᾶ, 

οἱ Ῥοπα 6ροσἵο; αῑα νογο ἀπνα, οἱ ρα1να, οἱ Ιη[ογηηία 6ἱ αἰῖα 

απίάσηα απνσα, αἱ γἰάσναπία, η]ία αἷία γ/Μασιο.  Ἐπαηί 

ἵη Π]ίς οἱ αἰαία απ όαπα οἱ ῥτοδἱρίοςα Ηδιγα., αἶία (απα παπα 

πά ΡοπΙρΡαΠΙ οχοιπαία, η. Τ6ρο5 ΠΠ ΚΠ1, ἵΠ 4605. ἵπ αἰῑα 

Οιῶόσπι ασπηοξςζσΡαπη5 ο]ἵπ ἀοπηῖ Πο- 

γίδα: ας. απἰάεπα οἱ αἀ[ραηί πο», οἱ καπίαθαη{, ἴαη- 

αμα. απΜανίας ΡΓΕΙΘΗΣΟΣ(11 πος οἱ δορίίο5, 5Ρ]οπάῖαε 

αάπιοάΠα οἱ ἀοχίνο ασορίεραπ{, ἴππα Το]σο Ῥαταἴα. τηᾶ- 

σιήβσο, ΤΙ. φπος. 19665 Πο5 5αἰγαραδαιο 5ο [ασίηνα ρο]]1- 

οσραπίαν. Οπαἆαπι πος θιίαπα η ραϊπίαπα 4ποππ/1ο 5πα1ῃ 

αμάπσσναπί, οἱ (απη]Πίαγος ποῬίς Ποδίτος οδίεπάονα, 6ο ΕΠΗ: 

απο ἀῑο τεάεσυαΠί. 

ο1αδηιοςί ουπαία. 

δις 



ΧΧΥΠ. 

36. Ἡμέρας μὲν οὖν τριάκοντα καὶ ἴσας νύκτας 
παρ) αὐτοῖς ἐμείναμεν καθεύδοντες καὶ εὐωχούμενοι. 

Ἔπειτα ἄφνω βροντῆς μεγάλης κ χαταρραγείσης ἄνε- 

γβόμε νοι καὶ ἀναθορόντ ες ἀνήχθημεν ἐπισιτισάμενοι. 

Ώριταῖοι ὃ ὃ' ἐχεῖθεν τῃ Ὠγυγία νήσῳ προσσχόντες ἐπι- 
θαΐνομεν. 

({1. 1.0 - 1» 

΄ ο. Α / νί 3 Δ 3 ιά 

Ἡρότερον δ ἐγὼ λύσας τὴν ἐπιστολὴν ἀνεγί- 
λ ΑΙ. στ ο .. γνωσχον τὰ γεγραμµένα. Ἡν δὲ τοιάδε 

- ” 3 

Καλυψοι γαίρειν. σθι µε, ὡς πρῶτα ἐξέπλευσα 
ΐ ώ Ὀ » εν ας 

παρὰ σοῦ τὴν σχεδίαν κατασχευασάµενος, ναυαγία 
ς ο. λ 

γρησάμενον μόλις ὑπὸ Λευχκοθέας διασωθῆναι εἲς τὴν 
ν ο σ ι / 
τῶν Φαιάκων χώραν, ὑφ᾽ ὧν ἐς τὴν οἰκείαν ἄποπεμ- 
θεὶ ο δο πολὺ τη ὃ . ἐν φθεῖς κατέλαβον πολλοὺς τῆς Ἰυναικὸς μνηστῆρας 

τοῖς μετ τέροις τρυφῶντας: ἀποχτείνας ὃ) ἅπαντας ὑπὸ 
Τηλεγόνου ὕστερον τοῦ ἐκ Κίρκης µοι γενοµένου ἄνη- 

:ρέθην, καὶ νῦν εἰμι ἐν τῃ Μακάρων νήσῳ πάνυ µετα- 
δα. -. . ὰ ν ο/ λ 
νοῶν ἐπὶ τῷ καταλιπεῖν τὴν παρὰ σοὶ δίαιταν καὶ τὴν 
ὑπὸ σοῦ προτεινοµένην ἀθανασίαν. Ἡν οὖν καιροῦ 
λό ὀποδοὰς ἆσιξ ὃς σύ.» Ταῦτα ικὲν ἐδή λάδωμαι, ἀποδρὰς ἀφίζομαι πρὸς σέ. » Ταῦτα μὲν ἐδή- 

-. ή 

λου ἡ ἐπιστολὴ , καὶ περὶ ἡμῶν, ὅπως ξενισθῶμεν. 

96. ᾿Ἐγὼ δὲ προελὼν ὀλίγον ἀπὸ τμ. θαλάττ' 
εὗρον τὸ σπήλαιον τοιοῦτον οἷον Ὅμηρος εἴ 

νν παλασιουργσῦσαν. 

πα ᾿Οδυσσεὺς 
Λ 

τὰ 

. χαὶ αὖ-- 

ἐπι Ὃ νι Ὦ ἔλαθε 

πο αο, πρῶτα μὲν 

ἱ παρεάλα μας ἐπὶ 

/ λ 

της, ὅποία τε εἴη τὴν 
λ 

Ὀδυσσεὺς πάλαι περὶ 
μα ͵ 
ατα ἀπεχρινάμεθα, 

, 
αὐτήν. 

87. Τότε 
πω ο ῇ 3 / κα 

πι τῆς Πόνος ἐκοιμήθημ.εν, ἕωθεν 
ῃ 

ν τερον Κατιόντος 

Ν ο πα γὸ ας Ἡ λ -- . / 
μὲν οὖν ἀπελθόντες ἐπὶ τὴν ναὈν πλησίον 

ον Ως 
ε ἀνηγόμεθα σφο- 

ο σω 
.α ῷ ον : 

τοῦ πνεύματος: καὶ δὴ γειμασθέν-- 
εν : 

ς ἡμέρας δύο τῇ τρίτη περιπίπτοµεν τοῖς Κολοκυνθο- 

Ἄνθρωποι ἄγριοι ἐκ τῶν 
' ; ὃν 

πλησίον νήσων λῃστεύοντες τοὺς παραπλέοντας. Τὰ 

πλοῖα ο) ἔχουσι | μεγάλα χολοχύνθινα τὸ μΏκος πήχεων 
Ν γὰρ Ἐπράνωσι την Κολόχυνθαν, 

κοιλάναντες αὐτὴν καὶ ἐξελόντες τὴν ἐντεριώνην ἓµ- 

ο-- 

ἑξήχοντα: ἐπειδὰν 

ἢ 
πλέουσιν, ἴστοις μὲν Ἰρώμενοι χαλαμίνοις, ἀντὶ δὲ 
νο. ον ΄ 

τῆς ὀθόνης τῷ φύλλῳ τῆς κολοκύνθης α Ἡροσθαλόν- 
τες οὖν ἡμῖν ἅπυ, δύο 

λοὺς κατετραυμάτιζον βάλλοντες τῷ σπέρµατι τῶν κο- 
λοχυνθῶν. Ἀγγωμάλως 

περὶ μεσημόρίαν εἴδομεν 

λ 
πληρωμάτων ̓  ἐμάγοντο και πολ- 

ὦ 5} 
δ) ἐπὶ πολὺ ναυμαχοῦντες 

ς νο 
χατόπιν τῶν Κολοχυνθοπει- 

ος οτι τα 
βατῶν π οοσπλέοντας τοὺς Καρυοναύτ ας. Πολέμιοι ὃ 
τ - γην . Ἡ τρ τρως 
ήσαν ἀλλήλοις, ὡς ο ἐπεὶ γαρ εκεῖνοι Ίσθοντο 

πα, : 
αὐτοὺς ἐπιόντας, ἡμῶν μὲν ὠλιγώρησαν, τραπὀµενοι 

ὃ) ἐπ᾽ ἐκείνους ἐναυμάχουν. 
« » ο 3 τς , .- λ τν 

958. µεις ὃ ἐν τοσουτῳ παρα. την ὀθόνην 
ον, ρα 
Και ὃτ- 

1 / 

καὶ ο οὓς 

-- ον Ἡχρ μον ο ληζῥωτα στο καὶ ἀπὸ Ἰσχυροτέ 
- νεῶν μαχόμενοι: τὰ Ὑὰρ 7 πλοῖα ἦν αὐτοῖ 

τη κεκενωμένα», μέ 

ἐφεύ] ομεν ἀπολιπόντες αὐτοὺς μαχοµένους. 

λ τε 

χελύ Ιύφη, 

ἑκάστου 

- 
5 
᾽ 

ορ καρύων ομα» 
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35. Ρῖος Ιαίας (πἱσίπία ποείεσηο {οβᾶσπη αριιά Π]α πια 

εἴπιας, ἀογππϊοπίος οί σαπαπίες. Ὠοϊπάς γοτο, ἰοπῖίγι κωΏί{α 

ογηπηρεηίθ πιαχῖπιο οχο{αί1 αἱ οχΣΠΠεπίες, οἴμαγῖϊς παν ἵπι- 

Ροδῇΐς, 5ο]νίπιας. Τοτίῖο ἴπάε ῑε αἆ Οργσῖαπι Ἱπςπ]απῃ α)- 

Ρη]ςί οδεεηάΊππας. Ῥπίας απ{οπ οσο 5ο]πία ορίδίοία, ασ; 

«οπρία ἵπ οα [πογαπί, Ιοσ.. Ἐταπί ο]αςπιοϊ: Όμκες ολ- 

ΕΥΡΞΟΝΙ 5. ΝΟγεΓῖς πἹθ, 6πΠ1 ΡΠΙΠΊΠΠΙ αἲς ἴ6 πανίοπ]α 

ορηςίγαεία αγεεία5 ο55επα, [αείο παπ/[τασῖο, υὶν 5οιναίαπ] α 

1μεπεοί]εα ἵπ ῬΠορασπα τοσίοπεπα; α απἴρις ἆοππαπα ἀῑπιίς- 

5ᾳ5., ῬΓουος πχουῖς πηη]ίος ἀεργε]οπαϊ, Ἰαχηῖοςο ποςίῖς 

τθβιις [ηθηίες : Ππίθι[οοῖῖς νογο οπππῖρΗ5, ἀοϊπᾶς α Τε]εσοπο, 

απῖ εκ Οἴτοο πΒί παίας Γαοταί, Ππίεγοπηέης 5απι, αἳ πηπο Τη 

Ῥεαίογατη ΥοΓςος Ἱπδη]α. Ὑα]άς απίθπη ππε Ρωη[{εί τοῄαιιῖς5α 

Π]απα αριᾶ [ο ΕΟΠΙΠΙΟΓΑΠΟΠΕΠΙ, ΡΓοΠΙΙςς4ΠΙ(Π6 α {6 ΙπΙΠΙΟτ- 

ἸαΠΠαίοπῃ. ἱ ἰεϊίαν ορροταπ]αίεπι πασίης {Πειο, ΓΙσαΠα 

εαρεσσαῃ, αίσιε αἆ {6 τεηίαπα. » Ηωο εἰσηϊβεαβαί ορῖςίοῖα, 

Ργσίογεά( ια ἆε ποβίς απ]ά, τί ΠοςριαΠίατ {τασίατεητ. 

96. Ἐπο γετο αΠηπαπίαπα Ρτορυθοσας α πιατῖ, 5Ρε]απσαΠι 

Ἰηγοπί [αἱοπα, απαϊεπῃ Ηοπηεγις ἀῑκοταί, ἵρεαπιαπς ἱπίσηίαια 

Ἰαηϊβοῖο. ΟΠπά Ὑογο επππίαπι ορῖςίοῖαπι Ρετ]εαϊςεεί, 

Ργήπο απ]άεπα πα] ἔηπα Ἰαοίπιαγαπη Γααἲξς ἀεϊπᾶς ἴπ Ποςρί- 

Ώππα πος Ππν]αν]ε, αοσορ]ίαπε ερ]επάῖάς, ας 4θ Τ]γεςε ἵῃ- 

εγγοσαν{!, εἰ ἆς Ῥοπε]ορε, ᾳπα]ῖς αςςαί [αεῖς, εἰ αἄθοποα 

σαδία εςςεί, Ῥτουί Τ]ϊχος οίπι 4ο Π]α ςἵέ σἰοτῖαίας. 

ταςροπάἴπηις θα, απ]ρας ἀε]εσίανῖ Πῖαπα οοπῄίεθτσιης. 

Νος 

37. Τηπῃ Τεγετςὶ ἵη πατῖπα ρτορε Πΐέας ἀογπαϊνίππας : Π]αΠ 

ετο, γεμεππεπίῖογί Ἱπστιεπίε γεπία, εοἶνίπαας. Βίάπο Ἰπάς 

επιρεςία[ῖρας [αείαίϊ, ἀἴε {εγίῖο ἵπ 6ο]οσγημιορίκαίας Ιπεῖ- 

ἀἴπας. Ἠϊσυπί Ποπηῖπος [οτῖ, 4θ ρτορῖπααἵς ηςι]ῖς ]α{γοςῖ- 

πῖα εχετοεπίες οοπίτα Ίχο5 απἱ ρα {εγηανίσαπί. Ἀατες Ἰια- 

ΡεΠί Πιασπας 4ο οοἱοσγπί]μῖᾶα, Ἰοπαίίαά [ια οπυΙίοτηπα 5οχᾶ- 

Βἰπία.. Οπππὶ οπίπι εἰοσαί 5υπί οπουβί[ εἰ οχεαταία, 

ἀοπηῖς πιεάπ]ῆς, ἵπ. Ἡς πανῖσαπε, πια]ῖς π{οπίας αγαπᾶῖ- 

μεῖς, Ρ.0 γε]ο απἴοπα [ο]ς εοἰοσγπε]αϊς. Η! Ισίίατ Ἱπιρθία 

τη πος [ασίο, ἁματανη παγίαπι 5οος ρασηαηέ, πηπ]ίοςᾳπε 

γι]πεταΠε, Ιαομ]απίες οπουτρΙίαταπα φεπηηῖρας,  ΟΠΠῃ 

ἀἵα ἅᾳπο Ματίε ρασηαςκεπιΙς, οἶτοα πιογίάἶοπι γΙάεπις, 

ἃ ἴεισο Οο]οσγη[]ιορίταίαγυπι αἁπατίραηίος Οατγοπαπίᾶς 

(ποἰπαμίας). Ἐταπί απἴοπα, αἱ ἄεπιοπςίτατηηέ, Ἰππαϊοϊ ΤΠ - 

νΊοβα: παπα ΤΠ απππι αἀγεπίατο μος κοπ!ϊτεπέ, ομη]ςεῖ5 

ποβῖ5, οοηγειςί αἆ Ίρεος Ρασπατηπ{ ἆθ πανίρας. 

38. Νο5 Ιπίεῖπα τε]ο 5αῦ]αίο Γασίπιας, Ριρπαπίεςᾳπθ 6005 

τε]φπίπας. ΕΕ αρρατοβαί ν]οίοτες Γαΐπτος Οαιγοπαπίας, 

αἱ Ρίατες (ΡΙεπας επίπα φοοῖ5 απἴηΠαθ παγος Παῦεραπθ), Ρι- 

| βπαραπί(πα ἄᾳ τουιςίϊογῖρας πατῖρῆς,  Ἀοπιρε πᾶγος {ρεῖς 

| εναηί 4ε ρηαπηηῖρας, ἀϊππ]άϊαία πησες εἰ εχσαγαί(α : πια 

Απίπάο. απίαδει]ασπα πιαοῖς ἁἰπι]άϊα Ἱπ Ἱοησαπι. ρᾶδςυ8 
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Ἐπεὶ δ᾽ 
/ ΔΝ 

τοὺς πο. καὶ 
ἐπίπαν ἀεί τινας ἐπι- 

ἡμιπόμου ἐς μῆχος ὀργυιαὶ πεντεχαίδεκα 
ἀπεκρύψαμεν αὐτοὺς, Ἰώμεθά τε 

τὸ λοιπὸν ἐν τοῖς ὅπλοις μεν ὡς 

δουλὰς προσδεχόµενοι: οὐ µάτην. 

89. Οὕπω Ἰοῦν ἐδεδύχει ὁ ἥλιος, χαὶ ἀπό τινος ἐρή- 
μου νήσου προσήλαυνον ἡμῖν ὅσον εἴκοσιν ἄνδρε ες ἐπὶ 

λφίνων μεγάλων ὀχούμενοι, λῃσταὶ καὶ οὗτοι: καὶ οἵ 

Ελφῖνες αὐτοὺς ἔφερον ἀσφαλῶς, χαὶ ἀναπηδῶντες 
Ἐπεὶ δὲ 

ἔνθεν ἔ6 

[ο] 

υ ο 2”. [σῦ ἐχρεμέτιζον πλησίον ἦσαν, ὥσπερ ἵπποι. 
ο 

διαστάντες οἳ μὲν ἔνθεν, οἵ δὲ 
γ ω ιν 5 - / ΥΣ αλ 

πίαις ξηραῖς καὶ ὀφθαλμοῖς καρχίνων. "Τοξευόντων δξ 
ο ον ιδ / ερ - 2711 

χαὶ ἡμῶν καὶ ἀκοντιζόντων οὐχέτι ὑπέμειναν, ἀλλὰ 
ο Δ " κω / 

τρωθέντες οἵ πολλοὶ αὐτῶν πρὸς τὴν νῆσον κατέφυγον. 
Πεοὶ Ἆλ ΔΝ Ξ / -. λή μα ὃλι 0 

40. Περὶ δὲ τὸ μεσονύχτιον γαλήνης οὕὔσης ἐλάθομεν 
3 / .ω ΄ ον 

προσοχείλαντες ἀλκυόνος χαλιᾶ παμμεγέθει" σταδίων 

ἔθαλλον ἡμᾶς ση- 

ποῦν ἦν αὕτη ἑξή ἳ ίμετρον: ἐπέπλει δὲ ἡ γοῦν ἦν αὕτη ἑξήκοντα τὸ περίμετρο ἔπλει δὲ ἡ 
ῴ / Ν ν ο ο 

ἀλκυὼν τὰ ᾠὰ θάλπουσα οὐ πολὺ µείων τῆς καλιᾶς. Καὶ 
.ω / 

δὴ ἀναπταμένη μικροῦ μὲν κατέδυσε 
ο. . ψ.  σ. / ας ὃν τῶν πτερῶν' ὤχετο δ᾽ οὖν φεύγουσα γοεράν τινα φωνην 

ἴεμένη. ᾿Εσθάντες δὲ ἡμεῖς ἡμέρας ἤδη ὕποφαι- προϊεμένη. σθάντες δὲ ἡμεῖς ημέρας ἤδη φ 
, λ Δ / / νούσης ἐθεώμεθα τὴν καλιὰν σχεδία µεγάλη προσεοι- 

ο ρις 
τὴν ναὈν τῷ ἀνέμῳ 

χυῖαν ἐχ. δένδρων μεγάλων συμπεφορηµένην' ἐπῆν δὲ 

καὶ ᾠὰ πεντακόσια, ἕκαστον αὐτῶν Χίου πίθου περι- 

πληθέστερον. ΄Ηδη μέντοι καὶ οἱ γεοτ τοὶ ἔνδοθεν ἐ ἐφαί- 

γοντο καὶ ἔκρωζον. Πελέκεσιν οὖν διακόψαντες ἓν 

τῶν ᾠῶν νεοττὸν ἅπτερον ἐξεκολάψαμεν εἴχοσι γυπῶν 

ἁδρότερον. 
41. ᾿Επεὶ δὲ πλ έοντες ἀπείχομεν τῆς καλιᾶς ὅσον 

σταθίους 
στὰ ἐπεσήμανεν' ὅ τε γὰρ ἐν τῇ πρύρνη Χηνίσχος ο. 

ἑπτερύξατο καὶ Ἀνεβόησε, χαὶ ὁ χυθερνήτης ὃ Σχίν-- 

διακοσίο' τπση τέρατα ἡμῖν μεγάλα χαὶ θαυμα-- 

θάρρος Φαλ λαχρὸς Ἴδη ὢν ἀνεκόμησε εν καὶ τὸ πάντων δὴ 

παραδοξότατον, δ γὰρ Ἱστὸς τῆς νεὼς ἐξεθλάστησε χαὶ 
ΑΓ Εκο 

κλάδους ἄνέφυσε χαὶ ἐπὶ τῷ ἄκρῳ ἑκαρποφόρησεν, ὁ 

δὲ καρπὸς Ἡν σῦχα χαὶ σταφ ουλὴ μέλαινα, οὕπω πέ- 

πειρος. Ταῦτα ἰδόντες 

πὐχόμεθα τοῖς θεοῖς ἀποτρέψαι τὸ ἀλλόκοτον τοῦ φαν- 

ε ὃς 
τς τὸ εἰκὸς ἐταράχθημεν καὶ 

ο 
.. Οὕπω δὲ πεντακοσίους σταδίους διελθόντες εἴδο- 

μεν ο. ην μεγίστην χαὶ λάσιον πιτύων χαὶ Χυπαρίττων. 

Καὶ ἡμεῖς μὲν εἰκάσαμεν ἤπειρον εἶναι" τὸ δὲ ην πέλαγος 

ἄβυσσον ν ἀρρίζοιςδένδροις καταπεφυτευμένον' εἶστήχει δὲ 

τὰ δένδρα ὅμως ἀχίνητα, ᾿ὀρθὰ καθάπερ ἐπιπλέοντα. 

Πλησιάσαντες πσον καὶ τὸπᾶν Χατανοήσαντες ἐν ἀπόρῳ 

εἰγόμεθα. τί χρὴ δρᾶν. οὔτε Ἰὰρ διὰ τῶν νωδρων πλεῖν 

δυγατὸν Ἡν --- πυχνὰ γὰρ καὶ προσεχη. ὑπῆρχεν --- 

οὔτ) ἀναστρέφειν ἐ ἐδόχει ῥάδιον. Εγὼ ὃ δ ἀνελθὼν ἐπὶ 

τὸ µέγιστον δέν Ύδρον ἀπεσχκόπουν τὰ ἐπέχεινα ὅπως 
ης ἔχοι, καὶ ἑώρων ἐπὶ σταδίους μὲν πεντήκοντα ἢ ὀλίγφ 
πλείους τὴν ὕλην οὔσαν, ἔπειτα δὲ αὖθις ἕτερον ὤχεα- 

νὸν ἐκδ δεγόμενον. Καὶ δὴ ἐδόχει ἡμῖν ἀναθε μένους τὴν 
ναῦν ἐπὶ τὴν κόμην τῶν δένδρων το. πυχν) δὲ ἣν 
--- ὑπερβιβάσαι, εἴ δυναίµεθα, ἐς τὴν θάλατταν τὴν 

η 
Ε τεραν' χαὶ οὕτως ο. ἐποιοῦμεν. 

ΧΧΥΠ. ΑΛΗΘΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΡ. 99--- 4». 11 τος, 1ος) 

[ ααἰπάεοῖπα. Ἐ οοπδρεεία Πογαπα 4αὐΠη γοηῖδεριηης, οµταΡα- 
ηλα5 Φαποἷος, ἄἴᾳπε αὐ 0 ἴεππροτο ἵπ αγπής Ῥ]εγυπιαιο 
6ΥάΠΠΗ5 ΦΕΠΙΡΕΓ αἰίαυας 5ηδρίσα!ί Ἰηδίάίας. οσπο βηδίτα. 

39. ΝΟΠάΙΠΙ επῖπι 5οἱ οσοἴᾷθιαί, 4πππη α ἀοξοτία ᾳπαᾶαπι 
Ἰηδι]α Ὑειδα5 πο Ρεγγοχοο υὶτὶ οἴτοῖτετ γ]αϊπίϊ, ἀεΙριηηϊς 

πιασηϊς ΥθοΙ. Ταίτοηος Πί 4ποααθ : ἀε[ρηϊηϊ απ{θπ ο05 

ἰπίο [ετοραπί, οχςι]απίεσᾳαα οαπογπι Ἰηδίατ Πηπῖοβαπέ, 

ΟµπΠά. Υοο Ῥγορο 65σεπί, οκ Ιπίογτα]]ο Ἠ]πο Π]ῖπο οοη- 

αἰδίοηίος, Ιαει]αίἳ ἵπ. πο 5Π{ 5ορίας ἰοσαίας οἱ οσμ]ος 

ΕΔΠΟΠΟΓΗΠΙ.  ΝοΡΙ5 Ὑετο εαρῖίας οἱ Ιαοπ]α ποπ νης, 

ποῦ ἀπναταηί, 5εά γα]πεταίῇ Ῥ]είαπε εογΙπα οοπ[ασετυπί αἆ 

η5υ]απη. 

40. Οἶτσεα ππεάίαπα ποείοπα, (ταπα [1ο τησγ!, Ππργαάρπτες 

ο οπάἴππιις αἲ Μαἰογοπῖς πΙά πα ππακῖπηππας ίαάϊογαπα οἶτεὶ- 

του δεχασίηία εγαί ΠΠ απιρ]ίας : τοπεραίατ απίετα ἵπ 60 

Ἠα]έγοη ονα Ιπειβαῃς, ποη πηυ]ίο πΙποΓ π]άο 5πο.. Αίαπε 

Ί]α οτο]απς Ῥατήπα αβεγαί ααἴῃ. ΠΠΘΓΡΕΥΕΙ πανῖπα ποδίταπι 

γοπίο αἰαταπα : αα[αξίεραί απίοπα Πάσα Ώγοπα γοζεπα εὔθῃς. 

ΏοδορπάΙπιΗς πο5 απατά Ίαπι Πασρδορτοί, πἰάπππ(πε Ἱπ- 

5ροχίπι”ς, πάση τα 5Ἰηη]οπα, οοησίγησία. οχ ατροπῖρας 

ππασηϊς : Ἰποταπί Υετο ονα απἱπσοπία, ΟἨΙο ἀο]ίο ππιπη- 

αποάσιο οαρασία5.. ζαπι φπἴάεπα ρα] Ππίας αρρατεραπί οί 

οποσαβαπί.  Βεουτῖρας ἰβίίατ οτο Πο Τεςοῖςο, Ῥα]]πι 

πιρ]αποπα ονἑάίπχας, νυ]αίρας ναί απΙΡΠΟΓΕΠΗ. 

 Ωπυπη Υθγο πανἰσαπᾶο ἀἰςορςκίςδοπηας α πΙάο αἆ ᾱ- 

οθηία. ίαάΐα, Ρονίοηία ποβρίς πιασπα ε{ πηϊτίπσα 6ΥΕΠΟΙΘ. 

Ναπη εμοπίδοιις (απσεγοιῖιι5) ἵπ ῥτοτα 5η Ρῖίο οοποης»ῖς ας. 

6Ἰαπιογθια οἀΙάΙς, οἱ σαρεγηαίο Βοϊπίματο οπ]νο τοᾶῖτο 

εαροταπί επι: ποάαπε οπηπίητη ]απη αἀπη]γαρΙςκπησπη, 

π]α]Η5. παγἰς σοιπηπανΙέ, οἱ οπ]ςῖ{ ταΠΠΟ5, αἱ ἵπ ΦΗΠΙΠΙΟ. 

Γασίας (αμ. Ἐτπσίας εταί [οις, οἱ Ίνα Ἱπασπα, ποπάμπα 

πιαίυτα.. Ἠσο ν]ἀεπίες ρε ραῇ 5Ηπηας, οἱ [αοῖ]ο ο5ὲ αἆ 

οχἰκήππαπά πα, οἱ ἄεος τοσανίλας, αἱ αγοτίστοηί, 5 απῖᾶ 

πια]Ι γίδαπα Ἠου Ῥοτίοπάετεί. 

4». Νοπάππι απἰηρεηία δἰαάία Ῥγογοσ οΓαΓ115, σππι 

«ἴ]ναπη γΙάίπηας πιαχῖπιαπα εἰ ἀθηδαπα, ΡΙΠΗΙΠΗ οἱ οΡΓΕςΕΟ- 

τΗΗ. Ας ΠΟ5 απ]άσπ ριίαραπιας οοπ{ΙπεηίεΠι 64Π1 6556 : 

αἱ Π]αα ρε]ασας οραί ρτοβαπάαπη, αροπίθης ταβῖςς οκτοηίθης 

εοηφίίπα :. ίαῦαπί ατΏογες πἰμοππας ἱπππποία, απᾶδί 

γθοίο Ἱηπαίαηίος.  ΑΡρργορίπαπαπίος Ιβίέατ, ππῖγειδα το 

εοηκϊάσταία, ἵπ ἀμβῖο εταπηας απἷά απεπά πα ε5δοί : πεΠια 

οπ]πα πανἰρατί Ῥ6υ αΓΏογος Ροίθγαί, σπα) ἀθηξω εξδοηί εἰ ο0Π- 

πια. : πθηιο τουσ [αοἳ]ε γ]άευαίν. Έσο γενο, 60Π5ΟΕΠΡᾶ 

ατΌοτο ππαχίπια, Ργοβρεχί 4ποπιοᾶο π{ανίοτα 5ο αβεγεηί, 

ας γἰᾶἰ αἆ 5ἰαᾶῖα ααἰπαπασἰηία απέ ραπ]]ο ρ]αγα ε55ε 5ἱ]γαπη : 

ἔωπι πηᾶνο τηήδη5 οχοῖροτο αλα.  Ἰαφαθ ρ]ασιή{ πανῖπη {π. 

οοπια5 αΓΏΟΓΙΠΙ (ἀεηδ. οηἷπα ογαη/) Ἱππροδίίαιη ἐγαάμθετε, 5ἱ 

Ἐκδήσαντες γὰρ αὐτὴν '. ΡΟΣΕΠΙΙΙ5, ἵπ ππαΡεαἱίεγπῃ. Τάᾳ11ε {εοἴπλας. Πογἰποίαπη είπε 
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κάλῳ µεγαλῳ και ἀνελθόντες ἐπὶ τὰ δέν ἴ : 
ἄνιμησάμεθα, χαὶ θέντες ἐπὶ τῶν κλάδων, πετάσαντες 

.. 1 « 

τὰ Ἱστία καθάπερ ἐν θαλάττη η ἐπλέομεν του ἄνεμου 
΄ 

προωθοῦντος .- μενοι" ἔνθα ὃ δὲ χαὶ τὸ Άντι ἵμαχου 
υ υ 

ισηλθε” φησὶ γάρ που χάκεῖνος” 

Τοῖσιν δ᾽ ὑλήξντα διὰ πλόον ἐρχομένοισι. 

ον Δ 4 3 [ό 
43. Ῥιασάμενοι δ᾽ ὅμως τὴν ὕλην ἀφικόμεθα 

, ο ας 
ὕδωρ, καὶ πάλιν ὁμοίως καταθεντε ΔΝ ναῦν ἐπλέομεν 
τς 
ρια --- χαὶ διαυγοῦς ὕδατος, ἄγρι δὴ 

ῃ 
Ἰασματι μεγάλῳ ἐκ τοῦ ὕδατος 

͵ 
διεστῶτος Ύεγενημενῳ, 

ον περ ὃ τῆῃ ΥΠ πολλάκις ὁ ὄρῶμεν ὑπὸ σεισμῶν γιγνό- :ξ 
διαχωρίσµατα. Ἡ μὲν οὖν ναῦς παθλάντων 

ἡμῶν τὰ ἴσ τί. οὐ ο ἔστη παρ᾽ ὀλίγον ἐλθοῦσα κα- [ 
τεν χθῆναι. περκύψαντες δὲ ἡμεῖς ἑωρῶμεν βάθος 

ὅσον στκδίων πλων µάλα φο οθερὸν καὶ παράδοξον" 

εἰστήχει γὰρ τὸ ὕδωρ, ὥσπερ εμερισμένον" περιθλέ- 
ὤμεν χατὰ δεξιὰ οὐ πάνυ τ πόρρωθεν Ὑέφυ- 
μένην ὕδατος συνάπτοντος τὰ πελάγη κατὰ 

νειαν, ἐκ τῆς ἕτέρας θαλάττης ἐ ἐς τὴν ἕτέραν 

ς. Προσελάσαν τες 

Ελαῖνο ο καὶ μετὰ 
τε προσδοκήσαντες. 

Ἐντεῦθεν ἡμᾶς ὑπεδέχετο πέλαγός τε προση-- 

νὲς καὶ νῆσος οὐ μεγάλη » εὐπρόσιτος» ο ἒςν 
ἐνέμοντο δὲ δὲ αντὴν ἄγριοι ἄνθρωποι, Βουχέφαλοι, κξ- 

ῥατα ἔχοντες, ᾽οἷον παρ ἡμῖν τὸν Μωνώσανρον. ἄνα- 

πλάττουσιν. Ἀποδάντες δὲ προῄειμεν ὑδρευσόμενοι 
καὶ αιτία ληψόμενοι, εἴ ποθεν δυνηθείηµεν: οὐχέτι γὰρ 
εἴχομεν. καὶ ὕδωρ | μὲν αὐτοῦ πλησίον εὕρομεν, ἄλλο 

οὐδὲν ἐφαίνετο, πλὴν μυκηθμὸς πολὺς οὐ πόρρωθεν 

ἠκούετο. Δόξαντες οὖν ἀγέλην εἶναι βοῶν, χατ᾽ ὀλίγον 

προ Κωροῦντες ἐπέστημεν τοῖς ἀνθρώτοις. Οἱ δὲ 1δόν-- 
τες ἡμᾶς ἐδίωχον, χαὶ τρεῖς μὲν τῶν ἑταίρων λαμθά- 
νουσιν, οἳ δὲ λοιποὶ πρὸς τὴν θάλατταν χατεφεύγομεν. 
τα μέντοι πάντες ὁπλισάμενοι ---- οὐ γὰρ ἐδόχει ἡμῖν 

ἀτιμωρήτους περιιδεῖν τοὺς φίλους --- ἐμπίπτομεν τοῖς 

Έουχε φάλοις τὰ αρέα τῶν ἀνηρημένων διαιρουµένοις: 
ῥσήσα τες δὲ πάντες ἐδιώχομεν, καὶ κτείνοµέν τε ὅσον 
πεν τήκο ντα χαὶ Έμντας αὐτῶν δύο λαμθάνομεν,: καὶ αἳ- 
θις ὀπίσω ἄνεστρό ψαμεν τοὺς αἰχμαλώτους ἔχοντες. 
Σιτίον μέντοι οὐδὲν εὕρομεν. Οἵ μὲν οὖν ἄλλοι παρή- 
νουν ἀποσφάττειν τοὺς εἰλημμένους, ἐ ἐγὼ δὲ οὐκ ἐδοχί-- 
µαζον, ἀλλὰ δήσας ἐφύλαττον αὐτοὺς, ἄχρι δὴ ἀφίκοντο 
παρὰ τῶν Βουχεφάλων πρέσθεις αἰτοῦντες ἐπὶ λύτροις 

τοὺς συνειλημµένους" συνίεµεν γὰρ αὐτῶν διανευόντων 

καὶ γοερόν τι μυχωμένων ὥσπερ ἱχετευόντων. Τὰ λύ- 

τρα δ' ἦν πυροὶ πολλοὶ καὶ ἰχθΏς ξηροὶ καὶ κρόμµνα χαὶ 

ἔλαφοι τέτταρες, τρεῖς ἑκάστη πόδας ἔχουσα, δύο μὲν 
ο. οἳ δὲ πρόσω εἲς ἕνα συνεπεφύχεισαν. 
τούτοις ἀποδόντες τοὺς συνειλημμµένους καὶ µίαν 

μείναντες :ἀνήχοημος 

οὖν ταῖς χώπαις χατ᾽ 
ῃ 

πολλῆς ἀγωνίας ἑπερά- 
ν 

σαμεν ουτε 

ἀ 
τοὺς 

τ 
ἐφαίνοντο καὶ ὄρνεα πα-- 

ες οεὰς ώς ος 5 
βεπέτετο χαὶ ἄλλ᾽ ὑπόσα γῆς πλησίον οὔσης σηµεῖα, 

ἨΠΙ5ΤΓΟΗΙ ΤΕ 1.1 ΡΜ. ΤΠ. 45 --- 45. 999 

π]ασπο ΤΠΕ, αἲΠοπίρης5 εοπςοεηςίς, Πιᾶσπο Ίαβοτο 6ο ρογίτα- 

χίπις, ταπηῖδαιθ 6απα 5αρειήπιροξίπλας, πὶ τοιῖς Ραςςίς 

γο]αί ἴπ πια πανἰρανίπιας, γεπίο Ιπιρε]ομίο ργοπιο[ί. 

Ἠ]ο πηί Αππιασμί Ῥοεία γειςας ἵπ ππεηίοηα τοπ]{, απἲ αἲί 

αΠοιβί : 

Ῥες 5Π]νεςίγο Π]ῖς πανί γοπ]εηΗβα5 Φος. 

48. Ῥαρεταία ἱαπιθη εἴἶτα, αἲ αππαπι ρευγεπίας, αθί 

πΙππϊ]ίον ἀειηΐσσα Πεναπα πανί Ῥος ρύΤαπη Ῥο]]ποϊάατη(πο 

απαπα παν]ρανπηας, ἀοπες αἲ Ἰήαίαπα οοηβῖςίγἙπης πα- 

5ηπα ον ασια ἀἰξεεδεπίο ογίαπα, αέ ἴπ ἵευτα 560ρο γΙάσπλας 

α πποία Πας [ασίας ἀῑδερδδίοπος. ἈΝανίς απἰάσπι ποσίτα, 

τε]α ποβῖς οοπ{ναπεπίῖρας, ποπ [αεῖ]ε 5{εέ, Ύααπι ΡΤΗΠΙ 

αΏοςςοί απῖπ ἀε[ειτείας. Νο5 τετο εαρ]ἴρας ρογτεοίῖς ἀρδρί- 

οἴσπίος, ῥτουπάαπα γίάεβαπαας τε] τηῖ]]α 5ἰίαάἴογιαπα, ἑεγγῖν]]α 

αἀπποάσπα αἰαπο ΙπογοάΙρῇε : 5ἴαραί οπίτα ασια γο]α{ ἀῑνῖκα. 

Μεά οἰτοππηδρίοϊθηίες πά ἀαχίταπι ίάειηας ο Ἰοηπσίπαπο 

Ῥομίεπα Ιπ]Πεξάπη οχ. ααπα, απσὃ Ιαησετοί πτίασζυε ρε]ασί 

ΞΗΠΊΠΙᾶΣ οτας. εἴ εκ απο πιατῖ 1π αἰίοταπα ἱταηπςῇπεγοί. Ἠπο 

Ιϊίατ ασιίαπίες πανῖπι γοπηῖς οµγδΙπη Πεχίπιας, πππ]ίούαε 

Ίαρογε ἔτα]οσίπηα5, αποά παπαπαΠα ΞΡΕΓΑΥΘΤΑΠΙΗ5. 

44. Ἠϊπε εχεερίἔπος ππανε Ρ]ασϊά πι εἴ ἱηδι]α Πο Ἱπασπα, 

αοσθδσα [ασ], Παρίαία,  Ἠαρεραπί 1]απι Ἠοπηῖπες Γοτῖ, 

Ῥιοερμα!ϊ (Ταιγιειρι{ες), εοτπια Ἰαροηίες, απα]επι αριιᾷ 

πος Πησιπ{ Μϊποίαιτιτη. ΟΠ ε5οεηάϊδσδιηας, αππαίαπα 

Ῥειτεχίπιας,, αίίαπα οἱβογήπη αἰᾳπῖά Ἰπάς, 5ἵ ΡΟ55ΘΙΩΗ5, αὐ]α- 

ματῖς ποή επῖπα απηρ]ας Παβεβαπηας. Ε{ ααπαπα απἶάεπη ΤΡ ἵπ 

Ῥτοχίπιο Ἰπγεπίεβαπιης, αἰπά γετο πΙηΙ αρρατοβαί, Ργωίογ- 

σπα αποά πππσῖέας πηπ]έας ποπ ον Ἰοπρίπσαο απἀἰθβαίηγ. 

Ουσέπ Ισίίατ Ῥουπα στεσεπι ο55ο Ῥηίαγειηας, Ρραπ]]απι Ῥε- 

μτεςςῖ, 5ίατηα5 αριᾶᾷ Ἰοπηῖπος. Αἲ ΤΙ εοπερθοῖος ΠΟ Ρε:- 

εεηππ{ης, ασ {τες φπἱάεπα 5οσίοΓΠ1 Ποςίτογαπη ΟΟΠΙΡΓΘΗΘΗ- 

ἀυπές τε]]ααῖ ετο αἆ ππατα οοπβασίτηις. Ὠεϊπάε υπῖναι»] 

ἀτπηῖς εαρίῖ5 (πεσιθ επ]πι ρ]ασεβαί Ἱπα]ίος πεσ]ῖσοτο απηῖεος) 

Ἱτγαῖπιας ἵπ Ῥποερ]α]ος οατπες Ππίαγ[εείοταπι ἀῑνίάρηίος, 

αίσπε ἵπ {6υΓοΓεΠ οοπ]θοίο5 ππίνειςος Ρετ5θ(π{πιΙ, θΟΓΙΠΙ- 

απς οἰτοίίεν απἰπαπασίπία Ιπίετῄαίπιας, ἀποδαπε οαρίπης 

γῖνος. ία τεγεγήπιας ο εαρ[νὶς : οἳβῖ τετο ΠΙΒΙΙ Ππγε- 

ΠοταΤηΙ5.  Ἠε]ίααί Ισίατ Ποτίαραπίατ τ{ οαρίος Ιπίετβςς- 

ΤΕΠΊΠ5; 65ο ΥεΓο Ἠος πο Ρτοβανί, 5δεᾷ γἱ]ποίος αβ5εγναβαπα, 

ἆαπι γοπίγεπία Ῥποερμα]!ς Ἱεραίῖ, απῖ ΡΓ6Ιῖο οοπιργεΏεηςος 

τερείετεηί : ἹπίεΠίσεβαπας απἱρρο Ί]ος Ἱπηπεπίος ας Ίπσι- 

Ῥτε απἱάάαπα, 5αρρ]1εῖζοι τοσαπ{ῖαπη Ἰηςίας, πημσϊθηίος. Ῥνε- 

ἴαπα γοτο τεάεπη(ἱοπίς εγαπ{ οαδεῖ πια], οἱ εἰεο Ρίσοος, οί 

εερῖς, οἱ οθενἰ απαίίπος, ἔπίαπα εἱησι]ϊ ού πα, απμπα Ρίπος 

απἶάεπα Ῥοδίθγῖογες Παβοτεπέ, ργίοτος απέθη ἵπ ΠΠΙΙΠΙ οοα[]- 

ἴο5δ. Ῥτο Πῖ5 απαπῃ τεάάΙάΙςσεπις εαρίῖνος, οἱ ἀἴεπα απ 

6Ξ5επη5 πποτα(1, 5ο]νίπηας. 

5. ἆαππαπε Ρῖςοος ἵπ οοπδρεείΙπῃ τοηῖγα, θἱ οἵγομΠαγο- 

Ίαγε ἄγες, αΠαππε, αποίᾳποί 5απί ἵετγο ργορῖπαιιῶ εἶσπᾶ. 



ν΄ 

τεροῤφαίνετο, Μετ ̓ δλίγον δὲ καὶ ἄνδρας εἴδομεν καινῶ 
. .ἳ . 

τρόπῳ ναυτιλίας Ἰβωμένους" αὐτοὶ γὰρ χαὶ ναῦται χαὶ 

ἂν σρροςς τς 
ς τὰ αἰἴδοῖα ---- μεγάλα 

αντες χαὶ ταῖς 

Ὄντος 
νην 

3 / 

η τοὺς ποδ εῶνας ος τες ΕΙπιττ' του ἀνέμου 

Ε 
' 

Ἄλλλοι δὲ μετὰ τούτο ο. πὶ φελλῶν χαθήμενοι 
/ ν 

ε καὶ ἡνιόχουν" οἳ δὲ 

Οὗτοι "ἡμᾶς οὔτε 

α 
δύο 20 νας πλαυνο 

Ε φελλούς. 

μετ ἔρου λα οσα ες καὶ 

ο οί» ντ 

Ε ὧ 
νὰ φ Δ 

ρωνὴν --- Ἱεμένων: προσῄεσαν γὰρ καὶ ἐδεξιοῦντο καὶ 

ἠσπάζοντο, πάνυ ἑταιρικῶς κεκοσµηµέναι χαὶ χαλαὶ 

πᾶσαι καὶ νεάνιδες, ποδήρεις τοὺς γιτῶνας ἐπισυρόμε- 

ναι. Ἡ μὲν οὖν νῆσος ἐκα λειτο Καθζαλοῦσα, ἡ δὲ 

πόλις ὰ δραµαρδία. λαθοῦσαι ὃ᾽ οὖν ἡμᾶς αἳ γυναῖκες 
- 3 ο. Λ ΄ 3 Ν 

ἑκάστη πρὸς ἑαυτὴν ἀπῆ αν, καὶ ἔενον ἐποιεῖτο. ᾿Εγὼ 

δὲ μικρὸν ὑποστὰς ---- ο, ϱ χρηστὰ ἐμαντευόμην --- 

ἀκριθέστερόν ντετε νι. ων ὁρῶ πο ολλῶν Ἀνθρώπων ὃ ὁστ 
{ 

ὁ μὲν βοὴν ἱστάναι καὶ τοὺς 
Ώς 

-. 8 αι] ν μ ν .] 8 -« ον Ὦ νΝ (π μη 
υπο τρ] 

μὴ ”. ν Ὦ 
.) 

ς τὰ ὅπλα χωρεῖν οὐχ ἐδοχίμα- σω ς συγκαλεῖν καὶ ἐ 

τον, Ἠροιρισάμενος δὲ 

αὗτῃ διαφυγεῖν ἐκ τῶν παρόντων κακῶν. Μετ] 

τὰ σκέλη οὐ Ἰνναικὸς, 

αλ λά) λλὰ τὺγόνην τὴν µαλάγην πολλὰ πὺγόμην 
θλίγον 

δὲ τῆς ξένης διακονουµένης εἴδον 
: ; 
ἀλλ ὄνου ὁπλάς: καὶ δὴ σπασάµενος τὸ ξίφος συλλαμ.- 

πλω ο 
περὶ τῶν ὅλων ἀνέκρινον. .] 

ας καὶ δήσας 
Δ ον . 

ς μὲν εἶναι θαλατ- 

αν 
πιδημοῦντας ας. 

ὤυν ὧν ϱ2 κ. 

ο ὦο” ο ως 

δι ια] -. - εξ αι) ία υα] 

Ἡ ο. ο ας 
ταυτα Εχεινην 

ος τος, συνευνηθεισαι 

ϱ - 
ο. ικα 

ει οσον Ἡ Ἀχούσας δε 

α 
αι] ο” 4 ο] τη 

αι Έπἡ μνη 3 

τελιπον δεδεµένην., αὐτος ὁξ ανελΊων επι 

ο 
21 ορ 

εβόων τεχαὶ τοὺς ἑταίρους συνε χάλουν. 

α .ἲ μὲ ὤω 2 ω .. [ Ἓλθον, τὰ πάντα ἐικήνυον αὐτοῖς καὶ τά τε ὁ 
; 

ο σι ο ο2 ως » συ Ὡς Ε 
5 

ὕθωρ ἐγένετ' 
, 

ὕδωρ ας πειρώμε ιῃ « ] “. . ο” 2 μ τ.λλ-. 
.Ἔ 

[] ων 
κ ον 

χαὶ ἐπεὶ ος ὃς ὑπηύγαζς 
εἰκάζομεν εἶναι τὴν ἀντιπέραν τὴ 

' Ἠρος: χυνήσαντες δ᾽ 

πεοὶ τῶν µελλόντων ἐσχοποῦμεν, ο) τοῖς μὲν 
χειμέν ην. 

σος, ; ο ο 
ἔπιοασι μ.ονον αὖθις ὀπίσω ἀναστ ολα 

ο) Ὁ πλοῖον αὐτοῦ καταλιπεῖν, ἀνελθόντας δὲ ἐς τὴν μεσόγαιαν 
2 ον σελ 

πειραθΏναι τῶν ἐνοικούντων. Ἐν ὅσῳ δὲ ταῦτα ἕλογι- 
γΥό αλ 

ζο όµεθα, Ἴεη ιμὼν σφοδρὸς ἐπιπεσὼν καὶ προσαρᾶξας τὸ 

λῷ Ἠμεῖς δὲ μόλις ἐ ἔξενη- ΄ 
ς τῷ αἴγια ὢ, διέ λυσεν. 

ν 
σάμενοι. 

, 
Ὡς συνενεχθέντα 

ν ταῖς νήσοις 
Ταὔτα μὲν οὖν τὰ μέχρι τ' 

μοι ἐν τῇ θαλάττη καὶ 
ο ον «ϊ ος Ὅ μα .. 

1 οὐ, 
αν 

ΓΙ / 

΄Αέξω δὲ ποῦ πλον τὸ Ὃν τοοπον ' υπτιοι χει» 

ΧΧΥΙΠΙ ΑΛΗΘΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Β. 46, 47. 

| 

(1: 08 - το) 

ρρατοτο. Ῥαμ]]ο Ροςί γάεπιης γῖτος ποτο πανῖσαπαϊ σδµεγς 

π{οηίος : Πάει δηἵπα εἰ πααία» θγαηί οἱ Ἠάγες. Ὠϊσαπι τετο 

παν]σαοπίς ταΙοΠοΙ!.  Ῥαρίηϊ ἵπ απιᾶ Ἰαορηίες ριάεπᾶα 

επααπί: Παβοπὶ αὐἴεπι Ἰποπ]εηία : εκ Ἠῖ Ῥοττο γεῖαπι 

ραπάεηίες, πιαπίῬασαπε ἱεπεπίες ΠαπΠες τε]! Ἰη[ειῖοτες, γεηίο 

Ἱπηρ]οηίο πανἰσαθαπἰ. ΑΠ Ρροςί Ἠος Ιηίάεπίες ςρειῖ- 

Ῥης. ἆπος ἀε]ρ]ήπος Ιαπείος ασεῦαπί τερεραπία πε Ἰαβοηῖς, 

απ Ῥγομτεςί ἰταμετεηί Ρο5ί 5ε κυΏετα. Ἠϊ ποσα Πη]ησία 

ΠΟ5 αβϊοἰεραηί, πειθ Ρησιεραπέ, 5εᾷ 5ἶπο ππεία οἱ ρασαίς 

Παχία πος γεµεβαπίας, 5Ροοΐεπι παν]σ ποςίπῖ αὐπταπίθς 

εἳ Ρειςρ]οἹεηίες υπήίαπο. 

46. Ύοδρετα Ίαπῃ Ἱηστησραί, (παπα αρρη]ίπηης αὖἲ Ἰηςη]απι 

ΠΟΠ ΠΠασΠαΠῃ. Ηαδίίαραϊαν ο α πιπΠεγίρις, υἳ ρΗΙαΡαπηης, 

ἄτῶεο Ἰοηπεπίβρας : αεοθἀεπίος οεΠΊπῃ Πος Ῥγεηςαβαπί οἱ 

οοπιρ]οείαβαπίας, ογηαίσ ΠΟΤΕ Ρ]απο πιεγε[γῖοῖφ, ΓΟΓΠΊΟΞ45 

οπηπος οἱ Ιατοποι]α., {α]αγῖα τοςϊπιοπία {αλεπίες. Της] 

νοσαβαίατ 0αΏβα]ασα (Λε/οῖεπς }ς αἲὈς απΐθιη Ἠσ ἀταπηατ- 

αἷα.  Αξκιππίος ΙσΙίαγ πος πηα]ῖεγες 5παπ1 απαιο 4ΟΠΙΠ 

ἀθάποστεα, 5πππ(θ 5ἰθὶ [αοργο Ποξρίειῃ. Ἐπο απίθια 

ουποίαίας Ῥα]]απα, οαῖ πΙμη Ῥοπί Ργοσασίτεί απίπης, οἱ 

οἰτουπηςρίοῖεης αοοηταῖας, τ]ᾶθο πωυ]ίογαπα ἨοβαίπηΠη ο55α 

Ίαεετο δἱ εταπῖα. Ἐ{ εἸαπιογθπῃ απῖάεπῃ {ο]]εγο, οἱ εοπσοςατε 

«οο1ο5, αἴᾳπο αᾱ- αγπιᾶ τα, ΠΟΠ Ῥ]ασυΙΐ. Μαϊναρι απζεπη 

ἀερτοιηίαπα πηπ]εἲς τετρῖς οΏσεοτανί, αἱ ε[ὔασετε Ποεγεί εχ 

πια]ῖς ῥτῶςομίῖρας. ἈΝοο Πα πηπ]ίο Ῥο5ί πηπὶςίγαηίε Ἰο- 

ερῖία, γῖᾶεο Ὠμας ποη. πιυ]οτῖς εγητα, 5εᾷ πησι]ας απ[η]. 

Ηῖο ςἰπ]οίο εηςα Ἰ]απα εοππργοεπάο, Ἠπείαπισπο 4 τερις 

οπιηῖρας Ιπίσιτοσαβαπα. ]α Πην]ία φπἶάεπῃ, 5θᾶ ἀῑκ]ξ ίαππεη, 

5ο πηατῖμας ο.ς Πηπ[ῖεγος, εί Οµο5εείεας (Αδίπιεγαγας) 

τοσαπί : οἴραπα ς)ῖ Ῥαταταο οχ αἀτεπιεπίῖρας μοςρίαρις : 

Ῥοσίαπαπη είπα, Ἰπαπ1{, εο5 Ἱπερηϊανίπιας,, ἵπ Ἰαείηπ αξοῖία» 

«ορῖέος Ἱπναίππας. Ἠῖ5 απ Πῖς, Ἠ]απα απζάεπι τιποίαπα Π] 

το]παιο : οοΠς6Θῃ5ο ἁΠί6ΠΙ {οείο, 6ΊΠΠΟΓΘ 6ΟΠΣΟΕΟ 5ο00ἴ05 : 

οοπησγοσα(ἲς Ιπᾶϊσο οπηπία, ος5ᾶ οδίεπᾶο, Ππίτα 605 ἀθάπου αἆ 

ΑΕ Ί]α. είαΐῖπα ἵπ αππαπι ἀπῆπεῃς, οοπδρεείαπα 

ΠΟΞΙΓΗΠΗ ο[ασῖε. Ταπιοη οχρεγππεη[! σαηςᾶ ἵη ἵρεαπι αππαπα 

επηῖςὶ σ]αάΐππα : Ἠἷς ααπα ἵπ 5απσιίπεπι αρ. 
- 

πιηείατη. 

47. Οε]οτῖίοι ίαππο αἆ παγοπ) ἀῑστεςςῖ οἰτίοας. Οππη 

ἸΠπορεοστοί, οοπϊπεπίο οοηδΡροεία, εοπ]θοῖηα5 εαῃ ε5ςε, 

απω θχαάνειςαΠα Ἠοδίτο οί (ἴταης Οεεαπαπι }) Ἰαροί. 

λάοταίῖοπα Ἠϊς γοβςαπθ Ρεγαςίῖς, αιῖά ἀεῖπάε Γασίο ος 

. ἀεΠθεγαραπηας. Αίαιο αἰῖ νάεραίας, Ροςί 9ο 

ΥΘΠΙ ὃοσμιόμαι αἱ Πίσγυπα πος τοίτο τεάραμηας” αἰῑῖς απίθπη, 

τοβεία Πρὶ πατε Ρουσετο γειςις πποζΠίειγαπεα αἶππε {επίατε 

Ἱπ]αδϊίαπίος.  Βιπι ἰσία ἀἱδρπίαπιας, [οπηρεσίας τα]ιάα ἵπ- 

5τΠθης, εἰ Πίου αἰάεης παν]σίαπα, Ἠ]αα ἀῑςεο]νϊξ. Χο5 

τῖκ, ἄτηλα απϊσαπο 5πα,, εἰ 5ἱ απὶᾶ [ογίο απ απἲς Ρο5νεί, 

επρ]εηίες, επα(απ]5. 

εςςεί 

Ἠσεσυπί (πω πδᾳπο αἆ αἆγεπίαπη Τη αἰ{εΓᾶΠῃ ]απα {εἶ]α- 

τοπ οοπίίσετο πηϊλὶ ἵπ πια, εἰ Ῥες παν]σαἴοπεια, Τη ἵη- 



1, ας 11») 

΄ Γι ” ελ ΑΙ 3 -. 

έρι καὶ μετ αὐτὰ ἐν τῷ 
κ. - 3 ” λ .. 

ἐξέλθομεν, παρά τε τοῖς ἥρωσι χαὶ τοῖς ὀνείροις καὶ τὰ 
.ν /' Ν 35 λέ 3 

τελευτ αἴα παρὰτοῖς Ῥουκεφάλοις καὶ ταῖς ᾿Ονοσχελέαις 
-λ «γω /{ ον / 

ὃ ἐπὶ τῆς γῆς ἐν τοῖς ἑξῆς βιθλίοις διηγἠσοµαι. 

ΧΧΥΠΠ. 

ΤΥΡΑΝΝΟΚΤΟΝΟΣ. 

ν ἀχρόπολιν ὡς ἀποχτενῶν τὸν τύραννο" 

αὐτὸν μὲν οὐχ εὖρε, τὸν δὲ υἱὸν αὐτοῦ ἀποχτείνας χατέλιπε τὸ 
ξίφος ἐν τῷ σώματι. ᾿Ελθὼν ὁ τύραννος καὶ τὸν υἱὸν ἰδὼν ἤδη 
νεχρὸν τῷ αὐτῷ ξίφει ἑαυτὸν ἀπέκτεινεν. Αϊτεϊ ὁ ἀνελθὼν καὶ 
τὸν τοῦ τυράννου νἱὸν ἀγελὼν γέρας ὡς τυραννοχτόνος. 

/ / Ε) ν / αχ μδρον ο ας 
Δύο τυραννους αποκτεινας, ω ανορες οικαστα!, 

-- / ν Χαν ην ρα μεση 
μιᾶς ημέρας, τον μεν Ίδη παρηθηκότα, τον ὃξ αχμα 

δν ; ; 
τπτα χαὶ πρὸς διαδοχὴν τῶν ἀδικημάτων ἔτοιμότερον, 

μ / αδι ο Ἡ / 
ἥχω µίαν ὅμως ἐπ᾽ ἀμφοτέροις αἴτήσων δωρεὰν µόγος 

ο ω. Δ 
τῶν πώποτε τυραννοκτόνων πληγῃ μιᾶᾷ δύο πονηροὺς 

ος ο Υ/ 
ἀποσχευασάμενος χαὶ φονεύσας τὸν μὲν παῖδα τῷ ξίφει, { 

.ω Δ Ν Ν Π [ὁ μ 

τὸν πατέρα δὲ τῇ πρὸς τὸν υἱον φιλοστοργία. “Ὅ μὲν 
ο μ ς κ υ -- δν 

οὖν τύραννος ἄνθ᾽ ὧν ἐποίησεν ἵκανὴν ἡμῖν δέδωχε τι- 
; ντο μες τν. αι σα οι κ, μι 

µωρίαν, ζῶν μὲν τὸν υἱὸν ἐπιδὼν προανηρημένον παρὰ 
τὴν τελευτὴν, τελευταῖον δὲ ἠναγχασμένος, τὸ παραδο- 
ξότατον, αὐτὸς αὑτοῦ ενέσθαι τυραννοακτόνος: ὁ παῖς δὲ 

ὃ ἐκείνου τέθνηκε μὲν ὑπ ἐμοῦ, ὕπηρ έτησε δέ µοι καὶ 
ἀποθανὼν πρὸς ἄλλον φόνον, ζῶν μὲν συναδικῶν τῷ 

λ λ 
πατοι, μετα ζ ζ 

/ ον ’ ς 3Δ/ 

θάνατον δὲ ποτροχτονήσας, ὡς ἐδύνατο. 
Δλ Ἡ ος ξ {9 ΄ 3) οἳ τα 

9. Τὴν μὲν οὖν τυραννίδα ὁ παύσας εἰμὶ ἐγὼ καὶ τὸ 
/ ΑΔ / Μ 9 Ν δὲ /“Υ . 5 σλλ α 

ξίφος, ὃ πάντα εἴργασται, ἐμὸν, τὴν δὲ τάξιν ἐνήλλαξα 
τῶν φόνων καὶ τὸν τρόπον ἐκαινοτόμησα τῆς τῶν πο- 

κ. 5 ο ἀ Δ / 1 ελ /΄ 

νηρῶν τελευτῆς, τὸν μὲν ἰσχυρότερον καὶ ἀμύνασθαι 
3 Ν / Αλ 

δυνάμενον αὐτὸς ἀνελὼν, τὸν γέροντα δὲ μόνῳ παρα- 
γωρήσας τῷ ξίφει, 

ν / / 3 / 
8. Εγὼ μὲν οὖν καὶ περ ἱπτότερόν τι ἐπὶ τούτοις 

Ὑ Φις δ οὖν. λα 

ὤμη γενῄσεσθαί μοι παρ ὑμῶν καὶ δωρεὰς λήψεσθαι 
ο ; 

ἴσαρίθμους τοῖς ἀνηρημένοις, ὣς ἂν οὐ τῶν παρόντων 
/ -ω ά Δ ο -- ’ 

ἁπαλλαξας ὑμᾶς µόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς τῶν μελλόντων 
κ. 3 /9 αν ὀλευθε / Ἔ νό Δ 

χακῶν ἐλπίδος, καὶ τὴν ἐ ιευθερίαν βε αιον παρασχων, 

᾿οὐδενὸς παραλελειμ.μένου Ἀληρονόμου τῶν ἀδυκημ μάτων: 
μεταξὺ δὲ κινδυνεύω τοσαῦτα κατορθώσας ἀγέρ βάστος 

ἀπελθεῖν παρ᾽ ὑμῶν καὶ µόνος στέρεσθαι τῆς παρὰ τῶν 
ΜΗς Ῥ 

νόμων ἀμοιθῆς, οὓς διεφύλαζα. “Ὅ μὲν οὖν ἀντιλέγων 
οὗτοσὶ δοχεῖ µοι οὐ κηδόµενος, ὥς φησι, τῶν κοινῶν 

τοῦτο ποιεῖν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῖς τετελευτηκόσι λελυπημένος 
: ρ ο ατη ν 

καὶ ἄμυνόμενος τὸν ἐχείνοις τοῦ θανάτου αἴτιον γεγεγη- 

μένον. 
/ 4. Ὑμεῖς δὲ ἀνάσχεσθέ µου, 

πρὸς ὀλίγον τὰ ἐν τῇ τυραννίδι καίπερ εἰδόσιν ὑμῖν ἄκρι: 
ή ; - 

ἐῶς διηγουµένου: καὶ γὰρ τὸ μέγεθος οὕτω μάθοιτ’ ἂν 
της ρερΥ εσίας τῆς ἐμῆς, καὶ αὐτοὶ μᾶλλον εὖφ ορανεῖσθς 

λογιζόμενοι ὧν ἀπηλλάγητε. Οὐ γὰρ ὥσπερ ἄλλοις 

τισὶν τη συγέθη πολλάχις, ἁπλῆν καὶ ἡμεῖς τυραννίδα 

ω 

σα 

9 

ΧΧΥΊΙΠ. ΤΥΒΑΝΝΙΕ6ΙΡΑ. 

χήτει καὶ ἐπειδὴ | 5α]ΐς, οἱ ἵῃ αθτο, οἱ 

Γι σππο ο 901 

Ροδί ματς ἵπ οδίο, 6 4 Ἱπᾷς οχ[ϊς- 

5έπηµ5, ἴππι αραιά πογοας, {μπα Ππίυ φοηιηῖα, ἀθηί(ιο 

εχίγειηᾶ Ί]α αραιά Βποερμα]ος οἱ ΟΠοδοσ]εας : ια γειο ἵῃ 

Ώ]α αἰίοτα {εβατο αεδία 5ἵηί, εα ργοχπηῖς Πεῖς ρεισεηας. 

ΧΧΥΠΙ. 

ΤΥΒΑΝΝΙΟΙΡΑ. 

Αδοοηώι αααῖς Τη ατοθπη, νΤαΠΠΗΠΙ [η[θιΓεοίανς. 
Ίρδιπῃ φπἱάσπα ΠοΠ. ηγοηῖε : 5οὰ ἵπ ΙΙ ἱρεῖας α 56 οοοῖςί 
6ΟΠΡΟΓΕ χα] µ]αάίαπα. Βαρεγγεπίθης Ιψταβηα5, οὐΠ- 
5Ρεοίο Πο 14π πΙοΤίΠΟ, εοάδτη 56 σἰαᾶ1ο 1ρ58 Ἰπιότοιηή!, 
Ρεξ Πο αϊ Ἀποσηάσια!,, εἰ Ππα γταπηΙ Ππίον[οσρταί, 
ῥγορηίαπα αἱ (γταππ]οἶᾶα, 

Ει 

1. Οπἱ ἆπος εοᾷ σπα ἀῑς {γταππος Πηίοτ[οςί, ]αάΐσας, αἰίθγάπι 

γ]βοεῖς αΏπος Ίαπι ερυεςδαπα, Ποτεπίοπα αἰίοταπι αρίαίε, εί 

αἆ Ἱη]ατίαγαπα 5αοσεςδῖοπεπα ραταἴοτεπα, γεπὶ, ππΠΙΠα {α- 

ΠΊΘΠ 410ΓΗΠ 6απδα Ρεέατας ΡγπΗΙ πα, αΏα5 650 ΟΙΠΗΙΗΠΙ 

ααὶ ππααπα [πεγο Γγγαηπ]οϊάσταπα, ἰσία ΠΟ. πια]ος απιο]ῖ- 

{μ5 ἆπος., απί ἱπίογ[οοριῖπα σἰαᾶ{ο ΒΠππα, Ῥαΐτθπα γθγο παϊι- 

τα] ο/σα ΠΠπηα Ρἰοίαία. Ας {γναππα5 πάση ἀἶσηας Γαοιῖς 

δαΐς Ῥωπᾶς πορίς ἀεά[έ, ααἲ γῖνας αάλαο, οἴτοα βπεια υ]ία, 

ΒΠαΠα ΕΠ απο 5ο Ἰη{οΓοπιίαπ οοπδροχοπί, {απάδιπααο, 

απο ππαχίπιο αἀπηγαθί]ο οδί, 515 ἴρ5ο Βρεῖ ἰγταπηῖοῖ]ᾶα 

εοασία5 5ἵε : βα5 απίοπα Ἠ ας πηρα απΙάσπα π]απα ροτ{, 5εᾷ 

πιογία5 {απιεῃ αἰἰογῖας πεί οὐρα1ς ΓΠΗ1ἱ πηηϊκίου : απ γῖνας 

απ]άεπα Ἱπ]απίαγαπα Ρα(τῖς. 5οοἵἩ5, Ροδί ΠΙΟΓΕΠΙ Ὑθτο 5ΠᾶΠα 

ραγεηίῖς η{ει[οείος, απαίοπιις Ποιές Εαοτῖί. 

». Ἐγταπηίαϊ εἴσο Ππειη Ἱπιροδιϊ 6ρο, εἰ ρ]αάϊας ροι[οσίος 

οπηπΙ Πα Ίπθιι5 οδί : ογάΙπεπα Ύετο οὔρά[ππα Ἱπιηίαν! οἱ τα- 

Ποπεηα Πηέθηίας. 5ορ]εγαίογπ. οχοοσανϊ Ποναπῃ :. τοῦι- 

5ΗΟΓ6Π1 6ἱ 6] 4ἵ ΡτορισηαΓο Ρροβδοί, ἴρ5α 6οΠ/66Ι; ΦΟΠΘΠΣ 

5ο]ἱ ρονηιῖς! σ]αά1ο. 

ὃ, Ένβο Ῥτο Ηίδορ {αο[15 οσο οἰῖαπα οππια]αίας απἰάάαπη ἃ- 

γοβίς πηΏῖ ἀαίαπη 1 Ῥαίαβαπα, ασ Το[ϊάεια πιο ρτῶπηῖα α0ες- 

ῬΡίπγαπα, ᾳποξ Ππίοτ[εοί{ 65δεπέ, ᾳπἱρρο αί πο ργςεη!ἴριις 

πηοάο Υο5 Πρεναγετίπη, 5εᾶᾷ Ἱπιπηπεπίῖαπα εἰἶαπι 56 ΠΙαΙο- 

ταπα, Πρενίαίεπιαιιε ΠΙππαπα ργα5Η(ογίηα, π]]ο το]σίο ἵπ]ι- 

παταπη Ἠετεάς. Ππίθιίπα ἵπ Ῥετίομ]Ηπ Υοπίο, ης Ροδί τοα 

Ρτῶε]ατο ἀἀθο σεδίαπα ἀἰεεάαπι α- γοῬῖς 5ἵΠε Ργᾶ ΠΙΟ, 50- 

Ἰάξᾳπθ Ἱ6ρίΠα, αμα αΏ ΟΡΡΓΕΡΣΙΟΠΕ 5ογναγ!, οοΙΠρεηΣαΠΙΟΠ6 

εά9θΙΠ.. Αο ΥΙάείασ πιθις ἴδίο αἀγοιδατίας πον ρα] 

τοί ουτα, αἱ τα 5ε {ετὲ, Ίου [άσσο 5εᾷ αποά ἀο]εί Ιπίει- 

{6ο15, οἱ αοίδοῖ οαρίέ σπα, απϊ οαδα Π]ῖς ππογ[ῖς (αἱ, 

4. ΝΟ5 αμἴοπα, Ιηάΐσας, [οτία τπο απ ῶ5ο ραπΠα]αηι, ἆππα 

νοβί5, αοοηταίο Πἱοοί 5οἴεπῖδας, δα απῶ 5υηί ἵπ ἐγταηηϊάς 

εΡατ{Ο : 5ἱο επἶπι οἱ πιασηϊ(πάἴπεπα Ῥοπεβεῖί πιοῖ 60βΠος66- 

15, αἱ ἱρεί πιαρῖς σαι είς, οοσϊαπίες απἴρας πηα]ῖς ςῖς 

μενα. Χεσιο οπΊπῃ, αἱ α[ῆς 50ρο ]απῃ οοπ[]δ, βἰπαρ]ίορπι 

πο5 4ποηπε ψταπηίάσπα αἱ 5ειγ]αίεπι ππατη φας πα ης, 
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ο νο ο ῃ ε / εν ον προρίοη : 
και υ.ιαν δουλείαν ιν εεὶο ουοξ ον. υπηνεγκαυεν 

ν 4 
ἐπιθυμίαν δεσπότου, αλλὰ μόνοι τῶν πώποτ τα οµ.οια 

Ν 
θυστυ/ησάντ των δύο ἀνθ᾽ ἕνὸς τυράννους ειχου.εν χαι 

1 

πρὸς διττὰ οἳ δυστυχεῖς ἀδικήματα διηρούμεθα. Με- 

Σριώτερος δὲ ὁ πρεσθύτης ἦν παρὰ πολὺ χαὶ πρὸς τὰς 

θργὰς ἠπιώτερος χαὶ πρὸς τὰς χολάσεις βραδύτ ερος καὶ 

πρὸς τὰς ἐπιθυμίας ἀμθλύ τερος» ὡς ἂν ἤδη της ἠλικίας 

τὸ μὲν σφοδρότερον τῆς ὁρμῆς ἐπεχούσης, τὰς δὲ τῶν 

φδονῶν ὀρέξεις χαλιναγωγούσης. Καὶ πρός γε την 

αργὴν τῶν ἀδικημάτων ὑπὸ τοῦ παιδὸς ἄχων πρῆμθαι 

Ελέγετο, οὐ πάνυ τυραννικὸς αὐτὸς ὢν, ἀλλ εἴκων 
; π ρα ορ ανες ἔδειξε 

χεινο)” Φιλότ εχνος γαρ ες υπερ ΟΛηΝ Ε ἴενε του ὡς εοειςξ» 
ο ος ς ν. Σ. μας ον αν. ο ίθε ασ δ/ 

και το το οπαις ην αυτῷ χαι εχεινῷ Επειύετο χαι ηοι- 
/ / 

χελεύοι καὶ ἐχόλαζεν οὓς προστάττοι χαὶ πάντα 

ὑπηρέτ ει» καὶ ὅλως ἑἐ ἐτυραννεῖτο ὑπ) αὐτοῦ καὶ δορυφό- 

ρος τῶν τοῦ παιδὸς ἐπιθυμιῶν ην. 

5. Ονεανίας δὲ τῆς μὲν τιμῆς παρεχώρει χαθ᾽ ἦλι- 
χίαν ἐχε είνῳ χαὶ μόνου ἐξίστατο τοῦ τῆς ἀρχἢς ὀνόμα-- 
τος» τὸ ὃ᾽ ἔργον τῆς πυραννίδος καὶ τὸ χεφάλαιον αὐτὸς 
ἦν, καὶ τὸ μὲν πιστὸν καὶ ἀσφαλὲς ἀπ᾿ αὐτοῦ παρε χε 
τῇ δυναστεία, τὴν δ᾽ ἀπόλαυσιν μόνος ἐκαρποῦτο τῶν 

᾿Εχεῖνος ἣν ὅ τοὺς θορυφόρους αμνἔ χα 
ὃ τὴν φρουρὰν κρατύνων, ὃ τοὺς τυραννουµένους φοδῶν, 
ὁὃ τοὺς ἐπιθουλεύοντας ἐκκόπτων, ἐκεῖνος ὃ τοὺς ἐφή- 
ους ἀνασπῶν. ὃ ἐνυθρίζων τοις Ὑάμοις ἐκείνῳ αἱ παρ- 

αλ νκη μάτων. 

θένοι ἀνήγοντου χαὶ εἴ τινες σφαγαὶ καὶ εἴ τινε ς φυγαὶ 
καὶγρηµάτων ἀφαιρέσεις χαὶ μαι χαὶ ὕθροις, πάντα 

ταῦτα τολμήματα ἦν νεανικά. Ὁ γέ ἔρων. δ) 
Ἰχολούθει καὶ συγηδίκει καὶ ἐπήνει μόνον τὰ τοῦ παι- 
δὺς ἀδικήματα, καὶ τὸ πρᾶγμα ἡμῖν ἀφόρητον χαθει- 
στήχει: ὅταν γὰρ αἱ τῆς γνώμης ἐπιθυμίαι τὴν ἐκ τῆς 
ἀρχῆς ἐξουσίαν προσλάθωσιν, οὐδένα ὅρον ποιοῦνται 

έχε νῳ 

τῶν ἀδικημάτων. 

6. Μάλιστα δὲ ἐχεῖνο ἐλύπει, τὸ εἰδέναι μακρὰν, 
μᾶλλον δὲ ἀῑδιον τὴν δουλείαν ἐσομένην καὶ ἐκ διαδο-- 

χᾶς παραδοθησοµένην τὴν πόλιν ἄλλοτε ἄλλῳ δεσπότη 
καὶ πονηρῶν Χληρονόμημα γενησόμενον τὸν ὃημον: ὡς 

τοῖς γε ἄλλοις οὗ μικρά τις ἐλπὶς αὕτη, τὸ λογίζεσθαι 

καὶ πρὸς αὐτοὺς λέγειν, « ἀλλ’ ἤδη παύσεται, ἀλλ’ ἤδη 
τεθνήξεται καὶ μετ ὀλίγον ἐλεύθεροι γενησόμεθα"» ἐπ᾽ 

ἐχείνων δὲ οὐδὲν τοιοῦτον ἠλπίζετο, ἀλλ’ ἑωρῶμεν ἤδη 
ἔτοιμον τὸν τῆς ἀρχῆς διάδοχον. ᾿Γοιγαροῦν οὐδ' ἐπι- 

χειρεῖν τις ἐτόλμα τῶν γεννικῶν καὶ τὰ αὐτὰ ἐμοὶ 

προαιρουµένων, ἀλλ’ ἀπέγνωστο { παντάπασιν Ἶ ἔλευθε- 
ώς καὶ -ἄμαχος ἦ πυραννὶς ἐδόχει πρὸς τοσούτους ἐσο- 

ης τῆς ἐπιγειρήσεως. 
Ἀλλ) οὐχ ἐμὲ ταῦτ ἐφόδησεν οὐδ 

ὃ- 
ΝΔ Δ 

τὸ δυσχερὲς 
δν Ν μ 

τῆς ο πας λογισάμεγος ἀπώχνησα οὐδὲ πρὸς τὸν 
κίνδυνον.ἀπεδειλίασα, μόνος δὲ, µόνος πρὸς οὕτως ἴσχυ- 

Δ Δ ρὰν καὶ πολλὴν τυραννίδα, μᾶλλον δὲ οὐ μόνος, ἀλλὰ 
λ οὓ ξί ο. / Δ ν / μετα τοῦ Ξίφους ἀνήειν τοῦ συμμεμαγημένου καὶ τὸ µέε- 

Ε) ο λ Ρος ο άώμς. πρὸ ὀφθαλμῶν μὲν τὴν 
λ νο. λλαξό ο) ο ας ν ζλε τελευτήν ἔχων, ἀλλαξόμενος δὲ ὅμως τὴν κοινὴν ἔλευ- 

θερίαν τῆς σφαγῆς τῆς ἐμῆς. 

-υ ω- 

᾿Εντυχὼν δὲ τῇ πρώτη 
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πθ( πο αη]α5 ομρίἀ Πα [δι 4 οπη [η] {οἱογαγίπηας, ςοἳ φο]ϊ ΟΠΙΠΙΗΤΩ 

αἱ απ παπα Τη ΙΗΗΙ οα]απη]ίαίε γΐνενα, ἀπὸ Ῥγο Πο Ἰνα- 

Ἰεβαπ]ς {γιάηΠος εἰ Ιπίας ἀπρ]ίοςς Ἱπ]αγίας, πη]ςουῖ ἀῑς[να]ιο- 

Ῥαπατ. ΜοάεΓαΠΙος απίθπη ΠΠ]ίο εγαί 5οπον., Ῥ]ασϊάἴοναε 

84 Ίτας., 6ἱ αἲ δαρρ]ίοῖα {αταῖοι, Πουοίίοναιε αἲ οπρία[ίαίος, 

Ύππα Ί4π1. αίας γομαιπεηῖογας Ἱππρείας οοβ]Ῥογοί, οἱ νο- 

Ἱαρίαίαπα [ροπατοί αρρεΙῖοπες. ΟπΙπ αἲ Πηϊία Ἱπ]αγίαγαη 

ἃ ΠΙΟ ροδίου γο]απίαίσπη ἀἰσομαίαν Ἱπιρα]δας, απ πο γα]άρ 

ψταηπίςο 1ρ56 Ἱησεπίο οςδεί, 5εᾷ ΠΠ εοποεάστεί, Υν 5αργα 

ΠΙΟΚΙΠΙ 4ΠΊΔΗ5. ΠβδγοΓπα, (ος Γαείο 5ο οοπιρτοβανΙε, 

Οπιπία 1ρ5ί Πας, ΙΙ ομδεσαῖ ; απἰσπαῖα 1ο Ἱππρονανεί, Ἱῃ- 

Ἰᾳςίο ασετα; αιιο5 Ιαρογοί 116, 5αρρ]ίοίο α[ῄσσγος οηηῖα 1] 

πηηϊκίτατε : ἀεπίαιε 5 Πας ογαί (γγαππ]ᾶο οἱ 5αἴε]]ες οι- 

ρἰάαίαπα ΠΠ. 

5. Αί Ιαγεηῖς σο[α[ῖς τοδρθοία Ἠομογο ἴ5εῖ εοεραί 5οἱοήμε 

Προ! ποπ]πο αὐ5ίίποβαί : 

οαραί εναί ἴρ5ε : 

105 Ι4ΙΠΘΗ Ἴρδα (γταπη]άϊς οἳ 

ἰαπα1, αἱ Πάα εσδεί οἱ 5εεπτα Ροίοη[ία, α 5α 

ῥναδίαθαί, 4παπα ΓΓαοίυπη ἰπ]ατίαγ πα ρετοΙρίεραί εο]ας. Π]ο 

εταί απί ςα{ε]]ίος οοπ/ποτοί, αῖ Πγππατεί Ῥγαδίία, ο] 

εαρ]οσίος (γγαπη]ά! {ογγοτοί, απ Πηδίάἰαπίες οχοϊἀεγεί, ααὶ 

αἀο]οδορπίος εχδτραγεί, απῖ οοπ{ππηε]ῖα παριῖας αβῄοσταί : 

αἆ πο ἀθάποσθαπίας νγρίπες; οἱ 5ἳ ασ εάος, 5ἱ απα 

οχΏία, οἱ ΏΟΠΟΤΙΠΙ οΓαρίίοπες, οἱ (ογπιοηία, οἱ οοπίαπιθ]τα., 

οπιπία Ἰας απδα ογαηί Ἰαγοπ]]α. 8οποκ Ιπίθγίηι ΙΙ οΏ5ο- 

ααῖς Ἱπ]αγία. 5οσἷς 6556, Ἰαμάατο πηοᾶο ΓΗ δαἱ Ἱπ]αδία [α- 

οἴπονα. Τα το 6ο αἀάποία οδί αἱ Ία1 {οἴεγατα απηρ] ας ΠΟΠ 

Ῥοβροεπια5: απαπάο οπῖπα εαρίὀίαίας απ]πηϊ αὖ Ἱπαρογίο Ἠπη- 

οἴδουπίαν 1ή5Ηρου Ροίοπ{Ιαπλ, ππού Πα ΠΠ η Ππ]ανΙαΤΗΠΗ {[α- 

οἶπηί, 

6. Μαχίπιε Υετο Ἰ]αά πο αηρεβαί, αποά 5εἴγοιηης ]οη- 

5411, Ροίἵας γογο οίογπαπα, Γα{αταπη 5ο γΠΠΙΘΙΗ, οἳ 51 66005- 

51οΠ6 απαάαπα (γααΙαπα Ππὶ ΡΕΙΗ α ροςί αππα ἀοιηῖπο, 

πΙαΙΟΡΙΠΊ(Ι16 ἨοπήίπΙπη Ἰογοοαίοηα [ογο ρορα]ή.  Ναπι 

εθίονῖς απἰάσπι πΠοη. Ῥαϊγα Ἠσο 5ρο5 οδί, παπα δἷο ἀπουηί 

ΤΠΟΠΕΠΙ. οἱ αριιά απΙπηΠα ΕΠΙ ἀἱουηί τα Ὑογαπίαπ]ετ 

Ίαν ἀθδίπαί, γογαπ{απση Ί4πα πποτ]είαγ, οἱ Ῥαυ]10 Ῥοσέ Ημογῖ 

ΠΟ5 οΡἵπ]ής τν Τη 1]]ς Υογο {α]ο πΙμ ερεταβαίας, 5εά ραία- 

{παπα 4η. γΙάδραπαας ἱπηροτῖί αοσβδδοΓθη.  Τσίίασ πο πῃᾶ- 

ΠΠ ἄἀπΠΙοΥοτο ορονῖ. απϊσαπαπη απδις ο5ί ΠΟΠΘΓΟΣΟΓΙΠΙ 

αοαπΊη. Ἰομπίπαπα, απῖ οαάσπα απα; οσο εορ[α ναί : 5οὰ 

[ας οπηπίς Πμονία[ῖς οαί αβ]οοία, Πηγ]οία νἰαεραίαν ψται- 

Πἶ5, παπα αἀγοιςις Πα π]η]ίο5 οοΠαΠάΙΠ1 65561. 

7. Μα γογο ἰδία ΠΟΠ ἴογγπθτυηί, πθ(ο ἀἰ[ιομ]ίαίο οροτῖς 

Ῥοιρεηξα οοπαίαπ αὐ]θοί, πει αἲ ροπίομ]ί οοηδροσίαΠι 

ποία τοδ]Η1 : 5ο 5ο]ᾳ5, 5ο]α5 ΙπαΙαΠα αἆ γαµάαπα αἆθο εἰ 

πμ [ρ]ίσσπα, (γταππ]άσπας ηπῖπ. ποπ. 5ο]α5, 5οᾷ σἰαά1ο Πιθο 

εοπηἰ(αίας οδοσπ1, απὶ απχΏῖο πα ΓΠΠ{ οἱ Ῥτο 5αα ρατίε 

ΠΨΤΑΠΠΠΗ ππα Ἰη{ου[οοῖῖ, ππογίθπη ρο” οσ]15 απΠῃ ΠαβθΓΕΠΙ, 

εσ46 {αῦΊοΠ ΠΊοα ΟΠΊΠΙΠΠΕΠΗ Προγίαίοπη γοδοπαίανας. ο απι 

| απίθπη Τη ΡΕ ΠΠ Ῥγαδίά(σπα Ιπο]άΙδδοπι, πος 5Πο ἀΠομ]- 

ο ο ρω ον Πο ν 



1ὰ - 

(1. τσ, 17) 

φρουρᾷ χαὶ τροψάμενος οὗ 
Σ ; τς 

τὸν ἐντυγχάνοντα χτείνων οι ον ἀνθιστάμενον πᾶν 

δε φθείρων ε ἐπὶ τὸ κε 
αι 0] / {”ν 3 ΔΝ 5 ν Μ" ὑπόθε -ω 

τὴν µόνην τῆς τυραννίδος ἰσχὺν, ἐπὶ τὴν ὑπόθεσιν τῶν 

-- ὧν συμφορῶν: καὶ ἐπιστὰς τῷ τῆς ἀχροπόλεως 

φρουρίῳ καὶ ἰδὼν Τεννικῶς ἀμυνόμενον καὶ ἀνθιστάμε- 

γον λος τραύμασιν ὅμως ἀπέκτεινα. 

8. Καὶ ἡ μὲν τυραννὶς ἴδη καθή βητο χαὶ πέρας εἰχέ 

δ/ Ν κ ’ Δ 
ῥαδίως τους οορυφορονυς χαι 

αν .» ον κ, 

εφάλαιον αὐτὸ τῶν ἔργων ἵεμην, 
ιν 
Επι 

ο] 
τ 
/ 

[ο] 

μοι τὸ τόλμημα, χαὶ τὸ ἀπ᾿ ἐχείνου πάντες ημεν ἐλεύ- 

θεροι, ἐλείπετο ὃ) ὃ γέρων ἔτι μόνος, ἄνοπ ος ξ ἄποθε-- 

θληκὼς τοὺς φύλακας, ἀπολωλεκὼς τὸν μέγαν ἐχεῖνον 

ξαυτου δορυφόρον, ἔρημος, οὐδὲ Ἰενναίας ἔτι χειρὸς 

ἄξιο. ᾿Ενταῦθα τοίνυν πρὸς ἐμαυτὸν, ὦ ἄνδρες δικα-- 
τὰ τοιαῦτα ἐλογιζόμην: πάντ᾽ ἔχει µοι χαλῶς, 

Τίνα ἂν ὁ 
σταὶ, 

ς ; ν ; 
πάντα πέπραχται, πάντα κατώρθωται. 
περίλοιπος χολασθείη τρόπον; ἐμοῦ μὲν γὰρ ἄνάξιός ἐστι 

: 
χαὶ τῆς ἐμῆς δεξιᾶς, καὶ ος ἐπ᾽ ἔργῳ λαμπρῷ 

τς - , ο, 
χαὶ νεανικῷ καὶ γενναίῳ ἀνηρημένος, καταισγύνων κἄ-- 

3 μμ ημκα πες ο, πο, 
χείνην τὴν σφαγήν' ἄξιον δέ τινα δεῖ ζητῆσαι δήµιον, 

ἀλλὰ µετ 

δέτω, κολασθήτω, 
τούτῳ τὰ λοιπὰ ἐντέλλομαι. 

μ Δ λ Δ α / 

ὰ τὴν συμφορὰν, μηδὲ τὴν αὐτὴν κερδαίνειν 
παρακείµενον ἐχέτω τὸ ξίφος: 

Ταῦτα βουλευσάμενος 

αὐτὸς μὲν ἐκποδὼν ἁπηλλαττόμην, τὸ δὲ, ὅπερ ἐγὼ 

προὺμαντευσάμην, διεπράξατο καὶ ἐτυραννοκτόνησε καὶ 

να ἐπέθηκε τῷ ἐμῷ δράµατι, 
9. Πάρειμ οὖν κομίζων ὃ ὑμῶν τὴν δηµοκρατίαν καὶ 

σα] ήδη προκηρύττων ἅπασι καὶ τὴν 
εὐαγγελιζόμενος. "Ηδη οὖν ἀπολαύετε 

ἐμῶν. Κενὴ 
ἐπιτάττει δὲ οὐδεὶς, ἀλλὰ χαὶ τ 

ἐλευθερίαν 

τῶν ἔργων τῶν 

μὲν, ὡς δρᾶτε, πονηρῶν ἡ ιαοσε 
η στι καὶ δικάζειν 

να / ν λ / λ αμ ις 
καὶ ἀντιλέγειν κατὰ τοὺς νόµους, καὶ ταῦτα πάντα 

, σα 
Εγένηται δι ἐμὲ 

χ 1! «-. ς λ / 

κάκ τοῦ ἑνὸς 
ἐδύνατο. 

ο. ας - ἓ μ 
δοθΏναί µοι παρ ὑμῶν δωρεὰν, οὐ φιλοκερδὴς οὐδὲ µι- 

Εὶ - τ - 
χρολόγος τις ὢν οὐδ) ἐπὶ μισθῷ τὴν πατρίδα εὖεργε σον 

προῃρηµένος, ἀλλὰ β ρανν αἲ μοι βουλό όμενος τὰ 
η ο ε 

κατορθώματα τῇ ρσς καὶ μὴ διαθληθῆναι μηδ᾽ ἄδο- 
τ Δ 

ἔον γενέσθαι τὴν ἐπιχείρησιν τὴν ἐμὴν ὡς ἀτελῆ καὶ 
έρως ἀναξίαν χεκριµένην. 

; - 
». Οὗτοσὶ δὲ ἀντιλέγει καὶ φησὶν οὐκ εὔλογον ποιεῖν [ 

µε τιμᾶσθαι θέ έλοντα καὶ δωρεὰν λαμθάνειν' οὗ Ὑὰρ 

εἶναι τυραννοκτόνον οὐδὲ πεπρᾶχθαί μοί τι κατὰ τὸν 

νόµον, ἀλλ᾽ ἐνδεῖν τι τῷ ἔργῳ τῷ ἐμῷ πρὸς ἀπαίτησιν 
.. .. / /. .] -ω / Ν 

τῆς δωρεᾶς. ἸΠυνθάνομαι τοίνυν αὐτοῦ, τί λοιπὸν 

ἀπαιτεῖς παρ᾽ ἡμῶν; οὐκ ἐθουλήθην; οὐκ ἀντλθον; οὐκ 

μ λ 
νυυ και οἵια την τολμα ν τὴν ἐμῖν, 

4  ὃ ον ο μο 
ἐκείνου φόνου, μεθ ν οὖχετι ζην 

ς ο οκ τ 
Ἀξιῶ ὃ) οὖν ἐπὶ τούτοις τὴν ὄφε ειλομένην 

πατὴρ 

3 ΄ 3 3 ΄ / 3 / / 

ἐφόνευσα; οὐκ ἠλευθέρωσα: µή τις ἐπιτάττει; μή τις 
ο ϱ / / ο 

κελεύει; µή τις ἀπειλεῖ δεσπότης; µή τίς µε τῶν χα- 
/ Α / 3 ε ιά 3 . ΄ 3 / 

κούργων διέφυγεν: οὐχ ἂν εὐποις.) ΑἉλλὰ πάντα ως 

γης μεστὰ καὶ πάντες οἳ νόμοι καὶ ἐλευθερία σαφὴς χαὶ 

δημοκρατία βέθαιος καὶ γάμοι ἀνύθριστοι χαὶ παίδες 

ἀδεεῖς καὶ παρθένοι ἀσφαλεῖς καὶ ἑορτάζουσα τ τὴν χοι- 

νὴν εὐτυχίαν τη πόλις. τες οὖν ὃ τούτων ἁπάντων 

αἴτιος; τίς ὁ ἐκεῖνα μὲν παύσας, τὰ δὲ παρεσχηµένος; 
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{αΐε ἵη Γασαπα τεγιίςεπη ςα{θ]][ίες, Ἱπίοτ[οσίο ϱἶ αιῖς ους 

τοτεί, εί υἱοπαῖα οΏκίανεί ἱταεϊάαίο, αἆ ἵρδιπῃ σαρΗ{ ορετατς 

ἵνι, αἆ 5οΊαιη τοβιτ ἐγταπηῖαϊς, αἆ εα]απηίαίυπα ΠΟΣΙΤΑΓΗΠΙ 

ατδυπλεηίυπῃ. Τππηίπεης ἴσίαγ Παῖς ατεῖς ἵρσίας ργως]άϊο, 

νίάεης Π]απα Γογῇίετ ρτα 56 Ῥτορισπαπίοπη εἰ τοδςίεηίθιι 

ππη]ή5 γαπειίρης, Ἱπίετ[οοί {ΠΙΕΠ. 

δ. ΑίΠιθ Ίρσα απϊάεπι (γταπηῖς Ίαπι ἀθείτασία εταί εἰ Π- 

πεπῃ 5ΗΗΠ1 Ἠαβηῖξ πΊεας πηΠῖ οοπαίας : αΏ εο Ἰπάς ΙΕΠΙΡΟΓΘ 

ΟΠΊΠ6ς ϱΓαπΊ5 Πβετῖ; 5αρετεγαί 5οηες 5ο] ας, ἱπογπηῖς, απηϊςςῖς, 

ομ5ίοδἴριις, απη]δςο πιᾶσπο 1ο 5πο ςα{ε]]ίε, ἀθεενίς, Γοτίϊ 

παπα ]άΠ1 ΠΟΠ απιρΏας ἀΐσηι5. Ἠϊο Ιίίας {αα, ]πάΐοες, 

αριᾶ πῃε ασίαβαπα : Βεπα Ίαπι Παῦεηί παῖμῖ οπηπία : Ῥει- 

Γεοία 5υηί οπηπῖα : ΓοΠοιίογ αἱ ορογίεραί οπηπῖα αοία 5υΠ!. 

Οπεπιαάπιοᾶμηι γἰπάϊσαβΙίαγ Π]ε το]οίης» πιο αμίάσπι οἱ 

πας ἀθχίτα Ιπάῖρπις ε5έ, ππαχΙπ]ο ςἵ Ρο»ί [αεῖπις Ἱα οἸαγΙπῃ 

εί Ιαγεπῖ]ε οί αοπετοσπα Ιπίενβοϊαίατ, ϱ{ Π]απῃ ᾳποσιθ εἴ-- 

ἀεπι ἀελοπεδίοί. Οπαγοπᾶης ο5ί απίθπα ἀῑσπιις Π]ο οαγηῖ[ον : 

ηθΓιε Ῥο5ί εα]απη(αίοπι «απΠ1 οδε, θαπάθπη ἱδίαπα Που]. 

{ασαε. Ὑἱάεαί : ρηπίαίας : αἀ]ασρηίοπ Ἰαμθαί σἰαάίαπι : 

Ἰμῖο τπαπἆο το]ῖσπα.  Ἠοο ΙπΙιο οοηδῇίο, 1ρ5θ 6 γοςϊσῖο 

ἀῑκοες»ί : αἲ Ἠ]ε, απο εξο ἀῑνίπαγεταπι, Ροτ[οςῖί, οσσἷας 

{νταππ πα, ΠΠΕΠΙ Π]θςς αο[]οηί Ιπιροξηῖέ. 

3. Αάδιπα Ιστ, Ροτίαης γοβῖς ρορι]1 Ιπιρεγίππα, εἰ Ώοπα 

ΗΙΠΙΟ 6556 Ί1ῃθης ΠΠίγογςος, 6ἵ Ἰαέαπα 4ο Προτίαίο παποίαπη 

4Πἴογοις. ἆαπι εσο ΠΠΕίΗΠΙ Ῥετοῖρίίο ΠΊΘΟΓΗΠΗ ΟΡΟΓΙΠΗ : 

γαεπα, α{ ἰαε(ῖ5, ππα]ῖς Ποπηϊπῖρας αἲς οδί : Ιπιρθγαί ΠΕΠΙΟ: 

5οᾷ ποπογες ἆατε Πσεί, οἱ ἵπ Ἱας ἴτο οἱ εοπίτα ἀἴεθις 5εοῃ- 

4 μπι Ίεσας. ΛίΠπε Ίσα οπιηῖα ππεα γοῬῖς ορετα οοπσεγυηέ, 

Ῥετααθ πηδᾶπα αάαεῖαπα, εί ες παπα Ί]α οᾶς, Ροδί 4παπι 

γίγετε Ραΐες ποῃ αιηρίῖας ροίαέ. Ῥοίο ἰαϊέατ ρτο Πῖς ἀοῦί- 

{απι ἀατὶ ΠΙΗῖ α νορῖ Ῥγῶπηίαπα, ΠΟΠ. Ιπορὶ επρίάα5 απϊ 

5οτάίάα5, αῖ πιετζθᾶε ἱπάπείης Ώοπο ἀᾳ6 ραΐτία πιργογῖ το- 

Ἰαετίπα; 56ᾷ ααοά Πγπιατϊ π]μῖ ΥοΙο Ρταπηῖο Ιδίο Γγοπι Ώθπθ 

Βεσίαπα, πες ἀείταμῖ 4ε Π]α, απξ Ἰησ]οτίαπα τοᾷῖ 5ηςοβρίαπι 

 Π1ς αΟΙΠΙΟΠΕΠ, γε]αί ἱπιρει[εοίαπι Ππάϊσηαπιαπε Ιπάϊσαίαπα 

Ρτοβιηῖο. 

10. Αί ἰδία οοπίτα ἀῑσΙέ, οί ρταίε γα[ἴοπεπι Γαεσγε πῃθ αἲἲ, 

ααϊ Ποποτατί Ροδίπ]επα οἱ αοοἴρετε ργαρπιίαπα : πθ(πε θΠΊπη 

ε55ε πια [γταηπ]οἰάαπα, πε(πε ρεγασίπτη α ππθ (πἱε(αΠ1 56- 

ουπά πα Ἰεσεπα; 56 ἀεεσςε αᾳπ]ά ορετῖ Πθο αἲ 14, Ἡέ 

Ροβίπ]ατθ ΡγαπηΙΠΠα Ῥοβδίπι, Τηίθγγοσο Ισίίατ Ἱλαπα, Οπ]ά 

τ6](ΠΙΠΙ ἃ Π16 Ροδοῖς2 ΠΟΠ το]αῖ2 ΠΟΠ θ5οεπᾶ1δ ΠΟΠ ΙΠίεΓ- 

{εςῖ» ποπ Πρεταν! ὁ παπηφαῖς ἵπιρεοτας» παπηφαῖς ]αθείὸ πυπ]- 

απῖδ ἀοπιίπας πηἰπαίαγ» παπιαῖς πια πηα]εΠβεοταπῃ εασίερ 

Χοῃ 58Πε8 ἀῑκειῖ. 564 ρασε οπιπῖα β]εμα, εί Ίεσος τα]οπί 

0ΠΙΠΕΣ, αἱ Πδετίας Παπίάα, εἰ Ητπιαπὶ ρορα]ῖ Ἱπρεπαπι, εξ 

πιαἰηπιοπῖα οοπ{ηππε[ῖς ποη ομποχῖα, αἱ Πῃονί πιοίας 6χρετ- 

{ε5, εἰ γ]γσῖπες 5εειγα, εί οοπιπηυπιῖς Γε]οΙία[ῖς ειδα Γ6- 

5ίο5 ἀῑες αρῖῖ οἴγ]ία». Οπ]ς Ισίίατ απείος Ἱογαπη οπιπῖαπη» 

απῖ5 εί σαἱ ἴπῖς οπιπίρας Βπεπι ἱπιροςιῖΐ, ηωο Ρας [ἴΗίο 81 
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Ὃ ο ΡΕ τα εαν αλά δν) 
Εἰ γάρ τίς ἐστι πρὸ ἐμοῦ τιμᾶσθαι δίκαιος, 

ἂν ο : μ ον 
τοῦ γέρως, ἐξίσταμαι σης δωρεᾶς: εἰ δὲ 

’ 3 λ 

πάντα διεπραξάµην τολμῶν, κινδυνεύων, ἁνιὼν, 
» ͵ ; 5 

ρῶν, κολάζων, δι ἀλλήλων τιμωρούμενος, τί µου 9ικ- 
Λ λ ’ / Γ Ρ / 

ὄάλλεις τὰ κατορθώματα; τί δαὶ ἀχάριστον πρός µε 

τὸν ὃημον ποιεῖς εἶναι 
ον ος το τ ι ως 

11. Οὐ γὰρ αὖτον ο τον τύραννον: δο 
τν 

µος τ τυραννοχτόνῳ. δίδωσι τὴν δωρεάν. Διαφέρει δὲ, 

εἶπέ µοι, τί ἢ αὐτὸν ἀνελεῖν ἂ τοῦ θανάτου παρασχεῖν 
την αἲτ αν» Ἐγὸ | μὲν Τὰρ οὐδὲν οἴμαι: ἀλλὰ τοῦτο µό- 

τὴν ἐλευθερίαν, τὴν δηµοχρατίαν, 

τὴν τῶν δεινῶν μα.  "Τουτ. 
ε. 5 ο» ς δν ϱ αι ών 3 λ 
ἄξιον ἀμοιθῆς ὑπέλαθεν, ὅπερ οὔχ ἂν εἴποις μὴ δι ἐμὲ 
γεγενησθαι. Βι Υὰρ ἐφόνευσα δι ὃν ἐκεῖνος ζῶν οὐχ. 

ἐδύνατο. αὐτὸς εἴργασμαι τὴν σφαγήν. ᾽μὸς ὁ φό- 
λες τν 

Μὴ τοίνυν ἀκριθολογοῦ ἔτι περὶ 
᾿ εξέταζε ὅπως ἀπέθανεν, 

παραχωρῷ 
ν 

μόνος ἐγὼ 
η ͵ 

ῃ 
νω ῶσ 

» 

ἐτίμησε, τοῦτ' 

γος, ῇ χε εἰρ ἐκείνου. 

του τρόπου τῆς τελευτῆς μηδ 

ἀλλ εἰ μηκέτ᾽ ἐστ Ἰν, εἰ δι ἐμὲ τὸ µηκέτ εἶναι ἔχει" ἐπεὶ 
κάχεῖνο προσεξετάσειν µοι δοχεῖς καὶ συχοφαντήσειν 

τοὺς εὐεργέτι τας, εἴ τις μὴ ξίφει, ἀλλὰ λίθῳ ἢ ξύλῳ ἢ 

ἄλλῳ τῷ τρόπῳ ἀπέχτεινε. ᾿ί δαὶ, εἰ λιμῷ ἔξεπο- 

λιόρχησα τὸν τύραννον τὴν ἀνάγχην τῆς τελευτῆς πα-- 

βέχων, ἀπήτεις ἂν καὶ τότε παρ᾽ 
σφα γην, ἢ ἐνδεῖν ἔλεγές µοίτι πρὸς τὸν νόµον, καὶ ταῦτα, 
χαλεπώτερον τοῦ Χακούργου ν µόνον 
ἐξέταζε, τοῦτο ἀπαίτει, τοῦτο πολυπραγμόνει, τίς τῶν 

πονηρῶν λεί 
µνηµα τῶν συμφορῶν; εἰ δὲ χκαθαρὰ πάντα καὶ 

εἰρηνικὰ, συχοφαντοῦντός ἐστι τῷ τρόπῳ τῶν πεπρα- 

γμένων γρώμενον ἀποστερεῖν ἐθέ έλειν τὴν ἐπὶ τ 

ο μαι 
εμου αὕτοχειρα την 

πεφονευµξνου; ἵ ' 

- Ἀ ος ολλ τω μας ασ τς 
εται, ἢ τις Ελπις τοῦ φοθου η τι ὑπὸ- 

πονηµένοις δωρεάν. 
32 Ν Λ -ω / ε / - 

19. Εγὼ καὶ τοῦτο µέμνημαι διηγορευμένον ἐν 
- ΄ » Αλ 3 ἀ ο λ λ ον / Β) 

τοῖς νόµοις, ἐχτὸς εἰ μὴ διὰ τὴν πολλὴν δουλείαν ἐπι- 

λέλησμαι τῶν ἐν αὐτοῖς εἰρημένων, αἰτίας θανάτου εἶναι 

διττὰς, εἴ τις αὐτὸς ἀπέκχτεινεν ἢ εἴ τις μὴ αὐτὸς μὲν 
πέχτεινε μηδὲ τῇ χειρὶ ἔδρασε τὸ ἔργον, ἠνάγκασε 

ο .. -- 

δὲ καὶ παρέσχεν ἀφορμὴν τοῦ φόνου, τὰ ἴσα καὶ τοῦ-- 

τον άξιος ὃ νόµος αὐτὸν ἀντικολάζεσθαι, µάλα δικαίως: 

χαὶ Υὰρ ἠθούλετο τοῦ πεπραγµένου ἴσον Ύέγνεσθαι τὸ 
τῆς αἰτίας. καὶ περ ττὴ λοιπὺν ἡ ἐ Εξέτασις του τρόπου 

τῆς σφαγῆς. Εἶτα τὸν μὲν οὕτως ἀποχτείναντα χολά- 
ειν ὡς ἀνδροφόνον δικαιοῖς χαὶ οὐδαμῶς ἀφεῖσθαι θέλεις, 

τὸν δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν τούτῳ τρόπον εὖ τ πεποιηκότα τὴν 
πόλιν οὐ τῶν ὁμοίων ἀξιώσεις τοῖς εὐεργέταις» 

ν ο 4 Δ 

18. Οὐδὲ γὰρ ἐκεῖνο ἂν ἔχοις λέγειν, ὡς ἐγὼ μὲν 
ος αν τρ 

ἁπλῶς αὐτὸ ἔπραξα, ἠκολούθησε δέ τι τέλος ἄλλως 

ου 

χρηστὸν ἐμοῦ μὴ θελήσαντος. Τί γὰρ ἔτι ἐδεδίειν τοῦ 

ἴσγυρο τέρου πεφονευμένου; τί δὲ χατέλιπον τὸ ξίφος ἐν 
Ε τῇ σφαγῇ, εἰ μὴ πάντως τὸ ἐσόμενον αὐτὸ προεµαντευό- 

μην; ἐκτὸς εἰ μὴ τοῦτο φὴς, ὥς οὐ τύραννος τεθνεὼς ἦν 

οὐδὲ ταύτην εἶχε τὴν προσηγορίαν, οὐδὲ δωρεὰς ἐπ᾽ 
αὐτῷ πολλὰς, ε ἀποθάνοι, ἡδέως ἂν ὑμεῖις ἐδώχκατε. 

Ἅλλ' οὐκ ὃν εἴποις. Εϊτα τοῦ τυράννου πεφονευµένου 
τῷ τὴν αἰτίαν παρασχόντι τῆς σφαγῆς οὐχ ἀποδώσεις 

3 
ει 

5 
αναι- | 

(ΠΠ; 18 - 150) 

απῖς οηίΠῃ εδί ῥ ππε ἀἶσηις οπους, ορ(ο ]ῖ Ῥιαη]ο, ϱ0- 
πμοΙΟ πλαπευῖ ; 5ἱη 5ο]ιι5 65ο Ρει{εοί οµημία, απάομάο,, ῥο- 
πἱοπ]απα 5αρουπᾶο, ἀ5οοπάεμάο, Ιμίογβοϊεπᾶο, ρηπίσμι]ο,, 
αεγΙΠῃ αἰίογίας ορεγα ποϊδοεπάο, αῖά οαἱαπηη]ατῖς τος. [ια- 
εἶατε α πι σε»ία5» απῖὰ ρορυ]απα, αἱ Ἰησταίας αἆγοιςιῃ το 

εἴε, Ἱπόάποῖς2 

11. Χο επῖπα, Ἱπαιε, ἔγναππαπη ἵρεαπα Ἰπ{ογοπηϊςίῖ : αἲ 

Ίεχ γταπηϊοίἆσα ἀεοεγηῖί ργωπιῖαπι. Αἲ ααϊάπαπα, ἀῑς π]η, 

Ιπ{εγεςί, π{γαη οαῖς ἵραπῃ Ιπίογ[οσθν]{, απ οααξαπα ΠΕ πιον[ῖς. 

Ρτρπενῖί» Ἐπιϊάεπι ηΙμ Ῥαίο, 5ο Ίος 5ο]απῃ Ἰθαίκ]αίοι 

εροοίανΙ{, Ἠρογίαίεπι, Ροίοςίαίσιη Ῥορι1, Ιογαοπεπι αὖν 

Ἰη]αχ]ῖς. Ἠος Μοποναγ]έ, Ίου ἀἰσαπη αάΙσανΙς Ῥνωπηῖο, 

πποά 5ᾶπε ηοα ορεία ΓΕ ΠΠΗ ΙΙΠΙΗΟ πεσαγοιῖς. 5ἱ εΠπι 

εσπα Ἰη{οι[οοί, ΡΥορίευ απθίὴ ἰηίοτ[εοίαη ἰςίο ν1νογο ]4Π1 Πος, 

Ροιηῖξ, εὔ4εΙῃ 1ρ5ο ρα(ιανῖ.. 6α4ε5 πιεα ε5ι, Πας ππαπς. 

ΝΟΙΙ Ιβίίαν {οπυ] ία ϱοῦγο ἀἱερηίανα 4ε σεηετο ππογ!ῖς, ποτό 

εχαπῖτο ἴοπιοίο ροιἹεξ, 5εᾷ αἴγαπα ο55θ ἀδεῖοτε, πίτα 

ἃ πιο Π]αά Ἰαβοαί, αιιοᾷ ἀοξίοπίι ΑΠοηαϊη πηί Π]αά οἵαιι 

αυωδίανας νἰάειίς, εἰ οπαπηπίαίαγα5 Ώσμε πηθιίο5, 5ἳ αῖς 

πΟΠ [ο110, 564 Ἰαρίάς, απί Γα5ία, απί αἰίο πποζο Ππίοι[εσρτ!. 

Οµἷά τογο 5ἱ [8η16 ενρισηᾶςΣεηι ΓγΤαΠΠΙΠΙ, ορ]θοία ΤΠ πο- 

ορδδῖἰαίε Πιονεπά1, πιπι(ἷά {1η εἴίαπι α- π16 ΤθροςεθΓες 

οσσάεπα ππαΠ ηλθα {ασίαπα, απί ἀεοςςαο αΠαπῖά πο! ἀἴσονος 

αἆ Ίεσεπα2 Ἱάαπα, Ύὔ101 411οΠἱον ππονῖῖς σεπογο Πη[ογίοοίας 

5ἷί πια]ε[ίοιις2 Ου ἴα ΠΙΡΗ 5ο]άπα οχσαίγος Παπά τδροξσο, 

οἴτεα Π]ιά ουΊοσις οδίο : απῖς Ἱπιρίογαα τοἠσίας εί, απ 

απ πιθίας ςςρίοῖο, απ αποά σααπαίαίαπα πποππΙοη (η 

5ἱ ΥοΓο Ῥινα οληῖα δἱ ρασαία, σαμηηπῖα[οτῖς ο5ξ, πποᾶο εί 

γα[ἴοπο [αοἰπονῖς αἲ Ίου πῖ νε]]α, αἱ Ιπίστο]ρίας ραπ πα 

Ἰαβροπίβας ΡΥΟΡΟΣΙΙΠΙ, 

19. Οπῖῃ οσο Ἰιου οἰἴαπα ἀῑδεγίο ἀῑσίιτη 1π Ἰασίρηας πρπηϊΠ], 

ΠῖςΙ κἳ ρε Ἰοησαπα 5ευνΠπίαια θογαπα απο 1βί ἀῑσππΙιΓ 

οΕ]έα5 5απα, οα1δας πιον15 6556 ἀπρῄίοςς : 5ἱ απἰ5 ρ5ε Ιῃ- 

{ογ[οοίς απ 5ἱ 1ρ5ε απἰάεπα ποή. Ιπίθι[δοῖί πεσαο Ἱπαπα Ῥεγ- 

Ρεϊγαν]ί ορα5, εοεξῖί απίεπα 6ἳ εαπδαπι εωαῖς ργαβυΐς 

σπα Πίατ πο ατα ἵρ5ιπα Ἰεχ ορηςεί τἱοϊβῖπη ἄεροτο 

ραπ] τ]αδίεσαπος νο]αῖί οηίπηα 1ρ51 [ασίο. ῬάΓεΠα 6556 ΟΙΊΡάΠΗ : 

αἱ 5αροινασππῃ ἀοϊπάς Ίαπι εδί 4πῶγετο ἆθ πποᾷο οσᾷ1ς. 

Τα {αἱ 6πα, απ Πία Ιπ{ευ[δοΙί, Ῥαπῖτο αἱ Ποπαϊσ]άσπη Παδίαπα 

ατρηταΓῖς, οἱ πη]]ο πιοᾶο τὶς ἀ[παῖΣ ευη τοτο, απἰ οαάεπι 

Ῥ]απε απα Ἠο γαῖοπο Ἠεπε[οῖο τΏεα α[Γοοῖί, ποπ Ἠδάεια, 

απῖρης αῑος Ῥεπε πηθηῖίος, ρταπιῖῖς ἀῑσηιιπι «8Η5ε52 

13. Νοππε οπίπι Π]ιᾷ ροβῖς ἀἴσσγα, πο 5Ἱπηρ]οῖίου ἡιιά 

ο ἴΕΠΊΕΥ Γοοῖςςο, οοηδθοι {πα απἴοπι α[απάο ΠπεΠι Ώοπαπα 

Ρα ΠΊΘαΠΗ γο]ηπίαίεπι.. Ου] επ]πι απηρΗας ππείποβαπα, 

Ιπίογ[οείο αϊ οταί Γογῖογ2 απ]ᾶ τετο κ]αάϊαπα Τη ]πρι]ο Τε” 

Ἰᾳα, Πϊςὶ οπημίπο αοᾶ Γαέαγαιη ογαί ἀἰνίπανϊὃ ηςί 5ἳ Γοτίε 

Ίου ἀῑσῖς, {γταππιτη ΠΟΠ Γαἶσσο απῖ Ρεηῖε, πεππο Παπ Ἠα- 

Ῥηΐςςε αρρεΙἰαίἴοπθΠα, πΘ(Πε Υος ἆθ 1ρ5ο, 5ἱ πιογεείατ, ΡΓ67” 

πηῖα πηυ]ία Πμοηίοι Παΐςςε ἀαίατος. ΑΕ ποπ ἀῑκοιῖς. Ταῃ [0 

ῶ5ο ΙΨΤΑΠΠΟ, 6ἳ αιιὶ οασαπα 1ΠΙ οσΐς ργαραῖέ, ραπ απα 
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τὴν δωρεάν; Ὢ τῆς πολυπραγμοσύνης. Μελει δέ σοι, 
πῶς]. πέθανεν, ἀπολαύοντι τῆς ἐλευθερίας, ἢ τὸν τὴν 

δημοκρατίαν ἀποδεδωχότα περιττότερόν. τι προσαπαι- 

πεῖς; καίτοι ἅ γε νόμος, ὡς φῆς, τὸ κεφάλαιον ἐξετάζει 

τῶν πεπραγμένων, τὰ διὰ µέσου δὲ πάντα ἐἃὶ καὶ οὐκ- 
έτι πολυπραγμονεῖ. Τί γάρ; οὐχὶ καὶ ἐξελάσας τις 

τύραννον ἤδη τιμὴν ἔλαθε τυραννοχτόνου; καὶ µάλα 
δικαίως: ἐλευθερίαν γὰρ κἀκεϊνος ἀντὶ δουλείας παρέ- 

σγηται. Ὁὸ δ) ὑπ ἐμοῦ γεγενηµένον οὐ φυγὴ οὐδὲ 
Ρευτέρας επαναστάσεως ἐλπὶς, ἀλλὰ παντελὴς καθαί- 

ρεσις καὶ πανωλεθρία παντὸς τοῦ γένους χαὶ ῥιζόθεν 

τὸ δεινὸν ἅπαν ἐκκεκομμένον. 
14. Καί µοι πρὸς θεῶν ἤδη ἀπ᾿ ἀργῆς ἐς τέλος, εἰ 

δοχεῖ, πάντα ἐξετάσατε, εἴ τι τῶν πρὸς τὸν νόμον πα- 

ραλέλειπται καὶ εἰ ἐνδει τι τῶν προσεῖναι ἀφειλόντων 

τυραννοκτόνῳ. Πρῶτα μὲν δὴ γνώμηνπροὔπάρχειν γρὴ 
καὶ γενναίαν καὶ φιλόπολιν καὶ πρὸ τῶν κοινῶν κινδυ- 

γεύειν ἐθέλουσαν καὶ τῷ οἰκείῳ θανάτῳ τὴν τῶν πολλῶν 

σωτηρίαν ὠνησομένην. Ἆρ) οὖν πρὸς τοῦτο ἐνεδέησα, 

ἐμαλαχίσθην, Ὦ προϊδόμενός τινα τῶν διὰ μέσου 

«ινδύνων ἀπώχνησα: οὐκ ἂν εἴποις. ἸΜένε τοίνυν ἐπὶ 

τούτου ἔτι μόνου καὶ νόμιζε τοῦ θελῆσαι µόνον καὶ τοῦ 
βουλεύσασθαι ταῦτα, 

ἔχ γε τῆς γνώμης αὐτῆς καταστάντα µε Ὑέρας ἀξιοῦν 

ὡς εὐεργέτην λαμθάνει. ᾿Εμοῦ μὲν οὐ δυνηθέντος, 
ἄλλου δὲ μετ ἐμὲ τετυραννοχτονηχότος, ἄλογον, εἶπέ 
μοι, Ἄ ἂγνῶμον ἣν παρασχεῖν; καὶ μάλιστα εἰ ἔλεγον, 
Ἄνδρες, ἐθουλόμην, ἠθέλησα, ἐπεχείρησα, ἐπειράθην, 
τῆς γνώμης µόνης ἄξιός εἰμι τιμᾶσθαι, τί ἂν ἀπεχρίνω 

; τσι. τοτΈ; 

εἰ καὶ μὴ χρηστὸν ἀποθεθήκει, 

15. Νὸν δὲ οὐ τοῦτό φηµι, ἀλλὰ καὶ ἀνηλθον καὶ 
ἐκινδύνευσα χαὶ μυρία πρὸ τὶς τοῦ νεανίσκου σφαγῆς 

ἐπόνησα" μὴ γὰρ οὕτω ῥᾷστον μηδ εὐχερὲς ὑπολάδητε 
εἶναι τὸ πρᾶγμα, φρουρὰν ὑπερθῆναι καὶ δορυφόρων 

κρατῆσαι καὶ τρέψασθαι τοσούτους µόνον, ἀλλὰ σχεδὸν 
τὸ µέγιστον ἐν τῇ τυραννοχτονία καὶ τὸ χεφάλαιον τῶν 

ἔργων τοῦτό ἐστιν. Οὐ γὰρ δὴ αὐτός γε ὅ τύραννος μέγα 

καὶ δυσάλωτον καὶ δυσχατέργαστόν ἐστιν, ἀλλὰ τὰ φρου- 
ροῦντα χαὶ συνέχοντα τὴν τυραννίδα, ἅ τις ἂν νικήσῃ, 
πάντα οὗτος χατώρθωσε, καὶ τὸ λοιπὸν ὀλίγον. Τὸ 

δὴ ἄχρι τῶν τυράννων προελθεῖν οὐκ ἂν ὑπῆρζξέ µοι, μὴ 
οὐχὶ τῶν περὶ αὐτοὺς φυλάχων καὶ δορυφόρων ἁπάντων 

χεκρατηχότι κἀχείνους ἅπαντας προνενικηχότι. 0Οὐδὲν 

ἔτι προστίθηµι, ἀλλ’ ἐπὶ τούτων αὖθις μένω: φυλακῆς 
ἐκράτησα, δορυφόρους ἐνίκησα, τὸν τύραννον αφύ- 
λαχπον, ἄνοπλον, γυμνὸν ἀπέδωχα. "ιμῆς ἄξιος ἐπὶ 

τούτοις εἶναί σοι δοκῶ, ἢ ἔτι ἀπαιτεῖς παρ ἐμοὈ τὸν 
Φόνον 

16. Ἀλλ' εἰ καὶ φόνον ζητεῖς, οὐδὲ τοῦτο ἐνδεῖ. οὖδ 
ἀναίμακτός εἶμι, ἀλλ’ εἴργασμαι μεγάλην καὶ γενναίαν 
σφαγΏν νεανίσκου ἀκμάζοντος καὶ πᾶσι φοθεροῦ., δι’ ὃν 
ἀνεπιθούλευτος κἀχεῖνος ἦν, ᾧ µόνῳ ἐθάρρει. ὃς ἀντὶ 
πολλῶν Ίρχει δορυφόρων. Ἆρ' οὖν οὐκ ἄξιος, ὦ οὗ- 

ΧΧΥΤΙΙ. ΤΥΒΑΝΝΙΟΙΡΑ. 1Η -- τσ. 9056 

ηοῃ γεάᾷες» Ὑαὶι ομηἱοδ[ίαίοπη 1 Οπτας απίονη 4 ΠοΓλΟ Κο Π]οΥ- 
{αι δἳί, απ απ Ἠρερίαία (πανῖςο απ αὐ 60 απί Ρορη]ο τοςί]- 
ταῖτ Ππρεγίαπα, απαρίίας απἷά ροδ[α]ας” Θαπ(παΠΗ ]οχ απ- 
4σπι, αἱ αἶς, εαραί [αοίογαπα εχφπ]π] ές απα" γογο ἵῃ. πηθ(ῖο 
δυπί, τεηα]{ οπηπία πε(αο αππρ]ίας ομγίοςο χἰηιαίην. Οιᾷ 

επΙΠ12 ΠΟΠΠΕ θἵαπα αἱ οχρηΠέ ΓγγαΠΠΗΠὰ, 01 ΡΓΟΠΗΙΙΠΗ 

ψταπηϊοϊἆα, αοθερ]ίὸ ΕΙ Ἰηδίο απἶάεπα : Προγίαίσιη οηἵπα οἱ 
Ἶρ5ε Ρτο 5εεγ](ηίο ργς ΕΠΕ. Αἲ ππΘΙΠη Γοίαπα ΠοἨ. οκ 
εί, ΠΟ ποΥΏ πποίας Πηνακϊοηϊς, 5ο] Ρον[οεία ππάἶαπο ἀ6- 
5ιτασ[ῖο εί Ῥεπις απἰγειςί σοπετῖς Ππίογίέας, γαςἱοΙπδαιιο 
Πα ΙΙΠ1. ΟΠΠ οχςἹγραίαπ. 

14. Ἐϊ ]αῦη πα Ηῖ, οΆβοετο, αἲ ΠπΙΠο Ίπάε πδηπε αἲ βποπι, 
εχηπία, ἱ νἰάδία, οπληῖα,, δἱ απ]ᾷ θΟΓΙΠ1, απσῦ αἆ Ίθσοπῃ 

ΠηΡΙεΠάαΠὰ Ῥογἱποπέ, ΡυογπηΙςδΠὰ 5ἵε, οἱ 5ἱ απἰά. ἀθςίι 

εΟΡΙΙΗ, 4) Ίπθςςα ΤΠ ἐγταμηϊεῖάα ἀεθοπί. Ῥτίπιο ἰείίας 
ΠΙΠΊΗΠΗ απο αἀσσςθ οροΓί6ί ΘΠΕΤΟΡΙΠΙ, θἱ απἸαΠ{θΠη οἰγ]- 
τας, οἱ Ῥτο Ῥ)]ίσα το ρογ]ο]{ανΙ γο]οηίθιῃ, αἱ δια πποτία 
Σαπίεμα πα] Μα ζηΐς οπηέαγαπη.  Ναπιαπῖᾶ, Ἰαϊίαν αἲ Ίιος 
ἀο[εοῖ, οπιο] μας δαπα, ααί ρια γῖςο αἴᾳο 6ΟΓΗΤΗ συσς Ιπίογ- 
γεηῖτα 5ο]εηί Ρονίοπ]ογάπα, οὐπα(Ηπη αθ]οοῦ Χοπ. ἀῑνοιίς. 
Μαπε γθτο ἵπ 1ου ]απα 5ο1ο, 6{ ρηία πο γο]απ/{αἰἷς κο]ῖς οἱ 
οοη5ΗΙ Ἠη] 5, οἱδί π]ε ρα[σία ποπ ογθηοηέ, 46 απίπιο {ὰ- 
ππθς 1ῇ50 οἱ μῶο απεπᾶϊ νοαπίαία, Ἰήο οοηεϊςίθηίσι», Ρο- 
δίπ]αγα Ῥνωηίαπα, αἱ Ὄθμα πιοπίαπα, ασοἴρογο,  δἱ ην 
ΏΟΠ Ρο[αἱδβοίη, αἰίας απίοπη Ρο»ί π] ἱπίαι[οοἷςςαί ΤΥΤΑΠΗΠΠΙ, 
ἁραυνάυπη, ἀἱς πηῖ, απί ἰγγαοπαβί]ε ογαί ργοςίατὶ πηῇ 
Ρυζριηαπα». ἱπρηηιίς οἱ ἀῑχίκεεπη, ΥΠ, γοιαῖ, ἀθονογ!, εις 
ο6ρί, Γεοἳ ροιἱομ]αα; οὐ γομαπίαίοιη οἶαπι. ῥυηιίο ἀἴδηι5 
5υπη : απἷά {ατα ΠΠ! γοδροηάθας» 

15. Πα ΥΕΓΟ ΠΟΠ Ίχος ἀσο, 5εᾷ οἵαπι αςορπᾶ!, ροηϊο]ία- 
{15 δΗΠΙ, ε{ δοχουπία απίο ο4δηα ᾖαγοπῖς ας πί : πο]ῖα 
επίπῃ ραίατε [αοἴΠΙΠχηπη αἆθο οἱ ρος](γθ οὖ5ε ΠΟΟΠΠΠΗ, ριςς- 
8ἰάἷα 5Ρονατο, αἰθ][[{ος γπόοσγο, {οἱ Ιοπηίηος 1η {αβαπα 60η- 
σεις ΗΠΗΠΙ : 56ᾷ ππαχΙΠἹΗ. [ου 1η Πγταπηϊσἰάίο, οἱ οαριί 
ΟΡΕΤΙΠΙ Ίου δεξί. Νεο θΗΙΠή 5416 {γταηΠς5 Ίρςο ΠΙΔΣΠΙΠΠΗ 
απἱάἆ σπα οδί, οαρίυαπε οἱ οοη[οοία αἀθο ἀῑβίεῖϊας 5οᾷ οἳ 
απ οπδίοἵαπί σοπΗποπίαπο (ψταπηίᾶσια : φπῶ οἳ ααῖς 
ΨΙΟΙΓ, οπιηία Ί]ο ρυῶσ]αναο οοπ[οοῖΓς ΡαῦγΙΠΗ απἰά ατα. εξ 
αποᾷ Τοδίαί. Αεσθάσγο απἴοηι αἆ {γΤαΠΠΟΣ ΠΙΕΙ ΠΟΠ οοπ1ρ]ς- 
δεί, η]ςί 5αρεναίἰς ἀονίοίίκαπθ Ῥη5, Ύπος οἶνσα 5ε ἨαἨο- 
Ῥαπέ, οπδίοάἴρας, φαἰθ[Πραδαθ πϊγοιεῖς, ΝΙΙ 18πα 
ἁᾖίοῖος 5ο ΤΠ Ἰχου ΡΙΙΣΙ5 ΠΠάΠσο.  Ῥωςίά πι εαρεγαγ!, 
γιο βα[ε]ίος ἔγταπππα ομκίοᾶἴδις οχι! ΙΠΘΕΠΙΕΠΙ, Πιι- 
ἀππα τοὐβ]ά1.  Ναπι ρτορίες Ἠσος ΠΟΠΟΓΘ ἀἱρηις ΗΡΙ γ]άσοι 5 
8Π ΙΠ5ΗΡΕΥ οΡάδιη α Πῃο Ρροδοίς 

16. Ὑετηπῃ 5ἱ ράμπα 4πο(πθ ροβοῖς, πθῃπα Ίος ἀθεςί : 
εφ Ππογπεηίας5 πα, 5ος ορ σπα [οοἳ ΠιάασπᾶΠι οἱ Γοτίοα 
αγοηίς ἵΠ 1ρ5ο γίσοτα οοηςΤιηῖ οἱ οπιηίρας {ουπηάαΡῖϊς, 
ΡΙΟΡί6Γ 4πειη Ιδία 4ποσιε εαρονίος οναί Ιηδίαἡς, ἵη ᾳπο 5οἱο 
Ἰαρεραί Πάποῖαπι, σαἱ το ππα]εῖς φι[βοῖσραί ςα{ ο] (ἴδια. 

τος, δωρεᾶς, ἀλλ᾽ ἄτιμος ἐπὶ τηλικούτοις γένωµαι; Τί τ Ναπιπαία ἰρίέας, πηὶ Ἰθπηο, ΠΟΠ ἀἴδηις Ῥγαπηίο, 5οὰ Ίπῃο- 
ΗΕΟΙΑΝΟ. 1. 

20 
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ο) 
Υὰρ, εἶ δορυφόρον ἕνα, τί ὃ ὲ νὰ τοῦ τυ 

βάννου ἀπέχτεινα, τί ὃ' εἰ οἰκέ την τίµιον, οὗ μέγα ἂν 

ἔδοξε καὶ τοῦτο, λα ε ἐν μέση τῇ ἀκροπόλ ει, ἐν 

µέσοις τοῖς ὅπλοις φόνον τινὸς ἐργάσασθαι τῶν τοῦ τυ- 

ράννου φίλων» νῦν δὲ καὶ τὸν πεφονευμένον αὐτὸν ἶδε. 

Ὑἱὸς ἦν τυράννου, μᾶλλον ὃ δὲ τύραννος χαλε επώτερος κα αἱ 

δεσπότης ἀπαραίτητος καὶ χολαστὴς ὠμότερος χαὶ 

ὑβριστὴς βιαιότερος; τὸ δὲ µέγιστον, κληρονόμος τῶν 

ὅλων χαὶ διάδοχος καὶ ἐπὶ πολὺ παρατεῖναι τὰ τῆς 

ἡμετέρας συμ.φορᾶς δυνάµενος. 

λ -ω 

εἲ ὑπηρέτην τινὰ τοῦ τυ- 

΄ ος 
17. Βούλει τοῦτο μόνον πεπρᾶχθαι μοι, ζην ὃ' ἔτι 

λ κν 

τὸν τόροννον διαπεφευγότα» γέ έρας δὴ ἐπὶ τούτοις αἰτὸ τ 
Φ 
ΟΕ-- 

”. 

τί φατέ; οὐ δώσετε; οὐχὶ χάκεῖνον ὑφεωρᾶσθε; : οὗ 

σπότης:; οὗ βαρύς; οὐκ ἄφ φόρητος Ίνς Νῦν δὲ καὶ τὸ 

περάλαιον αὐτὸ ἐννοήσατε' ὃ Υὰρ οὗτος ἀπαιτεῖ παρ' 

ἐμοῦ, τοῦτο, ὥς ἐνῆν, ἄριστα διεπραξ ἄμην καὶ τὸν τύ- 

Ραννον ἀπέχτεινα ἕτέρῳ θόνοι οὐχ. ἁπλῶς οὐδὲ πληηῇ 

μιᾶ, ὅπερ εὐχταιότατον ἣν αὐτῷ ἐπὶ τηλικούτοις ἆ ἀδική- 

µασιν, ἀλλὰ λύπῃ προδασανίσας πολλῃ χαὶ ἐν ὄφθαλ- 

μοῖς δείξας τὰ φίλτατα οἰκτρῶς πο ος υἱὸν ἐν 

δια» εἰ καὶ πονηβὸν, ἀλλ οὖν καὶ ἀκμάζοντα καὶ 

ὅμοιον τῷ πατρὶ» αἵματος χαὶ λύθρου ἐμπεπλησμένον. 

Ταῦτ᾽ ἔστι πατέρων τὰ τραύματα. ταῦτα ξίφη δικαίων 

τυραννοκτόνων, οὗτος θάνατος ἄξιος ὠμῶν τυράννων, 

αὕτη τιμωρία πρέπουσα, τοσούτοις ἀδικήμασι: τὸ ὃ) εὖ- 

θὺς ἀποθανεῖν, τὸ δ᾽ ἀγνοῆσαι, τὸ δὲ μηδὲν τοιοῦτο θέαμα 

ἰδεῖν, οὐδὲν ἔχε ει τυραννικῆς χολάσεως ἄ ἄξιον, 

18. Οὐ γὰρ Ἠγνόουν, ὠ πὔτος, οὐχ. ἠγνόουν, οὐδὲ 

ἄλλων οὐδεὶς, ὅσην ἐκεῖνος εὔνοιαν πρὸς τὸν υἱὸν με 

καὶ ὡς οὐκ ἂν ἠξίωσεν ἐπιθιῶναι οὐδ) ὀλίγον αὐτῷ χρό- 
νου". πάντες μὲν Υὰρ πατέρες ἴσως πρὸς τοὺς παῖδας 

τοιοῦτοι. Ὁ ὃ δὲ καὶ περιττότερόν τι τῶν ἄλλων εἴχεν, 

εἰκότως, δρῶν μόνον ἐκεῖνον κηδεμόνα χαὶ θύλακα τῆς 

τυραννίδος χαὶ μόνον προχινδυνεύοντα τοῦ πατβὸς χαὶ 

τὴν ο αονος τῃ ἀρχᾶ παρεχόµενον. Ὥστε εἰ καὶ 

μᾶ, διὰ τὴν εὔνοιαν, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀπόγνωσιν εὐθὺς ᾖ μπι. 

στάµ.ην τεθνηξόµενον αὐτὸν καὶ λογιούμενον ἆ ὡς οὐδὲν 

ἔτι τοῦ ζην ὄφελος τῆς ἐκ τοῦ παιδὸς ἀσφαλείας καθη-- 

βημένης. Ἅπαντα τοίνυν αὐτῷ ἀθρόα περιέστησα, 

τὴν φύσιν, τὴν λύπην, τὴν ἀπόγνωσιν, τὸν φόδον, τὰς 

ἐπὶ τῶν μελλόντων ἐλπίδας χρόνων, [ἐπ αὐτὸν ἑἐ χ βησά- 

ψ.ην τοῖς συμμάχοις] καὶ πρὸς τὴν τελευταίαν ἐχείνην 

σχέψιν κατηνάγχασα. Ἀπέθανεν ὑμῖν ἄτεχνος, λελυ-- 
πημένος, ὀδυρόμενος, δακρύων, πεπενθηκὼς πένθος 

ὁλιγοχρόνιον μὲν, ἀλλ᾽ ἵκανὸν πατρὶ» καὶ τὸ δεινότατον, 

τῶν 

αὐτὸς ὑφ αὑτοῦ. εσυ θανάτων οἴχτιστος χαὶ πολλῷ 

χαλεπώτερος ἢ εἰ ὑπ᾿ ἄλλου Ἰέγνοιτο. 
19. Ποῦ µοι τὸ ξίφος: μή τις ἆἄλλος τοῦτο Ἰνωρί- 

ζει; μή τινος ἄλλου ὅπλον τοῦτο ὖνη τίς αὐτὸ ἐς τὴν 

ἀκρόπολιν ἀνεχόμισε; πρὸ τοῦ τυράννου τίς ἐχρήσατο; 
/ 9 .” .ω . πι Δ 

τίς αὐτὸ ἐπ᾽ ἐκεῖνον ἀπέστειλεν; Ὦ ξίφος χοινωνὸν καὶ 
/ κ. ο 

διάδοχον τῶν ἐμῶν κατορθωμάτων, μετὰ τοσούτους 
κινδύνους, μετὰ τοσούτους φόγους ἀμελούμεθα καὶ ἀνά- 

ξιοι δοχοῦμεν δωρεᾶς. 

Ετ. 

ΧΧΥΙΠ. ΤΥΡΑΝΝΟΝΚΤΟΝΟΣ 17 ---19. (11, τος, 1ος) 

ποΓα({α5 Ρο5ί 1οἱ ας ἱαπία εγο Οαἷᾷ οπἴπῃ 5ἱ φαἴθ]][ίοια παπι, 

απίά. 5ἱ πηηἰςίταπα [γγαηηϊ 4πθπάαπα Ππίσγβορῖςκοπι» αλά 

γογο 51 56ΓγΠ1. Π1 6αΓΙΠ12 ΠΟΠΠΘ ΠΙΑΣΠΗΠΑ ο55οί γίςυπῃ Ίος 

ααοΠμα, α5ορμάοτεο αἰί(επα, δἱ ἵπ ππεά]α αγζθ;, Ἰπίθς πηρα]α 

ἄΓΠΊα 46η {ασθγο αλου]α5 απποογΙπα {γταπ] 2 Παπ τοτο 

Ἱπίον[εοίαπα γιὰ ἵρσαπι. Ἐθίας ογαί ἰγναππί : Ρος τετο 

Όνταπηας αδροτῖος, οἱ Ιπιρ]ασαβῇ5 ἀοπηΐπας, εί 5αρρ]ῖοῖο. 

τά. οχασίος ογαάθ]Ιος, αἱ ἵπ (ποϊεπᾶα Ἱπ]αγῖα νἱο]οπίῖου : 

αποᾶ. Ὑοθτο ΠΙΧΙΠΙΙΠΙ, Ἠθγο5 υπῖγεϊςοΓΙπα ϱἱ 5Η6ΈΕΣΣΟΥ, 

απἶαπα πππ]ίαπα οχίεπάενε οα]απα]ίαίες ποδίτα» Ρο5ρεί. 

17. Ὑἱ5 1ου 5ο]αΠα α Τη Ρει[δοίαπα, γίνοτο αὐἴεπῃ εί εἴ- 

{αμῖςςο (ψναππαπΙὸ Ῥναππίπα οπυῖάεπα εἰ οϱ Ίο ρείο, 

Οµ]ά ἀοΙΗ55 πο 4αβΙΙ5Σ ποῦπα ]απα αποήμο 5ηβρεζίηα 

Ἰαβθβα 152 ΠΟΠ ἀοπίπας 2 ποη σγανἰ5ὸ ποπ Ιπίο]εναβ]]ή5 ογα{ 5 

{αμα Υετο οαρι{ ἱρδπῃ τοί οοβίἰαίο.. Οτο επῖπη ἴδία ἃ τηε 

Ῥοβοῖΐέ, Ίου ἵρδαπα «παπι Ῥοΐθταπα Ρυ]ελειτῖπις ρει{εοῖ, οἱ 

αἰίθγα {γΤαΠΠΙΠΙ 46 Ιπίετοπηϊ, ΠΟΠ. 5ἰἱπαρ]ίοῖίθυ, πες πα 

Ῥ]αρα, αποά ορίαρΊ]α 1 απαπηπιαχίτης Γαογας Τη {οἱ (αη- 

Βδαπο ππα]ο[οῖίς :. 5εὰ ροδίαπαπι Ἰ]απι ἀο]οτο πια]ίο απίε 

οχκογιοαγΙ, οἱ απἱα οσπ]ο5 αἱ οδίεπάϊ, αποά οαγςδίππι 

παβοβαί, πηῖδογο Ρτο]εοίαπα, Επι απ]ίαπη, οἱδὶ π]αίαπα, 

αἱ 1η 1ρ5ο οοη5Η(αίαπα γῖσοτο 6ἱ ρα(τὶ 5ἰπαϊ]μι, 5αησαΐηο οί 

{αῦο ορρ]δίαπη.  Ἠσο 5υηί ραίταπα γα]πετα, η σ]αά1ϊ Ἱα5ίο- 

ταπα ἰγταπηϊοἰάαγαπα, ο ΠΠΟΙ5 ἀῑσηα οαάεΙῖριας ντα- 

πὶ5, ος οοηγεπίθης {οἱ Ἱπ]ανήϊς 5αρρ[είαπα,  Αί εἰαῖπι 

πιο], οοσηΙἴοπο ργ]νατ, παπα {αΐα ερεοίασα]απα γίάστε, 

πμ] παβεί ἰγταπηϊ γ]πά]οία ἀἰσπιπῃ. 

18. Νοσιπο οπίπα ἱσπογαβαΠα, Πῖ Ἠ0Π1Ο, ΠΟΠ ἱσηογαβαπα, 

πε(πο αἱἴογαπα απἱδαπαπα, απαπίαπα ]α αάγειςσις απα Ῥ6- 

πογο]οπ/ίαπα Παβεγοεί, εἰ απαπῃ πο]]αί το] ραυχ!]]ο οἵ ἴοηροτε 

φαρειςίο5 6556 : ΠᾶΠΗ ΟΠΊΠΕΣ (π]άεπα Ῥαΐτος Ἱία Γογία α[ῇος[ῖ 

οσα ΠΠο5, Αί ίο οἴἴαπα απαρΙα5 απἰάάαπα. Ργαίες οείθγος 

Ἰαβι]έ, πηθη]ίο, γἰάσης 5ο] Πάπα {πίστα δἱ οπ5ίοάσπι 

(ψναπη]αῑς., 5ο1 11 Ῥεγῖοι]α Ῥτο ραΐνο 5αΏομηίθΠΙ, 5ΟΙΗΠ1 56- 

οπναίεπα ργ5ἰαπίθεπη Ιππρογίο. Πασια 5οἴθβαπ], δἱ5ί πΙΠιΙ5. 

τορίθι θεπαγο]οπ/ίαπα, αἱ ορτίε ρτορίεν ἀεξρεγα[ΙοΠθΙΏ ΠΊΟΧ. 

Ίππα ρου αγΙΠα 6556 6111 Ἱία τα(ίοπες Σα άποίαγας ο5δεί, 

η μΙ 5Ιρῖ Ργοᾶςςκο ΥΙίαπα 5αβ]αΐα απανη ἃ Π11ο αρα!ςδεί 5εοιτῖ- 

ἰαΐα. Οπιπία Ισίαγ 11 οοπ/[ογίῖπα οὐ]εοῖ, πα(αΓαΠ1, ἀοἱοτεπι, 

4εδρεταΒΙοπθπα, {σγγογεπα, ΓΙ πλσίαπα (δπρονῖς, Πῖ5 

οοπίτα παπα ααχἰ]]ς αδας παπα] οἱ αἲ αἰπιαπα Π]απα 4ε[ίρε- 

ΤΑΠΙΟΠΘΙΗ ΘΗΠ1 αἀθσί.. Τη[ογ{ νορῖς οἵρας, ἐπ]δΗί]α εἰ ἀ0- 

Ίογ6 ἀθ]οείις. ΡΙΟΓΔΠ5, Πποίππη Ίάσοης Ῥγεγεπα Ἰῆαπα φπίάεπη, 

5ο ρα εοηβοϊεπάο απί 5αῇϊοστείς οἱ ααοά, ϱταγἰςδίπηαῃ 

οδί, Ἰπίσγηϊ θα Ἱρδῖας πιαπα, σα. πι]ςογγπ]α οπηηΙαπη ΤΟΥΣ 

αξί, ππ]ίππααθ, απαπῃ 5ἱ αὐ αἰίο Ἰπβοιγείας, 4ΠΙΟΠΙΟΓ. 

19. Ππί οδί σἰαάίας πΊεις”. ΠΠ 6Η ασποδοϊς αΠας7 

ππη(]ά. αλίοτῖας ομαδα παπα (σ]απα Ἠλαά ΡΗ12 απῑς Παπ {η 

α96θΠΙ οχ[ηΠ{2 απίο {γταπηνπα ααἱς 60 αδας ονίῦ απἲς εὔΠΙ 

16 ΠπηπηϊςΙ{ 2 Ο αἰαᾶία ραγίίεερς οἱ 5ιιοσεΣδος ΡΓΩ0Ί4Γ6 4 Της 

{ασίογαΠη, Ροδί {οί ρεγῖου]α, Ροδί {οί οσἀε5 περριπας, εἰ 

Ἠϊ γὰρ ὑπὲρ µόνου τούτου τὴν | ἱπᾶῖβαί γἱάσπαας ργωπηίο!  8ἱ οηίπῃ ΡΤο Ίου 8010 ΠΟΠΟΤΕΠΗ ο 



(1, τος - 155) 

τν ἤτουν παρ) ὑμῶν, εἰ γὰρ ἔλεγον, Ἄνδ δρες, ἀποθανεῖν 

λήσαντιτῶτ τυράννῳκαὶ ἀνόπλῳ ἐπὶ τοῦ καιροῦ κατει- 

λημμένῳ ξίφος τοῦτο ἐμὸν ὑπηρέτησε καὶ πρὸς τ τέλος 

τῆς ἐλευθερίας συνήργησεν, οὐκ ἂν τιμῆς τε χαὶ δωρεᾶς 

ἄξιον ἐνομίσατε ὃ δεσπότην οὕτω δημοτικοῦ χπήµατος; 
οὐκ ἂν ἡμείψασθε; οὐχ ἂν ἐν τ 
ψατε; οὐκ ἂν τὸ ξίφος ἐν τοῖς 

μετὰ τῶν θεῶν χακεινο 

90. Νῦν µοι ἐννοήσατε οἷα 

τύραννον, οἷα δὲ εἲ 7 
3 

δν. ε ο μεν αό 
τς εὐεργέταις πι 

[4 .. 3 /. 

Ἱεροῖς ἀνεθήκατε; οὐκ ἂν 

προσεχυν ον. 
τ 

ε 
υτ 

ῃ 
ἐμοῦ Φονευόμενος χαὶ τιτρωσκόμε 

1 -- -ᾱ- 

µασιν ἐς τὰ Φανερᾶὰ τοῦ σώματος ολ ὥς αν ι ; 
Ὠ 

πήσειν ἔμελλον τὸν ν Ύεγεν ννηχότα., ὡς ἂν ἐκ τ' 
{ 

θέας διασπαράξ ειν, ὃ μὲν ἀνεθόησεν οἴκτρὸ ον τν υβοώμε- 
λ 

νος τὸν Ὑεγεννηκότα, οὐ βοηθὸν οὐδὲ σύμμαχον --- 
η ἑ 

γὰρ πρεσθύτην ὄντα καὶ ἀσθενη ----, ἀλλὰ θεατὴν τ 
ν ἂς πώ μοι αν. λλ μας 

οιχειων χαχκων' εγὼο γαρ ατηλλαττου ην 
8 

Ξ 
λ ποιητὴς μὲν 

ο , οσο τῆς ὅλης τραγῳδίας Ἰγενημένος, καταλιπὼν δὲ 
.ω λ ὴ ὑποκριτῇ τὸν νεκρὸν χαὶ τὴν σχηνἡν καὶ τ 
. / Ε η αν 

λοιπὰ τοῦ δράματος: ἐπιστὰς ὃ 

-/ λ 

ξίφος χα! τὰ 

ἐκεῖνος καὶ ἰδὼν υἱὸν ὃν 

εἶχε μόνον ὀλέγον ἐ ἐμπνέοντα, ἡμαγμένον, ἐμτ 
νον τοῦ Φόνου καὶ τὰ τραύματα συνεχἩ χαὶ πολλὰ καὶ 

καίρια, ἀνεξόησε τοῦτο, Τέχνον, ἀνηρήμεθα, ο ντ 

μεβα . τοτυραννακτονήμεβα, 

, 
πεπλησμέ- 

ποῦ ὁ σφαγεύς; τίνι με 

σο οὗ. τέχνον προανηῃ ημένουΣ 

ΧΧΥΤΠ. ΤΥΒΑΝΝΙΟΙΡΑ. 20-- 95. 

ἢ μή τι ὣς Ὑέροντος ὕτ εῤόρνος, καὶ τῇ βραδυτῆτι ο 
ας 

χολάζειν δέον, καὶ παρατείνει µοι τὸν φόνον καὶ µα- 
ἀ 1 

κροτέραν µοι τὴν σοαγὴν ποιεῖ; 
-ω ΄ / Ἂ 

51. Καὶ ταῦτα λέγων ἐζήτει τὸ 
ν πα δν ἱ ἄνοπλος ἡν διὰ 

ἃ ῃ κ. 9ὰ 
το παντα τῷ παιοι 

/ / κ οταν ασ Δ ο 
τοῦτο ἐνεδέησ' σεν πάλαι δξ ων υπ Έμου χα τουτο 

παρεσχευασμένον γαὶ πρὸς τ μέλλον τόλµηµα χατα- 

λελειμμένον. μι μας δὴ τῆς σφαγῆς καὶ τοῦ 

τραύματος ἐξελὼν τὸ ἔ ἴφος φησὶ, Ἠρὸ μικροῦ μέν µε 

ἴνας, νὺν δὲ ἆ  παιαος. ξίφος» π τ 

παραμώθιον ἐλθὲ καὶ πρεσθυτικῇ γειρὶ δυστυχούσῃ συν- 

αγώνισα.., ἀπόσφαξον, ο πα καὶ τοῦ πενθεῖν 

Ἑολλαξον. Ἐτθε 

προὔλαδον τοῦ φόνου. 

ἀπέχτει τρὶ πενθοῦντι 

νέτυχον, εἴθε τὴν τάξιν 

ανν ἂν, ἀλλ) ἡ ὥς τύ-- 

ῥαννος µόνον, ἀλλ’ ἔτι νομίζων ἕξειν ἔκδικον: νῦν ὃ᾽ | 

ὡς ἄτεχνος, ὐδὲ Καὶ ταῦθ | νὸν δ᾽ ὃς οὐδὲ φονέως εὐπορῶν. 
΄ { 

ἅμα λέγων ἐπῆγε τὴν σφαγἠν τρέµων, οὗ δυνάµενος, 
τς Εν τν , ο 

ἐπιθυμῶν μὲν, ἀσθενῶν δὲ πρὸς τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ τολ-- 

μήματος. 
99. Πόσαι κολάσεις ταῦτα; πόσα τραύματα: πόσοι 

πόσαι δωρεα αἴ; Καὶ τέ- 

λος ἕ ἑορόκατε πάντες τὸν μὲν νεανίαν προχείµενον, οὐδὲ 

μικρὸν οὐδ) εὐχαταγώνιστον ἔργον, τὸν τ 

θάνατοι; πόσαι τυραννοκτονίαι; 

πρεσεύτην δὲ 
αὐτῷ περικεχυμένον καὶ τὸ αἷμα ἀμφοῖν ἀνακεκραμέ- 
νου, τὴν ἐλενθέριον ἐχείνην καὶ ἐπινίκιον σπονδὴν χαὶ 
τὰ ἔργα τ τοῦ ξίφους τοῦ ἐμοῦ, αὐτὸ δὲ τὸ ξίφος ἐν µέσῳ 
ἀμφοτέρ ρων ἔπιδει ἐνύμενον, ὃς οὐχ. ἀνάξιον Ἰπγένηται 
τοῦ δεσπότου, καὶ μαρτυρούμενον ὅτι μοι πιστῶς διη- 
χονήσατο. Τοῦτο ἕ ὑπ) ἐμοῦ γενόμενον µικρότερον ἦν" νῦν ! 

9307 

γοβί5 ροίθτεπ!, 5ἱ οηἵπι ἀἴσοτεπι, ΥΠΠΙ, ΓΥΤΑΠΠΟ ΠΙΟΓΙ το]επῖ, 

απππα Ίπεππεπι 6ο {οπιροτῖς ατβομ]ο 5ε ἀεργειομάετοξ, 

Σἰαᾶΐας Πῖο πιεις πηηϊςίτανΗ, εἰ αἲ Ἠπειη Ἰρεγία[ῖς τες 

πεπᾶι αἀ]αίος ΓΗἱξς ποππε Ἠοποτε κἴπι] εἰ ργαπηῖο ἀἰσπαπα 

Ππάϊεαξεείϊς ἀοπιπαπη τεῖ Τα ρορα]ατῖς2 ΠΟΠΠΟ ΤΕΠΙΠΟΓΑΤΕ- 

πηπ] ΠΟΠ ἵπ Ῥεπα πιεπῖῖς Π]απα ςογρεγεξίς» Ποπ ἵρδαπα 

επΠσετη ἵπ Τεπαρ]ῖ ἀοπατῖς τεβοπετο[ῖς” ΠΟΠ εππι ἀῑῑ5 θἰῖαπι 

Ἰ]άπα αἀογατείϊς» 

20. ἆαπα πιά απίπΊαπα αἀγεγίίε απ]ᾶ ψταµπαπη [εεῖςο 

Ῥτοβαβί]α 5ἰί, αἱ αι]ά ἀῑκίςςε απία οῬίίαπα. Οπααπι επῖπι 

Πᾳ5, ἆππα (γασϊάατείατ α ππε αἱ γα]πογατείατ πηπ]ῖς τι]πε- 

τῖρης ἵπ αρετίας Ρατίες οοτροτίς ΙΠΠΙΟΙς (αἱ πεπιρε πιαχῖππαπι 

ἀοἱογοπα ραίτῖ ε55επη οῬ]εσίπτας, τί ρεῖπιο Π]απα ερεείαεπ]ο 

Ἰαοεταίαγς) , ρ5ε απἶάσπα παϊςεταὈί]ο φπἱάάατηα εχε]απηαταῖ, 

Ρατεηίεπη 4ἀγοςαΠ5, ποῃ αἀ[αίογεπη πθ(αε αχ Πἰανίαπα (ποταί 

επ]πα 5εΠεΠα 655 οἱ ΙπιρεσΠαπη), 5ο 5ρεοίαἴογοπη ΠΙαΙΟΓΙΙΠΙ 

ἀοπιοξίίεοταπα : 66ο πεπηρε αβίεταπα, αποίος ααϊάειι {οίῖας 

ἱτασοράϊῖα,, 5εᾶ τεµ(ποταπα Ἰῖο ασἰοτῖ πποτίαπα, 56θΠαΠη 

Εἰαάΐσπα, εί τε]ί(ια [αρα]; Ρετασεπᾶα : 5αρετγοηῖθης απίεηι 

Ἡμε ᾳπππ1 οοπδρεσἰςςεί ΕΠαπηα, ἄπεπη 5οἶσπῃ Παβεβαῖ, τὶς ερί- 

ταβίεπη, εγαεηίαίαπα, ορρ]είαπα οσἀς, τι]πετασπθ εἶας 6ΟΠ- 

πια εἰ πιπ]ία αἱ εία[ία, Ίπσρο αχο]αππαν]! : ΕΠΙ, Ροτπηας,, 

ἰτασίάα 5ππ]ας, Ῥτο ἱγταπηῖς οσςῖ «απης : πΏῖ οί Ιπίον[ε- 

εἴου» επῖ τεῖ πιο 5ειταί» οπῖ πιο ουδίοᾶϊξ, ῥετ {ία ΠΠ, ἶαπα 

απία οἴβςιπα» ααἲ πυπιαπῖά αἱ 5επεπι οοπἰεπιηΣ οί Ίρεα 

ατα [ίαϊα, παπα Ῥηπίτε οροιίετεί, οχ{επαΤξ τποτίοπα ΠηθαΠη, 

εἰ Ιοηβίογθη πιῖηῖ οσάετη οΠΠοΙ{5 

91. ΕΙ Ίμεο ἀἴερῃς απατεβαίξ επΠςεπι, Ιπετπηῖς 1ρ5ε, απππι 

ΒΙΟ ἵπ οπιπῖρα5 οοπ[ῄάθτεί. Φ6ᾶ πο Πῖο απἶάεπα ΠΠ ἀε[αῖςς 

ἀπό σπῃ απἴετη εταί α πῃε Π]ε ρτῶραταίας, εἰ αἲ [αεῖπιας Ραζπ- 

ταπα τε]είας. Ἐχίτασίαπη Ισῖίαν 4ᾳ οάε εἰ γα]πετο οάποίαπι 

εἰαάϊαπι Ἱία αἰοαπίας : Ῥαπ]ο απία ἴα πια Ππίο[οςϊςΗ, 

πΠΠΟ γεγο τουτεᾶ, σ]αάϊε; τεπῖ Ἱασεπίῖ ραίνί 5οἰαίαπα, οἱ ἵπ- 

ΤεΠίοεπα πιαπηπα 5εη]]επα αά]ητα : ππασία, ἔψταπη τη Ιπίρτβες, 

Ἰασία Ἰροτα. Τῖπαπη Ῥγίοτ 1π {6 ΙΠποΙάίςσεπι ! πέῖπαπη ογάἴπθπα 

εαρᾶϊς ρταεερῖςεεπη ! πιογίαα5 ε5επῃ, 5εᾶ 5οαπα{ σταπης, 

5εᾷ Ῥαίαης Παβίαταπα πιο γϊπάίεεπα :πππο Ὑετο πέ ουρας 

πηοτίος, πππο π ἶ5 οπῖ πο Ιπίεγ[εοίοτίς απ]άσπι 5ἲί εορῖα. 

Ῥπα Ἠορο ἀῑοΙ, ἹπέαΠ{ οβάεπη, ἴΓΕΠΠΕΠΞ, ΡΕΓΠΟΡΓΕΠΟΠ ΥαΙεΠς, 

επρίεῃς απἰάσπα, 5εά τ]πῖρας αἆ πηπίςίετῖαπι απςὶ ἀθίεείας. 

9». Οποί Ἰα δαπί ρΩΠᾶ2 αποί γαἶπετα» αποί πποτίες» 

απο Γσταπηϊοιάϊα» αποί Ῥγωπηῖα Ώεπίαπο γΙά(ξες οπΊπ6ς 

Ίαγεπεπα απ]άεπα Ιασρηίειη ἵπ οοπδρεσία», Ποξςβαπι πεαιθ 

Ῥατναπα, πεσπθ ἀε]εοία Ιία Γαεῖ]επα; ΞΕΠΕΠΙ απΐεπη 11 εἰτοπῃ- 

Γαξηπας Ρογηϊξίαπα π{πίαξαπε 5αππαίπεπα, ΠΡαΠοπεπι Τ106- 

ταϊοτῖ «ο 5αεταπα Ρτο γἱοίοτία; εί σ]αᾶῇΠ πιεῖ ορετα, ἵρειπι- 

απε αἆθο σ]αάἴυπη ἵπ πιθᾶΙο αἰτίαςαπο οδίεπίαπ{επη 5ε, πάπα 

πο Ιπάίρηας Γαρτίί ἀοππῖπο, {εείαπίεπιααε ΠάεΠίετ 5ο πῖηῖ 

πιπ]ξίγα»ςε. Ἠος ππΙγετξαπῃ πηθα ππαπα [αοίσπα, ΠηῖΠΙ5 

90. 



808 ΧΧΧ. 

δὲ λαμπρότερόν ἐστι τῇ χαινότητι, Καὶ ὁ μὲν καθελὼν 

τὴν τυραννίδα πᾶσαν εἰμὶ ἐγώ: μεμέρισται δ ἐς πολλοὺς 

τὸ ἔργον ὥσπερ ἐν δράµατι” χαὶ τὰ μὲν πρῶτα ἐγὼ 

ὑπεκρινάμην, τὰ δεύτερα δὲ ὃ παῖς, τὰ τρίτα δὲ ὁ τύ-- 

ραννος αὐτὸς; τὸ ξίφος δὲ πᾶσιν ὑπηρέτησεν. 

ΧΧΙΧ. 

ΑΠΟΚΗΡΥΤΤΟΜΕΝ 

᾿Αποχηρυχθείς τις Ἰατρικὴν ἐξέμαβε. Μανέντα τὸν πατέρα 

καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων ἶ ἰατρῶν ἀπεγνωσμένον ἰασάμεγνος φαρμάκον 

δόσει ἀνελήφθη αὖθις ἐς τὸ γένος. Μετὰ ταῦτα μεμηυνῖαν τὴν 

μητρνιὰν Ιάσασθαι κελενόμενος καὶ λέγων μὴ δύνασθαι ἄπο- 

πηρύττεται. 

1. Οὐ καινὰ μὲν ταῦτα, ῶ ἄγδρες δικασταὶ, οὐδὲ 

παράδοξα τὰ ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἐ ἐν τῷ παρόντι ων 

οὐδὲ νὺν πρῶτον τὰ τοιαῦτα ὀργίζ εται» ἀλλὰ πρό/ειρο 

οὗτος ὁ νόμος αὐτῷ καὶ συνήθως ἐπὶ τοῦτ' ἀφικνεῖται 

τὸ δικαστήριο». Τχεϊνο δὲ καινότ τρον νῦν δυστυ/ῶ» 

ὅτι ἔ] ἵλημ. µα μὲν ἴδιον οὐκ ἔχων χινδυνεύω δὲ τιμωρίαν 

ὑποσχεῖν ὑπὲρ τῆς τέχνης, εἰ μὴ πάντα δύναται πεί- 

ῥεσθαι τούτῳ κελεύοντι' οὗ τί Ἰένοιτ' ἂν ἀτοπώτερον, 

θεραπεύει ἐκ προστάγµατος, οὐχέθ) ὡς Ἡ τέχνη δύνα- 

ται αλλ. ὡς ὅ πατὴρ ῥούλεται; Ἐδουλόμην μὲν οὖν 

τὴν ἑατρικὴν χαὶ τοιοῦτόν τι ἔχειν φάρµακον, ὃ μὲ! μό- 

νον τοὺς μεμηνότας, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀδίκως ὀρΥ /ιζομένους 

ἵνα καὶ τοῦτο τοῦ πατρὸς τὸ νόσηµα 

τὰ μὲν τῆς μανίας αὐτῷ τέλεον 
παύειν ἐδύνατο, 

Ἰασαίμην. Νυνὶ δὲ 

έπαυται, τὰ δὲ τῆς ὀργῆς μᾶλλον ἐπιτεί ίνεται" καὶ τὸ 

ινότατον, τοῖς μὲν ἄλλοις ἅπασι σωσρονεῖ, χατ᾽ ἑμ. οὓ 

Τὸν μὲν οὖν 

τὰ τ 

2 92 ω- ω τ 

ισθὸν τῆς θεραπείας. ὁῥρᾶτε οἷον Απολαμβάνω, ἀποχη- 

τόµενος ὑπ) αὐτοῦ πάλιν καὶ τοῦ γένους ἀλλοτριού- 

μενος δεύτερον, ὥσπερ διὰ τοῦτ ἀναληφθεὶς πρὸς ὁλί-- 
[ 
γον, ἵν ἄτιμότερος γένωμαι πολλάκις ἐκπεσὼν τῆς 

τοῦ θε εραπεύσαντο ος μόνου μαίνετ αι. 

-Θ πε 

να. ὧν ο τεμ ο 
Ἐγὼ δὲ ἐν μὲ ν τοῖς δυνατοῖς οὐδὲν κελευσθΏναι 

ο) ολ 9. / 

πε εριμένω: πρώην γοῦν ἄχλητος Ἡ ἦχον ἐπὶ τὴν το 
ως 

Όταν δὲ τι τελέως ἀπεγνωσμένον, ουὸ ιν. ειρ 

βούλομαι. Ἐπὶ δὲ τῆς Ὑυναικὸς ταύτης εἰκότως καὶ 

ἀτολμότερός εἶμι'λο Ἰέζομαι γὰρ. οἷα πάθοιμ’ ἂν ὑπὸ το 

πατρὸς ἀποτυγὼν, ὃς οὐδ’ ἀρξάμενος τῆς μα 

ώς ττοµαι. Ἄχθομαι | μὲν οὐν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, 

ἐπὶ τῇ μητρυιᾶ αιιπὸς ἐχούσῃ -- Ἰρηστὴ γὰρ Ἶν --- 

πι τῷ πατρὶ δι’ ἐχείνην ἄνιωμένῳ, τὸ δὲ μέγιστον, 

δοχοῦντι χαὶ ἃ προστάττοµαι 

κ [ο] ἓ ἃ 
Γι] 

ε 
πω Ε] ωυ 5 [η » σ 

τ 
 -ἒι ρω ει] [η - 

ην εἩ 

-ϱ 

εἴν οὐ δυναμένῳ καὶ δι ̓ ὑπερθολὴν τῆς νόσου καὶ 
ος τῆς τέχνης. Πλὴν οὐ δίκαιον οἶμαι ἄποχη: 

ρύττεσθαι τὸν ἃ μὴ δύναται ποιεῖν μηδὲ τὴν ἀρχὴν 

ὑπισγνούμενον. 
. Δι ἂς μὲν οὖν αἰτίας καὶ πρότερον ἀπεκήρυξέ 

φλ λ ον η -» 5) λ µε; ῥάδιον συνιδεῖν ἐκ τῶν παρόντων. ᾿Εγὼ ὃξ καὶ 

σ. η] ο κ. 

ΑΠΟΚΗΡΥΤΤΟΜΕΝ ο ἳ απ. 159: 1560) 

Γαίαγαπη θγαί: Ί4Π1 Υθγο Ἴρδα πον]αία Πληδίῖης ος ο 
ἀθδίτασ[οῦ απἱάεπι {οίίας [γγαπη]ᾶ]ς οσο 5ΗΠ1 : οριῖς απίοΙΗ 
1ρ5ιπὴ {π Ρ]αγος. ἀοεοτίρίηπι οδε, αἱ ἵπ [αρη]α : ῬηΠΙΒΥΗΠΙ 
ΡαΤΠΠΠΙ ἀοἰου 6µο, βεομπάαΓαπ] Πας, [αγαπη Ίροο {γ- 

ΤάΠΗΙ5, σἰαάΐας πηηϊςίγαν]{ αη]γοιςίς, 

ΧΧΙΧ. 

ΑΡΡΙΟΑΔΤΗΣ 

Ἀραϊσπίας αφαῖς πποζϊοίπαπι ἀῑάοΙ. Ῥαΐνοπι [αγίοδι» οἱ 

αὐ ας τε]]οίαπα πηρᾶἰοῖς «παπί πιοδἰοππιοη{ο ἀαίο φαπᾶξκοί, 

γοδθρία5 εί Πίστη Τη Γαπηϊ]Ίαπη. Ῥο5ί Ίο ποΥογοαπα [αΓ]0- 

5αΠΙ54Π4ΥΕ ]ᾳ5515, (πι ἀἰσσγοί 5ο ΠΟΠ Ρο556, 4επιιο αραϊσαίαν. 

«ΧΟΠ Πονα Ίο, ]πάΐσας, ααἲ ρα {ος 5ροπι ογοπῖ η! 

απ Ῥγῶςοπί! ΓΕΠΙΡΟΥΟ α Ρραΐτο Ππεο Παπί, πεηπε ημΠς ρι]- 

ΠΙΠΙΗ {αρα πιοςῖς ἱναδοίαν, 560 ἵπ Ῥνοπιία ΤΙ ἴδία Ιον, 

οἱ οοηδιείο ΠΊοις α Ίου γου]ε ἐπ ρηπα].  Τ]α απ[οπι πονα 

πιθᾶ 1ης οί η[ο]σ]ίας, απο ΡΓορΥΤΗΠΗ α]άθΠ1 ΟΓΊΠΙΘΗ ΠΟΠ. 

Ἰάμοο, 5εᾷ αγῖς 5αρίνο ρ6"Π8Π1 ροι]ο][ον, 5ἳ ο ΠΟΠ ροίο5έ 

Ρει οηηία ἴδμας Ιπιρενῖίς ομδοαιῇ. Θιο απά Που ροίος 

αὐδιγά ας ους ϱ10 ΙΠΙΡΕΡΙΟ, ΠΟ 141 αΠαΠΙΗΙΗ αἲς ναιοί, 

«ου αἱ γι]! ραΐον. Ὑο]επ Ισίαν πιοά]οῖπα ἴα]ο 4ποφπο π]ε- 

ἀἰσαπαοπίΙΠα. Παβογοί, αιιοᾷ ΠΟΠ ΓΗΗ0505. 5ΟΙΗΠ1, ΥΘΥΙΠΗ 

αιίαπα Ἰπ]ηςίο Ἰναδερηίες Ῥοδεί Ἰρεγανο, 4πο ραΐνῖς οΓαα 

Πο ΠΟΥΡΙΠΙ ΦΙΠΔΓΕΠΙ. 491 Υ6γο ΠΙΙ πιομῖς αγ] ρίαπε 

εοπα{εγογαΠ{» ἱγασυπάία Υετο ππαςί5 ΠπίοπάΠανς εἰ, απο 

ΒΥΑΥΙΣΣΙΠΊΙΠΙ ο5ί, αλῖς 5αρίῖ οπ]ηίριΙ5, ἐοπίτα π]ο Ὑενο, οπῖ 

φαμανῖ, Γα{. παπα Ιδίαν ογα[[οηῖς ππεγσρᾶσπη ασθρίαπη, 

νιάσίῖς, απῖ 46πιιο αὐ 11ο αβάίσου, Γοπη]]ία ΠἴοΓΗΠΙ οχό]πάος, 

αμα»! θᾳ Ίρσα οαίιδα αἆ Ώνδγε {επιρι5 νεεερία5, π{ {απίο Παπη 

ΙΠΠΟΠΕΣΙΙΟΥ, 40110 ο]εσίας 5ωρίΗ5. 

9. Ἐσο νονο Τη Ἰς απ ροδδ1 , ἱπιρενία ΠΟΠ εχδρεςίο : 

απατο παρει ηγοσαίας γεπὶ αἆ απχαπόππα.  Ὀδί τετο 

αἰἰᾳ]ᾷ. οδί Ῥ]απο 4αδροιαίαπα, Πέ(ιε αἀπιογθγ ΠΙΔΛΙΙΠΙ 

γο]ο. Τπ ας πΙΠΙΙΘΥΘ απίοΠα πηθγ]ίο ΠπΙς είαπα απάρος 

τορα[ο οπἵ απσ α Ῥαΐτα πημῖ Ἱπρεπάεοπί, 5ἱ εχοίάαπα, 

απ ποπά η. οωρία ομΓαἴοπο αμάίσοογ.  Οµα16. θναγΙίες 

οηπἱᾷ σπα Γ600,, /πάΐσςς., ποΥθΓζς» ΤΠΟΥΡΙΠΗ (Ώοπα επῖπῃ εγαί)}, 

οἱ ρα(νῖς οῦ σαπη γη (ηἱςΗΜἵαπη; πιαχίπ]θ Υθγο,, οᾷ Ίρ5ε οὔςθ- 

απἴαα Υοσμςαγο γίάθος, «πα απ Ππρεγαπίη πηπΙΣίτατε, 

μαπι οἳ. ππονρί ππαση [πα Ίποπα, ἔππη. Ῥνορί6ν Προς ἑαίεπη 

αγίῖ5, ΠΟ. Ροδδΐπι. Ὑδγαπα οηπι Υοτο η5ίΙΠὰ πο αἲΡΙΙΓΟΣ 

αλαϊσανί θα, απ, (πο Γπ66γε ΠΟΠ Ροΐοςί, σα ΟΠΩΠΙΠΟ ΠΟΠ 

Ρνοπη(ίαί. 

3. Ῥπορίοι ἆμὰς 6/50 οπιδᾶς Ργία5 πιο αμθισανοηΐ, [πο] 

οκ Ῥνῶσοηίίριι5 ρετερίαίαγ.  Έδο Υοιο πά ἴ]α5 απίάστα, 



πμ. 

{11, τος, 165) ΧΧΙΧ 
9 3 / ᾿ ς Υ ΄ ου σα αλ) τ. οξ αῇ, 

πρὸς ἐχείνας μὲν, ὡς οἴομαιν ἱκανῶς τῷ μετὰ ταῦτα βίῳ 

α ει σας χαὶ ταυτὶ δὲ ἃ σα ρα ὅ ς ἂν -- 
στ 

τὸν ο 

κὐτῷ τὰ πο ἐκεῖνα βοῶντι καὶ διατεινομένῳ ὀλίγα 

γοᾶναι ἀντιλέγειν ᾠόμην. Ἀπελθὼν δὲ τῆς οἰκίας ἐνό-- 

μιζόν µοι δικαστήριον ἔσεσθαι μέγα καὶ Ψῆφον ἀληθῃ 
τὸν μετὰ ταῦτα βίον καὶ τὸ φαίνεσθαι πἄμπολυ τῶν 

τοῦ πατρὸς ἐγχλημ. µάτων ἐχείνων ἀφεστηχότα καὶ περὶ 

τῶν ἐπιτηδευμάτων ἐσπουδαχκότα καὶ τοῖς 

ρα χαὶ ἀνάζια πράττων τοῦ Ύάνους τότε μὲν 

τὰ χάλλιστ 
ἀρίστοις συνόντα. Ἡροεωρώμην δὲ καὶ τοιοῦτόν τι 

χαὶ ὑπώπτευον ἤδη ὡς οὗ σφόδρα χαθεστηκότος πατρὸς 
ἀδίχως ὀργίζεσθαι καὶ ἐγχλήματα ψευδή καθ᾽ υἱοῦ συν- 

τιθέναι: χαὶ σάν τινες οἳ μανίας ἀργὴν ταῦτα εἶναι 

νοµίζοντες καὶ ἀπειλὴν καὶ ἀκροθολισμὸν οὐκ εἷς µα- 

«ονν ἐπιπεσουμένου τοῦ καχοῦ, μίσος ἄλογον καὶ νό- 

μον ἀπηνη καὶ βλασφη,είας προχείρους καὶ δικαστήριον 

σκυθρωπὸν καὶ βοὴν καὶ ὀργὴν καὶ ὅλως χολῆς μεστὰ 
πάντα. Διὸ δὴ τάχα µοι χαὶ --- δεήσειν ποτ 
προσεδόχων. 

4. Ἀποδημήσας 
λ ο. εν μας 

ϱ 

πι της αλλοοαπης τατ 

ὤ-- 

- .” - ΄ -. 

οὖν καὶ τοῖς εὐδοχιμωτᾶτοις τῶν 
΄ η) -ν ον - ᾽ τρῶν συγγενόµε νος καὶ 

πα τς 7 ον 
πολλῷ καὶ προθυμία λιπαρει γρησάµενος ἑξέμαθον τὴν 

: λ ὃς ορ) 
τέχνην. Ἐπανελθὼν δὲ καταλαμθάνω τὸν πατέρα 

.. - Ν ο ’ -- 

σασῶς ἤδη μεµηνότα καὶ ὑπὸ τῶν ἐπιγωρίων ἰατρῶν 
ο Εν νοκ, 2. ϱ” οσα. οσο». βρες 
ἀπεγνωσμένον οὐκ ἐς βάβος ὁρώντων οὐδ) ἀκριθῶς φυ- 

΄ ΔΝ ’ αι εἲ χὺ- ον 
λοκρινούντων τὰς νόσους. Πλὸν ὅπερ 1 εἰκὸς ην 

Θ ει ήηνας ; 
ποιεῖν γρηστὸν υἱὸν, οὔτε ἐμνησικάχησα τῆς ἀποκηρύ-- 

; ΄ ε) Δ 

εως οὔτε µεταπεµττος γενέσθαι τ περιεµεινα” οὐδξ γαρ 
ς - 

/ 
πονῳ πω 

κο. κ! ’ 

εἰχόν τι αὐτῷ ἴδιον --- ἵν, ἀλλὰ πάντα ἐχ. 
κ γ ἀλλότρια τὰ ἁμαρτήματα καὶ ὥσπερ ἔφην Πδη, τῆς 

Σρὶ σ 

νόσου. Παρελθὼν οὐκ ἄχλητος οὐκ εὐθὺς Ἰασάμην" οὐ 
ώς 

γὰρ οὕτως π εἲν ν ἕθος ἐ ἐστιν ἡμῖν οὐδὲ ταῦτα ἡ τέχνη ου 

. ον 
λὰ πάντων πρῶτον τοῦτο διδασχόµε θα 

/ / 
συνορᾶν εἴτε Ἰάσιμόν ἐστι τὸ νόσηµα εἴτ ἀνήχεστον καὶ 

τῆς τέχνης: καὶ τηνικαῦτα., Ἶν 
5 η -- σι ος 

μὲν εὐμεταχείριστον ει Ὦ  ἔπηαιρᾶμεν χαι πᾶσαν σπου- 
ῃ 

παραινεῖ, α 

ν ᾱ. ον 
µεθα σῶσαι τον νοσοῦντα" ἣν δὲ χεχρατη- 

3 ον 
ενικηχὸς τὸ πάθος ἴδωμεν, οὐδὲ τὴν ᾱρ-- 

- µεθα, νόμοντινὰ παλαιὸν τῶντροπατόρων 

τῆς τέγνης ἰατρῶν φυλάττο τες, οἵ Φφασι μὴ δεῖν ἐπιγει- 
ρεῖντ 

τῆς ἐλπίδος καὶ τὸ πάθος οὐχ ὑπὲρ τἡντέχνην, ἐπὶ πολὺ 
τηρήσας χαὶ ἀκριθῶς ἐξετάσας 

χαὶ τὸ φάρμαχον 

τοις χεχ. ο. τηµένοις. Ἰδὸ οων οὖν τὸν πατέρα ἔτι ἐντὸς 

σα 3 / Ὑν 

ἕκαστα ἐπεχείρουν ἤδη 
: ; : Ξ 

τεθαρρηκότως ἐνέχεον, καίΐτοι πολ-- 
. « ΄ ἡ ιό Δ λ λοὶ τῶν παρόντων ὑπώπτευον τὴν δόσιν καὶ τὴν ἴασιν 

δι Ελ) ν /; ͵ 
διέθαλλον καὶ πρὸς κατηγορίας παρεσχευάζοντο. 

-ω ς Ν - ’ 5. Παρην δὲ καὶ ἡ μητρυιὰ φοβουμένῃ καὶ ἀπι- 
-» 3 -ω - Ν Ελ] πα στοῦσα, οὗ τῷ μισεῖν ἐμὲ, αλλὰ τῷ δεδι έναι καὶ ἄχρι- 

θῶς εἶδέναι πονήρως ἐχεῖνον διαχείµενον": ἠπίστατο 
{ὰρ µόνη τὰ πάντα συνοῦσα καὶ σα τῃ νόσω. 
Πλὴν ἀλλ) ἔχωγε οὐδὲν ἀποδειλιάσας - ἠπιστάμην 

, Ν 
τὰ σηµεῖα οὐδὲ -- 

μὴ 
ο” 

9 ς- 5 [ ο] ῶ. [ π- η Ἔ 5 
ρα. 

προσωσουσαν 

ΑΡΡΙΟΑΤΌΡ. 4,5. 909 

π{ ραίο, 5αξἶ τεδροπαϊ ἴρσα σιία αια: Ἱπδδεηία ος! : αἴηπε σα, 

απ πυμο ἀαὶ οί, απαπίαπα Ῥοΐετο, ἀ]παια, ραπου]α 

4ε πιεῖκτερις αΡῖ γοβῖ5 6ΠαΓΓάγεΓο. Έσο οηίπῃ Πε Ιπίγασ[αδῖ- 

15, εἰ τεαοἰατίας, Ῥπάοτε Τα ραΐτεπι α[Ποῖοης οἱ ἱπάῖσπα 

Βεπετε ποςίτο Ρρετρείταυς., ἴππῃ απϊάεπη, πηπ]{υπῃ Π]α οἱ οοΠ- 

ἱοπία γουε εἸαππαπ!ῖ, Ῥαυσα τεροποπάα ρπίαβαπα. Έσιθοσις 

απίεπη ἆοππο [αάἱοίππι πηηῖ πΙασηππη εἰ 5[[γασίαπα ΥΘΓΗΠΙ 

{ογε 5ρεταβαπα γ]ίαπη Ῥο5ί εα ασοπᾶαπα, 5ὶ αρρατετεί Ῥ]ατῖ 

πππη ππε α ραϊτῖς Π]5 οπἰπη]ηῖριας αὔθςσα, απῖ αἱ ἴπ Ίοπος(ἶς- 

5πιῖς 5ιπάἩς εἰαροτατοπι, οἱ ο γἱπς γεγκατὶ ορΗπηῖ5. 

Ῥνοργίάεραπα νοτο εἴῖαπῃ {αῑα αιἰάᾶσπι, οί 5ηδρίσαραγ ]άΠ1 

ἴαπα, Ραΐτεπι, αἱ απ πιεηίῖς εσςοί ποπ γαἰᾷς 5απα., ἵη- 

ἠασία Ἱταςοί εἰ [αἶδα εοπίτα Παπ οπἰπῖπα «ΟΠΙΡΟΠΟΓΟ. 

Εί εναηί απἲ Παν οτῖ5 παπα ἰξία ρυίατοπέ, εἰ πῖπας θἱ αῑ;- 

απ αμα»! Ργα]αάἷα πια]ῖ ποπ. Πηπ]ίο ρο5έ Ἰπσταεπίϊς, οᾷ ατα 

Ἱτγα[ϊοπα]ς, αποπᾶϊ Ίεσεπῃ αδροταπῃ, εοπγ]οῖα ἵπ Ῥτοιηία, 

[πδίε Πα[οῖαπι , εἰ οἸαπποτεια , εἰ ἵταπη , 6ἱ οπιηίπο Ρ]]ε ρ]επα 

οπηηῖα. . Ῥτορίετ Ἠσο απο ορα5 πηῖμῖ ζοτίο αΠηιαπᾶο ο 

πιεαῖεα αγία Γαίπγαπα, οκερεσίαραπι. 

4 Ῥετεπτ]παίας 6/πο εἰ ῥτοβαἰςείπιογυπα αρπᾶ εχίργος 

πιθάίεογαπα εοπηςπε(μαἶπε, ἴππι Ἰαῦοτε πππ]{ο οἱ 5ἰμαϊο ΙΠᾶ6- 
Γες5ο 55, Ατίειη ρεταἸάϊοΙ. Ἡθᾶικ ραΐτοπι ἱηγεπῖο αρθιία 

Ίαπα [αγοπίοπα, εἰ α ραΐ(πῖς πιεᾶϊῖοῖς ἀεροξίίαπα , πα 5εΠίσοί 

πῆῆπια Ποη. Ρεγνίάετεηί, πθηιο ασοηταίε δα[ῖ ΠΊοΓΏος ἀῑς- 

οετπετεηί. Ὑετάπῃ, αποά οοηςεπίαπεππα οταί τί [αεετεῖ 

Π]ας Ῥοπας. επο πομπο αὐαἰσαοπϊς πιεπιοτίαπα αθπηῖςί, 

ηρθε ἆππι αγορΣςθΓεί εχερες[αν]. 

απἴεσπαπα Ἰρδίας, 

Χεαπα οπῖπα Ῥτοργη 

απο αεζησατσοπα, Ἰαβεβαπι: 5ο α]ϊοπα 

Ί]α Ῥεοσαία οταπί οπιη]α αἴπε; αἱ πιοᾷο ἀἴσεναπα, πιοιΏ1. 

Ἀοσεᾶεης Ια[διτ πγοσαίας, πο. 5ίαἶπι ομγανῖς πθηι. ΘΠΙΠ 

ΠΙΟΣ εδί ποβῖς Πα [ασθγε, πεΠιθ αιἲς ως Ῥγοορῖξ, 5οἆ Ίχος 

ἀοσεππας Ῥγῖπηππη οπηηῖαπη σοηδίάδιατα, ςαπαΡ!]ῖσπο ςἲέ Πιοι- 
Ῥα5, απ Ἱποπταβ]ϊς οἱ ᾖπος απἰῖς Θστοδςης: ας ἔαπα 5ἱ ἱτα- 
οἰαρ]ῖς εδί, ΠιαπΗΠα αάπιογεπηας, εί ἀΠίσοπ[ίαπα α[[ορίπας 
ΟΠΊΠΕΙΗ αἆ 5ειναπᾶ απ] α ατοίαπα : 5ἵη τἱάσαποας ΊάΠι 51ρθ- 

ταςς6 ΠΊΟΥΡΗΠΗ ας γ]οῖςςθ, ΟΠΙΠΊΠΟ ΠΟΠ ασστεζἴανας, εειγαηίος 

Ίεσοπι απ[(παπα Ῥγοσοπίογαπα αῑῖς πιοᾶῖως, σα περαπί 

ππαππα αἀππογεπάαπα Πῖς απ 5αρεγαίῖ Ίαπ 5ης. Ὑἱάρης 

1ΕΙίηχ ραΐτειη πίτα 5Ρεπῃ ας ππα]απῃ αγίῖς βηες ΠΟΠ θ6τθςςΙΠΙ, 

ἵα οΏεειγα[ῖς αἱ αοζπταίε εχρ]οτα(ἶς οπηπῖβας, ΠΙΚΠΙΠΗ πα 
αάπιογεβαπη οἱ αιἀαείει ἵπ[απάεβαπι πιεζἰσαππθη{απῃ, πι] {]ς 
Ίοεί ριςεπίῖαπη 55ροσίαπα ἀαβοπείη Παβοηίῖρας, οα]απῃ- 
πἰαπρησαπε ομταΓἴοπεπι, εἰ αἆ αοοαςαπάππα 5ε Ραταηίῖρις, 

5. Αάεταί εἴῖαπι πογετοᾶ ππείπθῃς ας ἀϊ[ῆάρης,, ΠΟΏ απο 
οἁἵο ππε Παβεγεί, 5εᾷ αποᾶ ππείασταξ, οἱ πια]α ἵΠαπι Πάμογο 
ἁζοπταίε 5οϊγεί : πογεταί επΊπα 5οἷα οπιηῖα, (15 56ΠΠΡΟΓ υΏά 
εἰ Τη οοπν]εία απαςῖ πιοτΏῖ [αἱςςοί. 

65ο. ἀείεγγονί 
Ὑεγιπι εΠἶπα τετο ΠΙΠΙΙ 

πιε Ῥαδψιις, απῖ 5οἴτεπι πος [απταπα αἱ 
εἶσηα πιο [α6γεί αιιξ ἄγς Πε Ῥτοδετεί, οπΓαΓΙΟΠΕΠΙ ]ηξία 
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τὸν τέχνην --- ππηγονἩ τὴν ἴασιν ἐν καιρῷ τῆς ἐπιχει- 

ρήσεως, καίΐτοι κάμοί τινες τῶν φίλων συνεβούλευον 

μὴ θρασύνεσθα:, μὴ χαὶ διαθοχήν τινα µείζω ἑνε Ὕκῃ 

μοι τὸ ἀποτυχεῖν ὥς ἀμυνομένῳ τὸν πατέρα φαρμάκῳ 

χαὶ μνησικακήσαντι ὧν έπεπ τόνθειν ὑπ αὐτοῦ. Καὶ 

τὸ αεφάλαιον, σῶος μὲν οὗτος εὐθὺς ἷν καὶ ἐσωφρόνει 

πάλιν καὶ πάντα αμ οἳ παρόντες δὲ ἐθαύμα- 

ζον χαὶ ἡ μητρυιὰ δὲ ἐπήνει καὶ φανερὰ πᾶσιν ἣν 

Ἰαέρουσα κἀμοὶ εὐδοχιμοῦντι κάχείνῳ “σωφρονοῦντι. 

Οἶὗτος ὃ οὖν --- μαρτυρεῖν γὰρ αὐτῷ ἔχο -- μήτε 

μελλήσας μήτε σύμθουλόν τινα περὶ τ τούτων προσλα-- 

ἑῶν, ἐ ἐπειδὴ τὸ πᾶν ΄ἤχουσε τῶν παρόντων, ἔλυε μὲν τὴν 

Αποκήρυξυν, υἱον δὲ ἐξ ὑπαργῆς ἐποιειτό µε σωτῆρα 
χαὶ εὐεργέτην ἀποχαλῶν, καὶ ἀχριθῆ πεῖραν εἰληφέναι 

ὁμολογῶν καὶ περὶ τῶν ἔμπροσθεν ἐκείνων ἀπολογού-- 

µενος. Τοῦτο Ὑνόμενον Ἠὔφραινε μὲν πολλοὺς, ὅσοι 

παρῆσαν χρηστοὶ, ἐλύπει ὃ' ἐκείνους, ὅσοις ἀποχήρυ- 

ἒις [υἱοῦ] ἠδίων ἀναλήψεως. Ἐίδον γοῦν τότε οὐ πάν- 

τας ὁμοίως ἠδομένους τῷ πράγματι, ἀλλ’ εὐθύς τινος 

καὶ χρόαν τρεποµένην καὶ βλέμμα τεταραγμένον καὶ 

πρόσωπον ὀργισμένον, οἷον ἐκ φθόνου χαὶ μίσους γί- 
γνεται. Ἡμεῖς μὲν οὖν, ὡς τὸ εἰχὸς, ἐν εὐφροσύναις 

καὶ θυμηδίαις ἡ; ἦμεν ἀλλήλους ἀπειληφότες, 

6. Ἡ μητρυιὰ. δὲ μετὰ μικρὸν εὐθὺς νοσεῖν ἤρξατο, 
γόσον, ῶ ἄνδρες δυκασταὶ, Ἰαλεπὴν καὶ παράλογον' 

ἀρχόμενον γὰρ εὐθὺς τὸ δεινὸν παρεφύλαξα: οὐ γὰρ 
ἁπλοῦν οὐδ) ἐπιπόλαιον τῆς µανίας τὸ εἰὸ δος, ἀλλά τι 

παλαιὸν ὃ ὑποικουροῦν ἐν τῇ ΨυχἩ καχὸν ἀπέρρηξε χαὶ 
ἐς τοὐμφανὲς ἐξενίκησε. Πολλὰ μὲν οὐν καὶ ἄλλα 

ἡμῖν ἐστι σημεῖα τῶν ἀνιάτως µεμ.ηνότων, ἓν δὲ ἐχεῖνο 

χαινὸν ἐπὶ τῆς γυναικὸς ταύτης παρεφύλαξα" πρὸς μὲν 

γὰρ τοὺς ἄλλους ἡμερωτέρα καὶ πρχεῖά ἐστι καὶ πα- 

ῥόντων εἰρήνην ἄγει ἡ νόσος, ἂν δέ τινα ἰατρὸν ἴδῃ 
καὶ τοῦτ᾽ ἀκούσῃ µόνον, κατ’ ἐχείνου μάλιστα παροζύ- 

νεται, ὅπερ καὶ αὐτὸ τοῦ πονήρως καὶ ἀγηκέστως ἔχειν 

ἐστὶ τεκμήριον. Τοῦτα ὁρῶν ἐ ἐγὼ μὲν ἠνιώμην καὶ τὴν 

γυναῖκα ὤχτειρον ἀξίαν οὖσαν χαὶ παρὰ τὸ προσΏχον 
δυστυχοῦσαν. 

πο 0) πατὴρ δὲ ὑπὸ ἰδιωτείας ---- οὐ γὰρ οἶδεν οὔτε 
; 

τὴν ἀρχὴν τοῦ κατέχοντος κακοῦ οὔτε τὴν αἰτίαν οὔτε 
τὸ μέτρον τοῦ πάθους --- ἐκέλευεν ἴᾶσθαι καὶ τὸ ὅμιοιον 

ἐγγέαι Φφάρμακον' ῴετο γὰρ ἓν εἶναι μανίας εἴδος καὶ 
µίαν τὴν νόσον καὶ τὸ ἀρρώστημα ταὐτὸν καὶ παρα- 

πο, τὴν θεραπείαν ἐνδεχόμενον. Ἐπεὶ δὲ, ὅπερ 
ἁληθέστατον, ἆ ἀδύνατον εἰναίφημι σώζεσθαιτὴν Ἰυναῖκα 

καὶ ἠττῆσθαι ὑπὸ τῆς νόσου ὁμολογῶ, ἀγανακτεῖ καὶ 
ὀργίζεται χαΐ φησιν ἑχόντα Καθυφίεσθαι καὶ προδιθόναι 
τὴν ἄνθρωπον, ἐγκαλῶν ἐ ἐμοὶ τὴν ἀσθένειαν τῆς τέχνης. 

Καὶ πάσχει | μὲν σύνηβες τοῖς λυπουμένοις: ὁρ Υίζονται 

γοῦν ἅπαντες τοῖς μετὰ -παρρησίας ταληθη λέγουσι. 

Ἠλὸν ἔ ἔχωγε ὣς ἂν οἷός τε ος δικαιολογήσοµαι πρὸς αὖ- 

τὸν καὶ ὑπὲρ Εμιαυτοῦ καὶ τῆς τέχνης. 

. Καὶ πιω γε ἀπὺ τοῦ νόµου ἄρξομαι, καθ) ὃν 
οὗτός µε ἀποχηρῦξαι βούλεται, ἵν᾽ εἴδῃ οὐχέθ) ὁμοίαν 

ΑΠΟΚΗΡΥΤΤΟΜΕΝΟΣ 

| 

6--- 8. {11 τοῦ - 1ος) 

{οπρογθ αἀμήρευαπα, Ηοεί οοη5]οηἶθιας παΙΕῖ ἆποσ1ο απ] ος 

απἰραδάαπα, Πο οοπΠάθη[ῖα5 απετεΠΙ, πο πο [Πηδίταίας 

ονοπία5 οααπηπίαπα η μῖ απαπάαπα. πάαοσγοί ΠΠΙΟΡΘΗΙ .α{ 

αι] ααἷςοί γε]ίοπα Ραίτοπι πιοἹσαππθηίο , οἱ πποποτίαπα 5ο:- 

ΥΑΤΟΙΗ ΘΟΡΙΠΙ σπορ αἲ 110 ῬᾶδδιΙ5 6556Π1 π]α]α. Τη ΣΙΠΊΠΙΣ 5 

«α1γις ἴ]α πηοχ 6556 γοδἱρίςοοια, 4ἱπποδοενο οπηηία : Ῥνορ- 

εοπίος. πηγα, Ἰαμάατα πογείοα, οἱ ρα]απα σαπάστα, αποὰ 

Ῥοπο αάίτοπα εσο, αποᾶ 1] τοςῖρηςεοί. Ἠίο Ιδίίατ ({ασίατὶ 

Ίου 1ρδῖ Ρο5ΙΠ1) πεπε ομποίαία5. πεσπε αἁλΡ]ίο ἆ6 Πῖς 

π]]ο σοη5ΙΠα πο, απΠῃ αιιαἶςσοί αὐ Πῖς απὶ αἀβιεναπί οπηπία, 

εο]νΙ{ αάϊσαΠοπθηα, ΠΠΙΠΙ πιο 5Ιρῖ 4ς πονο αξδιπηςί{, 56{- 

γα{ογοπα 6{ Ώ6πο ΠΙθΓΠΠΙ αΡρε]]αΠς., {α5515 οχρεπΙπ]οπίηπι 

5ο 1411 ΟΘΓΙΙΠΗ Ἰάβογο, 6ΧΟΙΣ4Π5 Πα 5προτῖοτα. Τὰ [αοίαπι 

εχληαναν]έ απἰάεπα πηπ]ίο5, απϊ αὐἀθταλί υἱγὶ Ῥοπῖς οοη[τ]- 

είανῖίς απίοπι ααἶρας αὐἀίσα[ίο ΠΗ Ἱαευηάϊοτ Τεοθρίοπε 

/αθγαί.. Ὑιάεραπα οσγία ἴππο Πο θαπαΠ[θυ οΠηΠΟ5 ας ϱ8 

ἀθ]οσίανί, 566 5ία(ἴπι οπ]αςάαπα οἱ ΥΘΙΣΗΠΙ 6ΟΙΟΓΕΠΙ, οἱ ο0Π- 

{παπα γίδια, οἱ γη ίαπα ΙΤαΓΗΠΗ, απα]α απῖά οχ Ἱην]αῖα 

οἱ οὐἵο 5ο]εί Παν. Νο Ισίίαν, αἱ Γαο]ο οδί αἆ οχἰδπια- 

ἆ σπα ἵπ Ππουπά]ίαίο οἱ απἰπι! ομ]εσίαίῖοπε ο--ε, απί γουρρῖς- 

ΞΟΠΊΙΙ5 αΗ αι αΠίθΓΙΠΗ. 

6. Νογετοα ἁαπίοΠΙ Ῥαυ]Ιο Ῥοδί δία[ἴπι ὠστοίατο οῶρίέ, 

πΙΟΤΡΙΠΗ, Ἰπαΐσες, ἀἰ[ιοίεπι εἰ Ιγαοπαρίοπα : Ἱποῖρίοης 

οηΊπῃ 5{αξἶπα ππα]άπη ομδουγαγί. Νάπα ποῃ βπηρίον ογαί απ 

Ἰογίς ΠποΔο. [πτουίς 5ροοῖοδ, 5οᾷ απ. απο. ἀορῖ- 

ἀθπς ἵῃ απίπια πιααπα ταρί5 απαδί νηοη]ής ον]οῦί Τη Ἰπέρτη. 

5υηί πιάθπα αμα 4ποπο δἵρπα πορῖς πηη]ία 5ἶηε 5Ρ6 5ᾱ- 

παΠοπῖς ΓΙΤΟΠΠΗΠΙ : παπα απίσα ιά ποναπα ας πι 

πιμ]ίογο οΏδουγανί.  Εἰοπίπι αά το]σιος ΠΙΟ οδί οἱ τησή- 

κποία, Ῥηα5οπιῖ ης 15, Ἱπάποῖας απίι Πιο ΡΗ5 : αἱ. δἳ 4πθιῃ 

πΠΘΟΙΟΠΠΗ γ]άθαί, αἱ Ίου 5ο]άΠ1 ΠΟΠΠΕΗ αιά1αί, ἵπ Πάπη Πα χΙπηθ 

οχασογραίαγτ σποά απἰάσπα ἵρδαπα, 4 παπα πηα]α Ί]α Ἠαμθαί 

οἱ Ἱηδαπαβίμίος, οί ΙπάΙο απ. Ἠσωο γ]άσης ὤστο ΓΟΤΟΡΑΠΙ 

οαἱάσπα, οἱ πιίδοταβας Γοπ]ίπαπα, αοᾶ ππογεραίας, Ῥγσίθς 

[α5 Ἱπ[ογιαπαίαπη. 

7. Αιραΐαι ργα Ιπαρενίία, (1 ηθσιαο ργποΙρίαπη πα, αποά 

6411 {οπεί, ηεαπε 6αΗδάΠ1, πε(πθ πποᾶυπη α συ] ηαἰπ]ς πονῖε, 

οπγαγθ ἴ]]απα ᾗ155ίέ, αίσιιο ἰάθιη ΙΠ[Ιπάςγε οἳ πηδάΙοπΠΙΘΠ{ΗΠΗ : 

Ρα{αν1{ οΏἴπα ἩΠΙΠΗ ο55ε Γαγονῖς σθη5, ΠΙΟ ΡΙΠΙ ΠΠΠΗ, 1πΙν- 

ἨπΠ(α{οΠ 6αΠάσΠα, σα δἱπλί]θίῃ οαΓαΠΟΠΕΠΙ γοοἱρογοί. ΟΠΠ 

γονο, απο ΥοιΙ5δΙππΙπα οδί, πορο Πογί ρο55ο τί 5διγεί. 

πη](θυ, 4111 5αρογανῖ θαΠη ἃ ΠΊΟΙΡΟ ΓαίδογΣ Ἱπάϊσπαίαι, 1γα- 

5οἶέαν, Πο πο αἲί 5αραηθγο Ἰηθ. οἱ ΠΙΠΙΙΘΡΘΠΙ Ρος; 

οϐ α[ῖς ΙπιροσΠαἴσπη Ππο αοουσαί. Αίαπθ δα ΤΗ γοηῖε 

αποά. 5οἱεί ἀο]επίίρας :. Ἱταςοππίαν ϱΠΙΠ1. ΟΠΊΠΕ5 5 απ 

Ἰβογο νοια Π]ῖς ἀἰομπί. Ὑοναπι ορο, (πΠαΠ{ΗΠΙ ες Ροίμενο, 

6ΔΗΣάΠΙ αριιά Πάπα ἀἰσαπα, εἰ Ρίο πε, 6ἱ Ρτο αγία. 

δ. Ας ΡπΙΗΠΙ α Ίθδο Ἱπαῖρίαπα, οχ αυα αμάἴεανθ πια γη]ῖ, 

πί δοἷαί Ἡ0Ἠ. 4) ΠΙΕΙ 6556 1ρ5ί αἱ Ρηῖα5 ροίοδίαιο). 



ΑΡΡΤΙΟΑΤΤΣ. 9--- 10. 

- -ο Π Ε. ον Οὺ 
οὖσαν αὐτῷ νῦν τε καὶ πρότερον τὴν ἐξουσίαν. Οὐ 
πα ολ ΄ ὃς Σα 2Ἀν ο - ς/ - 

γαο απασιν. ὤ πά ον Ὁ ανα. ουοξς παντας υιεας 
ε) ς / 9 / -ᾱ { 

οὐδὲ ὁσάχις ἂν ἐθέλωσιν ἄποχηρ ύττειν συγκεχώρηχεν 
2.3 / . 

πάσχις αἴτίαις, ἀλλ᾽ τοῖς πατρᾶσι τὰ 
ογς, ο. α λ ρα {δ 

τηλικαῦτα ὀργίζεσθαι ἐφηχεν, ουτω σαι των παιοον 

ο ς 5 ὤω 8. ὥσπερ 
υ 

ν / 4 ο 1 --... 

πτροὐνόησεν, ὥς μη ἀδίκως αὐτὸ πάσχωσι" καὶ διὰ τοῦτο 
μα. ΑΡΕΗΕ τσάι 

οὐκ Ξλευθέραν ἐφηχε γίγνεσθαι οὐδ ἄχριτον 
ο ἁ κ η 

ρίαν, ἀλλ᾽ ἐς δικαστήριον ἐκάλεσε χαὶ δοχιμαστὰς έ Β μ η / αρ. Ις ον 
Ἵ ὺς μή ανα ὀργὴν μήτε πρὸς διαθολὴν τὸ 

τὴν τιπω- ΐ 

λ εδω 
ν» μ5ν νΞΥΟΞ: τινι 

τ β 
πιστεύοντα ἢ 

σχεσθαι. 

λὰ τα) λότος ώποδίδος ος Ὄρεοι ιὰ χαὶ ὕδωρ ολ ες ται χαι ιογος αποοιοοται και ες 

ταστον οὐδὲν χαταλείτε 

θεμα οραν αλ δίκαστον Υέγνεσθαι τὸ 

ποᾶνιια οὐδ ἐξ ε ἐρήμης τοὺς παϊδας εὐθὺς ἆ τ 

ται. 
ῃ 

, καὶ πσρ μὲν, ἐγκαλεῦ ο μονου 

ὢν 
ν) ωὤπο 'πατηρ χ να του 

ος 
ὅμεις οἳ ὁ9) 

τέον αποχκηούττειν αὖὐτ τῷ ἅπα 

λ 
σος τη παρα του νόµου κηρύξαντι καὶ γρησα ας 

Ε ι , ς 
καὶ ἀποτεληρώσαντε την πατρικην υση ὀυναστ' 

/ Ξ - 
αὖθις ἀναλαέόντι καὶ λύσαντι τὴν ἀποκήρυξι .ν. 

στ, 
ατε- 
.. 

πολλας 

τὸν νόικον ἄρτι υ 

᾿Εγὼ μὲν γὰρ ἀδικώτατον εἶναί Φημι τὸ τοιοῦτον, 

ῥράντους Ἰήνεσθαι τῶν παίδων ο. τιμωρ τας χαὶ 

τὰς καταδίκας καὶ τὸν φόθον ἀΐδιον καὶ 

μὲν συνοργίζε σθαι; μετὰ μικρὸν ὃξ λύεσθαι χαὶ πάλιν 

ὁμοίως ἳ Ἰσχυβὸν εἶναι, καὶ ὅλως ἄνω καὶ κάτω στρέςς- 

σθαι τὰ δίκαια άσιν. 

Ἀλλὰ τὸ μὲν πρῶτον ἄξιον εφέ έναι καὶ ἀγανακτοῦντι 

συναγανακτεῖν καὶ χύριον τῆς 

πεοὺς ἐπὶ καιροῦ δοχοῦν πατρ ξ 

τικωρίας ποιξιν τὸν γε- 
ν. . / ἀ 3 / -, ) 

Ἰπννησότα, ἂν δ ἅπαξ ἀναλώση τὴν ἐξουαίαν καὶ κα-- 

ταγρήσηται τῷ νόµῳ καὶ ἐμπληαῦη τῆς ὀργῆς, εἶτα 
ας 

μετὰ ταῦτα ἀναλάθη γρηστὸν εἶναι µεταπεισθεὶ εἰς. ἔτι 

τούτων ἀνάγκη µένειν καὶ µηχέτι μετατηδᾶν μηδὲ 
8 

Ὃ μα μηδὲ 
ἃ αν αἲρ 

ϱ τὸν. ἠενντθέντα ποντρὸν ἲ σος. ἀποσιστσότι 

.. λ -- 
μετατεοιξν την χρίσιν; του μὲν 

οὔδλν, οἴμοι, γνώρισμα ἦν, καὶ διὰ τοῦτο τοὺς ἄναξ τους ς 

τοῦ γέγους παραιτεῖσθαι συγκεχώρηται τοῖς 

ουν ἀναθρεγαμένοις. 

Ὅταν δξ μὴ κατ 
τός ἄφ᾽ ἕκυτοῦ χαὶ ὃ δοχιμάσας νο τίς ἔτι μη- 

χανὴ μεταθώλλεσθαι, 3 ὑπόλοιπος τοῦ 

νόμους Φαίη Ἰὰρ ἂν πρὸς σὲ ὃ ἳ 

οὗτος ἦν καὶ τοῦ ἀποκηρυχθῆναι ἄξιος, τί σβωνὃ ἄνε- 

κάλεις; τί δ) αὖθις ἐ ἐπανῆγες ἐς τὴν οἰχία' ἂν” τί ὃ ἔλυες 

τὸν νόµον; ἐλεύθερος γὰρ σθα καὶ τοῦ μὴ ποιεῖν ταῦτα 

κύριος. Οὐ Ὑὰρ δὴ ἐντρυφᾶν σοι δοτέον τοῖς γόμοις 

οὐδὲ πρὸς τὰς σὰς μεταβολὰς συνάγεσθαι τὰ Αμαστη. 

ρια οὐδὲ ἄρτι μὲν λύεσθαι, ἅ ἄρτι ὃξ Χυρίους εἶναι τοὺς 
γόμους, χαὶ τοὺς δικαστὰς χαθησἒαι μάρτυρας, μᾶλλον 
δὲ ὑπηρέτας τῶν σοὶ δοκούντων ὅτὸ μὲν κολάζοντας, 

ὅτὲ 2ὲ διχλλάττοντας, ὑπόταν σοι δοχῇ. Ἅπαξ γεγέννη- 

-- - ὅτε ἠγνό ο 

΄ νά. αλα ἀλλ᾽ ἐπ᾽ Εξουσίας αὖ- 

σεις τις 

πολλάχις λόγους | 

γυ-ι [ 

| 
| 

| 
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ΧΟΠ εηῖπι, ραΐετ, οπΠῖῬΗ5, πεΠπε οπηπος ΠΠο5, πθαπθ απο[ῖος 

γο]πεηπέ, αμάϊσατε Ἰορῖε]αίοτ εοποοςςῖξ, πθ(πο οπιηῖρης ἆᾳ 

οαηςίς :. 5οᾷ απεπαάπιοάππι ραΐτίνας εἴο Ἱταςοὶ ρειπηῖςι, 

Ἱία εἴῖαπα Ες. πε Ἱη]ηςίε Ίου Ῥαΐϊαπίατ, Ργοξρεσ{{. Ας Ρτο- 

Ῥίετεα πο Ἰμεταπα εσςε Ρειπηϊς]ί πες 5ἶπο ]πάϊεῖο ραπαπα, 

5εὰ αἲ (ῖρηπα] εο5 ποεανέ, εί εε5ηπιαίοτες 5εάετε ᾖηςςίέ, 

πεφπε αἆ ἵταπα, πει αἲ οα]απυπῖαπι απῖᾶ Ιαξίαπι ςἴε οχαπηῖ- 

παίητο».  Νογαῖ οηῖπῃ πηπ]Ης «αρε Ἱτταοπαβί]ες ἴτα" σαηςας 

Ἰπεςςε, εἴ αἰἴαπα ππεπάααϊ οπἱάαπι εα]απηπίςς βάεπῃ Ἠαβεγε, 

8ππα 5εττο εγεάετα, απ ππα]ετοπ]α» Ιπίπαῖος. ΎΟπατα το- 

Ἰα1ξ ποη ἶπε Ιααϊςῖο Ίος πεαοίταπη ἰταηςῖσί, πεσπθ Ἱπαπαϊίος 

Πο. εἰαΐϊπι ἁαπηπατί, εοά ασπα Ἠ[ῆς ᾳποαπε Ἱπαπάϊίατ οί 

εαηςα; ἀῑε[ίο ἁαίατ, εἰ πῇη] πο εχαπηπαίαπα τεἨπαπ]έαγ. 

3. Οπαπάοπαϊάεπη Ιαϊέητ Πσαε, εί αεοαςαοπετη 5οἶαπα 1π. 

Ροΐεςίαίε Παβεί ραΐες, Παά[εῖαπα τετο, 4Π. σπα τα[ῖοπο ασοι- 

5εῖ, γείταπα εςέ, ]πάίσες : ἵρεαπι απ]άσπη αποᾶ πηπῖ οΡ]ῖ- 

αὲ, εί 4ε απο παπο Ιπάϊσπαίατ, ποπᾶσπη εοπκϊάεταίθ : Ῥηῖας 

γετο Π]αά εκαπϊγίίε, φἴίπε εοποεάεπάιπη ἴοσαπα ΠΠ αβάϊεατο, 

απ] 5εππε] Ίαπα αλάϊσατετῖῖ εί Ροΐοςίαἴο εαῖς 5ἰέ πςας,, 1αᾶ- 

απε ρατῖαπα Ἱπιροτίαπι ετρ]οτοτῖε, ἀεϊιάς τετο τΠτςΗς Τ6- 

εερειί αΏάϊεαοπεππαπε τεςοϊἀεεῖ. Ἐππϊάεπι Ἰπ]αςεῖςεῖ- 

ΠΗΓΗ εςςε {αἱε απῖά αἷο, Ἱπῃηϊίας εἷο Πετῖ βΠοταπη Ῥωπας, 

εἰ οοπζεπηπα[ῖοπες πιπ]ίας, οἱ ππείαπα Ῥεγρείυππα, εἴ Ίθσθιῃ 

πηπο απῖάεπα αά[ατατε Ίτας, Ραπ]ἱο Ροςί απέεπη 5ο]τῖ, εξ ται- 

5.5 «’ππε τα[ετε, αἴᾳπε οππῖπο 5πτ5ππῃ 4θογςηπῃ Ίπτα γετίῖ, 

ρτουί 4ποΠπε {εΙηροε τ{άεαίατ ρα(τῖρας. 5εᾷ Ῥτῖπιο απῖ- 

4ετη «ππαπι οδί ρεγπηίίεγε αἰϊαπ]ᾶ οἱ ἵη ρατίεπα Ιπάῖσπα[ῖο- 

πὶς γεπῖτε εί ραπ]επάΙ Ῥοίεξίαίεπα Ππρηθτε οἵ απὶ σοηηῖέ : 

απππη νεγο 5εππε] εοηςαπισεγΙ{ Ροΐοσίαΐοπα, παπα Ίεσε αΡη- 

5ᾳ5 ΓΠηεηῖ, απυπι ςα[ἰαίας Ίτα, ἀεῖπᾶς ροςέ Ὥσεο τεοεροεῖξ, 

ῬοπΠῃ ε5ςα οοπίτα Ῥγίογεπα ςεπίεπ{ίαπι Ῥεγεπασις : ἵη. Ἠἶς 

18π1 πεζεςςατῖο ππαπεπάαπι, Πθο (ταπκίΠεπάππα απηρ]ῖας, 

πεσπε ποπίαπάππη οοηδίΠαπα, πεσιθ ΠπάΤεῖαπη τείταεἰαπᾶ πι. 

Ὀίταπα επῖπι Πας ππα]ας, απ Ώοπις Γαἱπγης εςςεί, εἶσπο, 

οΡΙπος, ππ]]ο Ρροΐοταί ἀῑσποςοῖ : ας Ῥτορίετθα Ἰπάίσπος {[8- 

πηηῖα τερτοβανε «οΠορδαπα οδί Ἡς, πα ἔππι απππῃ ἰσποτᾶ- 

τεηί, απετα. 

10. ΤΡΙ γετο ΠΟΠ πεεεςςῖίαίο ᾳπαάαπα, 5εᾶ Ηβετα ροίθείαξε 

εἴ 5πορίε Ππάϊσίο αἰᾳαῖς Παπ ργοβατΊϊ εἰ τεσερῖέ; ααἴπαπι 

πιοᾶας 5αροτεςέ πηίαπαϊ 5επίεηίίαπη, απξ απῖ Ἰοσῖς α5ας εἳ 

εδί τοἠείας» Ῥικοτῖέ οπῖπι αἆ {6 Ἰεσῖς]αίοι : 5ἱ ππα]ας Εῖο [α 1{ 

εἰ αὐά[εαν ἀϊδηα5, απἷά ΕΙ Τη πιοηίεπη γοηῖξ αἱ τεγοςατες 5’ 

απ]ά τιτςης τοάανῖς! ἵπ ἀοππππι 2 απἷά Ίεσεπα τοςοῖᾶϊςε 2 

Ἰῆρες επῖπα ετας. ἴπίεσταπα ΠΡΙ εταῖ Ίιου ΠΟΠ [ασστε. Χεππε 

επίπῃ εοποεάεπάππα ΕΡί εςέ αἱ αἆ απϊπηϊ {αῖ ΠΙάϊπεπα αἰατῖς 

Ἱαβῖρας, ποσαθ αὲ αἆ πας Ιποοηςίαπ[ίας οἴτεππιασας ]αάϊεῖα: 

πεαπε πὲ πηπο αΏτοσεπέας, ηυπο γαϊθαηί Ίοσες; εί Ιπάϊοες 

ςποζεαηέ {εδίες, γε] πηπϊςίτί Ῥοίίας 6ογαπα απο» ΠΡΙ ρ]ασοηξ, 

πιοᾷο Ῥαπίεπίες, πιοᾶο τεσοποβϊαπίος, Ῥτοτί Επῖ τῖσαπα 
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πας» ἅπαξ ἀνατέτροφας» ἅπαξ καὶ τὸ ἀποχηρύττειν 

ἀντὶ τούτων έχεις καὶ τότε, ἣν δικαίως αὐτὸ ποιεῖν 

δοχῆς: τὸ δ᾽ ἄπαυστον τοῦτο καὶ ἄῑδιον καὶ πολὺ καὶ 

ῥάδιον εεσον ἤδη τῆς 1 πατρικῆς ἐ ἐστιν Εξουσίας. 

11. Μὺ δὴ, πρὸς Αίὸον ὢ ἄνδρες δικασταὶ;, συγχω- 

ββσητε αὐτῷ ἐκούσιον τὴν ἀνάληψιν πεπονημένῳ καὶ 

λύσαντι τὴν Ἱῶσιν τοῦ πάλαι δικαστηρίου καὶ ἀχυρώ- 

σαντι τὴν ὀργὴν αὖθις τὴν αὐτὴν τιμωρίαν ἄνακαλειν 

καὶ ἐπὶ τὸν ἐξουσίαν τὴν πατρικὴν. ἀνατρέχειν, ὃς ἐξ ἔξω- 

ρος ἤδη καὶ ἕωλος κ προθεσµία, καὶ µόνῳ τούτῳ ἄχυρος 

καὶ προδεδαπ: νημε νη: δρᾶ τε γάρ που καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις 

μας «ὡς ἀπὸ μὲν τῶν κλήρῳ λαχόντων ὃ δικαστῶν, 
δικον οἵηται Ἰεγενῆσθαι τὴ ὴν αρίσιν, δίδωσιν ὅ 

εαν ἐφεῖναι κο Ξ ἂν ὃ δέ τινες ἑχόντες 

ρα ρα νο ΣΑ μ. οι Έννς τς / 
μπας οὐχέτι. Οἷς γὰρ ἕην μηδε την ο, ἑμμέ- 

/ / . Λ 

νειν, εἰ τούτους τις αὐθαίρετος εἵλετο. στέργειν ἐστὶ 
. .] 2. ο αλ Δ κ Ἀ γην 

τοῖς ἐγνωσμένοις. Οὕτω δη καὶ σὺ. ὃν ἐξην 
τό 

μηκέτ᾽ ἄναλαμθάνειν, εἴ σοι ἀνάξιος ἐδόχει τοῦ γένους, 

τοῦτον εἰ χρηστὸν Ἠγησάμενας εἶναι πάλιν 

δίκαιος 

ἀνείληφας, 

οὐκέτ ἀποκηρύττειν ἕξεις: ὅτι γὰρ οὐκ ἄξιος αὖθις πα-- 

θεῖν ταῦτα, ὑπ) αὐτοῦ σοὺ μεμαρτύρηται καὶ χρηστὸς 

ἤδη ἀνωμολόγηται, Ἀμετανόητον οὖν τὴν ἀνάληψιν 

καὶ τὴν διαλλαγὴν ̓ βέβαιον εἶναι τ προσήχει μετὰ αρίσιν 

οὕτω πολλὶν καὶ δύο δικαστήρια, ἓν μὲν τὸ πρῶτον, ἐφ᾽ 

οὗ παρητήσω, δεύτερον δὲ τὸ σὸν, ὅτε μετεθουλεύσω 

καὶ ἀνάδαστον ἐποίῃσας' τὰ πρότερον ἐγνωσμένα λύσας 

᾿ ἐχεῖνα βεβουλευμένα. Μένε τοίνυν 

ἐπὶ τῶ τελευταίων χαὶ φύλαττε τὴν σαυτοῦ κρίσιν» 

πατέρα σε εἶναι δεῖ: τοῦτο γὰρ ἔί 
ας δν 

σας, τοῦτ' ἐχύρωσας. 

12. Ἐγὼ μὲν οὐδ᾽ 

ἀποχηρύττειν ἤθελες, 

ἀρχὴν μὴ ποιεῖν δυνατὸν ην, 
γενόµενον. Τὸν δὲ καὶ φύσει καὶ αὖθις προαιρέσει καὶ 

γνώµη εἰσπεποιημένον, πῶς εὔλογον αὖθις ἀπωθεῖσθαι 

χαὶ πολλάκις τῆς μιᾶς οἰκειότητος ἀποστερεῖϊν; Εἰ ὃ᾽ οἳ- 

χέτης ὢν ἐ 

- Δ 

ἠεθαιοις τὰ µετ 

δοξέ σοι, τοῦτ᾽ ἐδοχίμα-- 

εξειναι ἄν σοι φόμην: ὃ γὰρ, τὴν 
ενος 

τοῦτ᾽ ἄδικον λύ ειν ἅπαξ 

τύγχανον, καὶ τὸ μὲν πρῶτον πονηρὸν οἴόμε-- 
ς μεταπεισθεὶς ὁ δὲ ὡς οὐδὲν Ἰβίκουν, ἐλεύ-- 

θερον ἄφηχας εἶναι, ἄρ᾽ ἄν σοι τ πρὸς καιρὸν ὁρ Ἰιαθέντι 

τὴν ὁ ὁμοίαν δουλείαν ἐπανάγειν; οὐδαμῶς. 
- αρῤος 

αὖθις ἐξην ἐςτ 

βέβαια χαὶ διὰ παντὸς χύρια ὑπάρχειν 
κ -ο / ”- 

Ὑπὲρ μὲν οὖν τοῦ µηχέτι ἐξεῖναι 
ΟΑΣΑ Εεεκνν ῥησε 

ν ὃν ἅπαξ ἀποχηρύξας ἑκὼν ἄνξλαθεν, 

; 
ποχηρύ- 

τα εκδ νι ο : 
τοῦτό φημι, ὥς τότε μὲν ἰδιώτην, νῦν 

ων, ος ; η 
δ) Ἰατρόν: οὐδὲν γὰρ ἂν πρὸς τοῦτο α τεχνη συναχωνί- 

σαιτο: οὐδ' ότε μὲν νέον, νῶν δὲ ἤδη καὶ προθεθη- 

ὅτα καὶ τὸ πιστὸν τοῦ μηδὲ ν ἀδικῆσαι ἂν 

ἡλικίας ἔ 

τμ. 
παρα τῆς 

..ς ολ ΑΛ νε 
ος α) μικρὸν Ὑὰρῖ σως χα! τουτΏ. Ἀλλὰ τότε 

αλ . άν 
ἰ καὶ ἂν ἔγωγε φαίην, αλλ ἠδικημένος 3 ὡς 

οὐδ' εὐ πεπονθὼς νοσεπε τῆς οἴχίας, νῶν δὲ σωτῆρα 

ἔναγχος καὶ εὖε ὑ τί 
. κ 

γένοιτ᾽ ἂν γεγενημένον, ου τι Ύ 

ΧΧΙΧ. ΑΠΟΚΗΡΥΤΤΟΜΕΝΟΣ. 11 --- (8. (1, τοῦ. 17υ) 

Γαεγίί. Ρ6μηθ] σοηηῖςϊ, αἰαϊςι 5επηα!, 5οππε] οίίαια αὈι- 

σαηᾶἱ Ρτο Πῖ5 Ῥο[οείαίεπα Ἰαβος, Ιάᾳπο ἴππα, δἱ Πηίο Πᾶ 

γτάεατῖς {ασεγε : Π]αά απἴεπα Ιπάεκπεπίου [ασεγε ε{ ρειροίπο, 

εί 5ρ6, οἱ ἴπΊετα, πια] Ίάπα εί ραΐτῖα ροίεσίαίο, 

11. Νο]ΙίθδαΠ8, οΏ5εςνο, {πᾳΐους, οοπεεᾷσγο ΠΠΙ, Ροδίαπαπι 

5Ροπίθ τεζερίῖοπεπα Γοοίί αἱ 5αρονίοΓῖς Ππά1οΙ οοση ΠΠ οπειη 

το ἁ1Κ1ί Ἱτγίαηι θἱ Ίταπα 5παΠη τοἰτασαν1έ, αἱ δαπάθπα τηΓ- 

5α5 Ῥώπαπῃ τενοσθί εἰ αἲ ραϊτίαπι Ροἱεδίαίεπι τεουνγα, 

ου]α5 Ίαπι {επηρις ΠΠ Ῥτο[ε εί οἱἵπι ἀῑες εαρις ει, 

σπβαπθ Ἠ]ο 5οἷο αοία γῖπ 5ΗΠΙ απηϊδἰί δἱ εοηδηπηία οί, 

Ναπι γ]άοιῖς {ογο 1π ορίογῖς εἰῖαπι Ἰπασιΐ5, αἱ α αάΙαρας. 

5ογΗ[ἴοπε Ἰευίῖς, 5ἱ ααὶς Ἰπ]ακίαπα {αοίαπα ραίαί Ιαάϊσίαπε, 

Ῥενηηίαί Ίεχ αἆ αἰιά Ργογοσατο εί αθίγο επ ρπα] ; δἱη αλιαὰ 

π]{το 5ΙΡΙ ]πάΐσος »ἰααοιϊηί οἱ ἀε]οσ[ῖς α 56 Ῥειπηϊσει]ηί ατ- 

ῬήΊαπα, ΠΟΠ Ίαπῃ ου εοποσᾶαί. Οπῖρας οπΊπη ΙΠΙ1ο Ἰσε- 

Ῥαΐ πο 5ίατθ, 105 5ἱ απίς 5πα 5Ρροπίε Ιεβογῖ{, Π15ί1Πῃ εδ εὐ- 

τΙΠΙ ]άπα οοβΠΙΠοΠΕ οοΠ{θη(ΙΠΙ 6556. Τα 5απθ ἴα εαπη, 

σπθπῃ Ποοραί ποπ Π[ογαπι τδοίρετε, 5ἱ πάσης 6οπογο ΠΗὴὰ 

γΙάδραίυς; απο δἱ, Ώοπαπῃ ατ]ίταίας 6556, ἆθηιο τεσερῖς!1, 

πο Ίαπα Ροΐοτῖς αὐάϊσατθ. Χοή εηῖπ ἀἴμηπῃ 655ε απ Ιδία 

4επιο α {6 ραΠΙαἴΗτ, {α 1ρ56 {οδίαίας εἰ Ῥοππα Ίαπι ο.5ο 60Π- 

{οβεή5 65. ΟΠαΤ6 τοοδρΙΟΠΕΙΙ Ῥαπίοηίία. ΠΟΠ Ίαπα 51Ἠ]6- 

οίαπι, 5εἆ ταίαπα οοποΙἹαΒοποπη ε556 ορηγεπῖ{ ροδί πππ]έαπα 

αἆεο Ιπάϊοίαπι εί ἆπο ἱπραπαίία, ππυαπα Ῥηῖας 1αά, απο 

πιο ο]δοῖςίῖ, αἰέογαπα ἔππα ἱρδίας, απ πππ{αίο οοηδ 1ο ἱπτῖ- 

{πα Ῥτῖας 1] [οοἰδ. ΟΠ Ρηίοτα ἀεογεία γο5οῖηᾶῖς, Π- 

πιᾶς ασε Ρο»ί 6 ἀε]ρογαςιϊ. Μαπε ειπο ἵπ α1ηῖς ας ἔπεγο 

Ἱαάϊσπα (πΗπη : Ραΐτοπα {6 65ςο ορογίαί; Ίία οπῖπα 1ρ5ῖ ηΟί 

Ῥ]ασσϊ{, Ίου ρτοβαςί1, που 5απχἰςι]. 

19. Ἐξο πε ἴππι (πἱάεΠα, 5ἱ Ποπ παίυτα ε5δεῖη Πας, 

εοᾷ αἀορίαίαπη πε αβαἴσατο Υο]]ες, Πσοτο ΠΡῖ Ίου ραίαγεΠ. 

Οοἆ οπ]πὰ. ΙΠΙ1ΙΟ ΠΟΠ [αεργο Πεεραί, ας, πὈῖ 5επιε] {α- 

οἵσπα, ἀἰκεο]γογο Ιπί(απη εδ. Πάπα απίοπι απῖ παίαΓα, 4δ- 

πάς τηήδα5 γο]ηπίαίο αἱ εεπἰοπίία πα ἵπ ἆοπιΙπῃ αδεῖίας 

ο5ί, 4αοπιοᾶο ταοπαΡ]]ε εδί γή5α5 εχρε]]ετο οἱ ππο [απη]ος 

Ίππο ριῖγατο 5ΕΕρίας2 8ἱ το δεΓγ15 Γαἱςδεπα, ἴπφπε ΡΕΙΠΠΟ, 

ΤΙΑΊΗΠΗ 16 Ρηίαη5, γ]ηχίςδος, ας ἀθίπάς πππίαία ρεγ5Παδίοπε 

ατρ(γαίας η] ππο Ἰη]ηδίαπα ορῖςςε, Ιμογαπα ἀῑπηῖδίςςες: 

παπι(υ]ά ΠΡΙ αΠαπαπάο Ἱγαίο Περγοί ἵπ εἰπη]]οπα πλε δεν Ίτι- 

ἴοπα γοίταπεγα» ΜΙπΙπιθ : Ἠσο {α]ία οπῖπι Πγη]α 6ἱ Ῥεγρείαρ 

γαΐα 6550 Ίοσες Ἰπμοπί. ο οο Ισίητ, απο ποῃ Ἰοραί ἰςίῖ 

αὐάϊσατε 4116Π1 5ΕΠΙ6Ι α 5ο ἀὐάΙεαίΗπα προπίο πουρρεΓ!, 

Ἠσοαί πηυ]ία αἆμας αι ἀἴσαπα 5ΠρεΙΣΙΠΕ, {αππεῃ ἀοβίπαπι. 

13. Υἱάδίε απίεῦα ΠπΠςο, 4 αἱεα πο Ποπηίποπη αράἰσαίαπα 

οαῖ.. Ε{ ποπ πα ου ἀἴεο, ἴαπα Ἱππρογίαπα, ]αῦ1 γογο πιθιῖ- 

οσα ΠΙΕΙ] οπ/π] αἆ Ίχαπο τοη αἲ5 Ιατοπ!: πθοσπο, {πα Π1το- 

ἨθΠῃ, ΠΙΠΟ απίοπι Ίαπ ΡτοτθοίΗπα, απ αὓ ἔρδα Ίαπι ἁἶαίε 

ΑΓ5ΙΠΙΕΠ{ΗΠΙ ΠαΏθαπα, Ιπ]ΗτίαΠΙ η] ΠΟΠ Ι6ΊΠΟΓΟ [10ϱΓ6: ΡαΙ- 

τυπα οπἵπα {ογία556 Ίου οΠαπα Γπογῇ. Ὑοτπα Πο {οΠΠροΓΕ, 

Ἰϊοδί Ἱπ]ατία πη]]α Ίωδας. τί οηιΙάεπα ἀῑκοιῖπα, {αππεη που 

αποίης Ῥεπο[οῖο, ἀοπιο ππ οχο]αδ]ί : Ίαπη γετο 5εγγαΓοὔἝὴ 

τ60θη5 6ἱ Ῥοπε ἆε 5ο ΠΙεΓΙΠΙΙΑ, 41ο απ]ά Πειῖ Ρο55ίΓ Ἱπατα- 



(1. ττί -- 115) ΧΧΙ 

ἀχαριστότερον, σωθέντα δι ἐμὲ καὶ τηλικοῦτον κίνδυνον 
θιαπεφευγότα τοῖς τοιούτοις εὐθὺς ἀμείθεσθαι τῆς θερα-- 

πείας ἐχείνης οὐδένα λόγον ἔχοντα, ἀλλ᾽ οὑτωσὶ ῥᾳδίως 

πιλελῆσθαι καὶ ἐπὶ τὴν ἐρημίαν ἐλαύνειν τὸν ἐφησθέντ' 
ἂν δικαίως ἐφ᾽ οἷς ἀδίκως ἐξεδέθλητο, μὴ µόνον οὐ 
μνησικακήσαντα, ἀλλὰ καὶ σώσαντα καὶ σωφρονεῖν 
παρασκευάσαντα Ξ 

14. 00 γὰρ σμικρὸν, ὤ ἄνδρες δικασταὶ, οὐδὲ τὸ 

τυχὸν εὖ πεποιηκὼς αὐτὸν ὅμως τῶν τοιούτων νῦν ἀξιοῦ- 
ον Ἀλλ” εἰ καὶ οὗτος ἀγνοεῖ τὰ τότε, πάντες ὑμεῖς 

ἴστε οἷα ποιοῦντα αὐτὸν χαὶ πάσχοντα χαὶ ὅπως διαχεί- 
µενον ἐγὼ παραλαξὼν, τῶν μὲν ἄλλων ἰατρῶν ἄπεγνω- 

χότων, τῶν δ) οἰκείων φευγόντων καὶ μηδὲ πλησίον 

προσιέναι τολμώντων, τοιοῦτον ἀπέφηνα, ὡς καὶ χατη-- 

γορεῖν δύγασθαι καὶ περὶ τῶν νόμων δικλέγεσθαι. 
Μᾶλλον δὲ ὁρᾶς, ὢ πάτερ, τὸ παράδειγµα" τοιοῦτον ὄντα 
σε παρ᾽ ὀλίγον οἵα νῦν ἡ γυνή ἐστι, πρὸς τὴν ἀρχαίαν 
φρόνησιν ἐπανήγαγον. Οὐ δὴ δίκαιον, 

γενέσθαι τὴν ἀμοιδὴν ἀντ᾽ ἐκείνων οὐδὲ κατ ἐμοῦ σε 
μόνου σωφρονεῖν; ὅ ὅτι γὰρ μὴ μικρὰ ὑπ᾿ ἐμοῦ εὐηργέτη- 
σαι καὶ ἀπ) αὐτῶν ὧν ἐγριαλεῖς δηλόν ἐστιν" ὃν χὰρ 

ὡς ἐν ἔσχατοις οὖσαν τὸν Ἰνναῖκα καὶ παμπονήρως 

ἔχουσαν οὐκ Ἰώμενον μισεῖς, πῶς οὐ πολὺ μᾶλλον. ὅτι 

σε τῶν ὁμοίων ἀπήλλαξα, ὑπεραγαπᾶς καὶ χάριν ὅμο- 

/ 
τοιαυτην μοι 

Φ 
λογεῖς τῶν οὕτω δεινῶν ἀπηλλαγμένος; Σὺ δὲ, ὅπερ 
ἀγνωμονέστατον, σωφρονήσας εὐθὺς εἰς δικαστήριο 

ἄγεις καὶ σεσωσμένος χολάζεις χαὶ ἐπὶ τὸ ἀργαῖον ἐκεῖνο 

μίσος ἀνατρέχεις καὶ τὸν αὐτὸν ἀναγιγνώσχεις νόµον. 

Καλὸν Υοῦν τὸν μισθὸν ἀποδίδως τῃ τέχνη καὶ ἀξίας 

ἀμοιθὰς τῶν φαρμάκων ἐπὶ τὸν ἰατρὸν ὑγιαίνων | μόνον. 
15. Ὑμεῖς δὲ, ὁ δρ δικασταϊ, τὸν εὖε εργέτ 

τούτῳ κολάζειν ἐπιτρέψετε χαὶ τὸν σώσαντα ἐξελαύνειν 

χαὶ τὸν σωφρονίσαντα σον καὶ τὸν ἀναστήσαντα 

τιμωρεῖσθαι; οὐχ, Ἡν γε τὰ δίχαια ποιῆτε. Καὶ γὰρ 
εἰ τὰ μέγιστα νῦν ἁμαρτάνων ἐτόγχανον, ἦν µοί τις οὐ 
μικρὰ προοφειλοµένη χάρις, εἰς ἣν ἀποθλέποντα τοῦτον 

καὶ Ἶς μεμνημένον καλῶς εἴχε τῶν μὲν παρόντων χα- 

ταφρονεῖν, δι) ἐκεῖνα δὲ ἱπερόχειρον΄ τὴν συγγνώμην ἔχειν, 
καὶ μάλιστα εἰ τηλ ἰκαύτη τις ἡ εὐεργεσία τυγχάνοι, ὡς 
πάντα ὑπερπαΐειν τὰ μετὰ ταῦτα. 

μὲ 

Ὅπερ οἷμαι χάμοὶ 

ἔσωσα, καὶ ὃς τοῦ βίου παντὸς 

χρεώστης ἔστι µοι, καὶ ᾧ τὸ αι χαὶ τὸ ο σι 

χαὶ τὸ συνιέναι παρ έσγημαι,. χαὶ μάλιστα ὅ ὅτε οἳ ἄλλοι 

πάντες ἤδη ἀπεγνώχεσαν καὶ ἥττους εἶναι ὡμολό Ύουν 
ΑΡ 

τῆς νόσου. 

πρὸς τοῦτον ὑπάρχειν, ὃν 

16. Τοῦτο γὰρ µείζω οἴμαι ποιεῖν τὴν ἐμὴν εὔεργε- 
σίαν, ὃς οὔτε υἷὸς ὢν τότε οὔτε ἀναγκαίαν τηςθεραπείας 
ἔχων αἰτίαν, ἀλλ᾽ ἐλεύβερος καθεστὼς χαὶ ἀλλότριος, 
τῆς φυσικῆς αἰτίας ἀφειμένος, ὅμως οὐ περιεῖδον, ἀλλ) 

ἐθελοντὴς, ἄχλητος, αὐτεπάγγελτος Ίχον, ἐθοήθησα, 
προσελιπάρησα, Ἰασάμην, ἀνέστησα καὶ τὸν πατέρα 
ἐμαυτῷ διεφύλαξα χαὶ ὑπὲρ της ἀποκηρύξ εως ἄπελογη- 

σάμην καὶ τῇ εὐνοίᾳ τὴν ὀργὴν ἔπαυσα γαὶ τὸν νόµον 
ἔλυσα τῇ τοργία καὶ μεγάλης εὐεογεσίας τν εἰς τὸ ἔλυσα τῇ Φιλοστοργία καὶ μεγάλης εὐεργεσίας τὴν εἰς 

Χ. ΑΒΡΙ(ΟΑΤΗΟΕ. 14 - (6. 9819 

Ώμ52 5ουγαίαπ πηθὰ οΡρεία, {αἱ δαρεναίο Ροιίου]ο, {αΐθπι 

5ἰα[ἴπῃ ππθγοεάεΠ] Ρ6ςοΙγΥοΓα6, ππ]]α ουτγα(ἰοπῖς Πας ταῖοπε 

λαβίίας 6 Τία [αεῖ]ε ο]1γίςοῖ 6ἱ ἵη 5ο](ιά(ποπι αΏίσογε θι1Πι . 

αἱ αππὴ 1γε Ἱορίατ ρο[πἱσδαί τηα]ῖς ρτο Ἱπ]ασία εἰθε[ίοπο, 

ΤΟΠ 5ο]Ηπη ππεπιοτῖαπη Ἱπ]ανίο αρ]θοῖέ, Υογιπα δα]αίοπι οἱἵαπα 

Ργρῆ{ εἰ ςαπ](αίεπ. 

14. ειπε επίπι Ῥαῦγαπι οδί, Ἰπάΐσος, πεφιθ απο[ἰᾷϊα- 

πα Ῥοπεβόίαπα, απο αἲ[εοί Ἰαπα, απῖ {αρας πππο ρῶπιβ 

πια ἀἴδηιπι σθηδαί. Βεᾷ εἰδὶ [οτίο ἴδια Ισηογαί απ [μπα 

ασία δαπί; αἱ Υο5 Ποδίῖ5 ΟΙΊΠΟΣ, Ὕμα]ῖα ασεπίθπι Πάπα εἰ 

ῬΡαἡἱεπίοπα , οἱ αποπιοᾷο α[[οσίαπι, οσο [πι τορερθίπα, ἀθ- 

ροταπίῖριας γε]αῖς. πιοᾶίοῖς, [απηµατίρας απίεπη Γασῖοη(]- 

ας, ας πθ Ργορε απϊάσπη αοζθἆστε αιδῖς, ας ἴαιεπι τοδᾷἶᾶς- 

τίπα, απῖ εἴῖαιη αοομ5αγθ Ρορρῖΐ εἰ 46 Ἰοσίρις ἀἱδριίαταο. ὮῬο- 

ὕπ5 ου ἀΐσαπι : γ]άε5., Ραΐοη, Επἱ 5ίαίας 5Ρ6οἵπιθη : {α]ΐς Ρτο- 

Ῥεπιοά τη 4ΠΠΠῃ 65565, απα[ῖ5 παπο Πιαίαυ ο5ί, αἆ ρεϊςῖπαπι 

το πιεπίεπη τεγοσανΙ. Χο βίας Παδίαπῃ οξί οαπι ΠΙΗΙ ϱτο 

Π1ἱ5 ππεγεσάεπα (η ρ], ἴε(ο οοπίτα πε 5ο]ΠΠή 5αροΐθ. ΜΙ- 

πῖπια αηίηα ΡάΓνυὰ ΠΡΙ Ῥοποβοίαπη ἃ Π1 {ΠΙΡΗΠΗΠΙ 6556, ος 

ἴρ5α πα αζοαςαἴἴοπο πιαπ[[οδίαπη ε5ί.. ΘΠοΠΙ οπίπα οςἷο ΊαπΠα 

Ἰαβος, απϊ Πο" 54Π6Π1 ΠχοΓθῃ {παπι ΟΗΠΙ οχἰτοπηῖς οοηῇϊ- 

οἰαηίθπα ππα]ῖς εί Ῥε55ίππο οπηηῖπο ἨαῬοπίθηα , οΗΓ ΠΟΠ ΠΠΙ{ο 

Ροΐας γεµεπιοηίος απ]α5, αποά 5η] βρας {6 Ἰετανί, εἰ 

Στα απ Ίαρες {αη{ἱ5 πια]ῖ5 5ο]αίας2 Τα γοτο, αποά ἵπατα- 

ΕΗδείπληπα, τουθρία πηρπίε ία [πα Ιναλῖς αἆ ρηπα!, οἱ 5οι- 

γαίας ρυηί5, ε{ αἲ απἰϊ( πα Π]αὰ οὔἴππα τεουγεῖς, οἱ ]θσρπι 

εἁπά επι γεοϊίας. Ῥτωο]αναιη 1βίτατ απ πιεγορᾶσπι οχεο]νῖς, 

οἱ ἀἱσηα πιοάἰσαπηεπίογαπα ργαητία, απἱ εοπίτα 5οἶάπῃ πθᾶ- 

6ΙΠΙ 54ΡΙᾶ5. 

15. Ύο5 αμίθπα, ]πάϊῖοος, Ἰηῖο Ροτηίαίῖς Ῥιπῖτο Ώοπο 

46 56 πιθηίαπα, 5ογΥαἴ{οΓ6Π1 6χΡ6]Ιεγο, 58Π:8 πιθη{ϊς γοςβ{ι- 

{ογθη1 οὔΐδα, α[ῇοθτο 5αρρ]ίοίο απῖ Ιασσπίθιι ογοχίι» ΜΙ- 

πἰπιθ, 5ἳ πῖάσπη Ἰηδίο αρα[ῖς. Ἐίοπίπι κἱ ππαχίπια ΠΙΠΟ 

Ῥοσσαία οονηπηἰδίςδθηα , ογαί αα; απία ἀαβογείηγ πηΠί στα [ῖα 

ΠΟΠ Ραΐγα, α4 4παΠΙ ἶδίο τοδρίοῖθης, ου]α5 τουογᾶαίας Ίητα 

πιεγίοαο Ῥγαδοπίῖα οοπ{σπηπθγοί, ἵπ Ργοπηία ῥτορίογ ἰδία 

Ἠαβεγεί γεπίαπα : ΠΙαχίπηο γοιο, δἳ {α]ο απίάπησο δἳέ Ώοπε[- 

οἵσππα, Ἡἵ Ίοησο εα, απῶ) Ροδί [αοία 5υπέ, 5αρετεί. Οιοᾶ 

απ]άθη} αρα ἰδίαπα πηηῖ Ἱία 5ε αβογα αγΡΙΙΤΟΣ, 41θῃ1 5ογ- 

γαγαιῖπα, απ] γἱίαπι πημῖ ἵρβαπα ἀεμοαί, επ] φποᾶ ο5ί, ᾳαοά 

φαρίΐ, αοᾷ Ιπίε]Ηαῖέ, ερο ριαςίθιίπα, ἱάαπε 6ο ππαχίμιθ 

{επηρογε, αππη το](αἵ οπΊπες 5Ρεπι αρ[εσἰςςθηί 5οΠιιο ἵπι- 

ΡᾶΓ65 ΠΙΟΤΡΟ [α55ί οξδεη{. 

16. Π]α οπῖπι το αππενί Ἠδηοβοῖαπα ΠΘΙΠΙ οχἰδπιο, 

αποά Πέπε ΠΗ5 ϱο {6ΙΠΡΟΓΕ, Πειο ποζθεκαΓίαπη Ἠάβθης 

οπγαβοπίς οαδαπα, 5ο ἵπ Ἰεγίαίο οοης(έμίας, αΠεπυς, 

πα{ηγα[! πθορςς[[πάἴπο 5ο]α{ς, {αππθη ΠΟΠ πεσ]οχί ραίτθιῃ : 

5εᾷ 5ροπία, Ιπγοσαίέας, ππθο ρίας Ιηςποία γοπὶ, ΟΡΘΏΙ 

αἱ, αδίάπας ΒΙ, δαπανί, οχοϊανί, 

πι, 
Ραΐγεπι 5ειγαγῖ 

6αΗδαπι ἆδ. αβάϊσα[ίοπο ἀῑκί, ἴναπι Πας πιθα 

Ρεπεγο]επία εαν, Ίεσεπῃ ἀῑςκο]νϊ Ρίείαία, π]ασηοσθ 

Ῥεπεβείο τοδίέαπα ἵπ (απηΠαπη τοᾶριηῖ, αἴᾳπο αποϊρ]ῖ πάθο 
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γένος ἐπάνοδον ἐπριάμην χαὶ ἐν οὕτως ἐπισφα 

τὴν πρὸς τὸν πα έρα πίστιν ἐπεδειξάμην καὶ | 

τέχνης ἐμαυτὸν εἰσεποίησα χαὶ γνήσιος υἱὸς ἐν τοῖς δει- 

Πόσα γὰρ οἴεσθε παθεῖν με, πόσα Ἅα 

χαιοῷ ρῷ 
πως λ 

τὰ τῆς 

νοῖς Ἀνεφάνην. 

μεῖν τ παρόντα, ὑπηρετοῦντα, καιροφυλακοῦντα, νῦν μὲν 

εἴχοντα τῇ τοῦ πάθους ἄκμῆ, νὺν δὲ τὴ τέχνη ην ἐπάγοντα 

πρὸς ὀλίγον ἐνδιδόντος τοῦ καχοῦν ἔστι δὲ τῶν ὄντων 

ἁπάντων τούτων ἐν τῇ ἰατριχὴ τὸ ἐπισιαλεσε 

τοιούτους ἰᾶσθαι καὶ πλησιάζει οὕτω διακειµένοις" 

γὰρ τοὺς πλησίον πολλάκις ἀφιᾶσι τὴν λύτ 
ρα µ Ορ / ο 
Καὶ ομως προς ουσεν τουτῶων σπω- 

Ν 
τον, τοὺς 

ταν ἐπιζέ- 
ΑΣ: 

σαντος του πάθους. 
3 ε ν λ δλ λ / , 

χνησα οὐδ) ἀπεδειλίασα, συνὼν δὲ καὶ πάντα τρόπον 
/ Ν 

νόσῳ τὸ τελευταῖον Εκράτησα τῷ 

Φαρμάκῳ. η ᾱ 
17. ΜΑ Ὑὰρ τοῦτ) ἀκούσας εὐθὺς ὑπολάδοι τις ποιος 

δὲ ἡ πόσος ὅ χάµατος ἐγγέαι φάρµακον: πολλὰ ὰρ προ 

τούτου Ἰενέσθαι δει χαὶ προολοποιῆς σαι τῇ πόσει και 

ο ωος ζαρασχενάσαι ῥάδιον εἰς ἴασιν τὸ σομα καὶ της 

ἁπά σης ἕξεως φροντίσαι χενοῦντα καὶ ἰσχναίνοντ και 

οἷς χρὴ τρέφον τα χαὶ χινοῦντα εἰς ὅσον πο πσιμον χαι 

ινοοῦντα χαὶ ἠρεμίας μηγανώμενον, ὥσπερ οἵ 

ς 
μὲν ἄλλο τι νοσοῦντ ες ῥᾳδίως 7 πεισθεῖεν ἂν, οἳ μεμηνάτε 

δὲ διὰ τὴν έλε ευθερίων τοῦ νοῦ δυσάγωγοι καὶ ὁυσηνόχη- 
ῃ 

τοι καὶ τῷ πο ἐπισφαλεῖς καὶ τῃ θεμα δυσχατα- 

ς : 
ὕπνους ἔπ' 

ταν γοῦν πολλάκις ποιήσωμεν ἤδη πλη- {ώνιστοι. 

σίον Υενέσθαι τοῦ τέλους καὶ ἐλπίσωμεν, 

υυκρὸν ἁμάρτημα, ἐπαχμάσαντος τοῦ πάθους ἅπαντα 
Ὀ 
ς 
ῥᾳδίως ἐχεῖνα ἀνέτρεψε καὶ ἀνεπόδισε τὴν θεραπείαν χαὶ 

τὴν τέχνην διέσφ οηλε, 

18. Τὸν οὖν ταῦτα πάντα ὑπομεμενηκότα χαὶ οὕτω 

3 / 
ος τι 

7αλεπῷ) νοσήµατι προσπαλαίσαν τα καὶ πάθος ἁπάντων 

παθῶν τὸ ὃ δυφελοπόσακαν γενικηκότα ἔ 

, καὶ τοὺς γόµους ὣς ς βούλεται ἕρμη- 

τι τούτῳ ἀποχη- 

βύτ ττειν ἐπιερέψ 

νεύειν κατ εθεριές υ αυορήσεεε: χαὶ τη φύσει πολε- 

μεῖν αὐτὸν ἑάσετερ ᾿Εγὼ τῇ φύσε ; ώα 

δικασταὶ; σώζω καὶ διαφυλάττω τὸν τα. ἐμαυτῷ, 

κὰν ἀδικ η; οὗτοσὶ δὲ τὸν εὐηργετηκότα παῖ Ἡ 

ὥς φησιν, ἀκολουθῶν διαφθείρει καὶ τοῦ γένους ἄποστε- 

. Μισόπαις οὗτος, ἐγὼ ϕ φιλοπάτι τωρ γίγνοµαι" ἐγὼ 

τὴν ἂν ύσιν ἀσπάζομαι, οὗτος τὰ τῆς φύδειὼς παρορᾶ χαὶ 

καθυθρίζει. Ὢ  πατρὸς μισοῦντος ἀδίχως: ὢ παιδὸς 

Ἐγαλὸ Ίὰρ ἐμαυτῷ; τοῦ 

Ως 2 

8 α τη 
ω 

-« [ο] [ο 9 Γα] ψ 

πὉ 

φιλοῦντος ἀδυκώτερον. 

πατρὸς ἀναγκάζοντος ὅ ὅτι µισούμενος οὗ δέον φιλῶ καὶ 

φιλῶ πλέον ἢ προσῆχε. Καΐτοιγε ιἡ φύσις τοῖς πατράσι 

τοὺς παῖδας | μᾶλλον ἢ ἢ τοῖς τ παισὶ τοὺς πατέρας ἐπιτάττει 

φιλεῖν. Ἀλλ) οὗτος ἑχὼν καὶ τοὺς γόµους παρορᾶ, οἳ 

τοὺς οὐδὲν ἠδικηκότας παῖδας τῷ γένει φυλάττουσι, χαὶ 

τὴν φύσ ος ἢ τοὺς Ὑεννήσαντ τας ἕλχει πρὸς πόθον τῶν γε- 

γενν] πολὺν, οὐγ. ὅπως μείζους ἀργὰς εὐνοίας 

ἔχων πρὸς ἐμὲ µ. εἶζονα τὰ δίκαιά μοι τῆς εὐνοίας εἴσφέ- 
: 

ρει χαὶ 

ένων 

ιδίδω ῦσιν, ἢ τό γε ἔλαττον ἐμὲ μιμεῖται καὶ 

οἴμοι τῆς συμφορᾶς, προσέτ 

α καὶ ἀγαπῶντα ἐλαύνει καὶ εὔεργε- 

τοῦντα ἀδιχκεῖ καὶ ἄστ ζόμενον ἀποκηρύττει καὶ τοὺς 

] 

 ὧωυ 
ιν, Ἱτρον” αλ λ ο] .» 

-νό 

Θ 5 εν Ξ 

.-ὲ 

φ 
Φιλοῦντ 

- 

ττά, 179) 

{6πΊρους οδίεπάϊ πθᾶπα 1η ρατοηίοπα Πάθη, οἱ πα οµΠ αγία 

πο ἱρειπῃ απαςὶ αἀορίαν, 5ΕΓΠΙΑΠΙΠΙ4ΗΕ π ΠΙΤαη Τη 

ππασπο «ἰποτίπηῖηο οχη] ή. Ου πίτα 5αΏ]ῖσ5ε της ρυ{α ας” 

απαπίατη ἸαῦοΓαςσα Ῥγδεπίεπα, πηηϊκίταηίεπα, ἴδππροτα 

ομπογγαπίεπα οπ]ηῖα, πάπα ΠΙΠΟ πο 5υπηπηῖς πιο Ῥί οοἩ- 

οαάθτοια, Πο τοπη{οπίῖ αἰἰαπαπ{αηα ππαἰο αγίοπα οΡΡο- 

ἨΘΤΘΠΙ2 Ἐςί απίθπα οΠΙΠΙΠΠΑ ἵπ πιοδϊοῖπα Ίος ρετίοπ]οξῖς- 

ΞΙΠΙΠΠΙ, 6ΠΓ4ΓΘ {α]ος, εί αἆ Ἱία εοη5Η{πίο5 αοσθάετο : 5Ώρε 

επίπη. ΤΠ Ῥγοχίπηος 4ποδαπθ ταβίεπι, ε[[εγτεςεθηίο ΠΙΟΙΡΟ;, 

οπη(μηί, Ἐσο {απιεπ αἆ πΙ] Πογαπι γα] ορεγαπα τοῖς, 

γε]. ἀεκροπάϊ απππΙη : 5ο οοηρτδάίεης οἱ οπιπῖ πιοᾷο 

οοπίτα ΠποτΡΙΠΙ ἀοζρτίαις, ππεθΙσαπιεπίο {απάσπα 1]απα ες- 

Ῥασδηαν], 

17. Νο επῖπα, 5ἳ απῖς Ιξία απά!ῖς, ίαΐπι Ῥηίατα, Οπα]ΐ5 

απ! απαπία5 Ίαβος οδί Ιπ[απάετε ππεζΙσαππεπ{απχ5 Μα]ία οπῖπα 

απίο Ίος Παν οροτίαί, οἱ γίαπη ππῖτο Ρο[ἱοπῖς δἳ ραΓᾶγΕ 

Παβῖ]ο αἆ οπαξΙοπεπα οογρας, οἱ Παβίίας {οίῖας Ἠαβετο τα- 

Πσπεπα, ογασπαπἆο, οκεπιαπάο, Ἡς5 απἴρας ορονίεί ηιι- 

(ομᾶο., οἳ πποτεπᾶο απαπίαπῃ πε ε5έ, οἱ 5οΠµιο ραταπάο, 

οἱ πιασβἰπαπᾶα απϊσία, αᾱ ασ πποτΏο Ἰαρογαπίος αἲίο [αοἶ]α 

Ἱπάπσαπέας, Εαπίοδί απίθπι Ρτορίογ πιοπίῖ Πσρπίαα  ἀποῖ 

τοσίᾳια ἀῑ[ῆεί]ος 5απί, Ρειϊοπ]οςῖ πιεᾶῖσο οί οπγα[ἴοπὶ γἷχ 

εροταβίες. ΟππΙ οΠίπ 5ῳρθ ο[[εοίπης πἱ Ῥτορθ ΠΠΕΠΙ 

«ἴπηις, αππὰ βρεγαπ]α5: Ιποῖάσης ραΥγα]απ] αποάἁαπα Ροῦ- 

σαίππα» ἱηβτατεςοθηία 46ΠΙΙΟ ΠΟΡΟ, οπηπία Ίμα Γαο]ε 6ΥοΙ- 

ΠΕ, τείτο οσῖ{ οπγαΠοποπα, αγίεπι ἀε]εοῖί. - 

18. Έππι Ἰσίίας, απὶ Ί]α οπιπῖα φας πηῖέ, απἲ ουπα βτατί 

πάθο οορνϊαάἶπα οοπβἰσίαίας εδ, απῖ ΠΙΟΤΡΗΠΙ ΤΙΟΓΡΟΓΗΠΙ 

οπηπήσπα, αρεταία. ἀἱ[βοϊΠίπναπα τὶοῖέ, ἴ5ιῖ αἆμο αραίσανε 

Ῥογπη[αίῖς, οἱ Ῥτο σα ΠΙάΙπε Ιπίειργείατί Ίεεες οοπίτα 

ορίίππο ἆο 56 ππγπη ραοπι]ηϊ, εἱ οοπίγα ρδαπῃ Ῥησπᾶ- 

το ΠαΙΠΤάΠΙ οἰποίῖς» Έσο παίπτο οΏδεσπίη5, ]πάΐσος, 5ε0πΟ 

οἱ οα5ἰοΚῖο πηϊμῖ ραΐτοπη, εἴἴαπα 5ἳ Ἱη]αίαπα 1ρδε ΩΙ [αοῖαί: 

αἱ Πὶο Β]ἴαπι ἃ ᾳπο Ῥεπεβοίαπα αεοερῖς, Ἱερβίρας, Ἡί αι, 

ομίρηροταης», Ρενᾶ1ί εί σεπετε ρεῖναί. ἨΡΕΤΟΓΗΠΙ 05ΟΥ λίο 

οί, 4ΠΙαΠ5 οσο Ρρα[πῖς; 6ϱο απηρΙεσίος παἱΓαΠῃ, ῖο πα - 

το» γἷμα ἀεδρίοῖε οἱ Ίπ5 εἶας οοπαπηε]ίοσε οοποπ]σαί. γαι 

Ραΐτοπι Ἱπ]ηςία οὔἵο ΠαβεπίεΠη 1 γα] ΠΙΙΗΠα 4ΠΙάΠΙΘΠΙ ΘΗΙαΠῃ 

Ἱπ]ακ ας) Το ομίπα ἱρ5υπα αοσΠςο,, Ραΐγε ία οοπεηίο, αυὶ 

αχοδΗς ρα {ον οΠΙοἩΠΙ 4ΠΠΟΠ1 , εἰ πηασίς 4ΠΊΕΠΙ παπα 60Η: 

τοβῖέ: απαπαπαπα Ῥαΐίθις τηασὶς Ιπ]αηβαί απΠαΓΕ Ἠρειο5, 

απαπη Ἰήσεο, Ραΐτο. Φε. Ιδία π]ίτο αἱ Ίεσες ἀοδρίοΙ, 

απσ ψογος πας Πη]α ο Το0ς εεγναπί σοποπῖ, οἳ παίι- 

τα 4πσς Ῥατομίες αἆ ΥομεππεΠίεΠ ΕΟΓΙΙΗ αὐϊ πα δυπί 

αΠΙΟΓΟΠΗ. (ταλῖές ἰαπίπα αΌεςί αἲ, σπα πηα]ογο5 Ἰαρεαί 

Ῥοπονο]ομίϊ οισα πηο 6αάδα5», πηα]οτα ο[ίαπα ᾖηδίῶ Ῥοπονο” 

Ιοηίΐας ο[βοῖα πι (εῖριαί αἀδαίαπο; απί σεγίο ηλα Ἰηη[είας, 

οἱ αμιονῖς πηοῖ 5ο γα οαί απηπ]απη ς 5ο, ηδι οαἱαπαϊ(αἴθιη 1 

Ἰη5αρευ οίἵαιη οαῖί αππαπίεη}, εἰ ἀΠϊροπίοπι οχ]αίί, οἳ Ῥεπα 

πηογομίοπα α[οῖί Ἰπ]ανία, οἱ απρ]εσίοπίεΠι αὐάϊσαί, οἱ 16565 
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(1ο, 1Ττ) ΧΧΙΧ. 

φιλόπαιδας νόμους ὡς μισόπαιδας κατ᾽ ἐμοῦ μεταχειρίς 

ἔεται. Ὢ μάχης, ἣν εἰσάγεις, πάτερ, τοῖς νόµοις κατὰ 
ον. τος 

τῆς φύσεως. 

19. Οὐκ ἔστι ταῦτα, οὐκ ἔστιν ὡς θέλεις κακῶς 
κά κο Δ / 

ή εις. ὦ πάτερ, καλῶς Χειμένους τοὺς νόμους. σ. 

«Οὐ πολεμεῖ φύσις χαὶ νόμος ἐν ταῖς εὐνοίαις, ἀλλ) ἄχο- 

νταῦθα ἀλλήλοις καὶ συναγωνίζονται τη 

Ὑδρίζεις τὸν εὐεργέτην, ἀδι- 

Τί καὶ τοὺς νόμους συναδικεῖς τῃ 

(ραη  θσιαυ 

λύσει τῶν ἀδικημάτων. 
κεῖς τὴν φύσιν. 

φύσει; οὓς χαλοὺς καὶ δικαίους καὶ Φιλόπαιδας εἶναι 

θέλοντας οὗ συγχωρεῖς, καθ’ ἑνὸς παιδὸς ὡς κατὰ πολ- 

λῶν κινῶν πολλάκις καὶ ἡσυγάζειν οὐκ ἐῶν ἐν ταῖς τι- 

μι ωρίαις τοὺς ἐν ταῖς τῶν παίδων πρὸς τοὺς πατέρας εὖ- 

νοῖαις ἠσυχάζειν ἐθέλοντας, καίτοι γε ἐπὶ τοῖς μηδὲν 

ἡμαρτηχόσι μηδὲ κειµένους. ἸΚαὶ μὴν οἵ Ίε νόμοι 

γαι π.- τἷας δικάζεσθαι ὃ διδόασι κατὰ τῶν τοὺς εὖερ-- 

Ὁ δὲ πρὸς τῷ μὴ ἀμεί- γέτας μὴ ἀντ᾽ εὖ ποιούντων. 
ο 

σοι καὶ ἐπ᾽ αὐτοῖς οἷς εὖ πέπονθε χολάζειν ἀξιῶν, 

σχέψασθε εἴ τινα ὑπερθολὴν ἀδικίας ἀπολέλοιπεν. Ὡς 

μὲν οὖν οὔτε ἀποκηρύττειν ἔτι τούτῳ ἔξεστιν ἅπαξ 79 δη 
τὴν πατρικὴν ἐξουσίαν Αποπληρώσαντι καὶ γρησαμένῳ 

τοῖς νόµοις οὔτε ἄλλως δίκαιον, εὐεργέτην εἷς τὰ τηλι-- 

ναῦτα γεγενημένον ἀπωθεῖσθαι καὶ τῆς οἰχίας παραι- 

τεῖσθαι, ἴκανῶς, οἶμαι, δέδειχται. 

90. "Ηδη δὲ καὶ ἐπ αὖτ τὴν τὴν αἰτίαν ἔλθωμεν τῆς 
ἀποκηρύξεως καὶ τὸ ἔ μα. ἐξετάσωμεν ὁποῖόν ἐστιν. 
Ἀνάγκη δὲ αὖθις τρ τὴν γνώµην ἀναδραμεῖν τοῦ νο- 
μοθέτου. Ἵνα γάρ σοι τοῦτο πρὸς ὀλίγον δῶμεν, τὸ 

ἐξεῖναι ὅσάχις ἂν ος ἀποκηρύττειν, χαὶ χατά γε 

τοῦ εὐε Εργέτου προσέτι νὼν ἐξουσίαν ταύτην συγ) Γκωρή- 

σωμεν, οὐγ ἁπλῶς, οἶμαι, οὐδ ἐπὶ πάσαις. αἰτίαις ἀπο- 
κηρύξεις. Οὐδὲ τοῦθ) ὃ νομοθέτης φησὶν, ὅ τι ἂν τύχη 

ὅ πατὴρ αἰτιασάμενος» ἀποχηρυττέτω., χαὶ ἀπόχρη 

θελῆσαι µόνον καὶ μέμψασθαι" τί γὰρ ἂν ἔδει δικα-- 

στηρίου: ἀλλ᾽ ὑμῖν ποιεῖ τοῦ το, ὢ ἄνδρες ὃ «δικασταὶ, 
σχοπεῖν εἴτε ἐπὶ μεγάλοις χαὶ δικαίοις ὁ πατὴρ ὀργίζε- 
ται εἴτε καὶ µή. Οὐκοῦν τοῦτο ἤδη ἐξετάσατε. ᾿Αρ- 
ἔομαι δὲ ἀπὸ τῶν μετὰ τὴν µανίαν εὐθύς. 

ος Τὰ μὲν δὴ πρῶτα τῆς σωφροσύνης τοῦ πατρὸς 
λύσις ἣν τῆς ἀποκηρύξεως,, χαὶ . σωτὴρ καὶ εὐεργέτης 

καὶ πάντα ἦν ἐγώ. Καὶ οὐδὲν, οἶμαι » τούτοις ἔγκλημα 
προσεῖναι ἐδύνατο. Τὰ μετὰ ταῦτα δὲ τί τῶν πάντων 

αἰτιᾶ» τίνα θεραπείαν, τίνα ἐπιμέλειαν υἱοῦ παρῆκα; 
πότε ἀπόχοιτος ἐγενόμην: τίνας πότους ἀχαίρους, τίνας 

χώμους ἐγκαλεῖς» τίς ἀσωτία, τίς πορνοθοσκὸς πα. 

σται; τίς ἠτιάσατο; οὐδὲ εἷς. Καὶ μὴν ταῦτ᾽ ἐστὶν ἐφ᾽ 
οἷς μάλιστα ὃ νόμος ἀποχηρύττειν ἐφίησιν. Ἁλλὰ 

νοσεῖν ἤρξατο ἡ µητρυιά. Τί οὖν: ἐμοὶ ταῦτ᾽ ἐγκαλεῖς 
καὶ νόσου δίκην ἀπαιτεῖς; οὐ, φησίν. 

59. Ἀλλὰ τί; θεραπεύειν προστ ττόµενος οὐκ. ἐθέ-- 

λεις, καὶ διὰ τουτ' ἄξιος ἂν εἴης ἀποχηρύξεως ἀπειθῶν 

τῷ πατρί. Ἐὸ δὲ τὸ μὲν οἷα προστάττοντι αὐτῷ 
ὑπακούειν οὐ δυγάµενος ἀπειθεῖν δοχῶ πρὸς δλίγον 

ον 
ὑπερθήσομαι" πρότερον ο ἁπλὼς ἐ ἐκεινό Φφημιν ὡς οὐ 
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Ἰηρονῖς [ανοπίος, ἵαπαπσπι Ἰη[οηδας Προγίς ἵῃ πιο {οταεί, 

Ὑαᾗμ ΡΙΡΠαΠΙ, αιᾶ οΡΙΗ{15, Ραΐοτ, Ίοσος οἱ πα {ταὴ ! 

19. ΧΟΠ 5ΗΠΙ, ΠΟΠ δυπί ἰδία π{ {α γίς. λΙαΙο Ιπίογργοία 

Ἡῖ5, Ραΐ6χ, Ίεσος Ώοπο εομς (μίας. Χοι Ρσπαπί παίητα οἱ 
1εχ οἴτοα Ῥοπεγο]οπίῖαπη ; 5εαπΠίαγ Πας ἵπ το 5ο ΙηγΙσσΠη, οἱ 
ππ[πο 56 ἀῑςεο]γοπάϊς Ἱπ]ανϊς αἀ[αναπί.  Οοπίαηε]ίοςα 

{πασίας Ῥεπο ἆ6 ἴ6 ππθγ]ίηπη : ἵΠ παίαταπα Ἱπήυσίας 65. Ομίᾶ 

εὔαπι Ίεσες "πα σπα παίπτα Ἱπ]ατία εοπηρ]θοίθγῖς» αμας., 

Ῥοπίς, ᾖηδία:, ΠῬοτογαπα αππαηία5 6586 ΠΠ γο]πί, {αΐος 

ε55ε ΠΟΠ 6οποβἠ{ς, απ πά θ15 σοπίτα πΠΗΠΙ βΗππη, απαιαα 

ἄάγοιεις ΡίαΓος, ςαρία5 ππονεας, 6ί ᾳπἱεςσθγθ ποι ρα[ῖατῖς 

ἃ Ῥωπῖς οἳδ, ασ ἵη Πβοθγογαπῃ αάγειδας Ραΐτος Ῥεπαγο- 

Ἰεπίία ᾳπ{εςοσία οπρίπηΕ, πο Ργοροῖϊα: απἱάσπα [5 απῖ πι] 

Ῥεεσαταπ!. ΕΙ 54Π6 Ἱησταίί οἰἴαπι απιπϊ Ππάϊοίαπι ἆαπί 

Ίοσος οοπίτα 605, απῖ Ώεπε ἆθ 5ε πια] στα (ἴαπα Πο Υοίι- 

Ίεγε.. Ἠ]α νετο, απἲ, Ργίεγ(απα αποᾶ γίσεπα πο γοᾶᾶῖέ, 

Ἰπδηρεν Ῥτορίες Ίρδα απ]ρις α[[οείας οί Ἠεπεβοία ρηπῖτα 

οπρῖέ, οοηδἀεταία 5ἳ αππθπι Ἱπ]ητία εχοραςΙπ τε]απονῖε. 

Ομ απυπῃ Ἱία 5ἰΠέ, πεσιε Ππίοσγαπα απηρ]ίας Ιςέῖ ες ααϊ- 

εατε, απὶ 56Π16Ι απ ραΐτίαπα ροίοςἰαίθπῃ οχρ]ετοτῖέ οἱ τι5ις 

5ἱ{ Ἱεαίρης5; ποσπο αΠοπαῖΠ Παδίαπι ο--ς, Ώεπο ἵη {απ[ϊς το- 

Ῥα5 πιετῖέαπα τε], εἰ εχρε]1 ἆοπιο, καΐῖς, Ῥαίο, ἀθπποι- 

εἰταίαπα ος{. 

20. πι γετο αἆ ἵρδαπα 4ποφαθ σαΠδαπι γεπίαιηας αΏαῖ- 

εα[οπί5., εί επἴπιεή ἵρδαπα, απα]θ 51έ, εχαππϊπείηςς. ΟΡρ5 

εδί γετο 11155 αἆ 5εηίεη[ῖαπ Ἰοσϊκ]αίοτῖς τθεµπτοτο. Πέ 

οπ]πι ΠΗΡί Ἠου αἆ Ῥατναπι ἵοπηρας ἄεπιας, Ἰίοετο αὐαϊσατο 

απο[ῖες γα]ῖς, οί εοπίτα Ώσπε πιθηίαπα ἵπδαρετ Ἠαπο ΠΡΙ Ρο- 

ἰεδίαίεπι οοπεεάαπ]Ης : ΠΟΠ {απΊ6Π 5Ἱπηρ]ίαϊίας, Ρίο, πεΠπθ 

ομηπίρας ἆ4ᾳ οαιεῖς αμαϊσαβίς. Ἀθσπο Ίου αἲί Ιερῖς]αίος, 

Οµἱοφα]ά αοοαδαγετῖέ ραΐες, αθἀϊσαίο, εἰ 5αβῖοῖέ νεῖ]ε ἴαη- 

{ππη οἱ ἰηδίπιπ]ατ (ᾳπ]ά οπῖπῃ οριῖς Γα]ςδοί {πά1οῖο 2) 5εᾷ γος, 

ἱπάϊσςς, ]πραί οοηδἰάστατα, πιασηῖςκηο δἱ ]ηςίῖς ἆς εαηςῖς 

Τι- 

οἴρίαπα απ{επα αΏ Εῖς απσ ΓΤΟγοΠΙ 5ἰία[ἴπα οοηδθοπαία 5ΙΠΙ. 

21. Ῥτίπιαπα απἱάστα αποά ΦαπΙίαΐα τοπία οσῖί ραίες, 

Ίου ΓΕ, απιοᾷ αβάἰσαίοπαπι τοφοίᾶ1ΐς ἴππι 5οιγαίος, Ώεῃα 

πηειῖμας, 6ἱ οπηηία ετάπῃ 66ο... Χεσπο αἱ]ηπι ἵη Πΐ5 πα, 

Ῥηίο, ε58α Ροί{. Ἐογηπὶ αιἴσπα, απ) 5οουία 5Πί, ΟΠΊΠΙΙΠΙ 

απ]ᾷ Ίπειδας» απεπα ομ]έαπα, απαπι οπταπα. ΕΠΙ ρα {ογηίςἰ 

απαπά0 αρποσ{ανῖρ απας εοπηροία[ῖομες Ιπίθπηροςίίνας, ᾳπᾶ5 

οΠιθεσα{ἴοῃος. 4οζαδας2 απῶ Ἰαχυγία πιεα ο5ίδ απ Ίειιο 

Ῥισαίς απῑς αεεηςαν]έ πἹαῦ ΠΘΠΙΟ ππας. Αίπαϊ Ἠσρο 5απί 

τορίεν απ» πιαχίπιε αμάίεατε ]εκ Ρεπηϊ({. 8εᾷ αεσιοίατο 

εαρῖέ πογενζα.. Οπῖά Ισιατὸ πιο Ίου ποπῖπο αζομςας» οί 

πηονΡί τα[ἴοπεΠῃ ἃ τηε τορείῖςρ Νοπ., ἱπαπῖέ. 

2». Οπ]ά εὐσο» Οποᾷ «μα 68ΠΙ Ίμδεις Ποπ τίς : οἱ 

Ῥτορίοτ Ίου ἀῑσπιις Πιοιῖς αράϊσα[ίοπε, ΡαΓετα αἱ Τοζµςος 

Ραΐπ.  Ἐβο γετο, απα]ία ργῶεϊρίεπΗ ραΐτῖ, 4παπι οΏςοπιϊ 

ΠΟΠ Ροδδίπῃ , ομεάἰοπίίαπι πεσατε γίᾶρας, ἀἱερπίατα ραπ]]απη 

ἀϊΠοναπα : Ῥεῖας γετο φἰηρ]ίο]ίο Παπά ἀΐσο, Χθππο ἴ5ίῖ Ίος 

Ἱταςεαίατ Ραΐθι, απ πηῖπης. Ιβίίαγ Ίου ἶαπ1 εχαπ]πίθ. 



510 

πάντα προστάττειν οὔτε τούτῳ δίδωσιν ὁ νόμος οὔτ] 
ἐμοὶ τὸ πείθεσθαι πᾶσι πάντως ἀναγκαῖον. Ἐν δ) οὖν 

τοῖς τῶν προσταγμάτων τὰ μὲν ἀνεύθυνά ἐστι, τὰ δ᾽ 
ὀργῆς καὶ τιμωρίας « ἄξια" ἐὰν νοσῆς αὐτὸς, ἐγὼ δὲ ἁμε- 
λῶ- ἐὰν τῶν κατ οἶχον ἐπιμελεῖσθαι κελεύης, ἐγὼ δὲ 
ὄλεγωρῶ ἐὰν τὰ κατ ἀγρὸν ἐπισχοπεῖν προστάττῃς» 

ἐγὼ δὲ ὀχνῶ. Πάντα ταῦτα καὶ τὰ τούτοις ὅμοια εὐ- 
λόγους ἔ ἔχει τὰς προφάσεις καὶ τὰς µέ έμψεις πατρικάς: 
τὰ ὃ) ἄλλα ἐφ᾽ ἡμῖν ἐστι τοῖς παισὶν, ὄντα τῶν τεχνῶν 

καὶ τῆς τούτων χρήσεως, καὶ μάλιστα, εἰ μηδὲν ὃ πα- 
τὴρ αὐτὸς ἀδικοῖτο. ᾿Ἐπείτοι ἂν τῷ Ὑραφεῖ πατὴρ 

Ἡ 
προστ τάττη, ταῦτα μὲν, τέκνον, Υράφε, ταυτὶ δὲ μᾶ, καὶ 
τῷ μουσικῷ, τήνδε μὲν τὴν ἁρμονίαν κροῦε, ταύτην δὲ 
μὲ] . καὶ τῷ χαλκεύοντι, τοιαῦτα μὲν Ἰάλκενε, τοιαῦτα 
δὲ μη, ἂρ᾽ ἄν τις ἀνάσχοιτο ἀποχηρύττοντα, ὅτι μὴ 

κατὰ τὰ ἐκείνῳ δοχοῦντα ὁ παῖς χρῆται τῇ τέχνη; οὐδὲ 
εἷς, οἶμαι. 

98. Τὸ δὲ τῆς ἰατρικῆς ὅ ὅὕσῳ σεμνότερόν ἐστι καὶ τῷ 

βίῳ Ἰρησιμώτερον, τοσούτῳ καὶ ἐλευθεριώτερον εἶναι 

προσήχει τοῖς χρωµένοις, καί τινα προνομίαν ἔχειν τὴν 
τέχνην δίκαιον τῇ ἐξουσίᾳ τῆς χρήσεως» ἀναγκάζεσθαι 
δὲ. μηδὲν μηδὲ προστάττεσθαι πρᾶγμα ἱερὸν καὶ θεῶν 

παίδευµα καὶ ἀνθρώπων σοφῶν ἐπιτήδευμα, μηδ᾽ ὑπὸ 

δουλείαν γενέαθαι νόµου μηδ᾽ ὑπὸ φόθον καὶ τιμωρίαν 

δικαστηρίου, μηδ᾽ ὑπὸ ψῆφον καὶ πατρὸς ἀπειλὴν καὶ 
ὄργὸν ἰδιωτικήν. “Ὥστε χαὶ εἰ τοῦτό σοι σαφῶς οὗ- 

τωσὶ καὶ διαρρήδην ἔλεγον, Οὐ βούλομαι οὐδ δὲ θεραπεύω 

δυνάµενος; αλλ ἐμαυτῷ μόνῳ τὴν τ 

πατρὶ, τοῖς ὃ) ἄλλοις ἅπασιν ἰδιώτης εἶναι βούλομαι: 

τίς τύραννος οὕτω βίαιος ᾿ ὡς ἀναγκάσαι ἂν χαὶ ἄκοντα 
χρῆσθαι τῇ τέχνη; Τὰ γὰρ τοιαῦτα ἱχετείαις καὶ δεή-- 

τέχνην οἶδα καὶ τῷ 

σεσιν, οὐ νόµοις καὶ ὀργαῖς καὶ δικαστηρίοις ὑπάγειν, 

οἴμαι, προσήχει" πείθεσθαι τὸν ζατρὸν χρὴ ». οὐ κελεύ- 

εσθαι, βούλεσθαι, οὗ φοδεῖσθαι, ἐπὶ τὴν θεραπείαν 

οὐκ. ἄγεσθαι, ἑκόντα δὲ ἐρχόμενον ἤδεσθαι. Πατοιη. 

δ) ἀνάγκης ἅμοιρος ἡ ἀτελὴς τέχνη, ὅπου γε τοῖς ἴα- 

τροῖς χαὶ δηµοσίᾳ αἳ πόλεις τιμὰς καὶ προεδρίας καὶ 

ἄτελείας χαὶ προνοµίας διδόασι. 

94. Ἱαῦτα μὲν οὖν ἁπλῶς ἂν εἶχον εἰπεῖν ὑπὲρ τῆς 

τέχνης, εἰ καὶ σοὺ διδαξαµένου | µε καὶ πολλὰ ἐπιμε- 

ληθέντος καὶ ἀναλώσαντος» ὡς «μάθοιμε, πρὸς μίαν 

ὅμως θεραπείαν ταύτην, δυνατὴν οὐσαν, ἀντέλεγον. 

Νυνὶ δὲ χάχεῖνο ἐννόησον, ὡς παντάπασιν ἀγνῶμον 

ποιεῖς οὐκ ἐῶν µε χρῆσθαι μετ ἐλευθερίας ἐμῷ κτή- 

ματ. Ταύτην ἐγὼ τὴν τέχνην οὐχ. υἱὸς ὢν σὺς ἑξέ-- 

µαθον οὐδὲ τῷ σῷ) νόµῳ ὑποχείμενος, καὶ ὅμως αὐτὴν 
µεμάθηκά σοι --- χαὶ πρῶτος τας ἀπολέλαυχας --- 

οὐδὲν παρὰ σοῦ πρὸς τὸ μαθεῖν ἔχων. Τίνα διδάσκα- 

τίνα φαρμάκων παρασκευήν; οὐδ' 
ἠντινασῦν: ἀλλὰ πενόµενος ἐγὼ καὶ τῶν ἀναγχαίων 

ἀπορούμενος καὶ ὑπὸ τῶν διδασκάλων ἐλεούμενος ἐπαι- 

δευόμην. 

λον ἐμισθώσω; 

μι αν Ας δες κ πο Ἡ Καί µοι τοιαῦτα παρὰ τοῦ πατρὸς ἣν πρὸς 
: ος. : 

τὸ μαθεῖν ἐφόδια, λύπη καὶ ἐρημία καὶ ἀπορία καὶ 
, 

μίσος οἰκείων χαὶ ἀποστροφὴ συγγενῶν. ντὶ τούτων 

ΧΧΙΧ. ΑΠΟΚΗΡΥΤΤΟΜΕΝΟΣ 35 31. 41: 18 -- 180) 

{ ῬεγημΗί Ἰπ]ιησογθ οπηπία, πεΠΙθ ῬραΐθΓο οπηῖδῃς οΠΙΠίΠΟ 

απΙηί ηθοθΣΣαΙΙΗ. Τη 5 ε{δο ασ Ἰππρεταπίυν α- ραΐτο, 

ἁῑία Ππίάειη αἰϊεπο αἲρ(πίο πο διπί οὐποχῖα, αἰῖα γογο ἴγα 

αίᾳμο ρρΙΟίο, οἱ γἱο]οπίατ, ἀἱρπα : δἱ ὥστοίος ἵρ5ο, οµο 

νετο πθσ]ίσαπα; 5ἱ ΤεΠΙ {απηή]αΓθΠα. «ὔτανο Ἰαθας, οσο γΠ]- 

Ροπάσπας δἱ τοπ γηςίῖοαπα Ἱηδρίοσγο Ἰη]μησας, 65ο Ρίρτογ. 

Οπυπία ως, οἳ ασ 5υη{ 1η οοάσπη 66Ποτο , ταοπαβ]]ες Ίια- 

Ῥοηί οαδᾶς αἱ Γεργεθηδίοπες Ρραΐτία : 5ο αἰίοα λα ἵῃ 

ποδίτα, Πρόάτογαπα, Ροίορίαία επί, ασ. ΠΙπΙΙΓΗΠη αᾱ αγίας 

οατήπη(αθ Ἱδπῃ Ῥογποηπί, Ἱπρηπιϊς 5ἱ 1ρ5ο Ῥαΐος πη]]α 

πάς Ἰαάαίατ Ἱπ]αία.  Οπαπάοφιἰάεπα 5 ρἰοίοτ Ῥαΐετ 

Ἰπ]αηραί, Ιδία απἱάθια, ΠΙ, Ρίησο, Π]α ποπ: εἰ πηδίοο, 

Ἠαπο ρι]ξα Πατηηοπίαπα, ᾖ]αα πο» ἱ [αῦτο, Τα]ία [αυτ- 

σα, ἰαία Πο : παπα (αἱ [οιαί αράίσατο γο]οπίεπα, φποά 

ΒΙα5 ποπ ργοιί ἱρ5ί Ρ]ασαί, αγία πἰαίαγὸ Νεπιο ππι5, αγρῖ- 

του. 

93. Μααϊσῖηα Ὑογο 410 ΠΟΠΕΣΙΙΟΓ 

Ιαπίο. Πυερίοι' 

οδί εἰ τιία ος, 

65ξο ἀ4εθοί πἱοπίίβας; οἱ ρυγοσα(ἴναπα αἰ]- 

απαπι Παβθγο Ἰαηο αγίθτη ]Η5{Π1 οδί ἵπ ἴρδα π{οπάϊ Ροίοςία- 

ἴο; εορὶ απ{οῦ 1, ποσα Πππρεταν! ΓΟΓ δαποίαΠι, [πας απι 

α 48, δαρίοπ Πα. ΥΙΟ ΓάΠη αάἴαπα οἱ ορα5; πες 5ευν Η{1 

Ίεραπα 5 ῇοί, πθιο ππείαί εἰ ρα ]αά]οῖΙ πεπιε 5 [[α- 

δίο, αἱ παϊπῖς ραΐτίς,, οἱ ἴπῶ Ποπππαπη Ἱπιροηίογατη.  Παφπε 

ααπης! ου Τα αρθτία Ευί ας ἀῑδοιίο ἀῑκίδεεια, Νοιο, πδ(ια 

ουτο» 1οεί ρορίπα, 5οᾱ πεϊηῖ 5ο]ί αγίοα πονΙ, αἴφπο ραπ, 

το]φῖς οπηπρις5 Ἱπάοσία5 ο.5ο γο]ο : απἲ {γταπΠΗς Πα νῖο- 

Ἰοπίας, απῖ οΡοΓε απάεαί οἱ ηγ]ίαπα αγία δια αἰῖ αλἴαπεῃι 

γα]! Ἠωο οΡῖπῃ {αλα 5αρρ]σαΙΠοπίρα5 οἱ ῬνεοίβΗς, ΠΟΠ Ἰ6- 

αἴθις αἱ 1τ]5 αἱ Ιάἱ015 εαρίοστα, ραΐο, οοπγοηῖί. Ῥεηςιιᾶ- 

5ίοπο γΙποῖ πισάΙσΙΠ ορογ{δί, πο ἸΠρεΓίο; γε]]α, πο 160- 

του; αἆ οΗΤΑΠΟΠΘΙΗ ΠΟΠ οοπιρο]!, 5ο 5ροπία γοπῖοηίοπι 

βαμάονθ. ἈΝοοθδν]ἰαἰἶς απἴεπα α ραΐτο Ιππροδίία αχρο!5 ο55ε 

ἀοθοί αἲς αλοσπη 1αηπῖς, απαπάοφπ{ά θα πηθᾶ1σῖ5 ρα )]ίος 

οἰίαπι οἴνίίαίος Ἰποπογος δἱ 5οἆ σπα απαΙοΓΘΠΙ θ{ ΠηΠΙ- 

Ιαίος οἱ ργώτοσα(ἶνας (ραπ, 

4. Ἠσο ἰδίίαν παρσιοπι απ 5ἰπαρ]οΙίθυ Ῥτο αγία ἀσθ- 

ΤΟΠ, οἵαπα 5ἱ ἰπίο ἀοσθπά τη. 116 6/45865., οἱ ΡυογΙάίδεες 

πππ]απα οἱ ἵπ. ἀοοίγΙπαπα ΠΊΘΙΠΙ ΙΠΙΡΕΠάΙ55Ε5, 650 {ΠΕΠ 

ἵπ πα Ἠας ομγαΙΟΠ6, εαηο πιο Ροἱοδία[5, περαρηαΓεπη. 

΄απη Υοτο Πας αιἴαπῃ οοσίία, 4πᾶπα ΡγΦ{οΓ ΟΠΊΠΕΠΙ ΤΑΙΙΟΠΕΠΗ 

Γαοῖας, 4ΠΙ Π1θο πιο Ρδου]ῖο 1ρογο ἱ πο Ραΐειῖς. Ἠαπο 

οσο απίθπα, 41ΠΑ {πας Ποη 6556Π ΠΗ15., οδἱάῑοῖ, απ έ1σ1 

1ομῖ φαβθείι5 ΠΟΠ. 6ΒΦΟΙΗ : οἱ {απο ΕΡἱ θαπι 41 οί; ας Ρηῖ- 

Ίηας (ασίαπα Ίίας ρεγοσρίςι!, απ απ πΙΜΗ α [ο αἲ ἀἰδεσπά η 

Ρωδία1! Ἱαβοτσπα. Θ1οπ1 π]ασἰδίγπα οοπάαχἰςεῖ 2 4161 Π16- 

ἀἰσαποπίογαπα αρραταίαπα οπα]δήρ Νοῦ αλα : 5εᾷ Ραπρο 

οσο οἱ ποεαρσαι τς τοις ἀαδιαία5, ρου ηαἰ5ογἱοοΓΚ1αΠη α ΗΠΑ: 

αἰκιτῖς ογαᾶϊεβαν. Αίαπο ἰα]ία παῖμῖ ογαΠί ἃ Ραἴ1ο αἆ ἀἴδοθη- 

ἆ μπι γἰαϊίσα, (ἰ5[ίῖα, φοΠέαᾶο, ἱπορία, οὔἵαπα Γαπ(Πααπη, 

αγθιδα{ο οοσπαίογΙΠὴ. Ῥτο Π5 ἰσίίαν αἱ αίε πηθᾶ Ροδίμ]α-ζ 
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τοίνυν Ἰρᾶσθαί µου τῇ ελα ἀξιοῖς καὶ δεσπότης εἶναι 

ο. τῶν ὅτ οὐκ Ἴσθα ὃε δε σμένων» Ἀγάς 

. εἴ καὶ ορότερον ἑκὼν οὐ ιαμαίλων εὖ 
ορ τον ες Ἡ η / 3 .. μη 
ἐποίησα. μηδεμίαν μ.ηδὲ τότε χάριν ἀπαιτεῖσθαι δυνά- 
μενος. 

- οκ μμ τν Ν 95. Οὐ δὴ δεῖ τὴν εὐποιίαν τὴν ἐμὴν ἀνάγκην ἐ 
; , ἳ 3 τὰ 

τὸ λοιπόν µοι γενέσθαι οὐδὲ τὸ ἑχόντα εὐεργετῆσαι 
3 .ω κ ᾷ / .. 3” ν 

ἀφορμὴν τοῦ ἄχοντα κελεύεσθαι καταστῖναι οὐδ να. 

τί σε 

ν 

ῃ οι 
ὑπάρξαι τοῦτο, τὸ ἅπαξ τινὰ ἰασάμενον πάντας ἐς ἀεὶ 

θεραπεύειν ὁπόσους ἂν ὅ θεραπευθεὶς θέλη" ἐπ ο σι 

σπότας ἂν οὕτω καβ᾽ ἡμῶν εἴημεν τοὺς ῥεραπενοµένους 

αξγειροτονηκότες χαὶ μισθὸν πο ποιες αὐτοῖς καὶ 

τὸ πάντα κελεύουσιν ὑπηρετεῖν 
τί { γένουτ' ἂν ἀδικώτερον; Διότι σε νοσήσαντα γαλεπῶς 
οὕτως ἀνέστησα, διὰ τοῦτο νομίζεις ἐξεῖναί σοι κατα- 

γρῇσθαί µου τῃτ έχνηη 
30. Ταῦτα μὲν οὖν εἶχον ἂν λέγειν, ε 

προαδεδωκ τες. οὗ 

.πω κ ] .- 

μοι οὗτος προσέταττεν, 
/ 

πρὸς ἀνάγκην ὑτεήκουον. 

οἷά ἐστιν αὐτοῦ τὰ ἐπιτάγματα" 
Δ . 

στοὶ, μεμηνόοτα» μέμηνε 

τε πάσχει --- τοῦτο γὰρ οἴτται --- καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων 
ον, πλ κ κε Επίκ τ 

ὁμδίως ἀπεγνωσται, δύνασαι δὲ σὺ πάντα ὥς ἔδειξας, 
ο δν η 

τῶ καὶ ταύτην καὶ ἁπάλλαττε ἤδη τῆς νόσου. 
δὲ οὕτωσὶ μὲν ἁπλῶς ἀχοῦσαι πάνυ εὔλογον 
καὶ μάλιστα Ἰδιώτη καὶ ἀπείρῳ ἴατρικῆς 

εά : : : 
ἀχούσαιτε ὑπὲρ τῆς τέχνης δικαιολογουµένου, µαάθοιτ 
σος ννατά ἔστιν οὔθ) αἲ τῇ 
ἂν ὥς οὔτε πάντα ζατν δυνατά ἐστιν οὔθ) αἳ τῶν νοση- 

39 
εἰ ος μου 

μάπων οὖσεις παραπλήσιοι οὔτ' τες 3 αὐτὴ οὔτε φάρ- 

μαχα τὰ αὐτὰ ο πάντων ἰσχυρὰ, καὶ τότ᾽ 
βούλεσθαί τι τὸ μὴ δύνασθαι δια-- 

τούτων φιλος ο- 
᾿ ᾱλ- 

δ. 
ἔσται ὅγλον 

ὡς πάμπολυ το 

ου 
- 
ξαγών τον μηὸ ο ἀπειρόκαλον μηδ 

. Ξ 
; ὶ τούτων λόγον. 

, ἃ ι 
τον η ἄκαιρον σπα τον Τ περι 

απ τὰ μὲν δὴ σωμάτων φύσεις χαὶ χράσε 

ουχ αἳ αὐταὶ, κἂν ὅτι μάλιστα ἐ ἐκ τῶν ὁμοίων συνε 

στάναι πο ἀλλὰ τὰ μὲν τῶνδε, τὰ δες 

υ.Άλλον Ἡ ἔλαττον μη Καὶ) 
ος. « ος ο ρω ε 4 σ νι 
τῶν ἀνδρείων, ὣς οὐδὲ ταῦτα πᾶσιν ἴσα ἢ ὅμοια οὔτε 
κράσει. οὔτε τῃ συστάσει, διάφορα γὰρ δὴ καὶ μεγέθει 

καὶ εἴδει ἀνάγκη καὶ τὰ νοσήματα επωο αὐτοῖς. 

καὶ τὰ μὲν εὐίατα εἶναι χαὶ πρὸς τν θε Εραπείαν ἄναπε- 

δ ω [] 

έχω τοῦτο ἔ- Ετι πε 
κ] πα 

. 

3 

πταµένα, τὰ δὲ τέλεον ἀπεγνωσμένα καὶ βῥᾳδίως ἅλι- ψ 
σχόµενα καὶ κατὰ χράτος ὑπὸ τῶν νοσημάτων λαμθα- 

η ρα 

νγόμενα. Τὸ πωσμῶς θαι πάντα πυρετὸν Ἡ πᾶσαν 

φθόην 3 Ἡ περιτο τνευμονίαν ἢ μανίαν μίαν καὶ τὴν αὐτὴν 
ς δι 

οὔσαν τῷ γένει ὁμοίαν ἐπὶ παντὸς εἶναι 
σωορονούντων οὐδὲ λε ιογισµένων οὐδὲ τὰ τοιαῦτα ἐξη- 

τακότων ἐστὶν ἀνθρώπων, ο τὸ αὐτὸ ἐν μὲν τῷδε 

ἅδιον ἰᾶσθαι, ἐν δὲ τῶδε οὐχέτι. Ὥσπερ οἴμαι καὶ 

πυρὸν ἣν τὸν αὐτὸν ἐς ἠαηέοις χώρας ἐμάσλης, ᾱλ- 

τσκ καὶ ποτιζοµένη χαὶ 

ἐξειργασμένῃ ἀναφύσεταιν 

σώματος 5 οὐ 

λως μὲν ἐν τη, πεδινῃ κα 

εὐπλίῳ καὶ εὐηνέι έμῳ καὶ 
η 

αὐδαλὴς οἴμαι χαὶ εὖτι τροφος καὶ πολύγους καρπὸς; ᾱλ- 
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εἴ ἀοπιίπης εσσε 6ογιπι απα υρρεάϊίαία πηβῖ 5υπί, αππῃα 

ἀοποῖπας {απ ΠΟΠ 655652 δαῖῖς Μαμοίο, 5ἱ απἷᾶ ΕΠΠῖ ρεῖις 

υΠίτο, ασπ1 η] ἀεβετοπα, Ὀεπο[οοῖ, απαπα πι]]απα, πεά τη 

Ἰ]α5ος {απίϊ ππππειῖς, στα[ἵαπη Ροξξεπῃ τεροςεῖ. 

25. ΝΟΠ εαπε ἀεβεί Ώοπε[οεηίῖα πηῖ πἹεα πθορςςίίας Γ6- 

Πππο Ιεπιροτε Πειῖ, πεβπα, αποᾶ γο]εης Ῥεπο πιθγηῖ, οαηςα 

εοηςΒταί ος Ἱηγ]ίο Ἱππρεταγί Ροςίέ; πεηπε Π]α οοηςιοίιάο 

εχδίςίετα, πί απ! 5εππε] αἸ(πεπι ςαπαγοΓῖΕ, ΟΠΊΠες ΤΠ Ρεγρθ- 

{ασπα επτεί, αποίᾳποί ἵ5 απῖ επταίας οί το]ποετή. ΑΙο- 

απἷῃ. ἀοπηῖπος θὰ ταίίοπε ἴπ πο εοηςΗ(πειῖππας απος ουΓᾶ- 

πας, εί πιετορᾶεπα ργῶίογεα Τρεῖς ἀοάεγίππας, 5ειτῖοπάο Π]ῖς 

εἰ απἴοπαϊά Ἱπιρετοηί πηηϊςίταπάο : απο απ]ά Πετὶ ροςῖί 

Ἱπ]αξςίίας» Οποηίαπα {6 ΠΙΟΓΡΟ οοτγθρίυπα {αηίο οπα Ίαβογε 

5υ5ο[ατῖ, ρτορίετ Ίου Πσετε ΕΗΡῖ Ραία5 αβιῖ αγία ππεα» 

26. Ἠως ΠαΏετεπα ἀῑεθτα, θἴῖαπα 5ἳ εα πηϊΗῖ Ι5ία Ιπιρετατοί 

ασ Ῥοδξεπα, εσο γετο πες οπιπῖθας οπηηῖπο, πε(Πε τί πε- 

ορδρῖίαίε εοασίας, ῬάΓΕΓΕΠΙ. Ἀαπο Τ6το Ίαπι οοηξίἀεταίο 

εἰίαπα απα]ία 5ἱΠί ἰςίῖας ἱπρεπία. ΟπΠ1 οΠἵπῃ 1η ςαπΠατεΓῖς, 

Ἰπαυ]ε, Γαἱοδαπας Γαγῖοδα απἴεπι 5ἰξ οίαπι πτου εοἀεπι(πε 

πιοᾶο α[[εεία (5ῖο επίπα ατΏἰίτα(ατ), 6ἱ αἲ αΏϊς ςΙππϊΠίετ ἄερο- 

εἶξα; Ροςδῖς απἴεπ] {ᾳ οπηπία, τά αποά ο5{επαϊςῆ :5απα Ἠαπο 

ίίαπι, εί ΠΊΟΓΡΟ Ίαπι Ἠβετα. Ἠου απἴεπα 5ἱ Ἱία 5ΙπιρῃοΙίετ 

απάῖας, ταΠοπαβῖ]ε οπηπίπο τ]άραίας, Ιπάοσίο ρταςετίῖπι οί 

πιθάϊοΙπας Ἱππροτῖίο : 5ἳ γετο πηο απα[εῖῖς οππξαπῃ ρτο αγία 

ἀῑσρεπίοπα, Ιπίδ][]σε[ῖς πεαπθ οπηπία εςςε ἵπ ποξίτα ῃοίοίαΐε,, 

πεαπο παίητας ΠΠΟΤΡΟΓΗΠΙ ε55ε εἴπή]ο5, πεηµε αιταοπεπα 

εαπάεπα πεππθ εαάεπα πιεάϊσαπιεηία γαἰῖάα αἆ οπηπία : αἴημε 

ἔππο αρρατεδῖέ απαπῃ Ἱππππαπίίεγ ἀῑξίεπί, ποπ νεί]ε αἰϊαιῖά, 

εί πο Ῥο556. 964 [ρτίο π]ο ἆθ Πΐ5ες τεῦας ΡΠοξορμαπίθη, 

πθι Ἱπερίαπι, απί ετασαπίεπα οχίτα Δ 1541, απί αἴθμαπα, 

απ! Ἰπίεπιρεςίταπα ατα τεταπη ἀἱδραίαίίοπεπι ρηία[α. 

η- 

πιθηία ΠΟΠ 5υπέ δαάεπη, Πεθί πιαχίπηο 5Ιπη]ρας εα οοηξίατθ 

εἰεπποηίϊς ἵπ εοη[εςςο 51{: 5οᾶ Π]ογαπι αἰῑα αἰἴογΙπα Πια[οτθΠι 

ΠΙΙΠΟΤΘΙΗΤΕ ρατίειη Ἠαβεπί. Εί Ίοᾳπος αἆμπο ἆθ ςο]ῖ5 τῖτο- 

ταπα οΟΓΡοΓΙΡΗΣ, αἴ πε Ἠωο απ]άρπῃ ρατῖα οπιπῖρα5 αὐϊ 5ἴπιῖ- 

Πα εἰπί » πθηπο [οπιρεταίητα, πεστε οοηβῖςίεηῖα: ἀἴνειςος 

Ρτοῖπάο εξ πιασπ](πάἶπε δἱ δρθοίε Πιοτβος ἵπ Π[5 εχείΣίοιε 

ηθοθςςθ εστί; εἰ αἰία απἶάεπι ςαπαία 655ο {αοϊῖα εἴ οπγαϊῖοηϊ 

Αο Ῥηίπηππι απἶάεπι παίατα οοΓροτΙπα ἃς [επιρεγᾶ- 

ορροτίυπα, αἶῖα απίοπη Ρ]απο ἀεδρεταία, απσβ εἰ εαρίαπίυς 

[αεῖε, αἱ τῖ α πιοιρῖς 5πρετεπίατ. Ῥηΐατο Ιπίίατ [εΏνῖπῃ 

οΠΊΠΕΙΑ, ααί ἴαβοπα, απί ρα]πιοπαπα ποτ Όσα, ααξ ΓάΥΟΓΕΠΙ, 

πι οαπᾶθιπαπε ο55ο ἵῃ οπιπί 6ΟΓΡΟΓΕ εί σεπετε 5Ιπ]]επα, 

ποπ οδί Ἱοπήπαπα Ργπάρηαπα, απἲ ταίῖοπες Παταπι τεγαπα 

ςεαμάιτειῖηέ οἱ εχααϊςϊγεπηϊ : τετατη 1άεπα πιοτρας ἵπ Ίος 

καπαία Γαοῖ]ῖ5 ο5ί, ἵπ αἰῖο πομ Ιἴοπι. Θπεπιαάπιοάσπι, Ραῖο, 

πίσσα 5ἱ Ἰάδπα ἵπ. ἀΐγειςος αστος 5Ράϊσας, αἰίτει ἵπ ϱΑΠ]- 

Ρεδίηῖ, εἴ Ρτοαπᾶο, εξϊπήσαο, εί αρτίσο, εἴ Ῥοπίς τεηί:5 

ορροςίΐο, οἱ οπ]ίο, επασεείητ; Ἰσίππι ραίο, εἴ Ῥίησιε, εἰ 
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τι 
λως δὲ 
λίῳ ἄλλως δὲ ἐν ὕπω εία, καὶ ὅλως διαφόρως χαθ᾽ 

ιν) 

ἑκάστους τόπους" οὕτω δὲ καὶ τὰ νοσήματα παρὰ τοὺς 
ὑποδεξαμένους τόπους ἢ εὔφορα καὶ εὔτροφα ἢ ἐλάττω 

/ ο. / « Ν ς λ {| 

γίγνεται. "Τοῦτο τοίνυν ὑπερθὰς ὃ πατὴρ καὶ ὅλον 

ἀνεξέταστον χαταλιπὼν ἀξιοι πᾶσαν µανίαν τὴν ἐν 
ἅπαντι σώματι ὅμοίαν εἶναι καὶ τὴν θεραπεία» ἴσην. 

ϐ. Πρὸς ὃ δὲ τούτοις τοιούτοις οὔσιν ὅτιτὰ Ἠνναικεῖα 

αμ ἃ πάµπολυ τῶν ἀνδρείων διαφέ έρει πρός τε νόσου 
διαφορὰν χαὶ πρὸς θεραπείας Ελπίδα ἢ ἀπό του ῥά- 

διον καταμαθεῖν: τὰ μὲν γὰρ τῶν ἄνδρῶν. εὐπαγῇ χαὶ 
Ὑ ΄ -- εὔτονα πόνοις χαὶ Χινήσεσι χαὶ ὑπαιθρίῳ διαίτῃ γε Ὑν- 

: ς ς τς 
µνασμἔνα, τὰ δὲ ἔχλντα καὶ ἄσυμπαγῇ, ἔσχια τροφηµένα 
καὶ λευχὰ αἵματος ἐνδείᾳ καὶ θερμοῦ ἅπορία χαὶ δγροῦ 

ἐπιρροίᾳ᾿ εὐαλωτότερα τοίνυν τῶν ἀνδρείων καὶ ταῖς 
νόσοις ἐκκείμενα καὶ τὴν ἴασιν οὐ περιμένοντα καὶ µά- 

λιστα πρὸς µανίας εὐχερέστερα " ἅτε γὰρ πολὺ μὲν τὸ 

ὀργίλον καὶ κοῦφον καὶ ὀξυχίνητον ἔχουσαι, ὀλίγην δὲ 
τὴν τοῦ σώματος αὐτοῦ δύναμιν, ῥαδίως ἐς τὸ πάθος 

τοῦτο χατολισθάνουσιν. 

99. Οὐ δίκαιον τοίνυν παρὰ τῶν ον τὴν ὁμοίαν 
ἐπ ἀμροῖν θεραπείαν ἀπαιτεῖν, εἰδότας ὡς πολὺ τοὺν 

µέσῳ, βίῳ παντὶ καὶ πράξεσιν ὅλαις καὶ πᾶσιν ἔπιτη-- 
Ὅταν τοίνυν αι / Ελ ην» ὐθὶ / 

οευµασιγ ες αργης ενοὺς κεγχωρισµ.ενων. 
/ ε]. / “ λα α / 

λέγης οτι μεμ.ηνξ» προστίθει χατοτι γυνή ουσα μ.ΕΜ.ηνΝΕ, 
πα ολ ρα / ϱ. ων / μμ 

και μη συΥχει ταυτα παντα τῳ της µανιαις υπαγων 
5) ελ πα Ελ πας κο τν ελοο νοκ , 
ὀνόματι ἑνὶ καὶ τῷ αὐτῷ δοχοῦντι, ἀλλὰ γωρίσας, 
ὥσπερ ἐστὶ καὶ ἐν τῇ φύσει, τὸ δυνατὸν ἐφ᾽ ἑκχάστου σχό- 
πει; καὶ γὰρ ἡμεῖς, ὅπερ ἐν ἀρχη τῶν λόγων εἰπὼν µέ- 
μνημαι, τοῦτο πρῶτον ἐπισκοποῦμεν , φύσιν σώματος 

τοῦ νοσοῦντος χαὶ κρᾶσιν, καὶ τίνος ρα. μετέχει, 
καὶ εἶ θερµότερον Ψυχρότερον, καὶ ἀχμάζον  παρη- 

ἃ εως 
θηκὸς, καὶ µέγα ἢ μικρὸν, καὶ πιμελὲς ἢ ὁλιγόσαρχον, 
καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα. Καὶ ὅλως ἄν τις αὐτὰ προ- 

ε. 4 Ἀ 

εξετάση. πάνυ ἀξιόπιστος ἂν εἴη ἀπογιγνώσχων τι 

ὑπισχνούμενος. 
ο κα χω / 2 ΕΕ ΦΑ Ἡ Ἐπεὶ καὶ τῆς μανίας αὐτῆς µυρία εἴδη ἐστὶ καὶ 

Ν Ν 4 
παμπόλλας ἔχει τὰς αἰτίας καὶ οὐδὲ τὰς προσηγορίας 

αὐτὰς ὁμοίας' οὐ γὰρ ταὐτὸν παρανοεῖν καὶ παραπαίειν 

καὶ λυττᾶν καὶ µεμηνέναι, ἀλλὰ ταῦτα πάντα τοῦ 
ω  Ἔ Μ .ω / ”.ν. {3 3/ 

μᾶλλον ἢ ἧττον ἔχεσθαι τῇ νόσῳ ὀνόματά ἐστιν αἰτίαι 
.. Δ 3 νε ψ’ - τω ονὰ ο) ο 

τε τοῖς μὲν ἀνδράσιν ἄλλαι, ταῖς δὲ γυναιξὶν ἕτεραι, 
-ω ο -ω - -- λ 

καὶ τῶν ἀνδρῶν αὐτῶν τοῖςι μὲν νέοις ἄλλαι, τοῖς δὲ γε- 

Υηραχόσι διάφοροι, οἷον νέοις μὲν πλῆθος ὁ ὡς τὸ πολὺ, 

γέροντας δὲ καὶ διαθολ) ἅ ἄχαιρος καὶ ὀργὴ ἄλογος πο 
λάκιεχατ! οἰκείων ἐμπεσοῦσα τὸ μὲν πρῶτον διετάραξεν, 
εἶτα κατ’ ὀλίγον ἐς μανίαν περιέτρεψε" γυναικῶν δὲ 

λ » Δ 4 3 λ / 3 / 
πολλὰ καθιχνεῖται καὶ ῥᾳδίως ἐς τὴν νόσον ἐπάγεται, 

ὀλ δν» ῃ ν Ἀ /͵ 2.” μάλιστα δὲ μῖσος κατά τινος πολὺ Ὢ φθόνος ἐπ᾽ ἐχθρῷ 
εὐτυχοῦντι ἢ λύπη τις ἢ ὀργή: κατ’ ὀλίγον ταῦτα ὑπο- 

ο / 1 »., / 3 /{ / 3 α τυφόµενα καὶ μακρῷ γρόνῳ ἐντρεφόμενα μανίαν ἄπο 
τελεῖ. 

81. Τοιαῦτά σοι, ὢ πάτερ, καὶ ἡ γυνὴ πέπονθε καὶ 
” 
ἴσως τι λελύπηχκεν αὐτὴν ἔναγχος: οὐδένα γὰρ ἐκείνη 

ΧΧΙΧ. ΑΠΟΚΗΡΥΤΤΟΜΕΝΟΣ 

| 

3551. (, 18η, 185] 

ἐν ὄρει καὶ ὑπολίθῳ Ὑπδίῳ» « ἄλλως δὲ ἐν θυση- 1 [ταείις Ἰηᾶο πηπ]Ηρ]εν : αλῑίοτ απ{οπη ἵη πιορίς, οἱ Ιαρίάσδα 
Γεπίαπε 5ο]ο: αΠίει ἵη ἑο αποά 5οΊοπῃ ποη Ἠαβεί, αἴῑοι αἆ 
πιοη[ῖς ταςίςες, εἰ ἵπ ππῖγεγ5απα ρτο ἸοζογΙΠι εσας 

ἀἰνοιεϊπιοάθ. Ρίο γετο θἴῖαπι πιοΡΙ, Ργο Ἰοςῖς απῖ θ05 5ης” 

οἱρίπηέ, απϊ Γαοῖ]ε ααμεςουπί ασ πα πίας, απί ππααρίμ. 
Ἠου Ιβίίαγ Ῥγα[εγίεῃς Ραΐθυ αἰαιὸ αΠΙγΘΓΣΗΠὰ Ιποχρ]ογαίυι 
τοηααεης, Ῥοδίπ]αί ΓαΓΟΓΟΠΙ ΟΠΊΠΕΠΙ, 1. αποσπησε 5ἷί 
60ΙΡΟΥΘ; 5ΙΠΊΠΕΠΙ 6556, 6{ ΡάΓΕΠΙ 6115 οΗΓΑΠΙΟΠΘΙΗ. 

98. Βυῶίοτ Ίο πετο, απ 5υη{ ε[αδηιος1, Ὠ]αά οίαιη 

{ασ]]α ο5ί αἲ ἱπίε]Ησοπάαπι, οοΓροτα ππαΠοῦεῖα Ρ]ΗγΙπΊΗΠῃ ο 

νιτηρης ἀῑδίατα, ἴππα αἆ πιοτρῖ ἀῑ(εγοπίατα, απ αἲ 8Ρθπι 

γε] ἀεξρετα[ίοποπα ουπγα[οηίς. ΥΙΤΟΤΗΠΙ 4π]ρρθ ΟΟΓΡΟΓ 50- 

Ἰάα, πδγγοσδα, Ἰαροπίβας οἱ πιοµοηπῖρις οἱ 5αράΙαΙ νῖοίι 

οχοτοϊίαία :. αἰίετα γετο 5ο]αία, πιο]]ία, ἵπ απιρτα παϊηία, 

αἶρα. ςαηφα]πίς οἱ οα]οτῖς ἀείεεία αἱ Ἠπιοιῖς απεπία: 

πιασῖς ργοϊπάα, (παπῃ 5απί γΙτῆἶα, ορποχῖα αἱ εχροξίία ΠΙΟΙ- 

Ρἱ5, εί οπταοπΠεΠα πο 5αςΠπεηίία, εί αἲ {ατογες ργςθνῖπι 

πιασὶς Ἱπο]παία. ΟΠΠ οπίπα πππ]ίαπα ἱγασππάία Παβεαη! 

αἱ Ιοτ]ία[ϊς, οἱ να]άο εἴπί Πτηαβί]ες, οοτρονίς ααίθπι ΡαΓΙΠΟ 

τοβιαςΗ, [ασ]]α 1η Ἠππο πιοτΡ τη Ἰαβυπίαγ. 

29. Τημαςίαπα 6γσο Γαθ{ α πηεα[εῖς 5ἰπι]επι π{τοΓΙπισπε 

ουΤΑΠΟΠΘΙΗ Ῥοδέ6Γ6., 41ΗΠ1 5οἶαπαά5 ἆπαπα πππ]έηπα Ἰηίθυςης 

Ἰπίοι «ος απῖ γΙία ἰοία εί οπιηῖρας ασΠοπῖρας οἱ ια ῆς 

οπιηίρις κίαπι α Ρη]ποΙρίο 5ἶπί 5εραταΙ,. ΟπΠΠ1 6γσο ἀῑεῖς 

θαΐΏ Γπτογο, Ἠος αἀάα, ππάετοπα {ΠΤεγε: πει εοπ[{απο Ιδία 

οπηπῖα 5Ώ Παγογῖς ΠΟΠΊΘΠ 6ΟΡΘΗ5, αποά αππῃ Ἰάειπσπε γῖάς- 

{ας 5εᾷ 5εραία, αἱ είίαπα οί η παίητα, ας ἔππα απἷᾶ Τη ΠΠο- 

αποσπο Πο Ῥορδῖέ, οοηρίάθτα. Νο5 εἰεπίπι, αποά Ππ]ῖο 

οτα[οπῖς Ἰ]ας πια ἀἴσετα πηθπη]ηϊ, Ῥηπησπα γ]άεπηας παίι- 

ται εοτροτίς εί Γοπιρεταιπεπίαπας εἰ ο]α5 απαΠἰαῖῖς ρ]ας 

λαβοαί, οἱ αἴταπα οαΠαἷας απ΄ [Πρίάϊίας, πιαίατα» οίαΙἰς απ 

Ίαπη Ἰπο]Ιπαίας , πΙᾶσΏΠΙ 4Π ΡᾶΥΥΗΠΙ, Ρίησήθ απ εχἰεριαίπα, 

αἱ οπιπῖα ἵπ ϱ0 6ΕΠ6ΓΕ. Ἐέδαης 5ἱ απῖς ἰδία απίο εχρ]οχαγε!, 

Π46 οπηπῖπο ἀἴσηις Γαεγῖί, 5ἶτθ 8ΡεΠΙ 5ΠρεΓεξςς5θ περεί, 5ἶτε 

Ῥτοπηϊίαί αΠαπ]ά. 

30. ΟΩπαπάσσπΙᾶεπα εἴῖαβι Γαγουῖς 1ρδία5 5εχορηί 5ηηί 

«Ροοΐε», ἴαιο Ῥ]υτίπηας Ἰαῦεί οπιςας, πο αρρεΙαἴοπίρης 

απἰάεπι κἰπι]ες: Ἰθ(πο οπίπῃ 1ά6πι θδι ἀεδίρετε, ἀεῄταγε, 

γαῬίοδιπη 6556, Γαγθτθ 5ε Ίος οπιπῖα γε] α5ρετῖον!5 τεὶ πηῖ- 

Πουῖς πιογβῖ ποπιῖπα δυπί. Τιπῃ οα1ςος ἵη γἱγὶς αἴα», αἰίαν ἵη 

πη]{ογί δις : ἱρ5ογηπισ πο Υίγογαπι α[ῖαν π Παγεπίθης, ἀἴνογτα 

Τη φοπῖρης; γονῖ οαδα., ἵη ᾖαποπίρας τοάυπάαπ[ῖα Ῥ]εγαπῃ- 

απες ἵη «οπίρις Υενο αἱ εα]απιπία Ἰπίεπιρερίίνα, εί γα το- 

παβῆ]ίς Ίτα, εοπίτα Γαπι]ίηγος «ρε ΙησιποΠς, Ῥείπιο Ρεγίητ- 

Ῥαγο 5ο]θί απίπαπι, ἀθϊπᾶς ραυ]απι ἵη ΠΙΓΟΡΕΠΙ γεγίετθ. 

Μιίθιος απίθπι πιπ]ία Ἱπβοδίαπί οἱ [αοῖε ἵπ Ίππο πλατ- 

Ῥηπα οοπ/οπηί, ππαχίπιο ΥοΓΟ οὔΐαπι οοπίτα ααπεια γε- 

Ἠθππθης, απί Ἱηγίαία αἄτοτδιας ἱπίπιῖσππα {ε]ίσρπα, απ! ἀο1ο 

αἰϊφαῖς αι Ίνα : πας ραπΠἱα πι 548 οἰπεηίρας απαδί βΗςξτ- 

Έα, οἱ α[ία Ίοησο {ΕΠΠΡΟΤΕ , ΓΙΤΟΓΕΠΗ ε[οϊηῖ. 

51. Ταϊῖα, Ραΐος, αχοτὶ 4ποᾳπο Έα εγεπετιηί, εἰ [ος 

ΏπΙΡΕΓ αἰἰπαῖᾶ Ί]απι ἀο]ογο αΠθοῖί : ΠΕΠΙΠΕΙΗ οπῖπι Π]α οὖς- 



(11. τδο 157) 
Δ - 

ἐμίσει, πλὴν ἔχεταί γε καὶ οὐκ ἂν ἐκ τῶν ώς κε μον α/ πε ο αμα. ἄλλ 
ὑπ Ἰατροῦ θεραπευθΏναι δύναιτο: ὥς εἴ γε ἄλλος τις 
ὑπόσχοιτο, εἴ τας ἁπαλλάξ εις, µίσει τότε ὡς ἀδικοῦντα 

ἐμέ. Καὶ μὸν. κάκεῖνο, ὠ πάτερ, οὐκ ἂν ὀχνήσαιμι 
εἶπε εν, ὅ ὅτι εἰ καὶ μὴ τελέως οὕτως ἀπέγνωστο, ἀλλά 

πο 
τις ἔτι σωτηρίας ἐλπὶς ὅτ πεφαίνετο, οὐκ ἂν οὐδὲ οὕτω 

ον ΄ 3) - - 3 3 

αδίως προσηψάµην οὐδ) αὐ προ γε έρως φάρµακον ἐγχέ έαι 
ἐτόλμησα δεδιὼς τὴν τύχην καὶ τὸν παρὰ τῶν πολλῶν 

"Ορᾶς ὥς οἴονται πᾶντες εἰναί 
πρὸς τοὺς προγόνους πάσαις μητρυιαῖς, κὰν ὥσι χρη- 

Ν 

σταὶ, καί τινα αουνὴν μανίαν ταύτην γυναικείαν αὐτὰς 
τσ 

με μηνέναι» Τάγ 4 ἂν οὖν τις ὑπώπτευσεν, ἄλλως χωρή- 

σαντος τοῦ καχοῦ καὶ τῶν Φαρμάκων οὐ 
χαχοήθη καὶ δολερὰν τὴν θεραπείαν γεγονέναι. 

Καὶ τὰ μὲν τῆς γυναιχὸς, ὦ πάτερ, οὕτως ἔχει, 

καὶ πάνυ σοι τετηρηκὼς έχω; οὔ πι 

μυριάχις πίη τοῦ φαρμάκου" διὰ τοῦτ᾽ ἐπιχειρεῖν οὐκ 

ἄξιον, εἰ μ. πρὸς µόνον τὸ ἀποτυχεῖν µε ον. 
χαὶ κακοδοξία περιθαλεῖν θέλει. Ἔασον ὑπὸτ 

τεχνών φθονε στης ᾿Εὰν δέ µε ἀποκηρύξης πάλιν, 
ἐγὼ μὲν καίΐτοι πάντων ἔρημος ̓ Ὑενόμενος, οὐδὲν κατὰ 
σοῦ δεινὸν εὔξομαι. Τί δ᾽ ἂν, ὅπερ μὴ Ἰένοιτ το, αὖθις 

ἡ νόσος ἐπανέλθῃ; ---- φιλεῖ γάρ πως τὰ τοιαῦτα ἐρεθι- 

ζόμενα παλινδρομεῖν ---τί µε πρᾶξαι ίσες θεραπεύσω 
τε καὶ οὔ ποτε λεί είψω τὴν τάξιν, ἣν 

τοὺς παϊῖδας ἔταξεν ἡᾗ φύσις» οὐδὲ τοῦ γέ ένους τὸ ἐπ᾽ 

ἐμαυτῷ ἐπιλήσομαι. Εϊτ ἂν σωφρονήσῃς, αὖθις ἄνα- 
λαμθάνειν πώποτε πιστεῦσαί µε δεις Ὃρᾶς., ἤδη καὶ 

ταῦτα ποιῶν ἐπισπᾶ τὴν νόσον καὶ ὑπομιμνήσχεις τὸ 
πάθος. Χθὲς καὶ πρῴην ἐ ἐκ τηλικούτων κακῶν ἄνα-- 

/ δν ας ος - ο είνα, Αν 
σφήλας δι τείνῃ χαὶ βοᾶς καὶ τὸ µέγιστον, ὀργίζη καὶ 

ω 

ο 

/ 
δυσφημίαν. τν μῖσος 

δυνηθέντων, 

δις 
πε ῥᾶον ἕξει, καν 

ὺν ὅμ.ο- 

μὲν εὖ ἴσθι καὶ τό 
το 
- αξ 

εν 9 
πρὸς µῖσος τρέπη καὶ τοὺς νόμους ἄνακαλεῖς, Οἴμοι, 

ο / 

πάτερ, ταῦτ᾽ ἣν σου καὶ τῆς πάλαι µανίας τὰ προοί-- 

ΧΧΧ. 

ΦΑΛΑΡΙΣ ΠΡΩΤΟΣ 

1. Ἔπεμψεν ἡμᾶς, ὦ / ὢ Δελφο .ὁ ἡμέτερος ὃ δυνάστης 

Φάλαρις ἄξοντας τῷ θεῷ τὸν τὂρον. τοῦτον χαὶ ὑμῖν 

διαλεξοµένους τὰ εἰ ἱκότα ὑπέρ τε αὐτοῦ ἐχείνου καὶ τοῦ 
ἀναθήµατος. Ὃν μὲν οὖν ἕνεκα ἤκομεν, ταῦτά ἐστιν" 

5 αἳ ὦ σι τν 
ἃ δέ γε πρὸς ὑμᾶς ἐπέστειλεν, ταῦτα: Ἐγὼ, φησὶν, ὦ 

ο ο 6ο ο 
Δελφοὶ, καὶ παρὰ πᾶσι μὲν τοῖς Ἑλλησι τοιοῦτος ὕπο- 
λαμθάνεσθαι ὑποῖός εἰμι, ἀλλὰ μὴ ὁποῖον ἡ παρὰ τῶν 

ο σω ν' / 

μισούντων καὶ φθονούντων φήμη ταῖς τῶν ἀγνοούντων 
. η -ω /. ἀκοαῖς παραδέδωχεν, ἀντὶ τῶν πάντων ἀλλαξαίμην ἂν, 

μάλιστα δὲ παρ᾽ ὑμῖν, ὅσῳ ἵεροί τέ ἐστε καὶ πάρεδροι 
τοῦ Πυθίου καὶ µόνον οὗ σύνοιχοι καὶ ὁμωρόφιοι τοῦ 
θεοῦ. "Ἡγοῦμαι γὰρ, εἰ ὑμῖν ἀπολογησαίμην καὶ πεί-- ή η . τ 

΄ σ λὶ ς .ω λ - ζλλ ᾳ σαιμι µάτην ὠμὸς ὑπειλῆφθαι, καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασι 
δι ὑμῶν ἀπολελογημένος ἔσεσθαι. Καλῶ δὲ ὧν ἐρῷ 

λ [ἡ λ αν ΄ -. ὃ 3” το δύ ες λ /{ τὸν θεὸν αὐτὸν μάρτυρα, ὃν οὐκ ἔνι δή που παραλογί- 
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παρόντων 1 ταί : γεγαπίαπἹεη {επείατ, πεσαε, αἱ ημπο 5αηῖ τος, πησβ]οῖ 
υ 

ορεΓα Ῥοΐεςί 5αμα!. Οπ.Τ8 5ἱ απῖ αἰἴας «αδοορεν!!, 5ἱ φας 

Ἠμεταγοτῖ{ εαπῃ, ἵηπῃ οᾷἱο πα, {απαπαπα Ἰπ]απία αποἴοτοΠ, 

ῬεγδεΠυθίθ. Οµῖη Π]πά αποππο, Ραΐθι, ποή ρἱσοῖέ ἀῑκίςςο : 

εἴῖαπη 5ἱ ΠΟΠ Τία Ρ]απε ἀθδρεταία τες ο5σοί, 5εἆ ασια αάΠπο 

«α]α]ῖς 5Ρες α[[η]σεγεί, πο 5ἷο απἰάειη Τία {αοῖ]ο αἰήησετοπι, 

που Ῥτοπιίο πιο(ἰσαπιοπίαπα απάεγοπα Ιππάεταθ, [ογίΙΠαΠΙ 

οτί» ο Ἱπιπηποπίθπα α πες Πη[αμηίαπα.  ἱάσς αἱ ΟΙΠηΠΕΣ 

ατρϊγοηίαγ ο55ε (ποάἁαπαῖῃ ρηϊνῖσπος οὔἵππα πονογοῖς ομηη]- 

Ρα5, απαπ{απανίς Ώοηαβ 5ἶπέ, εἰ εΟΠΙΠΙΙΠΘΠΙ αποπιάα Πα Π]]- 

Πεβτοπα ΒαγΟΓΕΠΗ ΟΓηΠΕ5 Γατογε 2 Ἐασῖ]ε Ισίίαν αῑᾳαῖς, 5ἱσθεις 

πηΚ]ΗΠή εγεπῖαί, πθο Ῥοίθη[ῖα 5αἲῖς οἶπί ππεάϊσαππσπία, 5αδρί- 

οείαπ πια]ίσπαπα ἳ 5αΏάοἶαπα οπταΠΙοπεπι [η]ςςο. 

9». Τία 56 λαβοεηέ, Ραΐες, τε αχοΓῖς ἰπῶ» αἱ ροδέ αοτῖίες 

ἸηςΒαίαπι οὐδοτγαίίοπεπα ΕΠὶ ἀῑσο : παπαιαπα Ί]α Ἱαρεβίε 

πιο]ία5, ϱἳ ἀεεῖος πηῖ]]ες 4ᾳ πιεβϊοῖπα Ῥϊροιί: Ῥνορίογθα 

εοπανί ποπ οί ορεΓῶ Ῥγείῖαπα, ηῖςί η1θ αἆ Ίου 5οἶαπῃ πῆσες, 

π{ῖ εχοίάαπα οοπαία, οἱ Ἱπ[απιίαπα νὶς πμῖ οοπίτα[ρτθ. Ῥα- 

ἵετο αἱ Ἱπτίάεαπ{ πηῖ απίῖς αοπησ],  8ἱ Υθτο ἆθπιο πιο αὖ. 

ἀϊσαγετίς, πΙμΙ] οηἱάσπα, Ἠοοί ἀοδοτίας αὖ οπιπίρας, πια] πι 

ΠΡΙ Ἱπιρτεζαβος.. Οπῖά κἳ γετο, αποά αΏοπίπος, τεάθαξ 

πιοτρι5» 5ο]επί οηίπῃ σποάαπηπποᾶο {αΐία, ἳ Πποπίαν, 16- 

εαπνεία: απἷά ἔαπα πηϊμῖ Γαοοπάσπη οι Οπταῦο απἰάσπα 

απο εἰῖαπα, Ώεπε πογενίς, οἱ ςία[οποεπα, ἵπ απα εοΠοσαγΙΕ 

παΐυνα ΠἨοΓο5., πΙΠ(ΠαΠΙ ἀθδεταπ1, πε(πε πΠ( Παπ σοποτῖς 

πηοί ορ νῖσοας. Ώο]πάε αβῖ τεδῖριοτῖς, απ. τάγδ5 αλα πππάο 

ἴε τεοβρίαΡΗπὴ ππο ογεάοπά σπα ο5ί». Ὑἱάεπ)5 Ίαπι ἆππι ἰδία 

[αεῖς, ατορςδῖς ΠΙΟΥΏΗΠΙ , εἰ ππα]απη απιαςῖ ἄἀππΟΠε5.  Ἠετὶ 

εἰ πιδΙας[ετίῖας ο ἴαπ[ϊς πια]ῖς τευγοαίας. οοπ[ομαϊς, οἱ οἷα- 

πια», εξ, απο ππακΙΙπη, ἱταςοστῖς, οἱ αἆ οὔἵππα γετίοτῖς, 

εἴ]ερες Ιἴογαπι αἆνοσας. Ἠσὶ πι! ραΐου, ἰαἰῖα οια{ οἰῖαπι 

εαρεπίοςῖς Γαγουίς (πα οχογάῖα ! 

ΧΧΧ. 

ΡΗΛΤΛΒΙΡ ΡΒΙΟΠΗ. 

1. ΜΙΦΙΕπος, Ώε]ρῃηῖ, ἀγπαρία ποςίετ Ῥμα]ατίς, αἱ [ογτο- 

της 4εο {αυταπη Ἠππο, εί αριά γος, σπα ορροτίηπα γἱάθ- 

τεπίς, ἆε 1ρ5ο ραπῖίεγ ἃο 46 ΠΙΙΠΕΤΟ ἀῑδθγετοπιας. Οπ]α5 

1ῖίαν τε στα[ῖα γομίπαα5, Ἠσρο οξί : απσρ απίοπι γοβῖς πΠ- 

οἶαηῖ ᾖης»ῖῖ, ἰδία τ Ἐππίάσπι, Ἱπαπί, Ἠε]ρῃῖ, απαπι αριά 

0ΠΊΠ65 ἄγῶοος {α]ΐ5 Παβενί απα]ῖς δηπα, πον απαἶθια ουία αἲ 

Ἰπϊπηϊςϊς αἱ Ἱην]αϊς [απλα ἰσηογαπ {σπα αππῖρας {γαβῖα[ , τει 

οπιπῖρας τοεππετῖπα, ἔαπι Ἱπρηϊηαϊς αριά τος, αποπίαπα εἰ 

5αογοδαπο(ῖ ο5ίῖς., εί αοεο]ῶ ΥἰΙ, εί ἰαπίαπι ποπ. οοπίι- 

Ῥογηαίες 518 οοάσπα {εείο ἀᾳῖ. Αγρίτου οηπα, 5ἳ Ῥτοβατθ 

γοβῖς οα1Ι5ΔΠὰ Ρο55ῖπα» εἰ Ῥεγςιαάθτθ, {6πΊθγο ΓΙ εΙεΠα πῃα 

ριατῖ, θίῖαπα γε]ααῖς οπιπίρης Ῥετ τος ππε {0Γ8 Ρυγσαίιπῃ. 

Αάγοςο ααίεπΙ εονάπα (πα ἀἴσαπα {εσίεπα ἵρευπι ἆθιπα, ααὶ 

ΏΟΠ Ροέε5ί ΠΙπΙΙΓΙΠΙ αγπα{ο. 5ΕΓΠΙΟΠΕ [α11, τί πιεπάαοἱ 0Γ8- 



850 λος 

σασθαι καὶ ψΨευδεῖ λόγῳ παραγαγεῖν' ἀνθρώπους μὲ 

(ὰρ ἴσως ἐξαπατῆσαι ῥάδιον, θεὸὺν δὲ, καὶ μάλιστα 

τοιοῦτον, διαλαθεῖν ἀθύνατον. 

9. ᾿Ἐγὼ γὰρ οὐ τῶν ο ἐν Ἀκράγαντι ὢν, ἀλλ᾽ 

εἰ καί τις ἄλλος εὖ Ὑεγονὼς χαὶ τραφεὶς ἐλευθερίως χαὶ 

παιδεία - προσεσγηχὼς, ἀεὶ διετέλουν τῇ μὲν πόλει δη- 

μοτικὸν ἐμαυτὸν παρέχων, τοῖς δὲ συμπολιτουομένοις 

ἐπιεικὴ καὶ μέτριον, βίαιον δὲ ἡ σκαιὸν ἢ ὑθριστικὸν ἢ ἢ 

αὐθέκαστον οὖδεὶς οὐδὲν ἐπεκάλει µου τῷ προτέρῳ 

ἐκείνω βίῳ. Ἔπε ιδὴ δὲ ἑώρων | τοὺς ταναντία μοι πο- 

λιτευομένους ος εύοντας καὶ ἐξ ἅπαντος τρόπου 

ἀνελεῖν µε ζητοῦντας ---- διήρητο δὲ ἡμῶν τότε ἡ πό- 

λις --- μίαν ταύτην ἀποφυγὴν καὶ ἀσφάλειαν εὕρισχον, 

τὴν αὐτὴν ἅμα καὶ τῇ πόλει σωτηρίαν, εἰ ἐπιθέμενος 

τῇ ἀρχ] ἐκείνους μὲν ἀναστείλαιμι καὶ παύσαιμι ἐπιβου- 

λεύοντας» τὸν πόλιν δὲ σωρρονεῖν κάταναγκάσαιµι- 

καὶ ἦσαν γὰρ οὐκ ὀλίγοι ταῦτ ἐπαινοῦντες, ἄνδρες 
μέτριοι καὶ φιλοπόλιδες, οἳ καὶ τὴν γνώμην ἤδεσαν 

τὴν ἐμὴν καὶ τῆς ἐπιγειρήσεως τὴν ἀνάγκην. Τούτοις 

συναγωνισταῖς χρησάµενος ῥᾳδίως ἐκράτησα τῆς ἐπι- 

ος 

:.Τοῦντεῦθεν οἳ μὲν οὐχέτι ἐτ τάραττον, ἀλλ’ ὑπή- 
χουον, ἐὼ δὲ Ἴρχον ἡ πόλις ὃ δὲ ἀστασίαστος Ἡν. Σφα- 
γὰς δὲ ἢ ἐλάσεις ἢ δημεύσεις οὐδὲ κατὰ τῶν ἐπιθεέου- 

κα εἰργαζόμην, καίΐτοι ἀναγκαῖον τὰ τοιαῦτα 

τολμᾶν ἐν ἀριῇ τῆς δυναστείας μάλιστα" φιλανθρωπία 

γὰρ καὶ πραότητι καὶ τῷ ἡμέρῳ καξ ἰσοτιμίας θαυμα- 

σίως ἐγὼ ζλπιζον ἐς τὸ πείθεσθαι προσάξε εσθαι τούτους. 

Ε0θὺς γοῦν τοῖς μὲν ἐχθροις ἐσπείσμην καὶ διηλλάγμην, 

χαὶ συμθούλοις καὶ συνεστίοις ἐχρώμην τοῖς πλείστοις 

αὐτῶν. Τὴν δὲ πόλιν αὐτὴν δρῶν ὀλιγωρία τῶν προε- 

στώτων Ὃ ας τῶν πολλῶν κλεπτόντων, μᾶλλον 

δὲ ἁρπαζόντων τὰ κοινὰ, ὑδάτων τε ἐπιρροίαις ἄνεκτη- 

σάµην καὶ οϊκοδομημάτων ἀναστάσεσιν ἐκόσμησα χαὶ 

τει(ῶν περιθολῇ ἐ ἐκράτυνα χαὶ τὰς προσόδους, ὅσαι Ἴσαν 
κοιναὶ, τῇ τῶν ἐφεστώτων ἐπιμελείᾳ ῥᾳδίως ἐπηύξησα 

καὶ τῆς νεολαίας ἐπεμελούμην καὶ τῶν γερόντων προῦ- 

νόουν καὶ τὸν ὃημον ἐν θέαις καὶ διανομαῖς χαὶ πανη- 
γύρεσι χαὶ δηµοθοινίαις δγον, ὕθρεις δὲ παρθένων ἢ 
ἐφήθων διαφθοραὶ ἢ ἢ Ἰυναικῶν ἀπαγωγαὶ ἢ Ἆ δορυφόρων 

ἐπιπέμέψεις ἢ. δεσποτική τις ἀπειλὴ ἀποτρόπαιά µοι 

τν ἀκοῦσαι ἦν. 
δη δὲ καὶ περὶ ποῦ ἀφεῖναι τὴν ἀρχὴν χαὶ 

Ὃ θαι τὴν δυναστείαν ἐσκοπούμην, ὅπως µόνον 

ἄσφαλῶς 

αὐτὸ χαὶ πάντα πράττειν ἐπαχθὲς Ίδη χαὶ σὺν φθόνῳ 

ἐδόχει µοι εἶναι" τὸ ὃ ὅπως μηκές τι τοιαύ-- 

της τινὸς θεραπείας δεήσεται ἆ πόλις, τοῦτ᾽ ἐζήτουν 
. 
ἔτι, 
τε συνίσ 

παύσαιτο ἄν τις ἐννοῶν, ἐπεὶ τό Ἶς ἄρχειν 

χαμ.ατη ρὸν 

οι Καῑὼ μὲν ὃ ἀργαῖος περὶ ταῦτα εἶχον, οἳ δὲ μὴ 

τ) ἐμὲ καὶ περὶ τοῦ τρόπου τῆς ἐπιόου- 
δεν ; 

λῆς καὶ ἀποστάσεως ἐσχοποῦντο χαὶ συνωμοσίας συν- 
; 

εκρότουν 
καὶ ὅπλα Ίθροιζον 

καὶ χρήματα 
ἐπορίζοντο Δ Ἀ ως» 

/ 3 5. ο κ. ᾽ 3 Δ ς / 

καιτοὺς αστυγείτονας ἐπεχαλοῦντο καὶ εἰς τ τα Ἑλλά- 

δα παρὰ Λακεδαιικονίους καὶ Ἀθηναίους ἐ επρεσΏ 

πω ταντο Ε 

ῥεύοντο" 

ΦΑΛΑΡΙΣ δ,.Ἀ. 2 ----ᾱ- (4 16υ - τοι) 

{οπο ἀτουπηγεηϊγί : Ἠοπηῖπος επῖπι {α]εγο Γαοἳἱο [ογἱαςςα 

Γαεγέ, 4θιπῃ απἴεπα, Ῥπβδεγιῖπα Ἠηπο αἱ απἶς Ἰαΐσαί, Που 

ΏΟΠ Ροίρ»ί. 

2. Ἐδο αβΙπα ΠοΝ ἱρπορῆίαπι Απιϊσοπι απας, «ες 5ἱ απῖς 

αἴας Ῥομα παίας, εἰ εἀποαίας Πρεγαμίευ, εἰπαΙίκαιι ἀο- 

οἰπίπα απῖ απῖπιαπα αρρμοπθγΙΠα, 5ΕΠΊΡΟΓ ΡορΗ]ατθΠ Π]θ ἵη 

ονίίαίο ρταδ{1, Ικαια, απϊ ΠΙΘΟΙΠΗ ΤΠ περαβ]ἶσα γειςανθη- 

ἴπτ, «σαπη εἰ ποεταίαπα: γίπι απἴεπῃ α πι [αείαπα, απ 

5ἰπίκίογίαίεπα, απί 5αρετβαπα οοπίαπιθ]ίαπα, ααἲ πἰπηῖαπα 

Ῥογ{πασίαπα αἲ ΕΠ ομηπία αγ γΙαπα το[εγοΠίθΠΣ, ΠΘΙΙΟ 

ππ(ατη ΤΠ ργ]οΓί Ί]]α ν]ία πηθα αοοιδανῖέ. ΟΠΗ ΥοΓο γ]ᾷθ- 

16Η αἀγειδατίος ἵπ τεριας ρυυ]ίοίς ασοπάῖς Πθος. Ἰηίάῖας 

πηηί 5ίγήθγο οἱ ουηηῖ πιοᾶο Πθύθπη Πηθαπ] 4π1γοτο (ἀἰβεῖα[ϊς 

απίεπα {Πα ποδίτα γεχαραίαγ εἰγίίας), 5οἶαπα Π]αά ρετ[ασίαπα 

αἱ 5ου {αἴοπα ἹηγεΠῖ, ααπάεππαο ςἵπια] εαἰαίοπι οἴνια[ϊς, 

5ἱ γιπά]εαίο πηί Ἱπαροπίο, ἴππα Ἠ]ος 6ΟΠΠΡΟΞΟΕΤΕΠΙ θἵ 16- 

ΡιΙΊΘΓΘΠΙ Ἰης]άἰαίοτες, ἵππῃ οἴγΠαίεπα 5απα 5οηῖ οοπςΏῖα 

6οΡοτθπΙ. Ἐταπί οἰοΠίΠι πο Ραιοί απῖ ἰδία Ἰαπάατοηί, υ ΙΓ 

πιοάρτα[Ι οἱ οἴνιαίἰς αππαπίος, απ οἱ οοΠΣΙ ΠΠ 5εἴτεῃί 

ΠΊΘΙΠΗ οἱ οοπαίας 1]]ας ποορςΣΙαίθπῃ. Ἠϊςου αὐ[αίοιῖνας 

Ἡδις., [πο] οοσῖία ροι[ος]. 

ὃ. ΑΡ 6ο πάς ἴεπηρογε ΠΠ] ΠΠ απαρῃας {πγβατε,, 5εὰ οἳ- 

5οᾳυἱ: ΙΠΙΡΕΓΙΙΠΙ Ύθγο 6Ρο {6πεγε, αγίας Ίρεα 5οὐΠΠοπῖρις 

55ο Ἰρογα. Οπὐρά6ς αμίοπα απ οχῖτα, απ{ ραβ]σαίοπος Ώ0- 

ΏΟΓΗΠΗ , ΠΕ 6οπίτα 605 πίάεια, απ Ιη5Ιάἷα1 πα Παεταη!, 

ακογοθβαπα, απαπαιαπΙ ποορδσατίαπα οί ἵαμα αιἆθτα, ἴπ 

Ρηπο]ρίο ροΐεδίαἶς ππαχίπιθ. Ἠυππαπίίαία οπίπα, ε{ ππα- 

εαθίπάἶπα, οἱ πηΙ αἴαιο οἶνΗΙ ταίῖοπε 605 [τασίαπα!, πηΊῇσρ 

5ΡοΓαβαπα αἆ ομδεφ απ 1]ος π1ο τοασίαγαπῃ.. 0µαΓ6 68- 

Ἰεηίει Ιπάιοῖῖς δἱ ρασο [αοία οοπεϊαία5. 51π1 Ποδρας. ος 

οοης[]ῖο αίαια εοπγ]οία Ρ]εγοταπησαο πίερατ. Ττρεπα ροιτο 

ἵρδαιη γιάσης τπασϊςίγαίπππα. πορ]ἰσοπίία ρεγαϊίαπα, (πα 

νυ]δο Ἠομηΐπες Γα15, το] ταρίπῖς Ῥοίία5, τει ραβ]ίσαα 

ναδίατοηί, Ἠίπο ααιρἀ πείρας τουτεατ!, πο αθΙῑΠοϊς οχεῖ- 

{ας ονπαν!, Ἠϊπο πιαπῖρας οἰγομπαροδί{ς πιππῖν!, ρ)ή- 

Έ05ᾳπο Τοβία5 6ΟΡΙΠ1, 41ος Ῥγο[οοἳ, οπνα ααχὶ [αο16, οἳ 

Παγοπία(ς οµγαπα 5ι5οερῖ, οἱ Ργοδρίεῖεραπι 5επΙΡ5, εἰ Ρο- 

Ῥα]απα «ροσίασμ]1ς, οοηρίαγῇς, ἀἴεριις Γε5ίῖς εί αρη]ς ρ)]]- 

οἳν ἀαποβαπη : ΥΓσΙΠΙΠα Υεγο οοη{ππηδΠας, απί οογγαρίίοπος 

αἀο]εδεσπίππα, απί εοπ]ασες Ῥογάποία., ααί ἱπηπιῖς»ῖ 5αἱθ]]]- 

{σ5, απ Πογί]ος πηῖπα», τες εγαπί απαία εἰἶαπι πλ αοπη]- 

παΡΙ]Ε5. 

4. ΠαππΠπο ἆς ἀἰπιίοπᾶο Ιπιροτίο, 4ο Ροεδίαίθ ἆερο- 

πθμᾶα οοσίίαβαπα, Πιᾶ 5ο] απη ἀε[ρεγαμς, αποπιοᾷο 5εοαΓό 

Ίου {ασθτο ᾳπἱς Ρος5οί ; σαι ίρδαπη ΠΠρεγαο εί ἄσθτε οηηία 

Ίάπὰ ππο]αςίαπα πηϊηῖ οἱ οὐπη Ἰηγ]άία Ιαμογίοδαπη ΥΙάεγείΙΓ: 

Ίου αἆμιο αποργεβαΠα, 4ποπιοάο 6ο αἀάποί γες Ροξρεί, 

αἱ {αἱ φααᾶαπι οπγα(ίοηα ποι. απηρ]ίας Ἰπάϊσεγοί εἰνίας. 

Αίμα οσο, απίίαπα πἰπαίαπα οἰπιρ[τοϊίαἰἶ Ἡοππο, Ἠας απ][α- 

γα: αἱ ΤΠ] απ οοπίτα Π1θ 6οΠδΙΙσ6τΕ, ἄο ἆ6 1η5ἱ4ἱάΓΗΠΙ 

ἀο[οσμοπίδᾳαο Τα[ίοπθ ἀἱδρίοστο, οἱ 6οιΠραταΓθ ϱοπ/ηΓαίο5, 

αἱ αγπιᾶ 6ΟΠΣΕΤεΤΕ, δἱ εοπίοιτο Ρδευπίας, εί γἱίπος αἆγο- 

σατο, 6ἱ ἵπ Ετῶοἶαιη αἆ ραιίαπο5. Α{μοπίοησεξαπε Ιεβαίοῦ 
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ο ερ) ο οὐκονς εἳ οθείην, ἑλεδοχτο πὃ 
ἃ μὲν γὰρ περὶ ἐμοῦ αὐτοῦ, εἰ ληφθείην, ἐδέδοκτο ἤδη 

ς κ 
ε. αὐτοχειρία διασπάσασθαι ἠπείλουν αὐτοῖς καὶ ὅπως 

/, ς , σος 
χαὶ ἃς χολάσεις ἐ ἐπενόουν, δημοσία στρεθλούμενοι ἓ 

πον. 

Ί 6 τε ὁ Πύ τιοι ο τὴν ἐπιθ ουλὴν, καὶ μάλιστ ἄά γε ύ- 

θιος ὁ ὀνείρατ ἄ τε προδείξας καὶ τοὺς μηνύσοντας ἕχαστα 

ἐξεῖ-. ἐξεῖ- 
- να 

Τοῦ μὲν δὴ μηδὲν παθεῖν τοιοῦτον οἵ θΞοι αἴ-- 

ἐπιπέμπων. 
αᾳ οφ Κος ο τον 

5. ᾿Εγὼ δὲ ἐνταῦθα ἤδη ὑμᾶς, ὦ Δελφοὶ, ἐπὶ 
6 

τοῦ 

αὐτοῦ δέους νῦν τῷ λογισμῷ γενοµένους ἀξιῶ περὶ τῶν 

τότε πρακτέων µοι συμθουλεῦσαι, ὅτε 
ληφθὶ οἱ τῶν 

Ηρὸς ὀλέγον οὖν τῇ Ἰνώμῃ ες Ἀκράγαντα 

παρ' ἐμὲ ἀποδημήσαντες καὶ ἰδόντες τὰς παραρχεμᾶα 

αὐτῶν καὶ τὰς ἀπειλὰς ἀκούσαντες εἴπατε τί δεῖ 
φιλανθρωπία μι πρὸς αὖ 

καὶ ἀγέχεσθαι ὅσον αὐτίκα 

ὕστατα; μᾶλλον δὲ γυμνὴν ἡ 

τὰ ρίλτατα ἐ ἐν ὀφθαλμοις 

τοιαῦτα πάνυ ἡλιθίου τινὸς εἶναι, γενναῖα δὲ καὶ ἂν- 

δρώδη διανοηθέντα καὶ γολὴν ἔμφρονος καὶ ἠδικημένου 
ἄναλαθόντα μετελθεῖν ἐκείνους. 

να τὸ ἐπι 

ἀφύλακτος ὁλί-- 
- / 

ἐζήτουν τινὰ σωτηρίαν πε πα- 

υτῳν. 

ο 
Τ 

ἄπο ον ἢ τὰ μὲν 

Ρο) 
αυτῷ δ) ἐκ 

ὃ 5 ιά ο σον τὴν ἀσφάλειαν παρασχεῖν; 

νος τοὺς 
ἐλέγχους π 

ἐπεὶ ος Ἠμυνόμην ἀγανακτῶν 

τὸ πλέον οὐγ ὅτι τν εθεξουλ ΄μην, ἀλλ) ὅτι ιιὴ εἰάθην 
ὑπ αὐτῶν ἐν ἐκείνη τῇ προχιρέσει µεῖναι., 

ἐνεστησάμην. Καὶ τ 
διατελῶ. ἐκείνων οὲ 

Ἶν ἐξ ἀρχς 
Π μα) , ν 

Εκείνου φυλάττων μὲν 
ω 

πιει εύοντάς 
Ὥρὸ ε ν τας κὶ 

Ε:θ᾽ οἳ ἄνθρωποι ἐμὲ τῆς 

µ 2 
Έεμαυ τὸν τους ασει 

μοι κολάζων. ὠμότητος 
κ τ νέα σεν 

αἰτιῶνται οὐχέτι λογιζόμενο ! παρὰ ποτέρου ἡμῶν ἣν ἡ 
α, ᾗ 

πρώτη τούτων ἀρχὴ, συνελόντες δὲ τὰν µέσῳ καὶ ἐφ᾽ 
Δ 

οἷς ἐκολάζοντο τὰς τιμωρίας αὐτὰς ἠτιᾶ ῦντο χαὶ τὰς 

δοχούσας ἐν αὐταῖς ὠμότητας» ὅμοιον ὥς εἴ τις παρ᾽ 

ὑμῖν Ἱερόσυλόν τινα ἰδὼν ἀπὸ τῆς πέτρας ῥιπτόμενον ἃ 

μὲν ἐτόλμησε μὴ λογίζοιτο, ὡς νύχτωρ ἐ ἐς ο ἱερὸν 
πω η) ΄ λ /. μα προ. Γή 

ϱΏλθε καὶ χατέσπασε τὰ ἀναθήματα καὶ τοῦ ξοάνου 
/. 

ἤψατο, πα 
αἱ 

ὅτι “Ἑλληνές τε καὶ 

ἄνθρωπον Ἓλληνα πλησ' 

ΙΒ πόρρω τῆς πόλεως εἶναι λέγεται η πε τρα χο 
λάσει τοιαύτῃ περιθαλεῖν. 

ο σα ἣν ταῦτα λέγη τις καθ ὑμῶν, καὶ οἱ 
οι πάντες ἐπαινέσονται ὑμῶν τὴν κατὰ 

των ὠμότητα. 

τ. Τὸ δ) ὅλον οἵ 

ὁ τοις πράγµασιν ἐφεστώς ἐστιν, εἴτε δίκαιος εἴτ᾽ ἅδι-- 

ος, ἁπλῶς αὐτὸ τὸ τῆς τοραννίδος ὄνομα μισοῦσι καὶ 

τὸν τόραννον, χὰν Αἰαχκὸς ἢ Μίνως ἢ Ῥαδάμανθυς ἷς 

ὁμοίως ἐξ ἅπαντος ἀνελειν σπεύδουσι, ποὺ μὲν πο- 

νηροὺς αὐτῶν πρὸ ὀφθαλμῶν τιθέµενοι, τοὺς δὲ χρη- 

στοὺς τῇ Χοινωνίᾳ τῆς προσηγορίας τῷ ὁμοίῳ µίσει 

ΕΕΟΙΑΝΕΚ. 1. 

πε 
δὲ ὑμῶν πο λην τὴν ἄγας ντητα, ε ς ᾗ εροὶ εἶναι λέγοντες ὑπεμείνατ 

- - .-. λ 
ἴον τοῦ ἱεροῦ ---- χαὶ γὰρ οἱ 

Ἀλλ), οἴμαι, αὐτοί τε χα-- 

τῶν ἀσεθούν- 

Αρ ο ασ. ης ῃ τόα 
ὀημοι οὐκ ἐξετάζοντες ὁποῖος 

ΡΗΛΤΛΗΕΙΣ5 ΡΒΙΟΗ. 

ιν τὴν σφαγὴν καὶ 

ο Ἡ. 854 

{ πη]ἴεγο : παπι (πα) 4ος Π]θ 1ρ5ο,, 51 6ΆΡΕΤΟΓ, ἵαπι ἀθογοία ἶ 1ρδῖς 

; οςδεηί, εἰ ηἱ φαΐς ππε παπί ρης. ἀἴεσιρετο πηΙΠαΓθΏίΗΕ, αῑας- 

ατα ραπας εχοοσίίατρη, ἵπ ραδ]ῖσα {ογππομίογαπη απ5οπα 

[α55ἱ 5υηί.. Οπος απἴάεπι ηΠ] {αἱα ραδδ5 5ΗΠα, ἀἱ οαησα 

Γαοταπ{ ἀθρτεμεπάεπ{ες{ησίάίας, εἰ Ππρηϊπηϊς απἰάεπα Ῥγιλμίας, 

απὶ φοπηπία πηΒῖ απία ορίεπάογεί οἱ Ιπάῖσες οΠΙΠΙΙΠΙ αἲ Ίππο 

πη]{θγεί. 

5. 4π4 Πῖο 65ο νο, ΓεΙρΗΙ, τοβο αἱ ἵπ θοάσπα ππεία απῖ- 

πηῖς οἱ οοφ[α[ῖοπε οοηςΗαῖ, 1ρ5ί οοηςα]αίῖς απ]ά πλ 

ἴππα Γαοἴοπόά πα Γπε{, απ απῃ {απίππα πο Ρος ἱππργπάεηίαπα 

πηθαπῃ οαρίΗ5., 5ααῖῖς αφ αΠα 1η το ργῶ5οπΙῖ γίαπα 4πΓθ- 

τεπη. ΡάΓΗΠΙΡΕΥ ἰσίτας απϊπηϊς Ασιζοηίπτη αἆ τηε ρεγοσεῖπα!!, 

εοηδρεοίἰς ΠΙογαπα αρραταίἴρις, πηπ]ς ΠΠογαπα απα[ῖς., ἀῑοῖία 

πηῖ απἷά αποπά πα 515 πἴναπα Παππαπ]ίαίο Ῥουτο ἵπ Π]ος 

π{ἳ πο νυ]]ς, οἱ ρατόθτε, εί {ο]ειατα, Ί8Π1 5ἰα[ἴα α]ίπια αὖ 

ης ερ αταπα2 απί ροίἵα5 πάσα Ίαπα {ασα]απῃ ῬγαῬετε, 6ἱ 

ρι οσμ]ῖς Ιπίοτῖτο γΙάθγε ασ» πμ 5απί οαγἱςῖπια 5 απ 

Ἱδία απἰάθπι Ῥίαπα 5ιηρίάϊ Ποηηηϊς 55ο ορηςείῖς, πεμια 

Γοτήίου γἱπεταπε εορ[ίαπίθηα, ας Ῥ]]ᾳ γ]τί ργαάοπίῖς αἴσας 

Ἰη]ατία. [ῶ5ἱ αδεαππία, 1]ος πἱοῖςοῖ, παϊπίαιθ Ῥτο Ργσεπ!ῖ 

{ασου]ίαίο ζα[ατῖ Γοπηροιίς 5οεηγ[{αίοπα Ρυῶδίατεῦ Πως, ποτὶ 

ε5ο, πηΏι! εοησςι]οτο[ίς. 

6. ΟµΙά βίας Ροδί οα [0612 Αγορεςίίος ποχῖος. εί εαιςα» 

ἀἰεοπόάα εορία 15 [αοία, Ῥνο]αῖς αισαπιοπ[ῖς, Ῥίαπα 46 

εἰησι]ῖς εοπγ]είο», απαπάοφπϊάσιη πθο ἱρ5ῖαπηρ]ίας πεσαβραηί, 

πας 5υπ1, «σεγτίπης [8Γ6Π5, ΠΟΠ αοᾶ [ασία η Πί ο55εηί 

Ιηξίάϊσς, 5εὰ αποά πμ ρε Π]ος Ππίβσγαπα ΠΟΠ εςςεί η ἴ]]α 

τάΠΟΠ6 ΡΕΓΠΠΑΠΘΤΕ, 4παΠΑ ΠΠΠζο ἸηςίΠπειαπῃ. ΑίΠιε αἳὓ ο 

Ἰπάς Τεπιροτε ία νίνο, π{ πιο οπκίοδἵαια, Π]οτίπα Υοτο οχ 

ΠΠΠΙΘΤΟ 605, 4πος5 ἀεργοπεπάο τηϊμΙ Ἰηςιϊαπίες, Ῥαηῖατη. 

Ῥεϊπᾶε ογπἀε[[ία(ῖς ππο αοοιςαπί Ἰοπίηες, πο. εοσῖίαηίος 

Ἰ]αά, αἲ αἴγο ποσίγήνη Ῥτῖπια ἨΟΓΗΠΙ οιἶσο κἵε. Νἰπίτπι 

οπη[ςεῖς Ἡς ασ εγαηί Τη ππεᾶῖο,, οἱ Ρτορίετ απ ραπ[εραπίητ, 

Ῥωπα5 αζοαςαβαπί Ίρσας, εί πα» γἱάστοπίαν πι Π]]ς αχοτοθτῖ 

επ ε]αία»: μετῖπᾶο ασ 5ἱ απῖς αραιά γος 5ασγΠεσαπη ἆθ ταρθ 

γίάεης ργααἰρ[ίατῖ, ασ» Π]ε ἀοδ]σπανῖέ, πο οοσ[{αί, ηέ ποσία 

Ἰπ. επιρίαπι Ἱπίτανεηξ ας ἀοπαρῖα ἀοίταχονί ςΙβπιππ(πε 

ἵρδαπα οοπίτεείατῖες 5οᾱ πππ]ίαπα γοσίταπα Γογ[αίεπα αεοιδεί, 

απϊ 6ΓῶΟΟΣ τος εί 5αποίο5 Ποιηῖπος (πππῃ ἀῑσαίῖς., φα5ΙΙπΙθ- 

τηῖς ἴαππεη Εταοπα Πομϊπεπα Ργορο {Θπαρ]αΠα (εἔοηῖπι ΠΟΠ 

Ῥτουι] αΏ αγΏο ἀῑσίατ ε55ε γαρος Π]α) {αἲ 5αρρ]ϊοῖο α[ῇσσγθ. 

Ῥεᾷ 1ρῖ, Ρίο, τιάερῖᾳς, 5ἱ αῖς ἵα[α οοπίγα γος ἀῑσαι, εξ 

τε]ῖᾳαϊ οἵηπες Ἰαπάαβαηί γεσίταπα ἵπ Ἱπρῖος ογαδο]αίοιη. 

ἕο τε Τπ απΙγετξΗη Ρορη]1, ποῃ εχρ]οταίο απα]ῖς οἳί αἱ το 

' Ῥας Ῥτωοςί, Ιαξίήςπο απ Ἱπ]αξίας, ἵρδαπι 5ἰπιρ]οῖίαυ ΠΟΠΊΕΠ. 
} 

Όνταηη]α1ς οᾶἷο Παβοπί: οἱ ἵγταππαπα, δἱδί Έασις, ααἰ ΜΙπος, 

απί Βλαάαπαπ τας Παοτῖέ, κἰπα]ίες μπἴγειςα 5ἰαᾶσηί {οἱ 
| ..- 

Γπεγε, ἆππα πια[ος 6ογΙΠα οἨ οεμ]ος 5ρίροπιηί, Ώοπος απίδη, 

1ο. οοΠΙΠΙΙΠΙΟΠΘΙΠΙ ποπι]ηϊ5, οὔἱο 5ΙΠΙΠΙ οοπιρ]εεπίη. 

5ἱ 
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σὐμπεριλαμθάνοντες. ᾿Εγωγ οὖν ἀχούω καὶ παρ᾽ ὑμῖν 
η . . μ 

τοῖς Ἕλλησι ος γενέσθαι τυράννους σ οφοὺς οπὸ 

η 
3 

φαύλῳ ὁ ὀνόμα πι δοχκοῦ τι χρηστὸν καὶ ἥμερ οον ους Ἐπει-- 

ἂξδ δειγµένους, ὧν ενίων χαὶ λόγους εἶναι βραχε εις ἐν τῷ 

ἱερῷ ὑμῶν ἀποχειμένους, ἀγάλματα καὶ ἀναθήματα | 
η ον ζ 

τῷ Πυθιω. 
ἤ ενος αλ π μ ϱν ο... ολ ο ολ. 

5. ο δὲ καὶ τοὺς νοµοθέτας τῷ κολαστικῷ εἴδει 
µ να ο Ἀλ. τς. λ, 

µοντας, ὥς τῶν γε ἄλλων οὐδὲν ὄφελος, 
νε 
Ἠμιν 

τυράννοις» ὅσῳ 

μ 4 

το πλεον ν 

εἶ μὴ ὁ φόθος ς προσείη χαὶ ἐλπὶς τῆς κολάσεως. ἴ 
δὲ πι σσρς πολλῷ. ἄναγκαιότερον τοῖς 

πρὸς ἀνάγκην ξηγούμεθα χαὶ μισοῦσί τε ἅμα καὶ 
Μα 

ἐπιθουλεύουσιν ο... σύγεαμεν, ὅπου μηδὲ τῶν 
Ε ελ . 

μορμολυκείων ὀφελός 
/ να προς τῆς Ὕδρας μύθῳ το 

παω 

τι ἡμον γίνεται, ἀλλὰ τῷ περὶ 

πρᾶγμα ἔοικεν: ὅσῳ γὰρ ἂν ἐκ- 

τοσῷδε πλείους ἡμιν ἀναφύονται τοῦ κολά-- 

Φέρευν ὃ) ἀνάγκη καὶ τὸ ἀναφυόμενον 

χκόπτειν ἀεὶ καὶ ἐπικάειν νὸ Δία κατὰ τὸν Ἴόλεων, εἰ 
μέλλοιμεν ἐπικρατήσειν ν' τὸν γὰρ ἅπαξ εἰς τὰ τοιαῦτα 

ἵν ἠναγκασμένον ὅμοιον χρὴ 

αὐτὸν είναι, ἢ 

3 ῃ 
ειν αφορυ-α. 

τῇ ὑποθέσει καὶ 

φειδόμενον τῶν πλησίον απολωλέναι. 

Ὅλως ὃ δὲ. τίνα οἴεσθε οὕτως ἄγριον Ἡ ἀνήμερον ἄνθρω- 

πον εἶναι ὡς ἥδεσθαι μαστιγοῦντα καὶ αἰμωγῶν ἀκού-- 

οντα καὶ σφαττοµένους δρῶντ α. εἰ μὴ ἔροιτ τινὰ µε- 

γάλην τοῦ κολάζειν αἰτίαν; Ποσάκις Υοῦν ἐδάκρυσ 

μαστιγουµένων ἄλλων, ποσάκις δὲ θρηνεῖν καὶ ὀδύρε-- 
σθαι τὴν ἐμαυτοῦ πόχην ἀναγκάζομαι μείζω κόλασιν 
αὐτὸς καὶ χρονων τέραν ὑπομένωνς ἀνδρὶ γὰρ φύσει μὲν 

ἀγαθῷ, διὰ δ᾽ ἀνάγκην πικρῷ πολὺ τοῦ ο τα τὸ 

μάς: Χαλεπώτερον. 
3 

.. Εϊ δὲ δεῖ μετὰ παρρησίας εἰπεῖν, ἐγὼ μὲν, εἰ 
σίς µοι προτεθείη,, πότερα { βούλομαι κολάζειν ών. 

δίκως η αὐτὸς ἀποθανεῖν., εὖ ἴστε ὡς οὐδὲν µελλήσα 

ἑλοίμην ἂν τεθνάναι μᾶλλον μηδὲν ἀδικοῦντας να 

ζ Εϊ δέ τις φαΐη, Ἠούλει, ὦ Φάλαρι, τεθνάναι 

αὐτὸς ἀδίκως Ἡ δικαίως κολάζειν τοὺς νθώλω. 

τοῦτο βουλοίμην ἄν αὖθις γὰρ ὑμᾶς» ὦ Δελφοὶ, συµ-- 
μ 

δούλους ται πότερον ἄμεινον ἀδίκως ποσο υ 
τ 

αἴρος 
σαν 

ΞΙΝ. 

Αδίκως σώζειν τὸν ἐπιθ' εβαλα στα" οὖδεις οὕτως, οἱ- 

μπι προτιµήσειε ων μᾶλλον ἢ 

σώζων τοὺς ἐχθροὺς Απολωλέναι. Καΐτοι πόσους ἐγὼ 

χαὶ τῶν ἐπιχειρησάντ των µοι καὶ Φανε ρῶς ἐληλεγμένων 

ὅμως ἔσωσα; οἵον Ἄκανθον τουτονὶ καὶ Τιμοχράτην 

1 : 
ἀνόητός ἐστιν ὃς οὐκ αν 

χαὶ Λεωγόραν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, παλαιᾶς συνηθείας 

τῆς πρὸς αὐτοὺς μγημονεύσας. 
-ω Δ 38 

Ὅταν δὲ βουληθητε τοὺμὸν εἰδ 
ο ΄ 

φοιτῶντας εἲς Ἀκράγαντα 
να 

εὼ περὶ αὐτούς εἰμι 

ιά 5 έναι, τοὺς εἴσ-- 
ρ α 

ξένους ἐρωτήσατε ὁποῖος 
Ὅ 

ο 

τοῖς καταίρουσιν, ὃς γε κα 
ή 

ἔχω καὶ πευθῆνας, καὶ τίν 
η 

ες χαὶ ὅθεν καταπεπλεύχα-- 

τιμῶν ἄποτ τέμπ τοιµι αὐτούς. Ἔνιοι 

φοιτῶσι παρ ἐμὲ, οἳ σοφώτατοι τῶν 
Ἑλλήνων, καὶ οὐ φεύγουσι τὴν συνουσίαν τὴν ἐμὴν, 

ὥσπερ ἀμέλει καὶ πρῴην ὃ σοφὸς Πυθαγόρας ἦχεν ὡς 
« νο, : 

ἡμᾶς, ἄλλα μὲν ὑπὲρ 

σιν. ὣς κατ ἀξίαν 
ορ σος , 

δὲ καὶ ἐξεπίτηδες 

Β ς 
ἐμοῦ ἀκηκοώς: ἐπεὶ δ) ἐπειράθη, η 

8-- ιο. (1: τος - τοτ] 

Ἐπιϊάεπι απᾶϊο αριᾶ ος εἴῖαπι ποος πην]ίος {ΥταΠΠΟς 
Γη]5ςα 5αρίεηίος, 5υ0 ππα]α» οχΙς πια [Ιοηῖς ποηΙηθ ΓΩΦΠΞΠΘ- 
ατα οἱ ρ]ασϊά σπα οδίεπάεπίθς Πησοπίππα Σεἰ αποτυηάαπῃ αὖεο 

εκ ἴ]ο πΙΠΙοΤΟ Ῥγονία ἀῑεία ἵπ γεςίτο {οπιρ]ο τερορῖία, απαςί 

οτπαπηθηία εἰ ἀοπατῖα Ῥγ{]ίο, 

δ. ΥΙάειῖς Ἰορϊκ]αίογες εἰἴαπι ρωπα]ϊ 5αποΙοπῖ Ρατ πησπη 

(ρασγα, απαςί τοαπογατα ππ]]ας 5ἳξ πδας,, Πῖςί πιοίας ας] 

εἱ οχεροσίαἴϊο ραπ... Νορῖς τετο γταπηϊς πηπ]ίο μηασῖς Ἰ]ά 

ποςεςδατΙαη οδί, ἵπ απαπίαπα {πτ]ῖς Ππιροταπηας, αἱ οπα 

Πουημῖθας, γεγδατηΓ αῖ οἵο πος Παβεπί εἰ Ἰπςιάῆῖς Ἄρρο- 

ππ{, αΕί Ἰαυνα[ῖς ἐογγ]οπ]αππεπ(ῖς πΏη] Ρτοβοίπαας, 5οά Ἠνάτα. 

{αΏα]απῃ τος τε[οτί : απο Ῥ]ατος ομῖπα εχοἸἀθιίπ]ας, {αηίο ρ]α- 

τος 5η βμαδεπηίατ ρυπ]επάϊ οοσαδίοπθς. Απίθιτο απ{θΠΙ 0ΡΟΓ- 

ἴοί αποά ςαὐπαςοϊίας, εἰ εχοῖἆετε 5ΕΠΠΡΕΣ, δεί ΊΓεγα Ἰθγς]θ. 

1ο]αῖ Ἱηδίας, γΊποετεο 5ἳ γε]πιας. Ἐππι επῖπι αὐῖ 5επιθ! Τη 

Ἰαπο γ]ίαπα Ἰποίάετε οοαείας ο5ί, οροσίεί αιξ ςἴπιΠεπῃ 6.56 

ατβιπηοπίο αποᾷ αφεπάπα 5αδεερί{, απί, ἆππι ας ρατοί, 

Ῥειίτε ἵρδήπῃ. ΟΠεΠΙ Υεγο οπηπῖπο ραἱαἰς Ἱοπηῖποπη ΓΕΓΗΠΙ 

πᾶ6ο οἱ Ππιπίοιη ε.α, στ] ἀε]εσίείαν Πασεαπαϊς αἨῖς, εἰ 

Ρ]οταία. ΠΠοταπα απάἰοπάο, εί ερεείαπάϊς εωάϊρας, π]ςί 

πιᾶσπαπα α(παπι Παβεαί Ῥυπίεπά! οαΠςαπ1» ΟµοίΊες εσο, 

ἀπ Πασε]]ῖς αἲῆ εράετοπέας, Πλαστίπιαν 1! απο[ῖος ἀδρίογατο 

Ἰαμηεηίατίαε Ππεαπ. [ογίππαπα 605ΟΣ, πΙΒΙΟΓΘΙΗ 1ρ5θ οἱ Ίοη- 

ΒίΟΓεΠΙ Ῥ6Πᾶπι 5Ι5ΗΠΕΗΡΙ Ὑτο οπῖπι παίητα Ὀοπο, 5εᾷ 

απομα ἄθεΡΙΠΙ 6556 εοπαί πεεεδίίας, Ρηπῖγο πη]{ο 4ΠαΠΙ 

ῥιηῖνί ἀϊβηοιμας ο5ί. 

9. 9ἱ γετο Ἠρετε ἀεεπάμπα εί, εσαϊάεπα, ορίῖοπε Ῥ{ορο- 

δα, πἴγαῦα πα]ίπη Ἰη]ηξίε αποςάαπα ρυπῖτα, (18Π 1ρ5ε την» 

5ο]οία πια ΠΗ]]α επποϊα[ῖοπε Ιπίγροξῖία πιοτίθπη ροΏμς οἶς- 

οἵπταπα, ἄπαπα, απῖ ηΙμ Ἰπ]αςίε οσενῖηί, ρυπῖτο. 8ἱ ααἲς 

γετο ἀῑσα, Ὀίτυπη τὶς, Ῥ]α]ατϊ, Ίρ5ε Ἰπ]ηςίο που, αἩ Ἰηςίε 

Ρηπίτο Πηδίἰαίογες 2 Ίος 5απο Ῥορίοπίας ππα]πεΠ!πῃ. ΏΘΠΙΟ 

επίηλ γο5, Ώε]ρΗΙ, ἵπ οοΠςΙΙ παπα πη]ΗΙ αἀγοσο, ππεΙαςπε 5ἳξ Ἱῃ- 

πδίο πιου!, απ Ἱπ]ηξίε 5ειγαΓε ἸηδΙάἰαίογεπη. Νεππο ία, ρπίο,, 

5ιαρίάας εδί, απῖῃ γίγενε Ῥοβας Ῥγα[οταί, Ύπατη Ἰηπιῖοϊς 

5ογναμαῖς ἱρεο Ρουΐτα. Οπαπ(παπῃ απο 65ο εογαὰ ἴδια, 

απ Ἰηδίάῖας η μΙ 5ἰταχεταπί, πηαη][εσίο Ἰσεί οοπν]σίος, 

{αππθη. εεναν!ῖ! το]αί Αεαπίμαπι Ἠππο οἱ ΤΙπιουταίοια, εξ 

Ίεοβοταπα μας. [γαἴτοιη, πηθμηοτία απί](ας ουΠΗ Π]]ς οοΗ5Ι16- 

μπδ]πῖς ν]σεπίο. 

10. Βἱ ΥεΓΟ ΠΙΘΠΗ γΙία ΤΑΙΙΟΠΕΠΙ ηος5ε το]αθῖς, ρεγε- 

ΕΙΙΠο5. Αατϊσοηίαπι γεπϊεηίες Ἰη{εγγοσαία, απαἱεπ πο Π]ῖς 

ΡτῶβΕαΠα εἰ απ Ἠππαπε ἱτασίεπι απϊ εο ἀε[εταπίας: απῖ 

ἵη Ῥοτ μας πρεου]αίογες Παβθαπη οἱ εχρ]οταίωτος απ] οἱ παπάς 

παν]ρης γοποτῖπ{» αἱ Ῥτο ἀϊση]ίαίο ου]αδαπε Ἰοποταίος ᾱἷ- 

πηίαπι. Οπἱᾷαπα γετο εἴῖαπι ἀθάτία ορετα αἆ πηο γοπ[(αηέ, 

πῶεοτάπα. δαρίοη[ἰςςΙηϊ, ηθο οοἩςΠείΠάΊπεπι ππεαΠα τε[α- 

Βωηέ: αἱ πεπιρε εἴαπῃ πυροΓ 5αρίοης Ργίμασοτας αἆ πος 

ναβῇ!, απ] 4 ὔ0πῃ αἶῖα ἄσπηε αι ἀῑςδεί, εχροτἰππεπίο [αοίο ἀΐδεεξ- 



(ΠΠ, 1ο. 0) 

ἀπῆλθεν ἐπαινῶν µε τῆς δικαιοσύνης χαὶ ἐλεῶν τῆς 

ἀναγκαίας ὠμότητος. Ἠϊτκ οἴεσθε τὸν 

ὀθνείους φιλάνθρωπον οὕτως ἀδίκως τοῖς οἰκείοις προσ-- 

η εἰ μή τι διαφερύντως ἠδίκητος 

Ταῦτα μὲν οὖν ὑπὲρ ἐμαυτοῦ ἀπολελόγημαι 

ν ν 
προς τοὺς 

ὑμῶν, αληθή καὶ δίκαια καὶ ἐπαίνου μᾶλλον, ὁ ὡς ἐμαη- 

τὸν πείθω» ἢ τ) μίσους ἄξια. 

καιβὸς ὑμᾶς ἀκοῦσαι ὅθεν καὶ ὅπως τὸν ταῦρον. τοῦτον 

ἐκτησάμην οὐκ. ἐχδοὺς αὐτὸς τῷ ἀνδριαντοποιῷ. ΜΑ 

γὰρ οὕτω µανε εἴην, ὡς τοιούτων ἐπιθυμᾶσαι κτημάτων. 

Ἀλλὰ Τε ερίλαος ἣν τις ἡμεδαπὸς, χαλκεὺς | μὲν ἀγαθὸς, 

πονηρὸς δὲ ἄνθρωπος. Οὗτος πάμπολυ τῆς ἐμῆς Ἰνώμης 

διημαρτηκὼς ῴετο χαριεῖσθαί μοι, εἰ καινήν τινα χό- 

λασιν ἐπινοήσειεν, ὡς ἐξ ἅπαντος κολάζειν ἐπιθυμκοῦντι. 

Καὶ δ) κατασχευάσας τὸν βοῦν . μοι χομίζων κάλ-- 
λιστον ἰδεῖν καὶ πρὸς τὸ ἄχκριθέα 

κινήσεως γὰρ αὐτῷ καὶ ος ἔδει µόνον 

καὶ ἔμψυγον εἶναι δοχεῖν. 

περ ο δὲ τοῦ ἀναθήματος 

ατον εἰκασμένου: 
᾿ 

πρὸς τὸ 
3Τηνλ δν 3 / μία) Δ 

Ἰδὼν δὲ ἄνέκραγον εὐθὺς, 
β τ ρ τν εν 

ἄξιον τὸ κτῆµκα τοῦ Πυθίου, πεµπτέος ὅ ταῦρος τῷ θεῷ. 
Δ ” 9) / .) Μι 

Ὁ δὲ Περίλαος παρεστὼς, Τ: δ᾽ εἰ µάθοις, ἔφη, τὴν 
ὁ ; 

σοφίαν τὴν ἐν αὐτῷ καὶ τὴν γρείαν ἣν παρέχεται; 
ρα αλ -ο Ν 

καὶ ἀνοίξας ἅμα τὸν ταῦρον κατὰ τὰ νῶτα, Ἡν τινα, 
τρ ὗ ςς 

ἔφη, κολάζειν ἐθέλῃς, ἐμθιθάσας ἐς τὸ μηχάνημα τοῦτο 
ον λ / 

καὶ κατακλείσας προατιθέναι μὲν τοὺς αὐλοὺς τούσδε 

πρὸς τοὺς μυξωτῆρας τοῦ βοὺς, πῦρ δ᾽ ὕποκαειν χε- 
σον / Ανν λ 3 κ... - Δ Ωω πό ος, 1λή --- - 

λεύευν, καὶ ὃ μὲν οἰμώζξεται καὶ βοήσεται ἀλήκχτοις ταῖς 
ὀδύναις ἐχόμενος, ᾗ βοὴ δὲ διὰ τῶν αὐλῶν µέλη σοι 

ἀποτελέσει οἷα λιγυρώτατα καὶ ἐπαυλήσει θρηνῶδες 

καὶ μυκήσεται Ἱοερώτατον, ὧς τὸν μὲν κολάζεσθαι, σὲ 
δὲ τος ὧν μπας καταυλούµενον. 

Εγὼ δὲ ὡς τοὺτ' ἤκουσα., ἐμυσάχθην τὴν χα- ) 

ο τοῦ ἀνδρὸς χαὶ τὴν ἐπίνοιαν ἐμίσησα τοῦ 

ο αρ καὶ οἰκείαν αὐτῷ τιµωρίαν ἑ πέθηκα" 
Ἄγε δὴ, ἔφην, ὢ Περίλαε, εἰ μὴ κενλ ἄλλως ν ὑπό- Ὦ Άγ , ” . 

ο ταὺτά ἐστι, δεῖξον ἡμῖν αὐτὸς εἰσελθὼν τὴν 
3 / .ω . Δ μα ἀ .. ιο.) 

ἀλήθειαν τῆς τέχνης καὶ µίμησαι τοὺς βοῶντας, ἵν 
αλλο 3 λ ὰ λ /’ Ελ) κ» σν» / 

εἰδῶμεν εἰ καὶ ἃ φὴς µέλη διὰ τῶν αὐλῶν φθέγγεται. 
ο . 3 ς 

Πείθεται μὲν ταῦτα ὅ Περίλαος, ἐγὼ δὲ, ἐπεὶ ἔνδον 
- Δ ο / 
Ἡν, καταχλείσας αὐτὸν πῦρ ὑφάπτειν ἐκέλευον, Ἅπο- 

Δ πω .ω 
λάμόανε, εἴπὼν, τὸν ἄξιον μισθὸν τῆς θαυμαστῆς σου 

4 ρω ο .ω 

τέχνης, ἵν ὃ διδάσκαλος τῆς μουσικῆς αὐτὸς πρῶτος 
αηκα Ν Χο / Μ . Ε , λος 

αὐλῆς. Καὶ ὁ μὲν δίκαια ἔπασχεν ἀπολαύων τῆς αὐτοῦ 
λ ρ. 

εὐμηχανίας: ἐγὼ δὲ ἔτι ἔμπνουν καὶ ζῶντα τὸν ἄνδρα 
ρω / 

ἐξαιρεθῆναι χελεύσας, ὡς μὴ µιάνειε τὸ ἔργον ἐναπο- 

θανὼν, ἐχεῖνον μὲν ἄταφον κατὰ κρημνῶν ῥίπτειν ἐχέ- 
ὢ, / Φὶ Δ ο 3 / 1 ς - 3 

Έυσα, καθήρας Σε τὸν βοῦν ἀπέπεµψα ὑμῖν ἄνατεθη-- 
; τας τς 

σόµενον τῷ θεῷ καὶ ἐπιγράψαι γε ἐπ᾽ αὐτῷ ἐκέλευσα 
λ ρω νο -ω / .. 

τὴν πᾶσαν διήγησιν, τοῦ ἀνατιθέντος ἐμοῦ τοὔνομα, τὸν 
/ λ λ 

πεχνίτην τὸν Περίλαον, τὴν ἐπίνοιαν τὴν ἐκείνου. τὴν 
Ξ , ς 
θικαιοσύνην τὴν ἐμὴν, τὴν πρέπουσαν τιμωρίαν, τὰ 
ο σοορ ολ ωμό Ἡ , τ σ τοῦ σοφοῦ γαλκέως µέλη, τὴν πρώτην πεῖραν τῆς µον- 
σικῆς. 

νι ος ολ 
18. Ὑμεῖς δὲ, ὦ Δελφοὶ, δίκαια ποιήσετε θύσαντες 

ΧΧΧ. ΡΗΑΙΙΑΒΙ5 ΡΕΙΟΠ. εἰ --τς. σος 

8Ι{ ΠΊΘΑΠΙ Ἰαι4απς Πας ἴαπα, εί ποεθδρίίαίο οχίοτία) ηήςονῖας 

οταάθΠ(α[ῖς. Ὠεϊπάα παπα Ῥαίαἰς Ἰομπεπα ἵπ. ῥογεσήπος 

αἆθο Ἠαππαππα, Ἱπ]αςίο ἱγασίαίαγυπα 5105 ηἶςί Ιηδίσηί α[[ο- 

οσα Ἱπ]αία 

11. Αίαπο Ἰινῶς απἰάσπα ΡΥΟ πηο ἀῑχί, γετα, Ππρία, Ἰαπάο 

Ροί5, τ{ πηή ῬευΣηαᾶεο, ἆπαπι οᾷ]ο ἀἶδπα. απ 4ς 0- 

παπίΟ Ύο5 απῖνο {εππρας ο5ί, πάς οἱ αποπποάο. ἀοπίπις 

Ἰο]ας (αυ) Γαοίας 5ἱπ1, 4πεπα 1ρ5ο ΠΟΠ Ἰοσαγοτίη Σἰαμπανῖο. 

ΑΡΡΙ{ οηίπη α πῃθ Π]α Γπτος, τί {αἱ απῖά ροβδίάστο οπρίαι. 

Φος Γης Ῥογί]αας αααῖς ποσίτας, [α0ον Ῥοπις., 

14611. Ρθβδίπη5. 

4ΡΘΙΤΑΠΣ, 

5ο ἨΟΠΙΟ. 

Ἠϊο πι] α- εοπ]οοίαπάο αΠΙΠΙΟ ΠΠΘΟ 

βταίσπα 56 πημί [αείαγαπα τοβαίας, ἵαπασαπα υπ]- 

ΥοΓ5ο ρωπίς σαμάρη[{, 5ἱ πογαπα (παπάαπα ρα ΠαΠΙ. οχοοσῖ- 

{αδφδοί.. Γαργο[ασίπη Ιδέα Ώογεπῃ πα Πῖ αἰοΙ{, ρα]οπευγίπια 

φΡροσῖα, οί αἲ εχαςΠςδίπιαπη εἰππΠπάἴποη εἰαβογαίατη : 5010 

θη/Π1. πηοῖα. οἱ τηπσίία ἀε[οιεραίαι, 

6556 νἱάδνοίαγ. 

αποπαίπας απίπιαίας 

Αα ΡΗΙΠΙΙΠΙ απίθπη ΟΠΒΡΘΟΙΙΠΙ 5{α{1Πι 

οχε]αππανί, Πϊσηππη ορι5 αποά αβοαί Ῥγίμίς : πη{σηάας 

Νίο {απγις 4εο. Αδίαπς απίοπι Ῥογίϊαις, Ομ] 5, Ἱπαατ, 

πουῖς αγίοπα Τῃ Π]ο γοεοπαἰίαπα, οἱ απθια πδαπα ρα ροα[ 5 

αἱ, 5η] αρογίθης Τη ἴδυσο Ώογοπα, δἱ 4π6ιή ρυηίγα, ΠΠ! 

νο]ησγῖς, Ιπαροςίίο Π]ο ἵπ απο Πας μΙπαΠα, οπαπθ οἸαμρα, 

αρρ]ίσανί πας. Ηρίας Ίαῦα πανῖρας Ἠουί5, αἱ 5ποσθά1 16Π6ΠΙ. 

5ἱ6 15ί6 ο]π]αΕῇ{ οἱ εἸαππαβί{, ἀο]ογο ΙπβπΙίο ογασἰαίας; 6Ι4ΠΙΟΓ. 

αι{σί ἰδίο ρου Πρίας πιοᾶπ]ος ΗΡΙ ο[οιοί οαΠπογο5 ΠπαχΙΠΕ, 

εἴ (τοηῖς αρίο5. 50ΠΟ5 ασοϊποί, ας Ἰπαῤτα Ῥ]αΠο πησίοί : 

αἆθο αἱ ἆππη Ἠ]α ρπίαίας, ΠΡία» πα 5οηῖς Ιπίθίπα ἀθμππ]έεατθ. 

.Ἐδο γοτο 5 απά]ς, Ῥεδδίπππηα αγΠβοϊαα Ποπη]ηῖς 

αβοπηπαία5, οἱ οχοδ5 Ιησεπίππα Ἠ]α5 πας Πίπας, ῥνορνῖαηα 

ΗΙ Ῥώπαπα ἱππροδιί: 6ἱ, Απο 5απΠθ, Ιπαπαπι, Ῥογί]ας, ηϊςί 

γαμᾶ Τ6ΠΊΕΓΕ Ί]α 5απ{ Ργοπηῖσσα , οδίεπάθ πορῖ5 {πσιθεσις ρ5ε 

γεγα[επα ας πας, οἱ Ιππ]ίατθ εἸαπιδηίες, αἱ 5οἱα Γης ΗΙΤΗΠΗ, 

4πος Ῥνώάϊσας ππομ]ος, Ἡ Ῥου Εδίας 5οπεπί. ΟΡ5ο(αΙ ΙΓ. 

Ῥοπ]]αμ5 : αἱ οσο, απαπα Ἰπίας εςδαί, οΟΠΕΊΙ5Ο ΠοπιίΠΕ, σΠΘΠΙ 

εαοζσμά1 Ἰ155ί, Ἠαμοα ΠΡΙ, ἀῑσθης, ἀϊδηαπα ππογοδά επι αα πη]- 

ταβιῖς Πλας απ πα, αἱ πιαρἰςίεγ Ί]ας πηαδίσθς Ρ/ΙπηιΙ5 

1ρ56 63Πᾳ5.. Αίάπο Ί]]α ἀῑσπα [αοίῖς δις Ρᾶδςις εδί, (Ποίπην 

Ρογοίρίθης ἱπσοπίος. ππασ]πα(Ιοπῖς. ΟείεγπΙ ερο νῖνει- 

ἴ6υ αάἰναο οἱ πρἰναπίσπα Πομιῖποπα οχἰπηί [η55ἳ, ης ΙΠίνα Π10- 

πΙεπᾷο ορι5 Ῥο]ποτοί, οἱ Ἱπδορη]ίαπα ρει ργάρσορς αΏῇοῖ : 

αχβίαίαπα γενο Ῥογοπα γοβῖς πηῖςὶ ἀοάϊοαπάιπα ἄεο, εἴαιθ 

Ἰηβοη))ί {οίαπα πανγαΓΙοησΠα ]ηςςί, ππεΙπα 4εάἰσπηῖς ΠΟΙΠΠΘΗ, 

αγ Π[ίσσπα Ῥεγαιηα, 1ρ5ία5 οΟΠΙΠΠΕΠΙΟΠΗ, ΠηθαΠα α5ήίαπα, 

ΡῶΠάΠΙ ἀθοθηίθπα, φαρίοπίϊς [ατῖ πποᾶι]ος, ΡεἴπηιΙΠΙ πηςί- 

665 εχροιΙπ]εΠίΙτη. 

19. Ύο5γετο, Ώε]ρ]ῖ, ααοᾶ ]αδίαπα οδί [οοεγ]ῖς, 5ὶ ΡΟ 
Δ « λ 3 ο Ελ] ο / 3 / λ ν . . κ. . κε. . μεν ὑπερ ἐμοῦ µετα τῶν πρέσδεων, ἀναθέντες δὲ τὸν | 11ς οτι Ἰομα[ῖς ασγΠσατ]5, ἀεάϊεαγειίκαιο (απγαπι ἴη 

21. 
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ταΌρον ἐν καλῷ τοῦ Ἱεροῦ ̓  ὣς πάντες εἰδεῖεν οἷος ἐγὼ 

προς τοὺς πονηρούς εἰμι καὶ ὅπως ἀμύνομα: τὰς περιτ- 

τὰς ἐς καχίαν ε επιθυμίας αὐτῶν. πο γουν καὶ τοῦτο 

μόνον δηλῶσαί µου τὸν τρόπον, Περῦ. αος χολασθεὶς καὶ 

ὃ ταῦρος ἀνατεθεὶς καὶ μηκέτι φυλαχθεὶς πρὸς ἄλλων 

χολαζοµένων αὐλήματα | μ.ηδ 

μόνα τὰ τοῦ τεχνίτου | μυχκήµατα, καὶ ὅτι ἐν µόνῳ αὐτῷ 

ἔλαθον τῆς τέχνης καὶ χατέπαυσα τὴν 

νην καὶ ἀπάνθρωπον ᾠδήν. Καὶ τὰ μὲν 

παρόντα ταῦτα παρ ἐμοῦ τῷ θεῷ; ἀναθήσω δὲ καὶ ἄλλα 

) τι δεῖσθαι χολά- 

ἕ µελῳδήσας ἄλλο ἔτι πλὴν 

/ 
τε ἄμουσον ἔχε 

πολλάκις, ἐπειδάν µοι παράσχη µηχέ 

σεων. 
14. Ταῦτα µ. μὲν, ς ὢ Δε λφοὶ, τὰ παρὰ τοῦ Φαλάριδος, 

ἀληθτ πάντα καὶ οἷα ἐπράχθη ἕκαστα, χαὶ δίκαιοι ἂν 
εἴημεν πιστεύεσθαι ὑφ᾽ ὑμῶν μαρτυροῖ Ὄντες, ὥς ἂν καὶ 
εἰδό ο γαι μηεμίαν αἰτίαν τοῦ ψεύδεσθαι νῦν ἔχοντες. 

Ἐὰ δὲ δεῖ καὶ δεηθΏναι ὑπὲρ ἀνδρὸς μµάτην πονηροῦ 

δοκοῦντος χαὶ ἄχοντος χολάζειν ἠναγκασμένου, Σκετεύο- 
μεν ας ἡμεεῖς οἳ ο κ Ισ μα "Ἑλληνέςτ τε ὄντες } χαὶ 

τὸ τς εῖς, ον τὸν ας φίλον εἶναι 

Ον κε ορ π 

εὖ ποιῆσαι προ λάδετε οὖν αὗτοὶ τὸν ταὕρον 
) ϱτε τῆς Ἀκράγαν τος καὶ 

τε ἡμᾶς απ τράκτους ἄπο-- 

τε τὸν θεὸν ἄποστε- 

σε ος 
καὶ εὔξασθε ὑπε 

/ Φ 

ἐκεῖνον ῥθρίσητε μη 

ον τε ἅμα χαὶ θικαιοτάτου ἀναθήματος. 

ΧΧΧΙ. 

ΦΑΛΑΡΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ. 

ὰ Ἀ “” 1. Οὔτε Ἀκραγαντίνων, ὦ ἄνδρες Δελφοὶ., πρόξενος 
9 3 -ω ” 

ὢν οὔτε ἴδιόξενος αὐτοῦ Φαλάριδος οὔτ ἄλλην ἔχων 
ᾱ .) { 38/ οφ. Ἂ / ες 

τε ἢ εὐνοίας ἴδίαν αἰτίαν ἢ μελλούσης φιλίας 

ἐλπίδα, τῶν δὲ πρέσθεων ἀχούσας τῶν ἡκόντων παρ᾽ 

αὐτοῦ ἐπιεικῃ καὶ μέτρια διεξιόντων, καὶ τὸ εὐσεθὲς 
[ή Δ Δ .- Ἡ, ) /᾿ --α ὃν - - 

ἅμα καὶ τὸ χοινη συμφέρον χαὶ μάλιστα τὸ Δελφοῖς 
/ - 

πρέπον πρου παραινέσων ὑμῖν μήτε 
ὑθρίζειν ἄνδρα δυνάστην εὐσεθοῦντα μήτ' ἀνάθημα ήδη 

τῷ θεῷ καθωμολογηµένον ἀπαλλοτριοῦν, καὶ ταῦτα 
ας εμε / , : , 

τριῶν τῶν µεγίστων ὑπόμνημα εἲς ἄει γενησόμενον, 
Ν / / .] 

τέχνης καλλίστης χαὶ ἐπινοίας χαχίστης καὶ δικαίας 

χρλάσεως. 

πρὸς αὐτὸν 

ῇ Β 
βώμενος ἀνέστην 

9. Εγὼ μὲν οὖν καὶ τὸ ἐνδοιάσαι ὑμᾶς 

τούτου χαὶ ἡμῖν ο τὴν διάσχεψιν, ε εἶ } 

σθαι τὸ ἀνάθημα ἃ π] ὀπίσω αὖθις ἀποπέμπειν, 

ἤδη εἶναι νομίζω, μᾶλλον ὃ δὲ οὐδ᾽ ὑπερθολὴν ν ἀσεθείας 

ἀπολελοιπέναι: οὐδὲν γὰρ ἀλλ’ Ὦ Ἱεροσυλία τὸ πρᾶγμά 

τ ακρῷ τῶν ἄλλων Ἰαλεπωτέρα, ὅσῳ τοῦ τὰ ἤδη 

ώρας ἐπιτ 
/ ς » 

ὃ. Δέομαι δὲ ὑμῶν Δελοὺς καὶ αὐτὸς ὢν χαὶ τὸ ἴσον 
«ὰ ος κ. / µετεγων τῆς τε δηµοσίας εὐχλείας, εἰ φυλάττι τοιτο, καὶ 

, , 
τρέπειν ἀσεθέστερον. 
. 
ος 

{11.900 -- 02). 

Ἠοποςίο 5αετῖ Ίοεο, αἱ 5οϊαηί ΟΠ1Πο5 αμα]ῖς οσο ἵπ Πιᾶ- 

195. δίπα, εἰ αποπιοᾶο παἱοῖεοατ πῖππῖας Π]οταπα αἲ πιαία οἱ- 

Ῥἰάῑίαίες. Ῥηβ]οῖί απῖπι τε] Ίου 5ο]. αἲ ἀδε]αταπά η 

Ἰηπεπίηα πεΙΠα, Ῥετί]αυς ρυπῖέας, ἀεάϊσαίας (αυτης, πο(υε 

εογναίας απαρ]ίας αὖἲ αΠογατη Ῥηπ]επάογαπη οαμίας, πη]]α- 

ἆππα αἰία ππε]οάῖα οδία, Ῥταίετ 5οἷος ατ]βοῖς πιηρῖης : εί 

αποα ἵπ Π]ο 5ο]ο οἱ εχρετϊππεπίηπῃ οερί ατῖ5, εἰ Ππεπα Ἱππρυ- 

εαἱ εαη{η 111 α Μαςῖς εἰ Ἰππαπ]ίαία αβοττεπῇ. Ἐί ἵῃ 

Ῥγῶδεης Ιδία απ]άθπι α πιο 4εο ορ]αία 5απίο : ἀεάισαρο 

απίθπη 5Φροθ οΜαπι αἰία, 5ἰ Ίου πημῖ Ῥτας (οί, αἱ ραωπῖς 

ΠΟΠ απιρῤηας ΙπάΙσδαπη. 

14. Πας, Ώεὶρηῖ, σα α Ῥμα]απίάε ἀἴσρτα ]η55ί 5ΠπΠς, 

γογα ουληῖα, εἰ (υα]α σεσία 5αηί 5ἱησα]α : ασ ἀῑσηϊι γἱάε- 

ΠΊΗΓ 6.56, (π{ρας Πάες Ἰαβεαίατ α γουῖς, παπα Ρεμ Ιθεαπαας 

οςήμποπ]απα, {απόσαπη απὶ αἱ ςεἴαπ]ας εί πη]ίαπα παπο ἨΠλεῃ- 

Πεπάϊ απ ξαπα Ἰαβεαιηας.  8ἱ Τετο εἴἴαπα ΡΓεςες ΙΠΙΕΓΡΟΠΕΗ- 

ἆᾳ 5απί Ρτο γΙτο, απ] 5ἵπε οαπδα Ῥειήθείαγ πιαίας, απίαε 

Ῥγορίοι γο]απίαίεπα 5παπα Ραπίτο εοβοίας οδί, 5αΡΡΙΙΟΔΠΙΗΣΥΟ- 

Ρἱς πος Απιϊσεηίϊηϊ, αϊ ἀγαοἳ 5απ]ας οἱ απῄίσαα οτἱδίηε Ώο- 

ΓΙΘΗΞΕΣ, αἱ αἁπη{α[ἲς τίγατη, απηϊέαπα γορῖςοςςε οπρίεηίεη, εἴ 

πημ]ία Τη τος ρα)]ῖσε, εἴ ινα [ἴπα Τη 5ἱησα]ος γεςίτήπα Ώομα. 

οοπ/ετΓε Ραταίπτη. Αοαρῖίο εισο 1ρ5ί (αυγά, εἰ ἀεάϊσαίε, 

εἰ ρτο Ασιϊσοπίο ἵρ5οσπο Ῥμαϊατίάε γοῖα [αοῖίε: εἰ πεο Ἱη- 

[οοία το πος ἀῑπιϊκεγηϊς, πεηπε χάπι αἰΠεσθγ]ῖς οοπίππηο]ία, 

πες ἄει Ρυ]έΠΘΥΓΙΠΙΟ ΠΗ5{Ιςίππο(πε ἀοπατίο ρναγειῖς. 

ΧΧΧΙ. 

ΡΗΑΔΙΛΗΒΙΣ5 ΑΔΙΤΤΕΒ. 

1. Νεπας οα ΑστσεπίποτΙπα Ποδρίέαπι Ῥυβ]ίσς 

ἀαία, Ώεἱρὴῖ, πεσπε Ῥϊναίππα οσπα Ῥ]α]ατῖάε Ποδρίαπα Ἰη- 

ογοθᾶ1έ, πεσαε αἰἴαπη Ἠαῦθο ααί ρεου Πατ Ῥεπεγο]επίῖα» 

ειδα Πάπα οπή ξαπη, αι ξ Γαία 5ΡεΠΙ απηϊο Ιον : γεγαη απά]- 

{5 Ἰεσαίῖς αὐ 6ο γομ]επίῖρης, ὤσια εἰ πιοδεταία ἀῑςδετεηίῖ - 

Ρας, αἴαπε 14 αποά 5ἴππα] αἱ ρίαπη εἰ ρα 1ος αἰῖ]α εδί εί Ώε]- 

Ρος. ΠΙαΧΙΠΙε ἀθοοί, 5ΡεείαἩ5, 5αγΓοχί αὐλογίαίατας τος, 

αἱ πεσιε εοπ{απηε]ία αΏῃοῖαἶς τίγαπα Ῥοϊεπίεπα , τεαίοξαπα, 

πε(ιθ ἀοπαΙαπα απ. παποπραίαπα 46ο αραΠοπείϊ, αποᾶ 

{παπα πΙακΙΠΙαΓΗΠΙ ΤΕΓΗΠΗ ΤΠ ΟΠΊΠΕ ΦΥ απῃ πιο ΙΠΙΘΗ ΗΠΑ ΓΗ ἴ11- 

ΤΙΠα οί απῖς Ρυαίαπ[ῖςθίιςς, οοπαπιοπ!ῖ ρεςςῖπηϊ, εἰ 1151ῖ 

ΞΡΡΙΟΙ. 

9. Εφαϊάθηι ἵρεαπι Ίου, ἀπυΙίατε Ὑο5 οΠΙΠΙΠΟ ας 46 γε, 

Ίρδαπα Ἰος, αποᾶ 6απι ΡΓΟΡΟΣΙΘΤΕ ποβῖς πιασϊκἰταίας ἀἱδριι- 

ΙΠΟΠΕΠΙ, 5Ιίπα τοοἱρἰοπάυπι ἀοπαγίαπα, απ τείγο ΤΙΤΞΙΙ5 

τοπ {επά σπα, Ιγγομσίοςαπα ε55ε αιρ]ίγου, τοὶ Ρος, πα]]απι 

Ἱπρίεία(ἳ σταάππα πίτα ποπ α5οσπάαί τε]ααϊςδε. ΝΗΗΙ 

επίπα η]ςί ςαοτεσίαιη ου εσί, Ίοησο αῖς σαϊθαςοη( σε 

βτανία5, (παπ{ο πΙΠΗΙΓΕΠΗ πλα[ου ο5ί ΠΠηρ]είας, απ απη 5ρο]ίαγε 

ἀεάϊσαία, πε ρεγηίεγε α]άεπα ἀεάῖσατε γο]επίῖνας. 

3. Ἠο9ρο αὐίεπΙ ος. Ώε]ρ]μης ἴρςα 4ποπιε, αἱ ἵπ ραγίδηι 

γοπίθης {ατα Ραμ]ίοςς Ῥοπο [απ1σς, 5ἳ εα φεινοίας, ἔαπα ο0µ. 



(1, 501, 501) 
ο ο υΕ  οπο ο ; , 

της Έναντιας ουζης, ει εκ των παροντων προσγενοιτο, 
πως / Α ὁ Δ - 3 6 -ω ὁ Ν /' 

µήτ ἀποχλείειν τὸ Ἱερὸν τοῖς εὐσεβοῦσι μήτε τὴν πόλιν 
ή, ο ς 

προς ἅπαντας ἀνθρώπους διαθαάλλειν ὡς τὰ πεμπόμενα 

τῷ θεῷ συκοφαντοῦσαν καὶ ψήφῳ χαὶ δικαστηρίῳ δοχι- : 7 5 αφ, 
μάζουσαν τοὺς ἀνατιθέντας": οὖδεὶς γὰρ ἔτι ἀναθειναι 

, α 29Δ . / ν να Γι 
τολμήσειεν ἂν εἰδὼς οὐ προσησόµενον τὸν θεὸν ὅ τι ἂν 

Μι / - , - ον ων 

μἢ πρότερον τοῖς Δελφοῖς δοχἩ. 

4. Ὁ μὲν οὖν Πύθιος τὴν δικαίαν ἤδη περὶ τοῦ ἄνα- 
-- Μ ο αι τη Ν / Ἀ 

θήματος Ψῆφον νεγχεν: εἰ γοῦν ἐμίσει τὸν Φάλαριν ἢ 
υ ο ο / / Ὑ .) κ. 3 / /΄ 

τὸ δῦρον αὐτοῦ ἐμυσάττετο, ῥάδιον ἦν ἐν τῷ Ἰονίῳ µέσῳ 
» ο . ὑ-' ί-ς Δ ΔΝ 

χαταδῦσαι αὐτὸ μετὰ τῆς ἀγούσης λκάδος, ὃ δὲ πολὺ 

τοὐναντίον ἐν εὐδίᾳ τε διαπεραιωθΏναι, ὥς φασι, παρέ- 
.. κ. λ / ρω 

σγεν αὐτοῖς χαὶ σῶς ἐς τὴν Νίρραν εως 

ο Ὁ χαὶ δῆλον ὅτι ροσιεταν τὴν τοῦ μονάρχου 

εὐσέθειαν. Χρὴ δὲ 
Ξ 8 μας 

μένους προσθεῖναι καὶ τὸν ταῦρον τουτονὶ τῷ ἄλλῳ κό-- 

χαὶ ὑμᾶς τὰ αὐτὰ Ξ ὕνῳ Ψηφισα- 

σµῳ τοῦ ἱεροῦ: ἐ ἐπεὶ πάντων ἂν εἴη τοῦτ᾽ ἀτοπώτατον, 

πέμψαντά τινα μεγαλοπρεπὲς οὕτω δὗρον θεῷ τὴν 
κχαταδικάζουσαν ἐκ τοῦ ἱεροῦ Ψῆφον λκθεῖν καὶ μισθὸν 

χοµίσασθαι τῆς εὐσεθείας τὸ κεκρίσθαι µ.ηδξ 

θέναι ἄξιος. 

τοῦ ἄνατι- 

6. Ὁ μὲν οὖν τἀναντία µοι ἐγνωκὼς, καθάπερ ἐκ 

τοῦ Ἀκράγαντος ἄρτι καταπεπλευχὼς, σφαγάς τινας 
ὶ. βίας χαὶ ἁρπαγὰς καὶ ἀπαγωγὰς ἐτ 

ην μόνον οὐκ αὐτόπτης γεγενΏσθαιλ ἔγων, ὃν ἴσμεν 

πλοίου ο ος Χρὴ ὃ δὲ τὰ μὲν 
τοῖς πεπονβέναι φάσχουσι πάνυ πιστεύειν 

ραγῴδει τοῦ 

φὐδ) ἄγρι τοῦ 
. ολ 

τοιαῦτα μηδὲ 

δνηγουμένοις ---- ἄδηλον γὰρ εἰ ἀληθὶ λέγουσιν --- οὐχ. 

ὅπως αὐτοὺς ἃ μὴ ἐπιστάμεθα κατηγορεῖϊν. 
. 

Τη] ὃ 

τοῦτ᾽ οὐ Δελγοῖς ἆ παμε, 'πολυπρα Υμονεῖν, εἰ μὴ ἀντὶ 

- ον ό ο. ος ἄν] 
ουν τι και πετπραχται τοιουτον εν Σικελία, 

Ἱερέων ἤδη δικασταὶ εἶναι ἀξιοῦμεν καὶ, δέον θύειν καὶ 

τἄλλα θεραπεύειν τὸν θεὸν χαὶ συνανατιθέναι εἰ πέµ.- 

Ψειέ τις, σχοποῦντες καθήµεθα εἴ τινες τῶν ὑπὲρ τὸν 

ἵς δικαίως ἢ ἀδίχως τυραννοῦνται. 

. Καὶ τὰ μὲν τῶν ἄλλων ἐχέτω ὅπη βούλεται: 
ἡμῖν ο. ἀναγκαῖον, οἴμαι, τὰ ἡμέτερα α 

ὅπως τε πάλαι διέχειτο χαὶ ὅπως νὺν ο. χαὶ τί ποιοῦσι 

λῷον ἔσται. "Ὅτι μὲν δὴ ἐν Χρημνοῖς τε οἰκοῦμεν αὐ- 

τοῦ χαὶ πέτρας γεωργοῦμεν, οὐχ Ὅμηρον χρὴ περιµέ- 

νειν δηλώσοντα ἡμῖν, ἀλλ) ὃρᾶν πάρεστι ταῦτα: χαὶ 
ὅσον. ἐπὶ τῇ γη, βαθεῖ λιμῷ αεὶ συνΏμεν ἄν. Τὸ δ᾽ 

ἱερὸν καὶ ὃ Πύθιος χαὶ τὸ ρηστήριον καὶ οἳ θύοντες 

κχὶ οἳ εὐσεθοῦντες ταῦτα Δελφῶν τὰ πεδία, ταῦτα ᾗ 

πρόσοδος, ἐντεῦθεν ἡ εὐπορία, ἐντεῦθεν αἵ τροφαί --- 
7ρ] γὰρ τἀληθῃ πρός γε ἡμᾶς αὐτοὺς λέγειν ---- καὶ τὸ 

λεγόμενον ὑπὸ τῶν ποιητῶν, ἄσπαρτα ἡμῖν καὶ ἀνήροτα 

φύεται τὰ πάντα ὑπὸ γεωργῷ τῷ θεῷ;, ὃς οὐ µόνον τὰ 

παρὰ τοῖς 

Φρυξιν ἢ Λυδοῖς  Πέρσαις ἢ ́Ἀσσυρίοις ἢ Φοί-- 
νιξιν ἡ Ἱ: αλιώταις ἡ περ βόορέ οις αὐτοῖς πᾶντα ἐς Δελ- 

[καὶ τὰ δεύ 

ἄντων καὶ εὐποροῦμεν καὶ εὐδαιμονοῦ- 

τι ἓν 

τερα { μετὰ τὸν θεὸν ἡμεις 

απ 

Ἕλλησιν ἀγαθὰ γιγνόµενα παρέχει, ἀλλ’ εἴ | 

ΧΧΙ. ΡΗΑΕΛΗΒΙΡ ΑΤΤΕΗ. 4---α. 956 

αί ορϊηϊοπίς, δἳ σπα οχ ΡΓςΟΠΙΙ ποσοί[ῖο οοπναλαίητ, 
πθ 6Ἰαμζα{ἶδ 5ασΡΙΠΙ. τοἱσίοςῖδ, πο οἴν[αϊ ποξίτα Ιπ[ι- 
πΙΙΑΠΗ αριιὰ ΟΠΗΠΕΣ Ἰομιίπος οοποΙ][οιῖς, αμαδί οα φπια. πηῖ(- 
Γπηίης 46ο οαλαπιπίοία, οἱ εα]οπ]ο Ππάίοίοφιο οχρ]οτοί απϊ 
ἁΠο]ά ἀοπαπί. Ἀθιπο οΠἴπα αΠρΙίΙ5 ἆοπατα απἰσαπαπα 
ΙΕΙΠΟΤ απάεβῖξ, ςἳ 5οῖαί ΠΟΠ α ΠηΙΡΣΙΡΙΙΗ ο.ςο ἆθΗΠΗ, ααοά 
ΠΟΠ Ρρεῖα5 ΠΏε]ρ]ής αἁπηϊοπάμπη γἱάσαίιγ. 

4. Αα Ῥνίμίας απἰάσπη ΠαδίΙΠα Ίαπ1 4ο ἀοπατίο 5αβασίαπι 

[πε απ 5ἳ οὔϊκεεί Ῥμα]ανία, απ πησηιας. Πλίας αΏοηιίπα- 

Τοπ, Γα01]ο Π ογα! ππεᾶΙο. Ἱπ Τοπίο Π]ιᾶ οΠη. ἵρδα παν], 
απῦ γεµεβαί, ἀπιοιρθγο. Ὑογιι Π]ο οοπίτα ρου δεγοπ!ία- 
ἴουι απ! (α]ἱοριοηί, αἱ αἰπηί, 1ρδῖς (ρα! οἱ φα]νῖ αἲ Οἵτ- 
ΤαΓ ΠΠ αρρο]Ιογοπί. 

ὃν, Ὃπα το οΊαπι ππαπϊ[οδίαπα οδί αἀπ{ἶ αἲ οο ΠΙΟΠαΤΕΊΣΣ 

ρο[αίοηι.. Οροτίοί απίοπη γος 4ποπο θα 6Πῃ ἀεεθιποίο, αἱ 

αά[ίέσγο πο {ααγάτη το]]φαῖς (οπαρ]! ογπαπηση(ἶς. ΟπΙΠΙΗΠΙ 

οηίηα αὐδιτάἱςκίπιυπα. Γπεηῖέ, πιασηϊβοϊ αἆθο πημηοεϊς ἆθο 

Πη]ςςί αΠοίΟΥΘΠΙ «απηπαη5 οκ {οπηρ]ο 5 [[Γασίαιη γο[σιτο, οἱ 

πιογζσεπη Ἰαπο Ρἰοία[ἶς πο. Ἠαρονε, αἱ πο ἀἶσπις ηπἶᾶσπι 

5 Παβίέα5 αἱ αἰἰαιά ἀοπεί. 

6. Ἠ]ε απἶάσπα, απϊ οοπίπαπία. πηί ἀθογογί!, αηςῖ απ 
Απιϊροπίο πιοᾷο Ίο αρρι]οηί, οπ465 (παδάαηα, οἱ γἶπι 

[ασίαπα, οἱ ταρίηας, οἱ αράποίίοπος (γγαπηῖ (πασίση οτα[ῖοπα 

τοι, {αίΠΙ ΠΟΠ. γίδα ἃ 5ο παντα! 4ἱ66Η5; 411ΘΠ {4ΠΊθη 
ηθ(ι16 αἆ ΠᾶΥΘΠΙ πδαπο Ρογθβ ΠαΠΗΠΗ 6556 ΠΟΥΊΠΗ5.  ΟΡΟΓ- 

ἴαἱ απἴθη ἰα]ῖα πο Ἠἱς απἱάσηα, πΙ 5α Ραδ5ος 6556 ἀῑσμηί, 

οπηηίπο οΓθ]ετο παιγαπ(ραςς «παπα, άίΡΙΠΙ γογα ἀῑσαπί, ἵη- 

εείαπα δἳε: πεά πα αἱ 1ρ5ί, απς- ΠΟΠ οργίο 5οἵπλ5, α66ΙΙ5ε- 

ηΙ5. 

7. Ὀσυπα Ισίαχ {αἱο απἰοππαιη ἵΠ ΒίοΠ]α ΓαοΗΠα 5ἳέ, που 

Ῥε]ρ]ή5 πασοδςθ ποη ο5ί 5Ηπάίο5ο 4π0γογς; Π]ςί Ρίο 5ασθγᾷο- 

Πθις απ Ππάΐσος ο55ο Ροδίπ]απ]ς,, οἱ 4Η ΠηασίαΓθ ΠΟ 

ορογίθαί, αἱ ταἸ(απη ἀοῖ ου ΠΠ Ῥοιασοια, οἱ "πα Ῥοποτς 

ἀοπανία. δἱ απῖς. μηϊίαί, 5εάδπηας ἀἰξεορίαιαὶ, 

10ΠΙΗΠΙ ππατο Ἰαδίο απ Ἱη]ηςίο τοσυπ{ητ. 

5ἱ αἱ ἵπαης 

δ. ΑΠΟΡΙΠΙ (πἱάσπα το (ποπποάοσμΠη(ιθ ἸαῬητί{ 56 Ἰα- 

Ῥοαπί :. ποβίς Υατο Ποοβδα ΓΙ. αἲβΙίτου ποβίτα ἵρ5ογπη 

56γο, {απα π{ ο]ἵπα οοπς πα. ΠπονῖΠΕ, (παπα π{ί πυης 56 [α- 

Α0 ΠΟ5 Ιπ 

ΡυποεἰρίΗῖς. Παρίίανο ϱἱ 5αχα ἄἴαῑο,. ΠΟΠ. ΗοπΙσΙς ποβίς 

Ῥεαηί, εἰ φπἷά [αοἴεπίῖρις πιθ[ῖας ΕΠΠΗΓΙΠΙ 5ἲ[. 

εχδροζίαπά15 οδί απί πο5 ἀοεθαί; 5ο. γ]άσιο ἴδία οοί : εἰ 

(Πα ΠΙΗΠΙ αἲ ἴδυγαΠα ΠΟΡΙΤάΠΗ, ΗΠΙΑ 56ΙΠΡΟΓ ΟΠΗ [άΠ16 

56 {οιρ]άΠα, οἱ ΡΥ ας, οί ουαύα]απα, οἱ π]ᾶ- 

οἰαπίες, οἱ το]ςίοςί, Π Ὀε]ρίογαπη ασεῖ, ἨΙ γοδῖίας, Ἠ]πο 

ΕΡΣΕΠΙΗ5. 

Ῥοπα εορία, Ἠίπο αποπία (οροτίαί οπίπα Υογα, Ἱπίου πος απ]- 

46πι οστία, ἀἴσεια), εἰ φποᾶ α ροδίῖ5 ἀῑοῖίαν, 5ἵηο 5οπ]]ηο 

πορίτο, 5ἶπθ αι αίτο ῥγογοπΙηπ{ οπιπῖα, αβΡΙΠΙ ΠΟΣΙΤΗΠΙ ϱ0- 

Ιοπία 4εο, απί ποΠ οᾳ 5οἱππα, απ αραιά τεί(ος5 ἀτασοβ 

παδουπίαγ Ώοπα ποὺῖς ρυῶβοί; 5εά 5ί απἷά αρπά Ῥήτγσαν, 

Τ.Ν405, Ῥε[δαδ, Απδγτίος, απί Ῥ]απίσοος, απί Παιος, απί 

Εί 

5οζππάο ρο5ί 4εΙΠῃ Ίοςο πο οο]Ιππας αἲὖ οπηηίρα5, οἱ αΡΙΗ- 

1ρ5ο5 ΗΥΡΕΤΡΟΤΕΟΣ παδοῖίαν, Ώεἱρίο5 οπηπία ρουνοπί τη. 
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.ω κ - .- Ν η -- . . 
μεν ταυτα το ἄρχαῖον, ταυτα το μεγον νυν, χαι αμ 

σε ε ος 
παυσαίμεθά γε οὕτω βιοῦντες. 

9. Μέμνηται δὲ ὕ Ψῆφον ὑπὲρ ἀναθή- 
χωλυθέντα τινὰ Ὀύειν 

:οἶμαι, καὶ αὐτὸ εἲς ὑπερ- ί 

ι 

τάναιν φυλοχρινεῖν 

ὰ ἀναθήματα καὶ γ πεμπόµενα, ὅθεν καὶ 
ο νε. ἴνμ 
οτου χα! οπονα, οξ-χμ.ενου -ἀπραγμόνως ἄνατι- 

οΌντας ἀμφοῖν, καὶ τῷ θεῷ χαὶ τοῖς εὖσε-- 

ρες 
ρόντων, εἰ λογίσαισθε αρ ᾽ 

Λελφοὶ, ἄριστα Άου-- ες ὴ 

πρῶτον 
τε δέ μοι, ὦ ἄνὸ 

.Ν; ι 
λεύεσθαι περι τῶν 

ος 
χων ἐστὶν σχέψις, π πρῶτον μὲν ὑπὲρ 

ν 
ο) χαὶ θυσιῶν χα) Δναθημάτων χαὶ 

ο! ἃ ςλ 
οσων κτ:. ας 

Β ρ 
ὑπε Ἡ 

τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ἵε 

ἐθῶν πογαίων α) θεσμῶν παλαιῶν χαὶ δόξης τοῦ µαν- 

ρ τῆς πόλεως ὃ ὅλης καὶ τῶν συμφερόν- η υτ τα - 
ως ον καὶ ἰοίᾳ ἑκάστῳ Ἀελνῶν, 

Ἂ 
σιν ἀνθρώποις εὖὐχλε ἕς Ὦ Χαχοδο- 

ν 
τείου., ἔ- 

ΒΑ 
επι 

π] των τῷ τε 
νε πι Ἐρ 

πΆσι δὲ τῆς 

ξίας Ξ- τούτων γὰρ ϱυχ. οἳὃ δα εἴ τι μεῖζον, ε 
ο 

: σωφρΏ νεῖτ. ε 

ἢ ἀναγκαιότερον ἠγήσαισθε ἅ ἂν. 

48. πα μὲν οὖν. ὧν βουλενόμεβα; ταῦτ ᾱ ἐστιν, οὐ 
ὲ χαλκὸς 

δυνάσται. ὅσοι 

τύραννος εἲς οὐδὲ ο ος οὗτος οῦδ. 

μόνον, ἀλλὰ πάντες βασιλεῖς κ 
τε ἄν 

νῦν γρῦνται τῷ τερῶ, καὶ γρυσὸς καὶ ἄργυρος καὶ ὅσα 
ο. ος τῷ θεῷ: 

ὶ πάντες 

ἄλλα τίμια ια 

λ Ρο] 
δω οὖν ἕνεχα μὴ ὡς αεὶ μποξ 

Ἁ 
περὶ τῶν ἄναθημά των πο ἤσομεν; »η τι 

ν Α 
παλ αιοῖς ἔθεσι Χπινοτοι ήσομεν: χα. 0 

ἂφ᾽ οὗ τὴν πόλιν οἴκοῦμεν καὶ ὅ Πύθιος ; 

Ξ δ3 
ὡς παλαι 

πους Φθέγγεται καὶ { ἵέρε 

ἡμῖν ν νῦν χαταστησύµεθα, -χρίνεσθαι καὶ ἑξετάζ 
τοὺς ἄνατι : Καὶ μὴν ἐξ ἐκείνου μὲν τοῦ παλαιοῦ 

ους. τοῦ ἄνέδην καὶ πᾶσιν ἐξεῖναι., δρᾶτε ὅσων ἀγαθῶν 
Εὶ να Ἅε δν 

ται τὸ ἱερὸν, ἁπάντων ἀνατιθέντων καὶ υπερ 

έντας 

μου 
ἐμπέπλησ 

ἐπόρρυσω δύναμιν ἐνίων δωρουµένων τὸν θεόν. 

δ' ὑμᾶς αὐτοὺς δοκιμαστὰς χαὶ ἐξεταστὰς 

τετοῖς ἀναθήμασιν, ὀχκνῶ μὴ; ἀπορήσωμεν τῶν 

ας οη σομένων» ἔτι οὖδε νὸς ὑπομένοντος ὑπόδιχκον 

αἱ ὑτὸν οῖς τάναι, χαὶ ἀναλίσχοντα χαὶι καταο βαπανῶντ 

παρ᾽ αὔ τοῦ, αρίνεσθαι χαὶ ὑπὲρ τῶν ὅλων κινδυνεύει». 
τ 

σσ Η τίνι βιωτὸν, εἶ κριθήσεται τοῦ ἄνατιθέναι ἀγάξιο 

ΧΧΧΠ. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ἡπ ΥΕΥΔΛΟΜΑΝΤΙΣ 

κρόν τ τι τοῦτο 

ν τὸν Ἄλε- 

βίον καὶ 

ςέςβι όλον 

Ἡ ΠΕΥΔΟΜΑΝΤΙΣ. (11, ου5 -- 9υξ] 

4αιπας, οἱ εαῖ 5αππα5. Ἠθο απίῖᾳπα ταβῖο, Ίας ααἶνας 
ομ{ΠΠποί, οἱ ΙΠΠαΠΙ Ἱία γῖνεγε ΠΟΠ ἀθείπαπηας ἳ 

9. Ἠεεοτάαίαγ απίεπῃ πεπιο ππα παπα ςπΠγαρίηπη ο ἆοπα- 

το αριά πος Ἰαΐηπα, πες Ῥτομήρίέαπα απεπήπαπα, αποπίπας 

ςαοηβσατεί γε] ἀεάϊοατεί ααπῖά. Ας Ῥτορίες Ίου ἵρραπι, 

Ῥηΐο, 5αργᾶ ΠΙΟ (Πα αποίάπη Ἐδέδασγηπη, οἱ αραπάαξ ἀοπατῇς, 

Ωματε πες ἵη Ῥγαξεπίῖ ποναπάπιη απ]έαπαπα, πεῃαο ργίες 

ϱ8ἱΠΙΗΠΙ ΠΠΟΓΕΠΙ Ἱεκ εοηςΗἴπεηόα, πί 5γαρα]ο5ο Παάϊορηίας 

ἀοπατίῖα, εἴ εογαπη ασε παλ ππίατ οτίσο Ἱπαπίταίς, ππᾶς, 

α θπο, οἱ απαα 5ἰπί: 5ο4 αεοθρία 5Ίπο ορεΓοξα απαβείῖοηπθ 

ἀθάίσατα, απηβοβιας πηπϊςίταπίος., {ππι ἀθο, πι το]σ]οςῖς. 

10. ΥιΠάρπηϊπί απίθηα πι, Ὠε]ρ]ῖ, 5ἷο ἀἄειπαπα ορΠπιο 

46 ριξεπίῖρας ΙπάΙσααπῖ, δἱ Ῥτήπαπα οοηξἰἀετανοπΗς, 4θ 

ασοί απαπ[ίξαᾳαο τεβις 5 αι ςίο.  Ῥτίπιο απ]άεπῃ ἂε 

ἆθο; {οππρ]ο, Υἰεἴπιϊς, ἀοπατῖς, πιοῖρας απ{]αμῖς, εσιρις 

ἀεϊπᾶο ἆο ἰοία οἴν]ίαίο οἱ Ἶις 

σα) ΟΠΠ τοἱραβ]Πσςρ ποδίτος, ἴαπα ργϊταιἴπα απῖοπίαπε Ῥε]- 

Ρ]ιοτυπα εοπάσαΠί : 51ρεν οπηπῖα Υθτο ἆθ Ῥοπα απἲ πηα]α 

αριά οπηπος Μοηιῖηος [απια..  Ἠϊδος επῖπι 5ἱ απῖά τησ]ας, 

ΠᾶΡΙδΥε ΠεεθςςαΓΙΙΠΙ, Πιοᾶο 5απΏπα αἀμηρεαίίς Ππάἱοῖαπλ, 

οχἰςΗππείῖς, ΠΟΠ πον]. 

1. Πως οιξὸ 5υπί ἂε απ ῖρας ἀε]βρεταπιας, ποη Ῥ]α]α- 

τὶς ττηὰς {πταηΠΗς., πεαιο {αυτης ἰδίθ, πεπιο ος {απ 

ςεοά τοσος ΟΠΊΠΕΣ οἱ ΟΠΊΠΕΣ ἀγπαςία, αἱ 5αστο Ἠού]ο α{π- 

αν, οἱ απγάα, οἱ ατβεπίαπα, εἳ απ ΟΠΠΙ(ΠΟ αἶα Ρργείῖοσα 

ἀεδιοαβαπίης Ππ ῬοδίθτΙπα 4εο. ῬτίπΙο απἶάειπα, αποὰ αἆ 

νοίαξίῖς, σ]οπία. οταση] : 

4εσπα Ῥετπεί, οχρ]οταία ἀἰσηυπῃ. 

1». Οσα ΙδΙα 4ε εαιδᾶ ΠΟΠ Ἠί ΞΕΠΙΡεΓ πε(Πε αἱ οι ϱα 

απας αἆ ἀοπανία τε[ογαπίας, {αοἱθπας αιί απἷᾶ τεργε]ιοπάση- 

ἴες ἵπ γείαςίο ππογε ποταβίππας, εἰ αποά πΙπαπαπῃ α ποβῖς, 

εκ απο π1Ῥθπα Μαβιίαπιας, εἰ Ῥνίίας τεςροπάεί, οἱ ἱτίρης 

Ἰοαυ1 αν, οί 5ασεγᾶος Ἱπδρίταίαγ, Γαοἴαπα εδ, πηπο οοΠςΠ1ξαθ- 

ππας, αἱ Ἰαάιοεηίατ εί αχρ]οτοηίατ αἱ αἰαπῖά ἀεάϊσαηί2 

Αἰπιῖ εν απ[ῖαπο 11ο πποτε, άο Ργοπιΐδεπε αἱ οπιπῖρις Ίος 

οσοι, γῖάοιῖς αποί απαπ!ῖσαπε Ροπίς {επαρ]απα ἱπιρ]δέηπη 5ῇί, 

ἀεάϊεαπίδρας οπηπίρας, οἱ 5αρτα τῖτος 5πας φπραςάαπι ἆεο 

ἀοπαπίῖρης. 

13. δ8ἱ Υετο νο εοσηϊίογος σπαςΙίογοσᾳπο ἀοπατῖς 6οΠ- 
ςἰιογ](ῖς, πιείαο Πο ΠΟΠ Ἠαβθαπαας αΠΙΡΙΙΗΣ (17Η εχρΙοτΘη- 
{ας παπα Γα{αγάΠὴ 5ἲξ αξ πθη]ο δη5ίπεαί ]αβ1εἷο 5ε ςαβπηϊ- 
ἴστος οἱ υπ ίρας αἴᾳπο Ἱπρεηςῖς ο 5μα το ΓαπηϊΠανί Γαο[ῖς 
Ίη5Ηρες εχαπηῖπαι1 , 6ἱ Ρογο]ίατί αἆθο ἀε εαρῖίο. Ομῖς επίπι 
νῖνοπά πα εἲδί ρη1εί, 5ἳ Ιπάίρηας, απἱ ἀοποί αἰαπῖά, 1πά]- 

οείατ2 

ΧΧΧΠ. 

ΑΤΕΧΑΝΡΕΒ, 5ευ ΡΡΕΓΡΟΜΑΝΤΙΡ. 

1. Ῥατναπα {πα [οιδίαη,, Οεἶδε οαπῖςςίπῃε, εί Ίεγε αἰᾳπ]ὰ 

αὓς {6 πιαπάαἴαπῃ 655ο οχϊσίῖπιας, απο Πηβεῖςῖ ΑΙεχαπάτί 

πιο ΠΡῖ Αβοποοία Ἱπιροςίοιϊς ία οἱ εοππιεηία εἰ 

απσιις οἱ ρτῶςἰσίας ἵπ Ἰθγαπῃ τε]αίας πηϊιίογε : αἲ Ἠ]αά, 5ἱ 



(1, 500 -- 511) 

ἐγγράψαντα πέμψαι" τὸ δὲ, εἴτις ἐθέλοι πρὸς τὸ ἄχρι- 

θὲς ἕκαστον ἐπεξιέναι, οὐ μεῖόν ἐστιν ἢ τὰς Ἆλε Ἐάνδρου 

τοῦ Φιλίππου πράξεις ἄναγράψαι” τοσοῦτος ἐν χαχία 

οὗτος. ὅσος εἰς ἀρετὴν ἐχεῖνος. 

γνώμης ἀναγνώσεσθαι μέλλοις καὶ τὰ ἐνδέοντα τοῖς ἵστο- 

βουμένοις προσλο Ἰιεῖσθαι» ὑποστήσομαί σοι τὸν ἆθλον 

χαὶ τὴν Αὐγέου σαν, ἀλλ ἐς 

δύναμίν 1ε τὴν ἐμαυτοῦ να λαθήβασθαι πειράσοµαι, 

λίγους ὅ ὅσους τῶν κοφ ίνων ἐκφορήσας, ὡς ἀπ ἐχείνων 

τεκμαίροιο πόση πο. καὶ ὡς ἀμύθητος Ἡ ἦν ᾗ χόπρος, 

ἣν ο δη βόες ἓν πολλοῖς ἕ ἔτεσι ποιῆσαι ἐδύναντο. 

» Αἰδοῦμαι μὲν οὖν ὑπὲρ ἀμϕοῖν, ὑπέρ τε σοῦ καὶ 

αν ἐμαυτοῦ γραφῇ 

παραδοθῆναι ἄνδρα τρισκατάρατον» ἐμαυτοῦ δὲ, σπου-- 

Ὅμως δὲ εἰ μετὰ αν 

υ. βουστασίαν, εἰ καὶ μὴπ 

σοῦ μὲν, ἀξιοῦντος μνήμη καὶ 

δὴν ποιουµένου ἐπὶ τοιαύτῃ ἱστορίᾳ καὶ τ πράξεσιν ἀνθρώ- 

που, ὃν οὐκ ἀναγιγνώσκεσθαι. πρὸς τῶν πεπαιδευµένων 

ἦν ἄξιον, ἀλλ᾽ ἐν πανδήμφῳτινὶ μεγίστῳ θεάτρῳ δρᾶσθαι 

ὑπὸ πιθήκων ἢ ἁλωπέκων σπαραττόµενον. Ἀλλ᾽ ἢν 

τις ἡμῖν ταύτην ἐπιφέρη τὴν αἰτίαν, ἕξομεν καὶ αὐτοὶ ἐς 

παράδειγμά τι τοιοῦτον ἀνενεγκεῖν" καὶ Ἀρριανὸς Ἱὰρ 

ὅ του ᾿Ἐπικτήτου μαθητὴς, ἆ ἀνὴρ Ῥωμαίων ἐν τοῖςτ πρώ- 

τοις καὶπαιδεία παρ ̓ ὅλον τὸν βίον συγγενόµενος, ὅμοιόν 

τι παθὼν ἀπολο] γήσαιτ᾽ ἂν καὶ ὅ ὑπὲρ Ἠμῶν: Ῥιλλιθόρου 

γοῦν. τοῦ λῃστοῦ κἀκεῖνος βίον ἀναγράψαι ἠξίωσεν: 

ἡμεῖς δὲ πολὺ ὠμοτέρου ληστοῦ μνήμην ποιησόµεθα, 

ὅσῳ μ ἐν ὕλαις καὶ ἐν ὄρεσιν, ἀλλ) ἐν πόλεσιν οὗτος 

ἐλῄστευεν οὐ Μυσίαν μόνην οὐδὲ τὴν Ἴδην κατατ τρε χων 

οὐδὲ ὀλίγα τῆς Ασίας μέρη τὰ ἐρημότερα λεηλατῶν, 

ἀλλὰ πᾶσαν ὣς εἰπεῖν τὴν Ῥωμαίων ἀρχὴν ἐμπλήσας 

τῆς ληστείας τῆς αὑτοῦ. 

8. Ἠρότε ρον δέ σοι αὐτὸν ὑπογράψω τῷ λόγῳ πρὸς 

τὸ ὁμ.οιότατον εἰκάσας τὴν μορφὴν, ὃς ἂν δύνωµαι, 

καίτοι μη] πάνυ Ἰραφικός τις ὦν' τὸ Υὰρ δὴ σῶμα, ἵνα 

σοι χαὶ τοῦτο δείξω, μέγας τε ἦν καὶ καλὸς ἰδεῖν καὶ 

θεοπρεπὴς ὡς ἀληθῶς, λε: υχὸς τὴν χρόαν, τὸ Ἰένειον οὗ 

πάνυ λάσιος, κόμην τὴν μὲν ἰδίαν, τὴν δὲ καὶ πρόσθε- 

τον ἐπικείμε νος εὖ µάλα εἰκασμένην χαὶ τοὺς πολλοὺς ς 

ὅτι ἣν ἀλλοτρία λεληθυϊαν" ὀφθαλμοὶ πολὺ τὸ Ὑοργὸν 

καὶ ἔνθεον διεµφαίνουτες, φώνημα ἠδιστόν τε ἅμα καὶ 

λαμπρότατον' καὶ ὅλως οὐδαμόθεν μωμητὸς ἣν ταῦτά 

γε. 

4. Τοιόσδε μὲν τὴν μορφήν" ᾗ ψυγὰ δὲ καὶή γνώµη, 

ἀλεξίκαχε Ἡράκλεις χαὶ Ζεῦ ἀποτρόπαιε χαὶ Λιόσχου- 

ρα, ο τηρ ες» πολεμίοις χαὶ ἐχθροῖς ἐντάχευν η Ὑένοιτο 

καὶ μὲ συγγεγέσθαι τοιούτῳ τινί; συνέσει μὲν γὰρ καὶ 

ἀγ) χινοία καλδριμότησιπάμπολυ τῶν ἄλλων διέφερε, χαὶ 

τό τε περίεργον χαὶ εὐμαθὲς καὶ μνημονικὸν καὶ πρὸς 

τὰ µαθήµατα εὐφυὲς, πάντα ταῦτα εἲς ὑπερθολὴν 

ἕχαστα ὑπῆρχεν αὐτῷ; ἐχρῆτο δὲ αὐτοῖς ἐς τὸ γείρι- 

στον" καὶ ὄργανα ταῦτα ἠενναῖα ὑποθεθλημένα ἕ ἔχων 

αὐτίχα μάλα τῶν ἐπὶ καχία διαθοήτων ἄκρότατος ἀπε- 

τελέσθη πέρ' τοὺς ων τν ὑπὲρ τὸν Ἠὐρύθατον ἢ νι 

Φρυνώνδαν ᾗ ἢ Ἀριστόδημον ἢ Σώστρατον. Αὐτὺς | μὲν 

γὰρ τῷ ] γαμόρῷ Ῥουτιλλιανῷ ποτε γράφων καὶ τὰ µε-- 

ΧΝΧΧΤΙ. ΑΤΕΧΛΝΡΕΕΒ 5τυ ΡΡΕΓΌΡΟΜΑΝΤΙΡ. 937 

απῖ5 αόουταίε γα] 5ἱηδα]α ρειδεσιί, ΠΟΠ ΠΗΠΗ5 οδί, αι 

Ἀἰεχαπα! ΡΙΠΠρρϊ ΕΠΙ τος σοδίας κοπἰρίο ππαπάατα αππηίας 

οηίπα 11ο αἲ γἱτίπίσπα, {απίας Πο αά πιαΠίαπα. Ὑογαπι- 

ἴαπ1θη 5ἱ ουπα γοπία Ἰδοίατας ες, οί, απο) ἀοσνιπί παντα Ιου, 

αἀ[οσίαγας 46 {πο , ]αβογοπα ΕΠΙ 1 πα ΙδποΡο, οἱ Απσί 

είαμι]απη, οἱδῖ ΠΟΠ ΠΙΥΘΙΣΕΙΑ, οοτία ρτο υΙπῖνα5 πιοῖς 16- 

Ῥήϊδατο 5ἰάεβο, Ῥαμσος αἰϊᾳαοί εορΗίπος 6ΡοΓ6Π5, αί οκ 

115 Παάϊσατο Ῥο55ἱ5, (παπί οΓηπθ οἱ Ύπαπα Ἱποπατγαβί]α 

ΓαοἨ{, 5ίοτοΙ5, αποᾶ. ας πι]]ο Ώουος ππα]ίονα Πα. αΠΠΟΓΙΠΙ 

5ρα{ἱο {ατα ροπετιΠ{. 

9. Αο γετεζιπάῖα απαάαπα αβῆοίος απΙΡΟΡΗΙΗ ΠΟΠΗΙΠ6, πο 

Ῥαπίοτ ας π1θο: ἴπο, αῖ Ρεία5 πιοπποτῖα; εί 5οΏρ{ῖ5 ΟΠΊΠΙΘΗ- 

ἀατῖ Ποπηῖποπα οπηηῖθς πιοᾶΙ5 οκδοσταβί]πας Ἰπθο, απ 5ί- 

άἵσπα ἵπ {αἲΙ Πἰςίοτία Ροπαπα. αἱ αοἰϊοπίρις Ποηηηϊς, 4πθπι 

ΠΟΠ Ἰᾳσί οοηγοπίεβαί αἩ οι 15 Ποπηπίθ5, 5ο Τη πΙαΧΙΠΙΟ 

ἠιοαίτο. {οίίδᾳπο Ῥορι]ἱ5 εοπβασπί ας (πομπεη[ςδίηο 

«ροοίανῖ α 5ἰπηῖς Ιασογαπά πα ας γηρίνας,  Ὑογαπῃ δἱ ααῖς 

Ἀος πος οπ]πο ασοµςοῖ, Παρεβίηνας αἱ 151 εχοπηρΙάπα αἆ 

αποά παπα αβΙεσοιηας. Ναι Αγάπης αποσιθ, Ερϊσίεϊ ᾱἷ- 

φοἱρυ]α5, υἱ ΙΠπίου Ῥνίηιος ΒοΠΙαΠΟΓΙΠΙ, αἱ {οία γἱία Ἱη ἆ0- 

οἰνίπα» επάΙϊς νουραίας, οπῖ 5]πηίο απἷά δα γοπῖς, α15ᾶΠΙ 

Ρτο πορῖς ἀῑχορί: ΤΝ ουί οπίηι Ιαἰτοηῖς γΙίαπα 5ο/ρετα 

186 4πο(πο ἀϊρπαίας οδί..  Νο5 απίοη ογαάε]ουίς Ίοησο 

Ἰαἰγοπῖ5. ΠΠΟΠΙΠΙΠΓΗΠΙ Γα0ΙΟΙ5, 4παίοπας Ποη ἴπ 5η γ]5 οἱ 

πποπ/ΐρας, 5ο ἵη υτρίρις Πίο Ἰαἰγοσϊπαία5 εδί, ααἱ ποῦ ΜΥ- 

5ἶαΠα 5ο]απα Πού Πο 1481 Ιποιγκατῖ{, ποιθ Ῥαΐσας Αδία Ραι- 

{ος ἀροτίίογος 5 ἀοριαάαίας; 5εὰ ΠΙγεΙδΙπη, [6ο (ἶκθ- 

τίπη, ΠΟΠΙΑΠΟΓΙΠΗ πηρογίπηα Ἰα{γοσηῖο 5ιιο ορρἰογορῖ!. 

3. Ῥνῖας νοτο ἱρδαπα ΕΗΡί ογα[Ίοπο ἀοδοίραπα, ΓοΓΠΑΠΙΠΙΘ 

Ἠμας απατά θἰπλπ]ϱ. Ρροίετο, πο. ΠΠ ΙΠα σαι ρἰπαρηα! 

ἁτία γα]σᾶμα, ἀα]ποαμο. Οο1ρογο ομίπα, πα ου αίίαη ΠΡΙ 

οδίαηάαπι», οἱ ππᾶσπις ογαί, οἱ Ποπερία 5ρεοῖθ, θ6ἱ απ ἆθο 

ἀϊσπαπα ααπἷά, τουοτα, να 5ο [ουοί : οοἶογε οπάίάᾳς, 

Ἠπθπίο ποἨ. πἰπιϊς Πγειίο, οοιπαίς παπι δα. 6ΟΓΊ8, {παπι 

αφοῖία, ια ]αγο Π]α απἰπη]αία., αἱ ΡΙογοδ(μ6» ΠΕΠΑΠΗ 6558, 

βισοτοί: οοι]ῖ Ρογααπη γ]νασί Ἰαπη(Πο., οἱ ἆθο ΡΙ6ΠΙΠΗ οδ{εΠ- 

ἀοπίος :νον φααγἰςδίπια, 5] οἱ 5ρ]επαἰαἰδεῖπια : εἰ ραιι- 

ας τἱ αΏκο]ναια, πα]]α ρατία, απαπίπτη αἲ Ἠαρο, τεργεΙδ- 

5ΙΟΠΘΙΗ παῦοῦα!. 

4. Ταιίς απἱάσια ογας [ογηα.  ΑπίπΙς απἴθιι δἵ 1ΘΗ5 

Ἰοπηϊηϊς, ανοιγηποπίο. Ἠετοπ]ες, οἱ οαρίίε 4εριίσου, εί 

«οιναίοιος {οἱ μου! ΤΠ Ἰορία5 ποδίτος οἱ Ιπ]ηιίσος Ρος 

Ἱποϊάαπηα5, 4παπα Υθιδεπης ολ [αλ] Ναπι Ππίθ]Ισεηίῖα, 

οἳ ςοΠσνίία,, οἱ αοππηἶπο ΡΙΗγΙΠΙΙΠ αἲῑος οπηπος απίοσε]]εραί; 

πι οπεορίία5 εἰ ἀοοϊίας, απο πιοπιοτία εί Ἱπσοπίππι ᾱἷ- 

«οἰρ]ίπω εαραχ, οπιπῖα Ίσρο εί αᾱ εχορδδυπα πδαπε εἱησι]α 

1ρδί αἀεναπί : γογαη πἱεθαίαι Ἠμὶς ρεβςίπιο : αἱ απ] ἠηδίνιι- 

πησηία ἰδία νειαιῖς ἵπ. Ροἱοδίαία Παμογοί, πιον [απιοδίςίηιῶ 

πια σο Ποπιίπα 5η] ἴρ5ο Γαοίμ5 οδί, 50ρία Ο6γοορα», 

8αρτα Ευτγραίαπη, απ Ῥμιγποπάαπι, ααί Απίοειπιπη, ααἲ 

Φοδἰναίαπη.  Ίρ5ο οΠΊΠῃ 5ο 66µεΓΟ Β{]Ιαπο αἰα απο 5οτ]- 
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{ - / ο! κ 
τριώτατα ὑπὲρ αὑτοῦ λέγων Πυθαγόρα ὅμοιος εἶναι 

ονς λ 
ἠξίου. Άλλ᾽ ἴλεως μὲν ὅ Πυθαγόρας εἔη» σοφὸς ἄνηρ 

Ἡ 
καὶ τὴν } Ἱνώμην θεσπέσιος. 11 δὲ κατὰ τοῦτον ἐγεγέ-- 

γητο, παῖς ἂν εὖ οἳδ) ὅτι τ πρὸς: αὐτὸν εἶναι ἔδοξε. Ἰαὶ 

πρὸς Χαρίτων μῆ µε γοµίσῃς ἐφ᾽ ὕθρει ταῦτα τοῦ Πυ- 

θα Ὑόρου λέγειν Ἡ συνάπτειν πειρώμενον αὐτοὺς πβὸς 

ὁμοιότητα τῶν πράξεων. Ἀλλ' εἴ τις τὰ Χείριστα καὶ 

βλασφ Ἠμότατα τῶν ἐπὶ διαβολῇ περὶ τοῦ Πνθαγόρου 

λε εὐομένων, οἷς ἔγωγε οὐκ ἂν πεισθείην ὡς ἆληθ έσιν 

οὖσιν, ὅμως συναγάγοι ἐς τὸ αὐτὸ, πολλοστὸν ἂν µέρος 

ἅπαντα ἐχεῖνα Ὑένοιτο τῆς Άλεξάνδρου δεινότητος. 
Ὅλως γὰρ ἐπινόησόν µοι καὶ τῷ λογισμῷ διατύπωσον 

ποιχιλωτάτην τινὰ ψυχῆς κρᾶσιν ἐκ ψεύδους καὶ δόλων 

καὶ ἐπιορχιῶν καὶ καχοτεχνιῶν συγκειµένην, ῥᾳδίαν, 
τολιηρὰν, παράδολον, φιλόπονον ἐξεργάσασθαι τὰ Ύοη- 

θέντα, χαὶ πιθανὴν καὶ ἀξιόπιστον καὶ ὑποχριτικὴν 

τοῦ βελτίονος καὶ τῷ ἐναντιωτάτῳ τῆς βουλήσεως ἐοι- 

χυῖαν.  Οὗὖδεὶς γοῦν τὸ πρῶτον ἐντυχὼν οὐκ ἀπῆλθε 

λόζαν λαθὼν ὑπὲρ αὐτοῦ ὡς εἴη πάντων ἀνθρώπων 

Ἰρηστότατος χαὶ ἐπιειχέστατος καὶ προσέτι ἁπλοϊκώ- 
τατός τε καὶ ἀφελέστατος. ᾿Επὶ πᾶσι δὲ τούτοις τὸ 
μεγαλουργὸν προσῆν καὶ τὸ μηδὲν μικρὸν ἐπινοεῖν, 
ἀλλ᾽ ἀεὶ τοῖς μεγίστοις ππευ τὸν νοῦν. 

ωυ 

δ. Μειράχιον μὲν οὖν ἔτι ὢν πάνυ ὁραῖον, ὡς ἐνν 

ἀπὸ τῆς καλάμης τεκµαίρεσθαι καὶ ἀκούειν τῶν διηγου- 
µένων, ἄνέδην ἐπόρνευε καὶ συνῆν ἐπὶ μισθῷ τοῖς βου-- 
λομένοις. Ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις λαμθάνει τις αὐτὸν ἐραστὴς 

γόης τῶν μαγείας καὶ ἐπῳδὰς θεσπεσίους ὑπισχνουμέ- 

νων καὶ χάριτας ἐπὶ τοῖς ἐρωτιχοῖς καὶ ἐπαγωγὰς τοῖς 

ἐχθροῖς χαὶ θησαυρῶν ἀναπομπὰς καὶ χλήρων διαδοχάς. 

Οὗτος ἰλὼν εὐφυᾶ παϊῖδα χαὶ πρὸς ὑπηρεσίαν τῶν ξαυτοῦ 

πράξεων ἑτοιμότατον, οὗ μεῖον ἐρῶντα τῆς χαχίας τῆς 

αὐτοῦ ἢ αὐτὸς τῆς ὥρας τῆς ἐχείνου, ἐξεπαίδευσέ τε 

αὐτὸν καὶ διετέλει ὑπουργῷ χαὶ ὑπηρέτῃ χαὶ διακόνῳ 

Ἰρώμενος. Ὅ δ’ αὐτὸς ἐκεῖνος δημοσία μὲν ἰατρὸς δῇθεν 

ἦν, ἠπίστατο δὲ κατὰ τὴν Θῶνος τοῦ Αἰγυπτίου γυ- 

ναῖκα 

φάρμακα πολλὰ μὲν ἐσθλὰ μεμιγµένα, πολλὰ δὲ λνγρά: 

ο άο / Ν /9 οι ο 
ὧν ἁπάντων κληρονόμος καὶ διάδοχος οὗτος ἐγένετο. 
5] Αλ ς ἃ Ἀ/ 5.» 9 λ λ / ὴ 
Ἡν 2ὲ ὃ διδάσκαλος ἐχεῖνος καὶ ἐραστῆς τὸ ὔένος Τυα- 

ν κὣω ἃ / κο τι ο / λ 
γεὺς τῶν Ἀπολλωνίῳ τῷ Τυανεῖ συγγενοµένων καὶ τὴν 

πᾶσαν αὐτοῦ τραγῳδίαν εἰδότων. 
ου 3) / 

διατριθῆς ἄνθρωπον λέγω. 

"Ἠδη δὲ πώγωνος ὃ Ἀλέξανδρος πιμπλάμενος καὶ 

τοῦ Τυανέως ἐκείνου ἀποθανόντος ἐν ἀπορία χαθεστὼς, 
- Γ .ω ή 
ἀπηνθηκυίας ἅμα τῆς ὥρας, ἄφ 

Ορᾶς ἐξ οἵας σοι 

αρ 
ἧς τρέφε εσθαι ἐδύνατο; 

εα] τε Δ 3 οἲ 3 / 3 / ν 

ουχετι µικρον οὖδεν ἔπενοει;, ἀλλὰ κοινωνήσας Ῥυζαν-- 
η Ν / ο / 3 Ν 3 ο 

τίῳ τινι γρονογράφῳ τῶν καθιεντων ἐς τοὺς ἀγῶνα 
ον -ι ώ τς τι α / ἴ ” ς μα αἱ ο. πολὺ καταρατοτέρῳ τὴν φύσιν ---- Κοκκωνᾶς δὲ οἶμαι 
ος Ἱ ο / κ 
πεκαλεῖτο --- περιῄεσ σαν γοητευοντες και μαγγανεύον-- 

Ν 
τες χαὶ τοὺς παχεῖς τῶν ἀνθρώπων --- οὕτως Ύὰρ αὖ- 
ο 

τοὶ τῃ π ατρί ᾧ τῶν μάγων φωνη τοὺς πολλοὺς ὀνομά- 
ο --- ἀποκείροντες. Εν δὴ τούτοις καὶ Νου 

ΔΡΟΣ  ΨΕΥΔΟΜΑΝΤΙΣ. 41, οἱ - ο) 

Ἠ6η5., θἱ Πο ρς{ἱςδΙΠΊ6 46 50 Ἰούμ6ής, ΟΥ Ιάσονα) ἰη]ῆς ο.5ο 

ριοαΙσαραί. β6ᾶ Ῥγορί 5. δἳί Ῥγίαβογας, φαρίοης γἰ οἳ 

ἀνίπα ππθηίο γα ίας.  Βἱ γογο λη]α5 αοίαἰο γ]κίσσοί, ριίος, 

Ῥθμο πονῖ, αά ΠλάΠῃ γίσις οδδοί.. Ε{ ρου ἀναΠαΓΗΠΗ ἨΠΠΙΘΗ, 

ΠΟΠ Ρρηίαγς Πο οοη{ΙΠ]ε]α. 1η Ῥγπασογαπη σα δα. Ιδία ᾱἷ- 

οσο, απί απο οΟΠΙΡΟΠΟΥΟ 1]]ο5 απά θα, 4 άΠΙΠΙΗ αὖἲ αοῖο- 

ΠΠ ΒΙΙΠΗΜΠάΙΠοΙΗ, ορ δἳ οαῖς Ρρδίπια Ύππο οἱ 

οοπ ιο Ποφίςδίππα., 4. ϱου οπ]απημίαΠα 4ο υΠΙΗΓ 46 Ῥγ- 

Ώπασονα, 415 οσο άσμα αἱ νου ππησαα ἀ4Πίρησιο, 

{ΑΠΊΟΠ ΤΠ. ΠΙΠΙΠΙ σοπάασαί οηληίας γν πηἰπίπια Ρα15 ος [πο]! 

οἶας απο Αοχαπά νο Γαἱ{ ππα]α) σα]ΠάΠία[ἰδ. ΟππμΙπο θηἴπι 

οοσίία. ΠΠ ί οἱ 4ΠΙΠΊΟ ο[]ησο γαμίαπα γομοηεηίου απίπια 

{οπαρογα {Πα η, ον Ποπ ασ19, ἀο]ἱ5, Ρου]α115, πα]! αν ῖθις 

οοπηροδΙἴαΠ, απί]ομα, αιάασσηα» Ροἱοι]ῖς 5ο ομ[οΙοπίοηι, 

ἸαυοιΙοδαιἩ Τη ρου Ποἰσηαϊς οοσί(αἰἶςδ, ριομαρί]σπα, ασ άσμα 

[αοἳ]ο Ιπνοημίαί, πα. ορΗἴπιᾶ 5ΙΠΙ6ί, οἱ ππαχίη]α ἱ5, σπα» 

γιυ]ίτογενα, αἀνοιδανὶ γἱάσαίαν. Χθππο Ισίν, οί ΡΙΠΙΟ. 

Πάπα οοηνοηῖςδοξ, ΠΟΠ 5ίο αῦ 6ο ἀῑδερσίί, αἱ ραἱαγοί οΠ1- 

ΠΙΑ ΠΠ ο ΠΠΗ ορ ΠΠ οἱ ορηΗΙΡΝΙΗΊΗΠΗ, αἆ πως 

ΒΙΠΙΡΙΙΟΙΒΦΙΠΊΙΙΗ οἱ αἩ οπηΠῖ [10ο αΠσπΙΠΙ.  Ῥαρογ οὰ γουο 

οπηπία Ἰπογαί απο άαπ Ππ ΥΙΟ ππασηϊΠεσηίία, οἱ απο. ΠΙμΙΙ 

απααῃ οοδ{αναί Ρα ΥΠΑ, 56 Υ6ΡΙΙ5 5ΕΠΊΡΟΥ παν πηῖ5 ΠΊΘΗ- 

ἴοπι αρρ]σανοἵ, 

5, Ου ἰσίαν αἀο]οδορης απο οδοί, ΓΟΓΠΊΟΔΗ5 4ΠΙΟ- 

ἆ σπα, ατιοᾷ Ἰϊσσθαί ο 5Η1ρι]α απαςί οἱ Το]αιι15 Γογη]α. οο]]- 

5υπο, οἱ αμάίτο α παναπΙβις’, οΠαςα Ἱπρικίοις, 

οορίαπα υἱ [ποἱσραί οπρίεπρῃς. 

ΡΥΘ{ἱ0 

Πίου αἰίοδ ἀοί μαι 

αππαίογ αλσαἰς, ρνυῶςδΗσίαίογ οκ οοΡΗΠΙ 66Π6Υ6, αἱ ππασίσας 

ατίος οἱ ἀῑνίηας Ἱποαπίαοπος ρο]Πσσμίαν, οἱ Ρίγα νοηθγοα, 

οἱ ἀσαογιπή οΥοςαΠοπθς 1 ΙΠΙηΙ605, αἱ {εξανος οΓπθΠάΟ5, 

οἱ Ἰογοάϊίαίος. Ἠϊο γίάεης ἹπσοπίοξΙπῃ Ῥήδγύπα, δἱ αά 

ΞΙΑΓΙΠΙ αΟΠΟΠΙΠΗ πἰηϊδίογία ραγα ΠΙςΦΙΠΊΗΠΑ, ΠΟΠ πίπας 5) 

οπρίά πα παλ ῖα., παπα 1ρ5ο Πογοπη 1ίας Φία[ῖς ἀορονίοναί : 

Ἰης1{ Πλαπα, οἱ αὐ]αίοιαο, πηπϊςίνο, αἰαιπο [ΑΠΙΠΙΟ ΡοΓ- 

Ροίπο δις οδί.. ΟαίοΡΙΠΙ 1ρ5ο Πα. ραβ]ίσα απἰάθπα Ρτο[ος- 

5ίοπο Ἰηθάίομς, 5οἶσραί πον ππΙΠα5 παπα Τ]οηίς Πας Τσγ- 

ΡΗἱ πχου, 

Τα γπιασα. Πηη]ία Τοηηἰδία Ῥομα, αδί οαᾷθπη π]α]α ηλη]ία: 

αποΡΙΠΗ Ιδίο οΠΙΠΙΗΠΙ Ἠθγος δἱ 5ιιοσθδδο) [αοα5ο»ί.  Γπογαί 

ΔΠΙΟΙΩ Πηασίςίαυ 1] αἱ αππαίου ΤγαΠδΙ5 σοῄογα, οκ [αμη]]1α- 

τρις Αροϊιοπ Τγαποί οἱ 15 απῖ οΊΠΘΙή Πας [νασαἶαπι 

ΠΟΡΡΕΠΙ. Υἱάυ5 οκ αα ΠΡ 5ε]ιο]α Ιοπηίπθίη Πα ΓΤΟΠ1. 

6. σαι ὑαιραίας Αἰοχαπάου, ππογίποσιθ 1ο Έγαποῃςί 

Ἱπ ραπρογία(ο ος Η{115, Φ11Π1 ]απη ἀο[ογι]ςδεί ἰαίμ]α, αὖα 

αἱ ροίονας, ΠΙΕΙ] Ίαπα Ῥανν πα οορίζαραί; 5οᾷ 5οοἰθία[ο Ἱπ]ία 

Ο91 Ἠγζαπίίο αποάαπα αππαΠαπα 5οπΙρίογο οκ 60 66ΠΟΙΟ, 

απί Τη εαν ταπηῖπα ἀο5ορπά η! , πη]άπη απ οχδοσγαυη]]ονῖς 

Ἰησοπί! Ἠοπηίηο (Οοσσομας, ρηίο, γοσαβαία), οἴνομιΙραη! 

ρα σῆ] 115 εἰ ἹποαπίαΙοπίρας αἰοπίος, οἱ ρίησιος ἸοΙΗΙΠΗΠΙ 

(5ἱο 1ρ5ί ῥα{πίο ΠΙΑΡΟΓΗΠΗ ποπηίμθ. γαῖσας αρροΠαθαπ{) 46: 

(οπάθηίο». ΤΠ δες γοο οἵαπα ο. Νασσάοπῖα ΠΙΠΙΘΥΠΙ 



ΧΧΧΠ. ΔΙΕΕΝΛΝΡΕΗ 5ες 
- ’ νν Δ 3 , κ” 

γυναῖκα πλουσίαν, ἔξωρον μὲν, ἐράσμιον δὲ 
ς . 

βουλομένην, ἐξευρόντες ἐ ἐπεσιτίσαντό 

παρ) αὐτῆς καὶ ἠκολούθησαν ἐκ τῆς Βιθυνίας 
οκ] ο ῇ δρ 

Μακεδονίαν. Πελλαία δὲ ἦν ἐχείνη, πάλαι μὲν εὐ- 
ἀ ιά /. ’ 

δαίµονος χωρίου κατὰ τοὺς τῶν Μακεδόνων βασιλέας, 
. Ξ τν 

νῦν δὲ ταπεινοὺς καὶ ὀλιγίστους οἰκήτορας ἔχοντος. 
3 -- ”ν/ ολ / ο 

7. ᾿ΕἜντανθα Ίδόντες ὁράχοντας παμμµεγέθεις, ἡμε- 
-. ; 

βους πάνυ καὶ τιθασοὺς, ὡς χαὶ ὑπὸ γυναικῶν τρέφε- 
/΄ ΄ 3 / 

αιδίοις συγκαθεύδειν καὶ πατουµένους 
ο : 

Ἔσεει χαὶ θλιδομένους μὴ ιν καὶ γάλα 

ἀπὸ θηλῆς κατὰ ταὐτὰ τοῖς βρέφεσι --- πολλοὶ δὲ 
ὶ - 

Ἰέχνονται παρ) αὗτοις τοιοῦτοι;, τνον χαὶ τὸν π. 

τῆς Ὀλυμπιάδος μῦθον ὃ διαφοιτῆσαι πάλαι εἰκὸς 

Ν 
τα 

σθχι καὶ πα 
/ 

πινειν 

» τω 

« ὍὉ 

- 

» ὁπό 

ἐκύει τὸν Ἀλέξ ἔαγδρον, δράκοντος οἶμαι συγκαθε ύδοντος 
ὑτῃ τοιούτου --- ὠνοῦνται τῶν ἑ 

νὰ ὀλίγων ὀθολῶν. 
8. Καὶ κατὰ τὸν Θουχυδίδην ἄρχεται ὃ πόλεμος 

ἐνθένδε ἤδη. Ὡς γὰρ ἂν δύο κάχιστοι καὶ µεγαλό- 
τολµοι καὶ πρὸς τὸ κ 

, ο , ν ος 
συνελθόντες ῥᾳδίως χατενόησαν τον τῶν 

1." 
ρπετῶν ἓν τὸ χαλ- 

κ πο 
ἐς τὸ αὐτὸ 
ο ο σνό, 
ανθρώπων 

αχουργεϊν προχειρότατοι 
τι Μ - . 

γεν 

΄ 3’ 
βίον ὑπὸ δυοιν τούτοιν µεγίστοιν τυραννούμενον, ἑλ- 

λ ᾳ 

πίδος καὶ φόβου, καὶ ὅτι 
ς / « / 3 ΄ 

ὃ τούτων ἑκατέρῳ ἐς ὃξον 
, . 

χρήσασθαι δυνάµενος τάχιστ. πλουτήσειεν ἄν" ἄμφο- 
τέροις γὰρ, τῷ τε δεδιότι καὶ τῷ ἐλπίζοντι, ἑώρων τὴν ς 9 : 
πρόγνωσιν ἀναγκαιοτάτην τε χαὶ π οεινοτάτην οὖσαν, 

χαὶ Δελφοὺς οὕτω πάλαι πλουτῆσαι καὶ ἀοιδίµους γε- 

νέσθαι καὶ Άπλον καὶ Κλάρον καὶ Βραγμίδας, τῶν 
δὲ -. ΑΔ 

ἀνθρώπων αεὶ οὓς π 
/ α Ε. “9 

οεἵπον τυράννους, τὴν ἐλπίδα 
ΑΕ Άνω οκ λ πε αι 

καὶ τὸν φόδον, φοιτώντων ἐς τὰ ἱερὰ καὶ προμαθεῖν τὰ 
ᾱ 

μέλλοντα δεοµένων καὶ δι αὐτὸ ἑκατόμθας θυόντων 
καὶ χρυσᾶς πλίνθους ἀνατιθέντων. Ταῦτα πρὸς ἆλ- 

λήλους στρέφοντες καὶ κυχῶντες μαντεῖον συστήσασθαι 
ς ς ας ; 

χαὶ Χρηστήριον ἐ ἐθουλεύοντο: εἰ γὰρ τοῦτο προχωρήσειεν 
/ Ὑ 

αὐτοῖς, αὐτίκα πλούσιοίτ ε χαὶ εὔλαιμονες ἔσεσθαι Τλ- 
ζον Ἡ κατὰ τὴν πρώτην -Ὁ η ὰ μεῖζ προσδοχίαν 

3. {9 

την ἐλπίδος. 
ο ο λ 

ν Επαιοιντο, πρῶτον μὲν 

ἡ ἀρχὴ» καὶ ὃ τρόπος 

Ὃ μὲν ουν Κοχχωνᾶς 

7δ 

ο Νψ Ἐν. καὶ ρεΐττον διεφάνη 

9. Τοῦντεῦθεν τὴν σκέψι 
Δ / 

τε του ρου τα 

ιἡ 

τὴν 

ἥτις 

τὴν } χίµαζεν ἐπιτήδειον εἶναι. ὡς ἐμπό- 

ο τη ὶ Ριθυνία πρόσοιχον, 

; ἑκὰς οὐδὲ τῆς Ἀσίας χαὶ Γαλατίας χαὶ τῶν ὑπερ-- 

κειμένων ἐθνῶν ἁπάντων. ὃ δὲ ἈλεξανΣ ος ἔμπαλιν τὰ 

; 
τε Θράκη χαὶ τῇ 

ξ 
Δ λ -. 

οἴκοι προὔχρινε λέγων ὅπερ ἀληθὲς Ἡ ἣν, πρὸς τὴν τῶν 
λ .] 

τοιούτων ἀργὴν καὶ ἐπιχεί έρῃσιν ἀνθρώπων δεῖν πα- 

Τα- γέων καὶ ἠλιθίων τῶν ὑποδεξομένων, οἵους τοὺς 

φλαγόνας εἶναι ἔφασχεν ροι ικοῦντας τὸ τοῦ Ἀθώνου 
τεῖχος, δεισιδαίµονας τοὺς πολλοὺς καὶ πλουσίους, χαὶ 

μόνον εἴ φανείη τις αὐλητὴν ἢ τυμπανιστὴν ἢ χυµβάλοις 
κροτοῦντα ας χοσχίνῳ τὸ τοῦ λόγου µαν-- 

ε 
Όπεο 

ἐκ τκὰ η ρ , , ΑΝ σεν τευοµενος, αὐτίχα µάλα πάντας χεγηνότας πρὸς αὐτὸν 
6 

χαὶ ὥσπερ τινὰ τῶν ἐπουρανίων προσθλέποντ ας. 
Ἀν 
δὲ περὶ τοῦτο στάσεως αὐτοῖς γενομέ 

κησεν ὃ Ἀλέξανδρος, καὶ ἀφικόμενοι ὃς ον 

τεο 

5 

ΡΡΕΙΓΡΟΔΜΑΝΤΙΣ. 7 --- 10. 

με μας ορ αμ ων ναι πμ 

--ι------------ 

ον 
- 

ἀῑνίίοπα, ο[[αίαπα Ἰ]απα απἶάεπα, 5οὰ απ απιας ε[ίαπη- 

ΏΠΠΗ 6.δα τε]εῖ, (π1Πὰ Ἰπγεηίδςοηί, αΠΠΟΠΑ απαπίαπα 

ορι5 οσσοί αΏ Ίμα παοίῖ, ο Βπγηία Π]απα ἵπ Μασεδοπίαπι 

εεοαῖ 5ιπί. Ἐκ Ρε]]α ααίθπι οα ΓΗΐ, Ἠθαίο αποπάαπι ο)- 

ΡΙά40 ἈΙασθάοπα γεσαπα [επιρογίθας, Ἰαπι Τετο Ῥετραπσος 

605616 Ἰπαπηῖ]ες οἶνες Μαβεπίθ. 

7. Ηϊο νῖςὶς ἀτασοπίθας Ἱησεπίϊ 5Ρεοῖε, ππαπςπειῖς Ρ]απε 

αἱ επ ρας., απῖ εἴατη αἰεγοπίητ α πππ]Πετίρας., οί Ια0ργεΠέ 

οσα Ῥαενῖς, εἰ οα]σατὶ 56 ραϊοτεπίας, αἴαε αΓςειῖ πο ὥστε 

{ογγοπί, οἱ Ἱπ[απίαπα Ἰηςίατ Ίας ο πἹαπηπια 5ασεγεπί (πια 

απἴεπι ἴαος αρπά Πίος παςοιπίατ, παπάς οίῖαπι Π]απι ἀ8 

ΟΙππηρίαᾶα [αΏη]απα οἵπα οχῖϊςςε ρτοβαβί]α ε5έ, απάπῃ Α]6- 

χαπάτιπα πίοτο [ογγεί, {α1, Ρρα[ο, αΏσαθ οΠΙ Ί]α οπραπ{ε), 

επιηπ{ Ποτά. πογροηίίαπα παπα ρα]οπετγίπιαπα ραιοῖς 

οΡο[!ς. 

8. ΕἰλΙπε, ἱ οἳἳ Τμπογάἶάας, Ίαπ1 Ρε] Ῥηϊποῖ]ρία. ΄ Ταῃ- 

απαπα οπῖπι ῃεορε]πηϊ ἆπο πιογία]ες οἱ απάαοϊςςϊπηϊ οἱ αἆ 

πια]εβοῖαπα ρτοπηΠςςϊπηϊ, 5οο[είαίεπα σοθαπίες, [αοῖ]ε Ιπ{ε]- 

Ἰβοβαπί, α ἆποβις Ἠή5ορ πιαχ]πηῖς απαςῖ ἐγταπηῖς γατα τοβί, 

«ρε εἰ πιεία, εαπιαπε, απ αἰεγαίτο Ἱοταπα, ρου ορᾶς 

51{, πῖ απεαί, αἲ ἁῑγίίας οε]εγῖίει ρετγεπίαπῃ. Τη πἱτο- 

σπα οπίπα ἨοΓΗπα, απαπἆο τε] πηείπετείαι γε] 5ΡΕΓΑΓΘ- 

{ας τιάεραπί Γα{τὶ 5οἹεπίίαπα οἳ ππαχίπια πεσεεξατίαπα οἳ 

Ππρηϊπηῖς ἀεσιάεταρῆεπη ε-ςε : οπᾳπθ Ίρεα ταϊίοπε ΏεΙρ]ος 

οΙπη ἀῑνίίες [αοίος ο.5ο αἴαπε εε]εῦτες, εἰ Ώο]απι, εἰ 0]8- 

τΙΠῃ, εἰ Ῥταπελμ]άας, Ποπηηῖθς 5ΕΠΊΡΕΓ ΡΓορίοτ εο5 απος 

ἀῑκί ἴΨΤαΠΠΟΣ., «Ῥοπι ας πιοίαπαι, αἆ {επιρ]α εππῆρας, οί 

Ρταἀϊδοσγο αίπτα οπρίοπίθας, ας Ρτορίεγ ἵρειπῃ Ἠδσαίοπι- 

μα εαο]Πεαπέῖρας, εί απτθυς Ἰαΐογες ἀεάϊεαπιρης. Ἠσο 

Ἰηίει 5ο γοιςαπίος ας πηϊςορπίες, ἆθ ογασμ]ο οοηςΠ(ποπᾶο ἆἀ6δ- 

Ἰεταβαπί. Ἠοο οηῖπι 5ἵ 5Ώῖ Ργουεςςίςςεί, 5ἴαβπῃ 56 ἁῑν]ίας 

ἃς Ὠοαίος «ρεταβαπίέ βΙίπτος; απ σπἶάεπα τες πηασῖς Πϊς, 

σπα το Ρεῖπια εκεροσίαοπε, 5ποθθςδί, αἱ 5Ώ8 ΒΙεΙΙοΓ 

αρρατηῖῖ. 

΄ 

9. Ἠϊπο ἀἱερίειεραηέ ρηππαπα ἄε Ίοσο ἀαϊπᾶς αποᾶ ΡΙη- 

οἴρίαπα, απσς Τα[ῖο εκςοί ἱπορρί. ΄ Έοσεοπας απἰάεπι Οα]- 

εαάοπεπη Ππάϊεαμαί αρίαπα. αοᾶ οοπηππετο]α πππ]ία Ἰαροτεί, 

αἴᾳιε Τηταεία ρανῖίοι ας Βηγηῖα οςςεί οοπίειπιῖπα , ηθο 

Ρεοςμ] ἀῑδίατεί Αξία, πες (αἱ]οσταοί, πεπίεςσᾳιθ πα ΞΙΡΘΓ- 

Ἰαεθηί οΠηΠ65. Ὑ]οϊςκίπι ΑΙεχαπάογ 5παπι ραϊτίαπα Ργα!ειτε, 

ἀἴσοης αοά Υεγπῃ εταί, αἆ {αμαπα τεγαπι Ἱπῖδα οἳ οοπαίυΠὰ 

ορας ε55ο Ἠοπηηίρας Ῥίησιῖρας αἱ εἴπρίιάϊς σπῖ τεορρτιτῖ 

5ἱη{, απα]ες ε-ςε Ραρμίασοπας ἀῑσεραί, εος απἲ 5αργα ΑΡοηῖ 

εαδίταπη Παβιίατοπε, 5αρει»{ῖοςος Ῥ]ετοξαπε δὲ ἀῑτιίες: 

απῖθας 5ἵ απῖς πιοᾷο 5ε οδίεπᾶαί Πρίοῖπεπι, απί {υπαραπῖ- 

είαπῃ , απί 5ἰτεροπίοπῃ οσπηρα!ίς 5οεπῃ ἆπσεπς, απϊ εῖργο, 

πί ἵπ Ῥτογοτβίο ε5ε, ταΠοϊπεί, 5ίαβῖτη οἵηπες Πἰαπίϊ οτε 

εἰ {απαπαπη εΦ]ες[ῖαπῃ αποπάαπα, {παπα απρ]οἰαηῖ. 

10. Ἠας ἆε τε παπα αΠαπαπηάϊα ἀῑςΞεάϊςεεπί, νἰποῖί [απ 

ἀεπι Αἰεχαπᾶετ : ας ἀε]αίῖ Οαἱεράοπετα (παπι {Πε {αππεῃ. 
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τὴν Χαλκηδόνα ---Ἰρήσιμον γάρ τι ὅμως ἡ πόλις αὖ-- 

τοῖς ἔχειν ἔδοξε ---- τοῦ Απόλλωνος ἐν τῷ ἱερῷ, ὅπερ 

ἁρχαιότατόν ἐστι τοῖς Χαλκηδονίοις, χατορύττουσι 

δέλτους χαλκᾶς, λεγούσας ὡς αὐτίχα µάλα ὃ Ἀσκλη- 

πιὸς σὺν τῷ πατρὶ Ἀπόλλωνι µέτεισιν ἐς τὸν Πόντον 

χαὶ χαθέζει τὸ τοῦ ᾽Αθώνου τεῖχος. Αὗται αἱ δέλτοι 

ἐξεπίτηδες εὑρεθεῖ ἴσαι διαφοιτῆσαι ῥᾳδίως τοῦτον τὸν 

λόγον ἐς πᾶσαν τὴν Ῥιθυνίαν καὶ τὸν Πόντον ἐποίησαν, 

καὶ πολὺ πρὸ τῶν ἄλλων ἐς τὸ τοῦ Ἀθώνου τεῖχος " 

ἐχεῖνοι γοῦν καὶ νεὼν αὐτίκα ἐψηφίσαντο ἐγεῖραι χαὶ 

τοὺς θεµελίους ἤδη ἔσκαπτον. ἸΚάνταῦθα ὁ μὲν Ἰοκ-- 

χωνᾶς ἐν Χαλκηδόνι καταλείπεται, διττούς τινας χαὶ 

ἀμφιθόλους χαὶ λοξοὺς χρησμοὺς συγγράφ ων. Ναὶ µετ 

ὀλίγον ἐτελεύτησε τὸν βίον ὑπὸ ἐχίδνης οἶμαι δηχθείς, 

Πῆς Προεισπέμ. πεται δὲ ὁ Ἀλέξανδρος χομῶν Ίδη 

καὶ πλοχάµους παθειμένος καὶ µεσύλεύχον χιτῶνα πορ- 
φυροῦν ἐνδεδυχὼς καὶ ἵμάτιον ὑπὲ ἓρ αὐτοῦ λευχὸν άνα 
θεβλημένος ἅρπην ἔχων κατὰ τὸν Περσέα, ἀφ' οὗ 

ἑαυτὸν ἐγενεαλόγει µητρόθεν, χαὶ οἱ ὄλεθροι ἐχεῖνοι 

Παφλαγόνες εἶδότες αὐτοῦ ἄμφω τοὺς γονέας ἀφανεῖς 

χαὶ ταπεινοὺς ἐπίστευον τῷ χρησμῦῷ λέγοντι 

ολω. 

Περσείδης γενεὴν Φοίθῳ φίλος οὗτος ὁρᾶται, 
δῖος Αλέξανδρος, Ποδαλειρίον αἷμα λελογχώς. 

Οὔτ τως ἄρα ὃ Ποδαλείριος μάχλος καὶ γυναικομ.ανὴς 

τὴν φύσιν, ὧς ἀπὸ Γρίκκης ἄχρι Παφλαγονίας στύε- 

σθαι ἐπὶ τὴν Ἀλεξάνδρου μητέρα. Εδρητο ὃ δὲ χρησμὸς 

ἤδη ὡς Σιθύλλης προμαντευσαμµένης: 

Ἐξείνου Πόντοιο παρ ἠόσιν ἄγχι Σινώπης 
ἔσται τις κατὰ Τύρσιν ὑπ) Αὐσονίοισι προφήτης, 
ἐκ πρώτης δεικνὺς µονάδος τρισσῶν δεκάδων τε 
πένθ᾽ ἑτέρας µονάδας καὶ εἰκοσάδα τρισάρ:θµον, 

ἀγδρὸς ἀλεξητῆρος ὁμωνυμίην τετράκυχλον. 

.. Ἐσθαλὼν οὖν ὃ Ἀλέ ἔξανδρος { μετὰ τοιαύτης τρα- 

ας διὰ. πολλοῦ ἐς τὴν πατρίδα περίθλεπτός τε χαὶ. 

λαμπρὸς Ἐν, μεμηνέναι προσποιούμ. ενος καὶ ἀφροῦ 

Ενίοτε ὑποπιμπλάμενος τὸ στόμα’ ῥᾳδίως δὲ τοῦτο 

ὑπῆρχεν αὐτῷ, στρουθίου τῆς βαφικῆς βοτάνης τὴν 

δίζαν διαμασησαμένῳ: τοῖς δὲ θεῖόν τι καὶ φοθερὸν 

ἔδοχει καὶ ὁ ἀφρός. Ἐπεποίητο δὲ αὐτοῖς πάλαι χαὶ 

κατεσχεύαστο κεφαλὴ ὃ δράκοντος ὄθονίνη ἀνθρωπόμορ- 

φᾶν. τι ἐπιφαίνουσα; πατάγραφος» πάνυ εἰκασμένη, ὑπὸ 

θριὶ ὶν ἱππείαις ἀνοίγουσά τε καὶ αὖθις ἐπικλείουσα τὸ 

στόμα, καὶ γλῶττα οἵα δράκοντος διττὴ µέλαινα προέ- 

χυπτεν, ὑπὸ τριχῶν χαὶ αὐτὴ ἑλκομένη. Καὶ ὅ Πελ- 

λαῖος δὲ δράκων προῦπῆρχε καὶ οἴχοι ἑτρέφετο, κατὰ 

χαιρὸν ἐπιφανησόμενος αὐτοῖς καὶ συντραγῳδήσων, 

ας δὲ πρωταγωνιστὶς ἐ ἐσόμενος. ήν 

δη ὃ δὲ ἄρχεσθαι δέον, μηχανᾶται τοιόνδε τι; 

.. γὰρ ἐλθὼν ἐπὶ τοὺς θεµελίους τοῦ νεὼ τοὺς 

ἄρτι ὀρυττομένους ---- συνειστήχει δὲ ἐν αὐτοῖς ἱ ὕδωρ 

ἢ αὐτόθεν ποθὲν συλλειθόμενον Ἡ ἐξ οὐρανοῦ πεσόν ---- 

ἐνταῦθα κατατίθεται χήνειον ᾠὸν προκεχενωµένον, ἔν- 
δον φυλάττον ἑρπετόν τι ἀρτιγέννητον, καὶ βυθίσας 

πρ 2} 5 , 
τοῦτο ἐν μυχῶῷ τοῦ πηλοῦ ὀπίσω αὖθις ἀπηλλάττετο. 

ΧΧΧΠ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ π ΨΕΥΔΟΜΑΝΤΙΣ 11 στ 15. {1 516 - 5,0) 

αμάπ]ά 05. ο παρθγε Π]ής γῖκα ες) ἵῃ ἵοπηρ]ο Αροιηις, 
ααοά απηαιΙςκίπππα εί Οµαἱσράοποηδίρας, ἵαρη]ας ἀσ[ο- 
ἀἰαπί ηεας, ἵπ απἴριας οτἰρίαπη οςδεί, Ρυοροβίδιη Ἐκομ]α- 
ΡΙΠΠΙ ΟΠΗ Ῥαίτο 5ο ΑΡοϊίηο ἵηπ ῬοπίΠῃ αά γοη{Η γι 6556, 
εί ΑΡοπ οἁδίγαπη πα ἰαίαχαπα. Πω αρα] ἀθδϊία ορογα 
Ἰπναβία. [ποἱ]Ε Ἠπιηο ΕΓΠΠΟΠΕΙΗ Ῥου απίνοισαπα Βϊηγηίαπι 
αἴᾳμα Ῥομίππῃ ἀἰδίπ]θγα, αἱ ΠΠ] πη απο αἰίας πχλες, α 

Αροπὶ οαδίνπα.  Π Ιβίίαν οἱ (επηρ]απα 5{αΓπι οχοἴίανγε ἀ6- 

οπογογυΠ!, οἳ (απάαππεη(ἰς [ο55αΠ1 Ίαπι Γοὔἱοραπί,  Τηίθῖηα 

Οούσσπας απίάεπι Ομαἱεεάοπο τοπαίας, απιΏίσαα. απρ- 

ἆαπῃ οἱ ἀπρ]ίοία ασια Ῥογρίεχα ογασμ]α 50Η1Ρ6ΠΒ : πθε(πθ 

Ίνα πηπ]ίο Ῥοδί ἀἴθπα 5ΙΡΤΟΠΠΙΠΙ ουΗ{, ΠΠΟΙΡΗ5, ορίποι, ἃ 

γίροτα, 

1. Ῥταπη αν απίθιη ΑΙοχαπάσγ ]απι οομαία5, ἀοπηῖς- 

εἶσπο οἰπο]ηηίς, {ππίσσπα Ιππίας ΡαΤΡΗΤΕΑΙΗ οκ α1μο ΥΙΓ- 

δαΐαπι, οἱ ρα) ]ἵαπι δαρογπ]εσίαπα σεγοης σαπάἸά μπα, Γαἱ6ΘΠΙ 

βοδίαης Ιηξίαν Ῥοηςαῖ, α απο ΠΙαἴΘΓΠΗΠΙ σεµις ἀεάπεσβαί. 

Εί ρονα1εῖ ΙΠΙ Ῥαρμ]ασοπος, απΙ 5οἶγοπί ας ρανοηίος Ἱπι- 

πη]]ε5 αΠΠΡΟΣ αίφιιο ἰσποβῖ]ες, οπασμ]ο ογοάϊάστο ἀἱορηί1, 

Ῥογε]άες σοηα5 Πο, Ῥμαβο οαγασαπε, γἰάείαν, 

ἀῑνας Αἰοχαπάος, Ῥοάα]νὶ 5αηραῖπο οποίας. 

Α4εο βία Ῥοδα]γίας Ηριάποξας οἱ παίατα αᾱ ΓΙΥΟΓΕΠΙ 

πδαιθ ππμ]σΓαπα. οαρίας, αἱ α- Τπσσα Ιπάς 5416 Τη Ρα- 

Ρι]ασοπίαια 1π Αἰοχαπάν πιαίΤοπη αγγοχοτῖ{. Τη ΥΘΠΙΗΤΗ απίοΠη 

Ίαπα εναί ογασαπα απαδῖ ΒΙΡΥΙ ργἀἰσρη(ῖς : 

Ἰμοτα αἆ Εακἰηϊ Ῥοπϊ γἱοῖπα 8ίπορα, 
αᾱ Ταπτος ου Απδοπίο 5αῦ τοσο Ῥτορλεία, 
Ῥο5ί ῥεῖπιαπα οδίοηάσης πιοπαάσπι, ἵεγηας ἀθοπάαδηπαε, 
ααἴπ(πο α]ῖας πποπαᾶας, γϊσίπ[ϊ οἱ ἴος παπιεγαία : 

ΏΟΠΙΘΗ ΑΙοχοί[ογῖς Παβθη5 οχ ογΏα (παίογπο, 

19. 465. Ιδέας οππα ας Μκἰγίοπία Αἰοχαπάογ Ρος 

Ίοησια {δηριις Τη ρα(ίαπα Παπ. εοπδρίοια5 ουα{ δἱ ΡΙΕΠ- 

ἀἶδας, {ήθη Ἱπίγά πα 56 5ΙΠΊΠΙΑΗ5, οἱ 8Ρυηιᾶ ο5 ορρ]ε- 

Π11 Ἠαβθης, απο βιοῖ]α 1Πἱ οοπησεραί, δια, Ππ- 

οἱοτία. δρα), παβΙσσπα ππαπάθη : αἲ Π]ῖς ἀἰνίπαπι ααἰάάσπι 

οἱ. {ουρία 6ρπῦ]α 1]α νΙἀεραίατ.  Εασίαπι απἴοπη ]ί5 οἱ 

Ῥηορρα γα ΙΠὰ. ο]ἵπι ογαί οαρπ! ἀτασοπίς Ππίσιπα, Ἠππιαβα» 

Γογπησ” αβϊπο αἱά πα Ἠαβοπς, Ρἰοίππα, αοθηταία αδΙΠΙ]ᾶ- 

{πα Ῥου δοίας οηπἶπας αρογῖοις ο5 οἱ Πίεγαπα οἸαπάεης; οί 

Ἰπσαα απα[ῖς βουροπίαπα, ἰσα]σα, πίρτα, Ῥγοπηίπεβαί, 5ο(ἵς 

οἱ Ίρδα ππορῆῖς,  Ῥο]]ας απίοπη 1]α ἆγασο ἱρδῖς Ίαπι απίθ 

Γαογαί, οἱ ἀοπιῖ αἰεθαίαν, 51ο {οππρουο αρραναγας. Π]ί5 6 

αα[αίατας ασωαίαπα, γοὶ Ῥηπαταπα Ῥοίῖας ρανΠπΠι Ίρ8α 

αοίος Γαίατις. 

{9. Οπή Ίαπη Γαοἱδμά τη ε5δεί Ιπήζαπα, (αἶα απἷᾶ πηαοῖν 

παν. Αοσθᾶσης ποσία αἆ Γαπάσπποπία {οπηρ]ϊ τοσθῃς οβο5ςᾶ, 

ἵπ απίθα5 αηπα εοηςίοταί, γα] ἱρίάσα ππάσσμΙπαπε εο]- 

Ἰουία, γοὶ οα]οδίῖς, ἀοροπίέ Ιρίάσπα ἀπδεηα ΟΥ ΠΠ απί6 

οχοαγα(Πα, ἵη α1ιο Ιπο]Ης5 66ΓΡΟΠ5 Γ6θῃ5 Παία5. Ηος Τη 

τοσσεσα αποῦαΠη Πα] ἄσβχο, ἄοπηπίη τοβί!. . Ῥοδίηθῖο Υοτο 
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σ ὃν νὸς ἐςτην γορ δίσας. διάζ ωμα Ἐωθεν δὲ γυμνὸς ἐς τὴν ἀγορὰν προτεηδήσ » δια 

δὲ περὶ τὸ αἰδοῖον ἔχων κατάχρυσον, χαὶ τοῦτο καὶ 
- / / ο ὰ , 5 

τὴν αρτην ἐχείνην κι σειων αμα τον πορης ανε- 

πο τῇ μητρὶ ἀγείροντές τε καὶ ἐνθεχζόμενοι, 
ϱ Δ λ λ 

ἐδημηγόρει ἐπὶ βωμόν τινα ὑψηλὸν ἀναθὰς χαὶ τὴν ' 

τον ὥσπερ οἳ 

ω - » ος 
ἐναργή τὸν 

λ αν 
γὰρ σχεδὸν 

σα ν' Δ / / ἅμα γυναιξὶ καὶ γέρουσι χαὶ παιδίοις 
ε 

προσεχύνουν. ο 
5 . 

Φωνᾶς τινας ἀσήμους φθεγγόµενος, οἷαι γένοιντ) ἂν 
Ἑβραίων Ἡ Φοινίκων, ἐξέπληττε τοὺς ἀνθρώπους οὐκ 

ολ 
εἰδότας ὅ τι καὶ λέγοι, πλὴν τοῦτο µόνον. 

. 3 / 

ἐγκατεμέγνυ τὸν Ἀπόλλω καὶ τὸν Ἀσχληπιόν. 

14. Εῑτ ἔθει δρόµῳ ἐπὶ τὸν ἐσόμενον νεών' καὶ 
τὸ ὄρυγμα ἐλθὼν καὶ τὴν προῳκαδομημένην τοῦ [ η 

χρηστηρίου πηγὴν, ἐμθὰς ἐ 
Ῥ -. 7’ -ω -. . 

Ἀσκληπιοῦ καὶ Ἀπόλλωνος µεγάλη. τῇ φωνῇ καὶ 
εν εν ο ἄναβη τε τὴν πόλι 

λει τὸν θεὸν ἥκειν τύχη τῇ ἀγαθηῃ ἐς τὴν πόλιν. 
φιάλην αἰτήσας, ἄνα 

Εά ν 

τεῤήπεσαν καὶ ηὔχοντο καὶ 
» 

ὅτι πᾶσιν 

[4 στ 
τὸ ὕδωρ ὕμνους τε Ίδεν 

- / 

εκά-- 
Έἶτα 

/ ν ’ . 

δόντος τινὸς, ῥαδίως ὑποθαλὼν 

τνο. 
κά τν σε ος ης 

ἐν ᾧ ὃ θεὺς αὐτῷ χατεχέχλειστο, κηρῷ λευχῶ χαὶ 
. Π ή -- , . 

Ψιωυθίῳ τὴν Εμάμη τοῦ τς 
ώς ή 
καὶ λαθὼν αὖ 

ῥ 
Ἀσχληπιόν. 0 

ο , 
πολυ προτεσον 

μα ο. τν ἀ -ω- -- μα 3 3 

ἄνιμᾶται μετὰ τοῦ ὕδατος καὶ τοῦ πηλοῦ τὸ ᾠὸν ἐκ 

: 
ξυγκεκολλημένον" 

Ὑ ορ εφ κ 

ο μι ἔφασχεν ἤδη τὸν 

σαντες τὸ κο ἐν τῷ ὕδατι εὕρη-- 

ο κρέλην τὴν χεῖ ρα 

μόρυ υον καὶ οἳ τ 

ος ὃ κ ωμε εἰλού-- 

τὸν θεὸν καὶ 

πα-- 

μι 0 νο 

αἩ] μυ Β ον κινούμενον καὶ τε 

». ἀνέκχραγον εὐθὺς καὶ μας 

ο. πόλιν ἐμακάριζον καὶ Ἰανδὸν ἕκαστος ἐνεπίµπλαντο 

τῶν εὐγῶν, θησαυροὺς χαὶ πλούτους καὶ ὄγίειαν καὶ 
ος 5 4 3ο αι ολ ς «ϱ ὃ φν 

τὰ ἄλλα ἀγαθὰ αἰτῶν παρ αὐτοῦ. ἐ 
: 

αὖδις ἐπὶ τὴν οἰχίαν ἵετ φόρων ἅμα καὶ τὸν ἀρτιγέν-- 
νὰ 

νητον Ἀσμληπὼν δὶς τεγθέντα, ὅτε ἄλλοι ἅπαξ τίκτον- 
3: - ον Φλιν ορ αιο. 

ται ἄνθρωποι, οὐκ ἐκ Κορωνίδος μὰ ΔΙ οὐδέ γε 

ἀλλ’ ἐκ χηνὸς γεγεννημένον. ὍὉ δὲ λεὼ νης, ἀλλ᾽ ἐκ χηνὸς γεγεννηµένον. ; ἑ λεὼς 
λ ο. 

ἠχολούθει, πάντες ἔνθεοι καὶ µεικηνότες ὑπὸ τῶν 

δων. 
αν. ψ 

1δ. Ἡμέρας μὲν οὖν οἴχοι 
ο ἡ -ω { 3 

Ἡν, ὑπὸ τῆς φήμης αὐτίκα µάλα 

φλαἸόνων συνδραμεῖσβαι. Ἔπεὶ : 
Δ 

ώς [ο π ὃ 

ς τς 
δροματος 

΄ 

κορὼ- 
ο 

ἅπας 

ἐλπί-- 

ἐλπίζων ὅπερ 

αμπόλλους τῶν Πα- 
η 

.. ὑπερεπέτ 

ε) 
ΞΗΕΙΝΕΝ τ 

πο 
9 χε λ, . 

ἄνθρ οώπων Ἡ πόλις, ἆ ἁπάντων τοὺς ἐ Ίκεφαλους χαὶ τὰς 

ότων σιτ τοφάγοις καρδίας προεξηρηµένων 
ἀνδρά ἀλλὰ μόνη τῇ μορφῇ μὴ οὐγὶ πρόθατα εἶναι ἄνορασιν, αλλα µονη τη! η. μ 7" πρ τ 

' 
διαφερόντων, ἐν οἰκίσκῳ τινὶ ἐπὶ Χλίνης καβεζόµενος 

- -.ω 3 ο. / μά - 3 ἀΔ  λ 

μάλα θεοπρεπῶς ἐσταλμένος ἐλάμθανεν ἐς τὸν κόλπον 

τὸν Πελλαῖον ἐκεῖνον Ἀσκληπὼν, μέγιστόν τε καὶ κάλ- 
λιστον, ὡς ἔφην, ὄντα, καὶ ὅλον τῷ αὗτοῦ Ὀτραχήλῳρ πε- 
Ριειλήσας καὶ τὴν οὐρὰν ἔξω ἀφείς ---- πολὺς δὲ ἦ Ἶν ὡς 

καὶ ἐν τῷ προχολπίῳ προχεχύσθαι αὐτοῦ καὶ χαμαὶ τὸ 
μέρος ἐπισύρεσθαι ---µόνην τὴν κεφαλὴν ὑπὸ µάλης 

ἔχων καὶ ἀποχρύπτων, ἀνεχομένου πάντα ἐκείνου, 
προὔφαινε τὴν ὑθονίνην χεφαλὴν κατὰ θάτερον τοῦ 
πώγωνος, 

3 
ο ὲ 

ὡς ὃγθεν ἐ ἐχείνου τοῦ φαινομένου πάντως οὔσαν. 
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πηαμε πιᾶας ἵη ΓοΓΗΠΙ Γγοδ/ίθης, 5ορες[τῖ εἶτεα ραάθπᾶα 

ἰπεία5 αατεο;, Ίου εἰ Ἠ]απη ΓαἸόεπῃ σοσίαης,, 5ο]πίαϊη ςἵπηα] 
οοππαπη απαίἴεπς, πα απῖ πια(τῖ ἀθοταπα 5Πρεπι οο]Ησαηί [α- 

πα(]οὶ, εοπεϊοπαΡαἴασ 6ΟΏξζεηςο αἰίαγί αποᾶαπι εχσε]ςο οἱ 

Ῥοαίαπι πτρεπῃ Ῥταάϊσαραί, απ Ῥγῶκοπίεπι Ίαπι 5ίαΙπι 

4ευπα 5αςοερίητα εσεεί. Ου ρτῶσεηίος οαπί (εοπευττογαί 

απίεπῃ [οία Γετο οἰν]ίας εππι πππ]εηίθας, εεηῖρας, ραθγῖς) 

5ίπρετα, ργεζαῖ, αἄοτατε. Αί Τ]ε τοοῖρας ααἰρηξάαπι ρτο- 

Ἰαἱ5 οὔξειτίς, απαίες Γαεγῖη{ [οτίο Ἠεῦγαοταπα απ Ῥμωηί- 

επι, Ρετοε]]εραί Ποπιίπες, απῖᾶ 5ἳβῖ το]]εί πεςοϊρηίες, ργῶ- 

µε Ἰμπά ςοἶππι, αποά οπιπῖρας Ππιπήκεεβαί ΑΡρομοσι οἱ 

«Ἐξοπ]αρῖαπι. 

14. Ταπα οπγτεπ]ο Ῥεί Γααγαπα εππρ]απῃ, ἀεαίαςᾳιθ 

ᾶ [οβςαπα ςἰταοίαππαπε απίο οτασυ] εοατίαίπεπι, πι 

8πατη Ίπστεξςης, ΒΥΠΙΠΟΞΠΠ6 Ππιᾶσπα γουβεαπεβαί Ἐςοπαρῖϊ 

εἰ Αροϊπῖς, ἀεππιαπε [αυ5ί15 απδρῖοῖῖς η πτΏοπη αἱ γοπῖτεί 

Ἰηγοσαβαί. επ ρηΙαίαπα ροξοῖέ, απάτη (πυπῃ ἀθᾶίςςει αἰϊααῖς, 

{α6ἴ]ε 5αβ]ϊοῖξ, Παπτῖίαπε εππι απ εἴ Ἰαΐο οσαπι Π]ας, ἵπ 

απο ἀεππα {ρ5ε Ιπο]αςεταί, οοπητηϊςσησῖς αροτίατο εθτα αἶρα 

εἰ εεγηςςα εοησ]απαϊῖ. Ἠοε ἵῃπ ππαπιΙ5 5πΠίο, Ἠαβετο 5 

Ίαπα Ῥτου]απιαί Ἐξοπ]αρίππι. Αέ ΠΙ ἀεβνῖς οσπ]ῖς γὶᾶρτε 

απ]ᾷ [απάεπα Πετοί, απῖ πηπ]ίαπα απίς Ίαπι αὐπηίγαϊ εδςεπέ 

οσαη ἵη αππα Ἰηγεπίππα. Οπαπα τοτο [τασίο Π]ο ἵῃ οαταπι 

ππαπαΠα 5η51ρετεί [αίαπῃ 5εγρεη!ῖς Πμη5, γΙάετοπίαε ργα»- 

εοπίο ππογετῖ Π]ηπι εἲ εἶτοα ἀῑσίίος τοῖν1, εχε]απηαΠέ 5ἰαΐϊπα, 

εἰ άεαπι ςα]πίαηί εἰ Ῥεαίαπη οἴγ[ίαίεπα ρτοἴσαπε, οἱ πιασπο 

ἸΠαΐα οπΏπες Ρ]επίσαπε Γαποῖρας ργθσαπίης, {πεσαιτος, ἁῑνῖ- 

Πας, ςαηϊαϊΐεπα, Ώοπα τεσπα αὐ ϱο 5δῖ απῖαιθ εχρείαηί. 

Αί Π]ε εαττῖσπ]ο τατςας ἄοππαπι τερεβξ, Γεγεης 5Θ61Π1 θ[ῖαπι 

ΤΘΟΕΠ5 παίαπα Ἐκεπαρίππι, Ὀϊ5 παίαπα, απαπι αΏῖ εεπιεὶ 

απίηπα παξζαπίας Ἠοπῖπες, ποπ εκ Οοτοπῖάς, πιθᾶῖας 

Πάϊαξ, απ ες οοτπῖοε, 5εᾷ ες 4πΏσετε Ρτουτθαίαπα. Ῥορπ]ας 

απἴεπα ππΐγειςας 5οηπίας, [απα[ῖοο οπηπες ἱηςϊπεία ρ]επὶ 

αἱ Ῥγα 5Ρε [υτοπίες. 

15. Ῥιες Ιβίατ αἰἰαποί ἀοπιῖ πιαποί, 5Ρεταῃς ΓΗΓΗΓΙΠΙ 

απο τος εταί, αἱ α [ππια Π]α Ῥ]ανῖπηί πιοκ Ῥαρμ]ασοπος «οη- 

οπιτεγεπί. Θµαπι απ1επῃ 5αρτα πιοάυπα ρ]επα Ἠοιπϊπίρας 
πτῃς εςςθέ, σπἴρας Ίαπῃ απίο οεγεβγα ρατῖίες δὲ ουγᾷα ετοιηΐα 

ε55εη{, ας πη]]α οσα Ποππϊπῖρας (Γαπποηίο τοσο 5οἡῖς ςΙπιῖ- 

Ἰπάο, 5εᾷ απ 5ο]α Γογπια αἳ ονἵρας ἀἰκησαετοπίατ, ἵη 

απαάαπι αἀῑεπ]α Τη Ἱεσίο αςτίᾶεης, τοςεία,, απῖ ρ]απο ἄειπι 

4εοετεῖ, Ίοηςο Ἱπαπίας, 5ἵπα ςαςαῖρῖε Ῥε]]σαπα Π]απι Έφσοι- 

Ἰαρῖαπι, ππακίππαπα, αἱ ἀῑκῖ, ρυ]ομεγτίπππππσπε : ας ἰοίππα 

5ι; οεγγ]οῖ ΕΙΓΕΠΠΙΡΟΠΕΗΣ, οαπάα εχίγα γεςίειη το]ῖεία (αἆθο 

απίοπη π]ασηης εγαί ἄτασο, πί αἳ ἵπ στεπιῖο {ρεῖας ρτογο]αίας 

Ίαεθτεῖ, εἰ πηῖ ραῖς 1ρεῖας ἴταπετείατ), σαραί 5οἶαπῃ 5πΏ αἷα 

{ Ἠαβεης εἴ αΏξεοπάεπς, 5α5πποπίε 1ο οπιπῖα, Ππίευπη Π]λαᾶ 

σπριί αὐ αἰίοτα ρατίο ῬατΏας ρτοίεπά[ξ, απαςὶ πἰπαῖταπι Πῖτας 

ἀταροπί5, απ γάεπᾶππα 5ο ῥγαΏεβαί, οπΠίπο ο5ςεί. 
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ν. 
’ α ἃ 

10. Εἶτά µοι ἐπινόησον οἴχίσκον οὐ πάνυ φαιδρον 
ος ες ο πε μπες 

οὐδὲ ἐς κόρον τ τοῦ φωτὸς δεγοι όμενον καὶ π λμρος ον, 

πων συγκλύδων τεταραγµένων χαὶ ον 

καὶ ταῖς ἐλπίσιν ἔπαιωρουμξ ένων», 

τὸ αραγμε ἐφαίνετο μ στιον ὡς εἰκὸς 

κροῦ ἑρπετοῦ ἐντὸς ὀλίγων σμε ερῶν οδικά δράκοντα 

πεφηνέναι, ἀνθρωπόμορς Φον χαι αθησο χαι τιθασον. 

Ἠπείγοντο δὲ αὐτίχα π πρὸς τὴν 

έῶς ἐδεῖν, ἐξηλαύνοντο ὑπὸ τῶν ον ἐπ 
Ἱη « λλ' ἔξο Ἀ στ} 

τετρύπ πητο δὲ κατὰ τὸ ἀντίθυρον ἄλλη ἔξοδος, οἷόν 

πεισιόντων. 

πι χαὶ τοὺς Μαχεδόνας ἐν Ῥα6 θυλῶνι ποιῆσαι ἐπ᾽ 

Ἀλεξάνδρῳ νοσοῦντι λόγος, ὅ τε ὁ μὲν ἤδη πονήρως ε εἷ- 

χεν, ο οἵ ὃ δὲ περιστάντες τὰ βασίλεια ἐπύθουν ἰδεῖν αὐτὸν 

χαὶ προστυκον τὸ ὕστατον. Τὴν δὲ ἐπίδειξιν ταύτην 

οὐχ. ἅπαξ ὃ μιαρὸς» ἀλλὰ πολλάκις ποιῆσαι λέγεται, 
στη , 

χαὶ μάλιστα εἴ τινες τῶν πλουσίων ἀφίκοιντο γεαλέ- 
: 

9 «1 ο 9) Θ 1 

- Ἐνταῦθα, ὦ φίλε Κέλσε, εἰ δεῖ τἀληθη λέγειν, 

ην χρὴ ἀπονέμειν τοῖς Παφλα αγόσι καὶ Ποντι- 

κοῖς ο ος παχέσι καὶ ἀπαιδεύτοις ἂν υθρώποις» εἲ 

ἐξηπατήθησαν ἁπτόμενοι τοῦ ΕΕ --- καὶ γὰρ 

τοῦτο παρεῖχε το τς βουλομέ νοις ὁ Ἀλέξανδρος ---- ὁρῶν- 

τες ἐν ἀμυδρῷ τῷ φωτ ὶ τὴν χεφαλὴν ὃ δᾗθεν αὐτοῦ  ἄνοί- 

τς τε καὶ συγκλείουσαν τὸ στόμα, ὥστε παάνυ τὸ 

ἐδεῖτο Δημοχρίτου τινὸς ἢ χαὶ αὐτοῦ Ἔπι- 

Ἡητροδώρου ἤ τινος ἄλλου ἄδαμαντ ίνην πρὸς παν" 
ο» / 

εοισυτο τὴν ειν ἔχοντος, ὡς ἅπι-- 
. μ 

ταῦτα καὶ τὰ 
Ἀ ὰ 

στῆσαι καὶ ὅπερ ἦν εἰκάσαι, καὶ εἲ μη ρου 
- ῃ 

τὸν τρό- 

ἐ επεισι τι λέλ θ πον ἐδύνατο, ἐχεῖνο γοὺν προπετει μένου, ὅτι λέληθεν 
/ 

αὐτὺν ὃ τρόπος τῆς βαγγανείας : 

ἐστι καὶ γενέσθαι ἀδύνατ τον. 

18. Κατ ὀλέγον οὖν καὶ ὦ Βιθυνία καὶ ᾗ Γαλατία 

χαὶ ᾗ Θράκη συνέρρευ, ἑκάστου τῶν ππαγιε ελλόντων 

τὸ δ᾽ οὖν πᾶν ψεῦδός 

ὡς τὸ εἰχὸς λέν Ύοντος ὡς χαὶ ος εννώµενον ἴδοι τὸν θεὸν 

καὶ ὕστερον ἄψαιτο μετ ὀλίγον παμε] έθους αὐτοῦ 

Ύεγεν νημένου καὶ τὸ πρόσωπον ἀνθρώπῳ ἐ ἐοικό ότος. Τρα- 
[ 

3 9 Ψ. 

φαι τε Επι τούτῳ χαι εἴχονες χαὶ ξόανα, τὰ μὲν ἐχ 
τ 

-- μ 2 1” 3 
χαλκοῦ, τὰ δὲ ἐξ ἀργύρου εἰκασμένα, καὶ ὄνομά γε 

; ν . Μ , 

τῷ θεῷ ἐπιτεθέν' Γλύκων γὰρ ἐκαλεῖτο ἔχ τινος ἐμμέ- 

ρου χαὶ θείου προστάγµατος' ἄνε Φώνησ σε γὰρ υ] λλέξαν 

β 

Εἰμὶ Γλύκων, τρίτον αἷμα Διὸς, φάος ἀνθρώποισι. 

- 3 ν τ ο η) Δ , 

19. Καὶ ἐπειδὴ καιρὸς ἣν, οὗπερ ἕνεκα τὰ παντα 
ς 

ἒμε μηχάνητο, καὶ χρᾶν τοῖς δεοµένοις καὶ θεσπίζειν 

παρ᾽ Ἀμφιλόχου τοῦ ἐν Κιλικί 
. Δ -- 

Ίνος µετ τὰ τὸν του παπρος Ὁ ΣΗΝ του 

. ; 
λαθών κ «Εν α- 9 σω -« 

ο σολ 

Ε] Β] [8 ο] ἵ--ᾱ 

ή 

Ἀμφιάρεῳ 
σὼν τῆς οἴχίας ἐς τὴν Κιλικίαν ἀφικόμενος οὐ πονήρως 

ἀπήλλαξε προθεσπίζων καὶ αὐτὸς τοῖς Κίλιξι τὰ µέλ- 
λοντα καὶ δύ ο ας. ἐφ᾽ ἑκάστῳ χρησμῷ λαμθάνων 

σιμον λαθὼν ὁ Ἀλέ ἔανδρος προ- 

η 
αἱ τὸν ἐν Θύδαις ἀφανισμὸν αὐτοῦ ἐχπε-- κ 

ὡς μαντεύσεται ὁ θεὸς ) ἵ μα. ορ ος ον τ 9) 
ῥητην τινα λα μα δὲ ἕχαστον, ο δέοιτ 

16 --- 19. (1: σοι - 128) 55 

10. απ. οοσῖία πηῖ α ἀἰσπ]ατα πο. οπηηίπο Πλασίτοας 

ηθαπε (παπίαπα 5αξῖς ο5ί Ἰαοῖς εαρ]επίοπα, οἱ πα ἵποιι 

Ἰοπαίπαπῃ εοπΠαεπ{απα, ῬεγαγῬα{ογυνη, οἱ Ίαῦ απίο αὐηι]- 

τΤ8ἱΊοΠ6. ΡεΓοΠ]ςοΓΙπα, οἱ αἆ 5Ρε5 5αρ]αίοταπα, απἷρης αά 

ΡΓΙΠΙΗΠΗ ΊπσγβδδΗπη Ρογ[θπίοα, που Ιππετί{ο, τος γ]άρραίας, 

οκ Ραγνο ἔππι 5ογροπίθ Ππίγα ραµ6ο5 ἀῑες ἀγασοποπα ἴαπί 

Ῥτοδ[ς5α, ΘΙΠΙΠΠΕ6 Ἠιπιαπα ΓοΓηια εαρῖς οἱ πιαηξπείυπη, 

τσοραπίαγ α {επ δἰαἰῖμι αἲ οχΙσπα, δἱ απίδ(ΙαΡα αοσηταίο 

ν]άϊδεεπί, εχἰσοραπίατ αὖ ῖς απὶ πογ 56ΠΙΡΕΤ ασσεάθγεῃί, 

Ῥετ[οταίας απ{επι [πεγαί 6 τοβῖοπο Ιαπυς οχ](α5 αῑας, απα]ο 

απά. Μαεθάοπας Βαβγ]οπε [οοῖςσα, εὩστοίαπία Αἰεχαπάτο, 

ΞΕΥΙΠΙΟ ο5ί, απΠῃ Π]α πια] Ίαπα Παβετοί, Ι5ίί γετο τεσίαπη οἳς- 

οπηηδίαπίος γ]άστο Π]απα ἀοιάετατοπί, οἱ ποπ αοπι, 

Οδίοτπι Ἠαπο ο5ΙΘΗΞΙΟΠΕΠΗ ΠΟΠ 5οπιο] Ππραγας Ποπ1ο, 564 

«͵0ρο [οοῖςςο ἀῑσαν, Ῥτα5θγ σα 5ἱ αἱ οχ. ἀἰνίῆρας αἀγε- 

πίςςεηί απο Ἱπίορτ. 

17. Ηϊς, πα 09]ς6, 5ἱ τουπῃ ἀἱοσπά πα εδἰ, ΙσποξεεΓθ ΡρᾶΤ 

εδί Ῥαρμασοπίδας Π]ς οἳ Ῥοπ[ϊοῖς, ρησαϊ Ἰησοπίο οἱ ἵπετιι- 

ας Πουηϊπίρης, 5ῖ οοηίασίο 1ρ5ἱ ἀΓασοπε (παπα Ἠοςυ αποπαθ 

γο]επίίριας ἀαθαί ΑΙεχαπάοι) ἀεοερί επί, απ γἰάετεηί 

ἵη Γεηηῖ Ί1ος εαρι! 5ο]ῖσσί 1ρεῖας, αρεπίεης ρατ]ίει ο5 εἰ οἶαιι- 

46ης: αἄεο αἱ Ῥ]απο Ιπάϊσογεί ππασμΙπαο ]α Ώεπιοειῖίο 

απούαπα, απί ἶρεο Ἐρίομτο, απί Ἠείτοᾶοτο, απί αἰίο ᾳπο- 

ἆαπι, Ἰηγίοίαπι αἆ Άῶο εἰ {αία ππεπίεπα Ἰαυοπίε, απϊ α[ῖ- 

ἀεταῖ, εἰ αιιοᾷ τος εςςοί οοπᾖ1οετοί , δἱ 5ἱ ἵρ5υπα ΙπγοηίΓε ΠΠΟ- 

ἆππ1 ΠΟΠ Ῥο55ας, αἲ Π[αά σου{ε Ίαπα απίο Ρεγδήαδυπη Παβετεί, 

Ἰεοί ἵρεαπι τα[ῖο ργωςσίαταπα Εασίαί, οίππα {απιεῃ ος 

ππσπάαΟΙπΠῃ 6556. ας Ποτῖ ΠΟΠ Ρο556. 

{8. Ῥα]α πα Ισίίαν εἰ ῬΗγγηῖα, εἰ σαοστασῖα, οἱ Τηνασῖα 

εοπΠαχ!ξ, πποσποσας τεπαποἰαπίσσα, αἱ οΓδάετο Ρατ εδ, 

ἀϊσοηίο, οἱ παδεοηίεπα α 56 τΙσαα ἀἆθυπα, εἴ Ῥοδίθα οοη{ᾶ- 

οσα, απ ατα Ίησους Ῥγενί {πιροτο Ιπ[θι]εςίο Γασίης οςκοί εἰ 

ν]ίαπα Ἰαμοτοί Ἠαπιαπο ΠπΙ]εῃ. δαρετ Ώῶο ρἰοίπγα, οἳ 

Ἰπιασίπος. οἱ «ἱηπ]αστα, εχ ὧγε ρατπα, ΡαΓΗΙΠΙ εχ αβεηίο 

ακςϊπηϊ]αία., εξ ΠΟΠΙΕΠ ἆθο Ἱπιροξίππη : ἄ1γοον οπῖπι αρρεῖ- 

Ἰαραίας, οκ ἀἴνιπο ᾖςςα οαππο οοπο]Πς5ο.. Ἐκε]απιαγαϊ 

θηίπ] Αεχαπάε:: ἃ 

Τοτίας εσσα, ἄΙνεοπ., Σαησαῖς 1ουί5, αἴσπε Ποπίπα Ἰαν. 

19. Ἐί απ πῃ ἵοηρις ο55εί οἶας γα, ΡΓΟΡΙΟΓ 4Η14Π1 ης τπία 

Ραογαπί οπωπῖα, πἰπηίσαπη οτασα]α οἀεμᾶί τοσαπίῖρης ας γαἰ]- 

παπα, Ρπρορηίοτοια. απαςῖ 5εοαίας ΑπιρμΙΟσΗΠΗ, απ ἵπ 

Οὐοῖα οοΠίης΄ (εἰσπίπα ]α αποήπθ ροδί Απιρηιὄανα ραϊτῖς 

πποΓίθΙΠ, παπα αἆ Τμορας 1] ρεηϊςδοί, ο[εσίας ἆοππο οἱ ἵπ. 

Οααπα ἀε]αίας, πον. Πια]θ το1 σος»ῖῖ, Ριῶάϊορης οἱ Ίμδο 

Γαίανα ΟἰΙοῖρας, οἱ ἄπος Ῥτο πποσιοσιθ ογαζμ]ο οΡοἱ05 

αοαἹρίεης) : αὐ ου Ισίέασ ᾳπαςί οαπίι5 ΠπίΠο αεοθρίο, ΑΙεχᾶΙ- 

4ος αἀνοπῖοπθιας οπηπῖρας ἀεπιηίῖα, οτασα]α. ΓοΚ Πα ΓΗΠΗ 

ἄσαπα Ρως (μ{ο αποᾶαπα ἀ1ςε. Φαβεί απἴαρα ππυπ(πθμλ/μό» 



(1, 557 -- 530) 
5 ϱἳ) 5 / 

ἂν καὶ ὃ μάλιστα μαθεῖν ἐθέλοι, ἐς βιθλίον ἐγγράψαντα 
, τὰ αν 

καταρράψαι τε χαὶ χατασηµήνασθαι κηρῷ ἢ πηλῷ ἢ 
: 

ἄλλῳ τοιούτῳ: αὐτὸς δὲ λαθὼν τὰ βιθλία καὶ ἐς τὸ 

ἄδυτον χατελθών --- ἴδη γὰρ ὃ νεὼς ἐγήγερτο χαὶ ἡ 

σκην παρεσχεύαστο --- Καλέσειν ἔμελλε κατὰ τάξιν 
/ Ν Ν ο 

τοὺς δεδωχότας ὑπὸ κήρυκχι καὶ θεολόγῳ, καὶ παρὰ τοῦ 
ν ον 

θεοὈ ἀκούων ἕκαστα τὸ μὲν βιθλίον ἀποθώσειν σεση-- 
ο. Δ Δ αν ος ο 

µασμένον ὥς εἰχε, τὴν δὲ πρὸς αὐτὸ ἀπόχρισιν ὕπογε- 
5 ν΄ ον αο / .. παν 

γραμμένην, πρὸς ἔπος ἄμειθομένου τοῦ θεοῦ περὶ ὅτου 
τις κο 

.. Ἡν δὲ τὸ μηχάνημα τοῦτο 
εἰ ἂν μὴ φορτικὸν εἰπεῖν, καὶ οἵῳ ἐμοὶ, πρόθηλον χαὶ 

Ί [α “ς τ] γνῶμαι ῥάδιον, τοῖς δὲ ἰδιώταις καὶ κορύζης μεστοῖς τὴν 

: ' 
ἀνδρὶ | μὲν οἵῳ σοὶ , 

, Σ 

ῥίνάιτ εράστιον | καὶ πάνυ ἀπίστῳ ὅμοιον. Επινοήσας 

γὰρπ ποιχίλας τῶν σφρα Ίίδων τὰς σεις ἀνεγέγνωσκέ τε 

τὰς ἔρω τήσεις, ἑκάστας καὶ τὰ δοκοῦντα πρὸς αὐτὰς 

εἶτα χατειλήσας αὖθις καὶ σημηνάμενος 
τ ον 

ἀπεδίδου µετ τὰ πολλοῦ θαύματος τοῖς λαμό θάνουσι, Καὶ 

πολὺ Ἡν 7 παρ᾽ αὐτοῖς τὸ, Πόθεν γὰρ οὗτος ατο ἃ ητ 

ἐνὰ ν σφαλῶς σηικηνάµενος αὐτῷ ἔλωχα ὑπὸ ἐγὼ πάνυ ἆσ ς σημηνάμενος ὦ ἔδωχ 
ή 3 

σφραγίσι δυσμιμήτοις, εἰ ν ώς 
πάντα γιγνώσχων Ίν; 

ἡ . ο ον, ε) 3 
91. Τίνες οὖν αἳ ἐπίνοιαι, ἴσως ἐρήσ 

/ ο - σε 3, μεν αν 
αν ὣς οτε ΕΛΕΥΠΕΙΝ τα τοιαῦτ α. 

μὴ θεός τις ὡς ἀληθῶς ὃ 

ση μ.ξ. 

ΧΧΧΠ. ΑΠΕΧΑΝΡΕΗΒ 5ευ ΡΡΕΓΌΡΟΜΑΝΤΙΣ. 20 --- 22. 

ἐκείνη., ὦ φΏσατε Κέλσε: β 
σφραγίδα µέρος τοῦ κηροῦ ος ον καὶ μετὰ 
τὴν ἀνάγνωσιν τῇ βελόνη αὖθις ἐπιγχλιάνας τὸν κηβὸν, 

τόν τε κάτω ὑπὸ τῷ λίνῳ καὶ τὸν αὐτὴν τὴν σφραγίδα 
ἔχοντα, ῥᾳδίως συνεχόλλα. Ἕτερος δὲ τρότ 
τοῦ λεγομένου χολλυρίου: σχευαστὸν δὲ τοῦτ 
πίττης Βρυττίας χαὶ ἀσφάλτου καὶ λίθου το 

/. ς ΑΝ 

ὅπος ὃ διὰ 
η] 3 

ὁ ἐστιν ἐχ. 
ς 9 

Ὅ δια 
/ Δ .. Δ 4 - . 3 

τετριµµένου καὶ χκηροῦ καὶ µαστίγης: ἐκ γὰ ο 
ς ος : 

ἁπάντων ἀναπλάσας τὸ Ἑολλήρίον καὶ θερµ. 

ἐπετίθει αν ες ματτε 
: ν ᾗ 
ἐχείνου Ύενομενου» λύ- 

αας ῥᾳδίως χαὶ διαναγνοὺς Επῤρς ἰς τὸν κηρὸν ἀπετύπου 
ὥσπερ ἐκ λίθου τὴν αὐτὴν σφραγίδα εὖ µάλα τῷ ἀρχε- 

σιάλω τὴν σφ φρα]ΐδα πραγῥίσας 
τὸν τύπον. Εῆτα αὐτίκα Ἐηροῦ 

υ αοτὰ : - . 
τύπῳ ἐοικυῖαν. Τρίτον ἄλλο πρὸς τούτοις ἄκουσον" 

ο 5 ν πλω λ , 
τιτάνου γὰρ ἐς χόλλαν ἐιθαλὼν, Ἡ κολλῶσι τὰ βιθλία, 

Ἆ κν 3 / / Εά [ά λ 2) / 

παὶ κηρὸν ἐκ τούτου ποιήσας ἔτι ὑγρὸν ὄντα ἐπετίθει 
κ. 5 / ΝΣ 
τῇ αφραγῖδι καὶ ἀφελών ----αὐτίκα δὲ ξηρὸν γίγνετ 

τν 

χε ἔρατος, μᾶλλον ὃ δὲ 

ἔχ ρΏτο πρὸς 

ται καὶ 
κ”λ ερον ----- τούτῳ δὴ 

Ἔστι δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ 
πρὸς τοῦτο ἐπινε ενοηµένα, ὧν οὐκ ἄνα Ὑκαῖον ῥεμνησθαι 

ἁπάντων, ὣς μὴ ἀπειρόκκαλοι 

σιὸ ή 1ρου παγιώτ 

τὸν τύπο ν. 

εἶναι δὀκοίηµεν, καὶ μα- 
λιστα σοῦ ἐν οἷς κατὰ μάγων συνέγραψας, αλλί ίστοις 

τε ἅμα καὶ ὠφελιμωτάτοις συγγράµµασι καὶ δυναµένοις 
σωφρονίζειν τοὺς ἐντυγχάνοντας, ἵκανὰ 

καὶ πολλῶῷ τούτων πλείονα. 

Ἔγχρα οὖν καὶ ἐθέσπιζε, πολλῇ τῇ συνέσει ἐν- 
ταῦθα χρώμενος χαὶ τὸ εἰκ 

, 
παραθεμενου 

αστικὸν πῃ ἐπινοίᾳ προσά-- 
πτων, τοῖς μὲν λοξὰ καὶ ἁμ υφί ίθολα πρὸς τὰς ἐρωτήσεις 

τοῖς δὲ καὶ πανυ ἀσαφῃ: χρησμῳδικὸν 

χει αὐτι ῷ καὶ τοῦτο" τοὺς δὲ ἃ ἀπέτρεπεν ἢ προῦ- | 

δύ6 

αποᾖ εἳρί ορι5 δἷέ εἰ αποά πιαχίπιε γε]ῖί ἀϊδοστα, ἵπ Προ [πι 

Ἰη5οιίρετα, 6υπ](ε {τα]εσίαπα Π]ο οβίσηατε εοτα, απ ογρία, 

απί τὰ σεπιις το σα. Τρ5ο απίεπη ἵπ αἁγίαπα αὈί ἀεξοεμάο- 

ταί (αμα οπῖπα οράϊβοαίαπα εγαί (οπρίαπη, εἰ ραταία 5ορια) 

οταῖπο γοσαίαγας 6ο εγαί ρου ΡΓΦΕΟΠΕΠΙ οἱ αἁΠΙΡΙίο [πεοίομο,, 

Π]ο αἱ ἀεά[βδοηί, 6ἱ, απά1ῖ5 απαδῖ α 46ο οπηπῖρας, Προ ]απι 

οπῖαπα δπ1πη, αξ φἱσησίας Με, τεάςἹίαγας, τεδροήδπ(θ 

1λας εαηδοηρίαπα, αἲ Υδρα τεδροπάεπία 46ο ἆς πο- 

οπππήα 6 αῑφαῖς Ἰπ{εγορβαδδεί, 

20. Ἐναι Υοτο πιαςμπα[το ἰδία, γίτο απῖάεπι απα]ῖς ία, αἱ, 

5ἱ ΠΟΠ οί Ιπάσσρῃς ἀῑσία, εἰῖαπι απα]ῖς οσο 5ιΠα, πιαη][οσία 

εἰ οορηῖέα [αοςς ἱπιρεγ]ῖς απίθιη αἱ οῦε5. ασ ρ]εησο ρ]αῖία 

πανί5. Ποπηηίθας Ῥγοάίρίοξδα, εἰ Ῥτουδας ΙπογοδΙρ] ςἰπη]ῖς. 

Ἐκοορί(α[ἶ5 επῖπα ἀϊνειςίς 5οἱγεπά1 δἰσίί]α σεηοίρΗς, Ἱεσεραί 

Ἰπἱεγορβαίίοπες εἱηση]ας, οἱ απῶ γάεγοπίαν αἆ οας ΓδροΙ- 

ἀεραί, αμα Πηγο]αίας Ἱίογαπα οἳ ορφίσηαία τοάάσβαί ππα]ία 

οσα αἀπηταίῖομο αεορῖεπίῖρς : οἳ πεαπεης Ιπίει Π]ος Ίνως 

εταί ουα[ΐο, Ὅπάς οπῖπα Ιδίο «οἶνοί απ Βγπηϊίος αἀπιοᾶ πι 

ορείρηαία. ἐρ5ῖ ἀθάϊ 50. 5ἱρΙΗς5 Ἱπηίαία ἀῑ[οηΗπιϊς, ηῖςί 

ΤογεΓα ἀἆθας οξεεί 60ΡΠΟΣ6ΘΗΣ οπηπία2 

21. Οπ δη! {ριίαν, [ουίο πηε Ιη{ουγοσαβς, ία οοπηπηοηία 

Απάϊ εἴδο, αἱ Ιαῦσας απῖ οοηγ]ησας ἰαίία.. Ῥππαπα, Οε]κα 

οαπκκίπια, Πλ, οδί: ασια Ἰσηία ρατίθπι ενώ, απ Ίμβα 

5ἵππυπη εί, αἱ Παπο[εσργαί, ἰβηπι ἱρειπη ἀείαμοβαί, 

Ἰεσίοσαε Πβε]]ο, ασια ορε Παπε[ασίαη) Ιἴθγτη οβαΠὰ, {πα 

απ Ιηίγα 5) Ἰπο εδ, ἔαπα 6άΠὰ 41165 φἰσί]]απη ἵρδιπι σοπ/Ιποῖ, 

[ασῖ]ο οοηρ]αΗπα ία. ΑΙίοτα ο5ί τα[ῖο ρου ἸΠά ᾳαοᾶ γοσα- 

{αν οογιαπι :. ραταίας Ἰου ο Ρῖορ Ῥιηίίία, οἱ α5ρμα]ίο, 

εί δρεοπ]ανί Ιαρίάς (πο, οεΓασπε αἱ παςίίσ]ο. 

15 οπή ρας σο]]γτίαπα, 
Ἐείαπι οχ 

εί ἴσηῖ εα]ε[ασίαπα, 1π «ἴσηππι, 5ᾶ- 

Ίῖνα ρεῖας ππαΚε[ασίαπα, Πππροποῦαί, οἱ (γρυπη οχρπιεβα! : 

ἀσἶπόε εο]]γγῖο οε]ετί[ει φἰσσαίο,, 5ο]αίας Εποῖ]ο (αβο]]ας ΡεΓΙ6- 

εραί; ἴαπα εετα Ἱπηπροδίία Ιάεπῃ φἰσῆ]απι ορίῖπιο οοηγοηίοῃς 
ἀΤΟΠΕΙΥΡΟ. {απαπαπα σοιηπηα Πἴεγαπι εχρηϊπιοραί.  Τογβαπι 
αἰίαπι Ργωίου Ία5 ταβΙοποπῃ απ! : οα]σρπη αἱ ΠΠ], σο ᾖρνος 
πια παπί, ἱπ]οσίαπα, οἳ ἵη ΠιᾶδδαΠα οθΓϱ0 5ΙΠηΙΊσήη Το ασ{αΠι ρ 
ππΟΙΙεΠῃ πάπας 5ἱαί]ο Πππροπορα! :αΡ]αία άεἶπάε (παπη κἱοσαίαν 
δίαΐπι, αἱ οοηα, απἷπ [θιτο Π{ 5ο]άϊος) αἆ οχρηπιοπά Πα 
υἱεραίαῦ. Βυμ{ γετο αἰία αιαπα Πια]ία αἆ Ίχου ἱρδίπα εχοο- 
ΒΠαΐα» φπογαΠ}. ΠιαμΙοΠΘΙΙ [ασσγο οπηηῖαπα ΙΙ] ορας ο»ί, 
ηε ππερίῖ εσςε γἰάεαπιας: νεα 4 απ. {α ἵπ Πησίς, 41ος 
ἐοΠ{1α Π]αβο5 5οηἱρείδΗ!, Ρι]οἰιογηηιϊς ρανίίετ αἴηιο αἱ ἡ]ῖς- 
δΙΠχἱ5, απἶηπε ργαάεηίες τεᾷᾶευε Ιεσίογος ΡοβδΙΠΕ, σαἲῖς πιπ](α. 
Ριοροδιενῖς, εἰ πιπ]ίο Πῖ5 ποδίτίς ΡΙατα. 

93. ΟνασπΙα ειδο [απάεραί, εἰ γΘβροησα ἀαραί αἰνίπα, 

πηπ]ία Ιή6 γιά ρη[ία πδας, 6ἱ ργοβαΠ{αίοπη αάπησοης. οοη- 

πηΕΗΙ15 κας, αἱ ρετρ]εχα ααἱρηκάαπῃ οἱ απιρίσιια τοδρουι]ε- 

τοί αἲ Ιπίευτοσαίοπες, αΏῖς γογο ρ]απε οὔδειτα : οπή 1 ος 

εἴῖαπα αᾱ ογασπ]α ροππετε 1ρςί γἰάσραίαγ : αἰῖος απ{θή. γοι 
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τρεπεν, ὡς ἂν ἄμεινον ἔδοξεν αὐτῷ εἰκάζοντι» 

εραπείας προῦλεγε χαὶ διαίτας, εἰδὼς, ὅπερ ἐν 

φην, πολλὰ καὶ Ἰρήσιμα φάρμακα: μάλιστα δὲ δν 
' 

χίμουν παρ αὐτῷ αἵ χυτµίδες, ἀχόπου τι ὄνομα πε 

πλασμένον, ἐκ λρτος αἰγείου συντεθειµένου. Τὰς 

μέντοι ἐλπίδας καὶ προχοπὰς καὶ κλήρων, διαδοχὰς εἰσ- 

ἀνεβάλλετο, προατιθεὶς ὅτι ἔσται πάντα, 
/. 

ἐθελήσω ἐγὼ χαὶ Ἀλέξανδρος ὃ προφήτης µου 
τ 

αὖθις αἄεὶ 

ὑπόταν 
ον καὶ εὔξηται ὑπὲρ ὑμῶν. 

Ἐτέταχτο δὲ καὶ μισθὸς ἐφ' ἑκάστῳ «χρησμῷ 

οι καὶ δύ᾽ ὀθολώ. ΜΑ μικρὸν δὲ οἰηθῆς, ὦ ὡ ἑ ἑταῖρε, 

μηδὲ ὀλίγον Ίε εγενῆσθαι τὸν ) πόρον τοῦτον, ἀλλ᾽ εἰς ἑπτὰ 

Ἄ ὀκτὼ μμριάδας ἑχάστου ἔτους Πθροιζεν, ἀνὰ δέχα χαὶ 

πεντεκαίδεκα χρησμοὺς τῶν ἀνθρώπων ὑπὸ ἁπληστίας 

ἀναδιδόντων. Λαμθάνων δὲ οὐκ αὐτὸς ἐχρῆτο μόνος 

οὖδ' ἐς πλοῦτον ἀπεθησαύριζεν, ἀλλὰ πολλοὺς ἤδη περὶ 

αὑτὸν ἔχων συνεργοὺς καὶ ὑπηρέτας καὶ πευθῆνας χαὶ 

χρησμοποιοὺς χαὶ ̓ χρησμοφύλαχας χαὶ ὑπογραφέ έας καὶ 

ἐπισφραγιστὰς καὶ ἐξηγητὰς ἅπασιν ἔνεμεν ἑκάστῳ τὸ 

κατ ἀξίαν. 

"Ἠδη δέ τινας χαὶ ἐπὶ τὴν ἀλλοδαπὴν ἐξέπεμπε, 

φήμας ἐμποιήσοντας τοῖς ἔθνεσιν ὑπὲρ ποῦ μαντείου 

καὶ διη υηγησομένους ὣς προείποι χαὶ ἀγεύροι δραπέτας 

χλέπτας χαὶ λῃστὰς ἐ εξ ξελέγξειε χαὶ θησαυροὺς ἆνο- 

αι παράσχοι καὶ νοσοῦντας ἰάσαιτο, ἐνίους δὲ καὶ 

Δρόμος οὖν καὶ ὧθι- 

ων 

2 

χα 
ν 
ύ 

εῶο ἤδη ἀποθανόντας ἀναστήσειε.. 

σμὸς ἀπανταχόθεν ἐγέγνετο χαὶ θυσίαι καὶ ἀναθήματα, 

καὶ διπλάσια τῷ προφήτη καὶ μαβητῃ τοῦ θεοῦ. ἸΚαὶ 
ὦς ἃ : 

γὰρ αὖ χαὶ οὗτος ἐξέπεσεν ὅ χρησμός: 

Τιάμεναι Χέλομαι τὸν ἐμὸν θεράπονθ’ ὑποφητην" 
οὐ γάρ µοι χτεάνων µέλεται ἄγαν, ἀλλ’ ὑποφήτον. 

Ἐπειδὴ δὲ πολλοὶ τῶν νοῦν ἐχόντων ὥσπερ ἐκ 
αὐτὸν καὶ 

25. 

μέθης βαθείας ἀνανήφοντ ες συνίσταντο ἐπ᾽ 

μάλιστα οἳ Ἐπικούρου ἕταῖροι, πολλοὶ δὲ 

ἐν ταῖς πόλεσιν ἐπεφώρατο Ἠρέμα ἤδη πᾶσα ἡ µαγγα- 

γεια καὶ συσχευὴ τοῦ δράματος, ἐκφέρει φόθητρόν τι 

ἐπ) αὐτοὺς, λέγων ἀθέων ἐμπεπλήσθαι, χαὶ πριστιανῶν 

τὸν Ἠόντον, οἳ περὶ αὐτοῦ τολμῶσι τὰ χάχιστα βλα- 

σφημεῖν, οὓς ἐκέλευε λίθοις ἐλαύνευ, εἴ γε ἐθέλουσιν 

ἴλεων ἕ ἔχειν τὸν θεόν. Περὶ δὲ Ἐπικούρου χαὶ τοιοῦ- 

τόν τινα χρησμὸν ἀπεφθέγξατο" 
ὃ Ἐπίκουρος: 

χ ν 
ὔσαν, και 

ἐρομένου γάρ τινος τί 

πράττει ἐν ΄Αδου 

λΜολυθδίνας (ἔφη) ἔχων πέδας ἐν βορθόρῳ κάθηται. 

Εἶτα θαυμάζεις εἰ ἐπὶ μέγα ἤρθη χρηστήριον, ὁρῶν 
τὰς 2 

τὰς ἐρωτήσεις τῶν προσιόντων συνετὰς καὶ πεπαιδευ-- 

μας « Ὅλως ὃ δὲ ἄσπονδος χαὶ ἀχήρυχτος αὐτῷ ὃ πόλε- 

μος πρὸς Ἐπίκουρον ην" καὶ µάλα εἰχότως. Τίνι γὰρ 

ἄλλῳ δικαιότερον προσεπολέμει Ὑόης, ἄνθρωπος καὶ τε- 

ρατείᾳ « φίλος, ἀληθείᾳ ὃ δὲ ἔχθιστος, Ἄ Ὅ) Ἐπικούρῳ ἀνδρὶ 

τὴν φύσιν τῶν πραγμάτων καθεορααότι καὶ µόνῳ τὴν 

ἐν αὗτοῖς ἀλήθειαν εἰδότι; οἳ μὲν γὰρ ἀμφὶ τὸν Πλά- 
τωνα χαὶ Χρύσιππον καὶ Πυθαγόραν φίλοι καὶ εἰρήνη 

βαθεῖα πρὸς ἐκείνους ἣν. ὁ δὲ ἅτε εγχκτος ᾿Επίκουρος ---- 

ΧΧΧΠ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ἡ ΨΕΥΔΟΜΑΝΤΙΣ. 25 --25. 

| 

Π, 
ἀομονίαραίαν, Υοῖ Ἱπιρε]]εραί, Ργουί πηε]ῖης εσδο σοµῄἱορτοί, 

991 - 538] 

| | αἰῆς ομταίοπες. Ργορορίεμαί εἰ νἰοία5 γαβσποία, απ, απο 

Ι 

Ρατ ἀἰοεραπα, πηπ]ία. ομαπα ἨΠΗ]ία πποδΙσαιπεπία. 5οἶνοί, 

Μαχίπιο Υογο ρτοβαβαπίας 11 ογἰπι]άος, ΠΟΠΗ ΠΟΠΙΘΗ ΠΠ - 

αποηίῖ αἲ Ια55[αάἴποιη οἱ 4ο1ογ6Π1, οκ οριΙΠο αάῑρο σοη- 

{οοΙ..  ΒΡε5 οτο αἱ Ώοπογαπα Ιπογεηχεηία οἱ ἸεγοδΠαίαπι 

5ποζρβδίοπος ἵπ ΠΗΓΗ ΠΙ 6ΠΗΡΟΥ γε[οῖεραί, αἀΠεῖεις, Ευ 

ομηηία, 5ἱ γο]πσγο 65ο, 5ἶιο ΑΙεχαπάςυ Ῥτορλεία πποις ο 

σανονῖέ, αἱ γοία το γοῬί5 [οουτίζ. 

93. Οοηεαία απίσιη ογαί εἴαπι πηθγοςς απἰουῖ(ιο γθ- 

8ροηςο, ἀταζμία οππα ἀπορις ορο]ῖς.. Να Ῥαίναπη ρηΐος, 

αππίσα, ααί παπι ίαπα [αῖςςα Ἠπο τοὔΙσαπα: αἲ δεριιασίηία 

νο] ουμασἰπία, η] ία φποίαπηῖς σοηρετοραί, ἀθπα οἱ απἴῃ- 

ἆσπα ποδροηςα. Ποπηηῖρας Ῥγα ἱπεχρ]οβί! εαρ]ααία 5ἳρῖ 

τοβᾷῖ ροομρας. Οι απἴθπι αοζθρεταί, 1ἱδ ΠΟΠ 5ο]α5 τ{θ- 

Ῥαΐαν, πσ(πο ἵπ {όςαστος τοροποραί: 5οὰ Ύπά πηη]{ος Ία1α 

εἴτσα 5ο Παῦοτοί αἀππ]ρίτος, αἱ ορονανίο5, ε{ οχρΙοταίονες, 

οἱ εοπρίογας ογασπ]ογΙΠα ραπίος ας οπςίοᾶες, αἱ εχνθερίο- 

το», οἱ οὐβίρπαίογα5, αἱ οοη]εσίοΓο5, 15 οπιπῖθ5. 5ΙΠῃ 

οπῖᾳαο ρατίεπα το ἀἰδη[ίαία (πΠραεραί. 

24. άπι Υθτο ἵπ ρετορτίπας οίίατη τορῖοπες αποξάαπα οπη](- 

(οραί απἲ (π]αΠα αριᾶ σοπίος οχοΙίατοηί 4ε οιαεπ]ο ἄ6 παν” 

τατοή{ πἱ ριαἀἰσαί, οἳ ἱηγοηίαί Γαβἱήγος, αο ΓηΤο5 οἱ Ιαΐπο- 

πο5 οοην]ποαί, εί ε[[οάϊεπᾶος {εξαιτος τα ρεαί, 5απείφε 

ὠστοίος, αἱ αΠηαοί Ίαα ππογίαος τεδςοἰανοηΐ. ΟΟΠΟΗΓΡΗ5 

Ἰσίταν οἱ αι σεπί απ 5ο απάίσαε {αιμα οτιᾶ οδί: Ιήπο φοοτ][ῖ- 

οἷα οἱ ἀοπατία γα] ἀπρ]ίοία ῥγορµεία; ας ἀδορη]ο ἀοῖ,  Ναπι 

Ίσρο οἱἵαπα 5οἳ5 αχίοΓαί : 

γαἴθπι ΟΓΠΔΓΘ ΠΙσΙΠΙ 1960 γος αίᾳαο πηὶδίσαπη : 

αἰντίας πος οπῖπα οαγος 564 ογο πη]ΠΙ5ίγατη. 

95. Ου πλαΙ απ Ρυαάρηίος υπ, απαςὶ οκ ργοπιάα 

ομγ]οίαίς γονἱρἰςορηία», οοπίτα ἵρειπη οοηρϊςίσγοπί, Ἱπρηηί5 

Ερϊουτί 5οὔα]ο5 (ουαηί απίοπη πα]1), εἰ ἵπ πγρίρας 4εργο- 

Ἱοηςα. ραμ]]α πα οβςοηί οπΊπες Πλας Ῥγαςϊσία, αὐ [ους 

ανα] αρραταίας,, ἰοίοπ]απαθηίππη αποάάαα οοπίτα Π]05 

οκροαῖέ, ἀῑσοις Αῑῑεῖς ΡΙοπιΠα 55ο οἱ Οληϊδαπίς Ῥομίαπα, 

απῖ ααάθαπί ροςδίπια 46 5ε πα]εθἰσία 5ΡΗΓΦ6ΓΕ; 4105 Ἰαριά]- 

Ῥοα 

Ερίσιτο τοαἰα(έ οἵαιη οταε]απι {αἱε.  Πη{ογοραπίε 4πο- 

4πα, Οπίά ασῖί αρα Ππίογος ΕρίουΓαςὃ τεεροπά1: 

Ἠοσίαοί ἵπ σαπο Ρ]απιροῖς οοετοῖ µας εα[οηῖ5. 

Ῥις Ἰηδοῖί αὐῖσί, ςἳ ρτορίαπα Ἰαμογα γε]οηί 4. 

Ὠοϊπαο παϊγανῖς, δἳ αἲ τπασπατη αἱογίαα οἱα{α οδί οΓασ απ, 

απππα νίάσας ἱπίογιορα[ίοπες αοσρ θπίππα. Ργηάδηίες α4εο 

αἴσπο ογαθ ας» Ὀπϊγοιδίηα Πππρ]ασαί]ο 1μ5ἱ εἳ πο οπβπεραίο- 

τοῦὰ φπἱά σπα απ ίθης Ῥο]]απα ουαί οοπίτα Ἱρίου η. Χες 

Ῥτο[οσίο Ἰπ]ατία. Οοπίτα 4ποπη ομ/η ]ηδία5 ραρηατεί Ἰ1ου0 

ιαβρίαίου. οἱ ρογίοΠίοδαγΙη ΠΓαπ6 ΠΠ 4ΠΑΗΣ, γου]α [15 

απίοπη Πηϊηϊοϊρδίηλας, απαΠα οοπίτα ἘρίουΓΗΠ, ΠΟΠΙΙΠΕΙΗ ααϊ 

πα(ΓαΠΗ ΤΟΡΗΠΗ ρογεροχἰςσαξ, 5ο]ασαπο ΥθγΠη ἵπ 1ῖ5. γ]ά15- 

εοἱὃ Ναι Ρ]αἰομίοῖ, 5Ιοἵοί, ΡΥΙἱασογοῖ απιῖοὶ ογαΒί, ΡΥοΓυΠά8 

ουσ ἠΠίς Ραχ : 5οᾷ ρίσινας, 1]ς πιο] ποσοῖας (5ίο επῖπη 



[1 ο -- τας) ΧΧΧΠ. ΑΛΠΕΧΛΝΡΕΕ ευ 
; ρ 

οὕτω γὰρ αὐτὸν ὠνόμαζεν ---- ἔχθιστος δικαίως, πάντα 
᾿ λ 

Διὸ καὶ τὴν 
Ἄμαστριν ἐμίσει µάλιστα τῶν Ποντικῶν πόλεων, ὅτι 

Γ .. κα 

ιδον καὶ ἄλλους δμοίους αὐτοῖς 

ταῦτα ἐν γέλωτι υ καὶ παιδιἈ τιθέμενος. 

περὶ Λέπι ἠπίστατο τοὺς περὶ 
κ Ε 3 -ω , μον 

πολλοὺς ὄντας ἐν τῇ πόλει" οὐδὲ ἐχρησμῴδησε : πώποτε 

Ἀμαστριανῷ ἀνδρί- ὅπότε δὲ καὶ ἐτόλμησεν ἀδελφῷ 
- 

αταγέλαστος ἀποήλλαξοι συγκλ. Μητικοῦ χρησμῳ ωδησαι, κ 

οὐγ εὑρὼν οὔτ᾽ αὐτὸς πλάσασθαι /ρησμὸν δεξιὸν οὔτε 

τὸν ποιῆσαι πρὸς χαιρὸν αὐτῷ δυνησόμενον µεμφο- 
ο ῷ στ την προς οσο Βο σ τε: µένῳ γὰρ αὐτῷ στομάχου ὀδύνην προστάξαι βουλόμε 

3 / 

µαλάγης ἐσκευχσμένον ἐσθίειν ὴ κο ὕειον πόλα μετὰ 

οὕτως ἐ ἔφη . 

Μάλθαχα χοιρείω 

. δ - µ Α. / 

96. Πολλάκις μὲν οὖν, ὡς προεῖπον, ἔδειξε τὸν δρα- 
μα 3 Λ ο. 

χοντα τοῖς δεοµένοις, οὐγ ὅλον, ἀλλὰ τὴν οὐρὰν μάλιστα 

χαὶ τὸ ἄλλο σῶμα προθεθληκὼς, τὴν χκεφαλ 

κόλπου ἀθέατον ος κε ίσα υα 2 κ 
κ 

ον, πὸν θεὸν, αὐτὸν ἄνευ ὀποφήτου Ἰρησμῳθοῦντα. 

Έῖτα οὐ γαλεπῶς 

τῆς κεφαληῆς ἐχείνης τῆς μεικηγανηµένης τ 

τατα διείρας, ἄλλου τινὸς ἔξωθεν ἐμθοῶντος, ἀπεκρίνετο 

πρὸς τὰς ἐρωτήσεις, τῆς φωνῆς διὰ τοῦ ὀθονίνου ἐχξίνου 

Ἀσχκληπιοῦ προσπιπτούσης. Ἐκαλοῦντο δὲ οἳ χρη- 

σμοὶ οὗτοι αὐτόφωνοι, καὶ οὗ πᾶσιν ἐδίδοντο οὐδὲ ἀνέ- 
δην, ἀλλὰ τοῖς εὐπαρύφοις καὶ πλουσίοις καὶ µεγαλο- 

δώροις. 

ή: Ὁ γοῦν Σ Σευπηριανῷ ὃ δοθεὶς 

εἰσόδου τῶν αὐτοφώνων καὶ αὐτὸς ἠν: 

γεράνων ἀρτηρίας συνάψας χχὶ διὰ 
; , 

λ .ω 3. 3 / 
ς ὕπερ τῆς ἐς Ἀρμενίαν - 7 1 

προτρεπων γαρ 
λ λ 4 ψ 

αὐτὸν ἐπὶ τὴν εἰσθολὴν οὕτως ἔφη: 

Πάρθους ᾽Αρμενίους τε θοῷ ὑπὸ δουρὶ δαμάσσας 
ες τς ρε 

νοστήσεις Ῥώμην καὶ θΘύμόριδος ἀγλαὸν ὕδωρ 
στέμμα φέρων κροτάφοισι μεμιγμένον ἀχτίνεσσιν. 

ν ἃ 
λριαν ενος 

-- 
ν αὐτῃ οσα ὑπὸ 

τὸν χρησμὸν 

Β 9 ο. γες 
ὃ ἠλίθιος ἐ ἐκεῖνος Κελτὸς εἰσέόαλε 

ας τ- 
του αριθ χατα- 

-.- 
χοπεὶς, τοῦτον μὲν ἐξαιρεῖ ἐ ἐκ τῶν ὕπο- 

κ. 

μγημάτων, ἐντίθησι δὲ ἄλλον ἄντ᾽ αὐτοῦ: 

Μὴ σύ Υ᾿ ἐπ᾽ ᾽Αρμενίους ἐλάαν στρατὸν, οὐ γὰρ ἄμεινον, 
τμ. ς 

µή σοι θηλυχίτων τις ἀνὴρ τόξου ἅπο λυγρὸν 
πότμον ἐπιπροῖεὶς παύση βιότοιο φάους τε. τεὶς τες 

98. Καὶ γὰρ αὖ καὶ τοῦτο «σοφώτατον ἐπενόησε, 
τοὺς µεταχρονίους χρησμοὺς ἐπὶ ὰ θεραπείᾳ τῶν κακῶς 

προτεβεσπισµένων καὶ ἀποτετευγμένων: πολλάκις γὰρ 

τοῖς μὲν νοσοῦσι πρὸ τῆς, τελευτῆς ὑγίαν, ἐπηγγέλλετο, 

αποθανόντων ὃ δὲ χρ ρησμὸς ἄλλος ἕ ἔτοιμος ἣν παλινῳδῶν" 

Μηκέτι δίζησθαι νούσοιο λυγρῆς ἐπαρωγήν: 
πότμος γὰρ προφανἠς οὖδ) ἐκφυγέειν δυνατόν σοι. 

:: Εἰδὼς δὲ τοὺς ἐν Κλάρῳ καὶ Διδύμοις καὶ 

-- χαὶ αὐτοὺς εὐδοκιμοῦντας ἐπὶ τῇ ὁμοία μαντικη 
. η] υ Πλ . 

3 

ταύτῃ φίλους αὐτοὺς ἐποιεῖτο, πολλοὺς τῶν προσιόντων 

πέµπων ἐπ᾽ αὐτοὺς λέγων" 

ΡΡΕΓΡΟΜΑΝΤΙΕ. 50-29. 

τα 

935 

Ίρευπι αρρεΙ]αβα) Ππϊπι]οἲςςἴπιας ππογί(ο, αυ οπηηῖα ἴδία ρτο 

πῖδα οἱ Ἰπάϊρεῖο αἲθῖ Ἰαροτοί. Ῥτορίοτεα θίῖαπι Απηας(γἷη 

οὔεταί ππαχίπηε πεβῖηπα Ῥοπίίσαπαπα, ᾳποᾷ δεῖεραί Τιορίᾶπι 

εἰ αἴῖος ΠΠ 5ἰπιῖ[ες μηπ]έος Τη ϱα πΓ)ε εκςε : ποιο ΠΠ(άΠι 

Απηακίτίαπο οπῖηπαπα ογασυ]απα τοβάἰᾶ1ξ. ΘαΠ1 γοτο απσιας 

εἴαπι εςςαί [ταἰτὶ 5οπαἰοτῖῖ γὶτί τοςροπᾶετο, τἱα]εμ]ο ἀῑδοος- 

515, Ύππ πεῃπε ἴρεθ Ῥοςςθί ΓοςροηςπΙ Πησογα εαΠΙόάαπι, 

πεηπε Πηγεπῖτοί αμ] ἵη ἔεπιροτε Π]αᾷ {αζετα ςἴΏὶ Ροςςεί. Οπο- 

τεπῖῖ επίπα ΠΠ γεπίτ]οπ]ϊ ἀοΐοτες, απαπ οοπιεάσπά σπα Ίπι- 

Ῥετατε γεΠεί αἱ] απα ρεᾶεπι οπα πιαίνα ραταξαπα., οἷς ἀῑκίε: 

Ἠαϊνασα ΡΟΤΟΙΠΩ 5ασταΐο να»θ οαπῖπα. 

26. Ῥ08ρε απίάεπα, αἱ ἀῑπῖ απίθα, οκίοπᾶ(ξ ἄταςοποτη το- 
ςαπίΐρης, πον {οίαπα, 5ο εαπᾷαπῃ ππαχήπιθ οί το] απ οΟἵ-- 
Ρι5 Ργοίεηάεης, εαριί απίοπη ἵη οἶπα, αὈί ν]άενῖ ΠΟη Ῥος5οξ, 
ουομ]ίαης.. ΟµΠ1 τετο πιασίς Ρετορί]θγο πη](ἴἴπδπη γε]- 

1εῖ, Ρτοπηϊσ]έ 5ο Ἰοαπεπίοπη εἴῖαπι 4εαπῃ Π]]ς ρτῶςέατυπη,, 
ογασπ]α τεάεπίεπα 5ἴπε ναῖῖς οχοῖρίεπεῖς πηπϊςίειῖο. Όοπι- 

πηϊκεῖς ἀεϊπαε πο ἀῑβοπ]ίοτ στπππη αδροεῖς ατἰετῖῖς οί Ρος 

εαραί Τά αἆ ςἰπηΠπάἴπεπη Ἠαρηαπὶ Γαβεϊσαίαπα {ταποποῖς- 

5ἱ5, αἰἱο ᾳποάαπα εχίτα Ἰπε]απιαηία, αἲ Ιπίεττοσαία ΤΕΞΡΟΠ- 

ἀἵε, τοςθ Ρε Ππίοιπα Παπ /Ἐκοπ]αρίππι αοοϊάρπίο. Ύο- 

εαβαπίιτ οτασμ]α Ιδία γοεα]ία, πθο χοάεβαπίατ οππῖθις 

πθΟ ΡΙΟΠΙΙΣΟΠΕ, 5εᾷ τεςΗες ππαρηίβος, οἱ Ἰοευρ]είίρις, 

εί π]ασηα ΠΙΠΠεΓᾶ οΠεγεμΗθς. 

27. Ταππε Ἰ]πά Βετετίαπο ἀαίαπη ἄε 5πο ἵπ Αγπιρηϊαπι 

Ἰηίτοίζα ε γοςβΠαπα ΠΙΠΙΘΓΟ 1ρ5ιπῃ ἆποἄπε ΗΕ. ΑάΠοτίαης. 

επῖπα Παπ αἆ Ιπιργεςδίοπετῃ [αοιεπάαπα, 5ἷο ἀϊκεταί : 

Ῥατίμίεαπε ΑτιποηησςἽαε Παξία οε]ετῖ 5αροταίῖς, 
πτβεπι αἆ Ῥοπιαπαπι Τϊνετῖσααε Ππεπία τοβ]βῖς, 
Ρεγπιϊχία ταᾶ]]ς Ίαατο {αα ἴοπιροτα ν]ησίας. 

Ῥεϊπᾶε απαπῃ ρειεπαάετε ςἰοῖ ραξςας 5ἰο]ϊάας 1ο σα]]ας 

ΙΤΓΙΡΠΟΠΕΠΙ [εοῖςεί, 5εὰ πηπα]ε εἵ (παπα οππα εχετοῖξα 51ο αΏ 

Οὔμγγαάε οοπεῖσιας ο5ί) εχρεᾶΠῖο οεςείςςοί : που οτασυ] πι 

εχεπη]{ ο εοπιππεηίατῖϊ5, Ροδυ(ίαμα Ῥτο ο αΠπᾶ : 

Ώποετε ἵπ Αγπιεηϊος πο]: πες επῖπα Ῥεῃθ ορ οί: 

το ΕΠΡῖ [επιῖπεο νῖτ απιϊοία [τῖςίε Ῥεγ ατοαπα 

Ἱππηϊίεης [αέαπα ρετῖπιαί οππα Ἱππηῖηε γ]ίαπι. 

28. Ναπι Π]αά αποσπε εαἰάππα Γαἲξ Υἱτῖ οΟΠΙΠΙΕΠΙΗΠΗ, οΓᾶ- 

ομ]α Ροδί εγοηίηπα [ασία, απ]ρας επιοπάατοπίας δα αμα 

Ώ]α]ε ρτα ἀῑσία αβειταγεταπί. 3Ξ9ρ6 οπῖπι Φστοίαπίῖριας απίο 

πιογίθπη 5απ[ίαίεπα ργοπηϊςεταί : πιογ{ηῖς αα{επα Πῖς ογαςπ]απα 

Ῥγαρςίο αλά [α]ῖ, απο ρῖας τοίτας(ατείΗ: 

ΑαχΏαπι [γὶςίῖ πιοᾷο ἀεξῖηε αῶτοτθ ΠΙΟΓΡΟ; 
παπι [αίαπι αρρατεί, ΠΡῖ που γΙίατο ΠοοὈίξ. 

29. Οείεταπι αποᾶ 5οἴτεί ΟἸατῖος, ας Ρϊάγπιωος οἱ Μαἱ- 

Ίεησες οε]εῦτατ αἱ Ίμδος 5ΙπιΠΙ τα[ιοϊπαπᾶϊ ατίο, ϱ05 5ἴί 

εοποβἰαθαί απηΐεος, πιυ]ς 6ογΗπῃ απῖ αἆ 5ο γεῃ]τοηέ 6ο 

αΏ]εσαπᾶ!5, ἀσρης : 



τά 

914 ΧΧΧ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ας Ξ θεα δε ο δς 
Ἔς Ἐλάρον ἴεσο νῦν, τοὺμοῦ πατρὸς ὡς ὅπ᾽ ἀκούσῃς" 

λ /΄ 

καὶ πάλιν" 

Βραγχιδέων ἀδύτοισι πελάζεο καὶ χρησμῶν" 

χαὶ αὖθις: 

Ἐς Μαλλὸν χώρει θεσπίσµατά τ᾿ ᾽Αμϕιλόχοιο. 

-ω μα -ω σα / .ω 3 

80. Ταῦτα μὲν ἐντὸς τῶν ὅρων µέχρι τῆς Ἰωνίας 
- / 

καὶ Κιλικίας καὶ Παφλαγονίας καὶ Γαλατίας. Ὡς δὲ 
3 / -. 

χαὶ εἰς τὴν Ἰταλίαν διεφοίτησε τοῦ ος τείου τὸ χλέος 
Δ 3 κ. « /. οὐ, 

χχὶ εἲς τὴν Ῥωμαίων πόλιν ἐνέπεσεν, ο 
ς , ο 

ἄλλος πρὸ ἄλλου Ἠπείγετο, οἳ μὲν αι 

πέμπο τες, καὶ κάλιστα οἳ δυνατώτατοι χαὶ μέγιστον 

δεὶς ὅστις οὐχ 
5 
π 

; 
ον τες οἳ δὲ 

ἀξίωμα ἐν τῃ τος ἔχοντες», ὧν πρῶτος χαὶ χορυφαιότα- 

τος ἐγένετο Ῥουτιλλιανὸς, ἆ ἀνὴρ τὰ μὲν ἄλλα ο καὶ 

ἄγαθὸς χαὶ ἐν ο τᾶξεσι Ῥωμαϊκαῖς ἓ ἐξηπασμένος, 

περὶ τοὺς θεοὺς πάνυ νοσῶν καὶ ἀλλόχοτα περὶ ολ Λ 

τὰ δὲ 
.. ο λ κ. 3 / 3 ΄ ’ 

τῶν πεπιστευχὼς χαὶ εἰ µόνον ἀληλιμμ.ἔνον που λίθον Ὡ] 
- 3 / / /{. ην. ἀΔ 

Ὦ ἐστεφανωμένον θεάσαιτο, προσπίπτων εὐθὺς καὶ προσ- ῃ η 2 σ 
κω υ . λ Δ ] / λ 

χυνῶν και ἐπὶ πολὺ παρεστὼς καὶ εὐγόμενος καὶ τᾶ- 
ιο ο: / 

Ἰαθὰ / Οὗτος τοίνυν ἀκούσας τὰ 

περὶ τοῦ χρηστηρίου μικροῦ μὲν ἐδέησεν ἀφεὶς τὴν 

ἐΥκεχειρισµένην τάξυ εἰς τὸ τοῦ Αόώνου σενα ἄνα- 

Ἔπεμπε δ᾽ οὖν ἄλλους ἐπ᾽ ἄλλοις: οἳ δὲ πει.-- 

παρ) αὐτοῦ αἰτῶν. 

πτῆναι. 
ς πόμενοι ἰδιῶταί τινες οἰκέται βᾳδίωςξεαπατηῦ έντες ἐπα- 

ὰ δὲ ὡς ἰδόν / λ Δ 9 7 
γηεσαν τα μεν [δόντες» τ' νο καὶ ὃς ἀχού-- 

ος ου μπλα χαὶ προσεπιμετροῦ ος ἔτι πλείω 
α ας 

τούτων, ὡς ἐν τιμότεροι εἰεν παρα ον δε Εσπότη. Ἔξε- 

χαον οὖν τὸν ἅθλιον γέροντα χα 
9 -. . 

νε ος 

.. Ὁ δὲ 

ς µανίαν ἐρρωμένην 

ε, Ἅ - -/ ν ἃ / 
ο. αν μα πλειστοις χαι ουνατωτατ' 

ο / 3 / Δ 

οὓς. ος ὢν περιῄει τὰ μὲν διηγούµενος ὡς ἀκούσειξ παρὰ 
-” / 5 / 

τῶν οσον τὰ δὲ καὶ αὑτοῦ .ὰ.. Ενέ- 

ὃν τὴν πόλιν καὶ διεσάλευσεν οὗτος καὶ τῶν 

τοὺς πλείστους διεβορύθησεν, οἳ αὐτίχα καὶ 

αὐτοὶ ητ ὍὉ ὃ 

ἀφικνουμένους πάνυ Φιλοφρόνως ἕ ὑποδεγόμενος ξε-- 
πολυτελέσιν εὔνους 

πλησε ὃ) 0 

ἐν τῇ αὐλῃ 

πείγοντο ἀκοῦσαί τι τῶν καθ αὗτούς. 

γίοις τε χαὶ ταῖς ἄλλαις δωρεαῖς 

ἐργαζόμενος αὐτῷ ἀπέπεμπεν οὐκ. ἀπαγγελοῦντ ας µό- 

νον τὰς ἐρωτήσεις» ἀλλὰ καὶ ὑμνήσοντ τας τὸν θεὸν καὶ 

τερᾶστια ὑπὲρ τοῦ μαντείου καὶ αὐτοῦ ψευσοµένους. 

85. Ἀλλὰ καὶ μηχανᾶται ὅ τρισχατ τάρατος οὐχ ἄσο- 

τοῦ ον] |-4 ο συ ο2 ω- προστυχ όντος ληστοῦ ἄξιον: λύων γὰρ 

ένα βιθλία χαὶ ἄναγιγνώσχων, εἴ τι εὕροι 
5 / 

ο. .- παρακεχινδυνευμένον ἐν ταῖς ερωτησεσ!» 
/ λ 

7εν αὐτὸς χαὶ οὐχ. ἀπε ἐπεμππεν, ὡς ὑπο] 5 ριους γαι 

ὡς κ μονονουγὶ δούλους διὰ τὸ δέος τ09 τοὺς 

Συνίης 
Δ 

ὧωυ «Ἱ - 

πλ ο 

Σὶ [ο] ιο 

μεινηι νους οἷα Ἡν ἃ Προντο. 
, 

τοὺς πλο ουσίους χαὶ με έγα δυναµένους πας πύστεις πυν- 
θά η στ. . ».- / δν” 

ἀνεσθαι. Ελάμθανεν οὖν πολλὰ παρ ἔχεινων εἴθο- 

πων. ὅτι ἐντὸς αὐτοὺς ἔχοι τῶν ̓ ἀρχύων. 

33. Ῥούλομαι δέ σοι καὶ τῶν “Ῥουτιλλιανῷ δοθέν-- 
- Θ λος ὶ των γρησμῶν ἐνίους εἰπεῖν: πυνθανοµένῳ γὰρ αὐτῷ ὑπὲρ 

κα ος ο) ση ο τν Δ τν ο εα 

ποῦ παιδὸς ἐκ προτέρας γυναικὸς, παιδείας ὥραν ἔχου- 

Ἡ ΨΕΥΔΟΜΑΝΤΙΣ Σ. 90 --- 58. (41: ο- -- 516) 

παπι ΟΙαΤοή Τΐο, τηοῖ γοσεπι ραΐτῖς απ Ἱατας : 

εἱ τάγδης 

Ἐταπολ]άαταπι αἆγίῖς αοσεᾶς, ογασι]α εί ααά! : 

αἱ Ἱεγαπη : 

Αά Μααπι Απιρηοσμίααο ααάἴέαπι ογασυ]α γαᾶθ. 

30. Ἠσοο ᾳπ]άεπῃ Πηίτα {ογπ]πος Αδία:, πσαπο αἆ Τοπίαπι, 

οἱ ΟΠΗ σίαπι, εί Ῥαρμ]ασοπίαια, δἱ 6α]οσγαεῖαιῃ. ΟΠΙΠΙ τους 

ἵπ ΤιαΠαπη α5ᾳπε ρεγογεβη]ςσαί οταση]ῇ Γαπια, οἱ ἵη ἨοπηαΠο- 

τπα πτΏοπι ΙποΙάϊδξείς πθπιο ΓΗἱ απίη αῑας ργα αἲἴο Γοςίῖ- 

πατείς αΠῖ απ]άθπῃ Ῥτο[οϊςεεηίος 1ρ5ῖ; α τογο πηίθηίος 

αΠος οἳ Ἱπρϊπϊς Ῥοίεη[ἰςἰπηϊ, πἸαχίπ]ασιθ ἀῑση]ίαία ἵῃ 

οἴγῖίαίο ργαά1!. Ῥππιας πογαπα οἱ οαραί ἴρεαπι Ἠπίαπης 

ΜΗ, υῖς οείεγα Ώοπας οἱ οποίας οἱ ἵπ πας ἀϊρη [ία ρας 

Ἐοπιαπίς γειςαίας, 5οᾷ οἴτσα ἀθος γε]σίοςο αποάαπα πἹοτρο 

ΙαβογαΠς οἱ αὐδυτάας 4 Τς Ρεγςιαδίοπος Ἰαβεης, απ 5ἱ αὖα 

πποίαπῃ πιοάο Ἰαρίάεπι αππί οογοπαίαπη γ]άεγεί, αεο]ἀστεί 5{α- 

Επι αἀοταπαϊ εαδα, πηπ]ίάηήΕ αξίαης οἱ γοία [αορτεί, οἱ 

Ῥοπα αὖ ἴ]ο Ῥοίοτεί. Ἠίο Ιβίίατ ἆθ οΓασπ]ο (παπα απά]ςεεί, 

Ῥαγαπῃ αβεγαί απ]η πηαπᾶα{ο 5) ΠΙΙΠΕΤΕ τε]είο, αἆ ΑΡοπὶ 

εαδίγαπη αἀγο]ατοί: πα]ςΙΐ οθτίο αῑος 5ρον αἶῖος. ῃςεῖ γογο 

απϊ οξπεηί, ἱπιρεγῆῖ φπ]άαπα 5ον1, Γαοῖ]ο ἀεεερίῖ ρο5ί τεζ- 

{σπα α[ία α 5ο τῖσα, ἁ]ία ἵαπαπαπη γῖδα οἱ απο]ία παιταἨ!, οἳ 

Ῥίατα 5 οοτοΠατῖογαπα Ἰηδίατ αἁ[οῖαηί, αἱ σταϊοδίογος 

ΠΕΠΗΡΕ ος5οπί αριᾶά ἀοπηϊπαπι.  Αεοοπάηί εΓΜο πΙςεΙΙΠΙ 

56ΠΕΠΙ, οἱ ἵπ τοαξίαπι Πλάτη Ἰηδαπίαπα οοπ[οῖΠί. 

84. Αί Π]ε απἱ απηίσοις ο5σοί Ρ]ετῖσαπε οἱ ροίεη[ϊςείπηίς, 

οἴτομπιῖγο δί παττατο Ραγίῖπα απ]άθιη αἱ απάἰεγαί ος Εῖ5 41ος 

πηϊσεγαί, ΡαΓΙΙΤη δῖαπη ἄε 5ο αἀ[εοία. Ἱπιρ]εί Ιπία ΓΡΙΠΗ 

οἳ εοπιππογαί Ἠῖο σῖς, 6ἱ 4ε απ]α Ρ]εγοσαπε 5οἡοῖταί, απϊ 5ἱα- 

πα. ρςῖ ᾳποηπθ Γεςπαπί 4ε φας τες αἰφπῖά απαϊητῖ, 

Αί ποξίθγ Ῥ]απᾶς απϊ εχοἰρετοί γοπ]εηίες, Πορρίίαβασαιθ 

οἱ αλῖς πιασηῖ ρτθἰ1ἳ πιαπενίρας 5πο5 Γασετοί, ἁἰπηλεβαί Ἠ]ος, 

απῖ ποΏ τοπ Παγοπί πποᾶο Ἰπίεγγοσαία, 5εά «ευη είῖαπι 

οσ]εβγατοπί, οἱ ρτοβῖσίοδα 4ε ογασα]ο 5εΠπε 1ρ5ο ΠΕΙΤΕ” 

1πτ. 

35. Δο πιασΙπαίατ απἰάάαπα οπιο οχβρεταΡ]{ς ΠΟΠ Τη5ί- 

Ρίεμς οἱ Ιαΐνοπο παἰπῖπης γα]σαιῇ ἀἴσηυπη : 5ο1γεῃ5 οπίπα ]γε]- 

Ίος αἰρὶ πιίσεος οἱ Ίσσεμς, οἱ απἰᾶ Ἰπγοπίγεί ργῶοερς εἰ Ρετῖ- 

οπ]οξαπ ἵπ ἱπίοιγοσαΠοπίρας, τοπι]έ 1ρ5ε που τεπηϊςί{, αἱ 

οὐποχῖος οἱ ἰαπίαπη ΠΟΠ 56ΓΥΟ5 515 τἙπεγοί Ι5ίο ππείη «05. 

σπῖ πηϊκογαπΏέ, ΠΊΘΠΙΟΓΕΣ ΠΙπΙΙΡΗΠα, απα]ῖα Γ]ςρηί 46 φπἴρης 

Ππίογγοσαςφοπί. Ῥτοῦε απίοπη Ἰη{ο]Ηαῖς απας ΙπίογιοβαΠομες 

Ῥτοροηί α ἀϊντῆδης οἱ ροίοπΏθης ΡνοραΡε 5Η. ΑΡ μίδεισο 

πηπ]ία αεοθρῖΐ, απ «οἶγοπέ 56 Ἱπίτα Π]ίας τείῖα 6ΟΠΕΊΠΞΟ5. 

33. Ὑο]ο απίσιη ΕΡί οταζι]ογαπα Ῥ{Πίαπο ἀαίογαπη ασ)” 

4απι ἀΐσθνα. Τηἴθγιοσαπίῖ ἀθ βΙῖο 5ο ε ΡεϊοΓί πχοτε 55οέρίο, 



(1 οο1 - 515) 
/ . ο κε .. η, 

τος, ὄντινα προστησεται τον οιᾷασκαλον των μαθημ.ά-- ζ ... 
των αὐτοῦ. 

αν πολέμων τε διάκτορον ἐσθλὸν ἀοιδόν. 

Εἶτα μετ ̓ ὀλέγας ἡμέρας τοῦ παιδὸς ο ος” δὃ μὲν 

Ἠπόρει καὶ οὐδὲν εἴχε λέγειν πρὸς τοὺς αἰτιωμένους, 

παρὰ πόδας οὕτως ἐληλεγμένου τοῦ χρησμοῦ, ὁ δὲ 

Ῥουτιλλιανὸς αὐτὸς φθάσας ὅ βέλτιστος ἀπελογεῖτο 

ὑπὲρ τοῦ μαντείου λέγων, τοῦτο αὐτὸ προδεδηλωχέναι 

τὸν θεὸν καὶ δι αὐτὸ ζῶντα μὲν κελεῦσαι µηδένα διδά- 

σχαλον ἑλέσθαι αὐτῷ, Πυθαγόραν ὃ δὲ καὶ Ὅμηρον πά- 

τεθνεῶτας, οἷς εἰκὸς τὸ μειράκιον ἐν Ἅδου νῦν 

συνεῖναι. Τί τοίνυν μέμφεσθαι ἄξιον Ἀλεξώνδρῳ, εἰ 
/ 3 νά 3 ή ΣΥ/ 

τοιούτοις ἀνθρωπίαχοις ἐνδιατρίδειν ἠξίου; 

84. Αὖθις δὲ 
ος ος 

αὐτὸς διεδέξατο» 

λαι 

/ ελ Ότο λ / τι 

πυνθανομένῳ αὐτῷ τὴν τίνος ψυχἢν 
Μ 

Εφη: 

Πρῶτον Πηλείδης ἐγένου» μετὰ ταῦτα Μένανδρος, 

εἶθ᾽ ὃς νῦν φαίνῃ, μετὰ δ᾽ ἔσσεαι ἡλιὰς ἀχτὶς, 
ζήσεις δ᾽ ὀγδώκοντ ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν λυχάδαντας. 

{ κ - 

Ὁ ὃ) ἑθδομηκοντούτης ἀπέθανε µελαγχολήσας εὔπερι-- 
Εώς 

μείνας τὸν τοῦ θεοὺ ὑπόσ) πι εσιν. 

35. Μαἱ οὗτος ὅ χρησμὸς τῶν αὐτοφώνων, το» 
μένῳ δὲ αὐτῷ ποτε καὶ πε ο. γάµου ῥητῶς ἐ : : 

Γήμον ᾽Αλεξώνδρου τε Σεληναίης τε θύγατρα. 

ώχει δὲ πάλαι λόγον ὡς τῆς θυγατρὸς, ἣν εἶχεν, Ἀιεδεδώχει 
- ἑλ λ αι ή 

Ἐχ Σελήνης αὐτῷ γενομένης: τὴν γὰρ Σελήνην ἔρωτι 
, 7 ον | σε 

ἁλῶναι αὐτοῦ πε δο τος ποτε ἰδοῦσαν, ὅπερ αὐτῃ 
, / κ, .ω ο. ς ” 3 ΝΑ 

Ἔβος, χοιμωμένων ἐρᾶν τῶν καλῶν. Ὅ 6) οὐδὲν µελ- 
σ ς κ 

λήσας ὃ συνετώτατος Ρουτιλλιανὸς ἔπεμπεν εὐθὺς ἐ ἐπὶ 
/ χ. » 

τὴν χόρην χαὶ τοὺς γάμους ξυνετέλει ἑξηκοντούτης νυµ- 

οίος καὶ συνῆν, τὴν πενθερὰν Σελήνην ἑκατόμθαις ὅλαις 
.., 

Ἱλασκόμενος. καὶ τῶν ἐπουρανίων εἷς καὶ αὐτὸς οἴόμε-- 
νος γεγονέναι. 

36. ὍὉ δ) ὣς ἅπαξ τῶν ἐν παλία πραγμάτων ἐλά- 

σεπεγόει καὶ πάντοσε τῆς Ῥωμαίων 

ἄρχης ἔπεμπε χρησµ μολόγους ταῖς πόλεσι προλέγων, 

ολ 
)αει ποος 

τ 

. καὶ 

ἀσφαλῶς βοηθήσειν, ὡς μὴ γένοιτό τι τούτων, αὐλὸς 
ν πΕ δέ - -, Δ ο] ῤ να δέ τινα γρησμὸν, αὐτόφωνον 

[νά ἀ Μι 3 «ω .ω ο 

ἅπαντα τὰ ἔθνη ἐν τῷ λοιμῷ διεπέµ-- 

. 
λοιμοὺς χαϊ πυρχαϊὰς Φυλ ἵττεσθαι χαὶ σεισμοὺς 

ὀπισχνεῖτο αὐτοῖς. 

χαὶ αὐτὸν, εἲς 

Ψατο: ἣν δὲ τὸ ἔπος ἐν: 

Φοῖδος ἀκερσεκόμης λοιμοῦ νεφέλην ἀπερύχει 

λ -- Ὑ. ὼὸν.» Αν Υ Ὢω ὁ λ -ω / 
Καὶ τοῦτο ην ἰδεῖν τὸ ἔπος :πανταχοῦ ἐπὶ τῶν πυλώνων 

σνρ α μμέγον ὡς 

ποὐναν τί ον τοι τς 

τοῦ λοιμοῦ ἀλεξιφάρμακον. Τὸ δ᾽ ἐς 

: ἐ απ αίσσς τ προὐχώρευ" χατὰ Ὑάρ τινα 
τόγην αὗται μάλιστα αἳ οἰχίαι ἐκενώθησαν, αἷς τὸ ἔπος 

ἐπεγέγραπτο. Καὶ µή µε γομίσης τοῦτο λέγευ, ὅ ὅτι 

δι . ος ἔπος ἀπώλλ Όντο: ἀλλὰ τύχη τυνὶ οὕτως ἐγένετο. 

πολλοὶ θαρροῦντες τῷ στίχῳ Ἰμέ έλουν 

ον ο ερον Ὃ ο, οὐδὲν τῷ χρησμῷ πρὸς τὴν 

γόσον συντελοῦντες, ὡς ἂν ἔχοντες προμαχομένας αὑτῶν 

τὰς συλλαθὰς κ ας ἀκερσεχόμην Φοῖβον ἀποτοξεύ- 

οντα τὸν λοιμον. 

.. 
αι 

ΗΕΟΙΛΝΙΣ. 1. 

ΧΧΧΗΠ. ΑΙΓΕΚΑΝΡΕΗΕΒ 5ευ ΡΡΕΓΡΟΜΑΝΤΙΣ. 54 --- 36. 9807 

απ /ατη αἆ Φἰαίοπι Ἱη5 ΠΠ (η{1οπί5 οαρασθα Ρεγγοπίςσεί, 41ο 

ἀῑδοσπαϊ πιασἰδίγαπη οἱ ργαρβεθτεί, ταδροπά1{ : Ὃ Ρ ᾿ 

Ῥν[μαροταπα, ομτοβίθαε οαπεη{επα Ῥγα]ία γαίσπι. 

Ῥμθτο ἀεῖπάε Ραποῖς Ῥο5ί ἀεριας ππογίπο, 1ρ5ο απίάσηι 

αοδίπατα, πθο Ἠαμετα αποᾶ αοεαδαπ ας τοδροπάστεί, οΓ- 

ομ]ο Πα τεβας Ρα δοπῖρις τεβαϊαίο.. Αί {ρ5α Ῥοηιι5 γἱγ Βιι- 

ἠΠαπας π]ίτο 5αδοορία οτασα] ἀθ[οηδίοπα ἀῑκῖε, Που {ρδπα 

Ἱπάϊεαίππα ἃ ἀθο, ασ Ῥτορίοτεα ΠΟΠ. Υίταπα 11 ρταοἙρίοθΠα 

εαρί Ἰηςεῖςςα, 5εᾷ ΡΥ{Παρογαπα αἰσιο Ποπ γἷία οἵπα 

Γαπεοίος, απἴραςοππα γαγδαί παπΠο ΡΠΕΤΗΠΑ αριά ΙΠ[6γΟ5 ΡΓΟ- 

Ραθίο 5ἵτ. Οπῖά γετο τεργεμεπάεπάας ο5ί Αἰοχαπάες, 5ἱ 

{αΐος Ιηίου Ποππαποίοπες τοιδατῖ γοἰαῖςρ 

ο4. πτδας Ἱπίογοσαπ(1, ου] α5 1ρ5ε απΙπιᾶτη παρίας ο5ςοί2 

αι: 

Ῥο]ϊᾶος Ῥείππαπα [αθγας, Ῥοδί ἰδία Μεπαπᾶες, 

μάπα, ααὶ ππης γἶνῖς, ταᾶῖας ροδί οππία 8ο1ἱ5, 

ααάπα 5αρτα οθηίαπα οοἱοφίπία εχεσεεῖς ἄΠΠΟΡ. 

Αἱ Π]α ορ(πασοπανῖας ἀἴσπα δα πα ουΗΠΕ, πποτΏο αἰγαρ]]ατίο,, 

ΠΟΠ οχορεοίαία ριοπαἱςείοηθ ἀε]. 

». Ἐπαπι λος εταῖ γοσα]πα πάπα. ογασΙ]ογαΠ]. 

τοραπ{1 αποπάαπα 46 παρ{1ῖ5 ἀῑδειίο ἀῑχίε : 

1η{6): 

Ῥποῖίο Αἰοχαπάτο παἰαπα Ἱπασαο ρε]]ατη. 

Νθπηρο ο] ΤΗΠΙΟΤΕΠΙ 5ΡραιξεΓαί, Παπ, Ύπατη Παβεραί, ες 

Ἰμαπᾶ 51Ρί παίαπη ο.-ςθ.. ἸΙπαΠι 6ΠΙΊΠΙ άΠΙΟΤΕ ἱρσίας εαρίαΠα, 

(πα ἀογηηεπίοπη γ]άϊςδεί : πηος 5οἰ]ίσσί 1ᾳ5, ἀοτπιεπίςς 

ΓοΓΠΙΟ5Ο5 ππαΤο.. Ῥταζοπεςδίπιας απίεπα 1] Ἠηαπιας π]- 

Π] ουηοία(α5., 5ἰαἰἶπα πηϊς]( αἆ αγοεδΣοπάαπη Ριο]Ίαπα, παρίίας 

εο]οβτανῖέ 5οχασοπατῖας «ΡοήςΗ5, οἱ οππῃ Ί]α ουβα1{, Ῥ]ασαία 

Ρεῖας 5οὐΗ Ίωππα. [οἱίς Ποσα[οπηθῖς, Ραίαηξαπθ 56 4ποαις 

Ί8πα οΦ]εςέαπα ΠΠ ο55ο [αοίπῃ. 

36. Δί Π]α 4ππΠῃ 5εΠ]θ] τος Παϊῖσα» αἰ[ἰσίσσαί, πια[ογα 5ε]- 

ρου αἀἰπνοπίεραί, οἱ ρες οπΊπο5 Ἠοιπαπί Ιπιρεγά Ραγίες 

πητεραί οτασμΙογΙπΙ πυποῖος, ρυῶά[εσης εἰγίίαίίρας, Ῥθ- 

εὐεπίῖας αἱ Ἰπεσπάῖα αἲ σαγετεπί,, οἱ ἵετγῶ πιοξας : Ῥο]σθ- 

Ῥαΐυτήπο Π]ς, πο απῖα ἰαιο Πογεί, να]άς 5ε αἀ[αίσιαπι. 

παπα α(αος ογασυ]απα, γοσα]α ἱρεαπα ποσα8, αἆ ΟΠΊΠΕ5 

Βοπίος ρο5ἱΠοηίία. ἴοπηροτα πηϊδίε : οταί απΐθιη γοιδίου]ας 

ηΠΙ5 1 

Ἰη{οηςα5 πΙΏεπα Ρεςῇ5 ἀερε]!{ ΑΡρο]ιο. 

Ἐταίσιο νἰάετα ΏΗΠο γοιδαπα αί(αο Ιη5ογρίιπη νοςὔρα]ῖς, 

(απ παπη ἀερε]]οπάα’ Παϊς τεπιεά(απῃ.. Που γετο εοπίτα ρ]ογῖς- 

απο ογεηί! : [οί οπίπα Γοτίαπα απαάαπα Π]α. π]αχίπιο ἀοπ]ας 

οχμαυσία. 5υπ{, ααίριας Πηςοπῖρίας Γπεγαί τογδίσυ]ας. Ἐ{ πα 

Ῥαίες πιε ος ἀῑσοιο, Ῥες 1ρδίπα 1]ο5 γεγδίοπ]απα ρογῇςδο : 

απῖπ Γογίο απαζαπα ία [αείαπα ο5ί. Ἐοτία δίἴαπῃ ν]σο 0- 

πηίπος βάποῖα νοις]οπ]ῖ πορ]σοπίίας ασοραηί, οπιῖδδα γ]οίας 

ουτα, πΙμΙ] αἀ[αναπίος ογασυ]ηνη οοπίτα γἶπι πιοΓΕΙ, (1 ἰα- 

Ῥονεπί ρτορησηαίυγας5 ϱγο 56 ἴ]ας «γ]]αβας, οἱ ΙΠΙΟΠΡΙΙΙΙ 

ῬΠΦΡΙΠΗ {ε]ῖς αὐασιαΓΗΠΗ Ρος{Πθη[ίαπ. 
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ορ. τν ͵ ο να τν Τετ) ο ὃν ος 
Ὦτ. Πευθῆνας µεντοι ἐν αὐτῃ Ῥώμῃ κατεστήσατο 

” κο κο ος τον / 
πανυ πολλοὺς τον συνου.οτώων, οἱ τας εκαστου γνώρ.-ας ῤ 

» ; ντ 
διήγγελλον αὐτῷ καὶ τὰς ἐρωτήσεις τεροεμήνυον καὶ ὧν 

ος ο προ ανε 
μάλιστα ἐφίενται, ὡς ἔτοιμον αὐτὸν προς τὰς ἄπο- 

κρίσεις καὶ πρὶν ἥκειν τοὺς πεμπομένους καταλαμθάνε- 

σθαι. 
: ο. ο νά. 

38. Καὶ πρὸς μὲν τοὺς ἐν τῇ Ἰταλία ταῦτα καὶ τὰ 
Γ . ή τό δη /͵ μα 

ποιαῦτα προσ μη τελετην τε γαρ τινα αυνιστα- ε / κ 
ται καὶ ὃᾳ δουγίας χαὶ ᾗ Ἱεροφαντίας, πριῶν ἕξῆς ἀἄεὶ τε- 

. ευ 

καὶ ἐν μὲν τῇ πρώτῃ λουμένων ἡμερῶν: : ὴ ΐ ο. 

ὥσπερ Ἀθήνησι τοιαύτη: Εᾷ τις ἄθεος Ἡ Χριστιανὸς ἢ 

᾽Επικούρειος ἥχει κατάσκοπος τῶν ὀργίων, φευ 

πρύρρησις ην 

/ ς 
Ὕετ ο [ 

! ρηπειε Ἑ)λΕισθωσρ ας τ ὰ πιστεύοντες τῇ θεῷ τελείσθωσαν τόχη τῇ ἀγαθῃ. Ειτ' 

εὐθὺς ἐν ἀρχῃ εξε σος: ἐγέγνετο" χαὶ ὃ μὲν ἡγεῖτο λέγων 

« ἔξω Χριστιανούς, » τὸ δὲ πλῆθος ἅπαν ἐπεφθέ γγετο 

« ἔξω πικουρείους. » 

καὶ Απόλλωνος γοναὶ χαὶ ορωνίδος γάμος καὶ Ἀσκλη- 

σἶτα Λητοὺς ε 8 ἔΎνετο λογεία 

κ. φ, / / 

ὃν δὲ τἩ δευτέρα Ἰ)λύκωνος ἐπιφάνεια 

ρ σσ, ος Ελα ου πηραν πειωηεος 990. Τς ρίτη δὲ ἡμέρα ἸΤοδαλειριου ἠν καὶ τῆς μ.ητρὸς 
- » λ κ» πω λ 

Ἀλεξάνδρου γάμος: Λαδὶς δὲ ἐκαλεῖτο καὶ ὃἃδες δὲ 
. ε, . ν ομως νο ση ς 
ἐκάοντο. ἸΚαὶτελευταῖον Σελήνηςκαὶ Αλεξάνδρου ἔρως 

. 3 αν Ανα 

αἱ τυκτοµένη τοῦ Ῥουτιλλιανοῦ ἡ γυνή. ῶδαδούχει 
μον 
Και ὁ μεν 

/ 3 ο. / / Αλ 3 
εχειτο εν τῷ υεσῳ», χατηει οξε επ 

κ χαὶ Ἱεροφάντει ὃ Ενδυμίων Ἀλέξανδρος, ἵ [ 
παθεύδων 9Ἴθεν κατ 

εν “ως 
αὐτὸν ἀπὸ τῆς ὀροσΏς ὣς 

ο ; νο ο) 
εῬουτιλλία τις ὥραιοτάτη τῶν Καΐσαρος 

Επ ο ου ο Πο αληην» ες ουρανου αντι της -εληνης 

οἰκονόμων 
: τς ορ 

τινὸς γυνη» ἐρῶσα ὡς ἀληθῶς τοῦ Ἀλεξάνδρου χαὶ ἂν-- 

τερωμένη ὑπ αὐτοῦ, καὶ ἐν ὀφθαλμιοι οἷς τοῦ ὀλεβρίου 

ἐχείνου ἀνδρὸς ϕ φιλήματά τε ἐγίγνετο ἐν τῷ µέσῳ καὶ 
ος μον 

περιπλοκαί εἰ δὲ μὴ πολλαὶ Ἡ σαν αἱ ὀᾶδες, τάχα ἄν τι 
Ν / 

καὶ τῶν ὑπὸ κόλπου ἐπρ ἵττετο. ἸΜετὰ μικρὸν δὲ πά- 
λιν ἐσήει ἱεροφαντικῶς ἐσκευασμένος ἐν πολλῃ τῇ 

σιωπῇ, καὶ αὐτὸς μὲν ἔλεγε µεγάλη τῇ φωνη, τὴ Ελύ- ᾿ 
3 -ω 3 / 

χων" ἐπ εφθέγγοντο δὲ αὐτῷ ἐπακολουθοῦντες Εὐμολπί- 
/ / / η 

δαι δηθεν καὶ Κήρυχές τινες Ἠαφλαγόνες καρθατίνας 
λ δ/ 

ὑποδεδεμένοι, πολλὴν τὴν σκοροδάλµην ἐρυγγάνοντες, 

Ὦ) Ἀλέξανδρε. 
κ βηρν ας τεο 

Πολλάκις δ᾽ ἐπὶ ταῖς δᾳδουχίαις καὶ τοῖς μυ- 
.ω /. Ν σ ό, λ 3. ο. δα / ος 

τιχοῖς σχιρτήµασι γυμνωθεὶς ὁ μηρὸς αὐτοῦ ἐξεπίτη- 

χρυσοῦς εξεφάνη, δέρματος ὡς τὸ εἰκὸς ἐπι (χρύσου 

ση χαὶ πρὸς τὴν αὐγὴν τῶν λαμπάδων ἄπο- 
ἝὭστε καὶ γενομένης ποτὲ ζητήσεως δύο 

ος τῶν μωροσόγων ὑπὲρ. αὐτοῦ, εἴτε Πυθαγόρου τὴν 
ψο (ην ἔχοι διὰ τὸν Χρυσοῦν μηρὸν εἴτε ἄλλην ὁμοίαν 

ἵν 

ο 

αὐτῷ, καὶ τὴν ζήτησιν ταύτην αὐτῷ Ἀλεξάνδρῳ ἑ επα-- 

νενεγχόντων, ὁ βασιλεὺς λύκων χρησμῷ ἔλυσε τὴν 

ἀπορίαν; 

ἨΠνβαγόρον φνχὴ ποτὲ μὲν φθίνει, ἄλλοτε δ᾽ αὖξει” 
ἡ ὃξ προφητείη δίης φρεγός ἐστιν ἀπορρώξ. 
Καί µιν ἔπεμψε πατὴρ ἀγαθῶν ἀνδρῶν ἐπαρωγόν " 
καὶ πάλιν ἐς Διὸς εἷσι Διὸς βληθεῖσα χεραυνῷ. 

/ κο 

41. Προλέγων δὲ πᾶσιν ἀπ. κ. σθαι παιδίου συνουσίας, 
ο ο νά ας ὡς ἀσεθὲς ὃν, αὐτὸς τοιόνδε τ 

ς 
νο γεννάδας ἐτε/νάσα το 

ΑΝΔΡΟΣ Ἡ ΦΕΣΔΟΜΑΝΤΙΣ ὃἹ-- 41. 1. δή - ο0λ 

ὅτε ανα οἵαπα ενρ]ογαίογος ἴη ἴρδα Ποιηα Πημ]ίος απο 
οοηδΗ(πονα!ς οοπ]αἰοῦαα, απ οη{οη[ῖας ππἰηδο δια 
5ΡΙ παπόαγοηί, οἱ απΙο Ἰπαῖοατοηί Ιπίθιγοσα[ἴοπος, σπᾶσμο 
ΙΙΑΧΙΠΙΕ οπρενοη{, αἱ ραγαίαπ αἲ ΤεΡΡΟΗΣΙΟΠΕΣ Ίαι αμίο 
πάν οΠΕη 5 ΠΙ ηπ]ςδΙ Ἰηγοπ/γοηί. 

98. Αἴηπο Πομηίμος. Πα[ίζος Εἱ5 οἱ ο Ηῦιας πιασληπῖς ασ- 

πτεδ[εραίαν.  Μγδίονία αἴἴαπι (παπι Πης[ΠΗΕ, οἱ Γποπηη 

πεδία{ἴοπας, αἱ 5αογογ οσο Ἰπηομίας, (ή ρις ἀοϊησερς ἀἴθρις, 

Γοξίο5 νἴίας Ῥειασεπάο5 ΟΙΤΗ. Ας ΡΙπιο ἀἱς οὔϊοσραίας, 

αἱ ΑΗιθηί5, ἵπ Ἰαπο [ον π]αηι : 91 ααῑς αἴλλθις, απ ΟἨ]ςίία- 

πα5, απί Πρίουνοις γοποιί, οΓδίοταπῃ εροοπαίος, Εαβίίο : 

απ απίεπι 4θεο στοά ές ἹπϊΠαπίου Ροπῖς αιςρίοϊς! Ὠοίηδο 

δίαίΐαι α Ρηϊποῖρίο Παραί οχασίῖο... Αίάιο Ίρ5ο Ἱπ]μο ἀῑσοθραί, 

Έοτας ΟἨηΙδΗαπος 1 πα Π(αᾶο απῖγειδα 5υρᾖοῖεμαί, Τογας - 

ρίόπΗΘος! Ἔαπι Ταίοπο) αροναίαν ρουρο ίαση, οἱ Αροημις 

ῥατίας, οἱ Οονοπίά!5 παρΙαω, εἰ παδοσραίν’ πκουιαρίας : αἰ- 

ἰουο απίθπη ἀἱο ]γοοπῖς αἀνοαηίις οἱ πα ἰνίίας ἀ6Ι. 

3ϱ. Τογο, ῬοδαΙπῖ ογαη{ οἱ ππαΐγῖς Αἰοχαπάτί παρίία : 

Ῥαμῖς (/αοιζαγία) απἴοτη 1]α ἀἷσς νοσαραξια, οἱ [αρος αοσθῃ: 

ἀεὐαπίατ. Ταπάσιι ασοραπίας ης οἱ λΙοχαπᾶτὶ αππογος., 

παδύθηδ(6 πχου Παπ. ῬασσΠι Ροπο σεδίαραί, ο 

να! ραί ορηηηοπίας Επ γπιίοη. Αἰοχαμάσν. ΑίΠπο Ίρ5ο φιτῖ- 

4θηα. ἀογηπίθης 5ο]]σοί Ιαοσῦαί 1 Πλοίο, ἀοδεοπάεβραί αιι- 

σπα αᾱ οπΙ αχ {θείο (απαπαια ο 610 ῥνο Ίππα Βία 

αιαάαπ. [ογηιοδίδδίηια, ἀἱδροηδαίοταὴ. Ο5αγίς οπ]αδόαπι 

ἨΧΟΝ, Ύθγο Ί]α απαης. Αἰοναπάναπα, οἱ απιαία. ΥΙοΙΡΠη αἲ 

Ί]ο, αἰσαο ἵπ ουῇς πη]δουἳ 1]1ας υἰὶ οδομ]αφπς Ἰπίογοσάθ- 

Ῥαη! ἵπ. ππθᾶΙο οἱ οοιηρ]οχςς δἱ νους πο πα [πἱςδεη{ [ασος 

πη(ῶ), [ουίο οιἷαπα απἱά απ 6ο ΗΠ αα. 540 γοδίο Πειί 50- 

Ἰουί, ΡαἰναἴπΠα οδοί... Ῥαγγο απίοη Ιη{αι]οσίο ἴοπηροιῖς 5ρα- 

{πο γαυδας Ππίναναξ, αἱ απςΠίουα οπΓηποπΙαγαπα ἀοζθί οχοι- 

πα (115, ΠηΝ]{ο 6Η ΤΙ 5ἱ1οπ/1ο : ἀαἶπάο 1ρ5ε απἰάσπα ππασπα γοσς 

ἀἴεθραί, 1ο ἄἱγσοΠ 1 5ποοαπιαβαηί απίθπα σοπ(ο5, Ἐλο]- 

μίας πἰπ τα α εἰ Οο1γοος απἱάαυχ ο Ῥαρμασοπία, οατα ΗΠῖς 

οα]ορα[1, ἄΥΘΗΛ 1 οὐ ο/ σα Γαο{απ{65 ΠΠΗΙΜΗΗ, Το ΑΙονα που! 

40. Βαο απίοπα Τμ ἴ]]α ΓπσΙΠα σεδία[ομθ οἱ πηγδΗοἶς 5α]- 

Ποπίρα5 πάση {ρείας 4ο Ππάαδίνία [οιμαν αρραταἰ αὐποηα, 

οποππαροσία, τί ριοραβίε οδί, ρο]ο Ἱπαμταία, οἱ αά Ἱη- 

οθ!ΠΑΤΗΠΗ 5ΡΙΘΠάΟΤΕΙΗ το[α]σοπίθ. Παφιο οχοτία αΠ(παπόο 

ἀἱδριΙα[ίοπε 6 11ο Ππίου ἆπος πα ΠΠ Πας οσΗδΗΙ{05, Π{ΓΗ ΟΙ 

Ῥγ{]νασογας απίπιαπα ἠαμθνοί ρορίες απΓΘ Πας ΓΙ, 

αἴίαπα Πας φἰπη]]σπας 6απη(ϊιο 4 5ΠΟΠΕΠΙ αἲ ἵρδίπ ΑΙεχαη 

ἁμαπα γο[ογεπ(ίρας, γοοῃ τεχ ογασμ]ο ἀπια οποια Π]απι 

ἀἰπδο]γ]έ : 

Ῥγίμασοτις νῖοῖρα5 πθης αἴππα Ῥοτίίαο τοσο: 

να[ῖ5 αἲ οί απίπηας Πογ]α] ο ππθηίο Ῥγορᾶβο : 

πη]ςδια5 αἀθςί Ίαδδα ραΐσῖς ααχ{αίου Ἠοποςί15, 

εἰ του1{ αἲ ραΐτοπα ζονία Γαἱπηῖηο {ασίας. 

11. Θαπη ραοτί οοπομΡῖέα οπηπίρια5 ἹπίογαΙσργοί, (ΠΠ 

το Ἱπρία, 1ρ50 {1ο απίᾷ γἱν Ππσοηίοξιις σοΙηπεμίης οί. Οἱ 



αι, ΧΧΧΠ. ΑΙΕΝΧΑΝΡΕΒ «ευ 

ταῖς γὰρ πόλεσιταϊς Ποντικαῖς καὶ ταῖς Παφλα,ονικαῖς 

ἐπήγγελλε θΕηκόλους πέµπειν ἐς τριετίαν ὑμνήσοντας 

παρ αὐτῷ τὸν θεόν" καὶ ἔδει δοχηκασθέντας καὶ προχρι- 

θέντας τοὺς εὐγενεστάτους καὶ ὡραιοτάτους καὶ κάλλει 

διαφέροντας πεμοβῆναι, οὓς ἐρλεισάμενος ὦ ὥσπερ ᾱρ- 

γυρωνήτοις ἐγρήσατοκαὶ συγκαθεύδων καὶ πάντα τρόπον 

545 -- 550) 

ν , όλ. 
ἐμπαροινῶν. «Καὶ νόµον δὲ ἐπεποίητο, ὑπὲρ τὰ ὀκτω- | 

“9 Μ κ πα ιραμις / νο δι οὔ σθ ων 
καΐδεκα ἔτη μ.ηδένα τῷ αὐτοῦ στόµατι δεξιοῦσθαι μ.ηδὲ 

λ 

τι ἀσπάζεσθαι, ἀλλὰ τοῖς ο προτείνων τὴν 

:, καὶ ἐκα- 

ο ὦ] 
τ 

7ερα δα τα νους τοὺς ὥραίους χατε 

λοῦντο οὗτοι οἵ ἐντὸς τοῦ φιλήματος. 
- ον Γι 

49. ὸοιαῦτα ἐντρυφῶν τοῖς ἀνούτοις δι ] 
πο ο ὁ ο κσυνόν ζαυ κάς τε ἀνέδην δαφθείρων καὶ παισὶ συνών. αἱ ἦν 

ν 

«γ ἑκάστῳ, εἴ τινος γυναικὶ προσθλε- : σος 
οιλήματος ἀξιώσειεν, ἀθρόαν τὴν ἄγα- ἳ : 

ϱἡν τόγην ο ἐς τὴν οἴκίαν αὐτῷ ἐσρυήσε- 

σθαι" 

υ] Ἔκαστο ς 
ι 

ζ 
.. ι 

Ὃ Ξετοκέναι παρ αὖτ ουν κα. Ν ον 
απ κι 

πο/ώνκ. ο 

αν 
ας β 

τινος, Τιανοῦ ἀνθρώπου» 
-ω / 

ἀπὸ τῶν ἐρωτήσεων. 

σαν τοῦ 
-- ν τς 
Ἐλύχωνος καὶ σακξερδωτός 

, 
δποίου 

ν 
αν ο5 αὐτὸν σας 

λ ῃ 

τινος τὴν σύνεσιν, 

μ.τ ες 
βέσποτα λίων, τίς εἰ; Εὼ 

ν 
τὸν Ἄλλος πεαρ᾽ ἐκεῖνον πρότερο 

ος - 
ἀκοῦσαί σε τοῦτό γε. Πόσα 

Ἐρησμῳὸ 2ῶν- Τροΐ τον πρὸς τοῖς 

ταστήση; ς Ῥόκτρα γαὶ τὴν ἐ 
βαο λαῦσαι γαὶ τοὺς βαρθάρους τῆς ἐπ 

Τὰ δ) ἄλλα χρηστ. ς να. τὸ ἐν ος χαὶ τὸ ἐν Κλά- 

ρῳ καὶ τὸ ἐν Δε ἔ τὸν 

οσο Ἡ Ψευ 

συοίς ἈΓηδὲ 
ο 

προπάτορα 

, 
βίο: Κάμιῤας, ὃ εἶτα ἵππος, 

µείων Αλεξάνδρου. 

-ᾱ 
υ.] σα -ᾱ 

ν .α [ο] σι 
Ἂν 

τελει 0Ξ 3 
2” 

πισῳ μμ ὄντα" 

Πάνυ γὰρ ἐδεδίει τὸν ᾿Επίκουρον, ὥς προεῖπον, ὥς τινα 
ἀντίτεγνον καὶ ἀντισοφιστὴν τῆς μαγγανεί ίας αὐτοῦ. 

44. Ένα γοῦν τινα τῶν Ἐπικουρεί ἴων τολιήσαντα 
: 

τῶν παρόντων ἐς χίν- καὶ διελέγγειν αὐτὸν ἐπὶ πολλῶν 

δυνον οὗ μικρὸν χατέστησ εν: ὁ μὲν γὰρπ προσελθὼν έλεγε | 

µεγάλη τῇ φωνῃ, Σὺ μέντοι, ὦ Ἀλέξαν νὅρε, τὸν δεῖνα 

Ἠαφλαγόναπρ ο... τν οἴκέ ίτας αὐτοῦ τῷ ἠγουμένῳ: της | 

Ῥολασίας τὴν ἐπὶ θανάτῳ ἀνέπεισας ὡς ἀπεκτονότας 

τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν Ἀλεξανδρεία παιδευόµενον, ὃ δὲ νεα- 
νίσχος καὶ ζῇ καὶ ἐπανελήλυθε ζῶν μετὰ τὴν τῶν οἶκε- 

εῶν ἀπώλειαν θηρίοις ὑπὸ σοῦ παραδοβέντων. Τοιοῦτο 

δέτι ἐγεγένητ το" ἀναπλεύσας ὁ νεανίσχος εἰς Αἴγυπτι ος 

ἄχρι τῷ ἘΚλύσματος πλοίου ἀναγομένου Επε[αθη καὶ 

αὐτὸς εἷς 
ο {η | 

Ἴνδίαν πλεῦσαι, κἀπειδήπερ ἐθράδυνεν, οἳ | 

ΡΡΕΓΡΟΜΑΝΤΙΡ. 1-44. 839 

| νΠαρης Ῥομ[ιοῖς αἴπο Ῥαρμ]ασοπῖοϊς Ἱπ]αηχιέ Ἡ. ἁῑν]ηϊ 

{οπές μη]ηϊσίνος 5] Τη (οηηίαηα πηἰίεγεπί, απϊ Ἰαιάες ἀθῖ 

| αριιᾷ 5ο οππονοηέ : ορονιεμαίαπο ρτοβαίος ασ Ῥια]αΐος ορίο- 

ηῇ5 σεπογος]ςΊηιΟς (ποξηιο οἱ Πουθη[ςείπιος αἰαίο οἱ [ογ- 

πποξίςείπιος πι! : φπἴθας Ππο]αςῖς {απαπαπα ος Ρουυηῖα 
5υα πσραίατ, ἀογπηῖεης επι Π]ίς οἱ οπιη σ6Π6γο ΙΠ{ρπηρο- 

γαπῖῖς εοπ{ηπιε]ία) Τη Ί]ος πῖθης. Ίπςπρευ Ίοσοπῃ [π]ογαί, 

με ααῖς ἀποδενγ]αϊπιϊ απως ππα[ου Ππίει ςαλπ{απζ η. σομηρ]ο- 

εἴοπάππιαια Ίρδιπῃ οξοιαισίαςς γογαπι αἰῆς παμπ πα 

οδοπ]απα (πππῃ οΠεγγοέ, 5οἷος αἰαίε Πογεπίος οξοπ]α μα: 

ἀἰοεαπίαταας Ἠῖ Ἱηίνα οξοπη ο5θ. 

-Ἠσπο αἲ πιοᾶαπα 5ηρίαϊς Ἱοπηϊηῖρης αἆ ἀε[ίοῖας 5υας 
Ἠμηάεβαί, οοινππηρεμᾶϊς ρτοπηῖσοιε πηπ]ἰοιῖρης, οἱ Ῥποιῖς 
οοη5[αριαπάΐς. ΕΙ πιασηπα εταί απῖοπῖηπε αἴπε ορἰαρῃε, 

5 ου]ας πχογεπ αφρίοενεῖ : 5 Ὑθτο οδεμ]ο οἴἴαια ἀῑσπα- 

γοῖπα, σοη[ειἶπι αἱ Ὄοπα [οτίππα ἵπ 4οΠΙΙΗΙ 5απι Ἱπ- 

Ππενθί, Ππαγπα απαςαήσαπε ρπίαβαί. Μία τογο ο[ῖαπι 

56 Ρερειῖςςε εκ εο σἰομαῦαπίαν, εἴ τετα ]ας ἀῑσεγα, πταν]εῖ 
Π]ϊς (είαραπίαν. 

43. Νο]ο Ποί εἴἴαπι εοἰοφπῖαπα τείδιτο Ε]γεοπῖς οἱ 5ασει- 

ἀ4οιῖ5 ομ/αξάαπα, Ποπηηϊς Τιαπεηςῖς, απἱ απαπΙ Ῥνπᾶσης 

Γαε!, εν Ιπίθιγοσα[ἰοπίρας ἀἴξοετε Ροΐθιῖς. Τιοσί απίεπι :]- 

Ἰαὰ εοἠοηῖππα, αατοῖς ΠΠ ογῖς 5οηἰρίαπα Ἡ Το πε ἵπ ἆο)πο 

| «ασονζο[ῖ.  Ἀέππρο., Ρῖο πμῖ, Ἱπαπί, ἀομπῖπαο ἴνεοα, 

απῖς ε5» Εσο, Ἱπηπ! Π[ε, Ἐςοπ]αρϊας Ιαπῖου. Πϊγειςςης αἩ 

Ἠ]ο ρι]ονα 2 ᾳπποπιοᾶο αἲξ 2 Νοη [5 εςί {6 Ίος απζ[πθ. Ο1οΓ 

Υ6γΟ 4ΠΠΟΣ πιαπεβῖς αριιᾷ πος εἰ ἀαβῖς γεδροησα» Τγος 5υρΙα 

πηΙ]]α αΏπος. Ὠε]πάε α1ιο 16 εοηίδιος» Ῥασΐια, εἰ αἲ ν]εῖ- 

ΠΑΠΗ εΙΟΠΕΠΙ : ορον{οί ομῖπι Ώαιμανος ε[ῖαπι Γηῖ πια Ιπίοι 

Πμοπαῖπες ρεγεσι(πα[οπθ. Ονασιι]α γογο τεσιια, Ῥϊάνπιρη, 

ΟἸαΠππα, ΡεἱρμΙεπα, Ἱαμεπίηο αἁ]ιο ρτοσοῖἔογεπα Επι 

ΑΡοΙΙπειη γεδάεηίειη 510ί ογαει]α 2 απ πηρπᾶασῖα 5αηξ, ασ» 

ης Πρῖ εχειηῖ, ογασυ]α 2 Νεηιθ Ίου 5εἶτα ροδ[α]ος πθ(πε 

{ απῖπα [ᾳ5ε5ί. Ίσο γεγο φπῖ5 6γο Ρο! απο ΥΙαπα5 6απιο]ας, 

ΡοΣί ε(υ5, Ῥοδέ νῖν 5αρΙΕΙΣ, 6ἱ ρτορ]εία ΠΟΠ 1ΠΙΠΟΣ ΑΊε- 

ΓΙ νάπάνο.. Ἠσο ΟΠ 5ασθγάοίο ἄΊγσον Ἰουυίης εί. Τπ ῆπε 

απίεη ο’ αζΠ]ΙΠΗ τεισα οοπο]αςαπ ῥγοπιμιοαν]ξ, αππα 

Τιερῖὰο 5οἀαἶεπῃ ε-ςο ςεἴγοί : 

Νο Περ]άο οτοᾷας: ἰτῖς[ῖς πιαποί οχῖτας Π]απι, 

γεμµειπεπίεν επῖπ, αἱ απίε ἁῑκῖ, ππείπεραί Ερίοαναπα, ἔαη- 
Ἱ απαπα Ποπηίπεπι αγία 5ιια εἰ ςαρῖθηιία Ρναςεἶσίας ἱρεῖες οβ- 
| ῬασπαΠίορι. 

44. Όπαπη Ισίίαν (πεπάαπι Ἐρίοιτθογαπα απἀθεηίεπη εἰῖαπι 

ηη]ῖς Ῥγαςεπ[ῖρης ρεαπῃ εοη[αίανε, ἵη ρετῖοπ]ππι πον ραῖ- 

τιπι αἀάαχῖε.  Ἠ]ε επῖπι αεεθἆεης αἲί ππασπα νοςε, Αί ἴα, 

Αἰεχαπάει, Ῥαρμασοπϊ ΠΗ, απεπι εοῖς, Ῥεγεπαςῖςϊ, αξ 

αρπά ργαΣῖάεπα αἱοσιαεῖα Ῥοίμ]ατεί 5εγγος 5ος π]ἴπαῖ 

ςπρρ]ίο, ἵαπφπαπα απῖ Πάπα 5πππα. Αἰεχαπάτια ἀοοίτίηςς 

οπ15α γεγςαπίεπα Ιπίθι{οοῖςςοηί. υἨἱνίέ απίεπι αἀοίεδεθης, 

εί ςαἶτας τοάΙΠί Ρροςί Ξεγτογαπα Ἱπέεπίππι, Ρεςίῆῖς α ἴ6 οϱ]ε- 

εἴοναπῃ.. Ἐασίαπα τετο ε[αςπιοάϊ απ] [πεταί. ΑάοΙεςεεης, 

απῖ αάγειςο Παπιῖπε πατῖσαταί π Ἐστρίαπι αἆ ΟΊγεπι 

πδαια, 5ο]γεπίε οοπιπιοᾶσπι πατὶ Ρεγςηαάετῖ 5ἰρῖ Ῥαξξας 

εδί, πί εί ἵρεε πατἰσατεί ἵπ ΤπάϊῖαπιΣ απππιαπε οππείατείητ, 

29, 
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Συστυχεῖς ἐχεῖνοι οἰκέται αὐτοῦ οζηθέντες ἃ ἐν τῷ Νείλῳ 

πλέοντα διεφθάρθαι τὸν νεανίσχον ἢ καὶ ὑπὸ ληστῶ ὢν 

---πολλοὶ Ύὰρ ῆσαν τότε --"ἀνῃρῆσθαι ἐπανηλθον ἅπαγ- 

γέλλοντες αὐτοῦ τον ἀφανισμόν. Έἶτα ὅ χβησμὸς χαὶ ἡ 

ος μεθ) Ἂν ἐπέστη ὃ νεανίσχος διηγούµενος τὴν 

ἀποδημίαν. Ὁ μὲν ταῦτ ἔλεγεν. 

45. Ὁ δὲ Ἄλέξανδρος ἀγαναχτήσας ἐπὶ τῷ ἐλέγχῳ 

καὶ μὲ φέρων τοῦ ὀνείδους τὴν Ἀληθειαν ἐκέλευε τοὺς 

παρόντας λίθοις βάλλειν αὐτὸν ἡ καὶ αὐτοὺς Ἔναγεῖς 

σεσθαι χαὶ Ἐπικουρείους χληθήσεσθαι. Γῶν δὲ βάλ- 

λειν ἀρξαμένων Δημόστρατ τός τις ἐπιδημῶν τοῦ πουν 

του πρῶτος περιχυθεὶς ἐρρύσατο τοῦ θανάτου τὸν ἄν- 

, ως 

/ 

απο Εχροῦ δεῖν καταλευσθέντα, πάνυ δικαίως" τί 

γὰρ εδ 
γ 

ραπολαῦσαι τῆς Παφλαγόνων μωρίας; 

χατ ἐχεῖνον τοιαῦτα. 
πὸ / Ν π. ο 

46. Εὶ δέ τινων προσκαλουιένων κατὰ τάξιν τῶν 
ᾳ ος ση 

τοῦτο τοῦ θεσπίσειν ἐγίγνετ 

δει μόνον ᾧ φρονεῖν ἓν τοσούτοις μεμηνόσι καὶ πα- 

χαὶ τὰ μὲν 

ό ρε ος 
γρησμῶν ---πρὸ μιᾶς δὲ 

ς ον : τν ροιικς 
ε- χαὶ ἐρομένου του χήρυχος εἰ θεσπίζει, τῷ δὲ ἀνεῖ-- 

ἔνδοθεν « ἐς χόρακας, » οὐχέτι τὸν τοιοῦτον οὔτ πεν 
στέγη τις Εδέγετο οὔτε πυρὸς ἢ ὕδατος ἐκοινώνει, ον 

ἔδει γῆν πρὸ γῆς ἐλαύνεσθαι ὡς ἀσεθη καὶ ἄθεον χαὶ 
τς 5 / 
᾽πικούρειον, περ ἦν Ἡ μεγίστη λοιδορία. 

- ΔΕ. .- Ν Ν ’ 3 3 ΄“{ ν5 δ λ) 1. 
47. Ἐν ολα Ὑελοιότατον ἐποίησεν έζαν- 

Όρος: εὑρὼν γὰρ τὰς ᾿Ἐπικούρου κυρίας δόξας, τὸ καλ- 

λιστον, .. οἴσθα, τῶν βιόλίων καὶ κεφαλαιώδη 7 

έγον τῆς τ τᾶνὸ δρὺς σοθρίας τὰ δόγματα. χομίσας ἐς τὴν 

περι- 
με 

/ ν. ο ΩΙ δς δε ὀἼθεν 
ἀγορὰν µέσην ἔκαυσεν ἐπι ξύλων συκινων ὡς οπ0εν 

/ Ν αλ 3 Δ (λ ος 

αὐτὸν καταφλέγων, καὶ τὴν σποδὸν ἐς τὴν θάλατταν 
τρ ποιο 1 σε το ζ 

εξεβαλεν ἔτι καὶ γρησμον ἐπιφθεγξαμενος 

Ἠνρπολέειν κέλοµαι δόξας ἁλαοῖο γέροντος" 
Ελα 

θῶς 
ο ϱ- Εν 

οὐὸ ε ὅ κατάρατος ὅσων ἀγαθῶν τὸ βιθλίον ἐκεῖνο 
3 Ν [) θα 

ς ἐντυγχάνουσιν αἴτιον γίγνεται καὶ ὅσην αὐτοῖς εἷ- 

γην χαὶ ἄταραξ {αν καὶ ἐλευθερίαν ἐνεργάζεται, δὲ δει-- 

των μὲν καὶ φασμάτων καὶ τεράτων ἁπαλλάττον 

καὶ ἐλπίδων µαταίων καὶ περιττῶν ἐπιθυμιῶν, νοῦν δὲ 
᾿ 5 / .] λ ο .. - 3 κο 

καὶ ἀλήθειαν ἐντιθὲν χαὶ χαθαῖρον ὡς ἀληθῶς 
ς ο πι ανον ας άρα ; 

γνώµας οὐχ ὑπὸ δαδι καὶ σκίλλη χαι ταῖς τοιαύταις 

φλναρίαις, ἀλλὰ λόγῳ ὀρθῷ καὶ ἀληθεία καὶ παρ-- 

ὴ 

τὰς 

ρησία. 
48. Γν δὲ τοῖς ἄλλοις ἕν τι καὶ µέγιστον τόλµηµα 

Ὁ. μιαροῦ ἂν Νδρὸς ἄκουσον' ἔχων γὰρ οὐ μικρὰν ἐπὶ 
( τὴν αὐλὴν τὸν Ῥουτιλλιανὸν εὐδοχι-- 

μοῦντα πάροδον, διαπέµπεται χρησμὸν τοῦ ἐν Τερµα- 
νία πολέμου ἀκμάζοντος, ὅ ὅτε ὅ θεὺς Μάρχος ἤδη αρ 

Μαρχομάνοις χαὶ Κουάδοις συνεπλέχετο. Ἠξίου ὃ δὲ ὁ 

Ἰρπαμὸς δύο λέοντας ἐμθληθῆναι ζῶντας ἐς τὸν Ἴστρον 

μετὰ πολλῶν ἀρωμάτων καὶ θυσιῶν μεγαλοπρεπῶν. 
με 'νον δὲ αὐτὸν εἰπεῖν τὸν γρησμόν: 

τὰ βασίλεια καὶ 

8 δίνας ο. διπετέος Ὃ αμα 

ειτρε εφέας, καὶ ὅσα τρέφει Ἱνδμὸςν νο 

βοτάνας εθώδεας” αὐτίχα δ᾽ ἔσται 
υίκη καὶ µέγα κῶδος ἅμ᾽ εἰ ἱρήνη ἐρατεινῃ. 

ΧΧΧΠ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ α ΨΕΥΔΟΜΑΝΤΙΣ. 45 --- 48. 1. 55 - ου!) 

Ἱη[ο]ίορς ΠΠ ουν! ἱρδίας, τα απ ἵπ ΝΠΙ παν]βα[ίοπε ρογῄςςο 
αἀο]εσεεπίπ]απα, απί α Ἰαίγοπίρης, απὶ ΠΙΝΕΙ {πα ογαπί ,4ε 
πηθᾶίο. 5β]αίαπη, γεάεγαπί, απιΐδδτη Πάπα πηποϊσητος, 
Τσ 5δεοπίαπη οδί ογασυ]απῃ, εἰ οοπάεΠηπα[ΊΟ: Ροςὲ απάτη 5ι- 
{ο αἲβαῖί Παγεηῖς, 5παπῃ ῬογβσγίΠα ἴοΠθη ΘΠάΤΤΑΠΣ. Ἠτος 

Ί]ε ἀῑκή. 

45. Α]εκαμᾶευ γετο ασαγγίηθ Γεγεης 5 τεζαιριμή, γσγα ης 

περγομεηςίοηῖς Ππιρα[ίδης, [η5ς]{, απ ργαρεεηίος εγαη!, Ἱαρῖ- 

4ἱρας Ἠ]απη Ῥεΐενε, αἰἴοπαίη 1ρ5ο5 αποφιθ ἀεγοιί εαρίῖς 

Γα{ηγος οἱ Ερίσιτοος γοσαίαπη ΠΠ. Οπἱ πα Ίαπα Ἱαρίόανο 

Ἰποῖρετοη!, Ὠοπιοδίταίας αἰαπῖς οκ Ῥοπίϊ ριούσθηῖθης, Τρί 

ΕΟΠΠΟΤαΙ5, οἴγουπ[αδα5 Ποηα]πϊ, ππογίῖ Ἰαπη ογἴρυῖξ, αππι 

ΡάΙΗΠΙ αροςςοί ααίπ οργιθγοίατ Ἱαρίάίρας :. πιαίο ἵπο 

απἰάσια : απῖά επίπι ορογίεραί 5ο]άπῃ 5αρετο Ιπίει {οἱ Ίηδα- 

π]οηίος, εί ριωίευ ποορςς[ίαίεπη (γη Ῥαρ]]ασοππα πα ΠΠῖα 2 

Ἐί ναο 4ο Π]ο ο[αςπιοςϊ ογαΠΙ. 

4. δί νοιο οἶαίῖς, ααὶ αετοραπίητ, οκ οπάϊπα Ἱ- 

Ρ6]1]5 (βοραί απίεα Ἠοῦ ρηάΐς παπα τεςροπάετο), αίᾳιθ 

Ἰπίθγγοπαπίϱ ῥτά"ζ0Π6, απ. τεδροπάεγοί” Ππίας ἀῑσθιεί : λά 

εοΓνο51 απο {αἱεπ1 πθ(ιε {θείο απηρ]ία5 τοορῖεμαξ, πεΠαθ 

Ίβη6ηΝ οἱ πεπιε αᾳπαπα Ἱππρεγ]οραί ααἴδαπαπας 5ο εοσερα- 

ταν ο ἵογία ππᾶ γασανὶ αἆ αἰίαπα, {απαπαπα Ἱπρίας ΠοΠ1Ο, οι 

αΐίμοις, οἱ Ἐρίοιτοις, απο απἱάθῃι ππακίπιατη ογαί οοηγ]- 
οἵσπα. 

47. Ὅπιτη γσο πιαχίπι τ1άΙΟΙΤΗΠΗ [οοἵξ ΑΙεχαπᾶσν. Θ1Πὰ 

Ἰηγοηϊςσοί Βοηίοπίῖας Ρη]πεῖρες Ερίουη, Ῥ]ο 1ου ππήτη, ιοᾶ 

ποδΗ, Ἰίας Πρτογυπα εἰ απὶ Ρ]ασῖία φαρίοηίία Ἠη]ας. νε 

5υπηπια σι οπηπία οοπίηθαί, ἵπ ΠΠΘΔΙΙΠΗ [ΟΓΙΠΑ. Ῥτοἰαίας 

Πει]ηεῖς Ἠσηῖς εγοπιανΙέ, απαςί 1ρσυπ1 γ]άσ]ίσοί οχητενοί, οἱ 

Ἰη ππατο αβ]εο]ξ οἴπετος, ογαση]ο εῖαη α.]εοῖο : 

Εάϊσεο ἀθοτοία 5οηῖς οΟΙΠΡΙΙΓΘΓΟ οιρς]. 

Ίσπογαβαί Π6ΠΊρ6 Ἠοπιο οχδεογαβΗ15, παπί οΓΗΠΙ Ώοπογπῃ 

1ου. Πε Ἱεσεπίίρις οππδα Παΐ, απαπίαα 1η ΠΠ Ῥασοπι, 

(παπα Παίεπα, Προγίαίεπι ε[ῃοῖαί, αι α ΠπποιΊρις, εἰ 5Ρθ- 

οτῖς, εἰ ργοάϊσὶῖς ΠΟΠ ΠΙΙΠΙ5, σάΠ1 ἃ 5ρΡ6 Υαπᾶ 6ἱ ΠΟΠ ηΠθ- 

ερδατ]5 οπρἰἀ[αιίριας οο5 Ηθογεί; ΙπίαμΙποηίίαπι αἱ νετῖ- 

{αἴοπα Ἰηξογαί, οἱ τοτο πηοπίε5 ρησοί, ποη {ωάα απἲ 5ᾳπ]]]α. 

οἱ πασῖς ςΙπη]ήρας., 5ο τοσία τα{ῖοπε,, αἱ γει]ίαίε οἱ Ηρετίαίθ, 

4δ. Τηίοι τοῖ(ια γοτο παπι αποάβαπη εἰ απ θα οἱςδΙπχΙΠα 

Γασἴπις Ἱππραν! Ιοπη]πῖς αάῖ. Οππ) αἁΠας [ασῖες Παβεγεξ 

αἆ τοδῖαπα αἴηπο απ]απῃ Ῥεγ Βιαἰπίαπαπα σιαία Πογοηίθια, 

ΠΠ αἲ παπι ογασμ]απα γ]σοηίο Ῥε]]ο (οπιαπῖσο, αππα 

ἀϊνας Ἀἴατοας ἈΙατοοπιαπῖς οἱ Ομαᾶϊς οδδεί Ἱπιρηεῖέας. 

Ῥοσίπ]αθαί απίθπα Π]ιιά ογασπ]απα Ίεοπες ἆπος οοπ][οῖ γίνον 

ἵπ Τδίταπα ππ] 15 ου π ατοπια[ῖς οἱ 5ασγ]ῃοΙῖς ππαση]βοίς. Ρε 

πηε]ῖας οξί ἵρδαπῃ Ῥοπετε ΟΓΟΗΙΗΗ : 

15 νονοῖθας, Ιαρσίς αἰν]ηϊίας απά1ς, 

Ῥτσοἱρίίατο ἆπος ΟΥΡε]ες, εὔ]σο, πηϊηϊςίτος 

πποηβῖρα5 εἀαείος: δὲ, 41ος αί Τπάΐεας αες 
ΠοΓΕΣ, αἰ(αε Πετθας [ταρταπίος : εγεηΙείᾳαα 
οσα ἄεσοτο Ἱηβεπί1 γἱαίομᾶ, Ῥαχάπε Ρεη]ρυᾶ, 



(1, ο5ς, 556) 
. / λ ε / - Δ 

Γενομένων δὲ τούτων, ὡς προσέταξε, τοὺς 
τρ 

τας διανηξαµέγους ἐς τὴν πολεµίαν οἳ βάρθαροι ξύλοις 
΄ 

χατειργάσαντο ὥς τινας χύνας ἢ λύχους ξενικούς" αὖ- 

τίχα δὲ τὸ μέγιστον τραόµα τοῖς ἡμετέροις ἐ ἐγένετο δισ-- 
µυρίων που σχεδὸν ἀθρόων ἀπολομένων. Εῖτα ἔπη- 

5 , 4 
κολούθησε τὰ περὶ Ἀχυληΐαν γενόμενα καὶ ἡ παρὰ 

ομός η ώ ο ρρρο ὃς 
μικρὸν τῆς πόλεως ἐχείνης ἅλωσις. “Ὁ δε πρὸς τὸ 
Εν δε ην λ 3 / Ε / νυν 
ἀποθεθηκὸς τὴν Δελφικὴν ἐκείνην ἀπολογίαν καὶ τὸν 

-- ”- ο κ. ν. Ἆ 

τοῦ Κροίσου γρησμὸν ψυχρῶς παρΏγε, νίκην μὲν γὰρ 
» ο ορ 

προειπεῖν τὸν θεὸν, μὴ μέντοι δηλῶσαι, Ῥωμαίων ἢ 

ο ος 

τν ασ 
μεν Λεον- 

3 δη ὃ δὲ πολλῶν ἐπὶ πολλοῖς ἐπεσρεόντων καὶ 
πλήθους τῶν 

τος 
τήδεια 

.. ος αὐτῶν θλιόοµένης ὑπὸ τοῦ 
ον . 5 

το χρη τήριον ἀφικνουμένων και τα επι 
Ν 

διαρκῆ μὴ ἐχούσης, ἐπινοςι τους 
Ν Ν 

μένους χο ρησμούς Ἰαμθάνων γὰρ τι βιό 
ἀ 

ὣς ἔ: ἔφασχεν αὐτοῖς χαὶ ὣς ὄναο παρὰ τοῦ θεοῦ ἀκούων 
υ . 

ἀπεκρίνετο, οὐ μέντοι σαφεῖς τοὺς πολλοὺς 

Φφιθόλους καὶ τεταραγµένους καὶ μάλιστα ε 

γότερον τὸ βιθλίον κατεσφραγισμἔνον. Οὺ 
; 

γὰρ 'παραχινδυνεύων τὸ ἐπελθὸν ἄλλως ὑπέγραφε χρη- 

επι 
2 Ν 

νυχκτερ!νου υς 
ϱ) } 
λία ἐπ 

σαιτο περιξ 

ἤ 
. 

σμοῖς πρέπον καὶ τὸ τοιοῦτον οἰόμενος, καὶ ησάν τινες 
ἐξηγηταὶ ἐπὶ τούτω καθήµενοι καὶ μισθοὺς οὐκ ὀλίγους 

η υ 5 υ ὁ ος ευ 

ἐκλέγοντες παρὰ τῶν τοὺς τοιούτους γρησμοὺς ἄπολαμ-- 
Εν σος 
πι Και 

.. -- Δ 

τοῦτο αὐτῶν τὸ ἔ αηρὲ ὑπόμισθον ἦν: ἐτέλουν γὰρ 

ἐξηγηταὶ τῷ Ἀλεξάν νδρῳ τ ο τον Ἀττικὸν ἑκάτερος. 

50. ντε δὲ μήτε ἐρομένου τινὸς μήτε έ 
ος 

τος, ἀλλ οὐδὲ ὅλως ὄντος ἐχρησμῴδει πρὸς 
κ. Γ / στ λ ο. 

τῶν ἀνοήτων, οἷον καὶ τοῦτο" 

/ πι Εν. / να η σ.- 
ῥανόντων επι εσηγησε: και διαλύσει αυτον. 

Δίζεαι ὃ ὅστις σὴν ἄλοχον µάλα πάγχν λεληθὼς 
Καλλιγένειαν ὑπερ λε χξων σαλαγεῖ χατὰ δῶμα: 
δοῦλος Πρωτογένης, τῷ δἠ σύ γε πάντα πέποιθας. 

Ὥπνιες τν ἐκεῖνον, ὁ δ) αὖθις σὴν παράχοιτιν, 

ἀντίδοσιν ταύτην ὕθρεως ἰδίδις ἀποτένων. 
᾽Αλλ ἐπὶ σοὶ δὴ φάρμακ) ἀπ᾿ αὐτῶν λυγρἀτέτνχται, 

ὡς μήτ᾽ εἰσαίοις μή” εἰσοράοις ἃ ποιοῦσιν. 
Ἐδρήσεις δὲ κάτω ὑπὸ σῷ λέχει ἀγχόθι τοίχον 

πρὸς πεφαλῆς " καὶ σὴ θεράπανα σύνοιδε Καλυψώ. 

Τίς οὐκ ἂν Δημόκριτος διεταράχθη ἀχούσας ὀνόματα 

καὶ τόπους ἀχριθῶς, εἶτα μετ ὀλίγον κατέπτυσεν ἂν 
συνεὶς τὴν 

Λλλλὰ καὶ βαρθάροις πολλάκις ἔχρησεν, εἴ τις 

τῇ πατρίῳ ἔροιτο Φωνῇ Συριστὶ ἢ Κελτιστὶ, οὐ ῥαδίως 

ἐξευρίσκων τινὰς ἐπιδημοῦντας ὁμοεθνεῖς τοῖς δεδωκόσι. 

Διὰ τοῦτο χαὶ πολὺς ὁ ἐν µέσῳ χρόνος ἣν τῆς τε δόσεως 

τῶν βιθλίων καὶ τῆς Ἰθησμῳδίας, ὥς ἐν τοσούτῳ κατὰ 
σμολὴν} λύοιντότε οἵ χρησμοὶ ἀσφαλῶς χαὶ εὑρίσχοιντ 
οἳ ἑρμηνεῦσαι δυνάµενοι ἕκαστα., οἷος καὶ ὁ τῷ Σκύθῃ 
δοθεὶς χρησμὸς ἦν" 

ἐπίνοιαν αὐτῶν: 5 

Μόρφι ἐθάι 

ο 

ἄργονλις εἰς σχιὴν χνέγχικραγχ λείψει φάος. 

ε ὅλως τινὶ ὄντι 

τρου, ἀναστρέ έφειν ὀπίσω" ὃ γὰρ πέµίψας σε 
ς .- 

ηχκεν τα. τοῦ γείτονος Λιοχλέους τήµερον, ληστῶν 

ως πάλιν οὔτε παρόντι οὔτ 

«ἲ ως» (στὸ Ξ κ 

ΧΧΥΠ. ΑΙΕΧΑΝΡΕΗ 5ευ ΡΡΕΓΡΡΟΜΑΝΤΙΡ. 

! 

το -δο. 941 

Ἐασίἶ5 αμίοπα Πἱ5ζς 1 ]α5δεταί, Ίδοπας ααάπα 1η ΠοςσΠι 

επαἰαδσεπί, Πρηῖς εοπίροετε Ῥαγβατϊ, αἲϊ «πες αποδάαιη, 

απ{ Ίαρος ρογεστῖπος : 5ίαππαας ππανίπΊαπα γης ποδίνί 

αοθθροτα, γἱοῖος πηῖ]]α {6γ6 ΠΟ Ίοσο απη]ςσίς. Ὠεϊηάο εοη- 

οοπία 5υηί σα, απσλ αἆ Ααπῆοίαιι εοπ{ῖσοτα, αῃδαιθ ἵ]α 

Ρῶπε οπρία. Αἱ Πε αἆ επεπίαπα οχοιδαπά πα, Ὠε]ρηίσαΠι 

Ἠ]απα ἀε[οηδίοπεπι οί Οτωςὶ ονασ]απὶ Πἰσίάς ρου, 

γΙοίοτῖαπα ΠΕΠΙρΟ Ργοβϊκίσσα ἆθιπ1, Ἠθίιθ {αππεη ἀθο]α- 

Τ8556, ἨΟΠΙΑΠΟΓΙΠΙΠΕ ἑα ε5δεί απ. Ποδ[ῖαπη. 

49. ἆαπι γετο εοπβαεπ{ῖθη5 παπ]ἶς, ἵρεαπαε ατΏο Ῥγρς5α 

α πι] αάϊπο γεπίθηβαπι αἆ ογασυ]απα, που δαΐῖς ΓΘΓΙΠΙ 

πεςθςδαΓΙαΤΗΠΙ Παβεηία, οτασπ]α εχζοσαϊ απ πουίητηα 

γοσατεί. Φαπις οπῖπα Πργίς, Ἱπουβαβαί, Ῥτοιί ἀῑσεραί, οἱ 

αυαςί Ρος (π]είεπι απα]ία α 4ο τεδροπάεῦαί οἵασμ]α, ΠΟΠ 

ἴαπΠ6Π αρετία Ρἰετααπε, 5εὰ απιρίσυα οἱ ρουτραία, Ἱπρεϊ- 

Ου]- 

Ῥ5. πππίπια ῬρεγοΠίαης, ααἱσαπῖά ἵπ ππεηίοπα γεπῖτεί, 

πηῖς 5ί (παπάο τἰἀεγεί οαγῖορίης ομρίσπαίαπα Πβεήηπη. 

επΏσετιρεβαί {επεγα, ογασι]ῖς Π]αά αποσπε εοπγοπῖνε ταίας. 

Εί οταπί οοης(π{1 αἆ Ίου Ἱρεαπα Ἰπίογρτείες, απῖ πιογοθἆος 

ΠΟΠ. ἴθηιος σπατεραπί, Ππίετρτείαοπῖς οἱ αχρ]οα{ῖοηϊς 

Που 

Ῥεπάεβαπί απ 

εαηδα, αὐ Ἠῖ5, απῖρις {α]ία οτασπ]α τοά]ία ΓπεγαΠί. 

αποσπα Πογαπα ορι5. Ιπραίατίαπα εγαί : 

Ἱπιογργείος ΑΙεχαπάτο {αἰοπίαπα υπςηπίξᾳαε ΑίΠουΠη. 

50. Τη{εγάαπη νεο, Πεοί ποσα Ιπ[ειτοβατοί φπἱδησαπι, 
πεηιθ πιῖςδας οσςεί, απῖπ πεηιθ οπηῖπο “οκκοί (αἆ απο 
Ῥεγιποτεί οΓαοΠα ), ογασυ]α [ππάεραί αἲ 5ίΠροΓοη Ποπηῖ- 
ΤΠΗ 1η5ΙρΙΘΠΠΙΗΠΗ : αάαιε εδί που άποσΠε : 

Βοἶτε εαρῖς ααἱδηαπα πχοτεπι ΠΡί θαΠποπῖαπι, 
Τη εἰίτα[ῖς Γαγίῖπι εαθῖσαί ἔοοίο 5αῦ Πορ 
Ῥεενας Ῥγοίοσθπος, 5, ομῖ {αΐε οπιηῖα ογε(ῖ». 

15 ΠΡῖ ααοά ἀθάεταί, ἀαἲ εἴ ταγξας {αα οοβ]αχ: 
π]παϊσίαπα ἶ5 τερο1{ [αοίῖς Ῥτο {ατρίρης ἰδίαπι, 

Τεϊκίία Ἱαπιαιε ΠΡΙ Ῥες αίταπιᾳαα νεπεπα Ῥαταία, 

π{ πεσαε απ [αεἴαηί νἷάρας, πες οα αθίαί αατῖς. 

Αά ππατάπα Ἰηνεηῖος Ἠσο εἰ 5αρροδία οαΡΙΙ 
αἆ εαραί: εδ Ἀοταπα ἴαα οοησοῖαᾶ 5ογνᾶ (041Υ)5ο. 

οιῖς ποῦ Ῥοπποσγίίας σοπβαπά {αγ από Πῖς ποπηϊηίρς ας σ1Ι- 

γαίθ ε{ Ἰοοῖς, ασ ἀεϊπάς ραπ]]ο ροδί ποπ ἀεδριαί ΙπίεΙ]οσία 

ἸΠογήπη οοΗΣΙΙΗΠΗ 2 

5{. Ὑογαπα τοδροπα1έ 56ρε οιίαπη Ρατβανϊς., δἱ ααἱς ραϊτία 

Ἡπσια Ἱπίογγοσατοί, Αγτῖασς αι Οε]σα, ουπι ἀῑβεοι]ίαίε 

αἰίαπα Ἰηγεπίθης εοπηπιογαπίες ἵπ ατῦς ο[ησάσιη Ρεη!ῖ5, οιἰ- 

Ία5 εδεεηί, αἱ ἀατοηί Πβε]ος. Ῥτορίεγεα εί ππη]απα {εΠ]- 

Ροΐς Ιπίεγοεάεβαί Ιπίοι ἀαίος Ἰρε]]ο5., αἱ Ίρσα οτασι]α, αἲ 

Ἰπίογρα ϱο οίἵππα 5οἰτετεπίας ΠΡεΠ{ 5εεπτα, Ἰπγοπ]γοηίην- 

απο απ Πη{ορτείατὶ Ροδξεηί 5ἱησα]α. Οπα]α εῖαπα ΓΗἱ οἵα- 

ου]ασὰ Θογ ιο ἀαίαπα 

Μοτρβῖ εραγρα1ῖς ἵη απιῃταπι ΟἨποπομίσταπο ἨΠπαπεί Ἱασεπῃ. 

5). Ἠπνδς πθαιε Ῥγοξ5οΠ{1, πεσιο οπηπίπο γ{γεηίϊ οηῖ- 

απαπα ἀῑχΙς οχίτα γδιδαπα, Πείτο αὈί : απ επῖπη {6 πηϊδ]ί, 

Ἰπίει[οείας ε5ί α Ὠϊος]ε γἰοίπο Ποάία, αεεεάεη Ώρας Ιαἰγορῖ- 



ων Ἰάγνου καὶ Κέ έλερος καὶ Ῥουθάλου, 

ήδη δέδενται λης σᾳθέντες. 

59. Ὀλέγους Σὲ χαὶ τῶν ἐμοὶ δοθέντων ἄκουσον ἐρο- 
σον Ξ 

ψένου γάρ µου εἴ φαλαχρός ἐστιν Ἀλεξανδρος, καὶ χα-- 

τασημηναμένου 

Ἰρησμὸς νυχτερήσιος, 

Σαθαρδαλάχον μάλαχ "Άπτις ἄλλος ἢν. 

3 δύο βιθλίοις δια ος 
Καὶ πάλιν ἐμοῦ ἐροι ί 
σας ο. 

αὐτην ἐ βώτησιν, πόθεν 
Ἰ νν καὶ ἄλλου ὀνόματος, τ 

ο ; 
ῦ ἐμοῦ νεανίσχου 

/ Ε - 

Θεραπείαν, ἔφη; 
τηθεὶς ὑπὸ το 

ον ᾱ ιο 
αἴτήσων προς 

ίδα χρίεσθαι κέλομαι δροσίην τε ξλητος: 
- ιά 

ἑτέρω, ἐπεὶ καὶ τοῦτ' Ἠκηκόει ὡς ἐρομένου τοῦ 
/ . 

ε, εἲ δέοι πλεῦσαι ἐπ᾽ Ἰταλίαν εἴτε πεζο- 
ἃ λ Δ ν -/ 

πορῆσαι λῷον κρίνατο οὐδὲν πρὸς τὸν ΄Όμηρον 

Μὴ σύ γε ον » πεζὴν δὲ κατ’ οἴμον ὅδενε. 

54. Πολλὰ γὰρ τοιαῦτα καὶ αὐτὸς ἑτ πεμηχανησάµην 

αὐτῷ, οἵον καὶ ἐχεῖνο" µίαν ἐρώτησιν ἐρωτήσας ἔπε- 

χραφα τῷ βιθλίῳ κατὰ τὸ ἔθος: το δεῖνος χρησμοὶ 

ὀκτὼ, Φευσάμενός τι ὄνομα, χαὶ τὰς ὀκτὼ δραχμὰς 
Εά / 

χαὶ τὸ Ὑεγνόμενον ἔτι πρὸς ταύταις πέµψας" 

στεύσας στ, ἀποπομπῇ τοῦ μισθοῦ καὶ τη 
ΑΗ 

βιθλίου πρὸς µίαν ἐρώτησιν --ν δὲ αὕτη 7 πότε ἁλώ- 

σεται μαγγανεύων Ἀλέξανδρος: --- ὀκτώ µοι χρη- 
ναι ος μμ σι» πας πι ρ 3 

σμουςεπεμ.νεὺν ουτεΥης φασου τεουρανου ατιτου-ευοὺς» 
απ 

ἀνοήτους δὲ κα αἱ Ἀρογοήτους ἅ ἅπαντας, Ἅπερ ὕστερον 

αἰσθόμενος καὶ ὅτι τὸν Ῥουτιλλιανὸν ἀπέτρεπον ἐγὼ 

καὶτοῦ γάμου καὶ τοῦ προσκεῖσθαι ταῖς τοῦ χρηστηρίου 

Ελπίσιν, ἐμίσει, ὡς τὸ εἰκὸς, καὶ ἔχθιστον ἡγεῖτο. Καί 

ποτε τι ἐμοῦ ἐρομένῳ τῷ Ῥουτιλλιανῷ ἔφη" 

Ννχτιπλάνοις ὀάροις χαίρει χοίταις τε 

3 . Δ 

65. Καὶ ὅλως ἔχθιστος ἣν ἐγώ. Κἀπειδὴ ἐσελ- 
- Μ 

θόντα µε ἐς τὴν πόλιν Ίσθετο καὶ ἔμαθεν ὡς ἐχεῖνος εἴην 
ἃ 3 / αλ 

δ λπαςς ---ἔπηγόμην δε 

δυσάγνοις. 

χαὶ στρατιώτας δύο, λο χ- 

Ἰοφόρον καὶ Χοντοφόρον, παρὰ τοῦ ἡγουμένου τῆς 
Καππαδοχίας, φίλου ὄντος, λαθὼν, ὥς µε τ παραπέµ- 

Ψειαν ἄγοι πρὸς τὴν θάλατταν --- αὐτίχα µεταστέλλε- 
- ασ μα -ᾱ, Ἀ ἀΔ ο -- λλς λ ΄ 30) 

ται δεξιῶς πάνυ καὶ μετὰ πολλῆς φιλοφροσύνης. λ- 
- ; 

θὼν δ᾽ ἐγὼ πολλοὺς καταλαμθάνω περὶ αὐτόν" συνε- 
, ολ λ Δ / ια ο ο - 

πηγομην ὃξ καὶ τοὺς στρατιώτας τύχη τινι αγαθῃ. 
” λ ο 
Καὶ ὁ μὲν προῦτεινέ µοι χύσαι τὴν δεξιὰν, ὥσπερ 

3 -- . Δ / 

εἰώθει τοῖς πολλοῖς, ἐγὼ δὲ προσφὺς ὡς φιλήσων δή- 

ηματι χρηστῷ π πάνυ [εικροῦ δεῖν χωλὴν αὐτῷ τὴν χεῖρα 

ἐποίησα. Ἡ μὲν οὖν παρόντες ἄγχευ | µε καὶ παίειν 
ς ; , 
ἱερόσ συλον, καὶ πρότερον ἔτι ἀγανακτή- 

σαντες ὅτι Ἀλέξανὸ ρον αὐτὸν, ἀλλὰ μὴ προφήτην προσεῖ- 

3 ο 
ετει ήσαν το ὣς 

πον' ὅ δὲ πάνυ γεννικῶς καρτ Ερήσας χατέπανέ τε αὐτοὺς 
καὶ ὑπισγνεῖτο τιθασόν µε ῥᾳδίως ἃ ἀποφανεῖν καὶ δείξειν 
τὴν Γλύκωνος ἃ πο ὅτι καὶτοὺς πάνυ τραχυνοµένους 
φίλους Ἰάζεται" καὶ πεην, / ο ἅπερ μεταστησάµενος ἅπαντας 

ΧΧΧΠ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ απ ΨΕΥΔΟΜΑΝΤΙΣ. 65 ---5δ. 
ο. . 

οἳ και 5 

αν 
(ΠΠ, 55 -- 559) 

ἵασηο εἰ Οεἶετε εί Ῥηῤα]ο, απ εἴἴαπα σαρίῖ Ίαπι 5υμῖ 

οἱ υπο. 

59. Ῥαμοσα. θΜἴαπα 6ΟΓΙΠ ασ πμ τοάδίία ευπί αιά!, 

Ου Π1 ἸΠίεγγοβᾶδδεπα, ἄπ οδ]τας 5ἰέ Αἰεχαπάος, οἱ ουτῖοςε 

οὐξίσπαςςειη εἰ οοἵαπῃ οπηπῖρας, ςαὐδοπάρίίατ Πο ΒΙΓΡΗΠΙ 

οΓασΠ]άΠη : 

Ῥαβατάαίασηα ππα]ασὮ ΑΠΣ αας οί. 

Ῥηήδας παπα ἀποβας Ηβε]]ῖς ΙΠίεγγοξβαςσεΠα ἀῑνογδίς, οἳ 5αἩ 

ποπηηῖρας ἀϊνογεῖς,, Ιπίογγοσαίἴοπεπα εαπάεπα, [ας Ἠοπῃε- 

τας Ροεία Γαϊςςδέ, αἰίεγί 5αΏςοτῖρ5ί{, ἀθοθρίης ἃ Ππεο Ρπετο, 

απϊ απαργεΠΙ, ομ]ας ταῖ οπησα γεπ]τεί2 τεςροπάεταί, Ρεϊῖ- 

ἔαπα επΓαΠοπεπα αἆ ἀο]ογεπῃ Ἰα{οτῖς : 5εγῖρςῖ! : 

Ὅησϊ ον (ππ]άε ρταφαἲρῖο 5ρΙπιααε σαβα]ῖ. 

Αἰ{οτϊ απἴεα, παπα οἱ Ίου απἀϊςεεί, Ἱπίετγοσατε επι αιὶ 

πηϊθτεί, πίταπη ΠπανΊσαγε ππεβας οσδεί πι Τία[απα, η Ῥεᾷθ- 

5ἱΤο 1ου {ασενθ, τεςροπαΤέ ΠΙ 1 αἆ ἨοπιεγΙΠη : 

Νανῖρας ἴτο σἄνα., ρεαῖνας ςεᾷ Τΐες Ῥεταδεπάσπη. 

σὰ. Μα]ία επΊΠα 1η 60 ΞΕΠΤΘ οἱ Ίρ5ε ΠΠ πιασλπαίας 5η, 

π{ ηος 4ποσπθ. Ὅπαπι πιοάο σαα5ΙΠοηθπα ΠΠ ΤΟΣΑΓΟΠΗ, ἵη- 

ςεοηρςί ριο εκ οοηκπείπάἶπε : Ἠ]ίας (ροπεβαπα ΠΕΤΙΠΗ τιο- 

ππθη) εοπξυ]ία[ἴοπες οεῖο, θί ἄταεμπιας οε{ο, αποᾶππε Ἱπξαρες 

οποίας, πηῖςῖ. Αί ΠΠ] ππεγοσᾶ1 πηϊςςα εγεάθη5 εἰ ἱηςεπῖρ[ϊοπϊ 

ἸΩΘΙΗ, αἆ παπα φπζβ5Ποποπη (εταί απίεπῃ Ἠσρο : Οπαπᾶο ἆε- 

Ῥγεμεπάείατ αἱ ρτωςβσίαίογ Α]εχαπᾶει 2) οσίο πι ποςροηςα 

πηϊςΙί, απσς πεα Πε ἴδιγαπα, αἴπηί, πθαπε εΦΊαπη {αησεγεηί, 5εᾷ 

5οηςι οατεπίῖα εί ἀπΠοῖα ΙπίεΠεσέα ππίτειςξα. ΟΠ Ρροξίσα 

απαπῃ 5εηςίςςαί, οἱ Π]αᾶ ποαπε, ἀθλογίαίαπα Πηε 6556 Ἠηί- 

Παπηπη α παρΗϊς, εἰ πε π]ηηϊς Ἰπίθηία5 εσσεί 5ρεῖ αὐ οτε] 

οξίεηςα», οἀεταί τηο, αἱ {ασε οςί αἲ εχϊςπιαπάσπα, οἱ ΠΠῖ- 

ἨΠοἳςςΙπηΠα ςΙδῖ ρα[αθαί : Ιπίογοδαπίαπε αΠφπαπᾶο ἆθ πιο 

Ἠα{μίαπο γεδροπάεβαί : 

Νοσῖνασο σαπᾶεί οοϊΐα Ἱποεςίοσπε εαΡ]. 

55. Ε{ ἵπ ΞΙΠηΠΊ ΤΠ [δηςΙςςΙΠΠΙΠΙ πηετῖίο πιο 5Ώοὶ αρ. 

ΟπάπηΠπο 5οηςῖςςοί ἵη αΓῬεΠη π]ο Ἰπστοξςιπῃ, οἱ ἀῑάῑεῖς5εί πηε 

Π]απη εςςε Ἰμποϊαππη (αἆ ἁπχεταπη απ{οπη ΠΙΘΟΙΠΗ πη1{ες ἀπος, 

Παδίαίαπα εί οοπίατίαπα, ᾳπος α ργωςίάο Οαρραᾶοσία, αι 

απηῖοις παπί οαί, αεοθροταπῃ αἆ πηᾶτε πδηπθ πῃο ἀεάῃ- 

οἵπγος) , 5ἰαἴπι Ἱην{{ατῖ ππε Ἰαροαί ἀοχίτε 5απο οἱ οππα πν]ία 

Ἠπιαπ](α ἶς φἰσηϊβοα[ῖοπθ. Αάγεπίεης οσο πη]ίος οΙΠῃ Π]ο 

ἀθργε]μεπᾶο, αἀάαχεταπῃ απίθπα πΊΘουΠα, Ώοπα Γογίημα ππεᾶ, 

πη]ίος. Ἐι Π]α ρτοίεπᾶῖέ πῖ οσοπ]απάαπα πιαπυπα, πί 50- 

Ἰεραί τα]σο : αἲ εσο αρρΙοίο οτε ἵαπαπαπι αἆ οδοι]απα, - 

Ῥιοβε]ατο 1ποΥΞΗ. {απίππα ΠΟΠ. εἰαμάαπι Γεοί ΥΙΤο πΙΑΠΙΠΙ. 

Ῥτασομίες ογ50 ἄησοῦε Πο οἱ ρπ]ςατο [οπίαναηί, Ρο 5αοτῖ- 

Ίεσο, Ίαπι ρηῖς Ίταῖ αποᾶά Αἰεχαπάτί ἵρειπι ΠοΠΙΙΠΕ, ΠΟΠ 

Ῥνορμεία ςα]αίανεταπι.  Ἠ]6 γοτο 6επετοδα Π]πά ραεπίῖα 

φα5ίῖποης, 6ἱ ἵρσος 5οάατ]ξ, Ργοπηϊκίίαπε 5ε πιαηπδίπῃ Γας1]ε 

της τοάἙΙαγαπα, οἱ γη α]γοοπῖς οδίδηςαταπη, απ τεὶ πια: 

χἴπιρ α5Ροτος αἆ απιϊοϊίαπι αἀάπορτεί. Ταπι ατρῖ(τῖς το: 



{ΠΤ; 500 - 105) 
ο] 
υτε 

λοῦ ο ΄ ο ΄ δν / λ λ Εδικαιολογεῖτο πρός µε λέγων πάνυ εἰδέναι καὶ τὰ 
ας - ος αρ 

ἐμοῦ Ῥουτιλλιανῷ συμ.θουλευόμενα, καὶ Τί παθὼν τάδε 
με εἰργάσω δυνάµενος ὑπ ἐμοῦ ἐ 

λ 

παρ αὐτῶς Καγὼ ἅ ἄσμενος δη ἐδεχόµην τὴν φιλοφρο- 

σύνην ταύτην ὁρῶν οἳ κινδύνου καθειστήκειν, καὶ μετ 

θλίγον προΏλθον φίλος γεγενηµένος. 
ΗΡΑ ο ντ δν εν δν 
κρὸν θαῦμα τοις ὁρῶσιν ἔδοξεν, οὕτω µου ῥᾳδία γενο 

/ / 

ψένη µεταθολή. 

56. Εϊτα δή µου 

ο ά η πὶ µέγα προαγχθΏναι 
ο 

Καὶ τοῦτο οὐ µι- 

3 . / Σχ, λ 
ἐκπλεῖν προπιρουυ-ενου ζενια χαι 

.ο η αι είως τς 
ὄδρα πολλὰ πέµψας ---- μόνος δὲ σὺν τῷ Ξενοφῶντι 

π ο Ν΄ / λ ΔΝ 3 ΔΝ 1 

ἔτυχον ἐπιδημῶν, τὸν πατέρα χαὶ τοὺς ἐμοὺς εἲς Ἅμα- 
. Β ον αν ο 

στρυ προὐκπεπομφώς -- ὑπισχνεῖται καὶ πλοῖον αὐ- 
ἀ 3 “» ο ρλι Ν 

τοὺς ἀπάξοντας" κἀγὼ μὲν 
η) Ν Ν λ 

ὤμην ἁπλοῦν τι τοῦτο εἶναι καὶ δεξιόν. Ἐπεὶ δὲ κατὰ 
μέσον τὸν πόρον ἐγενόμην, δακρύοντα δρῶν τὸν χυ- 

θερνήτην. χαὶ τοῖς ναύταις τι ἀντιλέγοντα οὐκ «ἀγαθὰς 

εἶχον περὶ τῶν μελλόντων τὰς ἐλπίδας. ν δὲ αὐτοῖς 

ἐπεσταλμένον ὑπὸ τοῦ Ἀλεξ ξάνδρου ἀραμένους, ῥήψαι 
ος πε Ἂ 

ἡμᾶς ἐς τὴν θάλατταν ' ὅπερ εἰ ἐγεγένητο, ῥᾳδίως ἂν 
Ἂς ς ἃ κ 

αὐτῷ διεπεπολέµητο τὰ πρὸς Ἀλλὰ δακρύων 
μα ῃ 1 ρό ο Ἡ 

ἐχεῖνος ἔπεισε καὶ τοὺς συνναύτας μ.ηδὲν ἡμᾶς δεινὸν ἢ 
Ν πὶ / [ λ ας λ 3 λ Γρ ς η [. 

καχὺν ἐργάσασθαι, καὶ πρὸς ἐμὲ ἔφη, Ἔτη ἑ 

ὥς δρᾶς, ἀγεπίληπττον βίον καὶ ὅσιον προβεθιωκὼς οὐκ 

ἂν βουλοίµην ἐν τούτῳ τῆς Άλικίας καὶ μα, καὶ 

τέκνα ἔχων μιᾶναι φόνῳ τὰς χεῖρας, δηλῶν ἐφ᾽ ὅπερ 
σος ο. ον ος Ε) ος α 
ἡμᾶς ἀνειλήφει καὶ τὰ ὑπὸ τοῦ Ἀλεξάνδρου προστετα- ε 

τὸς παρέξειν χαὶ ἐρέτας 

ω 

ο / 
εμιε. 

γ/ 
ἐδήκοντα, 

γμένα. 
57. Ἱαταθέμενος δὲ ἡμᾶς ἐν Αἰγιαλοῖς, ὧν καὶ ὁ 

3 1 

καλὸς Όμηρος µέμνηται, ὀπίσω ἀπήλαυνεν. Ἔνθα 
ὰ ο 
ἐγὼ παραπλέοντας εὗρὼν Βοσποριανούς τινας πρέαδεις 
ος ο. / ο Σρετδι / πό 

παρ Εὐπάτορος τοῦ βασιλέως -. τὴν Βιθυνίαν ἀπιόντας 
ο Γι { 

ἐπὶ χομιδῇῃ τῆς ἐπετείου συντάξεως καὶ διηγησάµενος 

αὐτοῖς τὸν περιστάντα ἡμᾶς κίνδυνον καὶ δεξιῶν αὐτῶν 
κ.» θα Εὔρθ ω. ἃ 1 Μον. ο 

τυχὼν ἀναληφθεὶς ἐς τὸ πλοιον διασώζοµαι ἐςτην Ἅμα- 

στριν παρὰ τοσοῦτον ἐλθὼν ἀποθανειν. ᾿ΤΓοὐντεῦθεν 

καὶ αὐτὸς ἐπεκορυσσόμην αὐτῷ καὶ πάντα χάλων ἐκίνουν 
ν πας ο 

ἀμύνασθαι βουλόμενος, καὶ πρὸ τῆς ἐπιθουλῆς ἤδη 
ο /’ ο Μι κο ο 

μισῶν αὐτὸν, καὶ ἔχθιστον ἡγούμενος διὰ τὴν τοῦ τρόπου 
/ Δ 

µιαρίαν, καὶ πρὸς τὴν κατηγορίαν ὁρμώμην πολλοὺς 
λ λ 

συναγωνιστὰς ἔχων καὶ μάλιστα τοὺς ἀπὸ Τιμοκράτους 
-η ᾽ / / αν 

τοῦ Ἡρακλεώτου φιλοσόφου: ἀλλ’ ὅ τότε ἡγούμενος τῆς 
.. λ / ο λὰ 

Ῥιθυνίας καὶ τοῦ Πόντου αὐτὸς ἐπέσχε μονονουχὶ ἴχε- 
/ κ ο ο / Φ λ Ν λ Δ δ 

τεύων καὶ ἀντιθολῶν παύσασθαι: διὰ γὰρ τὴν πρὸς Ῥου- 
Δ ο / 

τιλλιανὸν εὔνοιαν μὴ ἂν δύνασθαι, καὶ εἰ φανερῶς λάδοι 
.ω / ο λ / κο 

ἀδικοῦντα, χολάσαι αὐτόν. Οὕτω μὲν ἀνεχόπην τῆς 
.ω 3 / ο ες ὶ 

ὁρμῆς, καὶ ἐπαυσάμην οὐκ ἐν δέοντι θρασυνόµενος ἐφ 

οὕτω δικαστοῦ διακειµένου. 
᾿Εκεῖνο δὲ πῶς οὐ µέ Ύα ἐν τοῖς αλ γαι τὸτ τόλμη μα 

τοῦ  λεάέιδρου, τὸ αἰτῆσαι παρὰ τοῦ αὐτοχράτορος 
ἂν ὃ ερ ων μα, 

μετονομασθῆναι τὸ Ἀθώνου τεῖχος καὶ Ἰωνόπολιν κλη- 
ος ᾿ ; τν 
θῆναι καὶ νόμισμα καινὸν χόψαι ἐγχεχαραγμένον τῇ μὲν 

ο λ / / / 

τοῦ Γλύκωνος, κατὰ θάτερα δὲ Αλεξάνδρου στέµμματά 
ο -- Δ Ν ο} / -ω 

τε τοῦ πάππου Ἀσχληπιοῦ καὶ τὴν ἅρπην ἐκείνην τοῦ 
ος εἳ . 

πατροµ.ήτορος Περαέως ἔγοντος; 
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πΙΟΙἶ5., ΠΊΘΟΙΠΗ εχροςίπ]αναί, ἀἴσθης οπηΠπο 5)Εὶ ΠΟΙΗΤΗ οςςα 

απῖά ἨιΠἶαπο αποίου Γπογίπα τ 6ἱ, Θα 46 αρα, παπί, πως 

ηΙΗΙ Γεοῖςιῖ, 4π1Π1 ροδδῖς α- π]ς Τη ΠιασηΠα. σγαά 1 αριιᾶ 

Ίρδπῃ ῬΤοΥΘΠΙ5 Ἠίο οσο 10ος Ίαπι Πατ ἨἩππιαπ{{α ίσα 

αοοερί, γἰάεης απο ἵη Ρογίοπ]ο σοη5[Τβδοπα: ας ραπ]]0 Ρορί 

Ῥιοςῖ [ασίας ΠΠ απίοας. Τά(1ο πἰγασυ απ γἱάοραίαν. πο 

ραῦγπα γἰάεπίίρας, ἴαπι [αοἳ]ῖς οἴτοα πας Πχπ{α[{ο [ποία. 

56. Ῥοδίοα αππη Ἰπάς πατίσατοα γο]]θια, χοπῖῖς ΠπΠΠοΓΙΡΙΙ5- 

απ ππα]{15. πη]ςείς (5ο]15 απίθιη οΗΠ1 Χοπορ]οπίο [ΐου [αοἴο- 

Ῥαπα, Ῥαΐτεπι αἱ Που Απιαφίνίπι ργοηιίςογαηα), Ρεμ {1{ 

εἰῖαπα πανΊπη 5ο ΡΓΩΟΡΙΠΓΙΠΑ οἱ τοη]σος απῖ ππο αβάπορΓοΠΓ, 

Αίπιο ορο ἰπιρ]οίίος Πάπα οἱ ἀθχίτο [ποργο Ιδία ρπίαβαπα. 

ΟΠ 1Π1 Υογο πηοβῖο ἴπ ἰπα[εοία ο.δεπα, Πεπίεα γ]άρης σα)ει- 

ἨΚΙΟΥΕΠΙ οἱ παπ{15 ασια ἵπ. το οοπίγαΚΙοθηίεΠΙ, ΠΟΠ. πη]- 

ππα Ροπῖ ἆς Ἰῖς απο [αίανα ο5δοηέ δροταραπῃ. Ένας αΠἴΘΙΗ 

1115 αἲ. Αἰοχαπάτο Ργαοδρίαπη, αῖ αγγορίος Πο ΤΠ πΊαΤΕ ρι”- 

αρίίατοηί: αποά δἱ [αοίπηι ο5ςοί, [αοἷ]ς οοπίτα πιο ἀθμο]]α- 

{ατα οιαί.. δεᾷ Π]ε Ἰαοηϊηῖς φας γοας απ παπ(5 Ρου- 

{ ααςίε, πο απά ἀαπαη απί πΠάΙΗΠΗ ΤΠ πο οοηβυ]θγθη!; ἀἴαιιο 

αἆ πιο, Βοχαρίηία αΠΠΟΣ, Ἰπα{, π{ γίάρς., ΙΤγΘΡΥΟΊΙΘΗΣΕΠΙ οἱ, 

αΠοίαπη γ{{απη π1πῃ γἰκογίηα, ΠΟΙΙΠΙ Ἠαο ορίαΐα, απ] σοπ[ασθηι 

αβθαηα οἱ ρογος, ο46 πιασυ]αγα ππαΠας : Ιπάίσαμςδ απο 

Ἠ05 «οηςΗΙΟ τεζθρίςεος, οἱ αια; 5ἱΡί ο556η{ πιαπάαία αἲ Λ]6- 

χαμάτο, 

57. ΟΠ απἴσπῃ οχροδαἱςδεί πος Εοία]ϊς, 4ΠΟΓΙΠΙ αίμα 

Ῥα]ομετ ΗοπηεΓα5 ΠποπηϊηΙ{, τοίτο παν]σανί{. 1Ρί6σο ργωαι- 

πανἰσαηίε5 απ ΠηγδηίςςθΠα ΒΟδΡΟΤΑΠΟΞ άποδάαπα Ἱοραίος. 

αῦ Ἐπαραίογο τορο αρουπίες ἵπ Ῥϊγηίαπα, αἱ αππα πα τρ - 

{πα α[Τογγοπί, αἴαιο οΠαΓΓάΞΣΕΠΙ Π]ί5 Ἱπιρεπάθης ποβῖς ρε- 

τ1ου]ήπα, Ῥεπογο]οσαπθ ἴ]ος πασία5. οἱ γεοσρίας ἵπ ΠαγθΠῃ, 

Απιασιαίηα ςα.γα5 ρε γεπίο, απ τη ἵπ ργορίπ(ααπῃ αἆσο ππονες 

ἀἰφονίπποι αἀάποίας Γπἱςςαοπῃ. Ἠίπο οἱ {ρ5ο ἵπ Ἰ]απα σοπς]- 

{α{15, ΟΠΊΠΕΠΙ ΓΠΠοΠΗ, αἰπηί, ΠΠΟΥΘΡαΙΗ, π]οῖδο ΠΟΠΙΙΠΘΙΙ 

οπρίθη5, άπεΠα εἰ απίθ Ἰηδίάϊας ]απι ο4ἵδδαια, οἱ Ἱη[οηςίςεῖ- 

ΠΊΠΠΑ ῥτορίεΓ πΙοΠΙ ἱπραγ[ίαίοηα ΠαΡΘΡΕΠΙ : ]απ]ά16 ασοι]- 

Σ4ΠΟΠΕΠΙ πποάίαρατ, 5αΏδογίρίοιος Ἰαβος πηΠ]ίο5, ΡΓῶδοι- 

επα ΡΗΙΙΟ5οΡΙΟ5 6 50μοία Τϊπποσγα(ἰς Ἠετασ]θοία.. δεά απϊ 

(απ Βἰγγηίαιη οἱ Ῥοπίαπηα γοβοβαί, ΙπιροάΠ{ 1ρδα, {απίαπι 

ΠΟΠ. δΗβΡΙίΕαη5 οΏδεογαήδαα πί απἱεξοθγοΠΙ : 56 οηίπι 

Ρνορίαί αππϊοϊ ατα. ΒιαΠϊ Ποπ. Ῥο55α, ππαΠΙ[ες[ῖς ἵῃ οτ]- 

πηηῖρας Ἰϊοοί ἀαργεμδηδΙ, 5αρρΙοῖο α[ῇσετα,. ἸΠααε αῦ 

Ἰπρεία τερα]δας αεηἰεγ!, Ιπίοπρεςίῖνεα ααάακ 500 ]πάῖος 

δἱο α[[οσίο Γπ{αγι5. 

58. Π]α Υογο ποηπα Ἱπασηα ἵπ γο]σαῖς αιάαεῖα ΑΙεχα- 

ἀπ, ααοᾷ οί αἲ Ἰπρεγαίοτα, ποπηθη πηπίατί ΑΡοηί οαδίτο, 

οαππαθ ΠΤΡοΠΙ Τοπορο[ίπ γοσατίς εἰ ΠΟΥΙΠΙ ΠΙΠΙΠΙΗΙΗ Ρο: 

ου{ἳ, Ἱπςου]ρίαπα. Ἰαροπίεπη Ἰήπο γοοπίς Ιπιαρίποια, αἲ 

αἰίονα Ύενο ρατία ΑΙοχαπάν!, οογοπαπι αγὶ 5υῖ σογοηίἶ5, 

Ἐφοπ]αρί, οἱ [αἱσοπα Π]απα ππαίογηῖ ργοσοπ/ {ους 5 Ῥοι5ες 
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σ ο - 

εἵμαρται αὐτῷ ἔτη πεντήχοντα χαὶ ἑκατὸν, εἶτα νο 
βληθέντα ἀποθανεῖν, οἰκτίστῳ τέλει οὐδὲ ἑόδομήκοντα 
ἔτη γεγονὼς ἀπέθανεν ὡς Ποδαλειρίου υἷὸς διασαπεὶς 

τὸν πόδα µ. έχρι τοῦ βουθ. ῶνος χαὶ σχωλήχων ζέσας; ὅτε-- 

περ χαὶ ἐφάνη φαλακρὸς ὃ ὢν παρέχων τοῖς ἰατροῖς ἐπι- 
ρέχειν αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν διὰ τὴν ὀδύνην, ὃ οὐκ ἂν 

τῆς φενάκης ἀφηρημένης. 
60. Τοιοῦτο τέλος τῆς Ἀλεξάνδρου τραγωδίας καὶ 

αὕτη τοῦ παντὸς δράματος ῴ Χαταστροφὴ ἐγένετο, ὡς 

εἰκάζειν προνοίας τινὸς τὸ τοιοῦτον, εἰ καὶ χατὰ τύχην 
Ἔδει δὲ καὶ τὸν ἐπιτάφιον αὐτοῦ ἄξιον γενέ-- 

σθαι τοῦ βίου χαὶ ἀγῶνά τινα ο στ πσσοςι ὑπὲρ τοῦ 

χρηστηρίου » τῶν συνωμοτῶν ἐκείνων καὶ γοήτων, ὅσοι 
χορυφαῖοι σαν, ἀνελθόντων ἐπὶ διαιτητὴν τὸν Ῥουτιλ-- 
λιανὸν, τίνα χρὴ προχριθῆναι αὐτῶν καὶ διαδέξασθαι τὸ 

μαντεῖον καὶ στεφανωθῆναι τῷ ἵεροφαντικῷ καὶ προφη- 
τικῷ στέμµατι. ν δὲ ἐν αὐτοῖς χαὶ Παῖτος ἰ ἑατρὸς 

τὴν τέχνην, πολιώδης ὢν, οὔτε ἰατρῷ πρέποντα οὔτε 

πολιῷ ἀνδρὶ ταῦτα ποιῶν. Ἁλλ ὅ Εωνρβέτης δῬου- 
τιλλιανὸς ἀστεφανώτους αὐτοὺς ἀπέπεμψεν αὐτῷ τὴν 

προφητείαν ς φυλάττων μετὰ τὴν ἐντεῦθεν ἀπαλλαγήν. 

6. Ταῦτα, ὃ ῶ φιλότης, ὀλίγα ἐ ἐχ πολλῶν ὃ δείγματος 

ἕνεκα γράψαι ἠξίωσα χαὶ σοὶ μὲν χαριζόµενος ἀνδοὶ 
ἑταίρῳ καὶ φίλῳ καὶ ὃν ἐγὼ πάντων μάλιστα θαυμάσας 

ἔχω ἐπί τε σοφία καὶ τῷ πρὸς ἀλήθειαν ἔρωτι καὶ Γτρό- 
: 

συ 
αν / 

ποιῆσαι ἐδύναντο μὴ οὐχὶτ 

συνέθη. 

Ν 
πηυ πραότητι καὶ ἐπιειχεία καὶ Ὑαλήνῃ βίου καὶ δεξιό- 

τητι πρὸς τοὺς συνόντας., τὸ πλέον δὲ. ὅπερ καὶ σοὶ ἥδιον, 

Ἐπικούρῳ τιμωρῶν, ἀνδρὶ ὡς ἀληθῶς ἱερῷ καὶ θεσπε- 

σίῳ τὸν φύσιν καὶ µόνῳ µετ᾽ Ὃ το τὰ χαλὰ 
ες 

χότι καὶ παραδεδωχότι καὶ ἐλ 

εγνω- 

ευθερωτ αὴ τῶν ὁμιλησάν- 

των αὐτῷ Ἱενομένῳ. Οἶμαι δὲ ὅτι χαὶ τοῖς ἐντυχοῦσι 

χρήσιμόν τι ἔχευν δόξει ι Ύραφ φὴ τὰ μὲν διεξελέγχουσα, 
Δ 

τὰ δ ἐν ταῖς τῶν εὖ Φρονούντων γνώµαις βεθαιοῦσα. 

ΧΧΧΠΠ. 

ΠΕΡΙ ΟΡΧΗΣΕΩΣ. ἴ 

ΑΥΚΙΝΟΣ. Ἐπεὶ τοίνυν, κ Κράτων, δεινήν 
τινα ταύτην χατ τηγορίαν ἐκ πολλοῦ : οἴμαι, παρεσχευα- 

σμξ ένος κατηγόρηχας ὀρχήσεώς τε καὶ αὖὐτ τῆς ὀρχηστικῆς 

καὶ προσέτι ἡμῶν γε τῶν χαιρόντων τῇ τοιαύτη θέᾳ ὡς 
Ν / 

Φαύλῳ καὶ γυναιχείῳ πράγματι μεγάλην σπουδὴν 
[ ν ο Ἐν 

οιουµένων, ἄχουσον ὅσον τοῦ ὀρθοῦ διηµάρτηκας καὶ 

ὡς} έληθας σεαυτὸν τοῦ μεγίστου τῶν ἐν τῷ βίῳ ἀγαθῶν 

Καὶ συγγνώμη σοι. εἰ ἐξ ἀρχῆς { βίῳ αὖ- 
χμηρῷ συζῶν καὶ µόνον τὸ σκληρὸν ἀγαθὸν ἠχούμενος 
ὑπ) ἀπειρίας αὐτῶν κατηγορίας « ἄξια εἶναι γενόµικας. 
ᾱ- τν ΑΤ. Ἀνὴρδέτις ὢν, ὦ λῷστε, καὶ ταῦτα παι- 

χ ατηγορων. 

ος χαὶ φιλοσ α τὰ μέτοια ὡμιηκὼς, αφξ- 
Ἡ τ υ 

ο : 8 λος ; 
υχῖνε τὰ βελτίω σπουδάζειν καὶ 

οἷς συν ο) κάθηται χαταυλο ύμενος, θηλυ- 

ΧΧΧΙΤΠΙ. ΠΕΡΙ ΟΡΣΧ ΧΗΣΕΟ (11: 5605 -- «65) 

9. ΟΗΗΠΩ γθγο Ῥγοβϊνῖςεεί τοὐς]ίο ἀθ 56 ογασμ]ο, νίατη 

51ΡΙ[α{ο αἰἰγραἴαπῃ αΡΠΟΓΗΠΗ (Ιπσπααϊηία εί ορηίαπι, ἀοίπᾶς 

βαἰπηϊπίς Ἰσέα 56 πιογαγΗπη : πηῖςθνιΙπιο Ππθ, 4ΠΠΟΣ ΠΟΠ Πιν 

εοριηασίπία παίας., Ῥετῆε, αἱ βία» Ῥοδα τῇ, ραἱτο[ασίο αἲ 

ησΙθη Ἴδήιθ Ῥεάε, 6ἱ 5οαϊεης γειπηῖρης : απο ἴερογε 

σιαπα οαἰγας 6556 4ἀεργεμεησας οί, ἆππι Ῥτωβρεί ργορίος 

ἀοἱογεπα πηθᾶϊοῖς οαραί Ῥρεγ[απάεπάσπα, αποά ηὶςί αὐ]αίο 

ΠΕΙΕΙο εαρΠιαπιεπίο [ασθγο πΟΠ ΡοίεταΠί. 

60. Ἠ]ο Ππῖς {τασωᾶῖα ΑΙεχαπάτῖ, Ίσδο ἰοίῖας [αρυ]ῶ εκ- 

ἴίας ης, αἱ οοπ]ῖεειο απῖς Ρος5ῖί, α απαάαπα Ἠου ργον]άεη- 

Πα Ραῖςσε,, αἱ5ί [ογίο ἰαπίαπα Γοτίαπα ογεπῖί. Οροτίεραί απἴεπα 

εἰίαπα ρατεπία η οἳ ρου ἰδία για ἀἰπησπι εναί, εἰ οεγίαπηετι 

Ἰπ5Π(πῖ Ῥγο ογασπ]ο ορπεπάο, σπάπα οοπ[αγαἴογύπα ργῶς{]- 

ΒἰαἴογΙπ(θ Ῥτίπαῖρες αἆ ΒπΠίαπαπα αγλίίταπαι πεπ]επί, 

απῖς Ἱρεοταπῃ Ῥγο]αΐας τοἠφαῖς 5α5οἱροτε ἀεβεγεί ογασπ]απα, 

εοτοπαιΊααθ 5ασρτάοία]ῖ Ί]α οἱ Ῥτορμοίῖσα οοτοπᾶα. Ενα 

Ιπίευ Π]ος οἵαπῃ Ῥαΐπς αγία πιεβῖσας, 14Π1 [ετο απ, ϊ 

πθΠπο πηδΙοππη απο ἀεοετεί, ποσΠε εαΠΙΠΙ Ποπίμεία, Ἠας 

η το επ. δεά Ῥγῶςεος Ἰ]ας οργαπηπῖς Βη{ίαυας Π]ος 

ΠΟΠ εογοπαίος τοπη]ςῖ{, Ργορ]ιεία ππαπας 11, Ῥοδίαπαίη πο 

ἄθερδδεταξ, αάΠιαο 5ΕΓΥΑΠ5. 

ΩΣ, τρ 

6{. Ἠως, απηῖσο, ράσα ἆθ πηπ]ῖς 5οἴΏεγε 5ρεο]πη]ηϊς 

οαδα νο], ΗΡΙ (πάθη σγα(ἸΠσαπς, 5οᾷα1 εί απαίσο, 4πθπ- 

σπθ 65ο οπΙΠΙΠΠΙ ππαχῖπιε αἀπηίτου, οππῃ Ῥτορίεν 5αρίεη- 

Παπι αἱ γονῖία[ἶ5 αΠΙΟΤΕΤΗ ε{ ΠΊΟΓΕ5 πιαηξςΠείος, {πι ρτορίετ 

οραπΠίαίοπα οἱ νυἴία {ναπαπημίαίεια, ἀεχίείαίοπιααε Τη 

οοπγ]οία : πηασῖς Υογο (14 αποᾶ ΠΡΙ οἵαπα Ππουπάῖας) Ερϊουί 

π]εϊςοσπα1 οαηδα. ΥΠ Υθγο 5απο(1, οἱ ἀῑνῖπο Ιησοπίο, απῖαπε 

5ο]α5 οαπι γεγαία απα’ ρα]οητα 5απί οοσπογεεῖέ (γαδιάεηϊ- 

απα; Πβεγαίοταπε απάΙΓΟΓΗΠΗ ΞΠΟΓΗΠΗ {ασίας 5ἳί.  Ραίο γετο 

αἰῖς. οιἵαπα απ! Ἰποϊάστῖηϊ, ας απΙάᾷαπα οοππεγθ Υδπι 

1πὶ Ἰαπο 5οηρίῖοπεια , 4ο αία αΙάεπα τε[εῖ]αξ, αία γετο 

Ίπ ταυία 5οηΠεπίΙππα απ]πηϊς οοπΠγΠηεί. 

ΝΝΧΠΙ. 

ΡΕ ΡΑΙΤΑΤΙΟΝΕ. 

: ΤΟΝΟΣ. ΟπαπάοφμΙάσιη 6/σο, Οταίο, 5ΙΥΕΠΙ Ίππο 

4οζΠςαΠΙΟΠΕΙΗ, οι, Ραίο, αἆ εαμι ραταία5, ρτοζυ]ἰςίῖ φαἰ- 

(αἴοπαα. αἱ Ἱρεῖας. φα]απά1 αγῖς, οἱ πο! ΊΠπδαρει, απῖ 

{α1ἳ «ροσίασα]ο σαπάσιηας, αἱ απῖ η ΥΠ εἰ πα Πευοῖ πεποίῖο 

πιᾶσΏυη φἰαάίαπι αάμήρδαπηα5 : απ] Ἰαπά. απαπίσπα ᾱ- Τεσία 

γἷα αμετγος, δὲ παπα Ἱππργαάεης ΡομογΏα η Υ τα Πακ ια 

α0ζΠςΕ5. 

σεπετῖ αδδιοίᾳς, εἰ, ααοά ἀπνάπα εδ, 

Παάΐσαης, ρτος ἰσηογαπί]α εαγΠΙ ΤΟΓΗΠΙ, ἀἴρηας αοομςα[ἴοπε 

ριίαςίῖ. 

2. ΟΒΑΤΟ. Ποπιο αἱ γΙη δἷέ, ο Ώοπ6., ἴδαιο ες ΙΠοΠ] 

πα πέη5, οἱ ουπη ΡΠοξορ]ῖα τοιςαία5 πιοζΙοστἴος, τεΠΕΙΟ, 

Ίγοῖπο, ορΙΠΙα ΤΠ ΤογΙπὴ 5ίμά1ο, οἱ απιϊ(πογαα ἑοηδμεί- 

Ε! Ισποξεθπά πα ΠΡΙ, 5ἱ αὐ ΠΠ] το ἴπάε Εῖδίῖ γίία» 

50111. ΏοΠΙΠΗ ε5δε 

ΓΙ ἀἶπα, 5εάεηςπε Ες πηπ]εεπάσπα 5ε Ρροί, εΠεπμα ο 
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δρίαν ἄνθρωπον ὁρῶν ἐσθῆσι μαλακαῖς χαὶ ἄσμασιν 
ακολάστοις ἐναθρυνόμενον καὶ μιμούμενον ἐρωτικὰ γύ- 

ναια, τῶν πάλαι τὰς µαχλοτάτας, Φαίδρας καὶ Παρ- 

θενόπας καὶ Ῥοδόπας τινὰς, καὶ ταῦτα πάντα ὑπὸ κρού- 

μασι καὶ τερετίσµασι καὶ ποδῶν χτύπῳ χαταγέλαστα ὥς 

ἀληθῶς πράγματα χαὶ ἥχιστα ἐλευθέρῳ ἀνδρὶ καὶ οἵῳ 

σοὶ πρέποντα; Ὥστε ἔγωγε πυθόµενος ὁ ὥς ἐπὶ τοιαύτη 

θέα σχολάζεις οὐχ. Ἰδέσθην µόνον ὑπὲρ σοῦ, ἀλλὰ καὶ 

ἠνιάθην, εἰ Πλάτωνος καὶ Χρυσίππου χαὶ Ἀριστοτέλους 

ἐκλαθόμενος κάθησαι τὸ ὅμοιον πεπονθὼς τοῖς τὰ ὦτα 
πτερῷ Χνωμόνοις, καὶ ταῦτα µυρίων ἄλλων ὄντων ἄχου- 
σμάτων καὶ θεαμάτων σπουδαίων, εἰ τούτων τις δέοιτο 
τῶν κυχλικῶν αὐλητῶν χαὶ τῶν κιθάρα τὰ ἔννομα προσ. 
αδόντων, καὶ μάλιστα τῆς σεμνῆς τραγῳδίας καὶ τῆς 
φαιδροτάτης κωµῳδίας, ἅπερ καὶ ἐναγώνια εἶναι ἠξίω-- 

/ 
ησει 

ται. 
ῃ 

3. Πολλῆς οὖν, ῶ Ύενναῖε, τῆς ἀπολογίας 

πρὸς τοὺς πεπαιδευι µένους, εἰ βούλει μὴ παντάπασιν 

ἐκκεκρίσθαι χαὶ τῆς τῶν σπουδαίων ἀγέλης Εξεληλάσθαι. 

σοι δεή 

Καΐτοι τό γε ἄμεινον ἐκεῖνό ἐστιν, οἶμαι, ἀρνήσει τὸ 
πᾶν ἰάσασθαι καὶ μηδὲ τὴν ἀρχὴ ὴν ὁμολογεῖν τι τοιοῦτον 
παρανενομῆσβαί σοι. ρος ὃδ) οὖν τοὐπιὸν ὅρα ὅπως 
μὴ λάθης ἡμῖν ἐξ ἀνδρὸς τοῦ πάλαι Λυδή τις Ἄ Βάκχη 

γενόμενος, ὅπερ οὐ σὸν ἂν ἔγκλημα εἴη μόνον, ἀλλὰ καὶ 

ἡμῶν, εἰ µή σε κατὰ τὸν ᾿Οδυσσέα τοῦ λωτοῦ ἀποσπά-- 

σαντες ἐπὶ τὰς συνήθεις διατριθὰς ἐπανάξομεν, πρὶν 

λάθῃς τελέως ὑπὸ τῶν ἐν τῷ θεάτρῳ Σειρήγων κατεσχη- 
3 Δ ο ο σικ ο Ερούλε 

μένος. Καί τοι εχειναι μεν τοιςῳσ, μογοις ΕπεΏουλΛΕευΟΝ, 
κ ν 3ν/ Ν Αν / ες 

καὶ διὰ τοῦτο κηροῦ ἐδέησε πρὸς τὸν παράπλουν αὐτῶν 

σὺ δὲ καὶ δι’ ὀφθαλμῶν ἔοικας ὅλος δεδουλῶσθαι. 

4. ΛΥΚ. Ποπαι, ὦ Κράτων, ὡς κάρχαρόν τινα 
Πλὴν τό γε παρᾶ-- 

ς ομαδες ; αι μας , δειγµα τὴν τῶν Λωτοφάγων καὶ Σειρήνων εἰκόνα πάνυ 

ολα ΕΝΑ σσ. 
ἔλυσας ἐφ᾽ ἡμᾶς τὸν σαυτοῦ χύνα. 

ἄνομοιοτ ἄτην μοι 9οχεῖς εἰρηκέναι ὧν πέπονθα, παρ) 

ὅσον τοῖς μὲν τοῦ λωτοῦ γευσαμένοις καὶ τῶν Σειρήνων 
«ην. ο Δ .ω.. 3 / 

ἀκούσασιν ὄλεθρος ἦν τῆς τε ο χαὶ τῆς ο. 

τοὐπιτίμιον, ἐμοὶ δὲ πρὸς τῷ τὴν ἡδονὴν παρὰ πολὺ ἠδίω 
3 

πεφηνέναι χαὶ τὸ τέλος ἀγαθὸν άπο οβέθηκεν οὐ γὰρ εις 
/ ες ος ; ἓ να : 

λήθην τῶν οἴχοι οὐδ εἲς ἀγνωσίαν τῶν κατ ἐμαυτὸν 

περιίσταµαι, ἀλλ’ εἰ χρὴ μ.ηδὲν ὀκνήσαντα εἰπεῖν, µα- 
μά : Ἱωνο μα κ , 

χκρῷ πινυτώτερος καὶ τῶν ἐν τῷ βίῳ διορατικώτερος ἐκ 
.ω / 3 «λ.λ : Ἶ ω αλ λ -ω 

τοῦ θεάτρου σοι ἐπανελήλυθα. ἨΜᾶλλον δὲ τὸ τοῦ 
« / 3 ολ 3 - μ ιν Γ. -ο 5 Δ / 

Ὀμήρου αὐτὸ εἰπεῖν καλὸν, ὅτι ὁ τοῦτο ἰδὼν τὸ θέαμα 

τερψάµενος νεῖται καὶ πλείονα εἰδώς. 

ΚΡΑΤ. Ἠρώθεις, ῶ Ἀνχίνε, οἵα πέ ἔπονθας, ὃς 

οὐδὲ αἰσχύνῃ ἐπ᾽ αὐτοῖς, ἀλλὰ καὶ σεμνυνομένῳ ἔοιχας. 

Ῥὸ. τσον δεινότατον τοὺτό ἐστιν, ὅτι μηδὲ ἰάσεώς τινα 

ἡμῖν ὑποφαίνεις ἐλπίδα ἐπαινεῖν τολμῶν τὰ οὕτως αἰσχρὰ 
. ; 

καὶ χατάπτυστα. 

ο. ΑΕΚ. ια μοι Σ κο {αι ν -ᾱ ολ ΔΑ λ αἱ 

Ὦ ὦ Ἱκρατων, ταυτὶ δὲ και περι 

ο ο χα ΄ / 3 νλ 

τῶν ἐν τῷ σαν η ἰδὼν πολ-- 

λάχις, αὐτος πι πιμας, 3 Απείρατος ὢν τοὺ θεάματος 
ὃ ιβ 3 

ὅμοις αἲσ σχρὸν αὐτὸ καὶ κατάπτυστον, ὡς φῆς, νομίζεις: 

ΚΧΧΧΙΠΙ. ΡΕ ΡΑΕΓΤΑΤΙΟΝΕ. 3--. 93415 

5ρεοίαῃς. Ποπ]ίπθπα , ΠΙΟΙΙ γεςία οἱ Ἰαςοῖγῖς εαη(τοις ἀρ]]- 

οαίππα, οἱ απιαἰονίας ἱππίαπίσπα ππαΠεγομ]ας, οΠΙΠΙΗΠΗ ον αΠ- 

Μηπϊία(ο ΠράΠποβίβεῖπλας, Ῥ]αράτας, εἰ Ραι{ποπορας, οἱ Π]1ο- 

ἀορας απαξάαπι 5 εἰ Ώωο οπηπία αἆ ριδα[ίοπος., οἱ [Γοήοή- 

ἰαπποπία, αἱ ρεάαπα 5οαβε]ογαπα ςἰπορῖίας” το5 νογο τ]α]- 

οπ]α., οἱ παϊπίπιε γῖγαπα Προγαίθπι δἱ ἐπὶ φΙπηί]οπι ἀοοθπίος. 

Παπιε ἴρ5θ οσο (πΠ1 απάἴτεπα {α]ῖ {6 6ρεείασι]ο γασαΓ6, ΏΟΙΙ 

εταθιῖ πιοᾷο γίοεπα {παπα, 5εᾷ ππο]εςίο 4ποσιθ {π]ῖ, οἱ Ρ]α- 

ιοπ5 οἱ Ομηγ51ρρί εἰ Απςίοίε]ἰς οῦΗ[έ5 5οθας Ἡς οἰπη]ῖς, αιϊ 

Ρίπηυ]α απγες Παπ! : Ἰάᾳα6 απ απῃ δεχοθπία: 5ἴπί Ἰοηπεδία 

αππίαπη οἱ οομ]ογπΙ. το]αρίαίες, 5 απῖς ἴ]ος ἵπ. οἶτοιῖς 

Πρίσίπες ἀρδίάοταί, οἱ απΙ αἆ οἴπαναπα Ἰορίῖπιος, πιοᾷος αὖ- 

οἵπαηίς ἥ]α ρια5οΓἶπι στανῖς ἰτασωσῖα , οἱ οοππααἷα Ηἠ]ατῖς- 

ἶπια, ασ θα οογαπΙπαπα ῬράΡΙΙσΟΓΗΠΙ Ππαίοία. ο.ςε 

ππογπεγΙπί. 

3. ὋπαΓε Ίοηπα ΠΡ, ο 6ΕΠΕΓΟΞΘ, ἀε[εΠΙοΠεΕ ορις οτε 

αριά εγι]ίος, 5ἱ το]ῖ5 πο οπιπίπο θ[ῖοῖ, οἱ οκ Ἰοπος{ΐς τ]- 

τς αχρε].  ΟπαπαπαπΙ Πληά, Ῥαίο, ορπιαπη ορ, Πθ- 

Ραΐΐοπα {οίππα Ίου ς4πατε, Ἠθηιε [αἱθΓί οπηηῖπο Ίαἱα απ{ά- 

Ρίαπι αὖ5. ἴα ρεεζαίηπα 6556. Τη ΠΙΠΥΗΙΗ {πιο γίάθ πε 

Ιηδοϊεπ[ίρης ποβίς ες νίτο απϊ οσα [πετας, Ίωνα απαράαπι 

απἰ Βασε]ια ογαδεΓῖς: ποσά απἱάσπα ΠΟΠ {ΠΠΠΙ πηοςο οΓΙΠΊΘΗ 

Γπογῖί, 5ο οεἰῖαπι ΠοςίγΙΠη , πἶδί {6 Τ]ϊχίς Ιηξίαι α Ιοίο αὖς- 

{τασίαπι αἆ οοηδηεία δίπάΐα Ρηία5 γεὔπχοΓΙΠηΙ5, 481 ΠΟΙΙ 

5εη[εης αὐ 115 ἵπ ἠεαίτο Βἰγεπίρης Ῥίαπα οοραρετίς. ΘΗαΠ- 

αυαπα Π]α φο]ἱς Πηςάίαραπίας απηίρη5, Ῥτορίου αποᾶ ερτα 

ορις εταῖ, αἱ φας εας ργαίογπανίρατεί : αἲ {π θῖαπῃ Ρος οει 

195 οπιπίπο ἴπ 5ογνΠαίοπι γ]άθτῖς τοάσασίας. 

4. 0. γα, Οναΐο, 4ΠαΙη ἄΞΡΟΓΙΠΙ Τη Πο Ἰαχαςίῖ σὰ- 

ποσα Γπυπ1 Ὑεγαπηίαπποη εχεπαρ]απα 1]ά, ἴ]απι Τοίορίια- 

5ογαπα αἱ ΦΙΓΕΠΙΤΗ Ιπασίηθηα, αδᾳπθ(πασθ ἀῑβ5ιπι]επι ϱ0- 

τα. ργοία[ίσδα πεί νἱάστίς, ας πηΠὶ ασεϊἀπηί : ἵπ συαη- 

{αμα Εἱ5 απἰ Ἰοαπη παδίαγοιαη{ απίσαο απἀϊσιαπί Βίτοµας, 

Ππίοπίας ἵαπαπαπα ρα απη 65ᾳ5 Πλας απζ[Ποπίδγθ Ρτο- 

Ροδίηπη οἵαίΣ ΠΠ]! γεγο, ΡγΙθτα πα! αποά γο]αρίας πυ]ίο 

5ΗΣΥΙΟΓ γίδα οί, θίἴαῃ ΠΠῖς ενας Ῥοπα5. Νεσιθ ΙΙ ἵηπ 

οβ]νίοποπα. Γογπα 4οπιε5ΠζαΓΙΠΗ πεις Ισποταπ[ίαια Πιοῖ 

ἱρείης Ιποῖαϊ; 5οά 5 αὔΏδαιε Πςίαῖοπο ἀἰσεπάππι ο5ἳ, πι]- 

ἔππα ργηάσπίος εί ρεγ5ρίσαεῖοτ αἆ περοίῖα γΙία οκ {]οαίτο 

τού. ΟυἷΠ ρ]απε Ποπιοτί Π]ιά ἀῑσετο [5 οδἰ, Οπῖ τἰατέ 

Ἰ]αά 5ρεείασπ]απα, 

Ἰσίαδσιο Ίαγες αἱ ἀοσ[ίου ἴ]ο τον]ςίτ. 

ΟΠΑΤ. Πενοι]ες, Ἰωγεῖπε, απ]ά ΗΡῖ οδί, ἆπεπῃ αἆθεο ποτ 

Ῥαήσαί Ἱαταα ΤοΓάπη, πί ΠΡΙ ανα Ῥ]ασθγο Ἡςδ γἰάραιθ ! 

ατανἰςδίπιατη οπ]πι Ίου εί, φποά πθαπα οπτα(οηῖς α]]αΠι 

ΠΟΡΙ5 5ροιη οδίοπάἰ5, απὶ Ἰαμάατο αάοας ἑατρία αἆθο ας 

ἀεδραεπάα. 

5. ΗΧΟ. Ὠῖς πι! Οταίο, Ιδίαπο 4ο 5αἱ{αίῖοπο αίαια Πῖς 

απῶ [η (Πθαίτο βΠί, τορτολεηᾶἰς «προ αὖς ία τῖδα: ἃπ 

ρεσίασ] Πα πΙπ( παπα ᾱ- ἴε πδιτραίππῃ {ΠΠΕΠ {ητρε οἱ 46- 

ρποπάπη , αἱ αἶς, απρίέγατε 5 5ἱ οηἴπῃ γἰάἰδίϊ, ποθῖ5 ἴα εχα- 
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εἰ μὲν Ἱὰρ εἴδες, ἐξ ἴσου ἡμῖν καὶ σὺ Ἰεγένησαι: εἲ δὲ 

μὴ, ὅρα μὴ ἄλογος η ἐπιτίμησις εἶναί σου δό ξη καὶ Όρα- 

σεῖα κατηγοροῦντος ὧν ἀγνοεῖς. 

ΚΡΑΤ. Ἔτι Ύὰρ, τοῦτό μοι λοιπὸν ἦν, ἐν βαβεῖ 

τούτῳ τῷ πώγωνι καὶ πολιᾶ τῇ χόμ.ῃ χαθησθαι μέ έσον 

ἓν τοῖς γυναίοις καὶ τοῖς μεμηνόσιν ἐκείνοις θεαταῖς Χρο- 

τοῦντά τε προσέτι χαὶ ἐπαίνους ἀπρεπεστάτους έπι- 

θοῶντα ὀλέθρῳ τυὶ ἀνθρώπῳ ἐς οὐδὲν δέον χατακλω- 

μένῳ. Ἅ 
ΑΥΚ. Συ] Ἰγνωστά σου ταῦτα, ὦ Κράτω». Εϊ δέ 

μοι πεισθείης ποτὲ χαὶ ὅσον πείρας ἕνεκα -παράσχοις 

σεαυτὸν ἄναπε τάσας τοὺς ὀφθαλμοὺς, εὖ οἶδα ὡς οὐκ 

ἀνάσχοιο ἂν μὴ οὐχὶ πρὸ τῶν ἄλλων θέαν ἐν ἐπιτηδείῳ 

αταλαμθάνων, ὅθεν καὶ ὄψει ἀχριθῶς καὶ ἀκούση 

ἅπαντα. 

ΚΡΑΤ. Μὴ ὥρασιν ἄρα ἐκοίμ ην, 
ν Ν Δ 4 Δ 

ς τε εἴην τὰ σχελη χαι 

εἴ τι τοιοῦτον 

ἀνασχοίμην ποτὲ, ἔστ᾽ ἂν δασύ 
τὸ γένειον ἀπαράτιλτος: ὡς νῦν γε χαὶ σὲ 

λέως ἡμῖν ἐκθεθακγευμένον.. 
6. ΑΥΚ. Βούλει οὖν ἀφέμενος, ῶ ἑταῖρε, τῶν βλα- 

σφημιῶν τούτων ἀκοῦσαί μού τι περὶ ὀρχήσεως λέγοντος 

καὶ τῶν ἐν στι καλῶν, καὶ ὡς οὐ τερπνὴ μόνον, ἀλλὰ 

χαὶ ὠφέλ ιιµός ἐστι τοῖς θεωμένοις, καὶ ὅσα παιδεύει καὶ 

ὅσα διδάσχει καὶ ὥς ῥυθμίζει τῶν δρώντων τὰς Νυγὰς 

καλλίστοις θεάµασιν ἐγγυμνάζουσα καὶ ἀρίστοις ἀχού-- 

σµασιν ἐνδιατρίόουσα καὶ κοινόν τι ψυχΏς καὶ σώματος 

κάλλος ἐπιδειχνυμένη; τὸ γὰρ μετὰ μουσιχῆς καὶ ῥυ-- 
θμοῦ ταῦτα πάντα ποιεῖν, οὗ Ψόγος ἂν αὐτῆς, ἀλλ ἔπαι- 

ἤδη ἐλεὼ τε- 

νος μᾶλλον εἴη. 

ΚΡΑΤ. ᾿Ἐμοὶ ψὲν οὗ πάνυ σχολὴ µεμηνότος ἀνθρώ- 

που ἀκροᾶσθαι τὴν νόσον τὴν αὗτοῦ ἐπαινοῦντος” σὺ δὲ, 

εἰ βούλει λΏρόν τινα χατασχεδάσαι µου : ἔτοιμος φιλικὴν 

ταύτην λειτουργίαν ὑποστῆναι χαὶ παρασχεῖν τὰ ὧτα, 

χαὶ ἄνευ χκηροῦ παρακούειν τῶν φαύλων δυνάµενος. 

ὭὍστε ἤδη σιωπήσομαί σοι, χαὶ λέγε ὑπόσα ἐθέλεις ὡς 

μηδὲ ἀκούοντός τινος. 

7. ΛΥΚ. Εὸ γε, ῶ Κράτων, χαὶ πούτου ἐδεόμην 
μάλιστα" εἴση γὰρ κατ ᾿ὀλίγον εἰλῆρος εἶναί σοι δόξειτ 

λεχθησόμενα. Καὶ πρῶτόν Ίε ἐκεῖνο πάνυ Ἰγνοηκέναι 

μοι δοχεῖς, ὥς οὐ νεώτερον τὸ τῆς ὀρχήσεως ἐπ ιτήδευµα 

τοῦτό ἐστιν οὐδὲ χθὲς χαὶ πρῴην ἀρξάµενον, οἵον κατὰ 

τοὺς προπάτορος Ἠμὸν ἢ τοὺς ἐκείνων, ἀλλ’ οἵ γε τᾶ- 

ληθέ στατα ὀρχήσεως πέρι πλαν τες ἅμα τη πρώτῃ 

Ἰνέσει τῶν ὅλων φαῖεν ἄν σοι καὶ ὄργησιν ἄναφΏναι 

τῷ ἁργαίῳ ἐκείνῳ Ἔρωτι συναναφανεῖσαν' ἡ γοῦν γο- 

ρεία τῶν ἀστέρων καὶ Ἡ πρὸς τοὺς ἁπλανεῖς τῶν πλα-- 

νήτων συμπλοκὴ χαὶ εὕρυθμος αὐτῶν κοινωνία καὶ 

εὔτακτος ἁρμονία τῆς πρωτογόνου ὀρχήσεως δείγματα 

ἐστι. Κατ ὀλίγον δὲ αὐξανομένη καὶ τῆς πρὸς τὸ βέλτιον 

αεὶ προσθήκης τυγχάνουσα νΏν ἔοικεν ἐς τὸ ἀκρότατον 

Αποτετελέσθαι καὶ γεγενῆσθαι ποικίλον τι καὶ παναρ- 

μόνιον καὶ πολύμουσον ἀγαθόν. 

8. Ἡρῶτον 

ᾧρ ρυγία μὲν το 

Ὁ. 

αι «ς. 
δε φασι Ῥέαν ἠσθεισαν τῃ τ 

ὺς Κοούδαντας, ἐ ἐν Κρήτη δὲ 

ἔχνη ἐν 

ΧΧΧΠΙ. ΠΕΡΙ ΟΡΧΗΣΕΟΣ 6--8. (ΠΠ; 50 -- 5τι) 

απαίας ος : 5ἵπ Πίπας, γἷᾷο πο Ἰγγα[οπαβ]]ῖς τοριε]ιεηδῖς 
πα 556 γάεαίαγ εί απᾶαν, απϊ αμα. ποδοῖς, εα {ΠΙοῃ αο- 
6µ565. 

ΟΒΑΤ. Χεπηρε Π]πά αἆ ο τη η 5αρονοταί, οἳΠὰ ρνο]ΐχα 

μας Ῥαγμα αἱ «απο εαρί]ο 5εἀθγο πιαζῖαπα Ἰπίογ ππμ]ίγοι- 

Ία5, αἵ 5ρεείαίοτες [απίο»ίς ςἴπη]ες, Ρ]αιάεπίεπη Ἰησαρος, οἱ 

Ἰαμάο5. Ιπάεσση[Ιδδ]πλας Ιπο]αππαπίειη Ῥονα1ίο αἰῑουῖ Ἰιοπη]ηῖ 

Ῥινῶίας Δ6σοΓΙΠΗ 56 [αηροη1. 

ΤΥ 0Ο. Ιδποξοσπά στα 1π ῖς ΠΡΙ, Οταίο, 5ἱ γογο πμῖ οἳ- 

5οομί5 αἰαπαπάο., Υ6] οχρογησηΙ. 6α115α {ο ἆες αά 5Ρε- 

οἰαπά απ, εί οὐμ]ος αρειίας: Ώεπο πονῖ {6 πμ] Ππίοηῖςιι- 

τΙΠΗ, 410 απηίο α[ο5 ερεοίασι]πα Ιά4οπθο Ίοσο ο66Πρες, 

ππόο αἱ γίάεας ασσοπγαίθ οππία οἱ αμάἶα». 

ΟΠΑΤ. Μα]ο γογορενθαπη, 5 ᾳυ(4 {α]α παπα πῃ 5α5Ππδαπα, 

απαπιά τα απἰάσια Ἰγδαία γατα ἸάβΠθτο, αἱ τπθΠίΗΠΙ ΠΟΠ. 

γι]δαα : Πασας {αῖ πιο Ί4Π1 πδογαί, Ρ]απο Ῥασσμίσο ΓΤΟΓΕ 

οογγθρ/1. 

6. 110. Υἱς ἱβίίατ, απῖζα, οπηϊσσὶς ππα]εδιοίῖς Ἠ]ςος, αἲ- 

ἀῑτα πῃο 49 5αἱία[ίοπε αααῖά ἀῑοεηίοπα, οἱ απα» ἵηπ Ἱ]α ρι]- 

ογα Ἰηδίηί, αἱ Ἕπαπα ποη αἆ ἀε]οσία[Ιοποπα πιοᾶο ρειίίποαί, 

5ο αΏ]ῖς αἴίαπα δἳέ φρεοίαπδις, εί αποί αἆ τος Της (πας, 

οἱ σπα ἀοσθαί, απαπιᾳο ἵῃπ ογάίποιη γοᾶῖσαί εί εοποῖηπεί 

πρεοίαπ{ἴαπα αΠΙΠΙΟ5. ἆππα Ῥη]ο]ογτϊπηϊς Π]ος ἵπ εροοίασα]ίς 

οχογοοέ, οί ορΒπιαγαπα τογάπῃ απάΤία ἀθ[ποί, οἱ οΟΠΙΠΙΙΠΕΠΙ 

απαπάα Πα. απϊπηϊ αίαπα εοτρονῖ5 ροή ἴποπα. οδίθμά” 

αποά οπίπι οππα πηηςῖσα εξ τψ{πιο [αοί σο οηπῖα, θα 

ποη ταργοΠεηςῖο πας, 5οἆ Ίαι5 Ππεγῖί ροίΐ5. 

ΟΒΑ ΤΡ. ΝΜΠΙΜΙ απἱάθπα ΠΟΠ ΟΠΙΠΙΠΟ οἵαπα οδί αἆ ΠΙΓΙΟΡΙΠΙ 

Ἰοπαίποπι απ ἴοπάαπα, απ πιοΥΡΙΠΙ ]αάσί 5ΙΠΙ: Ιπίογθα {1 ϱἳ 

γὶς πηαίς πιο {ης Ῥοι[ηπάστα, ραταία5 5Ηπα Που. ΗΡΙ απηῖοϊ 

πηηϊςίογῖαπα 5ρτο, αἳ ΡγῶΡεΓε α1γε5, απῖ 5ἵπο εργα εἴαΠι 

ἰαπα σπα ποπ απθτίας (παηδη(ίογο το παποἳ Ροδδίπῃ, Παππσ 

Ίαπα 5Ποπίαπα ΕΠδΙ Ῥγῶρεβο,, οἱ ἀῑς απἰσφυ]ά γο]αετῖς, ααδὶ 

ΠΘΠΙΟ Ρ]απθ απάἰγεί. 

7. ΤΟ. Ῥθμθ απο, Οναἴο, Ίχου πιαχῖπης Ρείεβαμη. Β6ἵε5 

επῖπι ραυ]]ο ροδί, πα πάσα. ΠΡΙ, απ ἀἰσίατας 5Ηπα, Υἱ- 

ἀθαπίμν. Ας ΡΠπιο απἱάσπη Πα ομηηῖπο, γἱάστίς ΠΒ Ίσηο- 

Γ8Τ6, 414Π1 ΠΟΠ. Τ6ύθῃ5 δέ Ίου ςαίαπάί 5ἰπάίαπα, πεσπε 

Ἰιογῖ απ! πααἰαςίογίίας οαροη!, γοβῖ εααδᾶ. Ῥγοβεη[ογαΠι 

ΠΟΣΙΤΟΓΗΠΙ «ίαία, 6ο ΓΠΠηΥΟ απὶ Ἰογάπα ΓπγΕ Πια[ογες; δε 

απῖ γογαθϊςείπιο, αἰία[ἰοπῖς οπαίπος οπαιταηί, Π ουπι 

Ρο οηΠίΙΠα ογία. παίαπα ΠΗΡί ἀῑκοιίπί , απἱρρε σπα” η 

απίϊαπο Πο Αππογο ςἰπηα] ΤΠ οοηδρθοίαπα Ῥγοδἱθηί.  Ἐζοπίπι 

Ί]α αξίτογι πα οποτοα, Ρ]αποίατυΠα ]α αἲ Ίπογγαπίος ΟΠΗ: 

ο{ἷο» οἱ οοποῖππα, Π]ογήπα οοπηπηπίο, οἱ ογα(παία5 16 60Η- 

οσπ{5, ριϊπαϊσοπία, ]ίας ςαἰέαἰζοηίς ἀοεπππεπία κυηί. θπύΠν 

απίουα ραη]αίἴπῃ ογογοι]{ οἱ αοοοβίοπεπα θαβίηζε Τη. πηθ]α5 

πασία οἳί, αμ αἲ 5η. γἰάδίατ Ῥογίοσία, εἰ ογαςίς8θ 

νατῖαπα απο όσα, οἱ οοηδεπῖοης ππάίσπα, εἰ Ἠαδαγαπι 

Ῥ]απίαπα ΏοΠΙΠΙ. 

8. Ῥηπιαὴ απίοηα ἀἴσππέ Ἠ]ισαιη, ἀειοσίαίαπι απίε, Τη 

τοὺς Κου- | Ρμεγδία Οογωαπίος, Οπτοίες απἴοιη ἵπ Οτεία, 5αίαγε 118- 



τσ λ ΔΝ ῃ 

περιχούμονοι, δι εσώσαντο αὐτῖ τέχνης αὖτ 
λ 3 / 

τρα εἰκότως ἂν ὃ Ζεὺς ὀφείλειν .ἳ { 4 

τὸν Δία, ὥστε χ 
5. 3 ο λος ο ὦ μεν. 

ὁμολογοίη αὐτοῖς ἐκφυγὼν διὰ τὴν ἐκείνων ὄργησυν 
3 / εν ο ας ασε - 
Ἐνόπλιος δὲ αὐτῶν Ἡ ὄρχησις ἦν, 

Δ 5 
ταςα 

π 
αι σῶσ 

κ τοὺς 

πατρῴους ὀδόντας. 
: : 

τὰ ξίφη μεταξὺ κροτούντων πρὸς 
. , ᾗ ν ον 

δώντων ἔνθεόν τι καὶ πολεμικό. Μετὰ δὲ Κρητῶν οἳ 
3 ἳ 

κράτιστοι ἑ ἒνε εργὸς ἐπιτηδεύσαν τες αὐτὸ ἄριστοι ὀρχη- 

σπίδας καὶ πη- 

εοιο 
έγοντο, οὐχ οἳ ἴδιῶται μόνον, ἀλλὰ χαὶ οἳ βασι- 

Ὁ γοῦν Ὅμη βος 

τὸν Μηριόνην οὐκ αἰσγΌναι βουλόμενος, ἀλλὰ κοσμῇ- 

ν 
στα: ἐγ 

χωτεοοσι και πρωτ τεύε ν ἀξιοῦν τες. 

σαι, δρχηστὴν προσεῖπε, γαὶ οὕτως ἄρα πᾶσιν ἐπίση- 

µος Ἡν χα ὴ Ὑνώριμος ἐτι πὶ 

Ἕλληνες σταντο περὶ αὐτοῦ, ἀλλὰ 
καὶ οἵ Τρῶ ς αὐτοὶ καΐτοι πολέμιοι ἑώρων Ὑὰρ, 

οἶμαι, καὶ ἐν τῷ πολεμεῖν αὐτοῦ κου φότητα χαὶ 
ασε Εμ σα 

εὐρυθμίαν, Ἂν ἐξ ὀργήσεω Φποὶ ὃ 8έ 
δη ντ Ὀ 
ὧδε τὰ ἔπη 

3 τε ονομα το) αν πες 
τη ορ] πστχη ὥστε ου οἱ 

Εμα) 
μόνον ταῦτα ητε 

ν 
οντες" 

τὴν 

πο ο έχτητο. πως υη 

το: όνη, τάχα έν σε καὶ ὀρχηστήν περ ἐόντα 

ἔγχος ἐ ἐμὸν Ἠπτεπανσε. 

Δ 3 /. 3. 

Κὰὶ ὁ ὅμως οὗ χατέπα ἄυσεν αὐτόν: ἅτε γὰρ ἠσκημένος ἓν 
πο Δ΄ πα αλ) 

ὀρχηστι ικη ῥᾳδίως, οἶμαι, διεδίδρασχε τὰς ἐπ᾽ αὐτὸν τη 
/΄ 

ἀφέσε ις 
τα εν. ον ομοι ομ, 

9. Πολλοὺς δὲ καὶ ἄλλους τῶν ἠρώων εἴπεῖν ἔχων 
ας : 

ἐγγεγυμνασμένους καὶ τέχνην 

τῶν ἄχον τίων . 

τοῖς αὗὖτοις 

πεποιηµένους ἵκανὸν ἡ γοῦμαι τὸν Νεοπτόλε μον, Ἄχα- 

λέως μὲν παῖδα, ὄντα, πάνυ δὲ διαπρέψαντα ἐν τῇ ὁρ-- 
χηστυ καὶ εἶδος τὸ κάλλιστον αὐτῃ προστ εθεικότα, 

Πυρρίχιον ἀπ᾿ αὐτοῦ κεκλημένον; χαὶ ὃ Ἀχθλεὺς ταῦτα 

ϱ τοῦ παιδὸς πυνθανόµενος μᾶλλον ἔ ἔχαιρεν, οἶμαι., 

χάλ αἱ τῇ ἄλλη ἀλκῃ αὐτοῦ. Ῥοιγαροῦν 
τὴν λλον τέως ἀνάλωτον οὖσαν ἡ ἐκείνου ὀρχηστικὴ 

ρα χαὶ εἲς ἔδαφος χατέ έρριψε. 

.. Λακεδαιμόνιοι μὲν ἄριστοι Ἑλλήνων εἶναι δο- 

χοῦντες παρὰ Πολυδεύχους χαὶ Κάστορος χαρυατίζειν 

µαθόντες ---- ὀρχήσεως δὲ καὶ τοῦτο εἶδος ἐν Καρύαις 
τῆς Λακωνικῆς διδασκόµενον --.. ἅπαντα μετὰ Μουσῶν 

ὴ 

ποιοῦσιν ἄχρι τοῦ πολεμεῖν πβὸς αὐλὸν καὶ ῥυθμὸν καὶ 
ο πέσο - 

εὔταχτον ἔμδασιν τοῦ ποδός: καὶ τὸ πρῶτον σύνθηικα 
- Αν ος τν τς προ 

Λακεδαιμονίοις πρὸς τὴν µάχην ὃ αὐλὸς ἐνδίδωσι. Τοι- 
Ὑαροῦν καὶ ἐκράτουν ἁπάντων μουσικῆς αὐτοῖς χαὶ 

3 θ / - ελ ε, ον Ἴὲ ο 

εὐρυθμίας ἡγουμένης. δοις ὃ 
] / ” -” 3 - 3 - ἃ ς 

ἐφήθους αὐτῶν οὗ μεῖον ὀρχεῖσθαι Ἡ ὅπλομα χε μαν- 

θάνοντας: ὅταν γὰρ ἀκροχειρισάμενοι καὶ παίσαντε 5) β; 
καὶ παισθέντες ἐν τῷ µέρει παύσωνται, εἲς ὄρχησυν 
αὐτοῖς ἡ ἀγωνία τελευτᾶ. Καὶ αὐλητὴς μὲν ἐν τῷ 

μέσῳ άθηται ἐπαυλῶν καὶ χκτυπῶν τῷ ποδὶ, οἳ δὲ 

κατὰ στοῖγον ἀλλήλοις ἑπόμενοι σχήματα παντοῖα 
Α Ν μ 3 / Μ μ 

Επιοειχνυνται προς ῥνθμὸν ἐμθαίνοντε ες; αρτι µεν πο- 

λεμικὰ, µετ 
Ἀφροθίτη φίλια. 

ιν ο -- Ν . 
11. Τοιγαροῦν και το ἆσμα, ὃ μεταξὺ ὀρχούμενοι 

Ώ 
΄ / 

το πρᾶγμα 

᾽ 
κει Χἱ 

ἂν νῦν ἔτι καὶ τοὺς 

ΧΧΧΤΠΙ. ΡΕ ΡΑΓΤΑΤΙΟΝΕ. 

ὀλίγον δὲ χορευτικὰ, ἃ Διονύσῳ καὶ | 

Ν ς { ἄδουσιν, Ἀφροδίτης ἐπίκλησίς ἐστι χαὶ Ἐρώτων, ὡς 

ος Ες 947 

αι, καὶ οὐ τὰ µετρια ὤνατο τῆς : 8956, πας πιε(Ἰοστεπι τείηί αγίς ἹΠοταπι (ποσα τ 1Πή 

επῖπλ οΙΟΙΠΙ ςα]ίαπάο 1ογοπα 11 «οτνανΏ{, αἱ ογεζΙρ]]ε ςἴ( 

εἴῖαπα 1ογεπῃ [α{ειῖ 56 5α]αῖς 5 Π]ς Ργωπιία ἀεῦογα, αῖ 

σα[α[[οπῖς Πογαπη Ῥεπεβεῖο ἀθπίος ραΐεῖς 5ιί οσον. Ατ- 

πιαία απἴεπα ΓΗ]ἱ ΠΠογαπα ςαἰία[ῖο, απῖ Ππίοτίπα σ]αάϊος ἵποι]- 

{ογοηί ε]γρεῖς., εἰ ἵαπαπαπα ἁῑγ]ηϊίας Ἰηχπίς5ο Γαπογο Ώθ]]ϊσο 

Ἰηβη]ατοηξ. Ῥοδίεα ετο ΟΡ6{ΘΗςΙΙΗ Γου Πςςἶμηῖ ᾳπἴαπα, 0Ρ6- 

1050 5410 Ίχου ασεπίες, φα]ίαίονες ορπηϊ [αο[ἵ δηπῇ, πθσπε 

4ερ]ερε πιοᾷο Ποηαίπος ε{ρι]να[ῖ, 56ᾷ οῖαιη νοσῖρας ργοκϊπη, 

εἰ απ αἲ ρηιαίαπα α5ρ]ταγοπί. Ἡοπηθιις οηἵπι ΛΙΟΓΙΟΠΘΠ 

ΠΟΠ οοΠ{απ]ε]ίοδα ποία αῇῇοθιε ΥοΙεῃ5, 5ο ο/α16, 5α[ίαίο- 

6γῃ αρροα]ανῖ. ΕΕ Πα 5απο Ἰηρ]σηϊς εγαί οἱ μοί5 οπππίβιας 

ας αγία, πέ που ἀγῶσὶ 5ο]απῃ Ίο ἆε 1ο 5οἰτοπέ, 5εᾷ Ττο- 

Ἰαπί 4ποφμα, Ἰοεί Ἰοδίες : τϊάεραπί ΠΠ, Ῥηίο, οαπι 

1ρδία5 αθ[Παίειη ἵπ Ῥασηα,, οἱ σοποΙΠΠαπη πιο] Π(αίοιη, παπι 

«αἰία[ίοπο 5ἰρῖ ρανανοταΓ. Τα απίοπι [εγο γειςας οἰεπηέ : 

Μενίοπεα, απαπ(ααπα ςα]ίαίος ππαχίπιας απᾶῖς, 

Ιδία ΙαππεΠ [ΟΥ5άΠ πηεᾶ ἴε σοη[εοοΓῖ{ Μαρία. 

ΤΙ ΙΑΠΠΕΠ πος. οοπ{αοΙ{ Πλαπι :. οχετο[αία5 απ1ρρο ςαἰίαπᾶΙ 

ατίε, [αεἴ]ε, Ρίο, ε[ασίεραί οπηῖςδα ΤΠ ἵρ5ιπῃ {αει]α. 

9. Μα]ίος απίεπη αϊος οίατη Πδγοιπη ἀἴσεγο 4πάΠ1 Ροδδίπι 

Ιδάεπα ἵπ τεῦας εχοιοῖίαίος, ααἱ ΠΙαπα ἵαπαπαπι αγίετη Ἰμᾶ- 

Ῥπεγα, 5αῇΠϊορτε ρηίο Νεορίο[επαπα, ΑολΙΙἰς ΒΗππα, φα[ίαπᾶϊ 

αγία ρα ςίαπ{Ιςείππαπῃ, απῖ σεπι5 ρολο παπα αθ]εοῖί Ῥνε- 

αμα πα αΏ {ρδίας ποπηῖηο (Ῥγτ]ιο) ἀῑοίαπα : αἱ Αελῆ]]ες αιι- 

ἀἱεῃς Ιδία 46 Π]ίο, πιασῖς, αιρίίγος, οἵς σαπζεραξ, απαπη 

Ρα]ο]πάϊπε εί γἰγιαίο Πμας τεσπα. Ναπιπε Πίαπι, Ἱπ- 

γἰοίαπι αἆ 6υπα ἀἴθια αι Ῥοπα, Πλας ςαἰίαίογῖα ἀοσίταχϊε οἱ 

5ο]ο ααπανγ]. 

10. Τασεάα πιοπῖῖ απἴάθηα, απῖ Γογἱἱςςϊπηϊ αΓΟΡΟΟΓΗΠΗ 6558 

Γοππίας, α Ῥο]]πορ οἱ Οᾳ5ίοτο 6αγγαβίσαπι οὔος[ῖ (5α[έα[ῖο- 

ηἰ5 14 σεπις εδί, αᾳαοά Οα1γί5, Τασοπῖος Ῥαρο», ἀῑςοιίαι), 

όππα Μηςί5 οπιηία [αεῖαηέ, αἄεο πὲ εἴαπῃ αἆ Πρίαπι αἱ την {ῃ- 

πι Ρσηεηί, εί αἆ ογάΙπαἴαπη ρεᾷ1ς ἵπσγεξςιπη : 6ἱ ΡεΙπηΙπι 

5Ιξηπα ΡΙσης» Ταεοάσπιοπῖῖς σαη]{ Πρία. ἸΤσίατ εἰἴαπῃ νῖη- 

εεβαηέ ΟΠΊΠ65. πιηδίσα Ἱρ5ῖς ἆασα εἰ ποίπαπα οοποϊηηϊ(αΐθ : 

γἰἠεαδαπε εἴαπα πυπο Πογαπα αἀο]οςερηίος ΠΟΠ ΠΙπιΙ5 5α]- 

(α9ε, 4παπα Ῥασπαγε αγπηῖς ἀϊςορηίαο5. Οππι οηίπῃ ππαπῖρας 

Ί8πα εοηςει{ῖς Ροτοιδεετε εί ρεγοιςί 5υΠί, ἃο {Πα Ρο: ίσος 

απἱοςεπηί, ἵπ. 5α[ίαβοποπι Πῖς οριίαπΊθη οχίξ. Ας 5θᾶοί 

ἵη πηεζ]ο. ίορπ ϱ4ΠΟΠ5 εἰ Ῥεᾷα 5ο]απῃ Ῥετοπβίθης :1Ηϊ 

Υ6γο, ί ἵη γεισας ἀῑνῖςί απ, 56 Πηγίσσηα 5εΠπεπίας Παβί- 

{ας οδίεπάυηί οπηπίς σεπετῖς, Ιπορᾶεηίες αἆ ΠΙΠΙΘΓΟΣ, Ι8Πι 

απἶάεπι Ἠε]ῖσος, Ῥαπ]]ο Ροςί απίεπι α]ίαίοτίο5, Βασε]ιο οί 

Νεπειῖ ρταἰος. 

11. Οµα18 εἰίαπα απο, ᾳποά Ιπίου ςαλαπά πα ϱαπΗΙ, 

γεπενίς ΠηγΙία[[ο ες εί Οπρίάϊπαπα, αἱ φα[ίοπί 5εοαπι εἰ 
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ο μι αὐτοῖς καὶ ονορχονσο, 

τῶν ἀσμάτων --- δύο γὰρ ἄδεται ---- καὶ διδασκαλίαν 

ἔχει ὡς χρλ ὀρχεἴσθαι" Πόρρω γὰρ, φασὶν, ὤ παῖδες, 

πόδα µετάό 

νον ὀρχήσασθε. 

νον τς ποιοῦσιν. 

Ὁ δὲ ὅρμος ὄρχησίς ἐστι αοινὴ ἐφήθων τε χαὶ 

-- παρ ἕνα χρονών χαὶ ὡς ἀληθῶς ὅρμῳ 

εοικότων" καὶ ἡγεῖται μὲν ὃ ἔφηθος τὰ νεανικὰ ὀργού- 

μενος. χαὶ ὅσοις ὕστερον ἐν πολέμῳ χρήσε ται, ἡ παρθέ- 

γος δὲ ἔπεται κοσµίως τὸ ύῆλυ Ἰορεύειν διδάσχουσα, 

ὥς εἶναι τὸν ὅρμον ἐκ σωφροσύνης καὶ ἄνδρε είας πλε-- 

Καὶ αἳ γυμνοπαιδίαι δὲ 

ως ἐστιν. 

.Ἀ δὲ Ὅμηρος ὑπὲρ Ἀριάδνης ἐν τῇ ἀσπίδι 

πεποίηκε καὶ τοῦ χοροῦ ὃν αὐτῃ Ἀπίδαλος ἤσκησεν, 

ὡς ἀνεγνωχότι σοι παρίηµι, καὶ τοὺς ὀρχηστὰς δὲ 

τοὺς δύο, οὓς ἐχεῖ ὃ ποιητὴς χυθιστ τητῆρας χαλεῖ, Ίγου- 

µέναυς τοῦ Ἱορου» χαὶ πάλιν, ἃ ἐν τῇ νοης ον 

τε χαὶ χωμάξατε βέλτιον, ́  τουτέστιν ἄμει- 

ὝὍμοια δὲ καὶ οἳ τὸν ὅρμον καλούμε- 

χόμενον. αὐτοις ὁμοίως ὄρ- 

γε «Ἰκοῦροι δ) ὀρχηστῆρες ἐδίνεον.» ὥς τι κάλλιστο 

τοῦτο τοῦ Ἡφαίστου ἐμπ τοιήσαντος τῇ ἀσπίδι. ος 

α Ἰλ Φαίαχας καὶ πάνυ εἰκὸς ἣν ὀρχήσει χαίρειν 

ὄντας καὶ ἐν πάση εὐδαιμονία διατρίθοντας. 

ὋὍ γοῦν Ὅμηρος τοῦτο αὐτῶν μάλιστα, θαυμάζοντα 

πεποίηχε τὸν ᾿Οδυσσέα καὶ τὰς μαρμαρυγὰς τῶν ποδῶν 

θεώμενον. 

ἁθρού τε 

14. Ἐν μᾶν γε Θεσσαλία. τοσοῦτον ἐπέδωχε τῆς 

ὀρχηστικῆς ἡ ἄσχησις, ὥστε το ὺς προστάτας καὶ προα- 

Ἰωνιστὰς αὐτῶν προορχηστῆρας ἐχάλουν: καὶ δηλοῦσι 
μι μω 

τοῦτο αἵ τῶν ἀνδριάντων ἐπιγραφα!, οὓς τοις ἀριστεύ- 

σασιν ἀνίστασαν Προῦχρινε γὰρ, φησὶ, προορχηστῆρα 
ο] 

ἆ πόλι.. Καὶ αὖθις, Ἐϊλατίωνι τὰν εἰκόνα ὃ ὃᾶμος εὖ 

ὀρχησαμένῳ τὰν µάχαν. 

15. Εὼ λέγευν ὅτι τ τελετὴν οὐδὲ µίαν ἀρχαίαν ἔστιν 

εὗρεῖν. ἄνευ ὀρχ ήσεως, Ὀρφέως δηλαδὴ καὶ Μουσαίου, 

τῶν τότε ἀρίστων ὀργηστῶν, καταστησαµένων αὐτὰς, 

ὥς τι χάλλιστον καὶ τοῦτο νομοβετησάντων σὺν ἑυθμῷ 

καὶ ὀρχήσει μυεῖσθαι. τι δ) οὕτως ἔχει, τὰ μὲν 

είς σιωπᾶν ἄξιον τῶν ἄμυήτων ἕνεκα., ἐκεῖνο δὲ πάν- 

τες ἀκούουσυν, ὅτι τοὺς ἐξαγορεύοντας τὰ μυστήρια 

το λέγουσιν οἵ ολο 

16. Ἐν Δήλῳ ὃ δέ Ίε οὐδὲ αἵ θυσίαι ἄγευ ὀργήσεως, 

ἀλλὰ σὺν ταύτη καὶ μετὰ μουσικῆς ἐγέγνοντο. Παίδων 

χοροὶ συνελθόντες ὑπ) αὐλῷ καὶ κιθάρα οἳ μὲν ἐχόρενον, 

ὑπωρχοῦνς το δὲ οἳ ΑΙ] προχριθέντες ἐξ αὐτῶν. Τὰ 
τς , 

νοῦν τοῖς γοροῖς τούτοις ἄσματα ὑπορχή- ε. Ὅ Β -θ Α9] 
Ἔ 

ῶ -ϱ« κ 
σα εν [ ; 

µατα ἐκαλεῖτο καὶ εαν τῶν τοιούτων ἡ λύρα. 

1τ. Ἱκαὶ τί σοι τοὺς Ἓλληνας } λέγω, ὅπου καὶ Ἱνδοὶ 
ο πι ἐπειδὰν ἕωθεν ἀναστάντες λιον, 

χεῖρα κύσαντες ἠγούμεθα ἐ ἐντι ελῆ 

ἡμῶν εἶναι τὴν εὖ/ Ἂν, ̓ ἁλλ’ ἐκεῖνοι τ πρὸς τὴν ἀνατολὴν 

προσεύγωνται τὸν 
ω - 

οὐγ. ὥσπερ ἡμεῖς τὴν γ 

στάντες ὀρχήσει τὸν Ηλιον ἀσπάζονται σγηματίζον-- 
Μι τ. : ο 

τες ἑαυτοὺς σιωπῇῃ καὶ μιμούμενοι τὴν Ὑορείαν τοῦ 
ο Δ ω. -ω ”. ο Ν 

θεοῦ: καὶ τοῦτό ἐστιν Ινδῶν καὶ εὐχὴ καὶ χοροὶ καὶ 

ΧΧΧΙΙΙ. ΠΕΡΙ ΟΡΧΗΣΕΩΣ 

η] 15 5αἱἰαμἴοποίὴ Ἱπηαηίος. 

19 --- 17. [ΠΠ 5τ6- 575] 

Καὶ θάτερον τ πἀριϊοηί. ΑίθγΙπι ΤΕΓΟ «ΑΠΙΙΟΟΓΗΠΗ (4110 επί οαπηη{Η) 

οίίαπα Ιπ5ΠαΙοπθπη οοπηδί, αποπιοάο 5 φααπά σπα. 

Ῥουτο θμίπα, αἴππί, ο Ῥιοτῖ, Ργοπιογείο Ῥεάεπα, οἱ ςαἰίαίο 

πηθ]ίμς.  Βἰπι]]α γοτο [αοαηί 1Πῖ αποαπε, απ Ἠοτπιπῃ 

εα[ίαηί. 

10. Εδί απίοῦη Ηοτπιας ςαία[ῖο οοπιπηαηῖς ἀἀο]εδορη Ιαπι 

αἰααθ υ{γδίπαπη, αἰίογπα φεγίε ειογθας ασεπ[ῖαπα, πποηἴσπε, 

ααὶ Ηονπηας οδί, τεγθια Ιπήαπι. Ας ἀποί οπουεαπα Ἱα- 

γοηῖς, {αγεηί]ος συο5σις 5αἰίαης οἱ απίρης ἀείπάε ἵηπ Ρε]]ο 

πδυτας οδί :. 5οαηΠ{ατ γίτρο ἀθοθηίογ 5α]ίαΓθ 5ΗΗΠΗ δΕΧΗΠΙ 

4οσθμς, αἱ αἀθο οί Ιδίιά απαὶ πποη]]ε εκ πιοδεδίῖα εἰ ΓΟΓ- 

Πἰπάϊπα Ῥίοχαη.  ἄγπηπορααἶα ἰηη[ίετ 5αἰία[ίο αριά 

605 ο5ί. 

13. Οι απίοηι ἨἩοπιθτις 4ᾳ Απίαᾶπε Ιπ «Ίγρου ΑολΙΠΙ: 

ἀοκοίρεπάο [οδοί οαιπῖμα, εἰ ἆς οἩοτο απεπα 1ί εχεγοιΏῖ 

Ῥωάσ]ας, αριᾶ ἴ6, απὶ Ἰεσειῖς, Ῥγα{διπη]ίο, 6ἱ 5ααίογος 

ἀπος, απος ΕΡί ροδία «ἴπ οαραί 5αἰίαηίο5 » αρρείαί, οουί 

ἀμοςς : οἱ απ ταήδας αἲί ἵπ εοάεπι «γρεο, « ῥαμαηίος Ἱι- 

γοµος οοπγοτίοραπίτ ἵη ο{Ῥοπη, » γε]αί ρα]οο Πα Ίος 

απἰάάαπα π «Ίγρεο Υπ]σαηας εἰαροταγ]ςδεί. Ῥμῶασος αιπ- 

4απῃ πηαχῖπης οοΠδοΠ{ΔΠΘΙΠΙ θΓ8{ 5α]ία{ῖοποα ραιάογε, ἀε]ιζαίος 

Ἰοπιίπος οἱ ἵπ [ομοϊίαίο οπηπὶ γἱίαηι αροπίες. Πασιε Ηο- 

πηθγς5 ου. ππαχίπια ἵπ Π5 πταίαπα πάσχίς ὈἨχεῃ, οί 

προσίαπίαπα Ρεᾷες πιοία (περίάαηία πἰσαπίες. 

14. Τι Τ]ιθςδα]ία ἰαπίαπι απεία Γπεγας ςαἰίαίονίῶ οχογοῖ- 

{α[ῖο, αἱ 505 ἆπσος οἱ Ῥτορισηαίογες Ῥναρι]ες ἀἰσεγοπ! : 

Ιπαἰσαπία πε 1ιιά, ςἰαίπαγπα ΙΠΣΟΤΙΡΙΙΟΠΕΣ, απας στὶς [ουῇ]- 

Ῥι5 οϐ ΤοΠ1 Ώθπο σοδίαπα Ρο5αεγε, Ε]ορῖί οπῖπι, αἲἲ απα, ργα- 

«α]θνη οἴνίίας : οἱ ταδης, ΠαΠοπί 5ἰαΐπαπα 4οδΙ ρορυ]ης 

Ῥοπε 5αλαία ρισπᾶ. 

15. Οππῖο ἀῑεογο αποᾶ Ππ]α απΠαπα Ἰπγεπίτο Πη]]α οε 

«πο »ααίἴοπο, αππΙά. Πθπιρο ΟΓρµους5 εἰ Μάρως, ααἱ 

ορπηῖ ιαπ! Π]α αἰαίο 5αἰίαίοτες, εα οοηςεϊμπερῖηῖ, ἱαπαπαπα 

ρολο η. απἰά ἀπ Π]αᾶ ποσα ἴπ Ἰερίρις Ροπερίος 

αἱ οπή ΤΕΥΓΠΠΙΟ οἱ φαἱ{α[ἴοπο Ἰοπιῖπος ἸπΠαχοπίαν. Ἠεηι 

Ίία 5ο Ἠαμθτα, ἴρδα απἱάσηι ουσία {ασοτο ορογίεί, Ρτορίος 

ΠΟΠ. Ππ]αίο5 : αἲ ἰαά οιηπος απάἰπηί, 605 σπἱ οπποῖαπΕ 

πηγδίοτία, « οχίτα 56µ [ογα5 δα]ίατο » γα]σο ἀῑο 

16. Τη Ώε]ο απίθη ποιο 5ασπϊβοῖα 5ἵπο 5αἰα[ἴοηε Ρεγᾶ- 
σοβαπίας, 56ᾷ οι Ἴας εἰ οππη πηδίζα Περαηί. Νεπιρε 

ῬθγογΗὴ οπου εοηνοπ]εηίος αἲ Πίαπα ας ο ]λαΤα η ρα 

απἰάσπα ασεβαηί «ποτεας, Ραγπι γετο οπηίαα οἱ ΠΟΙΟΣ. 

Ρυοίραπί γα ίαπ[ἰςνἰπαῖ εκ ΘΟΓΙΠΗ ΠΠΠΊεΤΟ ἀε]εο. ατ- 

πηῖπα, Ἰσίίωτ 5οπρία, 5. οἸοτῖς γοσαραπίης Ηγρονο]ομιαία, 

απαἸαπα Ῥ]οπα ο5ί Ροεςὶ» Ἰγτῖσα. 

17. Εί ααἰᾶ ΟΥ 005 ΗΡὶ 6ΟΠΙΠΠΟΙΠΟΤΟ, απαπη εἰίαμα Ίπ41, 

Ροδίαπαπα. ΠΙάΠθ 5ιγοχογπηί, αἀογεηί ΒΟ]ΕΙΗ, ΠΟΠ αἱ Π05, 

απ πθὶ Παπ Πὰ ππηα5 οσομ]α(1, Ῥεγ[οοίαη Ρυ(απ1η5 α ΠΟΡΙ8 

6956 αΔοιάΠΙΟΠΕΙΗ : 5ο, φίαπίος ΠΠί ἵπ οιἱοηίοηι 60ΗΥΘΙΙ 

φα]ίαίίοπο 3οοπι φα]αίαηί, 5Ποπίίο οοπ[ουηαμίος 56 6ἱ ἀ4εἱ 

Ε{ Ίο οί Ππάσγαπα αἀονα ο, 
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βυσία. 
ἀρχομένης καὶ δυοµένης τ τῆς ημέρας. 

18. Αἰθίοπες δέ γε καὶ πολεμοῦντες σὺν ὀρχήσει 

τὸ δρῶσι, χαὶ οὐκ. ἂν ἀφείη τὸ βέλος Απίον ἀνὴρ 

ἁγὼν τῆς χεφα ϊς --- ταύτῃ γὰρ ἀντὶ φαρέτρας 

χρῶνται περιδέοντες αὐτῃ ἀκτινηδὸν τὰ βέλη -- εἴ μὴ 

πρότερον ὀρχήσαιτο καὶ τῷ σχήµατι ἀπειλήσειε καὶ 

προεκφοθήσειε τῇ ὀρχήσει τὸν πολέμιον. 

19. Ἄξιον δὲ, 
διεζεληλύθαμεν, χαὶ ἐς τὴν γείτονα αὐτῶν Αἴγυπτον 
καταθηναι τῷ λόγῳ: δοχεῖ Ὑάρ | μοι ὃ παλαιὸς ον 

καὶ Πρωτέα τὸν Αἰγύπτιον οὐχ ἄλλο τι ἢ ὄρχηστ 

τινα Ὑενέσθαι λέγειν, μιμητικὸν ἄνθρωπον καὶ πο 

πάντα σγηματίζεσθαι χαὶ µεταθάλλεσθαν δυνάµενον, 

ὥς καὶ ὕδατος ὑγρότητα μιμεῖσθαι χαὶ πυβὸς θξύτητα 
ἐν τῇ τῆς κινήσεως σφ φοδρότητι καὶ λέοντος ἀγριότητα 
χαὶ παρδάλεως θυμὸν καὶ δένδρου δόνηµα, καὶ ὁ ὅλως ὅ ὅ 

τι καὶ θελήσειε. ὍὉ δὲ μῦθος. παραλαθὼν τ πρὸς τὸ 

παραδοξότερον τὴν φύσιν αὐτοῦ διηγήσατο, ὡς γι Ίνο- 
μένου, ταῦτα ἅπερ ἐμιμεῖτο" ὅπερ δὲ, χαὶ τοῖς νῦν ὁρ- 
7ουμένοις πρόσεστιν. Ἴδοις δ᾽ ἂν οὖν αὐτοὺς πρὸς τὸν 

αὐτὸν καιρὸν. ὠχέως διαλλαττομένους καὶ αὐτὸν ες 

Φουμένους τὸν Πρωτέα Εϊκάζειν δὲ χρὴ καὶ τὴν 

Ἔμπουσαν τὴν ἐς µυρίας μορφὰς µεταθαλλομένην 
τοιαύτην τινὰ ἄνθρωπον ὑπὸ τοῦ μύθου παραδεδόσθαι. 

90. ᾿Επὶ τούτοις δίκαιον μηδὲ τῆς Ῥωμαίων ὀρχή- 
σεως ἀμνημονεϊν, ἣν οἳ εὐγενέστατοι αὐτῶν τῷ πολε- 

μικωτάτῳ τῶν θεῶν Ἄρει οἳ Σάλιοι καλούμενοι ---- 

σος 
ἐπεὶ τὴν Ἰνδικὴν χαὶ τὴν Αἰθιοπίαν 

Ἱερωσύνης δὲ τοῦτο ὄνομα ---- ὀρχοῦνται σεμνοτάτην τε 

ον καὶ ἱερωτάτην. 
.. Βιθυνὸς δὲ μῦθος, χαὶ οὗτος οὐ πάνυ τῶν Ίτα- 

ο σαροή ἄλλάτριος . τὸν ο απονὸ δαίμονα πολεμιστὴν, 

τῶν Ἰδαίων Δακτύλων τοῦτο 

ἔργον πεπ τοιημένων τὰ ἐνόπλια παιδεύειν, παραλαθόντα 
παρὰ τῆς Ἡρας τὸν Ἄρη, σκληρὸν δὲ 
καὶ . τοῦ μετρίου ο αν, μὴ πρότερον ὅπλομα-- 

-. Ν γεῖν διδάξαι, πρὶν τέλειον ὀρχηστὴν ἀπειρ Ἱάσατο" χαὶ 

τῶν ΤΕ ιτάνων οἶμαι ἕνα Ἆ 

ον τν 3 
παιοα μ.εν ΕΤ» 

ἐπὶ τούτῳ καὶ μισθὸς αὐτῷ παρὰ τῆς Ἕρας ἐγένετο, 

δεκάτην ἀεὶ τῶν ἐκ πολέμου περιγιγνομένων τῷ Ἄρει 

ο Ω αὐτοῦ λαμθάνειν. 

. Τὰ μὲν Ὑὰρ Διονυσιακὰ χαὶ βακγικὰ οἷμαί σε 

μὴ περιμένουν! ἐμοῦ ἀκοῦσαι, ὅτι ὄργησις ἐχεῖνα πάντα 

Ἐν" τριῶν Ὑσῦν οὐσῶν 
ς 
δαχος 

ἄ ποντες 

τῶν γενικωτάτων ὀργήσεων, 

ἐμμελείας, οἳ Διονύσου 
/ , 5 , ο ο. 

οἵ σάτυροι ταύτας Εεφευρόντες ἀφ᾿ αὑτῶν 

πο χαὶ σιχινίδος χαὶ [ο] [ο] 
τ 

Εἴο] ϊ 

ἑκάστην ὠνόμασαν. Ἰκαὶ ταύτῃ τῇ τέχνη χρώμενος 
ὃ Διόνυσος Ἐυρρηνοὺς χαὶ νδοὺς καὶ Λυδοὺς ἐχει- 

βώσατο χαὶ φΌλον οὕτω μάχιμον τοῖς αὐτοῖς θιάσοις 

ος 

25. ὥστε, ῶ θαυμάσιε, 

ρεῖ ο ἐπιτηδεύματος σουτ 

. 
ὅρα μὴ ἀνόσιον η χατηγο- 

ε ἅμα καὶ μυστικοῦ καὶ το- 
σούτοις θεοῖς ἐσπουδασμένου καὶ ἐπὶ τιμῇ αὐτῶν ὃρω-- 

µένου καὶ τοσαύτην τέρψιν ἅμα καὶ παιδιὰν ὠφέλιμον 

παρεχοµένου. Θαυμαάζω δέ σου κἀκεῖνο, εἰδὼς ὍὉμήρου 

ΧΧΙΠΙ. ΡΕ ΦΑΙΤΑΤΙΟΝΕ. 

Διὸ καὶ τούτοις ἵλεοῦνται τὸν θΞὼν δὶς καὶ | εἳ ειοηῖ εἰ 5αοηβείαπα : 4παγὸ δἴἴαπα 5 Τορας Ρί5 ΡίαζαΠί 
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ἀσσσα, {ανα ἱποῖρίοπίε ἀἱς, ἴππι οσσἶάεπίο. 

18. «Ἐἰπίορο απίεπα, απ ἀ απ γα Παππή, 6ΗΗΗ. 5αλία- 

Ποπο Ίου βαοϊαηί: πε(ιθ εηϊςο{ 5ασιίίαπι γἷε «ίορς οαΡρΙίε 

αὐ]αίαπα (Ἴχου οπίπα αἰππίην Ῥτο ῥματείτα, Ταδίοραα Ἰηδίατ 

κασίια5 οἳ οἰπομιπροποπίος) , πἰ5ί κα]ίαγοεῖί ριῖα5 οἱ μαθίία 

50 ΠΙΠΔΜ15 δέ, εἴ 5αΠαἴοπο Ποδίειη απία {επενῇ. 

19... Ορεγα Ῥγείπα απίθπα οδέ, απύτη Τηάίαμα οἱ Ιο- 

Ρίαπα ρεγασγαγοτίπα5, οίαπα ἵπ νἱοίπαα Ἠ]ς Ἠσγρίπιη ογᾶ- 

ἴοπα. ἀεσορηάσιαο.  Ὑἱάδίαι οπἴπ πμ απίίαπα Γαρη]α 

Ῥτοίοιπι 4ποαπθ «Ἐσγρίυπα η αἰπά απαπα. αἱ{αἴογέΠα 

απσπάαπι ϱαΐςςε ἀΐσογα, γίταη Ἰπίαμα! [αομ]ίαίο πιαρια Ρυ0- 

αἴανα, απϊ αᾱ βσιτας 56 ΟΟΠΊΡΟΠΕΤΘ ΟΠΊΠΟ5 6{ πιπίαιο 1Ἡ 

οπιηία Ρο55οί, αἆθο αἱ αᾳαα; Παχαπα Πιορίίαίεπα Ππηίαγείαγ 

οἱ οο]ογ](αίοπη. Ἰσηίς πποία5 γδ]οπεηίία, οἱ Ἰεοπίς Γο[ᾶ- 

ἴοπα, οἱ ρατασ]ῖ ἱτασππαίαια, οἱ ααἰἰαἰίοπεπα ατροιῖς, εί 

απἰοφμ]ά ἀεπίαιο νο]. δε. [αρα] θα ρανίε Τε ἄ55ι- 

ππθης, απα οιαί αὐνηήγα ου, παίαγαπα οἶας Ίία πααθαί 

απαδί Πετοί Π]α οπηία αμα Ἰππαραίαῦ: ααοα. μ5 εἴαιη, 

απϊ ππμο φα[ίαηί, ποδί,  γἱάσας οπίπι 1ος ασε Γεμ- 

Ῥουο οδ]αῖίου ἱπππππίαν!, ἵρρυπηφιε ορπια]αἲἳ ΡγοίευΠ]. 0011” 

Πσοτε Πϊοσί, Ἰπρι5αΠα οἱίαπα Π]απα ἴπ 5οχοθηίας δρεεῖος γεν 

5ο]ίαηα, αχ ο0 ἄρηοτο πιπ]ίσγοτη α [αρα]α ο5δα {ναδΠίσηι. 

90. Ῥιτοίαι Ἰσο Πε(ιθ ἨοιπαπογΙπι φαἰίαίίο ορ]νίοπα 

Ρναἑογπη( {σπα οδί, 4πάπα σοπογοδὶςεἰπαὶ Ἠβογη γπῖ, 41 

αῑσίῖ (ααα" φασενάοῖ αρρε]ίαί{ο οί)», ἀθοναπῃ Ῥο]ἱοοςίες]- 

πιο, Μαν, οὔδμΠῖ, συαγἰδείπιαπη 5αΠοΙςςΙπαΠ](υθ. 

91. Ῥίειγπα απίο [αρι]α οδί, οἱ ἰδία αὐ Τα]ίοίς ΠΟΠ. 

ΠΗΜΤΕΙΠΙ αὔΠοιτθής, σα. αἶαπί Ῥηίαραν, ΡεΠαΓοΓοπη σοηΠΗ, 

Τ[ίαπαπη, Ρίο, απαπι απ! Ώασ(γ]οναπη Τάσογαπι, ἀἰκοῖρ]ίπα μι 

τργαμά1 «Αγπι ΡΓΟ[ΟΣΣΟΓΙΠΙ, ποεδρίι ἃ ΠΠΟΠΟ Μανίεπ, 

Ῥαδγαπη Π]απα απἶάεπα αἀ πιο, 5εᾶ ἀπάΠα οἱ 51ρΓά Πιο ΗΠΑ 

νπ]θαι, ΠΟΠ. ρῖας αγηηῖς Ρασηαγα ἀοθμ]ςδσθ, 414Π1. 5α114- 

{ογθπα Ρει[εσίαπα γοβἰαϊςςαί. Ἠας ἆε Τε εἴἶαπα 1ΠΕΓΟΕΣ ΗΗ 

ἃ ηποπο αθραία, αἱ ἀδοϊπιαϊα. 5ΘΙΠΡΟΝ 6ο ΓΙ, απ 48 

Ῥο]]ο αἆ Ματίεπα ρογγοπ]τοπί, 4Ώ εο ασθἱρεγοί. 

2». Πιοπγδίασα οηΙΠα δἱ Βαοσ]ίοα ΠΟΠ ΡΗΐο {ε εχδρεοίαγε 

υἳ οκ πιο αάῖας ςαλἰαίἴοπεπα Γαἱ55ο Π]α οπηπία. Θπά επῖπα 

{πῖα ΦπΠΊη]α 6οπεγα ο55οηῖ, κα]αίἰοπίς, Οοτάαχ, ῬΙοϊπηῖς εξ 

Ἐπηηε]ίας πἰπίς(εῖ Πϊουγςί βαΐγτ Ίαν Ἰηγεπίας ἃ 56 ποπηῖ- 

πατιΠέ δἱησα]ας. Εί ηας αγία πδας Ῥίοηγδας ΤγΙΓλοΠος οἱ 

Τηά05 αἱ 1,γάο5 ἀοπηπίέ, εἰ σοηίεπα αἆθο ραςηᾶσθια ἠδάειι 

ἡμαδίς Ιπάιοεπαϊς 5αβερῖέ. 

93. Ου 4 αμα ἵία 5ἰπέ, γὶς αἀπαϊταβ]]ς, γῖάο πε Ἱπιρίπίη 

ΦΙΐ{ αοοιςατο εἰάίππι ἀῑνπαπα, ςἴπια] οἱ πιγΣίῖοιπα, αἱ α [οί 

αἲϊς οα]ίαπα, οἱ σος ]ογαπα Ποπογί εχοτοσίας, εἰ {απίαπι 

ἀο]εσίαίίοπεπι 5ἴπα] οἱ α]επα Ἱάδύπῃ Ῥγαβεί. ΜΙΤΟΓ Υειο 

Ἠ]απα εἰῖαια ΤαΠΙΟΠΕΙΗ {πα Πῃ, άΠΠΤΗ απηαίογεπῃ {ο Ηοππειί αἰαιιΕ 



850 ΧΧΧΙῃ: ΠΕΡΙ ΟΡΚΧΗΣΕΟΣ. οἱ -- (1: τοι - ορ) 

αἱ Ἡσιόδου μάλιστα ἐραστὴν ὄντα σε --- αὖθις γὰρ { Ηονίοᾶϊ ἱηρηϊηηῖς ΠΟΡΙΠΗ («ασδη θΡΊΠΙ πά Ρορίᾶς τοᾷσο), (πο - 

ἐπὶ τοὺς ποιητὰς ἐπάνειμι -- πῶς ἀντιφ ρῤέγγεσθαι 

ἐχείνοις τολμᾶς πρὸ τ τῶν πάντων ὄργἼσιν ἐ ἐπαινοῦσιν ὅ 

μὲν γὰρ Ὅμηρος τὰ ἥδιστα καὶ κάλλιστα καταλέ Ίων, 

ὕπνον καὶ φιλότητα καὶ μολπὴν καὶ ὄρ) ος ταύτην 

μόνην ἀμύμονα ὠνόμασε, προσμαρτυρήσας νὴ Δία καὶ 

{ πρόσ- τὸ ἠδὺ τη μολση, ἅπερ ἀμφότερα τῇ ὀρχηστικῇ 

εστι, καὶ ᾠδὴ ες καὶ ὀρχηθμὸς ἀμύμων, ὃν σὺ 

νῦν μωμᾶσθαι ἐπινοεῖς Καὶ πάλιν ἐν ἑτέρῳ μέρει τῆς 

ποιήσεως" 

”Άλλῳ μὲν γὰρ ἔδωχε θεὸς πολεμήτα ἕ ἔργα, 
ἄλλῳ δ᾽ ὀρχηστύν τε καὶ ἵμερόεσσαν ἀοιδήν. 

Ἡμερόεασα γὰρ ὡς ἀληθῶς ἡ µετ ὀρ) 

δὗρον θεῶν τοῦτο κάλλιστον. Ἰαὶ ἔ 

ρηκὼς ὁ Ὅμηρος τὰ πάντα πράγματα, πόλεμιον καὶ 

εἰρήνην, τοῖς τοῦ πολέμου μόνα ταῦτα ὣς ώλααα ἂν- 

τιτεθεικέναι. 

94. ὍὉ δὲ 

ἰδὼν αὐτὸς ἕωθεν εὐθὺς ὀρχουμένας τὰς Μούσας ἐν ἀρχῃ 

τῶν ἐπῶν τοῦτο περὶ αὐτῶν τὸ µέγιστον ἐγκώμιον διη- 

γεῖται, ὅτι «πε βικρήνην ἰοειδέα πόσσ᾽ ἁπαλοῖσιν ὀρχεῦν- 

ται» τοῦ πατρὸ ς τὸν ῥωμὸν περιχορεύουσαι. Ἀλλὰ σὺ 

μὲν, ὦ γενναῖε, μονονουχὶ θεομαχῶν ὑθρίζεις εἲς τὴν 

Ἡσίοδος οὐ παρ ἄλλου ἀχούσας, ἀλλ’ 

ο ασπκς 
95. Ὁ Σωκράτης δὲ σοφώτατος ἀνήρ σε γε πι- 

στευτέον τοῦτο περὶ αὐτοῦ λέγοντι τῷ Πυθίῳ --- οὐ 

µόνον ἐπήνει τὴν ὀρχηστικὴν, ἀλλὰ καὶ ἐκμαθεῖν αὐτὴν 

ἠξίου μέγιστον ἀπονέμων εὐρυθμίᾳ καὶ εὐμουσία καὶ 

ρε, ἐμμελεῖ καὶ εὐσχημοσύνῃ τοῦ κινουµένου, καὶ 

οὐκ Ἠδει το Ἱέρων ἂνὴρ ἓν τῶν σπουδαιοτάτων µαθημιά- 

των καὶ τοῦτο ἠγούμενος εἶναι: καὶ ἔμελλέ γε ἐκεῖνος 

περὶ ὀρχηστυκὴν οὐ μετρίως σπουδ δάστσθαι, ὃς Ὑ' καὶ τὰ 

μικρὰ οὐκ ὤχνει μανθάνε ιν, ἀλλὰ καὶ εἲς τὰ διδασκα-- 

λεῖα τῶν | αὐλητρίδων ἐ ἐφοίτα καὶ παρ᾽ ἕταίρας γυναικὸς 

οὐχ. ἀπηξίου, σπουδαϊόν τι ἀχούειν τῆς Ἀσπασίας. Καί- 

τοι ἐκεῖνος ἄρτι ἀρχομένην ἑώρα τότε τὴν τέχνην καὶ 

οὐδέπω εἰς τοσοῦτον κάλλος δη θρωμόμμ. 

νῦν ἐπὶ . ἔγιστον αὐτὴν προαγαγόντας ἐθεᾷτο, εὖ οἴδα, 

πάντων ἂν ἐχεῖϊνός γε ἀφέμενος μόνῳ τῷ θεάµατι τούτῳ 

τὸν νοῦν ἂν προσεῖχε χαὶ τοὺς παῖδας οὐκ ἂν ἄλλο τι 

Τι δὲ τοὺς 

αν αὐτοῦ ἐδιδάζατο. 

: Δοχεῖς δέ µοι, ὅταν κωμῳδίαν καὶ τραγφδίαν 

.. ἐπ ιλελῆσθαι ὅτι καὶ ἐν ἑκατέρα ἐχείνων 

ὀρχήσεως ἴδιόν τι εἶδός ἐστιν, οἷον τραγωῇ μὲν ἡ ἐμμέ- 

λεια, κωμῳδικῇ δὲ ὅ κόρδαξ, ἐνίοτε δὲ καὶ τρίτης σιχι- 

λος προσλαμθανοµένης. Ἐπεὶ δὲ καὶ ἐν ἀρχἩ Γπροετί- 

µησας τῆς ὀρχήσεως τὴν τρα Ἰῳδίαν καὶ κωμῳδίαν καὶ 

αὐλητὰς πυκλίους χαὶ κιθαρῳδίαν ἐναγώνια ταῦτα καὶ 

διὰ τοῦτο σεμνὰ προσειπὼν, φέρε νῦν ἄντε ξετάσωμεν τῇ 

θρχήσει ἕκαστον αὐτῶν. Καΐτοι τὸν μὲν αὐλὸν, εἰ δοχεῖ, 

καὶ τὴν κιθάραν παρῶμεν : µέρη γὰρ τῆς τοῦ ὁρ γηστοῦ 

ὑπηρεσίας καὶ ταῦτα. 

97. Τὴν τραγῳδίαν δέ γε ἀπὸ τοῦ σχήματος πρῦ-- 

τον χαταµάθωμεν οἵα ἐστὶν, ὡς εἰδεχθὲς ἅμα καὶ φοθε- 

πιοᾶο εοπἰγαάἰσθγα Π]ῖς απάθας, 5αίαἴοποια απίο οπηία 
ἸαυδσηΗθις.  Εἰεπίπι Ἠοπηθγὴς αγ] ςσίμα οἱ ποσο Ία 
ἆ μπα οπατγαί, ΦΟΓΗΠΗΠΗ θἱ ΑΠΙΟΓΘΠΙ οἱ οαη{ή. οἱ φα]ίαί[ῖο- 

ἨΘΗῃ, 50]αΠῃ απο ποπα]παγ]ξ « ΓοργεμθηςίοΠίς ενρονίθπα» φαῖ 

Ἠεγο]ε εἴαπα θπανΠαίθηι 5ο. (ο ηιοπῖο οαηίαϊ ὔριαίς 

αποΓΗΠΗ ΠΙΤΙΠΊΠΗ6 54Π68 5ααἰοτία αἲθςί, οππα οπη{5 ἁμ]- 

οἵδ, ἴππι φα]ία[ῖο τορτεμεηςίοπίς οχρθν», 4.ΠΗ Τὰ ΓάΠΊΘΗ 

ηηπο τοροθπάσγε αιάες. Εί τ1δι5 ΤΠ αἴῖα ρατία 5158 Ρ08- 

5605: 

Τξίαπι παππΠαθ ἄει» οοποῖηπαί{ Ῥε[ΠΠροϊεπίοπα, 

Ἠαπο αΠαπι οποτοσααε οἱ οαηία5 απιαβῖς οτπαί. 

Απιαιῖς οηίπα ΤεΥθτα οαπίας 6ΙΠα 6μογθα, αἱ ἀοπαπη ἆθο- 

ΤΙΠΑ Ίου ρ]οΠεγπΙΙπῃ. ΕΙ νἰάεί ΤΠ 6ἶαδςες ἆπας ἁῑν]- 

«ἶςσσα ΗΟΙΠΕΤΗΣ τες ΟΠΊΠΕΣ απεηζα5., µ6]άΠ1 οἱ ρασεΠα , ας Ῥε]- 

Ἰἱοἱ5 τεῬι5 5ο]α Ἠσρο {απαπαη ρ]έογοῖπ]α ορροδιἱς5θ. 

24, ΗἨεδίοᾶις Υοτο, (πϊ ποη απά]ςδεί αὐ α1ἴο, 5εά Ίρ5ε τ]- 

ἀῑδδοί πηαπο 5{απη 5α]ίαμίες Μδας., ἵπ ῥηποῖρῖο σα νηη]ηῖς 

απο παν ΊΠΙαΠΙ 6αγάΠα Ἰαπάεπα επατταί, αποᾶ 

Οσγπ]εαπι οἶτοα Γοηίοπι {θηετο Ῥεήε ςα]{απί, 

εἰ ραΐτῖς οἴγοαπα ἀποἰαπέ αἰίατε Πογεας. 

Αί {α, 6ΕΠΕΥΟΣΘ, {απίππα ποπ ἆθος οΡΡιΙσηᾶἩ5. οοΏ [ΠΠΙΙΙΟ56. 

ου 5α[α[οτῖα ασίβΒ. 

96. Αἱ δοσγαίΐες, γῖν 5αρίοηιςαίπηας, 5ἱ απἱάθπι Πάες Ἰια- 

Ῥεπᾶα ἀἱσση[ί Ἀος ἄο Ίρ5ο ΡΥΙΠίο, ποπ Ἰαιάσβαί πιοᾶο. φα]- 

ια{ογίαπα, 5οᾷ, ἀϊδοστα οἴῖαπα Ἰ]ατη ορεγο; Ῥτοβυπι ρη/{αβαξ, 

απ! ρΙατπαπη (πρησταί οοποϊηπ[(α 1, οἱ πιαδίεα; γεηηίαι1, 

οἱ παπηοτοςῖς πιοίῖρας.,, οἱ ἀθοσηίῖ Ἱπίον πιογεπάπα Παρ 

πθο Ῥηάσβαί γίταπα ΕΠ6ΙΑ, απο 4ποΠιο ἀῑδοίρ]ίπαπα εκ Πς 

6556 Ῥπίαγο, 4105 ΦΙΠΊΠΠΟ ΟΠΗ 5{Η410 δἱηί ἱτασίαπᾶς. Νες 

πηοθϊοστ](ος 1] αἴτοα φαλίαίοτίαπα οἸαβοταίαγας εταί, απῖ 

Ραϊγα οἵαπα Ἱπιρίστο ἀἰδορτεί, απἴπ. Ερίοϊπαγατη 5εμο]ας [06- 

αποπίατοί, οἱ α πηπ]ίεγα Πηογεἰχῖσα, Αδραδία, στανε φπἱά ἆαπι 

απάῖτο πον ἀοβϊσπατσίαν. ΟΠαΠάΙΑΙΗ 1ο παξορηίειη ΠΙοάο. 

γίᾶσβαί αγίοηα, οί ποπάιπα αἲ (απίαπα Ῥυ]οαάἴποπα φας 

αγησυ]ῖς οπιηῖρι5 Ρογ[οοίαπι. 81 γοτο εος γ]άϊ5εί, απ πυπς 

πα ΒΗΠΗΠΙΙΠΗ 6ὖΠ1 [αδσίαπα ογοχοτηη!, οππίρης Πα, Ῥεπε 

πονῖ, το]ἱεῖς,, 5ο]ἱ ηῖο 5ρθείασπ]ο αἀγοι[ήδδεί αΠΙΠΙΠΠΗ, Ἠθ- 

απο αἰἴαά απἱοπααπα Ρπθγος ἀοσονί ]η5ρίςδεί Ρας. 

2ϱ, Ψἱαουῖς απίθπα, αππη οοπααραἶαπα [αι άα5 οἱ {γασα (απ, 

οῬ]ία5 6556, οιίαπι ἵπ ππασαασιθ Π]αγπα 54011 αποδἁαπι 

ςα]ίαἰἰοπίς σοηι5 Ίπεσδο, ΠΕΠΠΡΟ ἰνασίος Ῥου5ί επι 4πρ 

Ἐπιπηθ]ία γοσαίας, οοπηῖος απίοπι Οοτάασεα :. Ππίεγά πι 

γοιο {θγῖαπα 4ποπποθ, ἁδδυπιία ῥἰοϊπηίάς. ΟπΠ1 γεῖο πη 

Ῥεϊπαϊρίο οἴῖαπα η (α]ουῖς 5αλαμΙοπί ἱταρσάϊίαπα εἰ οοηλα”- 

ἁἴαπα, οἱ Ί]ος ἵη οἴγοι]ῖς ΕΡίσίπες, αἱ οἰ(παγαάογυπα απἴενα, 

σι οργιαπηἰηῖς πια(ογίοσα. Ῥγρουί εἰ οϱ 14 γρδιπα Ἠοπεδία 

οἱ στανῖα αὖς ία αρρε]ίαία 5αη{ : ασο ]απ1 6ΟΠΙΡΟΠΑΠΩΙΣ ΠΗΠΣ 

Πποᾶσπθ θογΙΠὰ οἳΠῃ 5αἱίαοπθ.  Οπαπαυᾶπι ερίαπα ο μα 

τη, ςἳ γιάείης, ῥγοίευπη{απηα5: Ρα5ΐε5 οηίπι ἰ5ίῶ απο: 

απο π]ηϊςίοηῖ φαμα{ουίς. ] 

97. Ἐγασαάϊαπα Υοτο Ῥείπηιπα αἲ Παβίέα 5πο, αὐαΙ15 αἱ, 

οοπίοπηρΙοπηας : απᾶπα. οάἱοσαπη εἶπια] εἰ {επηίή]ο 5ρθ0ἵά: 

ι 



τ. οος - 557) ΧΧΧΙΙΠ. 
ει ο ς / ν 

µα εἰς μηκος ἄρρυθμον ἠσχκημενος αεροσε 

στ 

θάταις ὑψηλοῖς 

νατεινόμενον ἐπικείμενος καὶ στόμα χεχηνὸς πάμµεγα 
/ 

τοὺς θεατὰς. ἐδ λέγειν προστερνίδια 

ὧν Ὁ α. ο» Ἔ - 

ο» ως 

[πν ασι 

Ἐν Αν ος χαταπιόμ.ενο 
καὶ προγαστρί ια. προσθετὴν χαὶ ἐπιτεχνητὴν παχύ- 

ητα προσποιούμενος, ἆ ὡς μὴ τοῦ μήκους Ἡ ἀρρυθμία ἐ ἐν 
ιεπτῷ μᾶλλον ἐλέγχοιτ ο: εἴτ᾽ ἔνδοθεν αὐτὸ ς πεχραγὼς, 

3 Ν 

αυτὸν ἀνακλῶν καὶ κατακλῶν, ἐνίοτε καὶ περιάδων τὰ 
λ μθεῖα, καὶ τὸ δὴ αἴσγχιστον μελῳδῶν τὰς συμφορὰς 

΄ Ν ὴ 
χαὶ µόγης τῆς φωνῆς ὑπεύθυνον παρέχων ἑαυτόν τὰ γὰρ 

ας ς ας 
ἄλλα τοῖς ποιηταῖς ςἐμέλησε πρὸ τ πολλοῦ ποτε Ἰδνομενοις : 

καὶ μέχρι | μὲν Ἄνδρομάχη τις ἡ Ἑχάθη ἐστὶ, φορητὸς 

ἡ ᾠδῆ, ὅταν δὲ Ἡ ρακλῆς αὐτὸς εἰσελθὼν µονφδῃ ἐπι- Ἰ 
λαθόµενος αὑτοῦ καὶ μήτε τὴν λεοντ ἣν αἰδεσθεὶς μήτε 

- , 
τὸ ῥόπαλον ὃ περίχειται, σολοικίαν εὖ φρονῶν εἰκότως 

} 

«-. ὧν ὃν « . 

φαίη ἄν τις τὸ 7 πραγμα. 

38. Ἰαὶ γὰρ αὖ, ὅπερ ἐνεχάλεις τῃ ὀρχηστυῦ, τ τὸ 
ἄνδρας. ὄντας γυναῖκας μιμεῖσθαι, χοινὸν τοῦτο χαὶ τ' 

τραγῳδίας καὶ τῆς κωμφῳδίας ἔγχλημα ἂν εἴη" πες 

γὸῦν ἐν αὐταῖς τῶν ἀνδρῶν αἳ γυναῖκες. 

99. Ἡ χωμµφδία δὲ καὶ τῶν προσώπων αὐτῶν τὸ 

χαταγέλαστον µέρος τοῦ τερπνοῦ αὑτῃ νενόµιχεν, οἷα 

Δάων καὶ Τιθίων καὶ μαγείρων πρόσωπα. Τὸ δὲ τοῦ 

ὀρχηστοῦ σχημα ὥς μὲν κόσµιον καὶ εὐπρεπὲς οὐκ ἐμὲ 

(ρὴ λέγειν" ὃῆλα γὰρ τοῖς μὴ τυφλοῖς ταῦτα. Τὸ δὲ 

πβόσωπον αὐτὸ ὡς κάλλιστον καὶ τῷ) ὑποκειμένῳ δρά-- 

ματι ἐοικὸς, οὗ χεχηνὸς δὲ ὥς ἐχεῖνα ἀλλὰ συμμεμυχός: 

ἔχει γὰρ πολλοὺς τοὺς ὑπὲρ αὐτοῦ βοῦντας. 

90. Πάλαι μὲν γὰρ οἵ αὐτοὶ καὶ ηδον καὶ ὠρχοῦντο" 

Ἱτ᾽ ἐπειδὴ κινουμένων τὸ ἆσθμα τὴν ᾠδὴν ἐ ἐπετάραττεν, 

ών. εδοξεν ἄλλοις αὐτοῖς ὑπάδειν. 

η] 

Αἲ δὲ ὑποθέσεις κοιναὶ ἄμφοτέροις, καὶ οὐδέν τι 

δι --- τῶντ τραγικῶν αἳ ὀργ: ηστικαὶ, πλὴν ὄτιποι- 
πιλώτεραι αὗται καὶ πολυµαθέστεραι καὶ µυρίας µετα- 

θολὰς ἔχουσαι. 
85. ἴὶ δὲ μὴ ἐναγώνιος ᾗ ὄρχησις, ἐκείνην εἶναί 

φημι αἰτίαν, τὸ δόξα τοῖς ος μεῖζον καὶ σε- 
βδότερον τὸ πρᾶ Ύμα ἡ ὥστε ε τασιν ης ἴσθαι. Εῶ 

έγειν ὅτι πόλις ἐν πο τοῦ Ὁ Χαλκιδοοῦ γένους 

ἀρίστη καὶ τοῦτο ὥσπερ τι χόσµηµα τῷ παρ αὐτοῖς 
ἀγῶνι προστέθειχεν. 

89. Ἐθέλω δέ σοι ἐνταῦθα ἤδη ἀπολογήσασθαι ὑπὲρ 
τῶν παραλελειμμένων τῷ λόγῳ παμπόλλων ὄντων., ὡς 
μὴ δόξαν ἀγνοίας ἢ ἁμαθίας παράσχωμαι; οὐ γάρ µε 

λέληθεν ὅτι πολλοὶ πρὸ ἡμῶν περὶ ὀρχήσεως συγγεγρα- 
φότες τὴν πλείστην διατριθὴν της Ίραφ Ὡς ἐποιήσαντο 
πάντα τῆς ὀρχήσεως τὰ εἴδη ἐπεξιόντες καὶ ὀνόματα 

αὐτῶν καταλέγοντες χαὶ οἵα ἑκάστη καὶ ὑφ᾽ ὅτου εὑρέθη, 
πολυ αθείας ταύτην ἐπίδειξιν ἠγούμενοι παρέξευ». Ἐγὼ 
ὰ μάλίστα μὲν τὴν περὶ ταῦτα φιλοτιµίαν ἆ ρα 
λόν τε καὶ ὀψιμαῦῆ καὶ ἐμαυτῷ ἄχαιρον οἴομαι εἶναι 
καὶ διὰ τοῦτο παρίημι. 

84. Ἔπειτα δὲ κἀχεϊνό σε ἀξιῶ ἐννοεῖν καὶ μεμνη- 
απθαι, ὅτι µοι νῦν οὗ πᾶσαν ὄρχησιν πρόκειται γενεαλο- 

ἐπ οχούµενος, πρόσωπ τον ὑπὲρ χεφαλῆς 

ΡΕ ΡΑΓΤΑΤΙΟΝΕ. 28-- 84. ερη .νλ» 

ομ]αα ἵπ. ἸοησίιαζἹπομα. ἹποοΠοΙΠΠα Μη οχομ]{5 Ἠομ]ο, ο0- 

Ημανηῖς ηγεσία αλῖδ, Ῥογδοπαπα Ἱππροσίίαπα 6οἵοη5, απ 

υ]ίτα εαρι{ οπ]ησαί, οἱ ο5 ἸαΜἱςςίηιο Ἰήαῃς., απαδί ἀσνοναίιι- 

5 ε59εί 5ρεοἰαίογος : οπηίο ἀῑσθιο απίορεσίοτα]ῖα αἱ αη- 

ἰεγοπίτα]ία, α5οἰμοῖαπα οἱ αγΠΠβοΙα]επα ουαςς [θα α5δΙπιοης, 

πο Ἰοηβ[αἴηῖς Ἱποοποϊηπ]ίας ἴπ {οπηῖ «ΟΓΡΟΤΘ πιασίς ἀοριο- 

ποπάαίαν : ἀαἰπάθ πίτα ΡθΓ5ΟΠάΠΙ 1ρ56. 64Π1αΠ5, ΠΠς 

εηβ]αΐα, πυπο ἀθπηΐδεα γουο οἱ Παρθία, ποπ Πα ΠαΠα οἰἴαπι 

οπηία Ἰηνειίαης ἴαπβίοο ὙδιδΗς, αἱ, αποᾶ. ἱατρίςςίπηα 

δί, αἆ πποάος ργῶδοπρίο5 οππίαης οαἸαπίίαίος., οἱ 50158 

56 γουῖς αποίογεπη Ῥιωδίαης : το]ίαπα επίπι ροδία; αἱ οἶίπι 

Ππενα οππαναπί.  Εί απαπιάῖα Απάτοπιασμε πα: ἄαπα απί 

Ηεσιβα οδί Ύπατο αφίίαι, (ο]οταρί]ής σαπία5 : παπα Υοιο. Ἱη- 

Ρύοβδ5 ΤΠ 56θΠαΤΩ 1ρ5ο Ηετοι]ες 5ο]ας οαηίξ, ουΠέ5. αἱ, 

πος Ἰεοπίπαπα ταγοῖέας, πθ(πθ οἸαγᾶπ1 418Π1 σρδίαί. 5οἶα»- 

ΟΙΙΊΗΠΗ 641 Τοπ] ῥγαάσης (πίκᾳπθ ππεγίίο γοσαγονῖξ. 

28. Τγδ5 οηίπα, αποᾷ τερτεμοπάεβας κα]αίονίαπα, αιοᾶ. 

γι] πα! Ἱπηοπίας ππα]ίσγες,, Πας «ΟΠΠΊΗΠΕ (τασωαίω ρα- 

τῖίου αἳ οοπιαἶα οπἴπποῃ Γαθηῖξ : Ῥ]ατος οηῖπα υ]γῖς ἵπ πίνα- 

απθ πη]ίογος. 

29. Οοπιῶβῖα γθγο ἵπ 1ρδὶς 4ποΠιθ Ρογςοηίς Θά1Ώ Ῥατίθι 

ἀε]εσία[[οηῖς, απσ πἰάϊομ]ο εοηρίαέ, αἲ 5ο Ρεγίίποτε ραία- 

γἰέ, ᾳπα]ος «απέ Ώαγογαπι αἱ Τἱρίογαπι οἱ οοΓπΟΓΙΠΙ ρθυ- 

50Π09.. Οοπίτα εα]ίαίογίς Παβίέας παπα ογπαίις οἱ ἄθσογιις 

8ἱέ, ποἩ ορ5 οδί 1 ἀἴσαπα : ππαπϊ[οδία οηίτη δηπέ ἰδία Πῖς 

απῖ σος ΠΟΠ 5πΐ. Ῥοδήσοπα απίθπι Ίρσα τί Ῥη]οιουγίηα ε5ἱ, 

εί 5αρ]δοία αοἰἰοπί αρία ! ποπ Πίαης πέ ἰδία., 5οᾷ οἶαιςο 016 : 

ηᾶΠη πη]ίος Ἠαβαί Ῥγο 5ο οἸαπιαηίος, 

50. ΕΙεΠΙΠΙ οἰἶπα Πάθη σαπεραπί φα]ίαμαπίααο : ἀοίπᾶς 

(παπα πιογοπ/Ιππη 5ο δρίπίας 41 [Πο ῆ]ΐας «οπηπηθανς ἰπτνατοί 

οαπίππα, εοπ]ηΊοδῖα5 γίδια οδί α]ίος Πς 5ποσίποτο. 

51. Οείεγαπι ατδαπιεπία αἰπίσᾳαο ορπηπηπηία, ποηπο ᾱἵ[- 

Γευιπί α (γασίοῖς καίαίογῖα, ηἰςὶ ααοά Ἠῶο ΠΙαΙΟΓΕΠΙ ΥαΤ16- 

ἰαἴεπι Παροπί, οἱ ρ]ας ἀοσίτίπα, οἱ πα]]]α π{α[ἶοπος. 

95. Βἱ ετο εεγίαπηΙπαπα ρα β]ἰσογηπη πηαϊστία ΠΟ οσί ςα]- 
{αἱο, οἷα5 γεῖ ἸαπΠο αἴο 655 οπἩδαΠ1, αποᾶ ργαςίαῖριις οϱι- 
{απ ΠΗΠὰ ΠῃαΙΟΥ τες γἱάσίαγ αἴᾳπο ΠοΏος/ίοΕ, 4181 σας αἲ 
ἴα]ε εχαππεη γοσείατ. ΟππΙΠ{ο ἀἴσετο Ἰ]αᾶ, ᾳαοᾶ αγὸς Τία- 
Ι0. Οµα]οἰᾶτοῖ σεποιῖς ργδιαπ[ἰβεῖτηα, ο[ἶαπι Ίου απαδί 
ογηαπηθηίαπα ποά σπα οργίαπ]ηίρα5, αππα» αριιᾷ 56 αθπίς,, 
αὐ]εοῖί, 

90. Ψο]ο απίοηα Μίο ΗΡΙ ]απχ παπι ἀἴσθγο Ρτο ἠῖς., ασ» 
ἵη ΟΓΑΠΟΠ6 ηισα, εἰ Ῥ]ηπίηα ααἱάδπα, γα [ογηιϊςϊ, πο ἴσηο- 
ταπ ο απ! ἱηςε[]α ορίπΙοποηα ργῦθαπη. Νοηαθ θηῖπι Ρισῖέ 
118 Ὠλη][ίο5 απίο πος 46 Μα[ία[ἴοπο αἱ οι Ῥθγεηί,, ΠΙΔΙΟΓΟΠΙ 
εοπρ[ίοπΗπ 5παΓΙΠΙ ΡαΓίΘΠΗ 1π. 60 σοπβιιηιδίςδο, τι{ ΟΠηΠΕ5 
φα]ία({οπίς 5ροοῖος ρογοιτγοτοπ{, οἱ ποπα]πα Π]αΓΙΠ1 Το0θῃΣθ- 
τοηέ, εἱ (ιο εςκεί ππαΠιῶΠπε,, οἱ α απο Ἱπγοπία θ55οί, τα[ῖ 
56 πηπ]ρ]ίοῖς ἀοσίγῖπ ἀθπιοηςίταιἴοπεπη Ἠαπο οχΗβί{ητος, 
Έβο γενο Ππρηπηῖς απηΏήΠοδαπα οἶτοα [α]ία φπάἴππι Ἱπερίαπα 
αἱ Ποπη]η(ς 5ουἱ φἰπάἴογαπα, οἱ πηῖΠῖ ἱπίοπιροςείγαπα 655ο αγ- 
Ἠ1{Ος, ας Ῥνορίογθα οπη(ξίο, 

34. Ῥεϊπᾶε νετο Ἰ]αά οαπῃ {6 οοσῖίατο οἱ πιοπηπίςςο ᾗι- 
Ῥεο, πα] ]αΠ1 Πο Ργοροςίξαπα]ος θ55ε., πί υπἰαδου]αδαπθδᾶς 



55» κκ. 

γεῖν, οὐδὲ τοῦτον τὸν σχοπὸν ὑπεστησάμην 
ὀρχήσεων ὀνόµατα καταριθμήσασθαι πλὴν 
αρχΏ ὀλίγων ἐπεμνήσθην τὰς γενιχωτέρας αὐτῶν προ- 
Χειρισάµενος: ἀλλὰ τό γε ἐν τῷ παρόντι µοι χεφάλαιον 
τοῦ λόγου τοῦτό ἐστι τ τὴν νῦν ὄρχησιν καθεστῶσαν ἐπαι- 
γέσαι καὶ δεῖξαι ὅσα ἐν αὐτῃ τερπνὰ καὶ χρήσιμα πε- 
Ριλαβοῦσα ἔχει, οὗ πάλαι ση ἐς τοσοῦτον καλ- 
λος ἐ ἐπιδιδόναι; ἀλλὰ κατὰ τὸν Σε Σεβαστὸν μάλιστα" αἳ 

μὲν γὰρ ποαι ἐχεῖναι ὥσπερ τινὲς ῥίζαι καὶ θεμέλιοι 

τῆς ὀρχήσεως Ἴσαν, τὸ δὲ ἄνθος αὐτῆς χαὶ τὸν τελεώ- 
τατον καρπὸν, ὅπερ νῦν μάλιστα ἐς τὸ ἀχρότατον ἄπο- 
ετέλεσται, τοῦτο νῦν ὃ ἡμέτερος λόγος διεξέρχεται πα-- 
τσ ὶς τὸ ̓θερμαῦστρίζειν χαὶ Ἱέρανον ὀρχεῖσθαι χαὶ τἆλλα 

ὡς μηδὲν τῇ νῦν ταύτῃ ἔτι προσήχοντα" οὐδὲ Ὑὰρ, ἐχεῖνο 
ὁ Φρύγιον τῆς ὀρχήσεως εἶδος τὸ παροίνιον χαὶ συµ- 

ποτικὸν μετὰ µέθης Ὑιγνόμενον, ἀγροίκων πολλόνις τ 

5! 2 
οσων εν 

πρὸς αὕλημα Ὑυναικεῖον ὀρχουμένων. σφοδρὰ χαὶ χα- 
5 

ματηρὰ πηδήματα καὶ νῦν ἔτι ταῖς ἀγροιχίαις ἑ ἔπιπο- 
λάζοντα, ὑπ᾿ ἀγνοίας παρέλιπον, ἀλλ᾽ ὅτι μηδὲν ταῦτα 

τῇ νῦν ὀρχήσει κοινωγεῖ. ἸΚαὶ γὰρ ὁ Πλάτων ἐν τοῖς 

Ἄόμοις τὰ μέν τινα εἴδη ἐπαινεῖ ταύτης, τὰ δὲ πάνυ 

ἀπαζιοῖ διαιρῶν αὐτὰ ἔς τε τὸ τερπνὸν χαὶ τὸ γρήσι- 

µον καὶ ἀπελαύνων αὐτῶν τὰ ἀσχημονέστερα., προτι- 
μῶν δὲ καὶ θαυμάζων θάτερα. 

36. Καὶ περὶ μὲν αὐτῆς ὀρχήσεως τοσαῦτα" τὸ 

γὰρ πάντα ἐπεξιόντα μηκύνειν τὸν λόγον ἀπειρόχαλ ον. 
δὲ τὸν ὀρχηστὴν αὐτὸν ἔχειν χρὴ καὶ ὅπως δεῖ 

Ἰσκῆσθαι καὶ ἃ μεμαθηχέναι χαὶ οἷς αρατύνειν τὸ ἕρ- 

ον, ἤδη σοι δίειµι, ὡς μάθης οὐ τῶν ῥᾳδίων χαὶ τῶν 
εὐμεταχειρίστων οὔσαν τὴν τέχνην, ἀλλὰ πάσης ππι- 

θεύσεως ἐς τὸ ἀχρότατον ἀφικνουμένην, οὐ μουσικΏς 

µόνον, ἀλλὰ καὶ ῥυθμικῆς χαὶ μετρικῆς καὶ τῆς σῆς 
φιλοσοφίας μάλιστα, τῆς τε φυσικῆς καὶ τῆς ἠθικῆς: 

τὴν γὰρ διαλεκτικὴν αὐτῆς περιεργίαν ἄχαιρον αὑτῃ 

ου μὴν οὐδὲ ῥητορικῆς ἀφέστηκεν, ἀλλὰ 
καὶ ταύτης ο. χαθ᾽ ὅσον ἴθους τε χαὶ πάθους 

δεικτιχή ἔστιν, ὧν χαὶ οἳ ' ῥήτορες γλίχονται. Οὐκ 

Ἐν λες δὲ καὶ γραφικῆς χαὶ πλαστικῆς, ἀλλὰ 

γαὶ τὴν ἐν ταύταις εὐρυθμίαν | μάλιστα μιμουμένη φαί- 

1 

/ 
Ννενομ.ιχκεν. 

νεται. ὡς μηδὲν ἀμείνω µήτε Φειδίαν αὐτῆς μήτε 
"Απελλῆν εἶναι δοχεῖν. 

30. Πρὸ πάντων δὲ Μνημοσύνην καὶ τὴν θυγατέρα 
αὐτῆς Πολύμνιαν ἴλεων ἔχειν αὐτῃ πρόχειται καὶ µε- 
μνῆσθαι πειρᾶται ἁπάντων' κατὰ γάρ τοι τὸν Ὁμηρικὸν 
Κάλγαντα τὸν ὀρχηστὴν εἰδέναι χρὴ « τά τ᾽ ἑόντα τά 
τ ἐσσόμενα πρό τ᾽ ἐόντα, » ὃς μηδὲν αὐτὸν διαλαθεῖν, 
αλλ’ εἶναι πρόχειρον τὴν μνήμην αὐτῶν. Καὶ τὸ μὲν 
κεφάλαιον τῆς ὑποθέσεως, μιμητική τίς ἐστιν ἐπιστήμη 
καὶ δεικτιὴ) καὶ τῶν ἐννοηθέντων ἐξαγορευτικὴ καὶ 
τῶν ἀφανῶν σαφηνιστικὴ, καὶ ὅπερ ὁ Θουχυδίδης περὶ 
του Περικλέους ἕ ἔφη ἐπαινῶν τὸν ἄνδρα, τοῦτο χαὶ τὸ 

πο ὄρχη τοῦ . ἀκρότατον ἐγκώμιον ἂν εἴη, Ἰνῶναί τε 
τὰ δέοντα χαὶ ἑρμηνεῦσαι αὐτα: ἑρμηνείαν δὲ νῦν τὴν 
σαφήνειαν τῶν σχημάτων λέγω. 

χι. περι ΟΡΣΗΣΕΟΣ, 55. 96. 1. ᾖ5ν - 500) 

τῷ λόγω ! Ιαοπῖς ογϊσίπος Ρογδο(υατ, Ὠδημο Ἰηηο Το Ἰής κοΟρυΏὸ 
ἃ πηὸ οΟἨ5ΗΠΗΙΗΠὰ, οπΠλογατο ςα{αἱἹοληα πουηῖμα, Ῥγαῖος 
Ρασοᾳ ἴ]α, απογάπα αΏ ΠπΙλο πηδηίἸοπσὴ Γοοἳ, «1η ςυπηΏιᾶ. 

ΕΔΤΙΠΑ Κεπεγὰ Ῥγο[οἵτο]. 5οὰ 5απηπιᾶ πηῖ ργωςοηίῖς Ποπῖ 

Ἰας οδί. Ιααἆαγο 5αΙ{αΠΙοποὴ αἱ πυης οοης ΜΗ ἑυία οσι, ἀἴᾳαο 

οξίοπάεγο απαηίαπα ῆ]α ἀθ]οσίαἰοπὶς οἱ ας οοπαρ]εχα 

Ἰαῦοαί, α ση] ΠΟΠ ο]ἵπα Ἱποσροπί {αηία ρυ]ο μα αῑπῖς ἴπογο- 

πηθηία Ἠαβοτο, 5εᾷ Αὐσιςίο Πλανίπηο Ἱπηροταπίο, Ναπη Ρτῖπαα» 

ἴ]) αααςὶ ταδῖοες αυα σπα οἱ θαπάαπηοηία ογαηέ φα ἰαἰϊοπῖς : 

5οᾷ Ποτοια οἶαδ, οἱ ρογ[οοΙΙςςΙΙΙ Γαζίπα, απὶ πσης 

πιαΧΙΠΙΟ αἲ 5ΙΠΙΠΙΙΠΑ Ροίος(λοπῖς Γαςσίατη Ρεγνοπῖ, πας 

ηυπς ΟΓ8{10 ποδίτα ρεγδεηυϊίας, ομιίςςο απ]ά. εί ΤΗΟΓΛΑΥ- 

εἰπίάα γε] ΕΓΙΕΠΙ δα]ίατο, οἱ τοἰῖ(α, ασ» ΠΠ] Ί40 αἲ Ἠο- 

ἀϊογπαιη Ρογϊποσηί. Νθσο οπἵῃ ]]αὰ Ῥητγσίση πα) αΠοπῖς 

5επις, πιπο]οπίατη ἰσίωά οἱ ἵη οομν]ν]]ς Ππίοι οΏγῖος εχθγοθ- 

τἱ δο]ξαα, τας{ϊοογαΠὰ 5Ώρο αἲ Ερ]οίπα» οπηίαπα ςα)απ {ζαπα, 

φα]ίμς νολοηηοπίος εἰ Ἰαμοτίοςοςδ, αυ παπο αὔλας Ἰπίετ 

τηςῖοος Γροπυσηίαπίασ, Ρος Ἰσπογαπίῖα η απαπάαα ρα ἴου- 

ηηϊςὶς Υογαῦὰ απο Ίχαυς ἑαλία η] ου). Μοβῖεηα φα1α[Ἰοπο 

ΟΟΠΊΠΙΙΠΟ Ἰαθοπί. Εσυ Ῥ]αΐο τη Τ,οσῖδας σπα. ἆαπα Ἰο]ος 

σεπετα Ἰαμᾶαί, απάάαπη νογο Ῥ]απο το[ος, ἀῑν]άσης Π]α 

Ίρςα 5οο υπό πα ἀε]οσίαΠοπεια οἱ αἰίαίοια, οἱ αἲ ς γοπιο- 

νους ΙμάδοσΓας τα [ε/θης ααίου οἱ αὐπα]γαἴοηο Ῥγοξδύπεης 

α]ογα. 

Ἀδ. Α0 46 5αΠαΙίοηε ἴρδα {αμίσὴ τ οπηπῖρας οπἵπα Ῥογ- 

ςοπιοπᾶὶς Ργοᾶισσγο ΟΓΑΠΙΟΠΕΙΣ, ΙΠπερίΟΙΗ Γαορί.. Οπᾶ) νθγο 

ςαἱίαίογοπι ἵρευπα Ἰαῦοτο οροτίοαί, σποριοᾷο. οχεγοϊαίας 

ο-5ο ἀοροαί, οἱ απ ἀῑάῑοῖςςε οἱ αἴθης γοῖμας οοπΠγη]ατο 

ορΏς 5ης 491 ΠΡΙ επαττο ἨΙ ἀῑδοας που Πμίος Γαο]ες 

οί Ίονος ἰτασίαία ο-5ο Ἰαπο ατίθηι. 5οἆ αὖ 5αΠΙΙΙΗΠΑ οπηηῖς 

ἀοοιπα. [αςἰἰσίαπα Ῥογϊηθγο, ΠΟΠ. Ἠηηδῖσα Ἰποβο, 5εᾷ 

την ηηῖοοο οἵαῦι, οἱ σδοπηείτῖσα., οἱ ρ)]οςορ]ία ας πας 

Ῥλανίηλο, {μπα παατα]ῖς απ πογα]ϊς: πα ἀἱςερα{αἰποσπι 

Ἠπας εαὐ{ηαίοα Ἰπίοπηροςινατη 5ἰδὶ Ῥυἱανῆ.  εταπη ηο- 

απο αὐ ογα[οτῖα πΘΙΟΝΙΐ 5ο, 5ο Ἰα]ας αποσιθ ρατίοα 5)ὴ 

ν]παϊσανϊε, ἵπ απαηίαα Ώηογες αἴαια αἰ[οοίας ἀοσ]ανοί, 

αυαπ1 ΤΙ εἰῖαπι ογαίογος 5ἰπᾶῖοςο 5εοἰαπίαν. Ἄσησο νερο 

αὐ]ουτοί α ροίπγα οἳ Ῥ]αδίῖσο, 5εᾷ αγάπη 4ποθπο απαη 

εοποϊηηϊἰαίοα. Ππριϊηαῖς ἰπϊίαἹ ἀδργομοπάϊίας, αἱ π]ο 

ΠηΘΙΙΟΓ πηεσιυο ῬΡ]]άϊας πεηπα ΑΡρο]]ος ἴ]α οςςο πιάσαία. 

36. Απίο ομιπία Υ6υΟ ΜΠΘΠΙΟΥΠΟΠ εἶπσααο Ῥο]γηνηίαια 

ΠΙἴαιη ρυορήίαπα Ἰαογο ΠΠ ρτοροφϊταπη ο5ί, ἃο πηεπηϊηῖςςο 

(ομίαί οηπίαα. Μους οπἵηι ἨΗοπηοπῖοἳ ἤίας Οαἱο]απίῖς 5.σο 

οροτίοί ςα]ίαίογοα ». απ επί οἱ απ Ποπί οπλῖα, αι” 

απο {πθυο, ν αἱ πλ ἵρευπη Ρασῖαί, 5οᾷ Ργουπία φῖ Ἡλογαιη 

πηθιηορῖα. Εἰ απαπίυηα αἲ οαρίία]ο αξαπλεηίπηι οἱ Ῥυορο- 

εἴίαπι αγίῖς, 5οἴοπίῖα οί Ἱπηλίαπαϊ, οδίοπάσπάἴσαο οἱ οοσίταἰα. 

Ῥτο[γομᾶϊ, οἱ οΏσουτα ἀθο]αταπαϊ : εἰ αποᾶ Τον ἀῑᾶες 

Ἰαμᾶ6 Ρουϊο]ῖς ἀῑχ]ι, Π]α 5ππιηλᾶ οἴαηα ςαλ{α[οσῖς Ίαας ΓαοΠϊ, 

Ἰπίο][ίσοτο απ]ᾶ οροτίσαί, οἳ εχρ]ῖζανο οἳ : οχρ]ΙοβΙομόνη αἩ- 

{σημα πχ ἀῑσο οἴατανα απϊαδου]ασαιο Ἰναλ]ίας εχργοςδΙοΏΕΠε. 



11, 501 -- 203) 
ε.σ δν -- -ν ῃ πο 1 [ 
Ἡ δὲ πᾶσα τῷ ἔργῳ γορηγία ἡ παλαιὰ ἱστορία 

- λος / 5, 
ἐστὶν, ὡς προεῖπον, καὶ ἡ πρόχειρος αὐτῆς μνήμη τε 

Ν Σ αν ο τρ 2ρλ 
καὶ μετ εὐπρεπείας ἐπίδειξις: ἀπὸ γὰρ γάους εὐθὺς 

ὃς φωνή - πμ Ε 
καὶ τῆς πρώτης τοῦ κόσμου γενέσεως ἀρξάμενον χρὴ 

.ϱν φ / 

αὐτὸν ἅπαντα εἰδέναι ἄχρι τῶν κατὰ τὴν ἸΚλεοπάτραν 
Γ . / αι / » υ ω» ἃ 4 { 

τὴν Αἰγυπτίαν. Τούτῳ γὰρ τῷ διαστήµατι περιωρί- 
.. ο . ο. Ν Δ λ / 

σθω ἡμῖν ἡ τοῦ ὀρχηστοῦ πολυµάθεια καὶ τὰ διὰ μέσου 
ες ον ον άν ο λαροί κε 

μάλιστα ἴστω, Οὐρανοῦ τομΏν, Ἀφροδίτης γονᾶς, Τι- 
/ / | « 

τάνων µάχην, Διὸς γέννησιν, Ῥέας ἀπάτην, λίθου ὕπο- 

θολὴν, Κρόνου δεσμὰ., τὸν τῶν τριῶν ἀδελφῶν χκλῆρον. 
Ὕ ο. 3 / Ν 

38. Εΐτα ἑξῆς Γιγάντων ἐπανάστασιν, πυρὸς χλο- 
3 / / 3 ον 

πὴν, ἀνθρώπων πλάσιν, Προμµηθέως χόλασιν, Ἔρωτος 
ς α. ; ς 

ἰσχὺν ἀμφοτέρου, καὶ μετὰ ταῦτα Δήλου πλάνην χαὶ Αλ Ωμάη 
Λητοὺς ὠδίνας κα. Πύθωνος ἄναίρεσιν χαὶ Τιτυοῦ ἐ 

αν. ; ; 
θουλὴν καὶ τὸ μέσον τῆς γῆς εὑρισκόμενον πτήσει τῶν 

επι- 

» 
αξετωγ. 

λέ μ. 2 Ἂ ν.. Μ. ο έλ ϕ 

39. Δευκαλίωνα ἐπὶ τούτοις χαὶ τὴν μεγάλην ἐπ 
ος Ξ ; 

ἐχείνου τοῦ βίου ναναγίαν καὶ λάρνακα | μίαν 

τοῦ ἀνθρωπείου γένους ϕ Φυλάττουσαν χαὶ ἐκ λίθων ὁ ἄν- 

... 
λεύψανον 

θρώπους πάλιν, εἶτα Ἰάκχου σπαρα γμὸν καὶ Ἵρας 

δόλον χαὶ Σεμέλης κατάφλεξιν καὶ Διονύσου ἀμφοτέρας 

τὰς γονὰς καὶ ὅσα περὶ Ἀθηνᾶς καὶ ὅσα περὶ Ἡφαίστου 
ν΄ σε. / λ η ” ῃ ωὔν ικα 3 . 

καὶ Εριχθονίου καὶ την ἔριν τὴν περὶ τῆς Ἆτ 
4, ς ς ΄ κ Λ ’ 3 3 / / 

χαὶ Ἀλιρρόθιον καὶ την πρώτην ἐν Ἀρείῳ πάγῳ κ: 
τς , 

σιν, καὶ ὅλως τὴν Ἀττικὴν πᾶσαν μυθολογίαν. 

40. ᾿Βξαιρέτως δὲ τὸν Ἀήμητρος πλάνην καὶ Κόρης 

εὕρεσυν χαὶ Κελεοὺῦ ξενίαν χαὶ Τριπτολέμου γε ωργίαν 

καὶ Ἰκαρίου ἀμπελουργίαν χαὶ τὴν ᾿Ἡριγόνης συμφο- 
Αν. λ 

ρὰν, καὶ ὅσα περὶ Ῥορέου καὶ ὅσα περὶ Ὡρειθυίας καὶ 
: ν 

Θησέως καὶ Λἰγέως, ἔτι δὲ τὴν Μηδείας ὑποδογὴν καὶ 
ο ὴ κ » / 

αὖθις ἐς Πέρσας φυγὴν καὶ τὰς Ἐρεχθέως θυγατέρας 
μον νι ψ 2 Ἅ αι ὶ ἔποαξαν" καὶ τὰς Πανδίονος, ἅ τε ἐν Θράκη ἔπαθον καὶ ἔπραξαν 

κ ΄ πλ λ « νι ονλ .ω 

εἶτα ὃ Ἀχάμας χαὶ ἡ Φυλλὶς καὶ Ἡ προτέρα δὲ τῆς 

"Ἑλένης ἁρπαγὴ καὶ ᾗ στρατεία τῶν Διοσχούρων ἐπὶ 
/' - ον ὰὴ ς “4 ΄ καν ς λε κου 

τὴν πόλιν κχὶ τὸ Ἱππολύτου πάθος καὶ Ἡραχλειδῶν 
/ κ 3 ἀ λ λ .. 3 / -ᾱ- ν ο 

κάθοδος: Ἀττιχκὰ γὰρ χαὶ ταῦτα εἰκοτως ἂν νοµίζοιτο. 
. ο, : 

Ταῦτα μὲν τὰ Ἀθηναίων ὀλίγα πάνυ δείγµατος ἕνεχα 
ὃς Ες κο 

ον πολλῶν τῶν παραλελειμμένων διΠλθον. 

.. Ἑξης δὲ | Μέγαρα χαὶ Ἆϊσος χαὶ Σχύλλα καὶ 

δε πλόκαμος καὶ Μένωος πόρος χαὶ περὶ τὴν 

εὐεργέτιν ἁχαριστία" οἷς ἕξης ὁ Κιθαιρὼν χαὶ τὰ Θη- 

θαίων καὶ Λαθδακιδῶν πάθη καὶ Κάδµου ἐπιθημία 
χαὶ βοὺς ὄχλασις καὶ ὄφεως ὀδόντες καὶ Σπαρτῶν ἀνά-- 

ὃοσις καὶ αὖθις τοῦ Κάδμου εἰς δράκοντα μεταθολ) 

καὶ πρὸς λύραν τείχισις καὶ µανία τοῦ τειχοποιοῦ καὶ 

τῆς γυναικὸς αὐτοῦ τῆς Νιόθης ἡ µεγαλανχία καὶ ἡ 
ἐπὶ τῷ πένθει σιγὴ καὶ τὰ Πενθέως χαὶ Ἀχτέωνος καὶ 

τὰ Οἴδίποδος καὶ Ἡρακλῆς σὺν τοῖς ἅθλοις αὐτοῦ ἅπασι 

καὶ ἡ τῶν παίδων σφαγή. 

Εἴθ᾽ ᾗ Κόρινθος πλέα καὶ αὕτη μύθων, τὴν 
. ον .ς 

Γλαύκην καὶ τὸν Κρέοντα ἔχουσα, καὶ τὸν πρὸ αὐτῶν 

Ῥελλεροφόντην καὶ τὴν Σθενέέοιαν καὶ Ἡλίου µάχην 

ἈΧΧΤΠΙ. ΡΕ ΡΑΓΤΑΤΙΟΝΒΕ. 

π ὃς ρ 
καὶ Ποσειδῶνος, καὶ μετὰ ταῦτα τὴν Ἀθάμαντος µα- : 

ΕΓΟΙΛΝΙΡ. Τ. 

α.- 
7 --- 4». 8 σὃ 

97. Αρραταίας οπηηῖς Ἠ]ας οροῖ5 απέι(πα. Ἠἰκίογία εν, 
αἱ ργα]νῖ, οἱ ρυοηιία Πας {πα πηοπηονῖα, {μπι ἄσοοτα 
τοργαοηἰα[ῖο,. Οροσίοί οπῖηα Ἰληπα, οαρεῖς αὐ ἴρφο φΜαἰἴην 
ΟἼαο οἱ ρεῖπια πηπά] οπἱσίης Ππ](Πς, οἶτο ομηηία, αἲ 6Ἴρο. 
Ρ4{ΤάΠὰ Ἡδόπο Ἐσγρίίαπι. Που οΏΠα. Ππίοιγα]]ο ἀο[μίαίατ 
πορίς φαλίαἰουἵς Πχα]ρ]ον φοἰσηίία, οπσ16 μη 5ο Πχ. δοἷαι 
απας Πη{οι]οσία δηηί, Οἱ οΗ5ΙΤΑΠΙΟΠΟΠΙ, Παία]ος γὙοποτῖς, 
ΤΠαπαπα Ῥήσηαπη, αονῖς πα ἰν]αίοπα ΓΓαά 1 Άμος, 5) 
Ἱεοίαπα Ἰαρίάσπα, Φα Μαη γἰποπ]α, ΓΙΑΤΙ ΓΓΙΠΗ 5ΟΓΙΘΠΙ. 

08. Ῥαπα. ἀεἴποορς Εἱραπίππα 5οὀΙΠοΠοπα, ἴσησπῃ [ητίο 

ευ Ὀά Πο πα, Πορίπος. ογηπαίος, Ῥγοιπαί]ιοὶ Ῥηαπα, ΥΙΠὰ 
ππησᾳπο Απιοίς: οἳ Ρος ἰδία Ὠσ]ί Ἰηδα]α ογγογος, οἱ Ἱα- 
ἰοπα ραπίυπα, ϱἱ Ῥγίμοπεπα καὐ]αίαπα, ΤΗ γί ἰηδίάίας, Πιο 

ἀἴαπιαπο [οἰλη τίς Ἰοσυπη. γο]αία απ αγαπη. 4ορτΟΙΙΘΗΙΙΗΗ. 

09. ΏεισβΠοΠεπη 5αρος ως, αἱ πΙασΠΙΠΗ Ίου γ]νοπίο 
σου]! πα [Γασίσαπα, οἱ αγζα πα ΠΠάΠὰ τοἰφπἷας. Ἠπηαηἱ αθηιο- 
τὶς φοιναπίοπα, οἱ ομα{ο5 τΗΙ5Ης ον Ἱαρίάῖθιις Πονηίη ος: {πι 

Ἰα66ΠΗΠΗ Ἰαοογαί πας οἱ Φαποηῖς ἀο]σήα οἱ οοπη μη δίαπι 96- 

πηθίοι, εί αἰταππ(πο Ώἱοηγδί παν ἰαίθια, οἱ απο πΊαιιθ 

αάμηίαν 4ο Ἠπουνα, 46 Ὑπ]οαπο οἱ Επομιοπίο, οἱ 

οο{θη[ἴοπεΠα ο Λίσα, οἱ (πίογ[οσίαπα α Μανίο) Ηαγ]ιο- 

ατα, οἱ ΡΕΙΠΙΠΗΙ (46 ος τ) ἵπ Ατοζρασο ᾖπαἰοίπηα, οἱ Αί- 

Πσαπα πι ΠΙΟ ΓΣΗΠΙ ΠΙΥ Πλο]οσίαα ΟΠΊΠΟΠΙ. 

40. Ῥναίεν οείετα γετο εΓογθΠ Οοτοίς, ηγεηίαιη(ια 

Ῥνοδεγρίηαπα, οἱ Οε]εί Ἱιοδρίήαπα, οἱ αρτϊοα]ίαταπι Τηϊρίο- 

Ἰεηῖ, οἱ γίποαπα αὐ Τεατῖο οπ]ίαπα, οἱ οα]απηϊταίοπη Ἐπίαοηος, 

εἰ απ ομπη(πε 46 Ῥογεα, εἰ 4ο ΟµΗηγία, οἱ Τήοσεο,, οἱ που 

παιναπία. Αά Ίσως τουδρίίοπεια Μεσα, εἰ γΗΓ55 ΓπσαΠι 

αᾱ Ῥεησας, οἱ Εγουμίμοί β]ας, οἱ Ραπαϊοηϊῖς, απ» ἵπ Τητα- 

οἷα γε] Ρα5δα: 5υηί γε] [εοργιηί. Ῥοσίοα ἴοποπαϊ 5απί Αοά- 

π]ας οί Ῥηγ]ίς, οἱ ρτίος Ἠε]επα ταρία5, δἱ ὨἱοξδοΓΟΓΙΠΗ 

εοπίτα π1Ώθμα δχρεα[ο, εἰ απῶ αεοἰἀενιπί ἨΙρρο]γίο, ο 

ἨογασΠάαγατη γεάα5 : Αῑζα οπίηι ἰδία «ποσο γἱάετῖ ρο5- 

5μηί πιοπίο. ία ἴδία φπἴάσπα ΑΠλοπίοηδίαΠα, ΡαΠ60 84Π6, 

αρθεϊπη[ηϊς οᾶηςα ἆς πια]ῖ5 οπι]ςςῖς τοι]. 

41. Ὠοίπαα οσοταη{ Ἠερατα, εἰ Νίδας, 6ἱ ΒΟΥΊΙα οἳ 

οΙποίπη5 ΡΙΤΡΙΤΘΠ5, οἱ ρτο[ος[ῖο ΜΙποίς, ἱπδταίαξαπε α- 

ΥοΙ55 Ῥθ6πθ 4ε 5ο ππεγίαια απῖπηα5: Ροδί σα 5η απ 

ΟΙπῶτος, εἰ Έπεβαπογαπα Τιαράασϊάαταπισε χο {νασίοςς, 

εἰ 6αάπιῖ αἀγεπίας, οἱ Ώο5 ΡΤΟΕΙΠΙΡΕΗς, οἱ ἀθπίες 5εΓρε- 

μς, αἱ δρατίογαπι εχοτία5, ας τα!δας απο ἵη 5εΓρδη{εΠα 

ππία[ίο, οἱ αι ἀϊπεαίο Απιρηιοηις αἆ Ίγταπα, οἱ ΤΟΥ. δίγι- 

οἴοσῖς δἱ αχοτίς Πλας Νίορες πιασπ]οππεπίία, οἱ ἵπ Ἰποίμ 

φοπβαπα, οἱ Ῥοη[]ιαί, οἱ Αείαοπς, οἱ Ρἱρί τες, αἳ Ηοτοι- 

165 5αῖς οἳΠα ἸαῬογίθας οπηπῖρας, οἱ Πβθγογαπα 1α5 οσρἀθ». 

4». Τυπα Οοπ]ηίμας Ρ]επα οἱ ἴρσα [αμη]αγαπα, απσδ 6Ιαι]- 

σοπ. Ἰαῦεαί οἱ Οτδοπίεπα, εἰ απίε Ἰο5 Ῥε]ετορποηίεπη εἰ 

φΠοποῦὌαπα οἱ Φο]ΐς αίᾳπο Χορίυπϊ ΡΗΡΠαΠΙ : ας Ρροδί πως 
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γίαν καὶ τῶν ν Νεφέλης παίδων ἐπὶ τοῦ κριοῦ την δικέ-- 

ριον φυγὴν, ὕ ή 

45. ᾿Ἠπὶ τούτοις τ ελοπιδῶν καὶ Μυχηναι χαὶ 

τὰ ἐν αὐταῖς καὶ πρὸ αὐτῶν, Ἴναχος χαὶ Ιὼ καὶ ὅ 

φρουρὸς αὐτῆς Ἄργος χαὶ τρεὺς καὶ θιέατης χαὶ 

Ἀερόπη, καὶ τὸ γρυσοῦν ἀρνίον καὶ 

σφαγὴ καὶ Κλυτ ταιμγήστραςτ 

ᾷ τῶν ἑπτὰ λοὶ /αγῶν στ 

Πελοπείας Ὑάμος 

χαὶ Ἀγαμέμνονος τιμωρία” 
/ Λ 

τρατεία καὶ 
ζω δν Ἀ ο 

ἡ τῶν φυγάδων γαμθρῶν τοῦ Ἀδράστου ὑποδοχὴ χαὶ 
λ - Ἰρησμὸς καὶ ἡ τῶν πεσόντων ἀταφία χαὶ 

ὰ 

καὶ ἔτ πρὸ τούτων ἡ τι 

ὁ ἐπ᾽ αὐτ 

Ἀντιγόνης ο ην ον. . ποια ο 
44. Καὶ τὰ ἐν 3 εμέα δὲ ἡ “Υψιπύλη καὶ Ἀρχέμο- 

κό ͵ 3 
ρος, ὀργηστῃ μνημονεύματα. Ἰκαὶ 
πας ο ορ μῥπισ η ττε- πρὸ αὐτῶν εἴσεται την Δανάης παρθενευσιν και Περ 

οἷς 

διὰ ταῦτα χα π ἈΠενοιχέως ἀπώλεια. 

ἀναγκαιότατα τῷ 

σα 
σέως Ὕέννησιν χαὶ τὸν ἐπὶ τὰς Γοργόνας ἆθλον αὐτῷ 

προηρημένον, ᾧ οἰχεία καὶ ᾗ Αἰθιοπικὴ, διήγησις» Κασ- 
σιέπεια χαὶ Ἄνδ ὃροι έδα καὶ Καφεὺς, οὓς καὶ ἄστροις 
ἐγκατέλεξεν ἡ, τῶν μετὰ ταῦτα πίστι. ἸΚάχεινα δὲ 

τὰ ἀρχαῖα τὰ Αἰγύπτου καὶ Δαναοῦ εἴσεται καὶ τὴν 

ἐπιθαλάμιον ἐπιβουλήν. 

45. Οὐκ δλέγα δὲ καὶ ᾗ Λακεδαίμων τοιαῦτα πα- 
ρέχεται, τὸν } ἄχινθον καὶ τὸν τοῦ Ἀπόλλωνος ἄντε- 

ραστὴν Ζέφυρον καὶ τὴν ὑπὸ τῷ δίσκῳ τοῦ μξιρακίου 
σφαγὴν καὶ τὸ ἐκ τοῦ αἵματος ἄνθος καὶ τὴν ἐν αὐτῷ 
ΜΑ .) Ν ν λ 1) φες 3 ας, 

ἰάζουσαν ἐπιγραφην, καὶ την ὸυνδαρεω ἀναστασιν 
Δ λ λ νὰ ἃ / ας) " -... 3ὁ ἑ βίο Λη 

καὶ την Λιος ἐπὶ τούτῳ χατ ο πσααι εν ἔτι ὁξ 

χαὶ τὸν Παάριὸ ος ξενισμὸν χαὶ τὴν Ἑλένης ἁρπαγὴν 

μετὰ τὴν ἐ ἐπὶ τῷ µήλῳ χρίσιν. 
40. Νομιστέον γὰρ τῇ Σπαρτιατικῇ Ἱστορία καὶ τὴν 

λιακὴν συνηφθαι; πολλὴν ο ή 
χαθ᾽ ἕχαστ 

ῳ 
ύσαν καὶ πολυπρόσωπον: 

στον γοῦν τῶν ἐχεῖ πεσόντων ὃρᾶμα τῇ 

πρόκειται" καὶ μεμνησθαι δεῖ τούτων ἄεὶ, µάλιστα ἀπὸ 
ώ». ς ο 2ρλ. ν 35 -- , ὃ , 

τῆς ἁρπαγῆς εὐθὺς ἄγρι τῶν ἐν τοῖς νόστοις γεγενηµέ- 
ο Ἐῖς ρ 

γων καὶ τῆς Αἰνείου πλάνης καὶ Λιδοὺς ἔρωτος, ὧν οὐκ 
. / Ν λ 3 ΄ λ τν 

ἀλλότρια καὶ τὰ περὶ τὸν Ορέστην δράματα χαὶ τὰ ἐν 
«ϱν ϱ ΄ ο] λ 

Σχυθία τῷ Πρωϊ τετολμημένα. : 
ο) πλ 

οἶκα απωδὰ 98 καὶ τὰ 

ποὺ τούτι ἀλλὰ τοῖς ᾿λιακοῖς συγγενή. Ἁπιλλέως εν πρὸ τούτων, ἀλλὰ τοῖς οοἷς συγγενῆ, Ἀχιλλέως 
σα ͵ ο ενος Εή, : 
Σχύρῳ παρθένευσις και ᾿Οδυσσέως μανία καὶ Φιλοκτή- 

του ἐρημία, καὶ ὅλως ἡ, πᾶσα Οδύσσειος πλάνη καὶ 

Κίρχη καὶ Τηλέγονος καὶ ἡ Αἰόλου τῶν ἀνέικων δυνα-- { ή .- ῄ ὴ 
σος πέος , Γ 

στεία καὶ τὰ ἄλλα μέχρι τῆς τῶν μνηστήρων τιμωρίας; 

καὶ ποὺ τούτων ᾗ κατὰ Παλαμήδους ἐπιδουλὴ καὶ ᾗ 

Ναυπλίώ ὀργὴ καὶ ἡ Αἴαντος µανία χαὶ ἡ θατέρου 

ἐν ο. πέτραις ἃ απώλεια. 

: Έχει πολλὰς καὶ ᾗ λις ἆ ἀφορμὰ οἷς ὀργεῖ- 

ο. πει ἱρωμένοις ς, τὸν Οἰνόμαον, τὸν Ἀυρόθλον, τὸν 
ο. Π 5 

Ἰρόνον, τὸν Δία, τοὺς πρώτους τῶν Ολυμπίων ἄγω- 
νιστάς. 

Ἆ λ 48. Πολλὴ δὲ καὶ ἡ κατ) Ἀρχαδίαν µυβολογία, 

Δάφνης Φυγὴ; Καλλιστοῦς θηρίωσις, Κενταύρων πα- 
ροινία καὶ Πανὸς γοναὶ, 

ἀποδημία. 

49. Ἀλλὰ κἂν εἰς τὸν 
αλα 

πάµπολλα κάκεῖθεν Ἡ ὄρχησις ἐρανίζεται τὴν Εὐρώ- 

Ἀλφειοῦ ἔρως καὶ ὕφαλος 

ον 
Κρήτην αἀφίκῃ τῷ λόγῳ ρητ πι το χας 

ΡΧΗΣΕΟΣ. 49 ---49. α, 
Ἀπαπιαπ!5 ΓάΤΟΓΕΠΗ, εἰ Πβετογαπα Νορ]ε]ες αθῖαπῃ ἵῃ αγ]εῖο 

{αδαπι, ἴπο εἰ Μειοεγίαπα πιατὶ εχζορίος. 

43. Ρο5ί Ίος Ῥε]ορίάαγαπη το οἱ γοβπας, {11 σας 

ἁπίθ Μος άποΠπε ρεδία 5υηί: Τπασµας, αἴφιε Το, ἱρείασαπε 

Άϊσις εΗ5ί05, εἰ Αίτεις, ας ΤΗγεςίες, αἱ Αετορο., εἰ 4ΗΓΘΙΠΗ 

χο]]ας, εἰ Ῥε]ορες πυρίϊῖα, 

994 - 596) 

εἰ οπαες Αραιπειηποπῖς, 

εἴ ρωπα Ο]γίαπιπεςίνα: αἱ απίε Ἰορς ε[απα 5θρίοπα ὀ ποπ 

αὖ Τμερας οχρεάΠίο, τεοερίοαιθ ΞοΠΘΤΟΤΗΠΙ. λάναςιϊ 

εχι] σπα, ογασαἹαπ]άμε ἄε Η]ῖ5, αἱ Ἱη5δρι]1 ααἱ ΤΡ οεεϊάεταη:, 

οἱ ΑηίΙσοπες Ρτορίες Ιδία Μεπωεείσπε Ιπίογίας. 

44. Εί απα. ἵπ Νεπιεα ασοἰἀθιιηί, ΗΥρείρχ]ε εἰ Α1ΟΠε- 

απῖο Ιδία 5εἰοί ομςίοΚ [απ Ώαπαςς τ]γσϊπ]ίαίοιη, εἰ ΠΑΙΗΠΗ ον. 

σα Ρ6156ΙΙΠΙ, ῥυορο5[ἔαπιαε Η1 εοπίτα ἄοἱσοπας εβΓαΙΠΕΙ: 

οί ἀοιηοςίίσα οἴῖαια Π]α 1ιορίσα πατταίίο, Οαξδίορεα, οἱ 

Απάτοπιεᾶα, εἰ Οερµεις, απος απίῖς εἴῖαπι απΠΙΙΠΠΘΓΑΥΙΙ 

Πάε5 Ροίοιίου. Ἠ]α 4ποσπε απίί(πα 5οῖεί 4ε 'Ἐδυρίο εἰ 

Ώαμαο., 6ἱ Ί]ας ἵπ παρ/ἶαΙΙ {ογο ἸηδίάΙας. 

Χοη Ῥαµζα Ὑθγο θίίαπι ΤιαζσάΦπιοπ {αλα ῬταῬεί : 

Ἠγασιπίμαπα, εἰ τἱνα]επα Αροηηηῖς Ζαρήγτιπα, εἰ οράθηη 

Ρον] ἃ ἀΐδεο , εἰ ΠΟΓΕΙΗ οχ 5αησα]ῃα, ἸηςοΓΙρΠοΠΘΙΠ( ΠΕ Τη Π]ο 

Ἰαδιρήθηα: αἱ εχοιαίυπα αὐ Ἱη[ειίς Ἐνπάατιπα, {ΟΥΕΠΙ(ΠΕ 

Ρτορίειθα Ἱταίαπῃ ,Ἐςοι]αρίο : Ροῦγο Ποδρίπαπα Ῥαμίαῖς, εἰ 

Ηε]εμίρ ναρίπη, Ῥο5ε Π4ἱΟΙ ΠΠ 46 ΡοπΠο. 

46. Ῥαἱαπάππα θμῖπι δρατίαπα ἡἠσίοτία Ἠϊασαμα Φπσαε 

«οθη; ΡιοροςίέΗ5 ο5ί : αἱ πιοπη]ηῖςςε ἸογΗΠ1 ορον{οί ΞΕΠΗΡΕΙ; 

ππαχῖηε σἰα[πα Ἰπάυ α ταρῖηα α5απε αἆ σα οσα η γοβῖα 

επ]άσαπε [ασία παπί, οἱ δι’ Γού"πα Ἐπθω 6ἱ Ῥίᾶιις αΠΠΟΤΙΠΙ, 

α απἷδης πο α[οηί αείιας εἶνοα ΟΥεξίεῃ, οἱ ας η 5οΥ Πα 

ΠεΓο» 16 45ης ε»ί. Χοφιο αὐ]ιογγθηί αὖ Πῆςορ Π]α οίἴαπα απίο 

Εεσία, 5εᾷ εορηαία 5ηπΐ γερις Πίασίς, Αα ἵπ Βεγτο Ρο 

γιβῖπε οοπηπποτα![ῖο», {Πτου ςἰπππ]αίας Ὀ[ικῖς, ῬιΗ]οσίείος 

ἀεξμίας, οἱ Ιοία ἵπ απίνειςαπα Ὅ]ῖχοα Ῥογοριπα[ίο, οἱ 

Ο19ος, αἱ Τεϊεσοπιας, εἰ ΑΞοΙΙ Τη νοµίος Ροΐεσία5, οἱ γεια 

πά Ῥα"ΠαΠΙ πδσαο ΡΥΟΟΟΓΙΠΙ : αἱ απὶο παο 5ιτασία: Ῥα]απηοά!ί 

Ἰηδίάία, εἰ Ναιρηϊ να, οἱ Γαγου Αἶαοῖς, εἰ αἰίείας Α]αοῖς Τη 

5εορι]ἱς π{οιίμ5. 

47. Ἠαρεί πππ]ίας οοσαδῖοπες ΕΙ5 αποσπε 5α]ίατο ο0- 

παπ Ώρας, (ποππασπι, Μγτβαπα, βαΐαγηυπα, Πογεπα, Ῥι]- 

πηος ΟἸγπηρῖογαΠα οετἰαίουες. 

485. Μα]ία ᾳποφπθ οἶτοα Ατοπάίαιι [αὈα]αγαπα ππαϊοτίες, 

Ώαρ]ιπες ἔασα, 6α]Ηδίας ἵπ Γθναπη πηπἰαίϊῖο, Ορπίαιτογαη 

ει Γπτογες, Ῥαπῖς παϊγίίας, απιος Α]ρ]ιεί οἱ Πε 500 παν]. 

49. Ὑετιπῃ εἰἶαπα 1η Οτείαπα ςἵ ππεπίο αἀγεποιῖς, Ῥ]- 

πια Ίπάς 4ποσπε ςἰρῖ ςα]ιαίῖο οοΠίδί, ΈπτορεΠ, Ῥαςί- 

π]ογα5, τες 5α[ίαίο πθηοταία ππαχίππο πδορξσανίω. Ἐί 

εοΠΠεχαΠη εσσο, απ πηπ]ία εδί εἰ πππ]ατπα ΡοςοΜαΡΗΗ 

ἆε πποπο( με θΠἴη ΘΟΓΗΠΗ, αῖ Τδὶ οσοἰάεΓαη!, αοίῖς αηῖς. 

------ὧ. ο. πλ. 



(1, 506 -- 500) 
/ 

πην, τὴν Πασιφάην, τοὺς ᾿Γαύρους ἀμφοτέρους, τὸν ] ΡΙιποη, οἱ ιῖπδηπο Ταμνος, Πα ῦγηπίμαη, 

Λαθύρυθον, τὴν Ἀριάδνην, τὴν Φλαίδραν, τὸν Ἀνδρό- 
γεων, τὸν Δαίθαλον, τὸν Ἴκαρον, τὸν Γλαῦκον, τὴν 
Πολυΐίδου μαντικὴν, τὸν 'Γάλω, τὸν χαλκοῦν τῆς Κρή- 
της περίπολον. 

50. Κὰν εἲς Αἰτωλίαν µετέλθης, κάχεῖ πολλὰ ἡ 

ὄρχησις καταλαμθάνει, τὴν Ἀλθαίαν, τὸν Μελέαγρον, 
ἴ τν 3 / Ν ο ορ. δν Ν .ω ν τς 

τὴν Ἀταλάντην, τὸν δαλον, καὶ ποταμοῦ και Ἡρα- 

Χλέους πάλην καὶ Σειρήνων γένεσιν καὶ ᾿Εχινάδων ἀνά- 

ὃοσιν καὶ μετὸ τὴν µανίαν Ἀλκμέωνος οἴχησιν' εἶτα 

Κέσσον καὶ Δηϊανείρας ζηλοτυπίαν, ἐφ᾽ τὴν ἐν Οἵτη 

πυράν. 
π Το. ) Θρρς πο Αρ ΄ 2 ο] 51. Ἔχει καὶ Θράκη πολλὰ τῷ ὀρχησομένῳ ἄναγ 
.» 3 Ν / Δ Ν Ν / 

καϊα., τὸν Ὄρφξα, τὸν ἐκείνου σπαραγμὸν καὶ τὴν λά- 

λον αὐτοῦ χεφαλὴν την ἐπιπλέουσαν τῇ λύρα, καὶ τὸν 

Αἴμον καὶ τὴν Ῥοδόπην καὶ τὴν Λυκούργου χόλασιν. 
υ 

59, Ἰκαὶ Θεσσαλία δὲ ἔτι πλείω παρέχεται, τὸν Π1ε- 

λίαν, τὸν Ἰάσονα, τὴν Ἄλκηστιν, τὸν τῶν πεντήχοντα 
/ /' λ 3” λ λ /' 3 ο / 

νέων στόλον, τὴν Ἀργὼ, τὴν λάλον αὐτῆς τρόπιν. 

53. Γὰ ἐν Λήμνῳ, τὸν Αἰήτην, τὸν Μηδείας ὄνειρον 
/ ΔΝ μ λ .] -- / ν. / 

τὸν Ἀψύρτου σπαραγμὸν καὶ τὰ ἐν τῷ ο π. γενό- 
ν ΜΗ 

μενα, καὶ μετὰ ταῦτα τὸν Πρωτεσίλαον καὶ τὴν Λαο- 

δάµειαν. 
54. Ἰκὰν εἲς τὴν Ἀσίαν πάλιν διαθῆς, πολλὰ κἀκεῖ 

δράματα; Ἡ γὰρ Σάμος εὐθὺς καὶ τὸ Πολυκράτους πά- 
Υ υ .ω ο] ο ὃω / Ν 

θος καὶ τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ µέχρι Περσῶν πλάνη; καὶ 

αὐτῷ θεῶν ἑστίασις καὶ Ἡ Πέλοπος κρεουργία χαὶ ὁ 

ἐλεφάντινος ὤμος αὐτοῦ. 

56. Καὶ ἐν Ἰπαλία δὲ ὁ Ἠριδανὸς καὶ Φαέθων καὶ 

αἴγειροι ἀδελφαὶ θρηνοῦσαι καὶ ἤλεκτρον δαχρύουσαι. 
56. Πϊσεται.δὲ ὃ τοιοῦτος καὶ τὰς 'Πσπερίδας καὶ 

ΔΝ ο. ο. .] / ευ 

τὸν φρουρὸν τῆς χρυσῆς ὀπώρας δράκοντα καὶ τὸν Α- 
η ς / ΔΝ Δ 3 / 

πλαντος µόχθον καὶ τὸν Γηρυόνην καὶ τὴν ἐξ Ερυθείας 

ἔλασιν τῶν βοῶν. 
ν / α ΔΝ / 

57. Οὐκ ἀγνοῆσει δὲ καὶ τὰς μυθικὰς μεταμορφώ- 
η, κ] ο θρα ο ἆλλα 

σεις ἁπάσας, ὅσαι εἷς δένδρα Ἡ θηρία ἢ ὄρνεα ἠλλάγη- 
σαν χαὶ ὅσαι ἐκ γυναικῶν ἄνδρες ἐγένοντο, τὸν Καινέα 

/ 

λέγω καὶ τὸν Τειρεσίαν χαὶ τοὺς τοιούτους. 
. ον ΝΙΚ] / οὶ ην η λα / 5 - 

58. Καὶὲν Φοινίκη δὲ Μύρραν καὶτὸ Ἀσσύριον ἐκεῖνο 

πένθος μεριζόµενον, καὶ ταῦτα εἴσεται, καὶ τὰ νεώτερα 
ον «/ ϱ ρσλν π/ ουην ἐποὶ χθ ο, 
δὲ ὅσα μετὰ τὴν Μακεδόνων ἀρχὴν ἐτολμήθη ὑπό τε 

Ἀντιπάτρου καὶ παρὰ Σελεύκου ἐπὶ τῷ Στρατονίκης 

ἔρωτι. 
ο / μα 

59. 'Γὰ γὰρ Αἰγυπτίων μυστικώτερα ὄντα εἴσεται 
λ Ν 

μὲν, συμ.θολικώτερον δὲ ἐπιδείξεται, τὸν Ἔπαφον λέγω 

καὶ τὸν "Όσιριν καὶ τὰς τῶν θεῶν εἰς τὰ ζῷα µεταθο- 

λάς: πρὸ πάντων δὲ τὰ περὶ τοὺς ἔρωτας αὐτῶν καὶ 

αὐτοῦ τοῦ Διὸς χαὶ εἲς ὅσα ἑαυτὸν μετεσχεύασεν. 

60. Εϊσεται δὲ καὶ τὴν ἐν Ἅδου ἅπασαν τραγῳδίαν 
Ἱ τ η Ξ ' 

καὶ τὰς χολάσεις καὶ τὰς ἐφ᾽ ἑκάστῃ αἴτίας καὶ τὴν 

Πειρίθου καὶ Θησέως ἄχοι τοῦ Ἅδου ἑταιρείαν. 
: / Ἡ Ε Ν ν ε / ν « ο ρε ος 
61. Συνελόντι δὲ εἰπεῖν, οὐδὲν τῶν ὑπὸ τοῦ ὋὉμήρου ια) πειη ο. Β ν 

καὶ ᾿Ἡσιόδου καὶ τῶν ἀρίστων ποιητῶν καὶ μάλιστα 
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Απαάποι, 

Ῥμαιά ναι, Απάνοσαοη, Εοράα]απα, ΤσαγίΠα, ΟΙ ΟΙΠά, Ῥο- 

ἸγιάΙ ναμεἰπαπαί απίθιη, ΤΗ Ί]απι ΦΠΘΙΠΙ ρου Οτοίαπι 

ΘΙΤΟΠΘΙΗ. 

50, Εί Ἱπ Ἐίο]απι ἱ (παηςίοτῖς, οΜἴαπα Οἱ πππ]ία ἱηνοπίί 

Φαμία[ίο τ Αἰίωαπι, Μεϊδασιαπα, Αἰαἰαπίαπι, Γαἰα[θπη ]απα 

{ουνοια, Ηετοι]ῖ5 οππ1 Παγ]ο Παοίαιη, ΒΙΡΟΠΙΠΙ Παία]ος, οἱ 

6ΠΊΘΙΡΡΠΙΟ5 Εορίπαάας, αἩ. ΑΙόΠΙΦΟΠΟ ΕΙΤΟΓΘ ἀἴςοιβ5ο Πᾶ- 

Ρ{αία5 : έππι Νοδδιη οἱ Ὠοϊαπίν Ζ6ΙοίγρίαΠα, οκ. οᾶΠιθ 

Ηοτου]ῖς ἵπ ία τοβπη. 

51, Παβοί οἶαπι Τμγαςς πηπ]ία φα[ίαίατο Πποοθορατία: ΟΥ- 

ΡθΠ1, οἷ ας Ἰαπίαίοποπα, σαρα! 1]ας Ίούπαχ Ίγτω ἱηπαίαμ; 

εί ΗωπΙΙΠα, οί Πμοάσροπ, οἱ Πγοιτβί 5αρρΙοίαΠ. 

52, Ας ΤΠοδρα]ία πππ]ίο οιίαιη ρίανα οχ]ἠροαί, Ῥο]ίαπι, 

450Π6Ι1, Αἰοσδίία, απἰπαπασίηία ΙάγοπΠ οχΡοάΙΠοπεΠα, 

Άιςο, Ἰοᾳπασθ Πλας σαπἴπαπη. 

53. Ῥα ασ ἵπ ΤθΠήπο αοία 5υπί, Ἐοίοη, Μεᾶσθα 5ο- 

ΠΗΠΙΗΠΗ, ΙαζοΓα{ΗΠΗ ΑΡΣΥΡΙΗΠΙ, οἱ ροδία [η ργα{ογπαγἰσαπάο : 

οἱ Ροςί ἱεία Ῥτοίοςί]αππα αἱ Τιαοδσπηϊαπη. 

σά, Τί δἳ ἵπ Αδίαπι ταῦδας {αηδθαδ, η] Τί οιίαπι 

Δ0ΠΟΠ65 : 5ἰαΜἴπα οπ/ πι οεομγ{ βαπη5 οἱ Ῥο]γογα[1ς σα]απη]- 

{α5, Πίρρᾳις ἱρδίας αἆ Ῥογδας πξαπο αυτος: αἱ απϊαποτα 

αἆμαο, Πησια ΓαπίαΙ Ιποοπίποης, ἀθοτα αραιά Παπα 

αρυ]ῶ, πιασίαίας Ῥο]ορς, γοὐάΙαξαπο ΠΠ παππθγας οὐάγήθις. 

50. Τπ Πα]ία γονο Ἐπίάαπας, οἱ Ῥ]ασί]οἨ, οἱ 5ογογος Πας 

Ῥορι]! ρ]ογαπίος οἱδοίτί Ιαογῖπ]ας. 

506. Νοε {α]ΐς οἰἶαπα Ἡοδρογίάας, οἱ οαδίοάθια ααγεῖ αἲι- 

Μπ ηΠΙ ἀΠασσΠΕΙΑ, οἱ Ααπίϊς Ιαβογοπα, οί (6ΥΥΟΠΕΠΑ, ο 

Ῥονος οχ Εηγί]οα αμασίος. 

07. Νθαπο ἰρπογαΡίῖ [αρ]οδας. ΓΟΓΠΙΑΓΗΠΙ πΙΠΙΠ{ΑΠΟΠΟΣ, 

5ο δοῖεί ΟΠΊΠΕΣ 1]]ας ασ ἵπ αγβουος, ααί Εοδίία5., απί ἄγος 

πηπίαί δυη{, οἱ π οχ πα Πσίρις ἵπ νίτος αβίονηί, ζα- 

ΏΘΙΠΙ ἀἴεο οἱ Τϊγοδίαπα, εἰ Ιπι]]ες. 

58. Τη Ῥμαπίσοο Μγταπα, οἱ Απδγγίηπι Ι]άπα Ἱασίαπα 

αἰίογηππη. Ἠωο, Ἱπαπαπα, πο : ΙΠ5ΗΡΘΥ Ὑ6το 6ΗάΠ1 Τ6- 

ορπογα, άποροΙπαθ Ρο5έ πιαδηπη. Ἰ]ιά Μασράοπαπα ἵπι- 

Ῥογίαπα ορηδ ΕΠ π{απα. δμδορρία 5υπί αὐ Απιίραίπο αἱ ἃ Θε- 

Ίσμοῦ Ρις 4Ππογο Β{γα{οπίσος. 

59, Ἠργρίίοτπα Ί]α οεοι]ίονα 5οἷθί 4πΙάθΠα, 5δ4 ΑΥΠΙ- 

Ῥο]ἱσο πηαρίς ἀοπιοπδίγαβίς: Ἐραρμαπα ἀἴσο, εί ΟΡίΙΠ, οξ 

πημία{ο8 ἵπ απϊπηα]ία ἀἆθος: απίθ οπηπία Υθ6γο αΠΊΟΥΟς ΠΠογΠα 

Ἰρείηδαπε αἆθο Φονἰ5, δἱ ἵη απος 5ο μαβίία5 πιπίαγεη!. 

60. 8οἷοί οίαπα [οίαπα Π]απη αριιᾶ Ἰπ[ογος (γαβωάίαπα, 51): 

Ρισῖα, οἱ 5ἱηρα]ογαπα 6ἄμδα5, οί ΡΙπ(μοί αἴᾳιπα Τ]εςοί αἆ 

ΊΠΓΟΓΟΣ πδαιο απηϊοίαπη. 

οἱ. Ότ Ῥνογίέου οοπαργεµεπάαπα, ΠΠ] οσον. πα. αἲ 

Ι Ἠοππαιο εἰ Ηεείοάο εἰ ορίϊπιί5 Ροείῖς, 6ἱ πλαχίπιο ἰναρίοίς, 

28. 
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της τραγωδίας λεγομένων ἄγνο Ἠσει. Ταῦτα πμ ὀλίγα ἀἰσυηίαν, Ισηοταβί. Ἠωο ρα"σα 5απο ἆθ πημ]ῖς, γοὶ Ροίίης 
Ε / 

ἐκ πολλῶν, μᾶλλον δὲ ἀπείρων ν τὸ πλῆθος 
χε φαλαιωδέστερα χατέλεξα, τὰ ἄλλα τοις τε πο 

ἀφεὶς 
πρασεξευρίσκειν χαθ᾽ ὁμοιότητα τῶν προξιρηµένων, 

ρόχε ίρα χαὶ τ πρὸς ὃς τὸν καιρὸν ἕχαστον τῷ 
/ . 

ορισμένα χαὶ προτετ ταμ.ιευμ.ενα χεῖσθαι 

ζελὼν τὰ 

ατις 
/͵ 

ἄδειν καὶ τοῖς ὀρχησταῖς αὐτοῖς δεικνύναι καὶ σοὶ 
ος 

ἅπερ ἅπαντ απ 
υ 

ὄρχ ηστη η προ οπεπο 

ἄναγκαῖον. 
ο Η λ / ν΄ αν) 

σα εστι και χινηµμ-ασι τα αοο- 
5 - ω 4 

Ύξ Ίται, Ἐν αὐτῷ Ὃ εβρ χαὶ 

τοῖς ῥήτορσι, σαοήν ειαν ἀσχειν, ὡς ο τῶν δει-- 
Ἀνυμένων. ὑπ) αὐτοῦ δηλοῦσθαι μ.ηδενὸς ἐξ ΠΠ δεό- 

ον 

(τοῦ ὃ ὀργη ηστοῦ) ἀκούειν. 
65. “ὉΟ δὴ καὶ Δημήτριον τὸν υνικὸν παθεῖν λέγου- 

ὶ γὰρ καὶ αὐτὸς ὅμοιά σοι κατη Ἱόρε ει τῆς ὄρχη- 

λέγων 

χτύπων πάρεργόν τι τὸν ὀργηστὴν εἶναι» μηδὲν αὐτὸν 
ςτὸ δρᾶμα συντελοῦντα, κινούμενον δὲ ἆλο" γον ἄλλως 

τοῦ ο. χα) τῶν συρίγγων χαὶ τῶν 

σιν καὶ µάταιον, οὐδενὸς αὐτῃ νοῦ προσ όντος, τῶν 

δ᾽ ὃ ἀνθρώπων τοῖς περὶ τὸ ρν Ίσης ευομε νων, ἐσθητι 

τερετί- 

ος χοσμεῖσθαι 
αν 

ἐν ὃν τὸ τοῦ ὀρχη ηστοῦ τ ε χατὰ τὸν Νέ- 

βονα εὐδοχιμῶν ὀρχ Ἰστῆς οὐχ ἀσύνετος ὥς φασιν, ἀλλ’ 

εἰ χαί τις ον 

Σηρικῇ χαὶ προσωπείῳ εὖπρε επει » αὐλῷ τε χαὶ 
ο, ϱ 

σασί χαὶ τη τῶν αοοντων ο, 

μρηδ πρᾶ Ύμα᾽ ὅτ 

ἔν τε Ἱστορίας μνήμη χαὶ κινήσεως 
. ο / 

κάλλει διενεγκὼν ἐδεήθη τοῦ Δημητρίου εὐγνωμονεστά- 
ὣς οἴμαι, τὴν δέησιν, ἰδεῖν ὀργούμενον, ἔπειτα χατη- 

τς ΙΕ /͵ 
εἴν αὐτοῦ. καὶ ὑπέ έσγετ τό γε ἄνευ αὐλοῦ καὶ ἀσμάτων 

ασθαι αὐτῷ: καὶ οὕτως ἐποίησεν: ἠσυχίαν Ἱὰρ 
τε χτυποῦσι χαὶ τοῖς αὐλοῦσι καὶ αὐτῷ παραγγεί- 

ος χορῷ αὐτὸς ἐφ᾽ ἑαυτοῦ ὠρχήσατο τὴν Ἀφροδί- 

κα ὃς μοιχε να, ος μηνύοντα, χαὶ Ἡφαι- πα 

την καὶ τὸν Ἄρηρσι σα Υηνεύοντα χαὶ τοὺς 

τας ο. ς ἕκαστον αὐτῶν, χαὶ σημ. μὲν τὴν Ἄφρο- 

δίτην, ὑποδεδοικότα δὲ καὶ ἴκετεύ ύοντα τὸν Ἄρη καὶ ὅσα 

τῇ ἱστορία ταύτῃ πρόσεστιν, ὅσα ὃν Δημήτριον ὅ ὕπερ- 

ησθέντα τοῖς Ὑε]νομένοις τοῦτον ἔπαινον αν 

Ἡ ἤ 

! 
ἀποδοῦναι 

2 / ΔΝ λ . 

τὸν μέγιστον τῷ ὀρχηστῃ: ἀνέκραγε γὰρ καὶ µεγάλῃ 

} φωνῖ ἀνεφθέγζατο, Ακούω, ἄνθρωπε, ἃ ποιεῖς. οὗ] Ἡ φων] ἄνεφθεγξατο, »αν]ρωπε, εἰς» ος 
ὁρῷ µόνον, ἀλλά µοι δοχεῖς ταῖς χερσὶν αὐταῖς λαλεῖν. 

64. 'Ἐπεὶ δὲ χατὰ τὸν Νέρωνα ἐσμεν τῷ λόγῳ, βού- 

λομαι καὶ βαρθάρου ἀνδρὸς τὸ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ὀρχηστοῦ 

γενόµενον εἰπεῖν, ὅπερ μέγιστος ἔπαινος ὀρχηστικῆς γέ- 
νοιτ’ τῶν γὰρ ἐκ τοῦ Πόντου βαρθάρων βασιλικός 

χατά τι τν έος ψχων ὡς τὸν Νέρωνα τι ἄνθρωπος 

εθεΆτο μετὰ τῶν ἄλλων τὸν ὀρχηστὴν ἐχεῖνον οὕτω σα- 

ὀργούμενον, ὡς καίτοι μὴ ἐπακούοντα τῶν ἆδομε-- 

γων --- ἡμιέλλην γάρ τις ὢν ἐτύγχανε τὴ συνειναι 

τὴν οἳκαίανι τοῦ Κέε- 
βούλοιτο αἰτεῖν κελεύοντος 

Τὸν ὀρχηστὴν, ἔφη, δοὺς 

ο, ολ : 
ἁπαάντων. Καὶ ὁ δ) ἀπιὼν ἤδη ἐς 

ασδιρ [) 

ραγος αλλα ένου χαὶ ὅ 
ισχνουµένου, 

... σι 

ὑπ' καὶ δώσειν 

πη Μπ {Πε Ἱπβηϊ 15, ἀεοθρία ομημιοταν! ργασἴρια, το]ίαιο 

{ππη ροδίῖ5 εαπεηᾶα ΤΘΙΠ(ΠΕΗΣ, {πα 1ροῖς ορίοπάσπᾶα φα]ία- 

{ος Ερίᾳπε αἆ πο ιά Ίπεπα ῥγα Πείογαπη ἠπνομίομαα,, 

σσα οπιπῖα ἴπ Ῥτοπηία, οἱ αἲ ἨπΠπαππ(παπΊ(Π6 οσζαξΙοηθν 

1απι απία ριαραταία, οἱ ἵπ επι απαδί τεροςίία ε.ςε ςααἰονῖ 

ηθςθς5ο ο». 

65. Οπαπάοσἰάεπα Υογο Ππη{α{ου ο5ί, εί πιοίβις5 58 ο5ίδή- 

ΙΗΠΙ ο απ οαπιη{ ΡΓΟΠΗΙΠΗΕ, ορια ο5ί ΠΠ, αποππαάππο- 

ἀππι οἱ ογαἴοΠβα5, 6κδγοετε ἀΠιοιαΠίαίεπα , αἱ απαπη(οά- 

απο ΘοΓΗΠΗ, απ οδίοπάυπίατ αὐ 1ο, ἀοοατείαϊ, πθαα 

Ἰπίορνεία ορα5 Παβοααί : 5ο αποὰ ἀῑκιί ογασπ]απη ΡΥΗΗσΙΠα, 

οροτίεἰ α 5ροοἰαίογο 5α[ία[Ιοπὶς εἱ ηπαίαπη Τη{ο]Ησί, οἱ αι ϊτῖ 

πι] ἸοᾳπθηέεΠΙ 5αλαἴογεπη. . 

63. Οποᾷ οίαπα Ογπίσο Ὠοππδίγίο αοοϊᾶἶςεο αἰπηί. Οσαπι 

οηίπ1 δἱ ἴρσο εἰπι διας αισποη(ἶς, σπ1ρς ία, πδας αεομςᾶ- 

τοί 5α]ίαἰοιίαπα, ἀἴεεης Πρία αἱ Π5ίπ]αταΠα οἱ ρεγοΙςςΙοηΠ) 

αοζρδδΙοΏθΠα 6556 5αἱἰαίοΓοΏ1. αἱ ΠΙΗΙ ρε αἆ αοβίοπεπα 

εοη[ογαί, 5εᾷ Πιπογθαίι {6πιοΓα, Ιποία αποάαπα ἹγγαΠοπαβΏι 

αἴᾳπο γαπο, 4πἱρρο επ! Ἰη{ε]οείας πας Ιη5ίε, [α5οϊπαξῖς. 

Ἰπίθιίπα ΠοπηΙπΙθα5 ος εα απ αὐ]αποία το απ, γοδίθιη 

ΒΟΓΙ6ΔΠΗ, 6ἱ ΡοΓ5ΟΠΑΠΙ ἀθοθηίεΠι, οἱ Πρῖαπα αίτιο οαη{1]]α110- 

πο5, Ῥομαδο 6αΠεΠΙΙΠΠΙ ΥοςεΣ, αἴθας οχογηαγῖ ἀἴσθγοί 

ορα5 καμαίοις, ααοᾶ Ρε 5ο πμ] ο5ςαί : 5αίαίοτ απΙ παπι 

Ποτενεί, Νοτοπῖς {επιρογίρας, πο Ιπιρνπάεης, αἱ αἴππί, 

ποᾷ 5ἱ απίς ας οἱ Πἱδιοια πιορπογία οἱ πποία5 ἀσορηίία 

Ρυβδίαης, Ρεῆέα Ώεππείτῖο γοπὰ ορηἱςδίπ]απα, Ῥηίο, αἱ 5α]- 

{απίοιι 5ο γἰάρταί, ἀεϊπᾶς αοσηξατεί : ρτοπηϊςίσαια, 56 αὖς- 

απο Πρία εί οαη[]οίς οορίαπι φιῖ ΓαοΙΠ1. Ἰάψαο [εοί. 

Ἰπηρεταίο θηῖπῃ 5εαβο]]ο. ραδαπίῖθας εἰ Ἱππαπήνας Πρίας, 

οἰποτο(Πο 1ρςῖ, 5θη[ίο, 1ρ5ο Ρ6Γ 5ο εαανῖί Ματίς αίαιθ 

Ὑοπονῖς αἁπ]ογίαπα, Φο]θτα ἹπάΙσαηίαπα, Ἰηδϊάϊαπίοπη Ὑπἱσᾶ- 

ηΙΏ, οἱ γιπου]α απΠΡοΡΗς, Ὑοποτί ας Ματίϊ, Ἰπ]οϊοπίοπη,, 

αδίαηΏἹπππ(πα ἀθοΓαπα ΙΠΗΠΙ(ΠΟΠΙΠΠΕ : 6ἳ ΥεΠΕτεπι απ]- 

' ἀδπα ρηάοτο 5μ/αδαπα, αΠαπαπίππη πηδίΠεπίθΠα Ὑετο οἱ 

5ηρρ]οαηίοπα Ματίαπι, οἱ αποοΗπΊΠο Ἱηδαπί ἵη ας Π5ίο- 

τίας α4θο π{ 5αρτα πποά ΤΗ Εῖς απ Πεγοπί ἀε]οσίαίας Ώεππυ- 

ἐπας, απο εαλίαίοτῖ Ἰαπάσπη ππανίπιαπα (πρηεγεί : εχο]α; 

πΙαγΙί επί αἱ ππαχίπια Υοσς: Απάῑο, παπί, Ἠοπιο, ασ» 

{αοἳς, ΠΟΠ 5οΊ1Πῃ γ]άσο : 5οᾷ 1ρ5ΐς πεί ππαπῖρης Ιοπαἱ ν]άοεῖς, 

64. Οπαπάο γογο οἶνοα ΝΘιομθΠΙ ποδίτα γειδαίατ ογα(ἴο, 

το]ο οίἵαπι, απῖά Ῥαγρανο Ποπηῖη! ἵΠ 6οάεΠ1 5ααίογθ αοοἰάθ- 

ΤΙ, ΟΟΠΊΠΙΘΙΙΟΤΑΤΘ, σα απἰάθμα ππαχῖπια, 5αλα[ογία απῖς 

Ίαις Ραοηί. Ἠοσί σοποῖς Ποιο ἆς Ῥανρατίς αἲ Ῥοπίαπι, 

απῖ ποσο! οπ]αςάαπη 5η] οαη5α αἆ Χθτοποπῃ γεπεγαΓ, 5Ροείᾶ- 

Ῥαΐ οἵπῃ αλίς ςαΠαίογοπα. Πλαπι Φαἱίαπίοπη Πα ἀἠασίάα, αἲ, 

Ἰἱοοί οα απ οππίαραηίηγ πον αβδεσποΓείατ (5εη]-ανῶεις 

οπίπῃ ογα1), οπηηία {απιοη Ἰπσ]Ισοτοί.  Τίασαο απάπη γοὔΙ(απα 

Ίαπι Ῥατατεί ἵπ. ραϊτίαπι, Νοτοπα Παπ σοπηρ]εο[επίε, εἰ 

ααϊσαπῖᾶ, νε]]εί, ]ηρεηίε ρείγε, αίᾳπε ἆαγε Ρο]ορηίε, Βεᾶ- 
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τὰ Ίστα εὐωρανεῖς. "οῦ δὲ Χέρωνος ἐρομένο μέγιστ εἷς. ὲ Νέρωνος ἐρομένου, 
; ο. [ 

Τί ἄν σοι γρήσιμος γένοιτο ἐκεῖ; Προσοίκους, ἔφη» 
/ Μ 3 ΄ βειοθ ῥάρους ἔχω, οὐχ. ὁμογλώτ τους» καὶ ἑρμηνέων οὐ 

ἑάδιον οπνσὸ πρὸς αὐτούς: Ἄν οὖν τινος δέωµαι,, δια-- 
νεύων οὗτος ἕχαστά µοι ἑρμηνεύσει. Τοσοῦτον ἄρα 
καθίκετο αὐτοῦ ἡ µίµησις τῆς ὀρχήσεως, ἐπίσημός τε 

ἳ ἤ 9 
καὶ σαφἠς φανεῖσα. 

- ς ον ο - 

65. Ἡ δὲ πλείστη διατριθὴ χαὶ ὃ σχοπὸς τῆς ὁρ- 

γηστικῆς ᾗ ὑπόχρισίς ἐστιν, ὡς ἔφην, κατὰ τὰ αὐτὰ 
καὶ τοις ῥήτορσιν ἐπιτηδευομένη, χαὶ μάλιστ τοῖς τὰς 

γὰρ καὶ 

Ἐν ἐκείνοις μᾶλλον ἐπαινουμένη τῷ εοιχέναι τοῖς ὑπο- 

χειμένοις προσώποις χαὶ μὴ ἀπῳδὰ εἶναι τὰ λεγόμενα 

τῶν εἰσαγομένων ἀριστέ έων Ὦ τυραννοκτόνων Ἀπενή των 

ὃν Ὑεωργῶν, ἆλλ᾽ ἐν ἑχάστῳ τούτων τὸ ἴδιον καὶ τὸ 

- , , ͵ 
χαλουμενας ταύτας μελέτας ὃ διεξιοῦσιν " σύνοιδε 

ἐξαίρετον δείκνυσθαι. 

66. ᾿Εθέλω γοῦν σοι ἄλλου βαρθάρου ῥῆσιν ἐπὶ 
τούτοις εἰπεῖν: ἰδὼν γὰρ πέντε πρόσωπα τῷ ὀρχηστῇ 

παρεσκευασµένα --- ποσούτων Ὑὰρ νο τὸ πίος 
ἦν ---ἐζήτει ἕνα ὁρῶν τὸν ὀργηστὴν, τίνες οἳ ἦ 

ος χαὶ ύμνοι τὰ λοιπὰ : προσωπεῖ α 

σ 
μὲ μεν τοῦτο πάντα, Ἐλολήθεις, ῶ βὲ ον ὁ ἔφη, σῦμα | 

ἓν, πολλὰς ὃ δὲ τὰς ψυχὰς ἔ ἔχων. 

67. Γαῦτα μὲν ὃ βάρθαρος. Οὐκ ἀπεικότως δὲ 

χαὶ οἵ ]ταλιῶται τὸν ὀργηστὴν παντόμιµον καλοῦσιν, 

ἀπὸ τοῦ δρωµένου σχεδόν; καλὴ γὰρ ἡ ποιητικὴ πα- 

ῥαίνεσις ἐκείνη τὸ, «ὠπαι, ποντίου θηρὸς : τεσρείου νόον 

ἴσγων πάσαις ΑΗ, ὁμίλει., » καὶ τῷ ὀργηστῃ ἄναγ 
; ας ; ν 

καΐα: καὶ δεῖ προσφύντα τοῖς 
ς μ [ή / α. Ὄν / 

ἑαυτὸν ἑκάστῳ τῶν δρωμένων. 

πράγµασι συνοιχειοῦν 

Τὸ δὲ ὅλον ἴἴθη καὶ 

πάθη δείξειν καὶ ὑποχρινεῖσθαι ἡ ὄργησις ἔπα Ὑγέλλεται 

νῦν μὲν ἐρῶντα, νῦν δὲ ὀργιζόμενόν τινα εἰσάγουσα, 
χαὶ ἄλλον µεμηνότα καὶ ἄλλον λελυπημένον, καὶ 
ἅπαντα ταῦτα μεμετρημένως" τὸ γοῦν παραδοξότατον, 
τῆς αὐτῆς ημέρας ἄρτι μὲν Ἀθάμας μεμηνὼς, ἄρτι δὲ 

ιὼ φοθουμένη ὃ δείχνυται, καὶ ἄλλοτε Ἀτρεὺς ὁ αὐτὸς, 

καὶ μετὰ μικρὸν Θυέστης, εἶτα Αἴγισθος ἢ Ἀερόπη: 

χαὶ ταῦτα πάντα εἲς ἄνθρωπός ἐ ἐστι. 

Τὰ μὲν οὖν ἄλλα θεάματα χαὶ ἀκούσματα ἑνὸς 

ἕκάστου ἔργου τὴν ἐπίδειξιν ορ Ἡ γὰρ αὐλός ἐστιν ἢ 
κιθάρα ἢ διὰ φωνῖς μελῳδία ἢ τραγικὴ δραματουργία 
Ἡ κωμικὴ γελωτοποιία" ὃ δὲ ὀργηστὴς τὰ πάντα ἔχει 
ξυλλαθὼν, καὶ ἔνεστι ποικίλην καὶ παμμιγή τὴν παρα- 

σχευὴν αὐτοῦ ἰδεῖν, αὐλὸν, σύριγ] γα, ποδῶν κτύπον, 
κυμθάλου Ψόφον, ὑποχριτοῦ εὐφωνίαν, ἄδόντων αν. 

{ φωνίαν. 

69. τι ὃ 

ολ ἔργα στὶ, 
δὲ τ Ἡ ὀρχήσει αμ. φότερα συμμέιικτ αι. 

τὰ μὲν ἄλλα θατέρου τῶν ἐν τῷ ἂν- 
ΔΝ 

σιω ορ 
Ν Αλ ιά 2 

τὰ μὲν ΨυχἩ ς, τὰ δὲ σώματος ἐν 

Καὶ γὰρ δικ- ρ 
οίας ἐπίδειξιν τὰ ως ἔχει καὶ σωματικῆς 

ἑ µέγιστον ἦ σοφία τῶν δρω- 

ἔξω λάμα, Λεσόῶναξ Υοῦν ὃ Μυτι- 

ληναῖος, ἂνλρ χαλὸς καὶ ἀγαθὸς, χειροσόφους τοὺς 

ἀσχή σεως ἐνέργεια», τὸ ὃ 

μένων χαὶ μηδὲ ΥΕ 
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γοςῖς, Ἱπαυϊε, 5ἳ α[ίαίογοπα Ἠλαπα τηε! ἀράσιῖς. Τηίουγο- 

παπίο απίοπη Νοτοπο, Οἱπαπα Πβῖ ας Πί ε.α Ρο5!{ρ 

Ἀοζο]α5., πα, παῦοο Ρα:θαγος Ππσιοο ἀϊγεισαν. εί ἀῑῃοῖ]α 

οδί ἱπίεγρτοίος αἆ ]ος παποῖςοῖ : 5ἱ απίά ἴδίίαν ορις Παβετο, 

Πίο πι ῖρας φαἶ5 οπιπία πῖ οχρ]ἰοαΏῖ.  Λάθο ἵπ αΠΙΠΙΠΙ 

Ἰ]ίας ἀαξουπάεναί Ἱππίαίίο 5αλία(1οπῖς, Ἰη5ίση]ς οἱ ἀΠηοίαα, Η]1 

γῖςα. 

656. Οείθταπι πιαχῖπια οἑοπρα[ίο οἱ βΠῖς 5αμαἴοιία αγῃῖς 

οί αοοπῖς αςἰη]α[ίο, τῖ ἀῑχί, οπῖ οοάσπι πιοᾷο εἰ[απα 

τηθίοτος ἀαπί οροταπι, εἰ ΠΠ ππαχίπια, απ] ος απας 4ες]ᾶ- 

πιαίΙοµος τοσαπηα5, ροιδεαππίης.  86ἷξ οηἶπα ία ἵπ. ἰδῖς 

αποππθ πιασίς 5ο Ἰαμάα!, 5ἳ εοηΏστΠθ ἃπαί Ρεισοµας 5αβ]θ- 

οίας, οαᾳπε απο ἀἰουπίας πο αὐμοτγοσηί αἲ Πΐ5 απ Πη{το- 

ἀπουπίας υὶρῖς (ογΐης, απξ ἰγταππ]ο]αϊς, απί Ῥαυροιίρας, 

απί αστῖοο]ίς; 5ος ἵπ. ποποσις ἨοΓΙΠ, απο ρτορηῖππα 

δε, αποά αχ, ἀσπιοηδίτεία. 

ϱ6. Υοἱο απίοπη ΕΠΙ οιίαπα α[ας Ῥατρανί ἆς Πήςορ τεῦιις 

ἀἰσίαπα [στο Ὑϊάσης οπῖπι (πἴπαιθ ῃθιςοπας α[αίιοτί 

Ραγαίας. ({ο ποπηρε ραγβπηα οταί αε[ῖο), οἱ ΠΠΙΠ πιοᾷο 

γίάθης α[[αίογοπα, ἰπέογγοσαγ{ί απἴπαπα. αλα [αι εί αε{αῖ 

το]ημας. Ῥειςοπᾶς. ε5ςεπί : 4πάπά Υετο απάϊ5δαί, εαπάθπι 

αοΙΓΗΠη οἱ 5αἰία[ἴοπο ΘΧΡΕΟΞΞΗΤΗΠΗ ΟΙΠΠΕ5, ΝεδοίοραΠα, ἵη- 

ασε, νῖ ορια, ἴα οορΗ5 (πἱάθπα Ίχου ΠΠ, αΠΙΠΊας 

απἴθια πηπ]ίας Ἠαβεγο. 

67. Παο Ρατβατας ο. Χοπ αΏδαάο απίον Πα]! αλ{αἴο- 

τοπ. αρρο]απί Ῥαπίοπηϊισα, απαςί ἀῑσας, Ἱπίαίονεπι 
ΟΙΩΠΙΠΙΗ, αΏ 6ο απο Π{ {ργο.. Ῥαεμτα ομίπὶ Πα 4ποσπε 

Ροείίεα αἁογία ο: «ΕΠΙ, μοἱ]πα) ἵπ φακῖς πιαν]πῦ (ΡοΙΥΡ{)’ 

πιοάο αάμα τοις π1Ώες Ρορη]οσαο [οηποπία, » εἰ ςα[ίαίουί 

πθορσδανίας παπα ορονίοί τερας ανω τεκσθη{επι ΓαπηΙΠαΓεία 

56 οἱ φας ἀοπιεσίσυα απίουί(αο δογπα, απ ασηπίαν, 

τοβᾶοιο. Αίαπο ἵπ απῖγειςατα Ίηογες αἴσπθ αεείας 5ε 46- 

Πιοςίτα(αΓαπῃ αἰάπθ αείίομο εχργοδςαΓαπη 5αμα[ῖο ρο]ἱσθ- 
(αχ, πσπς απηαπίθια, ΠΟ ἰγαδσεηίοηα ασπειη [πάπέθης, εἰ 

βιγοπίοπα αἰἴαπα, αοσίαπα ααπι (δηδα, οἱ δα ΠΠΙΠ]- 

αποᾶαπε πιδηφτα. Ο1ος οπἵη Ππρηηιϊς αὐμηναρῇ] εδί, 

οοᾶρπι ἀἷς Ίαῃ απἱάσπα Αἴμαπιας [πτους, απ ρείειία 

Τπο οδίοπάϊίαχ : οἱ αἰίας Ιά6πα εί Αίτεις, ἃς ΡαΠΙ0 ρο5ί 

Τ]γορίος, {πα αϊδίμας, απί Λετορο, εἰ ομηηῖα Ἰό ππιι5 

Ἰοπ1ο οί. 

68. Ισίίας 5ροσίασι]α απἱάσπα τοἰίπα οἱ αογοαηλαία. ππίας 

οπ/αςάαπα ορενῖς Ροοἵπιεπ οὐ μπί: απἲ επίπι Πρία εν αἲί 

παντα, ααί νουῖς εαπ{α5., απ ἰτασίσα αοἰ]οπίς περυῶεπ{α{ο, 

απί οοπηίσα τἴσας α[[οείαί[ο :φαἰίαίος απίοτη οπηηία ϱοππρ]εχ5 

μαβοί, οἱ Ἰἱσοί γατίυπα Πας οἱ πἰχίυπα ες οπηηίρα5 αρρατα- 

(πι γἰάστο, Είπα, Η5ίπ]απα, ΡεάπΠα. Ρ6ΓοΣΣΙΟΠΕΗΠΙ, ΟΥΠΙ: 

Ρα]ῖ φἰγερίίπα, αοἰονίς γοσαµίαίεπη, οαπθη ατα ουΠπΟθηΓαπῃ. 

609. Ῥοψτο παπα αἰίοῖας αἰπῖας ραν[ῖ5 ΤΠ Ἰσπηίπε ορεγὰ 

ευπί, Ραγίπη απίπηςς, Ραςήπα εουρουίς: αἲ Τη Σααἴἴοπυ 60Π..- 

πηϊχία 5ηπί πνασπο. Ναπι εἰ Ππίο]]εσίας ἀθπιοηςίγαΠοπεία 

μαβοπέ απα’ 1Ρί Πυπί, οἱ οο’ρογα[ῖ5 οχονοἰ(α[ἴοηῖς ο[Πσαςἴαπη : 

πιαχίηΠη αίοπῃ οδὲ φαρίοπίία ἵπ 5 απο ασυπίατ, εἰ πΙμ 

οχίγα ταοπαιη.  Ἰμεῦοπαν ἰσίία ΜΥΜΠεπωμ5, Υἱν ποηεςίας 
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- 
θρχηστὰς ἀπεκάλει χαὶ ει ἐπὶ τὴν θέαν αὐτῶν ὡς 

λτίων ἀναστρένων ἀπὸ τοῦ ο ο ς Εμεκράρης 
ο2πο 

ω 
σος ο. 
3 ὁ διδά αρας αὐτοῦ 19 

3 λ ο τ 
ἐπιστὰς, ὀργηστην τὰ αὑτοῦ ποιοῦντα, Οἵου μες 
5 : ο ας μεν ι κοντό ; 
ἔφη, θεάματος ἡ πρὸς φιλοσοφίαν αἰθὼς ἀπεστέρηχεν. 

εν ντα ἃς : 
το. Ειδ ἐ 

: 
στιν ἀληθη ἃ περὶ ος ὁ Πλάτων} λε- 

ρχ' 

ὅταν ἔχαστο των 

στοτέλου 

τρίτον ἡγουμένου τᾶγαθοῦ καὶ τοῦτο εἶναι; ἤχουσα δέ 

τινος χαὶ περιττότερόν τι νεανιευοµένου ὑπὲρ τῆς τῶν 
ϱ/ . -{ 

τι καὶ αὕτη Πυθα- 

ο της ... τὸ ος ἐπαινοῦν τος χαὶ μέρος 

ὀρχηστικῶν προσωπείων σιωπῆς», 

γορικόν τι δόγμα αἰνίττεται. 

Ἔτι δὲ τῶν ἄλλων ἐπιτηδευμάτων τῶν μὲν τὸ 
ερπνὸν, τῶν δὲ τὸ χβήσιμον ὑπισχουμένων, μόνη ς 
ϱγΏσις ἄμφω ἔχει, καὶ πολύ γε τὸ γρήσιµον ὠφελιμώ- 

ερον, ὅσῳ μετὰ τοῦ τερπνοῦ γίγνεται. ΠἩόσῳ γὰρ τοῦτο 
ἥδιον ὃρᾶν Ὦ πυχτεύοντας νεανίσχους χαὶ αἵματι δεο-- 

µέγους καὶ παλαίοντας ἄλλους ἐν Χόνει, οὓς ἡ ὄρχησις 
πολλάκις ἀσφαλέστε ερον ἅμα καὶ εὖμορφ ότερον καὶ 

περπνότερον ἐπιδείκνυται. Την μὲν οὖν γε σύντονον 
σ - 

χίνησιν τῆς ὀρχηστικῆς χαὶ . σεροφὰς αὐτῆς καὶ περια- 

γωγὰς καὶ πηδήµατα χαὶ ὑπτιασμοὺς τοῖς μὲν ἄλλοις 

τερπνὰ εἶναι συµθέθηχεν δρῶσι, τοῖς δὲ ἐνεργοῦσιν αὐ- 

τοῖς ὑγιεινότατα" γυμνασίων Ὑὰρ τὸ Κάλλισ τόν τε ἅμα 

καὶ εὐρυθμότατ ον τοῦτο φαίην ἂν ἔγωγε εἶναι, μαλάτ- 

τον μὲν τὸ σῶμα καὶ χάµπτον καὶ χουφίζον καὶ εὖχε ρὲς 

εἶναι τ πρὸς μεταθολὴν διδάσκον ἰσχύν τε οὐ μικρὰν πε-- 

ριποιοῦν τοῖς σώμασι. 

75. Πῶς οὖν οὗ παναρμόνιόν τι χρημα ἡ ὄρχησις, 

(ήγουσα μὲν τὴν Ψυχὴν, ἀσκοῦσα δὲ καὶ τὸ σῦμα, 
/ ᾿ -. ΑΔ δ/ Ἀλ ἁ κ. 

τέρπουσα δὲ τοὺς ὄρῶντας, διδάσκουσα ὁξ πολλὰ τῶν 

πάλαι ὑπ αὐλοῖς χαὶ χυμβάλοις χαὶ μελῶν εὐρυθμίᾳ 

καὶ χηλήσει διά τε ὀφθαλμῶν χα) ἀχοῆς; εἴτ᾽ οὖν φω- 

γῆς εὐμοιρίαν ζητεῖς, ποὺ ἂν ἀλλαχόθι εὗροις» ἢ ποῖον 

πολυρωνότερον ἅ ἄκουσμαἢ ἐμμελέστερον; εἴτε αὐλοῦ καὶ 

σύριγγος τὸ λιγυρώτερον» ἅλις καὶ τούτων ἐν ὀρχήσει 

ἀπολαῦσαί σοι πάρεστιν. Τὸ λέγειν ὁ ὥς ἀμείνων τὸ Ἴθος 
Ξ ὑμιλῶν τῇ τοιαύτη θέα Ἱενήσῃ» ὅταν δρᾶς τὸ θέατρον 

μισοῦν μὲ ν τὰ χαχῶς Ἰονόμενα, ἐπιδακρῦον δὲ τοῖς ἆδι- 

χουμένοις, καὶ ὅλως τὰ ἤθη τῶν ὀρώντων παιδαγωγοῦν. 

Τ8. “Ὁ δέ ἐστι μάλιστα ἐπὶ τῶν ὀρχηστῶν ἐπαινέ-- 

σαι, ποῦτο ἤδη ἐρῦ: τὸ γὰρ ἰσγύν τε ἅμα καὶ δγρότητα 

τῶν μελῶν ἐπιτηδεύειν ὁμοίως τ παράδοξον εἰναί μοι 

δοχεῖ ὥς εἴ τις ἐν Ὅ αὐτῷ καὶ Ἡραχλέους τὸ χαρτερὸν 

- 3 ο 4 ο Τ4. Εθέλω δὲ ἤδη καὶ ὑποδεῖξαί σοι τῷ λόγφ ὅποιον 

χρὴ εἶναι τὸν ἄρισ τον ορ ἔν τε ψυχῇ χαὶ σώ- 
Καΐτοι τῆς μὲν ΨυγΏς προεῖπον τὰ πλεῖστα 

το 

Χκχῃ. περι ΟΡΧΗΣΕΟΣ. 70 --- 74. 11. α06 -- 508) 

| εἳ Ῥοπή5. κ πληηι ςαρῖοπίος ν γοζαραί ςα][αίονος,, αἴπιο αἆ 
ρεοἰασμ]α εονΙΠὰ. δίαραί, {απαπαΠα τηε]ῖου ο Πεκίνο ΤΕΥΕΓ- 
5µµἩ5. Τμπουγαίες ααίοπα Π[ίας πηβαϊςίευ, απ0πα γἰῤϊςςοί 
5επιε], πο ἀθῑία ορεγα αδίαῃς, εὔσίεια ορι5 ΠΠ ςα]- 
1αἴουεπα, ΟΠα11, ἀῑνιϊ, δρεείασπ]ο ΡΗΙ]οδορ]]α: Πηο γοος- 
αἷα ρναν!!! 

Τ0. ὢἱ Ύοια 5αηί Ύπῶ 4ε απίπια αῑεῖί ΡΙαίο, ἴτες ρατίος 

"μας Ῥυ]ο]μτο 5α[ίαίου ο[επάΤε: ἵναπα, 411Π Ίγα[Ἱ ΡεγςΟΠαΠὴ 

σου; επρϊἀαίοπα, 4πΠ1 απαηίος ασῖί: ταΠοΠεΙΙ., σασσπα 

ΡΑΞΦΙΟΠΕΠΑ παππ(παπι(πε [οπῖς φπαςί πποβσταίας :. αποᾶ 

απἱά σπα ἵη ππασπασπε ςαἰία[οπα, (ποπιαάπιοᾶΠη Τη 5οηδίρις. 

Ταοίς, ἀιςςεπη]παίαπα εί. Ῥα]ολαάηῖ Υοτο 4πη ρτοδρί- 

οἵἵ δἱ Ῥοπα Τη ςαἰίαϊοηῖρις 5ροοῖεῖ, απῖά αἰῑπά παπι γο- 

ΤΗΠΑ ε5ςέ Απϊςιο[ε]ῖς Πιιά ἀεπιοηςίταί, ]απάαηιῖς ρα]οἰιί(α- 

ἀἴπεπα, οἱ (εγίαπη απο σποσπθ Ώοπί ΡαΓ{ΕΙΑ 6556 ἀἱσεῃη[ῖς 2 

Απάῑνί εἴἴαῦα απ ΠαγοπΏ]ῖας ]α5ο]νῖτεί 4ε ΡεΙ5οΠαΓΙΠΗ 5α]{αίο- 

ΤΙΑΤΙΠΙ 5Η επ], ἀἴσθῃς, εἰἴαπα Ἠου Ργ{Παροτῖσιπα απο ἆαπι 

ἀοσπια Ἰηπι. 

ΤΙ. Ῥταίετεα απΠα 5{πάἷα αῑα ραγίῖπι πάσα αοππότία- 

161, Ῥαγίπα Υ6γο ΠΠ Παἴρπα Ργοπαἑαπί, 5οἷα πίταπΊ(πε Ίχα- 

εί ςαἰία[1ο : ας {απο Ῥ]ας Ῥγούοςί ἱρσίας αηΠίας, αααίοηας 

οσα ΠπουπαΤίαίαο αογίαν. Οπαπίο επἶπι Ἠου ίάσγο Ίπο- 

αἴας, απαπ Ῥησηίς οοπ{οπάθπίες Ί1γεπος, οἱ 5απβιῖηπα 

Πποηίΐες, Ἰπεἰαπίεξαπε αἱίος 1η Ῥα]γετεα, απος 5α]ία[ῖο 5ωρο 

(ας 5η] οἱ Γουηιοδίας τοργωσεηίοί οἱ Παοππά[ᾳς, Όοη- 

Γεπίῖος εΓ5ο 1]ε πιοία5 5αλίαἴοπ]α», οἱ 6ΟΠΥΟΥΡΙΟΠΕΣ 1ρδίᾳς, εί 

ανοαπιάποίίοπες, εἰ 5α]έᾳς., αἱ τοςαρίπαίί Πεχας οοτροσίς, 

οοιοτῖς Ἱποππάα γίδα ασοϊάπη{; 1ρ5ῖς γετο ε[Πείοπίρις 5α]ι- 

Ῥουτίηα. Ἐχοτοίαοπαπη σἱρρο οπιπῖαπα ρ]ομογγίπιαπα 

επι] Ἰαπο δἱ ππακίπιο οοποΙἩπαΠα ε55ε θᾳπ]άεπα ἀῑχονίπα, 

απα εαρῖσαί σοΥρα», οἱ Πεείαί, οἱ Πεγῖη5 τεάᾶαί, εἰ αἆ ΟΠΙΠΕΠΙ 

πηπίαΠοπεπα εχρεζ[ἔαπα 6556 ἀοοεαί, τοῦΆγ(ιθ ποῦ ΡαΓΥΙΠΙ 

εοποῖῖαί οογροπίβᾳ5. 

72. Οπϊᾶπί εγσο τος ππά]απθ εοπγεηῖεης 5α]{α[ῖο, αΠΙΠΊΙΙΠΗ 

Δ6ΗΘΗ5, 6ΧΘΓΕΕΗΣ Ο0ΓΡΙ5, οῬ]εσίαης γϊάεπίες, ππ]ίασιε ΔἩ- 

Ώσππα ἄοζθης, Ππίες βίας, εἰ εγπιρα]α, οἱ οαπ[Ιοογαπη ο0Η- 

αἰπηϊίαίοπι οσμ]ο5 απγθξαΠα ἀθπππ]σρης» 5ἱ Ιαίητ γουῖς 

Ρυτ[οεΠοποπα απσθεῖς, πδῖ αἰίας Ἱηγεπῖας 2 ααί απεπα αὐάῖας 

νοσππη. Ῥ]ηπίαπα, πιοᾶι]αίίογεπησαε εοπεσηίπαὸ αἴνε Πίο 

Πειπ]ώηπε ατρα[ἴογος 50Π05,, 5αΐῖ5 δ[ίαπη ]]ς [γαί πι ςααίΙοπε 

ΕΡῖ ἀαίαν.. Οπι{ο ἀἴσοτα, ἴε πιεΠοΓΘΠΙ εὔῖαπα αποᾷ αἆ Π]ο- 

τος Γαπταπα, {αΠ ἵπ δρεείασπ]ο 5ἱ γδιςοιῖ5, απ γ]άεᾶς 

Πποαίγαπα οὔϊσςο ασ» πια]ε Ππέ, Π]αστίπιατε απίοπα Εἱ5 αι 

ορρηπηππίας Ἰπ]ανία, δἱ ἵπ ΙΠΙΥΟΓΣΗΠΗ ΠΠΟΡΕΣ 5ροο(αΠ{ αμα 

ΤΘΡΟΙΘ. 

78. Οποᾶ αιίοπα πιαχῖππο ἵπ 5αλα[ονίρας Ἰαπάαπά ση οσί 

Ἠ]αα Ίαπα ἀῑσαπη. ΘΟιιοᾶ τοβουῖ 5ἰπιυ] εἴ πιοΡ! Π{α{ἴ πἹοπΙΡΓΟ- 

γΙΠΗ 5ίπάστο Πίο Ἰϊοοί, ὤπιο αἀπιίταρΊ]α Πλ] νιάσίν, ας 5ἳ 

απῖ5 οοᾶ σπα. Πιοπιεπίο Ηετοι]ῖς πο, εἰ 4εΠοαίο5 γοποιίς 

πιοία5 οδίεπάαἰ. 

74. Ὑο]ο πα Ἡ]ιᾶ αποΠπε οΓα{ἴοπο Πρί ἀοο]ανατε, 4116) 

εσςο ορ πππΠ 5α1ἰαίογοπα απίτηα ρατϊζευ εἰ 60/ροε οΡΟΙ) ἴεαί. 

Οπαπαπαπα αππης Ῥ]ειασιο Ίάμι ἀῑχῖ : ΠαΠῃ οἱ πιοηοι]ὰ 



{1 500, 510) 
3γν 3 
Οξὺν επι- 
ως .) 

δειν αὖ- 

ο ο ο ήνς μ Δ 

μνημονικόν τε γὰρ χαὶ εὐφυᾶ καὶ ξυνετὸν καὶ ; 
.ω Ύ. νοῆσαι καὶ 
Αν ο 

τὸν, ἔτι δὲ 
ος Ἰ Τε αι 

χαὶ μελῶν τῶν ἀρίστων θιαγνωστικὸν καὶ τῶν καχῶς 

ο. /᾿ 3 / λ 

καιροῦ μάλιστα ἐστοχάσθαι φημὶ 
/ Δ / 

καὶ κριτικόν τε ποιημάτων καὶ ἀσιμάτων 

, 
πεποιηµένων ἐλεγχτικόν. 

- ͵ ͵ 
75. Ἕὸ δὲ σῶμα κατὰ τὸν Πολυχκλείτου κανόνα 

ὃ δοκῶ; μήτε γὰρ ὑψηλὸς ἄγαν ἔστω µοι δοκῶ: μήτε γὰρ ὑψηλὸς ἄγαν ἔ 
μ.] ιο τ.ξ οι 2ὶ ο’ [ῶ “.. ο η -ϱ« Ἂ : ἥ 

μετρίου ἐπιμήχης μήτε ταπεινὸς χαὶ 
ο ον μρ ς 

φύσιν, ἀλλ ἔμμετρος ἀχριθῶς, οὔτε 
καὶ πέρα τοῦ 

’ Ν 

ναννώδης τὴν 
ο) 3. Ν Υψ Δ } 

πολυσαρχος --- ἀπίθανον γαρ ---- οὖτε λεπτὸς ἐς ὑπερ- 
Ξ - ος. Ἡ ; 

θολήν --- σκελετῶδες τοῦτο καὶ νεχρικόν ----. 
3Η. -ω λ ο Ν 3 ύλ. κ 

π6. ᾿Εθέλω γοῦν σοι καὶ δήµου τινὸς οὐ φαύλου τὰ 
κω ον) Ν 3 ο . α ϱ) ος . . 

τοιαῦτα ἐπισημαίνεσθαι βοὰς εἴπειν' οἳ γὰρ Ἀντιοχεῖς 
: ; 

εὐφυεστάτη πόλις καὶ ὄρχησιν µάλιστα πρεσθεύουσα 
: .. ο. ος -ω / 

οὕτως ἐπιτηρεῖ τῶν λεγομένων καὶ τῶν Ὑιγνομένων 
ο ὁ ο αρ / 
ἕχαστα., ὡς µηδένα μηδὲν αὐτῶν διαλανθάνει. Μι- 

τς ο τς 
κροῦ μὲν γὰρ ὀρχηστοῦ εἰσελθόντος καὶ τὸν Ἕκτορα 
Ξ νε ση νά 
ὀργουμένου μιᾶ φωνη πάντες ἀνεθόησαν, Σὺ Ἀστυά- 

ν οκ. αν τα. Αα οένις νοκ «παςν 
ναξ, Έκτωρ δὲ ποὺ: Ἄλλοτε δέ ποτε μηχίστου τινὸς 

σ : ος ο 
ὑπὲρ τὸ µέτριον ὀργεῖσθαι τὸν Καπανέα ἐπιγειροῦντος 

λ η ν θα. ορ «Υ'..ρβ.ῇ 
καὶ προσθάλλειν τοῖς Θηβαίων τείχεσιν, Ἰπέρθηθι, 

υ - 

ἔφησαν, τὸ τεῖγος, οὐδέν σοι 9εῖ χλίµαχος. Καὶ ἐπὶ 
κ ο. 3α σα αι / 

τοῦ παχέος δὲ καὶ πιμελοὺς ὀργηστοῦ πηδᾶν μεγάλα 
τς Ὑ .. ο. ”. 

πειρωμένου, Δεόμεθα, ἔφησαν, πεφεῖσθχι τῆς θυµέλης. 

6 Καλῶς έχε . 

ἐπειμινήσθην, : 

η 
Τὸ δὲ ἐναντίον τῷ πάνυ λεπτῷ ἐπεθόησαν, 
ὡς νοσοῦντι. 'Γούτων οὐ τοῦ γελοίου ἕνεκα 

ἀλλ ὡς ἴδης ὅτι καὶ δημοι ὅλοι μεγάλην σπουδὴν 

ἐποιήσαντο ἐπὶ τῇ ὀργηστικῇ, ὡς καὶ ῥυθμίζειν τὰ καλὰ 
καὶ τὰ αἰσχρὰ αὐτῆς δύνασθαι. 

77. Εὐκίνητος δὲ τὸ μετὰ τοῦτο πάντως 

σῶμα λελυμένος τε ἅμα καὶ συμπεπηγὼς, 
ζεσθαί τε ὅπη καιρὸς καὶ συνεστάναι χκαρτερῶς, εἰ 

.. λ 
εστω και 

[οα 
. / 

ης ΛΟγι- 

τούτου δέοι. 

Τ8. Ὅτι δὲ οὐκ ἀπήλλακται ὄργησις καὶ τῆς ἑνα-- 

γωνίου χειρονοµίας, ἀλλὰ μετέχει καὶ τῶν ᾿Ερμοῦ καὶ 

Πολυδεύκους καὶ Ἡρακλέους ἐν ἀθλήσει καλῶν, ἴδοις 

ἂν ἑκάστη τῶν µιμ.ήσεων ἐπισχών. Ἡροδότῳ μὲν οὖν 

τὰ δι ὀμμάτων φαινόμενα πιστότερα εἶναι τῶν ὤτων 
δοχεῖ: ὀργήσει δὲ καὶ τὰ ὤτων καὶ ὀφθαλμῶν πρόσε- 

στιν. 
πο. Οὕτω δὲ θέλγει ὄρχησις ὥστε ἂν ἐρῶν τις εἰς 

τὸ θέατρον παρέλθη, ἐσωφρονίσθη ἰδὼν ὅσα ἔρωτος 

χαχὰ τέλη: καὶ λύπη ἐχόμενος ἐξέρχεται τοῦ θεάτρου 

ὃν ποιητὴν νηπενθές τε χαὶ ἄχολον πιών. Σημεῖον 

ὰ τῆς πρὸς τὰ γιγνόμενα οἰκειότητος καὶ τοῦ γνωρίζειν 

ἕχαστον τῶν ὁρώντων τὰ δεικνύµενα τὸ δαχρύειν πολ- 
λάχις τοὺς θεατὰς, ὁπόταν τι οἰκτρὸν καὶ ἐλεεινὸν φαί-- 

γηται. Ἡ μέν γε Βακγικὴ ὄρχησις ἐν Ἰωνία μάλιστα 

καὶ ἐν Πόντῳ σπουδαζοµένη, καίΐτοι σατυρικἡ οὖσα, 
οὕτω χεχείρωται τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἐχεῖ, ὥστε κατὰ 

τὸν τεταγµένον ἕκαστοι χαιρὸν ἁπάντων ἐπιλαθόμενοι 

τῶν ἄλλων κάθηνται δι’ ἡμέρας τιτᾶνας καὶ κορύθαν-- 

τας καὶ σατύρους καὶ βουκόλους ὁρῶντες" χαὶ ὀργοῦνταί 
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Ρνᾶ5ίατο, αἱ Ιησομίοδμῃ 6556, οἱ ϱΥΟΔΟΗ 16Η, 6 «ΟΠΠ 1η, 
οορ[ίαπάο, εἰ ορροιπμ[αἴριις γοσίο η! οροίοο Π]ηπι 
4195 αἆ Ίος ]πβἴσανο ρο55ο 46 ροσμα (δις, οἱ οπηΕ]οά αἴφιο 

πο 1ος ορΙίπηΟς ἀἱρηοσέσνο, οἱ Πια]ο [αοίο5 ΓούαισμσΓς, 

Το. ΟΩπαΠΙΙΠΙ γοιο αἲἲ 6οΥρι!5, αἲ Ρο]γο]ε[ῖ τοσα Πα 

Ίαπι 4ειοηςίνα{ ας ΠηΙΗ γ]άσον.  ΝοηιΙθ ΘΗΠΗ ϱΓΟΟΟΥΙΙ5 5ἲί 

ΠΙΗΙΗΠΗ οἱ γα ΠΙΟΔΠΗΙ Ἰοησιῖς, πθηι ΙΙ αίτια οἱ 

ΠΑΠΟ δ]ηλ]]ή5. 56 Ίηδία) ονασ{α (1ο ΠΙΘΗΔΙΙΓΩ)Σ Ἠθίμιὸ Ο11Ο- 

55 (ΠαΠη. δἷο εχνίνα Ῥορα{ΠΠ{αἴ οι. ΠΠΟΝΟΓΟΠΙ), Ἱοήο αἲ 

εχοβΣδΙΗ Ἱσηιιε {οημ]ς: 5οοἱοίοῃ Πα το[οιτοί απ ΕΠΟ ΕΠΗ. 

76. Ὑο]ο ΠΡ οἴἴαπα ρορι! ο]Ι5άάΠ1, ΠΟΠ ια ἰί αἲ ἰα]ἷα Ἡο- 

ίαπζα, ϱἰαππογες Πα1γα1ο. ΑΠΙΙΟΟΠΙΘηςΟ5 οΗΊΠΗ, ἱπσομίοςίςς ίνα 

ἁν]ίας, εἰ Ππανίπια 5αἱ{αΠΙΟΠΘΗΣ Τ Ποµοίο Πάβοι5, Ἱα Ὕιυ 

ἀϊοπηίαι οἳ βηΕ 5ησα]α οΏδου ναί, τ{ πομη(ηοτη Το υΊΙ φπἶο- 

απαπ ο[[ησίαί. Ῥαμγο οΗἵΠΙ ἵπσγοςςο ςα[αίοιςο οἳ 5α{αμία 

Ηεοίοτεπα, ππα νοςς οχε]απιανΗΠί 1165, Ηἶο Αδίγαπαν, 

Ηεείογ απίθηα 0] ΑΠΟ νοιο ΙΘΠΊΡΟΥΟ 4Η ίνα, Πιο] 

Ἰοηβίςδίηιιι5 αφής 5αἴαγο ΟαΡάΠΟΙΗ Πποῖρογοί, οἱ Ἱπγαάσνο 

Τ]ιεραπονηα πιωηία, Έγαηδοσηᾶα ΠΗΤΗΠὰ, ἀἰσθθαης 5οπ]α 

ΠΙΗ] ορα5 Ἰαβος. Λο 4ο ογαςςο Ρἱησίαιο αἱ{αίοτο ΠπασΠΟς. 

ἰοηίαπίε δα1{15, οραπη5, αἰππέ, αἱ ράτσας {πγιο]α. σοπίτα 

νεμειπομαι αἰ[ομιαίο 5ποσἰαπαγαπ{ γο]αί ασιοίαπϊ, Βεπο 

Ιάβθᾶς 1! Ηο ΓΗ Πο. η ἱο]Ι 6αηδα ΠΠΘΠΠΙΟΠΙΘΗΗ [οοί, 56 

νίάθαδ, ρορι]ο5 41ούια Ἰπίοστος πιασηιΙΠη ἵΠ 5α]ία[οτία αγία 

5πό [σπα ροριἱςσα, αἱ οἶαυα Ὕπ 4οσραμί Ἠ]αμα, αι ἀθᾷο- 

οθαἩ{, (παδὶ ας ΠΟΤΙΠΑΙΗ Ῥοσοη{ οχίσοιο. 

77. ΜοΡΙΙ5 ἀεϊπάο οημηῖπο 5ἷέ ςα1{αἴοῦ, οἱ 6ΟΥΡΟΓΕ 5οἶπ[ο 

Ραη]ίευ εί οοπηρᾶσίο, τί οἱ Ιπῄοσίῖ ορροίππα, αἱ Εππη]ίου 

εοηβἰςίογα, αὈὶ ορι5 οδί, ροςβῖ!. 

78δ. Νοη αΡογΓαγε απίθηι 5α]{αΙοποπῃ πες αΏ. λα αφίίαία 
[π ςαστῖς οοτίαπηπῖθις ππαπΙΠΙ σος{Ἱομ]α[ἴοπα, 5ο ρᾶΓί6Πι 

Ἰαμθτε εογαπη (πας ἵη Μετοπτῇ ρατῖίεν οἱ Ῥο]]αεῖς εἰ Ἠει- 

οπ]ῖς οεγίαιη]ηῖρια5 ρα]οτα δυη!, γίάσας,, ἱ απἰουίη 6 αγΠα 

Ἱπη[(αἱοππὰ αἴζοπάστα απίπΊαπα γο]αστῖς. . Ἠοτοβοίο παἱάθα 

ο. σσ Ρε οσπ]ο5 αἆ 5οη5απι Ρογγοπίαπί, Πάθ]οτα ο556 
αὐτίρις γἰάσηίαγ: αἲ 5α[ίαι]οηί απγίαπα. ρατίίος αἱ οο]οί Πα 

ρετοερίίοηος αδι!. 

79. Τα γογο δαα[ῖο πια]σεί,, αἱ 5ἱ ας απΊαη5 Τη {θα {γα 

γοπίαί, τεδῖρίεσαί υἱςῖς πιη]ῖ5 αἆθο πια]ῖ5 απιοτῖς Πηΐρις. 

Ἐ! (πἱδηία αΠαῖς αἰ[οσίας οχῖί (]ιθαίγο Παπίας, 4παδΙ εροίο 

οΡ]νῖοπῖ5 αποάαπα Ῥοσπ]ο, απῖ 5εεππάπῃ Ῥοδίαπα, «Ἱποίας 

ῬήδαπαεἸηοδάε]α.».  ΘΟἱαΠΙ Υογο ΓαπηϊΠατία 5ἷη{ πα γα ποδίσς 

απο Παπ 1π 5αΠα[ίοπε, οἱ (παπα ασποξσαί ερεσίαπ{απη 

υπσαἱδαπα απ) ἀρπιοηςίταπίας, Γιά 5Ι6ΠΙΙΗ ο5ί, αποᾶ 

ἸασγπιαΏ{αΓ 5α1ρ6 5ρεοἰα{ογοΣ, (παπα ἰὶςία αἰἴηιά οἱ πῃ]ς- 

ταβί]ε αρρατεί. Ῥασσμίοα απἱάσπα βαίαίτο, οπἳ ἵπ Τομία ρα» - 

56ΓΗΠΙ οἱ ΙΠ Ῥοπίο δετία ἀαίαπ ορετα, Σαἰγτίσα Πεεί εί, ἴτα 

{απιεπ. ο] Πρ δαπί Ποπηίπος 5αΏεσίί, πί 5ίαίο ἴθπιροία 

ππ]γθγς!, Το](ΠογαΠα οπηπΙαπη οΡΗΠΠ, ἰοίος ἀἱο5 5εάεαηέ, 

ἱ αο Τ[ίαπας οἱ Οουγραπίος, ῥα(γτοδ(Π6, 6ἱ ραξίογος 5ρεσ[εη!: 



900 

γε ταῦτα οἵ εὖ Ἰδνέστατοι καὶ πρωτεύοντες ἐν ἑκάστῃ 

τῶν Ὃ ρα οὐ 7 ὅπως αἰδούμενοι, ἀλλὰ καὶ μέγα | 

φρονοῦντες ἐ ἐπὶ τῷ πράγµε |ατι μᾶλλον ἥπερ ἐπ᾽ εὐγενείαις 

χαὶ λακωρή αι χαὶ ἀξιώμασι προγονικοῖς. 

.. Ἰπεὶ δὲ τὰς ἀρετ τὰς ἔφην τὰς ὀργ. ηστικὰς, ἄχουε 
Δ ο. τὰς κακίας αὐτῶν. Τὰς μὲν οὖν ἐν σώματι ήδη 

ἔδειξα. τὰς δὲ τῆς διανοίας οὕτως ἐπιτηρεῖν οἶμαι δύναιο 

ἄν" πολλοὶ γὰρ αὐτῶν ὑπ) ἁμαθίας σσ ἀμήχανον Υὰρ 

ἅπαντας εἶναι σοῷ ρούς --- καὶ σολοιχίας δεινὰς ἐν τῃ δρ 

ίσοι ἐπιῥείκνανται, οἵ μὲν ἄλογα χινούμενοι καὶ μηδὲν, 

ὥς φασι, πρὸς τὴν Ἰορδήν 

δ ὁ ῥνῤμὸς έγει. 

"ἕτερα μὲν Ἱὰρ ὅ ποὺς ᾿ ἕτερα 

Οἱ δὲ εὕρυύμα. μὲν, τὰ πράγματα 

δὲ μετάχ. ῥονα ἢ πρόγρονα, οἷον ἐγώ ποτε ἰδὼν μέμνη- 

μαι" τὰς γὰρ Διὸς γονὰς ὀρχούμενός τις χαὶ τὴν τοῦ 

Κρόνου τεχνοφαγίαν ᾗ παρωρ]εἴτο χαὶ τὰς Θυέστου συµ- 

φορὰς τῷ ὑμοίῳ τ παρηγµένος. Καὶ ἄλλος τὴν Σε Σεμέλην 
: 
ὑποκρινόμενος { βαλλομένην τῷ χεραυνῷ τὴν Γλαύκην 

ο 
αὐτῃ εἴκαζε | μετα Ὑνεστέραν οὔσαν. Ἀλλ' οὐκ. ἀπό γε 

τῶν τοιούτων ὀρχηστῶν ὀρχήσεως αὐτῃ Ὥς ς οἶμαι ἃ χατα- 

Ὑνωστέον οὐδὲ τὸ ἔργον αὐτὸ μισητέον, δλλὰ τοὺς μὲν, 

ὥσπερ εἰσὶν, ἁμαθεῖς νοµιστέον, ἐπαινετέον δὲ τοὺς ἐν-- 

νόµως καὶ κατὰ ῥυθμὸν τῆς τ 

ος 
ὍὍλως, δὲ τὸν ὀργηστὴν δεῖ πανταχόθεν ἄπηκρι- 

νεα ὥς εἶναι τὸ πᾶν εὕρυθμον, εὔμορφον, σύμµε- 

τρον, αὐτὸ αὑτῷ ἐοικὸς, ἀσυκοφάντητον, ἀνεπίληπτον, 

μηδαμῶς ἑλλιπὲς, ἐκ τῶν ἀρίσ 

τέχνης Ἱκανῶς ἕχαστα 

των κεχραµένον, τὰς 
5 / σΥΝ . Α/ β ϱν Δ 2 ον ο 
ἐνθυμήσεις ὀξὺν, τὴν παιδείαν βαθὺν, τὰς ἐννοίας ἄν- 

ς -ω Υψ. ο πώ / -ᾱ 

θρώπινον μάλιστα. Ὅ γοῦν ἔπαινος αὐτῷ τόὀτ᾽ ἂν 

γίγνοιτο ἐντελὴς παρὰ. τῶν θεατῶν, ὅταν ἕκαστος τῶν 

ὀρώντων Ἱνωρίζῃ τὰ αὑτοῦ., μᾶλλον δὲ ὥσπερ ἐν χατό- 

πτρῳ τῷ ὀργηστῃ ἑαυτὸν βλέπῃ καὶ ἃ πάσχειν προς 

χαὶ ἃ ποιεῖν εἴωθε" τότ 

ἄνθρωποι ὑφ 

ε γὰρ οὐδὲ κατέχειν ἑαυτοὺς οἱ 
- : 

 ἡδονῆς δύνανται, ἀλλ᾽ ἀθρόοι πρὸς τον 

ἔπαινον ἐ ἐκγέ έονται τὰς τῆς ἑαυτοῦ ψυ(ῆς ἕκαστος εἰκόνας 

ὁρῶντες καὶ αὑτοὺς γνωρίζοντες: ἀτεγνῶς γὰρ τὸ Δελ- 

φικὸν ἐχεῖνο τὸ Γνῶθι σαυτὸν ἐκ τῆς θέας ἐκείνης αὐτοῖς 

πε εριγέγνεται” χαὶ ἀπέργονται ἀπὸ τοῦ θε Εἄτρου ἅτε /ρὴ 

αἴρεῖσθαι καὶ ἃ φεύγειν μεμαθηχκότες καὶ ἃ πρότερον 

ἠγνόουν διδαχθέντες. 
π/ ο) αλ 

Γίγνεται δὲ 
πας 
ὀρχήσει Ἡ 

/ 
6 αιώῤντων 

ο/ 3 / οἳ αλ 
ὥσπερ ΞΝ λόγοις, ουτω οξ κκ » ον 

πρὸς τῶν πολλῶν λεγομένη καχοζηλία ὕπερ- 

τὸ µέτρον τῆς µιµήσεως καὶ πέρα τοῦ δέον -- 

τος ἐπιτεινόντων καὶ εἰ µέγα τι δεῖξαι δέοι, ὑπερμέγεθες 

ἐπιδεικνυμέγων, καὶ εἰ ἁπαλὸν, καθ’ ὑπερθολὴν θηλυ- 

νοµένων, καὶ τὰ ἀνδρώδη ἄχρι τοῦ ἀγρίου καὶ θηριώδους 

προχγόντων. 
89. Οἴον ἐγώ ποτε µέμν Ἴμαι ἰδὼν ποιοῦντα δρχ. ηστὴν 

εὐδοχιμοῦντα πρότε βονν συνετὸν μὲν τὰ ἄλλα καὶ θαυ-- 
, 

μαζεσθαι ὡς ἀληθῶς ἅ ἄξιον, οὐχ. οἶδα δὲ ἦτινι τύχη εἲς 
ἀσγήμονα ὑπόχρισιν δι’ ὑπερθολὴν μιμήσεως ἐξοχεί- 
λαντα" ὁ ὀργούμενος γὰρ τὸν Αἴαντα μετὰ τὴν Ίτταν 
εὐθὺς µαινόμενον εἲς τοσοῦτον ὑπερεξέπεσεν, ὥστε οὐχ. 

ΧΧΧΤΙΙ. ΠΕΡΙ ΟΡΧΗΣΕΩΣ. 80 --- 88. 

ὑποχρίνασθαι | μιανίαν, ἀλλὰ µαίνεσθαι αὐτὸς εἰκότως 

(1, ος - 519) 

καλαπίαιο ἴδία οἴίαπι ποπεγοδὶςεἰπη οἱ Ῥηϊποῖρας ΙΠΙΙΣΟΙ- 

Ίπκσπο οἶνία[ϊ5, απος ἰαμίαπι αὐεςί ηἱ Ῥυάεαί οἷης το, τί 

Ρο[ίης 5ἳρί να]άθ {η θα ρ]ασεαηί, πηᾶρῖς απ{άεπα, 4παΠΗ Τπ Πο- 

μηΠίαία, απέ πιαπενῖθας Ρα λ]ἱείς απ ἀἰρπϊία δις παΙογΗπη. 

50. Οπαπάσσμἰάσπα Υοιο γγπίες ἀῑχί εαλαϊιονῖας, απάὶ 

πΗΠοΟ ο[ἵαπα γἶμα.. Ας οογροι5 απ]άσπα φσρ 5η, απ] οίθη- 

ᾱἳτ πιοπίΐς Υοτο υ]ῖα δἷο, Ρπίο, οΏσδινατε ροςῖ. Μα] 

οπίπη ΠΠΟΓΙΠΙ Ῥι 0 Ἰηςοῖα (πε(πε γοτο Πο Ροίαςί, πἱ οηΠες 

αἰπί 5αρίοπίος) [σπα ϱναγος 5ο]αοίσπιος ΠΠ 5α1Α[1οΠε 601: 

παπί : αΠῖ φἱάειη ΙγαοπαβΙΠ{ος πογθηίες ε, εἰ ΙΙ, 

αἶπηί, αἆ οιογάαπα : αἰῖα οΠΊη Ῥες ΠΙογαπα, αἰα γη ηλης 

Ἰπαῖσαί.  ΛΠΙ παπισιο5ο αἰάσπηα 11, 5εᾷ τες 1ρ5αρ αὐ{ Ῥοδέ 

ἱοηρις. ἠαδίαπα απί απίο ΠΠ! Οπα]ο αιίά 680 αποπάαπι 

γίάσγα της πποπη]ηϊ. Φουῖς ομῖπι παία]ες φαίαης αμααίς εἰ 

ςαιμτηί ἵπ Πμοιῖς 5αῖς νοταπαῖς εγιιάσμαίοπα, αρειταβαί 5α]- 

{αμίοπο ἵπ Τμγοςία ππαῖα, οἱ α απο αρα ποίας. Ε{ αἴας 

ΦΟΙΠΘΊΟΠ ασθης πι {οί Παἱηήπο, ΟΙ4ΠΟΕΠ 1 αξς Παν] 

{ΠΡΟΓΕ ΡοδίοπΊογοΠ1. 56ά ποπ Ρη{ο {αῑες Ῥτορίος 5α]ίαίο- 

τος ἵησαια 4αππαΠάαΠα οσδο 5αλαἴοποπα, πεΠαθ οὐ[ο ρα 

ορΗ5 6556 ῥιοδεφπθπά πα, 5ο Π]ο5 απἰάθια Ῥτο ἠπιρεηῖς, 

απα]ο5. δη, Ἰαῦθμάος, Ιαπζσπάος. Υθγο απί Περίήπιε εἶ 

οοπεῖηπο α[ῖς οναϊπο, (παπίΙΠα 5αἰῖς οδί, οπηπία [αομηί. 

84. Τα απίναιςΙῃ απίοπη ορονίοί απάἶαπε Ρει[εοίαῦα εχα- 

οππη(ιθ ο65ο 5α1{αἴογοΠ, αἱ οπιη]α δἷηί 6οΠοίηΠᾶ, [Ο/ΠηΟΡά 

πποηςιιεῖς αἳρί γποβροπάσηίρα5, οπιπία 51βί φἱπηήία, οπ]απηηῖα 

εἰ ταργε]θηδίοπε 5αροτίογα, ἀεβοῖαηί ππδαπαπα, [οπαρεναία 

αἶπί οκ ορίπηῖς : πα]ἰαίοΓοπα ἵρ5ιπα αοΠΙΗΠΙ Τη ορβίίαμᾶο, 

νο [απζα ου (1{1οπ6,, ἸαμπαΠ]ςδίπαο ργα 5ου πι απίπιο, Ναπι 

(η ἀοπίαπο Ίαις 1ρθῖ Ρογίεεία α 5ρεοἰαίοήριας εοπΗρενῖε, 

απσηχ. εροοἱαπίαπα ππηδαπίσαπα 5υα αρποςοεί, γε] ροῦῖης 

(απαιαπα 1η δΡοσμΙο, δἷο 1π 5αἰίαίογο 56 1ρ5υπα ΥΙοΗ{, α- 

απο εοη/γο Ίρ5α, ε{ ας 5οἱοαί [α0θτα.. Έαπο εΠΙΠΙ ης 60Η- 

Ώππογο ({άθΠα 5ο ροςδυηί Ργῶ) ραμά[ο Ἠοπηίπες, 5ος σοη/θή- 

Επι ἵπ Ἰαπάο5 οαπάπίας, 518 απίδαιο απῖπι γιάσηίες 

Ἰμασίμθια, ασποςθρηίος 56 1ρ5ο5.. Ῥ]απο οπίπι ΓεἱρΗΙΟΗΠΗ 

Ἱ]ά. οδός ἰο 1ῃδ οκ Ἰου 15 δρεοίασμ]ο ΡαναΙΓ : 

αὐοιπίαπο ο ἠιοαίνο, πα εἰἰσοηα 5ηί, 

πΙΟΜΙΙ, οὐ οσ[ίηιιο αι απο ΙσποναγεΓαη!. 

σσα Πασίοηᾶα, 

82. Ενδίςίῖί απίοα ποπιαΦ ΠΟΠΗ ἵπ οΓαΠΙοΠο., δἷς Τη 5α]- 

(αἴοπθ οἵαια ος ας Οασοζε]ία να]σο ἀῑσίίας, θογΗπα. απὶ 

οστοάΙαπίαν πιο σπα Ππηα[Ιομίς, οἱ ανα παπα ραν οδί 60Η- 

{ομάηί, οἱ 5ἳ απῖᾶ ππαρπΠα. οδίοπάσπάαπη 5ἱΕ, ΠΠΠΠΕΗΣΙΠΙ 

οδίοπάμηί οἱ δἳ πιο]α, α οχεθδδΙΠΙ ΙΞΣᾳΠθ 5ὔ5ο ο[[οπηί - 

παπές οπ416 απ γα δυΠί, αἆ αθεεδίοιη α5σιθ Ρεγῖ(ᾶ- 

ἴοπαι ιού οί, 

89. Ομα]ο απ]ά ερο αποπζαπα πιοπηί [ποἰοηίθπα γ]άστε 

φαιίαίογοπα, απϊ απίε Ἠσρο Ποτεβραί Ἰαπάΐδας, Ργπάδηίσπη Ἱ]- 

Ἰ1πα (πἱά επι 4ς οείθτο, οί αἀπ]γαίίοπο τετο 4ἱρπιπα, 5εά 

απ! Πεδοῖο απο [αΐο Τπ Ἱπάροθεηίαπα 4ΟΠΙΟΠΘΙΗ Ῥθυ ϱχΧΟΘΣΣΗΠΗ 

ἱπη ία Ποπῖς ποϊάἰδεοί. Βα]ΐαπς οπΊπα Α]ασσπη απάπη Πη[ογίου αἷς- 

οβδίς5οί, Ἰ]οο [αγοΠίοπη, αἀθο ΠΙΟΚΙΠΙ ΟΠΊΠΕΠΙ οβτοΣδΙ5ο5!, 

π{ποη απορεί ]απα ΓαΓοΠί6ΠΙ, 56 {αγογε 1ρ5ο [αοῖ]ο αλ[οιῖ Υ]- 



μα ΧΧΧΤΙΙ. ΡΕ 

ἄντινι ἔ δοξεν ἑνὸς γὰρ τῶν τῷ σιδηρῷ ὑποδήματι χτυ- 

πούντων τὴν ἐσθητα κατέρρηξεν, ἑνὸς δὲ ὃ 

των τὸν αὐλὸν ἁρπάσας τοῦ ᾿Οδυσσέως πλησίον ἑστῶτος 

χαὶ ἐπὶ π νίκη μέγα 9ρονοῦντος διεῖλε τὴν κεφαλὴν 
ἴγε μὴ ὃ πῖλος ἀντέσχε χαὶ τὸ πολὺ 

τῆς πληγῆς ἀπεδέζατο, ἀπωλώλει ἂν ὃ κακοδαίµων 

᾿Οδυσσεὺς ὀρχηστῃ π ραπαίοντι περιπεσών. Ἀλλὰ 

τό γε θέατρον ἅπαν συνεµεμήνει τῷ Αἴαντι καὶ ἐπήδων 

χαὶ ἐθόων καὶ τὰς ἐσθῆτας ἀνερρίπτουν, οἱ μὲν συργε- 

τοῦ μὲν εὐσγήμονος οὐκ 
εν ον ες τριων τα 
η το χρειττον ὃρῶντες, 

αρα η 
τῶν ὑπαυλούν- 

Χ' τενεγκὼν, χαὶ ε 

τος ος 
τώδεις χαὶ αὐτὸ τοῦτο ἴδιῶται 

ἐστοχασμένοι οὐδὲ τὸ γεῖρον 

ἄκραν δὲ µίµήσιν τοῦ πάθους 
ὃν ; - 

τὰ τοιαῦτα οἴόμενοι εἰ-- 
5 ; ας 

οἵ ἀστειότεροι ὃ δὲ συνιέντες μὲν καὶ αἰδούμενοι 

ἐπὶ τοῖς Υεγνομένοις, οὐκ ἐλέ «γχοντες δὲ σιωπῇ τὸ πρᾶ- 
7 

τὴν ἄνοιαν της ὀρχή- 

ναι 

γµα, τοῖς δὲ ἐπαίνοις χαὶ αὐτοὶ τ 

σεως ἐπικαλύπτοντες, καὶ ἀχριθῶς ὁρῶντες ὅτι οὐκ 

Αἴαντος, ἀλλ᾽ ὀρχηστοῦ μανίας τὰ Ὑιγνόμενα. ἦν. οὐ 

γὰρ ἀρχεσθεὶς τούτοις ὅ . ἄλλο μακρῷ τούτου 

Ὑελοιότερον ἔπραξ. 5: καταθὰς γὰρ εἰς τὸ μέσον ἐν ση 

βουλῖ ὃ δύο ὑπατιχῶν μέσ ος ἐχαθέζετο πάνυ δεδιότων μὴ 

ὃν 
-- ῃ 

καὶ αὐτῶν τουα ὥσ περ κριὸν μαστιγώσῃ λαθών : χαὶ τὸ 

πρᾶγμα οἳ μὲν ἐθαύμαζον, οἵ δὲ ἐγέλων, ο 
μὴ ἄρα ἐκ τῆς ἄγαν µιμήσεως εἲς τὴν τοῦ πάθους ἁλή- 
μὴ ὑπηνέχθη. 

84. Καὶ αὐτὸν ἀνανήψαντα οὕτω 

ετανοῆσαι ἐφ᾽ οἷς ἐπ τοέησεν, ὥστε χαὶ νοσῆσαι ὑπὸ 
6 ὥς αληθος. : ἐπὶ µανία κατεγνωσμένον" καὶ ἐδή-- 

αοω 

{ δὲ ὑπώπτευον 

/ ν 
μ.ΞΥτο ολα 

-α 3 Δ Σ 
λωσέ τε τοῦτο σαφως αὖ τός. Αἰτούντων γαρ αὖθις 
Ρ. Μ. / ο 

των συστασιωτῶν αὐτὸν τὸν Αἴαντα ὀργήσασθαι αυ- 
Ξ ν κκ πως 

τοῖς, παραστησάµενος τὸν ὑποχριτὴν ἔφη πρὸς τὸ 
/ κ ΄ ο μ ο - -» ΛΙ {. τα δν 

Ὀέατρον: Ἴκανον ἐστιν ἅπαξ μανῆηναι. ἥΜάλιστα δε 

αὐτὸν ἠνίασεν ὃ ἀνταγῶνια 

ὁμοίου Αἴαντος αὐτῷ 

κ. 
στὶς και αντι Αμα. τοῦ γὰρ 

γρ βαφέντος οὕτω κοσµίως χαὶ σω-- 

Φφρόνως τὴν μανίαν ὑπεχρίνατ το ὃς ἐπαινεθηναι μείγας 

ἐντὸς τῶν τῆς ὀρχήσεως ὅρων καὶ μὴ παροινήσας εἰ 

τὴν ὑπόχρισιν. 
, 

86. Τουτά σοι. ὦ φιλότης, ὀλίγα ἐκ παμπόλλων 
Μ΄ Λ 

παρέδειξα ὀρχήσεως ἔργα καὶ ἐπιτηδεύματα, ὥς μὴ 
/ 3 / .] δὲ Ε : 

πάνυ ἄχθοιό µοι ἐρωτικῶς θεωμένῳ αὖτα. Εἰ 
ας 11η ο ϱ) ος 

βουληθείης χοινωνΏσαί µοι τῆς θέας, εὖ οἶδα 
. Ξ - , 

ἁλωσόμενόν σε καὶ ὀρχηστομανήσοντά 
δεήσοµαι τὸ τῆς Κίρχης 

ολ 
ενω πάνυ 

« 

εν Εν 
ουχ ονου κε Θελχθήσῃ γὰρ καὶ µ 

Χαρδίαν ἕξεις, ἀλλ’ 

σὺ δὲ ὃ ὑφ ἡδονΏς οὗ 

ταδώσεις πιει: ὅπερ 

δάθδου τῆς γρυσῆς λέγει, ὅ 

θέλγει δι αὐτῆς » 

κό ν 
φαλὴν Ἡ συὸς 

μ / .. δι ’ Μ΄ 

ἓν νόος σοι ἐμπεδ Ὃ ας ἔσται, 

ἑ ὀλίγον τοῦ χυχεῶ ς ἄλλ ῳ µε- 
« -. 

µε Ῥ, 

ὧν ἐθέλει, τοὺς δ᾽ αὖτε καὶ ὑπνώοντας ἐγ' 

- νο ν 
ποιει χαι τα μα. 

ος ο 
τούτο ατεγνῶς ὀργησις ῄ θέλγουσα 

δΑΙ ΤΑΤΙΟΝΕ. 84, 85. σ60ι 

ἀετείατ. Ὁπῖας οπῖπα ΘΟΓΙΠΙ απ] [ργγθα 5οἶθα ἨΗΠΩΠΙ {016 

Ῥαπί, Υεξίεπῃ ΙασστανΙέ, πιοᾶος ααἴθμα Πδία αοοἰποπ Πα νη Πῖ 

ετερίαπα Ερίαπι, Ὀχίς Ῥτορο ακίιαπιῖς εἰ ἆᾳ γἱείοτία 56 

εΏεγεπ{ῖς σαρί!ῖ ία Ἱπαροσί{, αἱ ἀῑγ]άεταί, οἱ πὶςί οΏς{1ἶςςοί 

ΡΙει5 πια[ογεππαΠο ρ]ασα ραγίεΠα οχζορίςκοί, ρογίογα[ ποβῖς 

Ἰπ[ε]ῖκ Ἠ]α Τϊχες, ααἲ ἵπ Ιηςαπ]θηίθμα δαίαίοΓοπα [ποῖαῖς- 

εί, Υεταπῃ {οίαπα αἆθο οαίταπα οππα. Ά]ασο ἰςίο ᾖατοραίς 

οχνηαβαπέ, εἰαππαθαπί, αρ[οιοΏαπί γοδίος. ἈΝεΠημο 4ο 

ΡΙεῦα Ἰοπηΐπος, οἳ Ρ]απο Ιά1οία, ἀοοογΙπι 1ρ5ΠΗ ΠΟΠ. 4556- 

ου, Ῥε]ας απἲ πιθ]ας α]ά ο5δοί, ποπ γἰάεβαηί, 5εᾶᾷ ἰαἰία 

Ρρει[εε[ἱςείπιαπα ρεγίατραξἰοπί5 Πας εσςο Ππηίαίοπεια ρυ{α- 

Ῥαπέ : π{ραπίογος απίθια, Πσεί Ἰπίε]σοτοηί, εί ραάσγοῖ 605 

Π]ουαα απ ΠογεΠί, 5Πεπίῖο {απιθη πο α’σαεῦαπέ Γαοασι, 

5οά Ἰαμάΐρις Ἱρεῖ αποσπε {οσεραηέ ααί[οτῖς απιρη[ίαπα, εἷ- 

5ἱ ἀῑσμπείο τιάεραηί πο Δ]ασῖς ΓΠΤοΓος, 5εᾷ 5αλἰαἰοεῖς εσ5α 

απσ Πετομί. Ἄθηπο ομἴπῃ κα[ϊς Παβεβραί υἰτ [ους ἴδία {6- 

οἶσδε, 564 αἰῑπά ππη]ίο πιασὶς τἱάΙου]απα Πορ ἀθείσηαμαί : 

ἀεξορηάσης οπῖπα ἵπ πηδάῖμπα, ἵπ 5οπαϊα5 ς5οάίρις πιεάτης 

Ἰπίευ Οοη5ἱατες ἆπος αςεϊάεμαξ, γα]άρ ππεἰαοπίες πο ο 

1ρεῖς εἰῖαπι αἰίαπεπα νε]αί απείοπα αττορίαπι Πασε]]ατεί : 

εαπΊ(πε Γ6ῦ1 αλ απἶάεπα αἀπηταςϊ, τάετο αλ, αΠῖ καδρί- 

οί, παπηφῖά, ον π]παῖο Τπη{αιιά1 5έμαῖο ἵπ ὙοιΙπ ΓΠΙΓΟΓΕΠΗ 

ε5ςεί ἀε]αίας. 

δ4. Ίρδυπα απἶάεπα αἴαπί, αππΠ τοβῖριςξεε, αἆθο ραπῖ- 

τη].5ε {αΕἴΟΓΙΠΙ 5ΠΟΓΕΠΗ, αἲ εἴῖαπα Τη ΠΙΟΤΡΗΠΙ ον «στ ιάἴπο 

Ιποϊάσγεί, 5εηιιθ νο] Ίρςο Γαγοτῖς ἀαπιπατεί. 

Ἀου ἀθε]αταν]ί 1ρσο. 

{ατείῖ, 

Ἐί εαϊϊς αρετίε 

Οπππ1 οπίπῖ τήῖξας Α]ασθπη αἱ 5)βῖ ςα|- 

Γαε[ῖοπῖς Π]ῆα5 Ποπηίπες Ρείοτεοπί, ἁοίογθι αἰἴαπα 

εοπηππεπάαης ἀῑχ]ί αἲ Ππεαϊταπα : 8α1ἶς5 οί 5οπιε! Ιηςαμίϊςςο. 

Μαχίπια νετο ἵΠαπα ππο]εςίῖα α[εοῖί αἆ γεγκαγῖας ἵη εεγ[αμηῖπε 

εί αν ῖς αππ]άς : αππηα οπΊΠα 5Ιπι]]ῖς ΤΙ 5οπἱρίας 6ςσεί Λἷαν, 

84εο ἀεεεπίον, πιοᾶυςίε αἆεο ςἴπππ]αν]ε ΓΙ1οΥ6Π1, π{ Ἰαιζα- 

τεία, (ποᾷ Ἠπαηκίςςοι Ἰπίγα [ετηιίπος. φα[ἰα[ῖομῖ, πε(ιο 

εμηίοδο Ὕπαςί ΓΠΓΟΥΕ ἄΕΠΟΠΕΠΑ τ]ο]αςςοί. 

δο. Ἠσο ΠΡΙ, απι]ος, Ραπσα 4ε ρ]αϊπαϊς Ρνοροςυ! ςαἰία- 

Ποηῖς ορετα αἰαπθ 5ἰπαῖα, πε Ρ{ΟΙ5Ι5 ὥστε [εγας πῃθ ερῖάο 

Π]α ερεείατθ. δἱ γετο ἵπ Ῥατίθπι γεπίγο 5ρος{ασυ]ῖ ΠΙΕΟΙΗΙ 

γο]πετῖς, Ῥεπε ποτί {6 Ρίαπε οαρίαπα πὶ, αἱ Ἰηδιρευ αἲ Πα- 

ΤΟΙΘΠ1 Πδαι1θ απΙα{ΙΓΗΠ 5αία[ἴοπεπη. 

Ῥοβο Οἶτσςς ἴμιά αριιά {6 ἀΐσετε, 

Ἰασις Ποπ οΡΗ5 Ἰια- 

ἈΠτου ἀεπππ]οίαπα {6 Πο 6-5ε Ἠοςος ΥΕΠΕΠΟ. 

Ῥεπ]οεβενίς επί, εἰ ππεάίας Πάῑα5 ποπ αςὶηϊ ορ, απ 

ευἱ5 σος μαθευίς; 5εά 5ἴαβιιιος ΗΡΙ ππεης οπῖέ, (απο ρτα 

πο]αρίαίε ποῃ ραπχ{]απα ἆθ Ρο[ῖοπε ἴδία αλ 4ποαπα ΡΙΡοῃ- 

ἆ σπα Ἱπιρεγίίες. Οιποά επῖπῃ ἄε απγεα Μετουτῇ γίτσα Ἠο- 

ππθγας ἀῑοΙ, 

-- Ὑϊτοταπα Ώσρο ἀπα]οῖ Ἰαπαῖπα 5ΟΠΊΠΟ 

πια]οεί αααπα Ἰαραῖξ, 5οπΊπος ἀῑςρε]ί οπἆοπῃ : 

Ίου ρ]απῖςκίπιε [αοἱξ 5αἰία[ῖο, ἴαια ἀεπια]σεης οσμ]ο5, Επα 



963 ΧΧΧΙΥ. 
δ/ 5 ΄ ρω 9 / Δ καὶ ἐγρηγορέναι ποιοῦσα καὶ ἐπεγείρουσα τὴν διάνοιαν 

: ος / 
πρὸς ἕχαστα τῶν δρωµένων. 

ΚΡΑΤ. Καὶ μὴν ἤδη ἐγὼ, ὦ Λυκίνε, πείθοµαί 
ν 

τέ σοι καὶ ἀναπεπταμένα ἔ ο. χαὶ τὰ ώτα χαὶ τα ου.- [ 
ον 

µατα. Καὶ μέμνησό Ύ» ὦ φιλότης, ἐπειδὰν εἲς τὸ 
θέατρον ἵ ἔῃον χάμοὶ παρὰ σεαυτῷ νία. χαταλαμ.θάνειν, 

ὡς μὴ μόνος ἐκ -- ν σοφώτ ερος φαν ἐπανίης. 

ΧΧΧΙΥ. 

ΛΕΞΙΦΑΝΗΣ 

ΑΥΚΙΝΟΣ. Λεξ ξιφάνης ὃ καλὸς μετὰ βιθλίου: 

π- κὴ δι ὦ Ανχῖνε, γράμμα ἐστὶ τητινόν 

τι τῶν ἐμῶν χομιδῇ νεοχμόν. 
ΑΕ κ. δη  Ὑάρ τι καὶ περὶ αὐγμῶν ἡμῖν Υράφ εις; 

ΛΕΞ. Οὐ δῆτα, οὐδὲ αὐχμὸν εἶπον, ἀλλὰ ὥ ὥρα σοι 

τὸ ἄρτιη ραφὲς. οὕτω καλεῖν. Σὺ δὲ οτι πα ἔοι- 

χας ἔχειν τὰ ώτα. 
ΑΥΚ. Σύγινωύι, ῶ πας πολὺ γὰρ το αὐγμοῦ 

τὸ νεοχμὸν μετέχει. Ἁλλ᾽ εἰπέ µοι, τίς ὅ νοὺς τῷ συγ- 
; 

γράμµατι; 
ΛΕΞ. Ἀντισυμποσιάζω τῷ Ἀρίστωνος ἐν αὐτῷ. 
ΑΥΚ. Πολλοὶ μὲν οἳ Ἀρίστωνες: σὺ δὲ ὅσον ἀπὸ 

ος ος ΜΜΕ αν σ 
τοῦ συμποσίου τὸν Πλάτωνα μοι ἔδοξας λέγειν. 

λος Ὀρθῶς ἀνέγνως" τὸ δὲ λεγόμενον ὁ ὥς ἄλλῳ 

παντὶ ἀνόητον ἂν ην. 
ΛΥΚ. Οὐκοῦν ὀλίγα µοι αὐτοῦ ἀνάγνωθι τοῦ βι- 

λίου. ὅπως μὴ παντάπασιν ἀπολειποίµην τῆς ἑστιά- 
σεως" νέχταρος γᾶρ τινος ἔοικας οἴνοχοήσειν ἡμῖν ἀπ᾿ 

αὐτοῦ. 

ΛΙΕΞ. Τὸν μὲν , εἴρωνὰ πεδοῖ κατάόθαλε: σὺ δὲ ε-- 
πορα ποιήσας τὰ ὦτα ἤδη ἄχουε. ἈΑπέστω δὲ ἡ ἐπι 

θύστρα Ἡ Κυψελίς. 

ΑΥΓ. Λέγε θαρρῶν, ὡς ἔμοιγε οὔτε Κύψελός τις 
ψ. / Ὃν 3 -- αλ / 

οὔτε Περίανδρος ἐν τοῖς ὡσὶ κάθηται. 
ΛΕΞ.. Σχόπει δ) μεταξὺ, ὅπως διαπεραίνοµαι, 

χ ο ν / 3 Υψ / ᾷ λ 
ὦ Λυχῖνε, τὸν λόγον, εἰ εὔαρχός τέ ἐστι καὶ πολλὴν 

λ 3 / . ον φ εν Υ γ ψ ολ »/ τὴν εὐλογίαν ἐπιδεικνύμενος καὶ εὔλεξις, ἔτι δὲ εὐώ- 
γυµος. 

ΑΥΚ. Ἔοιχε τοιοῦτος εἶναι σός γε ὤν. 

αι ποτε. 
ΛΕΞ. «Εἶτα δειπνήσοµεν, Ἡ δ᾽ ὃς ὃ Καλλικλῆς, 

εἶτα τὸ δειλινὸν περιδινησόµεθα ἐν Ανκείῳ, νῦν δὲ 
Ὑ / ( ΔΝ λλ ο λ Ν 2 σλ ἴδη καιρός ἐστι χρίεσθαι τὸ ἡλιοχαὲς καὶ πβὸς τὴ ν εἵλην 
θέρεσθαι καὶ λουσαµένους ἀρτοσιτεῖν" καὶ ἤδη γε ἄπι- 

Ὃν νι ” {9 λ / Δ 
Σὺ δὲ, ὦ παῖ, στλεγγίδα µοι καὶ βύρσαν χαὶ 

φωσώνια χαὶ ῥύμματα ναυστολεῖν ἐς τὸ βαλανεῖον καὶ 

ἔχεις δὲ Ἰαμᾶζε παρὰ τὸν ἐγ- 
Σὺ δὲ τί καὶ πράξεις» « ὦ Λεξί .- 

» Ίξεις ἢ ἐλινύσεις ἔτι αὐτόθι; Κάῑὼ, ἣν δ᾽ ἐγὼ, 
τρί ἔπαλαι λουτιῶ» οὐκ εὐπόρως τε γὰρ ἔχω καὶ τὰ ἀμφὶ 
τὴν τράµιν μαλακίζομαι ἐπ᾽ ἀστράθης ὀγηθείς. Ὁ γὰρ 

Ἀλλ ἄρ- 

πητέα. 

ης ) 
ποὐπίλουτρον χομίζειν- 

/ 5 

Ὑυθήκην δύ᾽ ὀδολώ. 

γες 

ΛΕΞΙΦΑΝΗΣ. 1.2. {1 51η - αοι) 

ν{βί]αγο 1ος {ασἴεῃς., 6ἱ πποπίθηι αἲ ἰησι]α αυ ΠυΠ{ οχεῖ- 
{αη5., 

ΟΜΑΤ. Οπ1η ]άπ1πηπο θµο, ΤγοπΕ, ἵη 5οπ{θη[ἴαπη {μή 
πα μοία5 5ΗΠ1, ἄροτίοδηιιο οἱ Παπίας Ἰαβοο οπή αὐτίριις 
001105... Αο Ππεπι]ηογϊ5, απηῖσς, 41Πά. 1Π. ΓΠδαίΓΙΠῃ Ἰοῖς, 
δα ηηΗΙ Ἱαχία {ο οεσαραγο 5ροοίαπᾶϊ Ἰοσπή, αἱ Πο, 5οἷας, 
ἴπάο 5αρίθηίΙος Ποβῖς τουογίατῖς. 

ΧΧΧΙΥ. 

ΗΕΧΙΡΗΛΝΕΣ. 

1.ἘΥΟΙΝΌΡ. Τοχρμαπος ἴ]ο ρ]ο]ογ ο Ἰργο 5 
1ΕΧ. Ῥοι ΨοΥεπι, Τγοἷηε, 5οπἱρίαπα οδί Ποπ αποᾶ ἆαπι 

46 ππεῖς, Ρ]απο πΙαδίδΙπΠη. 

ΤΥΟ. Νεπιρε 4ε πηης{ο α(π]ά πορῖς ο ρῖς 2 

ΙΧ. ΜΙπίπιο οπἱάθη; πθιθ ΠΠΗΞ(ΗΠΗ ποπηϊηαγ! : 5εᾷ 
πιθιη]ποιίς πιαςίδιπη νοςᾶτο απο πποάο βοτῖρίππα ο5ί. ΛΙ 
ἴὰ φογα[πάίπο (65. ΟΥΡΣΕΙΙ) οραταίας Ἠαῦογο απγθς. ΠαΙ 

γιὰοτῖς. 

ΤΥΟ. Τρηοςος πημῖ, 5οἀα]ῖς : πππ]ίαπα οηῖπι 46 πηςίο 

Ἰαροί πηαδίομπῃ, 96 ἀἱο πῖ, αποά. 5οπρίϊ οοΠδΙΠαπα 

οδί2 ’ 

ΤΕΝ. Οοπγ]νίο Ἱπδίγπεπάο «ΠΙΝΙΟΥ Τρί Παπ Ατὶς(οηῖς. 

1ΥΟ. Μα 5υΠ{ Απίδίοπες: {1 γεγο, απαπίππη ο οοηγ]γ 

παοβίῖοηο 5ηδρίσου, ἀἴσανα πϊμῖ ΡΙάίΟΠΕΠΗ γἱάει]ς. 

1ΕΝ. Πουίε ασπον]ςίῖ: 566 απαπῃ Ιδιπά ἀἰσίατηα Ἰσπυταβί]ο 

Γαἳί ουγ]ς αἲἲ! 

10. Ἐτσο πΒί Ῥαισα Ίορο 4ε Ἰϊρτο, πο οπηπῖπο οοηγ]- 

γὶο Ί]ο οχο]αάαν :. γιάστῖς οπίπα πεσίαγ ποβῖς 46 Π]ο πηϊπῖ- 

δίταίαγας. 

1ΕΝ. Ἠπαπα απἱάθη ουπα Ἱγηδίοπς, ςἰπιπ]αίογοα αΠΙΠΊΠΗ 

5ο]ο αἰάα: ἴα γοτο εοππηθαβ!]ες [ας 41Το5, οἱ Ίαπι απά]. 

ΑΗΦίΐ γετο ορίατα(τίχ ]α ΟΥ/5α!5 [αγ πι δογ ες]. 

1ΥΟ. Ουἷπ ἴα απἀαοίοι ἀῑοῖίο : ποσα ομῖπι ΟΥρΡ6ΙΗ5, 

ποιο (Πη5 Πας) Ῥογίαπάου ἵπ απγῖρις τηηῖ τοβ]ά οί. 

ΙΧ. Οοηδίάστα απίεπῃ Ιπίογθα (ποπιοᾶο Ῥεγαραπα, Τγ- 

οἵπο, 5ΟΓΠΊΟΠΕΠΙ; ΠΙΠΙ Ῥθπο ρηπορίαίας. δἳί, πππαιπ(ο 

Ῥοπε]οαποθπ/]απα οδίοΠάθης., οἱ οπῖς γοτβῖς οοηδίαΠ5, µοπί5- 

σα ΙΠ5ΗΡε ποπηπίρας. 

10. Βΐπο ἀπβίο οδἰ {α]ΐ5, πας απαπη 51{. δες Ἱποῖρο ἴαῃ- 

ἄθπῃ. 

. ΗΝ. «Ταπα οΦπαβίπης, παπί Οα1116]ος : {ππη αά γο- 

5Ρ6γαΠ 6Υτος [αοἱθης ἵη Τγσθο.. Χιαπο απίεπι {εππρις εδ 

τησ ΤΠ 5οἱο, οἱ αἆ οαἱογοπι []ας αρι]σανϊ, οἱ «πα Ἰαγετ]- 

Π)Η5, ΡάΠΟΙΗ σηςίατθ. Ε{ Ίαπι αρειπάνπη. Τα γετο, ΡΠοΗ, 

5σί]οιη ΠΠ, οἱ ρο]]οπι, 6ἱ ΠΙαΡΡΗ5, οἱ 54ΡΟΠΕΡ, ϱ]ά556 ἆ- 

Υο]ήίο ἵπ Ῥαϊποιπη, αἱ αρ]αἰοηῖς ππογοράεπα Γογίο : Ἠαβες. 

απίοπη. Ἰαπηῖ ργορθ Ιποϊίρσαπι οΏο]ο5 ἆπο. Τα Ύοτο απ] 

35065, Ποχίρμαπες, γοπίθεηα, απ. Πίο αά πιο ποςίθς πΊογαςΡ2 

ΟµΙπ 65ο οιαπα, Ἱπαπαπα, ἴ6υ ο]{Π] οί αποᾷ Ἰανα(ηπίο : πες 

| θπ]Πα δαἲς Ῥεπο Ἰαμθο, οἱ οἴνοα ΡοηπζΗπα ΙΠΠΡΗΗΣ 8ΗΠη 

οἰίο]]ανία ππυ]α. νοσίας.. Ασαςο οπἴτῃ π]ηϊς αγσοβαί, 4181. 



α- 

(1, 55 - 955) ΧΧΧΙΥ. 
3 3 Φ. πο / 

ἐπέσπερχε κχαϊτοι ἀσχωλιαάζων αὐτός. 
/ 

ἀστραθηλάτης ϱχ 
ὐκ ἆ τέλαθον 

λ 32 ΝΙ ἀ 

οινην ὡδην, τοὺς ν ἳ 

». η τς αν 3 » -υ Δ ο] «» 3 Ἡνς 

Ἀλλὰ καὶ ἐν αὐτῷ οὐκ ἀκμῆς ην τῷ αγρῷ" χα 
8 - ο 
ἐργάτας λιγυρίζοντας τὴν θε 
ο με: : 
τῷ ἐμθ πατρὶ χατασχευάζοντας. Συντυµβω- 
μοι - ο Μ ν 

βυγήσας οὖν αὐτοῖς καὶ τοῖς ἀναχοῦσι τὰ ἄνδηρα καὶ υγ. 
αὐτὸς ὀλίγα συγίε Ειροπονήσας ἐκείνους | μὲν διαφτικα τοῦ 

τε Ἀρύους ἕνεχα καὶ ὅτι χαύματ α ἦν" οἶσθα 

ἓν χρύε ε σφοδρῷ Ύέγνεται τὰ καύματα. Ἐ γὼ 

ἐν αὐτοῖς 

ο) ορ Ωω” 

5, Φ ή 

ριελ λθὼν τὰ ἀρώματα σχόροδά τεε εὗρον 

χότα «ια Ιύηη τινὰς ἀνορύξας καὶ τῶν σχαν 

βρακάνων λαχανευσάµενος» ἔτι δὲ κάχρυς πριά- 

οἳἵ λειμῶνες ἀνβοσμίαι Ίσαν, ὣς 

ο Ἄ 
.ξ ς 

ο ]) 

χα 
ες --- οὕπω δὲ 
το ποδητ τὶ βαδί δίζειν --- ἀνατεθεὶς ἐπὶ τὴν ἀστράθην 
ο ἄρην τὸν ὄρρον" χαὶ νὺν βαδίζ τε ὀδυνηρῶς καὶ ἰδίω 

θαμὰ καὶ μαλκιῶ τὸ σῶμα καὶ δέοµαι διανεῦσαι ἐν τῷ 
ὕδατι ἐπὶ πλεῖστον γαίρω δὲ μετὰ κάματον Απολού- 

Ἀποθρέξ ὃς τὸν παῖδα, ὃν 

εἰκὺς ἢ παρὰ τῃ λεκιθοπώλιδι ἢ παρὰ τῷ γρυµεοπώλη 
υ Π 

ο κα. 
..Ε πε αμένειν καίΐτοι προηγόρ Έντο αυτω ΕΤ. 6Η 

τΣ ο 

Όμαι οὖν καὶ αὐτὸς περ 

μΕ. 
λ Γωὶ 

τὰ γέλγη 
το Ἁλλ) εἲς καιρὸν οὗτοσὶ αὐτὸς 

1) ὡς ὅρὃ, πυριάτην τ τέτινα καὶ ἐγκρυφίας καὶ γήτεια 
καὶ φύσχας καὶ οἴθον τουτονὶ καὶ λωγάνιον καὶ τοῦ βοὺς 

3 

τὸ πολύπτυ] χον ἔγκατον καὶ φώχτας. Εὖὺ γε, ὦ Άττι- 

χίων, ὅτι µοι ἄδατον ἐποίησας τὸ πολὺ τῆς ὅδου . Εγὸ 
Δ -- 

. ὦ δέσποτα : Ὑεγένημαι σε περιορων. 
/ Ἅ δεί ίπνεις; μῶν παρὰ Ὀνομακρίτῳ: οὐ, 

» ἀλλ) ἀγρόνδε ᾠχόμην Ψύττα κατα-- 
ο Δ / ο . 

τείνας" οἴσθα δὲ ὡς φίλαγρός εἰμι. Ὑμεῖς δὲ ἴσως 

ὧεσθέ µε λαταγεῖν χοττάδους. Ἁλλ᾽ εἰσιὼν ταῦτά τε 
ιν [ψ] κ αν / 9 -ω ε 
χαὶ τὰ ἄλλα ἠδύνειν καὶ τὴν κάρδοπον σμῆν, ὥς θρι-- 

δαχίνας µάττοιτε ἡμῖν. 
4. Εγὼ δὲ ξηραλοιφήσω ἀπελθών. Καὶ ἡμεῖς, 

Ξ . τας ζ Ἱ 
Ἡ δ᾽ ὃς ὃ Φιλῖνος, ἐγώ τε καὶ Ὀνόμαρχος καὶ Ἑλλάνι- 

. ολα 7 
χος οὗτοσὶ ἑψόμεθα: καὶ “ὰρ ὃ γνώµων σκιάζει µέσην 

οι ο μώκωνν 
τὴν πόλον, καὶ δέος μὴ ἐν λουτρίῳ ἀπολουσώμεθα χα- 

τόπιν τῶν Καριμάντων μετὰ τοῦ σύρφαχος βύζην ὥστι-- 
ζόμενοι. Καὶ ὁ Ἑλλάνικος ἔφη, Εγὼ δὲ καὶ δυσωπῶ: 

καὶ γὰρ τὰ χόρα µοι ἐπιτεθόλωσθον καὶ σκαρδαμυκτῶ 
΄ 

θαμὰ καὶ ἀρτίδακρύς εἰμι καὶ τὰ ὄμματά µοι φαρμακᾶ 
Ν 3 {8 

χαὶ δέοµαι Ἀσχληπιάδου τινὸς ὀφθαλμοσόφου, ὃς τα- 
/ / 

ῥράξας καὶ ἐγχέας µοι φάρμαχκον ἀπερυβριᾶσαί τε ποιή-- 
ρ ον 

σει τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ µηχέτι ληµαλξους εἶναι μηδὲ 
διερὸν βλέπειν. 

-. Μ 

5. Τοιαῦτα ἅττα παντες οἳ παρόντες 
ἀπήειμεν: κάπειδ δήπε ἥκομεν εἲς ον γυμνάσιον ἅπη-- 
σθημέ γοι ἤδη, ὃ μέν τις ἀκροχειρισμῷ, ὅ δὲ τραχηλισμῷ 
χαὶ ὀρθοπάλη ἐ ἐχρῆτ το ὅ ὃ ἑλίπα γρισάµενος ἑλυγίζετο. 

5 

ὃ δὲ ἀντέθαλλετ τῷκωρύχῳ, δὲ μολνθδαίνας Ἰερμαδίους 
.] / 

ἀράγδην ἔχων ἐχειροθόλει. Εἲ τα συντριδέντες καὶ ἆλ-- 

λήλους κατανωτισάµενοι καὶ ἐμπαίξχντες τῷ γυμνασίῳ 
ἐγὼι μὲν καὶ Φιλίνος ἐ ἓν τῇ θερμῇ πυέλῳ καταιονηθέντι ες 

ἐξήειμεν" οἳ λοιποὶ ὃξ τὸ Ψυγροθαφὲς χάρα δελφινίσαν- 

τες παρένεον ὑποθρύγιοι θαυµασίως. 

αν 
ει πολησος 

η] 

Ἀναστρέφαν τες 

ΤΕΧΙΡΗΑΝΕΕ. 8-5. 

ἕ-ατ το -- κα ο κος ος τω ο το ο ο νο κ τ----υ----- «---- 

3605 

4παπῃ Τρ56 ππο Ρε τε]α{ ἵῃ πίτες ςα[ίαῃς. .Φοῦ πεηΠ ο ἴῃ 

1ρ5ο τητε [αΗσα[οπί5 εχρετς οταπῃ : ἀεργεβοπάρβαπι επ]πῃ 
ορεγᾶ» α’5ῖγαπη οἈπΙΙοπειη πηϊηυγίθηίος, ΡαΓΙΙΠΙ γοτο ςερη]- 

ογαπα Ῥαταπίος πἹεο ραϊτῖ. Θµπππι οσο ο[Ποᾷἴςεειη οαΠῃ Π[ῆς 

5ερυ]εταπα, εί Ἠΐ5, απῖ ατεο]ας ασσοταηί, οἱ ἴρςο πιαπίνης 

Ἰαβοτεπι Ῥαπ]]απι αἀ[ανίσεεπι, Π]ος απἶάεπι ἀθτο]αϊ, επι 

Πηποτίς εησα, ἔππα αποᾶ εςςοπί αγοδῖπος : ποςίῖ απ{θπα ἵτι 

ΠΊποτε γεμεππεπ[ῖ πγεβῖηες οχαϊςίογε. Ἐσο αιίεπι οβίθης 
γεινασία, αἱΠαππε Ἰπτεπί ΠΡί παία, οἱ ε[οσεῖς ααἱραςάαπι 

ἴευγο ραχΠς, εί 5εαπαϊοῖρας, εἰ Ώγασαηῖς Ῥτο οἶετε]εοῖῖς, 

επιῖσᾳιεΙηςαροΓ εαελτγ ας, (ποπάπα απ{επῃ οἀοτί[ογα εταπἰ 

Ρταία, αἱ πιεῖς ἵρ5ε Ροάἴρας απιρπ]αγα πια]]οπι), ἵπ ΠΠΙΙΠΑ 

Πίεγαπη Ιπαροδίέας εχοογῖαίας 5απα ροάΐσρπα : οἱ πππο Ἱποεᾶο 

οπι ἄο]οτε εἰ 54ο Γγοππεπίος, οἱ Ἰαησιθο Οτροτε, αἴᾳπθ 

0ΡΗ5 Ἠαῦεο Ρεγηαίαγε ΤΙ παπα ΡΙαΙπ Πας 

[εξςας αὈ[α. 
παπάεο απΐοπι 

5. ῬΏδοιτταπα Ιαϊέας Τρ5α 4ποηπθ αἆ ΡΗδΓΙΠΙ, απεπι ϱΓ6- 

ἀῑρ]ε εί απί αραᾶ Ρίδοταπα [ατῖπα; γεπά(τίεθπα, απί τοι- 

ἀἴίογεπα Ῥεταγαπα τηε ργωςίο]ατί : (παπ(παπα ργαἁἰσίαπι ἐρςῖ 

Πιοναῖ τί οεζππτεγεῖ αἲ γείεταπιοπία. 5εᾶ ορροτίμπθ Πο 

1ρ5θ αἀε»ί, πιετεαίης,, πὲ τάδο, εβαπατίαπα ραποπι πΠαπι 

εἰ αἰίος 5αβεϊπεηοῖος, εἰ 6ερα», εἰ ραπ{ΐσες, οἱ Ώου 5πρεγας- 

πιαἰα, εἰ Ραἱεατε, εἰ Π]αά πππ]ίοταπα Γοίογαπα Ἠοτῖς Ιπίε- 

5ὔπαπα, εἰ Ρμοσία». Έπσο ΑΙΠοῖο, οοπιροπᾶϊ πμῖ [οοῖςίῖ 

ΠΙΦΙΟΓΘΠΗ γἱῶ Ρατίεπη. Έσο τοτο, ἱπαπῖε Τε, εἰταῦας, οτε, 

[αείας 5απα, {6 ἆππι οἴγοπτηδρίοῖο. Τα τοτο πΏῖ ο. παβας 

Ἠειῖ2 παπι αριά Οποπιασπίαπι Νοπ Ῥες 1ογεπι, ΙππαΠῃ, 

τετπι της αβίεαπα, εἰβςείπιθ {δηάεης : ποςίῖ απἴοπι παπι 

5ἵπι απ]αῃς τητῖς. Ὑος απίοπι [ογίε ρπίαῦαϊῖς πιε 5οΠαΓΘ 

οοίίαΏο». ῬΜεᾶ Ιπίτο αὈῖ, Ἰθρεππθ εί αἰῖα εοπάίο, εί ος- 

Ρηγσα πιαείταπα, αἱ Ἰαεξασίηας 5ηηίσα[ῖς ποβῖς. 

-.Ἐπο γετο αἆ 5ἰεσαπῃ ΠΠεοποπι ἀῑκεεάαππ. Ας Πος, ἵπ- 

απ Ρμῆίπα5, οσο ποπηρε, εἰ ΟποΟΙΠαΤΟΠΗς οί Ηε]]απίοις Βῖς, 

εεαπεπηατ. Ἐἰεπίπι σηΟΠιοΠ πιθάῖαπα ]απῃ αγθαπη Ἱπηπηρτας, 

οἵἳ πιρίας ε5ί πε ἵπ ἰαγρῖάο αΠοταπα 5οτάῖρας Ώαϊπεο αΏ]αᾶ- 

ΠΊΗΣ, Ρο5ί ϱατπιαπίες, οσα [εορ Ρ]εβῖς οοη/[ογῖπη (ταδεπᾶῖ, 

Εἰ Ηε]απίσας, Εφβο χετο, Ἱπαπῖε, εὔαΠα στο γ]άεο: οἴθηίπα 

πἰίτασαθ παηῖ ραρΏ]α {ατρῖάα εε, ας [Πεππεπίες εοΠηῖνδο, 

εἰ [αοΏῖς Ιαεγίπιατάπα 5ππα, αἱ πιοά[εαππεηίαγῖαπί πηῖηῖ ορ, 

αἴαπε Απε]ερίαάε αποάατη οσπ]ογΙπα φαρίεπίε Ιπάῖσεο, απῖ 

εοπ[αςο αἱ Ιπ[αξο πηλῖ πιθοϊσαπιεηίο [αεῖαί αἵ ταβογεΠΙ Ῥο- 

παπί οσυ]1, πεΓθ απηρ]ῖα5 Πρροςϊ 5ἶπέ, πεσιε Παπά σπα τῖ- 

ἀεαπί. 

5. Τα]α απαάαπι ἀἱδραίαπίες Ῥγασεπίος οΠηπος, αΡβῖ- 

πΊΗ5. Ἐί απαπα τεπῖξςεπηας ἵπ ΕΥΠΠαΣΙΠΠΙ, ΕΧΥΘΞΗΗ Ίαπι. 
ππας απἰάθῃι οχογοΙα{ίοπθ εχίτεπιαγαπη ππαπαπα, αἰῑας 5α- 
Ῥίπαπαϊ οἱ Ιαοίας εγροία” αἰεραίας : αῑας τετο Ρ]ησαϊ πποίας 

ΙηΠεοίεβαί 5ε : ας ορ/ιεῖεβαί 5ο εΟΓΥΟΟ : αἴας απίεπη ρ]απῃ- 

Ῥθας ππαπ πα Ἱπιρ]επίες οππῃ [τασοτο πιαπίρας ]αείαβαί. Ώεϊηᾶε 

: οοπἰτΙ Ποίοπε (απ ἴρταῖς πος Ιπτίσεπι Ρογίαδδειηης, 

αἴπαθ Πηδίδεεπιας ΕΥΠηΠαΣίο, 65ο απ]άεπι εἰ ΡΙΠίπας ἵπ 

Ἰαῦτο οαΠάο ρεγ[αςί εχπηας : αἱ τε]ααῖ εαρηί (πσίάα Ῥεγ[ι- 

[ καπα. ἀεΙρήποταπι Ἰησίας Ἱπππεισεπίος, αἁπηταυ[Πίο 5αῦ 
ἆσπᾶ ρετπαἰαβαηί. Ἠετετεῖ απίεπα τΙΓ5ας αἰίο αἴας, αἶνα 
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δὲ αὖθις ἄλλος ἄλλοσε ἄλλα ἐδρῶμεν. Εγὼ μὲν ὑπο- 

δησάµενος ἐξυόμην τὴν κεφαλὴν τῇ ὀδοντωτῇ ξύστρα: 
καὶ γὰρ οὐ χηπίον, ἀλλὰ σκάφιον ἐκεκάρμην ὡς ἂν οὐ 

πρὸ πολλοῦ τὸν κόννον καὶ τὴν χορυφαίαν ἀποκεκομη- 
χώς' ἄλλος ἐθερμοτράγει, τιν, ὁ δὲ 

ἀραιὰς ποιῶν τὰς ῥαφανῖδας ἐμυστιλᾶτο τοῦ ἐγθνηροῦ 

ζωμοῦ, ἄλλος ἤσθιε φαυλίας, ὁ δὲ ἐρρόφει τῶν κρι- 

θῶν. 

ὁ δὲ ἥμει τὸν νησ 

ἀγκῶνος ἐδειπνοῦμεν" 
ι 5 δ/ ο μαι ν νο Αν 
ὰ χαὶ ὀχλαδίαι καὶ ἀσκάνται. Τὸ μὲν. δὴ 

λ 

Παρεσχεύαστο δὲ πολλὰ 

καὶ ποικίλα, διγαλὰ ὕεια καὶ σχελίδες καὶ ἠτριαία καὶ 
. εν ο κ ν ι νε. 

τοχκάδος ος τὸ ἐμθρυοδόχον ἔντερον χαὶ λοθὸς ἐκ τα- 

γήνου καὶ μυττωτὸς χαὶ ἀθυρτάκη καὶ τοιαῦταί τινες 
- Δ -- . ο 

καρυχεῖαι καὶ θρυμματίδες καὶ θρῖα καὶ μελιτοῦτται: 

τῶν δὲ ὑποθρ ρυχίων τὰ σελάγια πολλὰ χαὶ ὅσα ὁσ τρα- 
Κόρινα τὸ δέρµα καὶ τεµάχη ποντικὰ τῶν ἐκ σαργάνης 

ᾗ 1 νο ῥ ο ἳ 
καὶ κωπαῖδες καὶ ὄρνις σύντροφος καὶ ἀλεκτρυὼν ἤδη 

δ  πνον ἦν ἀπὸ συμφορῶν. 

- οι ο] αν / 3 οι ο 3 κ. 
ἀπῳδὸς καὶ ἰχθὺς ἦν παράσιτος: καὶ οἳν δὲ ὅλον ἴπνοκαη 
ἴχομεν καὶ βοὺς λειπογνώμονος χωλην. 

Ἴσαν σιφαῖοι, 
ὥεροι τῆς δορτῆς, 3 χαὶ λάχανα τά τε ὑπύγεια χαὶ τὰ 
ὄπερυη οἶνος δὲ ἦν οὐ Ἱέρων, ἀλλὰ τῶν ἀπὸ βύρσης, 

ἤδη μὲν ἀγλευχῆς, ἄπεπτος δὲ ἔτι. 
ο. / φλ. ν΄ ω 
Τ. Ποτήρια δε πὶ τῆς 

τραπέζης, ὅ αρυψιμέτ ωπος καὶ τρυύλης μεντορουργὴς 
εὐλαδη ἕ ἔχων τὴν κέρχον καὶ βομθυλιὸς καὶ δειροχύπελ- 
λον καὶ η νι πολλὰ οἷα Θηρικλῆς ἆ ὥπτα, ε 

πα 
τοµα, τὰ μὲν Φωχαῇθεν, τὰ δὲ Ἔνιδό 

θεν, ο τα μέντοι 

Άρτοι μέντοι 
- . κ / ς ΄ 

οὗ φαῦλοι, καὶ ἄλλοι νουμήνιοι, πως 
ω 

3 ιο {ν 

ἔχειτο παντοια ἐπ δελφινίδος 

τε χαὶ ἄλλα εὖσ 
ο ρα 

ε τν καὶ φιαλίδες καὶ ποτήρια γραμματικὰ, 

τὸν ἦν τὸ χυλικεῖον. 
μέντοι ἰπνολέδης ὕπερπας φλάζων ἐ ἐς χεφαλὴν 

ν ἐπέτρεπε τοὺς ἄνθρακας. 

ἤδη ἀχροθώραχες ημεν' εἴτ ἐχριόμεβα βακχάριδι 

εἶσε χύχλησέ τις Ἠμῖν τὴν ποδοκτύπην καὶ τριγω- 

ἀνεμοφόρητα χαὶ 

ὥστε µε 

πίνομεν δὲ ἀμυστὶ 

/ 50 λ / - | 
γισ τριαν” μετὰ δὲ ὁ μ.ξ ἐν τις επι την κατήλιφα αναρρι- 

, Ἕ τει δ μδα ἁρατε 
χησάμενος ἐπιφόρημα ἐζήτει, ὁὃ δὲ «ληκίνδα ἔπαιζεν, 

ς ο. Ν / ν -. 
ἄλλος ἐρρικνοῦτο σὺν γέλωτι τὴν ὀσφῦν. 

ϱ. Καὶ ἐν ταὐτῷ λελουμένοι εἰσεχώμασαν ἡμῖν αὖ- 
/ σ ΄ / ε δ/ Ν / 

τεπάγγελτοι Μεγαλώνυμός τε ὃ δικοδίφης καὶ Χαιρέας 
ς / 

ὃ χρυσοτέκτων ὅ κατὰ νώτου ποιχίλος καὶ ὅ ὥταχάταξις 
Γ - 3 Δ / 

Εὔδημος Κάγὼ ἠρόμην αὐτοὺς, τί παθόντες ὀψὲ 
ο! σα 7 ΄ ων ΑΛ. ν οὖν Α 
ἠκοιεν. ὍὉ μὲν οὖν Χαιρέας, Εγὼ, Ἡ ὃ ὃςν λπρόν 

: κας νε. ώς 
τινα ἐκρότουν χαὶ ἑλλόδια καὶ πέδας τη θυγατρι τῇ ἐμ] 

/ ια) ἀ δν 

καὶ διὰ τοῦτο ὑμῖν ἐπιδείπνιος ἄφῖγμαι, γὸ δὲ” ἦ 
τν 

ϐ) ὃς ὁ Μεγαλώνυμος, περὶ ἄλλα το. ἦν μὲν γὰρ ἄδι-- 

κος ἡ ημέρα, ὡς ἴστε, ἄλογος" ὥς ἂν οὖν ἔχεγλωτ- 

είας οὔσης οὔτ ε ῥησιμετρεῖν είχον ον ἡμερολεγδὸν ὡς 

ὕδρονο τα ράσα. δὲ ὅτι Ὃ να. ὁπτός 
ες 
ἐστ' 

Ὃ ία, Ετος ἐμαυτόν, 

10. Εἰτ᾽ εὐθὺς ἐ ἐντυγχάνω λᾳδούχῳ τε καὶ ἵεροφ ἄντη 

χαὶ τοῖς ἄλλοις ἂρ ρρητοποιοῖς Δεινίαν σύρουσιν ἄγδην 

ΧΧΧΙΝ. λΕΞΙΦΑΝΗΣ. 6--- 10. (11, 559 - οὐς] 

ΠΙ [αοἱεμαπηις. Ἐσο απἶάεπη φαρ]ἰσαίας, ταάσ μαι οαραί 
ταᾶυ]α εκ ἀθμίο [αοία: ᾳπἴρρε ΠΟΠ. ἴπ 5ἰπηίαπι, 5εά ἵη 5οα- 
ΡΗΙΗΠΗ ἴοηςι5 εγαΠα, απὶ πο. Ἱία ρηίάσπα ῬάγβαΠι οἱ τογ[ῖ- 
οσα ἀεεοπιαγετίπι : Πας Ἱαρίπος τοᾶεβαί : αἶνας γοπηρραί 
{ε]ππυπα : αἴας. οχοαναϊῖς {επαῖίος ταρμαπῖς αυπίεβαξ 115 
Ῥἰκου]επίαπα : εἀεραί αἴἴας Ρμασ]ίας : φοιβεβαί αἰῖας ἆς Ίου- 
ἀεῖς. 

6. Λο ἀείποερς αππι {πρι5 οςςεί, οπβΙ{ο ηἰχί οσηαβα- 

πας: Ροςῖί απίετη εγαΠί 5ε]] Ρ]σα[]ες οἱ σταμα(π]Π. Αα 
εσπα απἶάεπι Ίρεα εταί 4ᾳ οο]αΠοπίρας. Ῥαταία απἴθιι 

εταηί πιυ]ία εἰ νανία, Ρἰβάα 5α]]]α, Ἰαίεταπη Ῥη]ρίς, 5ΗΠΙΟΠ, 

εί Ῥογοῦς Γαία ΙπίαςΙΙΠΙΠΙ ΕΠΙΏΓΥΟΠΕΠΗ ΓΕΟΙΡΙΕΠς, οἱ Ίοβς. 

εκ σατίασίπαε, αἱ αμαίαπα, οἱ αὐνυτίασς, «Ιππῆοδαπο αράαπι 

εοπά[ίατο», εξ (Ἠγγπηπιαίῖάες., οἱ Ιηγο]υία Γο]ΐς, οἱ ππο]]ῖτα : 

εί ο 5αρασιαπείς σαγΗ]αρῖποσα πηπ]ία, εί απο; οοσῖαπη πα Ῥεπέ 

[εδίαεευπα, θ6ἱ 5αἰξαππεπία Ῥοη[ϊσα ἆᾳ δροτία, εί Οοραῖος 

(αησι]α.), οἱ σα]ίπα ἀοπηθσίίσα, οί σαΐ]ας απῖ Ίαπι «άπεκθ 

ἀεδῆέ, εί ρίεῖς οοηνίσεῖου.. Ότεπι απἴοπα εἴαπα Πα υαίπχας. 
ἴοίαπα ἵπ ΓΙΓΠΟ αξδαίαπα, αἶσαο Ρογίς εἶπο ἀεπίε Ῥρα]πο 

Ρεάεπῃ αΠίθΓΙΟΓΕΠΗ. Ὑ6ΓΙΠη Ῥαπες ογαπ{ 5Πσίποϊ, ΠΟΠ πια, 
εί αἰΠ 4ε πονΠππίο, απῖ 56Γο αἆ Γοςίππῃ γεπεταπί, οἱ οἰγα 
{ατα απσς 58 ἴετγα, {ππα απα» 5πρτα Ἠ]αιη οτεςουηί. παπα 

αὐ{θΓῃ ογᾶί ΠΟΠ 56Π6Σ, 5ο ἆ6 οοπῖο, ποη Π]πά αὐἶάεπι αἆ πο 

πηωξίπα, 56 ποπ {απιθη ρεγοοσίαη. 

7. Ῥοοι]α Ρροδῖία εγαπί οπηηίς σεηογί5 1η Ώε]ρμίσα ΠἹθηξα, 

Γ Πποπσσ]απα Τά, εἳ πιογίατίσπα, ἈΤοηίοιῖς ορ.5, εαμάατη 

Ἰαβθς οαρίοµάο οοππποάαπῃ, οἱ Ῥοπιβγ ας, οἱ ορτ[εα{α Πα 

Ῥοσυ]απα, εἰ {εγῖσεπα πηπ]ία, απα]ῖα αξναναί ΤΗετῖε]ες, Ιαΐο 

Μαπίία, οἱ αἲῖα οτί 6οπηπιούα, ο Ῥμουδα απωάαπι, αῇα ο 

Οπῖάο, οπιπία απἰάσπα, απ γεπία5 απ[διγεί οἱ {οδίαπη ΠΊΕΠΙ- 

Ῥγαποβ Πα ῦοη ία Γζουῖα ε{ {επιῖα]. Ονπηβία ααίοπα εΓαΠ!, εἰ 

ῬηΙα]α. πηπη ος, αἱ Πεταία Ῥοου]α : Ιἴασιε ΡΙεπαπῃ εΓαί ρο- 

οπ]αν η]. 

8. 564 Ίομος οαηη] 5ρτα πιοᾶσπα ερυ]εης ἵπ εαριί ποβίς 

οτογῖ{ «αΓΏομος. Βϊρεβαπιας απἴοπῃ απηγ5[ῖάα : οἱ Ίαπα Όεπο 

Ροίἱ εγαπια5, αππὰ πηροτεπιυς Ῥασο]ατ]άε : αἴᾳπε Ἰπίτο νο]- 

γ{ί πορίς α[ααῖς ρεάΐσοπαπη (5αἴ{αἰγίσρηι) εἰ ἰτ]σοηϊς(νῖαπα 

(ρδαϊέγίαπι.) Ῥοδίθα αας απἱάσπαι ἵπ οαπ(μεγῖαπα εβίςδης, 

ἱπδυ]έατη. ραταβαί : αἴας Ιαάοραί οτερῖία : αἴας επςραραϊ 

ουη εἶδα ΠΙΠΙΡΙΛΗ. 

9. Εοᾶση ἴδπιροτο οἳ εοπιῖςςαξαα ΠΟΠ τοζα[ῖ Δἆ ΠΟΣ Υο- 

πογθ ΠεσαΙοΏγΠης Π]α σα δαγαπα 5αΏασίος, δί ΟΠῶγεας αἩ- 

π[αῦου Π]ε ἴογσο Υανία5, θἳ ]ε εοπ[αςίος απτίαπα Ἐπάθιρας. 

Εί οσο ἰπίαιγοσανί 1ο5, σα επηςα 5ογο αἀεο οπίτοηί. Ας 

Οωῶγεας πάση : Έπο, Ἰπαυ]έ, πεσπεπίαπα αποήάαπα ο0Η- 

οἴππαβαπα, οἱ ἵπαιτος, οἱ οπιρεᾶος ΠΠΦΣ πιθῦ, ἃο ΡΤΟΡΙΕΤ- 

θὰ Ρο5ί εῴπᾶπη γοῬίς αδιπι. Έσο νεο, Ιπαπῖς ΜεβαΙοηγ- 

πηης., αἰῑπᾶ ασεβατα : οταί επίπα, αἱ 5οἴῖς, 5ἶπε ]πα16ῖο, 5ἶπο 

οτα[ῖοπα ἀῑοδ; «παπι Ιπίέας Πησυϊςμαπα εσδεί, πεσαε αᾱ- 

πηθβγῖ τετνα Παβεβαπα, πθαιθ ἀῑος οοπηρα{αμάο αἴ αη1.; 46- 

ΠΙΘΠΣΙΠΗ ἀοοΐροίσπη. ΟορηΠίο απίεπη Υἱςιρ]θπα ε5ςε ΡΓΦ0: 

ΤΟΠ, 5απη (15 γαρ ίθας Ἰπηςίία(ἰς Ροπῖ 5ἰαπη]ηϊς,, οα]οσῖς απίοπη 

Ἰηβοσίῖς (πουῖδ), οχία]ῖ ππ ἱρ5υπ]. 

10. Ὠεϊπᾶε 5ἰαἶπι Ἱποῖᾶο ἵπ Γαοἴσογιπη εἰ ΠἠθγορΙαΠίαίη 

οἱ το]ίαιιος Ἰπ[απᾶα (πιηδίεγία) [αοϊοπίες, απὶ ΡΙπΙαΡΙ αοῦηι 



(1, οσο - 540) ΧΧΣΧΙΥ. 
3 ὶ Υ. 3 / ο. αι 3 ΄ τς 3 

ἐπὶ τὴν ἀργὴν, έγκλημα ποοξ τας, ὅτι ὠνομαζεν αὖ-- 
5 { 

τοὺς, καὶ ταῦτα εὖ εἰδὼς ὅτι ἐξ ο ὑπερ ὡσιώθησαν, ἀνώ- 

νυµοί τέ εἶσι καὶ οὐκέτ 

Ἴδη γε Ὑενημένοι. 

οἶδα., ην ὃ) ἐγὼ, ὃν λ 
ὃς, ἐν τοῖς σχιραφείοις 
αὐτοληκύθων καὶ τῶν αὐτοχαθθδάλων, ἀεὶ κουριῶν, ἐν- 

τι ὀνομαστοὶ ὡς ἂν Ἱερώνυμοι 

Οὐκ 
ο] 
Ί ὃ 

τῶν 

ας ιδ) οὖν µε τοὔνομα. 
3 

τὸν Δεινίαν. Εστιν, 
᾿ ο ας 
ο τας ἄνθρωπος 

Φ 
δροµίδας ὑποδούμενος ἢ ῥανκίδας, ἀμφιμάσγαλον ἔχων. 

Τί οὖν, ὃν ὃ ἐ 

σας ῴχετου Καὶ μην ἐχεῖνός γε, 

λούμενος ἤδη ἔμπεδός ἐστιν" δ ὧὰρ στρατη νε χαίτοι 

σωπαρι.. 

ᾗ πρ /͵ 
γὼ. ἔδωχκεν μη ποηό δίκην Ὦ λὰξ πατή- 

Α « / 
ος. ο τμ σαυ- 

ἀτιμαγελαῦντι καρτ' ̓δεσμά τε αὐτῷ . περιθεὶς« 
κ κ 

τ δέραιο ν ἐν ποδοχάκαις καὶ τ ποδοστράδαις ἑ ἐποίησεν εἶναι. 

Ὥστε ἐν ὃ δεσμοῖς . ὢν ὑπέθδυλλέ τε ὃ χακοδαίµων ᾗ ὑπὸ 
ος ρ 

ο) δέους καὶ πορδα αλέος ην καὶ χρήµατ τα ἀντίνυχα ὃ 

δόναι ἤθελεν. 

χνεφὲς µετεστείλατο Ἀαμασίας ὅ πάλαι μὲν ἀθλητὴς : 
χαὶ πολυνίκης, νῦν δὲ Ίδη ὑπὸ Υήρως ἔξαθλος ὤν. Οἶσθα 

καὶ 
Ξ ες 

πέττων τὰ δὲ εὔων διετέλεσεν. ἘΕξοικιεῖν γὰρ 
: 

τὸν Χαλκοῦν τὸν ἑστῶτα ἐν τῇ ἀγορᾶ. 

τήµε ρον εἰς ἀνδρὸς τὴν θυγατέρα καὶ Ἴρη ἐχάλλυνεν 
κ, Ἡ 

αὐτήν. Είτα εξ βμέριόν τι κακὸν ἐμπεσὸν διέκοψε τὴν 
ο) 

ἑορτήν" ὁ Ὑὰρ υἷος αὐτοῦ ὃ Δίων, οὐχ ο ὅτῳ λυ- 

πηθεὶς, μᾶλλον δὲ θεοε Ἱθρίᾳ σ/εθεὶ “ς ἀπῆγἔεν ἑαυτὸν, 

οἱ δ σι 
.ο εφ 

Ε) 
καὶ εὖ ἴστε, ἀπωλώλει ἂν, εἰ μὴ ἐγὼ ἐπιστὰς απηγ- 

ώς ; 
χόνισαά τε αὐτὸν χαὶ παρέλυσα τῆς ἐμόρογῆς » ἔπι πολύ 

ο... 
τε ὀχλαξ 

βαυκαλῶν καὶ διακωδωνίζων, μή πη ἔτι συνε; 

Τὸ δὲ μάλιστα ὀνῆσαν ἐ 

πι οσα, ἐπινύττων τὸν ἄνθρωπον, 

ι 
την φάρυγγα. : 

ἄμφοτ τεραις κατασ(ὼν. αὖὐ τοῦ τὰ ἄχρα διετε τιεσα. Π 

192. Μῶν ἐχεῖνον, ην ὃ ἐ εὼ, φῆς Δίωνα τὸν κατα 

πύγονα χαὶ λακκοσγξαν, τὸν µύρτωνα καὶ -σγινοτρώκταν 
νεανίσχον, ἀναφλῶντα καὶ ο ωο-α ἦν τινα πεώθ 2 ἴ πλ η » ῇ ἤ ὂ ο οομ. ς 
χαὶ πόσθωνα αἴσθηται; Εινητιῶν ἐχεῖνός γε χαὶ λαι- 

- πας ι ον Επ Ἔρορς 
χαλέος.. Ἀλλά τοί γε την θεὸν; ἡ ὃ) ὃς ὁ Εὔδημος, 

; ξ : ο εράε  ρκρεε 
θαυμάσας --- Ἄρτεμις γαρ ἐστιν αὐτοῖς 
σον σι κομαν ος 

αὐλῃ Σχοπαδειον ἔρ]ον 
σας ο 

Δαμασίας καὶ ᾗ γυνή αὐτοῦ κε εσθῦτις ἤδη καὶ 

ν ἐλεῖσαι σοᾶς: 

- 

η πι] 
ῃ 

ταυτη προσ στεσ 

να - 

τ 
αὖ- 

λον 

Ωω οι” 

Ὦ) μή) ος ἐπένευσε, καὶ σῶς Τν, καὶ νῦν «Θεόθωρον, µ 

Ἁνξ- 
/ 

μίθωρον ἔχουσι τὸν γεανισχκον. ον 
ο μας ρα ο πε ακ 

ν αὐτῃ τά τε ἄλλα καὶ βέλη καϊτόξα., ὅτ 

Ἄρτεμις, 

15. Πύωμεν οὖν, Ἡ ὃ᾽ ὃς ὃ Μεγαλώνυμος, καὶ γὰρ 
καὶ λάγυνον τουτονὶ παρηέηκότος 

οφαλίδας τυροῦ χαὶ ἐλάας γαυκιτε 

5 

ἥκω ὑμῖν κοµίζων 

καὶ τρ τεῖς ---- φυ- 
ως δ) αὐτὰς ὑπὸ σοραγῖοι θριπηθέστοις --- καὶ ἄλλας 

ἐλάας νευστὰς καὶ πήλινα ταυτὶ ποτήρια, ὀξυόστρακα, 

εὐπυνδάκωτα, ὡς ἐξ αὐτῶν πίνοιµεν, καὶ πλακοῦντ 

ἐντέρων κρωθυλώδη τὴν πλοκήν. Σὺ δ᾽, ὢ παῖ, πλέον 

μοι τοῦ ὕδατος ἔγχει, ὡς μὴ καρηθαρεῖν ἀρξαίμ.ην κάτά 

ΕΕΧΙΡΗΑΝΕΣ. υα.. ἵα 905 

Ίπ ᾗ5 ἰταμογοΏί, οπΙπποή ομῄοϊοπίας Ίου, αποᾶ Π]ος ποπῖ- 

παδδεί, Ἰάᾳ16 απ Ῥθμο 5οἱεί, ἃ απο ΤΕΠΙΡΟΓΕ 6οΠδδογα!] 

0556Πἱ, 4ΠΡΗΥΠΙΟ5 ε556 η6ς ]απι ποπηϊπαβί]ες (510 ποπιίπο), 

υἱ απῖ 5αοἵ0 1απ1 ποιηῖηο σαπάθαΠπί. Ύοσαραί Ιῖίαν Πηθ Πο- 

ΠΙΠθ. Αἲ 6ρο, Νοη πονὶ, Ἱπαιαπι, 4πθπ ἀῑσας Ὠ]πίαπι, 

Ἐδί, πα, ἵπ. Γοεῖς α]εα[ονῖῖς Ἰοπιο οϐ οσα 5ααίος, οχ 

1ο σεπενο απ ΙΟΥ {ΙΗΠΗ 1ρ5ί 50 ροτίαπί, ααὶ [αΠἱΠαΠ. 1ροῖ 

81Ρ{ αὐ]σιΏί, ΦΕΠΙΡΟΓ Ἰογρῖάο εαρΗῖο, οπάτοπιάες αι 

Ῥαποῖζες 5οἶθας 6ΕΓΟΗ5, μαβθης (μμίσαπα αἰτίππαιο τηαημ]θᾶ- 

ἰαπι.. ΟπΙὰ οσο, Ἱπφπαπα, ἀεδπίπο ράπας αἰἴ(πο Πιοίο,, 

Ἰασία[ἰς οαἱοίοιις αθ5 Οµπἵή Ἠ]α, παπα], αἲ αά]ας 4ε]ίσα- 

{π]ο «ραἰἰαραίας, Ίαπι Ἰηηποίας οδί.. Ῥταίου οηίπι οἱ οοί 

5οσιθσανο 56 νυ]αί, οἱ πιαπίοῖ5 οἰτοιηάα(ἶς οἱ σο]]ανῖ, ἵπ 

οἱρρῖ5 οἱ ποινο ΠΗΠΙ 6550 [εοί.. Θ1.τ6 γἰποίας Ιη[ο]ῖν 5)- 

Ρεάεβαί ῥνῶ) πιοία, οἱ ονοριίαθαπάι5 οναί, οἱ ορος Ργοἴπα 

απίηλα: ἆαιε γο]θ]αί. 

11. Μο απίοπα, Ἐπάσπηα5 πα ξ, 5Ὦ 5ΗΗΠΊΙΠΗ ο δριςει]- 

Ἰπ01 απορςκἰνΤ{ Παπιαδίας, αἰλ]οία οἰἵπα οἱ ππ]ίογπα γἱοίος, 

ηΗΠΟ Υειο ]8πι ῥνα 5οπθοίαίο οχρεῖς οθιαηΙπΙπη. . Νοςίϊ 

ΦΡΠΘΙΠΙ ηπα Ἡ Γοἱ0. ἰαπίσνη,  Εί ραϊπι απἱάθια ϱ0- 

απεπζο, ραπ αξςαιάο οσοαραίας οιαί.  Ἐ]οσατθ θΠΙΠΙ 

ἀεξίπαβαί Πούίο γῖνο Παπ, 6ἱ ]ά01 ἴ]απα οοπιοβαί. Ὠεϊπάς 

5ο οίαηι. απο σπα ΠπαΙάΠΗ Ἰπο]άσης [οδίαπα ἀῑσπα {αγραν]!. 

ΕΠ ας απίμα Ίίας Πίο, ποσοῖο αιῑα 1ο 406Η5, γα] Ρος 

ἀοονπὶ οὔἱο παροία5, 1ρ56 5ο 5αςροπα(ί. Ε{, 5ο[οία, 

ρονεναί, Πἶςί 5αροιγοµίθης οσο αβ]αΠιθαδδοπα ἸΠαπα, οἱ 

501ΥΙ5δΕΙΗ α Πονα, πα πη(τ16 σοη[οπ]α [πα αςείάεης,, [οὔΐθης 

ΙουπῖοΓα, ΕΜ ]αμ5, οχρ]ογαης αμάίπα, πθ (πα αἆ ιο 60Ι- 

ὕποης (οοπιργοδσις) οδσεί σι]ᾶ. Οποᾷ απ{θι πιανίπιο 

ῥνο[αῖ, Π]ιά οαῖ, αποά αιημαβις Πας οχίνοη]α ἴίθηθις 

εοΙΆρΓθς 

15. Ναηφα λαηα, Ἱπαπαπα 6ρο, Ώίοποτη αἲς, πασά, 

Ίαχο οἱ ροπάσπία 5ογοίο, Παπ ο[ΓοΙπααα, θἱ, Ιοη[ἴδομηι 

πού θιίεὴ. αἀο]οδοσηίοπι, Παπ πιαδανραπίσια οἱ Ἰαςοῖνο 

εομΓεο{αΠΙΘΗ1, 5ἱ 416) Ῥεπο γαδαίππα οἱ ΙΠΙρτοῦθ πμ{ο- 

ΠΙΙΠΗΙ 5οηςοΤ{2 Η]ο νογο 5οπηροι Ππϊανῖεις οἱ 5οοτίαἴον. 

Αἰσιῖ ἀθαῦα, παπί Ἰπάσπηας, αὐοιαής (Ὠίαπα οπῖπι Π[ς 

οδί Τα πποθία απ]α, Φεορα δή ορι15), Μπῖο ἰδίέαν 5αρρ]ίσαη- 

ἴε5, Ὠαππησίας οἱ πνοι Πας, 5οπεχ Ίαπῃ δἱ οπμα εαραί ας- 

ομιαία, ου5οσναραηί οἱ ει ηςογοιοίας : αἲ Π]α 5Ιαἴπι ΠΠ 

πι{, οἱ αἱγις ενα[Σ οἱ πιπο Τ{δοςογπα (Ῥεοᾶα[ιώπ), απ 

πηααίς αρονίο Αγίοηιάσναα (Φἱαπίάα {ιηι) ιαῦθιί απ ο]οςοσι- 

(πα, Ῥεδϊσαναπί ἰρίας ΤΠΙ ππα αἶία, ἴππη ἴε]α οἱ κασ]ί- 

ἴα5, «1ος Μῇ5 σαιιάοί : 5ασἰίανῖα οπῖπα οἱ ργοσιμ]-]αοπ]αης οἱ 

οιληΙ5-ρΙσησης οδί Ῥίαπα. 

19. Βήραμηιις Ιαίίαν, ἹπααΕ ΜΤοσαΙοηγηνας.  Ἐἰαπίπη ]ασ6- 

ΠΠ Ἰαηεςο οΠα1 γ]πῖ γοῖς γοηί α[[θγης, εί οαδαῖ τουθη(ἶς 

Ἰλάδσας., εἰ οἰἶνας εαάπσαδ (Ξ6ΓγΟ απίσιη Ί]ας 50 φἰσῆ]ς 

γαιπηῖαΠα ορογα ϱΥῶύ]ατο οιοςῖς) οἱ αἶας οἶίνας παίαιῖ]ος 

(οοιρπιθαἀσδ), αἱ Παίοα ἴδία Ῥοσυ]α, αει{αδίασσα, Ώοπο ΓΠ- 

40, αἱ ον 1ῖ5 Ρίβαπιας οἱ ρΙασσπίαπη οχ ἱπ[ο[ἰπῖς οἰποϊηπαίο 

Ῥ]εχι Γουηα(απῃ. ΑΕ Πα, Ῥπος, ΡίΗ5 πμῖ απ» Ἱηβαπά ο, πο 

Στανανὶ αρα Ἱποιρίαπῃ, ἀε]πᾶς ΠΡΙ ραθγπ]ουα (ρα άαφοφιι) 



ὅσ6 ΧΧΧ 

σοι τὸν παιβοθρσκὸν καλῶ ἐπὶ σέ: ἴστε 

μαι καὶ διέμπ 

14. Μετὰ δὲ τὸν ποτὸν συνυθλήσοµεν οἷα καὶ ἅττ 

εἰώθαμ.εν" οὐ Ύὰρ ἄκαιρονὶ δήπουθεν ἐνοινοφλύειν. Ἐπαι- 

πιλον ἔ ἔχω τὴν κεφαλήν. 

νῶ τοῦτο, Ἶν δ᾽ ἐγὼ». χαὶ γὰρ ὄτιπερ ὄφελός ἐσμεν τῆ
ς 

ἀττικίσεως ἄχρον. [δή] λέγεις, Ἶ δ) ὃς ὁ Καλη τὸ 

γὰρ ἐρεσχ. ηλεῖν ἀλλήλ ους συχνάκις λάλης θηγάνη Τσε
: 

ται, Ἐλὼ ὃ δὲ. ήδ' ὃς ὁ Εὔδημος, τσο αρύος Ὑάρ ἐστιν 

---ᾖδιον ἂν εὐζωροτέρῳ ὑποπυχνάζοιμι" χαὶ ' γὰρ χει- 

µοθνής εἰμι, καὶ χλιανθεὶς ἤδιον ἀκούοιμι τῶν γειρο-- 

σόφων τούτων τοῦ τε αὐλητοῦ χαὶ τῆς βαρόιεφδοῦ. 

15. Τί ταῦτα ἔφησθα, ὠ Εὔδημε; ἦν ὃ) ἐγώ: ἆλο- 

γίαν Ἅμιν ἐπιτάττεις ὡς ἀστόμοις οὖσι καὶ ἀπεγλωττι- 

σμένοις» ἐμοὶ δὲ ᾗ Ἰλῶττά τε ἤδη λο] Ἱξ χαὶ δὴ ἀνηγόμην 

γε ὡς ἀργαιολογήσων ἕ ὑμν χαὶ κατανέψων ἀπὸ γλώττ τς 

᾽Ἀλλὰ σὺ τὸ ὅμοιον εἰργάσω µε ὥσπερ εἴ 

τις ὑλκάδα τριάρµενον ἐν οὐρίῳ πλέουσαν, ἐμπεπνευμα- 
ἅτ παντας. 

τωμ.ένου τοῦ ἀκατίου, εὐφοροῦσάν τε καὶ ἀκροκυματοῦ- 

σος Ἐκτοράς τινας ἀμφιστόμους χαὶ ἰσγάδας σιδηρᾶς 

ὶς καὶ ναυσιπέδας ἀναχαιτίζοι τοῦ δρόμου. τὸ ῥόθιον 

Οὐχουν, η Ἡ δ ὃς, σὺ μὲν, εἰ βού- 

πλεῖ καὶ νεῖ καὶ θεῖ κατὰ τοῦ Ἐν ος, ἐγὼ δε 

ἀπόγε ιος πίνων ἅμα ὥσπερ ὃ τοῦ Ὁμήρου Ζεὺς ἢ ἀπὸ 

ναλάκφων 3 ἀπὸ τῆς ἀκρουρανίας ὄψομαι διαφερόμ.ενόν 

σέ τε καὶ τὴν ναῦν πρύμνηθεν ἀπὸ τοῦ ἀνέμου κατου- 

ρουµένην. ν 

16. ΛΥΚ. Ἅλις, ὦ ὦ Λεξίφανες, χαὶ ποτοῦ καὶ ἄνα- 

νώσεως. 

τη Ἱς εὐηνεμίας. 

2 [η ν. - 

ο 

᾿Ἐγὼ γοῦν Ίδη | μεθύω σοι καὶ ναυτιῶ καὶ 

ἣν μὴ τας ἐξεμέσω πάντα ταῦτα ὑπόσα διεξελήλυ- 

θας, εὖ ἴσθι, κορυβαντιάσειν μοι δοκῶ περιδομθούμενος 

Καΐτοι τὸ μὲν 

πολλὰ 
ὑφ᾽ ὧν κατεσχέδασάς µου ὄνοματων. 

πρῶτον Ἰελᾶν ἐπήει μοι ἐπ᾽ αὐτοῖς» ἐπειδὴ δὲ 

καὶ πάντα ὅμοια ἦν, Ἠλέουν σε τῆς καχολαιµονίας ὁρῶν 

εἰς λαβόρυθον ἄφυχτον ἐ ἐμπεπτωχότα χαὶ νοσοῦντα νό- 

σον τὴν μεγίστην, μᾶλλον ὃ δὲ μελαγχολῶντα. 

Ἱπ. ᾳ ητὸ οὖν πρὸς ἐμαυτὸν ὑπόθεν τὰ τοσαῦτα χακὰ 

συγελεξ ἔω καὶ ἐν ὑπόσῳ Ἰρόνῳ χαὶ ὅπου κατακλείσας 

εἴγε ες τοσοῦτον ἐσμὸν ἀτόπων καὶ διαστρόφων ὀνομά- 

των, ὧν τὰ μὲν αὐτὸς ἐποίησας, τὰ δὲ κατορωρυγµένα 

ποθὲν ἀνασπῶν κατὰ τὸ ἴαμθεῖον 

ὅλοιο θνητῶν ἐκλέγων τὰς συμφοράς" 

τοσοῦτον βόρθορον συνερανίσας κατήν ντλησάς μου μηδέν 

Δοκεῖς ὃ δὃξ µοι μήτε Φίλον τινὰ 
λ 

ειον εἰργασμένου. σε δε 

Ἰκεῖον Ἡ εὔνουν ἔχευν μήτε ἀνδρὶ ἐλευθέρῳ πώποτε 

παρρησίαν ο ἐντετυγηκέναι, ὃς τάληθὲς εἰπὼν 

σε 

θους διαρραγῇ ναι κινδυνεύοντ α. σαυτῷ δὲ εὔσαρχον! εἶναι 

δοχοῦντα χαὶ εὐρωστίαν οἶόμε ενον τὴν συμφορὰν καὶ ὑπὸ 

μὲν τῶν ἀνοήτων ἐπαινούμενον ἀγνοούντων ἃ πάσχεις, 

ὑπὸ δὲ πεπαιδευµένων εἰκότως ἐλεούμενον. 
18. Ἀλλ' εἲς καλὸν γὰρ τουτονὶ Σώπολιν δρῶ 

Ἰατρὸν προσιόντα, φέρε τούτῳ ἐγγειρίσαντέ 

ὑδέρῳ μὲν ἐχόμενον καὶ ὑπὸ τοῦ πά-- 

τῶν 
ἃ 

τον 

σε 

ΙΥ. λΛΕΞΙΦΑΝ 

καὶ | απο απο ΒοΡο]ίη πιεάίομΠα, Ἰμαῖο {6 6οηΙΘΠάΕΙΛΙΣ, 

Γι 

δα 14 -- 18. αι, οἱ - 19] 

ν ο ὃν «ρα 
γὰρ ὡς ὀδυνῶ- | εοπίτα Τε αάγοεεπα :. 5ο ῖς επίπι παπα ογπσῖος, οἱ απαπι 

οοΠΙΡᾶΕΙΙΠΗ (οἱ πηϊπίπιθ Ρε γίππη γαροπίρας) σαραῖ Ἠαρθεια, 

14. Ῥοδί ροίππα απίεπα εοπηΡαΡίηας, απαῑα οἱ Ύὐσ) 5ο- 

Ίεπ]15 : Ἠθ(ιθ οπἶπι Ιπίεπαρεςίναπη 5416 1η νῖπο πατε, 

Ταπᾷο Ίος, Ἱπαπαπ : εἰεπῖπι Πο5 {ρ5ο οἱ πιοδμ]]α. 5Ηπηή5 

ΑΠοϊςςαΠοπῖς. Ῥοπο ἀῑοῖς, Ἱπααῖί Οα1ἱε]ες : 5Ώρο θΠΙΠΙ Τῃ- 

γσθιη 56 Ροΐογο ἀῑε[ῖ5 οοίἵοι]α Π{ Ἰοαπε]α. Έπο τενο, Ἰπφη]{ 

Ῥπάσπας, Εἶσας οπῖπι ο5ί, Ἰαποηίίας5 πιεγασίοτα Ῥοσμ]α 

επ ο(ΠεΠίαΓεΠα: οἴοπίπῃ [ίσου οπδοία5 5ὔπι; οἱ οα]ε[ασίας. 

Ἰαηδηί15 απ ἴτοπα ππαπηδαρίεμίες Π]ος, εἰ Ερίοίποπα, οἳ 

ῬανβΙΠοἴπεπῃ. 

15. Ουἱ το, Ἱπαπαπα, Ἐπάθιης ΙΠάΙοΠΙοπθη (116 { ΠίΠΙ) 

πορὶς π]αησῖς, απαδὶ ογ6 οαγομίας, εἰ οἠησιαίἰς” ΜΗ 

γογο οἱ Πησια Ίαῦ 5ογπηοσϊηα(!, οἱ ]αι Ῥτονεμεβας, αξ 

απῖ απἰίᾳιιο αριά Υο5 5ΕΓΙΠΟΠΕ Η5ΗγΙς 65561, οἱ τε]αί πἶνα 

νο» ἆ6 Πησια Πιθα οοΠςρα ΠΠ Γ5 ΟΠΠΠΟ5. Αἱ {πα θἰπῖ]ε φπ]ά 

{οοῖςίί, ας δἱ ααῖς ἱπίππα Υθ]ογΙπη οΠεΓατΙαΠΙ ΠᾶΥΕΠΙ, 56: 

εαπᾶο πανἰσαπίοπα, Ἱη[α[ῖς γοῖῖς 5οαρ]α, [εί απ δι 5Π1- 

πιος Παοίας ἸαπιῬοπίσπι, ἀἰπιϊςῖς απ αςάαπα {επαςίρις αΠ- 

αἱρίάρις, οἱ παρεπίς Γοιγεῖς, οἱ οοπιρεάῖρς πανΊαπα, οομηῖς 

τοἰταἰαί Ἱπιρείποδυπι Π]αά οαὐδς, Πην]άῖα γε [ογδηί]ς. 

Ταϊέαν, ἱπαπῖί 1], ἵα απἶάεια, 5ἳ Υο]ποιῖς, πανίσα εἰ παϊα 

οἱ οπσίς ρ6ς ΠΙσΙΙΠα : εσο Υεινο ο ἵειτα, Ρίρεης Ππίσι πα, τί 

Ηοιποι]οις. Ι]]α απρίίος, απί 46 σ]αῦνῖς (ππολέῖ9 δρθοηία } 

απέ 4ο ο6]ἱ αισα ΥΙάεβο {ο ἀῑ[ίογη, ας πανίπι ἆς ραρρί α 

γοΠίο «οοἩπάο Παία προ]. 

(6. ΙΟ. δα1ϊςδ, Τοχίρηαπες, οομννῇ οἱ Ἰεοίοπίς : ομο 

ομῖηα Ίαπα ορηῖας ΕΡί 5η οἱ παμςεο» ας πϊςὶ οε]ον]ίου ἐνο- 

ΠηΠστο Ἠῶο οππία απ τεοϊαςιῖ, Οοιγραπσαπα, 5ος, 

ΠΙΟΥΡΗΠΙ πασίπγας5. πλ γἰάθος, οἴοιπΙδοπαΠΗθς, απἴρς 

Ροι[αα δεῖ πιο, γοιρῖς.  Οπαπ(απα ῬηπιΙΠι πάσίο. Ίλα 

ευ]μαί : αππιπ Υοιο πηπ]ία ο5σοπί, εἰ ἰπ]ία Ππίει 5ο 

οπηηῖα» πηϊδογα(ας δα 1η [ο[οἱαἴοπη. {παπα, απὶ Υ{άσγοηα Τη 

Ἰαῦγηπίμαπη {6 Ἰποίᾶϊςδο 6 41ο [πα πια 5η, οἱ πΙΟΡΟ 

Ίαῦογαγο ΠΙάΧΙΠΙΟ, Υαὶ αίτα ροίῖας ΡΙΗ ο.5ε ΡετοΙυπ. 

17. Φωτο Ἰσίίαν αριᾶ πιο Ίρσε,, ππᾶ6 {οί πια]α οο]]ομειῖς, 

οἱ «παπίο {οπιροῦς αίαιθ αβί {αηίππη ΕΧΑΠΙΕΠ μι γάΟΓΙΠή 

ἀἰδίογίογα πιο ΠΟΠΙΙΠΗΗ. οΟΠΟ]5θΓΙ5, 4Π1ΟΓΙΙΗ Ραγί6Πι αἶ- 

4ου Ίρςο Γεοῖςϊ, ΡάΤΙΙΗ γογο 5ορυ]ία αἰίοιπάο εγαϊςϊ, αἱ 

αχ Ἰαπβίσο 1ο Πυὶ ἀῑσί ροδρῖΐ, 

Μα]ο Ῥουοα» ππα]α ο]ίσεης πποσίαΠαπη { 

(απ οωπ σο]]οσίπη ἵη ππο ο[[αΚἰςιΙ, ααὶ πιη]α {ε Ἰη[αία 

Ἰςορίηι. Ὑἱασιϊς απίοηα πί σαι απιίοηπα 4ποΠΙ ΜΗ, 

απ [απ Πίαγοπα, απί Ρεπονο]αῦῃ Ἠάβεγα, πε(ε Ίπ ΥΤΕΠΗ 11ρ6- 

τίά πα παπι οἳ Ιἴρενε Ἰοηπεμᾶ1 αυάασῖα α{δηίθα Ἰποιαί5»ε, 

αὐΐ γουα ἀϊσσπάᾶο Πρεγανεί ἴε 441050 {άπιοτθ οοττδρίυτη, εἴ, 

πο ᾱ- ΠΟΡΟ Ἠ]ο ταπηρατϊς, ΡοηοΠαπίεπα, 4πηα {ο 6οΓρα5 

[οοῖςσο Ρας, οἱ ΕηαΠΙ Υαπάἴπεῃα εσδε απ” οα]απη((ας 

Ε, οἱ αἳ ἱπκαπίς φπἱᾶσιη ]αάαιῖς, ΠΙΟΥΡΗΠΗ ΓΗΗΠΙ 1ΡΠο- 

ος. ογατεῖς αππέοπι πηἰκουϊσογαἰαπη ΠΟΥ 5 ΠηδΙΠίο. 

18. Ὑογαπα θπίπη Υοιο, αοοεἀεπίσπα οπίΠι γίά6ο οΡΡΟΙ: 

ἄο, 
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τν [5] » υ] 

Ρῳ 

ὃ- ης 
 ῃ 

[] αν σ. 11 (1 .. Ξ] / - 
συνετὸς γὰρ ἀνηρ 

- μα 
σὲ ημιμανεις καὶ 

ον ση.) αι µακον. Χαΐρε, Σώπολι, καὶ τουτονὶ / 
πα λοον κενο α με παν 

ραλαδὼν ἑταῖρον, ὥς οἴσθα, ἡμῖν ὄντα, λήρῳ δὲ νῦν 

καὶ πολλοὺς ἤδη παραλαθὼν ὥσπερ 
χ. ορυζῶντας ἀπήλλαξεν ἐγγέας φάρ-- 

εξιφάνην πα-- 

καὶ Ξένη περὶ τὴν φωνὴν νόσῳ ξυνόντα καὶ χινδυνεύοντα 

ἤδη τελέως ἀπολωλέναι σῶσον ἑνί γέ τῷ τρόπῳ. 
ΛΕΞ. Μὴ ἐμὲ, Σώπολι, ἀλλὰ τουτονὶ Λυκῖνον, 

ὃς περι φανῶς μακκοᾶ καὶ ἄνδρας πεφρενωµένους ὀλισθο- 
γνωμονεῖν οἴεται καὶ κατὰ τὸν Μνησάρχου τὸν Ῥάμιον, 

Ἀλλὰ μὰ 

τὴν ἀναίσχυντον Ἀθηνᾶν καὶ τὸν µέγαν θηριοµάχον 

Ἡρακλέα οὐδ' ὅσον τοῦ γρῦ καὶ τοῦ φνεὶ φροντιοῦμεν 
αὐτοῦ: ὀττεύομαι γοῦν μ.ηδξ ὅλως ἐντυγγάνειν αὐτῦ. 
Ἔοικα δὲ καὶ ῥιναυλήσειν. τοιαῦτα ἔπιτ' 

Καὶ ἤδη γε ἄπειμι παρὰ τὸν ἕ 
θάνομαι χρόνου ἤδη ἀκάθαρτον 
καὶ ταύτη νοσεῖν, ὅτι μὴ ῥεῖ. 

θαΐνει αὐτὴν, ἀλλ᾽ ἄθατος καὶ ἀνήροτός ἐστι. 
ΣΩΠΟΛΙΣ. Τί δὲ νοσεῖ, ὢ Λωχῖνε, Αεξιφάνης: Ξ 

ΑΥΚ. Λὐτὰ ταῦτα, ὢ Σώπολι. Οὐκ ἀχούεις ἃ 

φθέγῃεται; καὶ ἡμᾶς τοὺς νῦν προσομιλοῦντας καταλι-- 

σιωπὴν καὶ γλωτταργίαν ἡμιν ἐπιθά λει. 

κ. -- 

ον ο μοτρ 
υμῶντος ἀχούων. 

ταίριον Κλευνίαν, ὅ ὅτι πυν- 

εἶναι αὐτῷ τὴν γυναῖχα 

Ὅστε οὐχέτι οὐδ ἆνα- 

Ε -- ΄ λ πὼν πρὸ λλλίων ἐτῶν ἡμῖν διαλέγεται διαστ κα την 
η ον 

γλῶττ ταν χαὶ ταυτὶ τὰ ἄλληχητα συντιθεὶς καὶ σπουδην 
- ο 

ποιούμενος ἐπ᾽ αὐτοῖς, ὡς δή τι μέγα ὃν, εἴ τις ξενίζοι 
Γ 

καὶ τὸ καθεστηκὸς νόμισμα τῆς φωνῆς παρακόπτοι. 
Ν 

ΣΩΠ. Μὰ ΔΏ οὗ µικράν τινα λέγεις τὴν νόσον, ὢ 
-” ο -”ω. ᾗ- ο 

Λυχῖνε. Ῥοηθητέα γοῦν τῷ ἀνδρὶ πάση μηχανῇ καὶ 

---- κατὰ θεὸν γὰρ τῶν γολωτῶν τινι φάρμακον τουτὶ 
, 3 π ΄ ρω 

κερασάµενος ἆ ἀπήειν, ὥς πιὼν ἐμέσειε ---- φέρε πρῶ ὥτος 
ος : 

αὐτὸς πῖθι, ὦ Λεξίφανες, ὡς ὑγιὺς ἡμῖν καὶ κ χαθα αρὸς 
ρω λ 

γένοιο της τοιαύτης τῶν ιόγων ἀτοπίας --- Ἀλλὰ 

πείσθητί µοι καὶ πῖθι χαὶ ῥᾷων ἔσῃ. μ 

ΑΕΞ. Οὓκ οἵδ' ὃ καὶ δράσετέ με, ὦ Σώπολε, σύ τε 
χαὶ Λυχῖνος, π 

δοικα γοῦν μὴ πτῶμα γένοιτό µοι τοῦτο τῶν λόγων τὸ 
πῶμα. 

ΑΥΚ. Πῖθι καὶ μὴ μέλλε, ὡς ἀνθρώπινα 
νοίης καὶ λέγοις. 

ΛΕΞ. Ἰδοὺ πείθοµαι καὶ πίοµαι. 
πολὺς ὁ βορθορυγµός. 
πωχέναι. 

9). ΣΟΠ. Ἄρξαι ὃ δὲ 
τουτ ὶ τὸ μῶν, 

πίσκοντες του τουὶ του φαρμάκου. ε- 

π 

ἴδη Φρο- 

Φεὺ, τί τοῦτο; 
᾿Ἐγγαστρίμυθόν τινα ἔοικα πε- 

ἵν.  ΕΒαδθαι. -; Πρῶτον 
2 ν ν ω 

εἶτα μετ) αὐτὸ ἐξελήλυθε τὸ χατα. εἴτα 
ὙὝ ο α . 3 ΄ ἃ ο ς δα 7 

ἐπ᾽ αὐτοῖς τὸ ἡ δ᾽ ὃς καὶ ἁμηγέπη καὶ λῷστε καὶ δή- 
τῶν 

πουθεν καὶ συνεχὲς τὸ ἄττα. Ῥίασαι δ᾽ ὅμως, χάθες 
/ ων. 

εἲς τὴν φάρυγγα τοὺς δακτύλου. Οὐδέπω τὸ ἵχταρ 
-ω Δ /. 

ἐμήμεκας οὐδὲ τὸ σχορδινᾶσθαι οὐδε τὸ τευτάζεσθαι 
3 ΑΙ ἁ /' ο] / 

οὐδὲ τὸ σκύλλεσθαι. ὶ µεστή 
σοι αὐτῶν ἡ γαστήρ. πρρες δὲ, εἲ καὶ χάτω δια-- 

- - ο χωρήσειεν ἔνια: ἡ γοῦν σιληπορδία µέγαν τὸν Ψόφον 
- ΄ -- .. / 

ἐργαάσεται συνεχπεσοῦσα μετὰ τοῦ πνεύματος. Ἀλλ᾽ 
ἕωὰ . . - η Μι" .) / « 2λ, τά 

ἤδη μὲν καθαρὸς οὗτοσὶ πλὴν εἴτι µεμένηκεν ὑπόλοιπον 
ἐν τοῖς κάτω ἐ ἐντέροις. 

ΧΧΧΙΥ. ΤΕΧΙΡΗΑΝΕΡΣ. 

γόσου ἴασίν τινά σοι εὖ ώμεθα: } οἱ 5ΕΙΙΠΟΠΕ ἆε πιο ῦο Πης[(πίο ο Γαἴἴοπεπα ΕΡῖ αἰἴααη ἵπ- Ἰ 

10. 861 

νεπίαπα5. Ῥτηάεης οπίπα υγ οί, αῖ Ίαπα πη]ίος {πῖ ςἴπηῖ- 
Ίε5 Γαχουί Ῥονῖπιος, οἱ ρἰαῖία Ἰαμοναπίες, πιοϊοαμηθηίο 
Ἰπ[αςο Πρεναν]. Βαΐνα, δοροΙῖ, οἱ αβςπΙηπι μῃο Τιοχῖ- 

ΡΙΙΑΠΕΙΙ, 5οὔ 11, αἱ ποςίῖ, ποδίναπα, γεγαπη ἵη 4εΠίο Ίαή: 

εἰ ρεγεμτίπο εἴνεα Ἡπσιαπα ΠΠΟΙΡΟ γειςαπίρῃα, οἱ 6 Ίάμι 

Ρ]απε ρειῖεῖέ ρενιοΠίαπίοπα, 5εῖγα (πασππιαθ 4δ/πΙπὴ α- 
Ποπο. 

19. ΕΝ. Νομ ππε, δορο]!, 5θά Ἰήποσς Τγοίπαπη, (αἱ π]α- 

π][οδίο π]ασσας εδ, οἱ Ποπιῖπος οογάαΐος Ἰαδί 5εη{οηίῖα αι- 

Ρήναίαν, οἱ αἱ δαηῖας Π]α Μποκατολί βΐας, «Ποπέῖαιη ποῖς 

εἰ Πησαοίίαπα Ἱπιροπῇ. δεᾷ ρες Ππρηδεπίοπα (παπι ΠΘηΙΟ 

Φαάογε α[ῇοῖεί) Μϊπειναπα, οἱ πιᾶσηΙΠη πιοπς(γἱρησιᾶσθηα 

Ἠενοπ]επα, πεΠπε δεν πθηπε ρηπῖ Παπ ουχαβίπιης, απανε 

ἀβοπηϊπος εἴῖαπα οπ]πίπο ἵπ Παπ Ἱποίάστο. Ὑϊάδος ΠΠ 

εἴἴαιη παςο »ἰθαίανας, 4ππΠη {οἱ ἱρεῖας τερτεΙθησίοηος αιι- 

ἀἴαπη. Ἐϊ Ίαπι φπἴάσπι αΏεο αἲ «οάα[ἰοίαπα πι Οπίαπα, 

αποᾷ απάῖο {ειπροτε Ίαπῃ σας Ίοησο ἵπιραταιη (πο πι- 
δέγπαίαπι) ΠΠ εσςα ππ]ογεπα, θἄ(αθ αστοίανο, απος πο 

Παῖε.  Τίαααε που απρίας Ππςορπατί ἸΠαπα, 5οὰ ἱπνῖα οἱ 
Ἱπαταία ε5!. 

20. ΒΟΡΟΙΙ5. Οµπ]ᾷ Υετο αστοίαξ, Τγοἴπα, Τοχἱρ]απος» 

ΗΧΟ. Ἰρεαπι που, βορο.. Χο απάϊς απ Ἰοππαίατ» εί 

ποβί5.,, απῖ πάΠο ΟΠΠ 1ρ5ο ΤΘΓΣΑΠΙΗΣ, τε]ῖοῖς,, απίε πηῖ]ε αἩ- 

πΟ5 πεζερίο ΞΕΓΠΙΟΠΕ ποβίδειπα Ἰοᾳυίας, Ππσιααπα Ῥείγεί- 

ἴεΠς. εἰ αΏκιιάα Π]α «ΟΠΙΡΟΠΟΠΣ, εαάϊαιπαπο ἵπ Π]ἱ5 οο]- 

Ίουα115, απαδῖ πιαση πα απϊάἅαπα οεσοί, 5ἱ ααῖς αἱ ροτεστῖππη 

56 Ἰη5Η(παί, εἰ οοηςίαπίοπα Ἰησαςς πιοπθίαπι αἀπ]ίογεί. 

ΞΟΡ. Χο Ῥαΐναπι Ῥτο[οσίο πιογραπῃ πάντας, Τνοίῃε. 

Ῥποσιγεπά τη ἰδίέαν οπηπ] ορε ΥΙΓο : ας ἁϊγῖπα ᾳαάαπῃ 5ογία 

αἰηρῄατίο επἰἆαπα Ἰαπο ΡΟΙΙΟΠΕΠΗ ἴΘΠΙΡεΓάΥΤαΠΙ, Ίαππ(πε 

ἴναπι αἆ Ἠ]απι, αἱ οα Ροία γοπηοτεί : ασο ἰσίας Ῥεῖης ἴρδο 

Ρΐμε, Τμεχίριαπος, αἰῖ σαπας ποὺῖς οἱ ρήας Πας, εσεσία {α]ῖ 

5ΞΕΤΠΙΟΠΗΙΙ αβδηγα[ίαίο. ΟπΙη οΏσεπποτε πηῖ αἱ Ῥΐμε, 

Ἱαβοβίσαια πιο]Πα5. 

ΤΕΝ. Νεςεῖο απ]ά αεατῖ ππεοΠ 5ἴῆῖς, 5οροΙῖ, ἵπαιε Τγ- 

οἶπε, Ῥοΐαπίος πιο Ίου ππθάϊσαπιοπ!ῖ Ῥοεπ]ο. 

π6 Ἰοσα]απα πμ] γογρογαπη Ρατεί Ίου Ῥου]απῃ. 

ἈΠείπο οπῖπι 

ἨΥΟ. ΒΙΡε, πε ουπείατε, αἱ αππαΠΗΠΗ Ίαπ φαρίας οἱ Ἰο- 

ᾳπατθ. 

1ΕΧ. Ἐπ οὔδοφπος, εἵ Προ. Ὑαὶ, απᾶ Ίου οδί2 π]π]ίας 

Ἰπ[ες[Ιποτιπα (ππηα]ίας. ἱάδος πηῖ ρτο[απᾶα ποπ{τῖς ΠΠο- 

τεης ἀηιοπίαπῃ σ]α[ῖςςα. 

91. 50ΟΡ. Ππαῖρε εἴσο ΥοΠΊεΓ6. Ὑαῑ, ΡΕΙΠΠΙΠΙ Ίου μῶν, 

ἀεῖηᾶε Ρο»ί ἴμιά εχΠ! κάτα. ΤΗΠη Ροςί Π]α, ἡ δ᾽ ὅς εί ἅμη- 

γέπη, εἰ λῷστε, αἱ δήπουθεν, εἰ [Γεπιθης Π]αά ἄττα. Δίί8- 

πΊΘΏ γίπα ΠΡί αἀμῖμα, ἀεπηίία ἵπ σπ]απ ἀῑδίίο. Νοπάιπι 

εηίπι ἵχταρ Π]αᾶ εγοπιηῖςίϊ, ΠεΠΠΕ σκορδινᾶσθαι, ἨΘ(ΠΘ τει 

τάζεσθαι, Ἠθ18 σκύλλεσθαι. Μπ]ία αἆμο «αβίοτα, Ρ]επήΣάπε 

ΠΡΙ 1Ηϊς νοηίον. Με[ίας Πιοτί, 5 ἀδογδαπη εἴῖαπῃ (πα)ἆαπα 

ἀεοθάαπί. ΑίάΠε Π]α σιληπορδία πΙᾶσηπη ετδρίίατη οί οΠι 

ερίία παπα εἰαθεῃς.. Έπ Ίαπι Ρήγας Πο ε5έ, ηἰςὶ 5ἳ απῖά 

πηαηςῖί ταση ἵπ Ἰη[εγῖοτίρας Ιηίεςίϊπῖς. Ὑδναπ {α ροδίεα 
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ἑὼν αὐτὸν, ὦ Λυχῖνε, 

λέγειν. 

95». ΛΥΚ. Οὕτω ποιήσομεν, ῶ Σώπολι, ἐ ἐπειδήπερ 

ἡμῖν προωδοποίηται τὰ παρὰ σοῦ: καὶ πρὸς σὲ τὸ λοι- 

πὸν, ὦ Λεξίφανες, ἡ συμβουλή. Είπερ ἅ ἄρ᾽ ἐθέλεις ὡς 

αληθῶς ἐπαινεισθαι ἐπὶ λόγοις κάν τοῖς πλήθεσιν εὖδο- 

χιμεῖν τὰ μὲ ν τοιαῦτα πάντα φεῦγε καὶ ἀποτρέπου, 

ἀρξάμενος δὲ ἀπὸ τῶν ἀρίστων πητο καὶ ὑπὸ διδα-- 

σχάλοις αὐτοὺς ἀναγνοὺς μέτιθι ἑ ἐπὶ τοὺς ῥήτορας καὶ τῃ 

ἐχείνων φωνῇ ς συντραφεὶς ἐπὶ τὰ Θουχυδίδου καὶ Πλά- 

τωνος ἐν καιρῷ μέτιθι πολλὰ χαὶ τῇ καλη κωμῳδία καὶ 

τῇ σεμνῇῃ τραγῳδίᾳ ἐγγεγυμνασμένος" παρὰ Ύὰρ τούτων 

ἅπαντα τὰ κάλλιστα ἀπανθισάμενος ἔ ἔσῃ τις ἐν λόγοις” 

ὡς νῦν Τε ἐλελάθε ις σαυτὸν τοῖς ὑπὸ τῶν κοροπλάθων 

εἷς τὴν ἀγορὰν πλαττομένοις ἐ εοικὼς, χεχρωσμµένος μὲν 

τη μΏτῳ καὶ τῷ κυανῷ, τὸ δ' ἔνδοθεν πήλινός τε καὶ 

ντι 
' ΑΗ 

εὔθρυπτος ὤν. 

93. ᾿Γὰν ταῦτα ποιῆς πρὸς ὀλίχον τὸν ἐπὶ τῇ ἀπαι- 

Ρευσία ἔλεγχον ὑπομείνας καὶ μὴ αἰδεσθεὶς μεταμανθά- 

γων, ἠαρρῶν ὁμιλή ἥσεις σος πλήθεσι χαὶ οὗ καταγελα-- 

σθήσῃ ὥσπερ νῦν οὐδὲ διὰ στόματος ἐπὶ τῷ χείρονι τοῖς 

ἀρίστοις ἔση, Ἕλληνα καὶ Ἀττικὸν ἀποχαλούντων ας 

τὸν μηδὲ βαρύ ἄρων ἐν τοῖς σαφεστάτοις ἀριθμεῖσθαι 

ἄξιο. Πρὸ πάντων δὲ ἐχεῖνο µέμνησό µοι, μὴ µι- 

μεῖσθαι τῶν ὀλίγον πρὸ ἡμῶν γενοµένων σοφιστῶν τὰ 
φαυλότατα μηδὲ περιεσθίειν ἐκεῖνα ὥσπερ νῦν, ἀλλὰ τὰ 
μὲν τοιαῦτα καταπατεῖν, ζηλοῦν ὃ δὲ τὰ ἀρχαῖα τῶν πα-- 

ραδειγµάτων. Μηδε σε θελγέτωσαν αἱ ἀνεμῶναι τῶν 

λόγων, ἀλλὰ κατὰ τὸν τῶν ἀθλητῶν νόµον ἡ στερρά σοι 

τροφὴ συνήθης ἔστω, μάλιστα δὲ χάρισι καὶ σαφηνεία 
0ὔε, ὧν πάμπολυ τν νῦν ἀπολέλειψο. 

ο4. Καὶ ὁ τὔφος δὲ καὶ ἡ μεγαλαυχία χαὶ ἡ κα- 
χοήθεια χαὶ τὸ βρενθύεσθαι καὶ λαρυγγίζειν ἀπέστω 

τὸ διασιλλαίνειν τὰ τῶν ἄλλων καὶ οἴεσθαι ὅτι 
Καὶ 

μῆν κάχεῖνο οὗ μικρὸν, μᾶλλον ὃ δὲ τὸ μέγιστον ἆμαρ-- 

λ 
χαι 

πρρρο, ἔσῃ αὐτὸς, ἣν τὰ πάντων σύχοραντῃς. 

τάνεις, ὅτι οὗ πρότερον τὰς διανοίας τῶν λέξεων προ- 

παρεσκενασµένος ἔπειτα χαταχοσμεῖς τοῖς ῥήμασι χαὶ 

τοῖς ὀνόμασιν, ἀλλὰ Ἡν που ῥῆμα ἔκφυλον εὕρης ἢ αὐ- 

τὸς πλασάμ ενος οἴηθῇς εἶναι καλὸν, τούτῳ ζητεῖς διά- 

γοιαν ἐφαρμόσαι χαὶ ζημίαν πλυ ἂν μὴ παραβύσῃς 

αὐτό που, χὰν τῷ λεγομένῳ μηδ ἀναγριαῖον η» οἷον 

πριν τὸν θυµάλωπα οὐδὲ εἰδὼς ὅ ὅ τι σηµαίνει, ἀπέρ- 

ρυψας οὐδὲν ἐοιχότα τῷ ὑποχειμένῳ. ἸΚκαὶ οἱ μὲν ἰδιῶ- 

ται πάντες ἐτεβήπεσαν ὑπὸ τοῦ ξένου πλη έντες τὰ 

ὥτα": οἳ πεπαιδευµένοι δὲ ἐπ᾽ ἀμφοτέροις, καὶ σοὶ καὶ 

τοῖς ἐπ ταινοῦσιν, ἐγέλων. 
ο5 

ὅτι ὑπεράττιχος εἶναι ἀξιῶν καὶ τὴν φωνὴν εἲς τὸ ο 
χαιό λα ἀπηκριθωμένος τοιαῦτα ἔνια., μᾶλλον δὲ τὰ 

πλεῖστα ἐ ἐγκαταμιγνύεις τοῖς λόγοις, ὃ ἃ ον παῖς ἄρτι 

μανθάνων ἀγνοήσειεν ἄν" οἵον ἐχεῖνα πῶς οἴει κατὰ 
Ύῆς δῦναι ηὐχόμην ἀκούων σου ἐπιδεικνυμένου, ὅτε 

Σιτώνιον μὲν καὶ τὸν ἀνδρεῖον ὤου λέγεσθαι, δουλάρια 

ΛΕΞΙΦΑΝΗΣ. 22-- 25. (1. οἱ7 - 49) 

5ΡΗΠΗΙΗΤΗ, Ἐγοἶμε, αΠ[οι Ἰης[ίίαα οἱ ἄοσο αμ.) 5ἷηί ἀἴσομαα, 

2». ΤΥΟ. Βἱο [π6ἱερΊΗ5, βορο]ί, απαπάοφιἰάσπη γἷα Πο- 

Ρἱ5 α 16 πηππίία οί: αἴαπε αά {ε 4ο σείθιο, Τοχίρμαπος, 

ρογμοί αἀπιοπ][ίο.. 81 νο]αονῖ5 Υετο Ἰαυάαγί αἲ ογα[ἴοπο, 

οἱ ἵπ πηπ]άίπο οε]εργανί, ἰαία απἱάσπα οπη]α {αρο οἱ αγοι- 

540 : [ασίο απίθτη ΠΠΙΠο α- Ῥοείαγαπα ορίπαῖς, 41 πιαρῖ- 

ΒΙΤΟΓΙΠΙ ορεγᾶ 605 οοπηονουί5, α4 ογαίογος (γαηδί, θοΙΠΠ(ΠΘ. 

Ἰπσις Ἱηπη ας, αἲ ΤΠσγαἰάἶς εἰ Ρ]αίοπίς ΠἨΤο5. ἵδπι- 

ρερί1νο {ταμςὶ, πηυ]ίαπα ἵπ ρυ]ομγα θἰίαπι οοπιαάἷα οἱ ἵτα- 

βαάΐα οταν] εχοτοἰαίας. ΑΡ μἱ5 οπίπῃ 5ἱ ρι]ομαυ πια απῶ» 

αας ΠογΗπα Ἰηδίαν ἀθοθτρδειίς, ονῖς αλφυ]ά Ἱπ. εἰοπαοπίίαι 

5ἰπάίο, απ πυπο Ἱπαργαάεης φἰπηῆ]]ς Εαἱ5ί Εἱ5 απ α βρα]ς 

44 γοπάεπάυπα Πησιηίας, γα ῦτίζα ᾳπἱά σπα ας ο γα]θο ρἰοίας. 

απ Ἰπίτα Ἰηΐοις ος οἱ [γαρ]]ς. 

23. Ησο 5ἱ [εοσΓίς, εί ραιν{]]ο {ΕΠΊΡΟΤΕ {ηδοϊία ΓαργθΙιθή- 

ΔΙΟΠΕΠΙ 55 [πηθτῖς, πε(Πε ἀΐδοθτο 4ε πογο ἴ6 ριάεαί : ΟΗΠΙ 

Πάποῖα παπα] πάἴποπη αΠοσαοτίς, ποσο ἀεπίάεβειε πί πηπς, 

ποιο Ίη ἀείοτίογοπΙ Ρατίετι Τη οΓ6 οτἱς ΡΓα’5Ι4Π ΠΙΡΕΙΠΙΟΓΗΠΗ, 

Οποπη ἴο Α{ΠΙΕΙΠΙάΠε Ῥου οοπίθπηίΙπα γοὐαΠΠΠΙ, 41 ηθ- 

απο 1η ῬανβατογΙπα ἀἰςεγ[ϊςϊπηϊς ππλογανϊ ἀἱρηιας εἰς. Απία 

οπηπία ΎεΓο Ίου πο ῖ πἹεπιοηίο, πο Ππηίονϊ5 5ορΗΙδίαγΠα 

απὶ ΡαΠ11Ο απία πο [α6γο Ροδδίπια, πθ(ιιθ οἰγοιπηγοςᾶς λα, 

αἱ ππηο [αοῖςΣ ΥΕΤΙΠΙ {α]α οοποµ]οος, εχοπηρ]ατία αΠ{ΘΠΙ 

απίΐ(ια «ρηηη]ονίς. ἈΧοσιθ ἀεπιπ]εθαπί {ο γαγβογΙΠα 1Πο- 

ἀονῖ οἱ οπάοῖ Πογε5; 564 οχ Ίερο αἰμ]είαγΙπα, 5ος. ΜΟΙ 

οἶριας οοηδισδί5 51{ : πηαχίπιθ Υοτο ατα[ῖς οἱ Ῥογερίοι{αἲῖ 

Μίαίο, α απίθς Ἰοηςίςείπιθ ]άπα Το]οίας5 ογας. 

94. ΤΙΠΙΟΣ Υοτο οἱ Ιαοίαπίῖα, οἱ πια]α εοηδιείαάο, εἰ συᾶ- 

γταἰῖ5 Π]α ασ 5οπογῶ ἀῑσ[οπῖς α[[οσία[ῖο αὐδίέ, οἱ Ἱηςοσίαίἶο 

Ποπ, οἱ πο Ῥπίο5 πι {6 [οτα ἵρδιπα, δἱ οπΙΠΙΗΠΙ 

φοπῖρία οα]απηπ]ογίς. Ἐοπίπι Π]αά αποπιθ ΠΟΠ Ῥαγυπι, 

566 Ρο[ί5 ππακίπχΙπη Ῥοσσας, αποᾶ ποή Ρας, απαπῃ γοτα, 

βοπίοη{ἶα5 ΕΠ) 6ΟΠΙΡάΤΗ5, ἀθϊπάε γοιρῖς εχογηαηάας Ποπηῖ- 

πίραδ(1θ; 564 5ἱ αιιᾶ γθιῬπη οχίγα 5η ᾶπη {ΡΗΤΗ (1.5 ΟΡ 0Γ- 

Τ4Ἠ5 ΙΠΥοΠοί5, απί 1ρ5αο οοηβοίαπι ἃ {ο Ῥαἱοβγαπα ρυίᾶ- 

πονῖδ, Ἠῖο φίπᾶος αρίατο 5οηίοπ{ῖαπι, οἱ 4πΠΙΠΙΠΙ ηά1σας, 

αἱ [ιά πον ασ ποδπα η[ογοίας., οιζατη»ί οἳ, απο ἀἰσίμας, 

Ῥ]απε πεορβκαγἴαπη ΠΟΠ 8ἱέ, Ἠ{ Πρες θυµάλωπα Ἠ]αά, 411 

πθ(ιο Ὕπ]ᾶ. 5ἰσπϊβεατοί 5αΐτας, Ρτο]θοῖςίί, πΙΙΙ αηβαπιεηίο 

Αίαποα Πππρετηϊ φάει οηΠες οὐδίαρπθγιΠ{, 

απ ααγος ΠΠογήπη Γογἱγοί ρογεπηηίίας : 56 οργιά 1ἳ 1 γ0- 

απσ, οἱ {6 οἱ Ἰαπάαίοτος 1]ος., γίςουα. 

ΟΟΗΥΘΠΙΘΗΣ. 

25. Μακίπιο απίοπη άΙου]άη Ἰ]]αά ο5ί, ᾳπσᾶ, 411 51ρεί 

οΠ1ηθ5 6556 Αῑῑοος Ροδίπ]ες, οἱ αἲ απφἰ5δίπιαπη ΤΑΠΙΟΠΘΠΙ 

Ἡπσιαπα οκρο[ίςδο, {απποη {α]ία απα.4απα, Ρος νθιο Ρ]- 

τίπια ἱπιπηίκορς ογα Ποπ! 45 πΘ( 6 ΡΙΙΕΓ πιοᾷο 4δοσης ἰππο- 

ταΓ6 ροβῖί : αἱ Π]α, απ]ά ρυίας 5 ἵογγαπα πμ] Ἠήκοργο οΡίά- 

Ῥαμα., 4η. 4Π4ΙΤΟΠΙ ἴο, «ροσίπιεπ. οἸοπποπ[α θἀθηίείη, 

χιτώνιον θ[ἴαπη ΥΙΤΟΓΙΙΗ ἀἱοῖ ραίανΕ, δουλάρια αΠΙΘΙ ΟΙΙΦΠΥ 
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ν 

νο, αχ. 
οἳ χαὶ τοὺς ἄρρενας 
οὐκ οἵδεν, ὅτ ὅτι γιτώνιον | μὲν Ἰυναικὸς ἐσθὴς, δουλάρια ὃ 

θήλεα καλοῦσι; καὶ ἄλλα πολὺ τούτων προφανέστερα, 
ιὐ ᾽ μ . 

οἵον τὸ ἵπτατο χαὶ τὸ ἀπαντώμενος καὶ τὸ καθεσθεὶς 
« -”. νὶ ΣΙ 

Ημεῖς δὲ οὐδὲ 
ς β μ 

ποιητὰς ἐπαινοῦμεν τοὺς κατάγλωττα γράφοντας ποιή- 
, 

µατα. Τὰ δὲ σὰ, ὡς πεζὰ µέτροις παραθάλλειν, κα- 
Υψ λ .. ’ 

θάπερ ὃ Δωσιάδα βωμὸ ς ἂν εἴη καὶ ἡ τοῦ Λυχκόφρονος 

πο, 9 .. ων 
τῶν ἀκολούθων ἄπεχαλεις, ἃ τις 

Ν 

. ο. 3 / -. .. 

οὐδὲ μετοικικὰ τῆς Αθηναίων φωνῖς. 

λ λα ον 

Ἀλεξάνδρα, χαὶ εἴ τις ο τούτων τὴν φωνὴν χαχοδαι-- 
ω ’ ᾿ / 

μονέστ ερος. Ἂν ταῦτα ζηλώσης καὶ μον 

ἄριστα βε θουλευμένος ὅ ὑπὲρ σεαυτοῦ ἔσῃ : ἣν δὲ λάθης 
ον 

αὖθις εἰς τὴν λιχνείαν χατολ. ισθὼν, ἐ ἐμοὶ μὲν ἀποπεπλί- 
. 

ρωται ἡ παραίνεσις, σὺ δὲ σεαυτὸν αἰτιάση ἄν γε καὶ ί . 
ξυνῆς γείρων γενόμενος. 

ΧΧΧΥ. 

ΕΥΝΟΥΧΟΣ 

Ἶς ΠΑΝΜΦΙΛΟΣ. Πόθ0εν, ὢ Λυνονε, 3 τέ γελῶν 
ἡμῖν ἀφῖξαι: ἀεὶ μὲν Ὑὰρ φαιδρὸς ὢν τυγχάνεις" τουτὶ 

. τα του συνήθους εἶναί µοι δοχεῖ, ἐφ᾽ ὅτῳ μηδὲ 

τέχειν δυνατὸς εἶ τὸν Τέλωτα. 

σα ΚΙΝΟΣ. Ἔξά ἀγορᾶς | μὲν ἥχω σοι, ὦ Πάμφιλε: 
τοῦ γέλωτος δὲ αὐτίκα χοινωνὸν ποιήσοµαί σε, ἣν 

ἀκούσῃς οἵα δίκη ο αι παρεγενόµην, φιλοσόφων 

π βὸς ἀλλήλους ἓ ἐριζόντων. 

Πλμώ. Καὶ τοῦτο μὲν ὣς ἀληθῶς Ἰελοῖον, λέγεις 

τὸ Φιλοσοφοῦντας δικάζεσθαι πρὸς ἀλλήλους, δέον, εἰ 

χαΐ τι μέγα εἴη, κατ εἰρήνην ἐν σφίσι διαλύεσθαι τὰ 

ἐγκλήματα. 
9. ΛΥΚ. Πόθεν, ὦ μακάριε, κατ εἰρήνην ἐκεῖνοι, 

οἵ “Ε ξυμπεσόντες ὅλας ἁμάξας πο, χατεσχέ- 

ὃασαν ἀλλήλων κεκραγότες καὶ ὑπερδιατεινόμενοι: 
ΠΑΝΜΦ. Ἡ που ο ὢ Λυχῖνε, περὶ τῶν λόγων διε- 

φΦέροντο τὰ συνήθη ταῦτα ἑτερόδοξοι τυγχάνο τες» 

ΑΥΚ. Οὐδαμῶς, ἀλλ᾽ ἑτεροῖόν τι τοῦτο Ἡν: ὅμό- 

θλξοι γὰρ ἄ ἄμφω καὶ ἀπὸ τῶν αὐτῶν λόγων. Δίκη δὲ 

ὅμως συνειστύχει χαὶ δικασταὶ ἡηφοφοροῦντες ἦσαν οἳ 

ἄριστοι χαὶ “πρεσθύτα τοι καὶ σοφώτατοι τῶν ἐν τῇ πό- 

λει καὶ ἐφ᾽ ὧν ἄν τις ἠδέσθη / παρὰ μέλος τι φθεγξάµε- 

Ύος, οὐχ ὅπως ἐς τοσαύτην ἀναισχυντ τίαν τραπόµενος. 

ΠΑΜΦ. Οὐκοῦν λέγοις ἂν Ίδη τὸ χεφάλαιον τῆς 

δέκης, ὡς καὶ αὐτὸς εἰδείην ὅ τι σοὶ τὸ κεχινηχὸς εἴη 
πὸν τοσοῦτον οσα: 

8. ΛΥΚ. Συντέταχται μὲν, ὦ Πάμφιλε, ὁ ὡς οἴσθα, 
Ἐκ. βασιλέως µισθοφορά τις οὐ φαύλη χατὰ γένη τοῖς 

Φιλοσόφοις, Στωϊκοῖς λέγω καὶ Πλατωνικοῖς καὶ Ἔπι- 

κουρείοις, ἔτι δὲ καὶ τοῖς ἐκ τοῦ περιπάτου, τὰ ἴσα 

τούτοις ἅπασιν. δει δὲ ἀποβανόντος αὐτῶν τινος 

ἄλλον ἀντικαθίστασθαι δοχιµασθέντα ψήφῳ τῶν ἀρί- 

στων. Καὶ τὰ ἆθλα οὐ βοείη τις ἂν χατὰ τὸν ποιη- 

τὴν οὐδὲ ἱερήϊον, ἀλλὰ μύριαι κατὰ τὸν ἐνιαυτὸν, ἐφ᾽ 

ὅτῳ συνεῖναι τοῖς νέοις. 

1ὐ0ΙΑΧΙ5. ---Ι. 

ΕὉνΝσομῦς. 

πηγες Ρεᾷίεσε(πος αΡρεί]ανες : απ απῖς πεςοῖί γιτώνιον 
πΙΠΠΙΕΓΙΠΙ ε558 γες[ππεπίηπι, δονλάρια ΔΠ{ΘΠΙ 5είνας Πηοᾷο 
Ἠ]ο5 νοσαγεῦ εἰ αἰία πιυ]!ο Ἰής αρειίῖονα, 4παΙε ο5ί ἵπτατο, 

εἰ ἀπαντώμενος εἰ καβεσθείς, (ιο πε α[ϊαπᾶς ααἶάεπι ἀείαία 
ἀοπιϊο πα ππαπαηα. ἵπ. ΑἴῆίζΟ 5ΘΙΠΙΟΠΕ αοοθροτιΠ{. Ἆος 
ΥεΓΟ ΠΟΠ πηασίς Ἰαμάαηπις Ῥοείας., Ιη5ο]ῖς ορρ]οία γοσῖνης 

Ροεπ]αία επρεμίες. ΌΤια γειο, πί ρεάείτῖα πιοίνῖς σοι]- 

αγ» 5ἱουί Ὠοσίαάα Ανα Παθηης, απί Αεταπάτα Τ.γοο- 

ΡΗΤοΠί5, αἱ 5ἵ απῖς αάλις ο5ί Πησασ α παπι ἴ5ιῖ Ππ[ο]ΙοΙογῖς. 

Ἠσαο 5ἱ 5ἰμαϊοςε ἀθάίδοας, ορΏπ]ε {πέεπιοί ΕΠΡῖ οοπς]οτῖς : 

5η Ιπιργαάεης Πεγαηα ἵπ ἀο[ίοῖας Ί]ας [α]ἱεπίο γε]αέ γος!ἰσῖο 

Ἰαμανῖς, αἀπποπῖίοπθ οσο ἀθ[αηοία5 5ΙΠΙ, ἴα τθγο {6 αοοιιςᾶ- 

Ρΐ5, 5ἱ απἱάρπη Ἰπ[ε]]ῖσες αἰἰᾳπαπάο. ΓαοίΗτη {ο 4δίσγΙοΓθΠΙ.. 

ΧΧΧΥ. 

ΕΤΝΓΟΗῦς. 
. 

1. ΡΑΜΡΗΠΙΌ5. Ὅπαε ποβῖς, Ἰποίπα, απἲ απ]ᾶ τᾶεης 

ἀάγοπῖς2 ΠᾶΠΙ 5οπ]ρος απἰάθπα Ἠ]]ατῖς ε5ςθ 5ο]ο5 ; Ίου απίεπι 

Ξο]ίο Ῥ]ας πηϊηῖ γἰάείατ, ἵπ 4πο πο τα]ος απϊάσπι εοπῖπεΓε 

ΠΕ 

ΗΥΟΙΝΟΡ. Ἐ [ονο Πβῖ αἄξαπα, Ῥαπιρ]ῖ]α : τῖσας απίοπι 

5ίαζἶπι Γασἶαπη ἴε ρα {ἴοίρειη, 5ἳ ααα[ετῖς, πα εααςῶς ἀῑςες- 

Ρίαπάα» Ιπίον[αθιίπα, οοπ{οπάεπ[ῖ ης Ἰπίου 5ο Ρ]Ι]οςορ]ῖ. 

ΡΑΜΡΗ. Ἠ]αά ἵρευπα απἰάεια γοτε πάἴοσίαπα πανγας,, ΡΙεῖ- 

Ἰοδορ]ιος Ίηγο Ιπίοι 5ε εχροπϱῖ, απϊ ἀορθαπε, 5ἳ απ]ά θέἴατα 

5ἱέ πιασηΠα, Ῥασα[ο Τηΐοι 5ο ου]π]ῃα ἀῑφςοῖτοτο. 

2. ἘΥΟ. Ὁπαςα ΤΠ, εοὐα[ῖς, ρασαία» απῖ οοπηπηῖςςὶ Ιπίθτ 

56 Ρ]αυςίτα οοηγΙοΙογΙπα {οία 1Π 5ο εοηβεςσεγιηί Ἰηνίσρπι, 

εἰαπιαηίες οἱ α]ίτα πποάαπα εοη{ρπάεηίος 2 

ΡΑΜΡΗ. Νιπιφμίᾶ 4ᾳ Πίενῖς ἀῑξεορίαραν! 5ο]επηῖα Ία, 

απππα ἀϊγειςα ε5πεηίΐ 5επίεπίῖα αἰαια 5θεία; 2 

ΤΥΟ. ΜΙπΙπιε: 5εᾷ αἰπσπιοᾶϊ απἰάδαπι Ίος οταί: εἶαδ- 

ἀεπι επἶπι αΠΊΡΟ 5εηί{εη/ῖα», εί ἀῑκοῖρ]ϊπα εἰαδάεπι. Ἐί {α- 

ππθη [πά[οῖαπα εοπςΗπίαπη οςέ, οἱ επΏγασία Γογοβαπέ ]πάῖσος 

ορίἴπιαίες εἰ αἰαία πιακίηιε Ρτουθο[1 οἱ 5αρῖοπ[ἰςεἰπαϊ οἴνῖία- 

Π5, Ἡ ἀεπίαπα αριά 4πο5 ππειῖίο ραάραί αἰἴᾳαθπα, θχίτα 

πυηετΙπα απἰοσπαπα ἀῑεετα, πεάαπη αἱ 60 Ἱπιραδεπίϊ Ῥγο- 

πιοζ(αίατ. 

ΡΑΜΡΗ. Ουἵη {α Ισίίατ ἀῑοῖς αμα οαραῖ σα1δ:ς,, αἱ αἱ Ίρεε 

«εοΐαπα, συἷά (απίυπι ΠΡί τἰδαπῃ πποτεΓίί. 

3. ΤΟ. ΟοηςΗέαία 5υπέ, αποά ποςῇῖ, Ραπιρ[ῖ]6, αἩ 1Π1ρ6- 

τ8ΙοΓε δα]αγία ποπ οοπἰθηπεπᾶα σεπεταπῃ ΡΙΠοδορΗῖς, 5{οἷοῖς 

ἀϊσο, εἰ ΡΙαἰοπῖοῖς, εἰ Ερϊευτείς, Ιπςαρετ εῖαπι Ῥετίραίο- 

μοἵς, «απσ]ία 5 οπηπίρας.. Οροτίοραί απίοπα 1η πιογι] 

ασοπ]ας Ἰοσσπα 5αγτοδατί αμαπι, Ρτοβαίαπα 5αῇτασιίς ορίῖ- 

ππαίαπα. Ῥτορπηίαπα οεγίαπαϊπηί5 ποη Ῥηθη]α Ρε]]ῖς εγαί, 5εεΙΠ- 

ἆππι Ῥοείαπα, πες γἱοίῖη]α, 5εᾷ ἀεεῖες ππῖ]επας αιιοίαμηϊς. 

ἀταυΏπηα. , αἱ Ίαγεπος ἀοζετεί. 

.. 
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ΠΑΜΦ. Οἶδα ταῦτα: καί τινά « φασιν αὐτῶν ἔναγχος 

ἄποθανειν, τῶν Πε επακηῶν. οἴμαι τὸν ἕτερον. 

ΑΥΚ. Αύτη, ὦ Παάμφιλε, ἡ Ἑλένη, ὑπὲρ ἧς ἐμο-- 

νομάχουν πρὸς ἀλλήλους. Καὶ ἄχρι γε-τούτου Ὑελαῖον 

οὐ δὲν ἣν ἐχείνοις ἢ τὸ Φφιλοσόφ ους εἶναι φάσχοντας καὶ 

ὃν αν καταφρονεῖν, ἔπειτα ὑπὲρ τούτων ὡς ὑπὲρ 

πατρίδος κινδυνευούσης καὶ ἱερῶν πατρῴων καὶ τάφων 

προγονικῶν ἀγωνίξεσθαι. 

ΠΑΜΦ, Καὶ μὴν καὶ τὸ δόγμα τοῦτό γέὲ ἐστι τοῖς 

Περιπατητικοῖς, τὸ μὴ σφόδρα καταφρονεῖν χρημάτων, 

ἀλλὰ τρίτον τι ἀγαθὸν καὶ τοῦτο οἴεσθαι. 

Ά}Κ. ᾿Ορθῶς λέγει. Φασὶ γὰρ οὖν ταῦτα, καὶ 

κατὰ τὰ πάτρια ἐγίγνετο αὐτοῖς ὃ πόλεμος. 

4. Τὰ μετὰ ταῦτα δὲ ἤδη ἄχουε. Ι]ολλοὶ μὲν γὰρκαὶ 
ἄλλοι τὸν ἐπιτάφιον τοῦ ἀποθανόντος ἐκείνου ἠγωνί- 

ζοντο" δύο δὲ μάλιστα ῆσαν οἵ ἀμφήριστοι αὐτῶν, 

Αιοχλῆς τε ὃ πρεσθύτης -- οἴσθα. ὃν λέγω, τὸν ἐ ἔριστι- 

χόν -- καὶ Βαγώας ὅ εὐνοῦχος εἶναι δοχῶν. Τὰ μὲν 
οὖν τῶν λόγων προηγώνιστο αὐτοῖς καὶ τὴν ἐμπειρίαν 
ἑκάτερος τῶν. δογ Υμάτων ἐπεδέδειχτο χαὶ ὅτι τοῦ Ἂρι 

στοτέλους καὶ τῶν ἐκείνῳ δοχούντων εἴχετο: καὶ μὰ 

τον Δί οὐδέτερος αὐτῶν ἀμείνων ἦν. 
5. Τὸ δ᾽ οὖν τέλος δίχης ἐς τοῦτο περιέστη: ἀφέμε- 

γος γὰρ ὃ Διοκλῆς τοῦ δεικνύναι τὰ αὑτοῦ µετέθαινεν 

ἐπὶ τὸν Βαγώαν καὶ διελέγχειν ἐπειρᾶτο μάλιστα τὸν 

βίον αὐτοῦ : κατὰ ταὐτὰ δὲ καὶ ὃ Βαγώας ἀντεξήταζε 

τὸν ἐκείνου βίον. 

ΠΑΜΦ. Εἰκότως, ὢ Λυκῖνε: καὶ τὰ πλείω γε τοῦ 

λόγου περὶ τούτου μᾶλλον ἐχρῆν εἶναι αὐτοῖς' ὥς ἔχωγε, 

εἰ δικάζων ἐτύγχανον, ἐπὶ τῷ τοιούτῳ τὸ πλεῖον δια- 
τρῖψαι ἄν µοι δοχΏ τὸν ἄμεινον βιοῦντα μᾶλλον ἢ τὸν 

ἐν τοῖς λόγοις αὐτοῖς προχειρότερον ζητῶν καὶ οἰκειότε-- 

ρον τῇ νίκη νομίζων. 

6. ΛΥΚ. Εὔλέγεις κἀμὲ ὁμόψηφον ἐν τούτῳ ἔχεις. 
Ἐπεὶ δὲ ἅλις μὲν εἴχον βλασφημιῶν, ἅλις δὲ ἐλέγγων, 
τὸ τελευταῖον ἤδη ὃ Διοκλῆς ἔφη, μ.ηδὲ τὴν ἀρχὴν θε- 

μιτὸν εἶναι τῷ Βαγώα μµεταποιεῖσθαι Φιλοσοφίας χαὶ 

τῶν ἐπ᾽ αὐτῆ ἀριστείων εὐνούχῳ γε ὄντι, ἀλλὰ τοὺς 

τοιούτους οὐχ ὅπως τούτων ἀποχεχλεῖσθαι Ἠξίου, αλλὰ 

καὶ ἱερῶν αὐτῶν καὶ περιρραντηρίων καὶ τῶν κοινῶν 

ἁπάντων συλλόγων, δυσοιώνιστόν θν ἀποφαίνων, χαὶ 
εἴ τις ἕωθεν ἐ ξιὼν ἐκ τῆς οἰχίας 

ἴδοι τοιοῦτόν τινα. Ἰαὶ πολὺς ὖν ὁ περὶ τούτου λό- 

γος, οὔτε ἄνδρα οὔτε γυναῖκα εἶναι τὸν εὐνοῦχον λέ- 
το ἀλλά τι σύνθετον καὶ μικτὸν καὶ τερατῶδες 
ἔξω τῆς ἀνθρωπείας φύσεως. 

ΠΑΜΦ. Ἰαινόν ἵ τὸ ἔγχλημα φῆς, ὢ Λυχῖνε, καὶ 
Ἴδη Ἰελᾶν χαὶ αὐτὸς, ὦ ἑταῖρε, προάγοµαι τῆς παρα- 

8 δόξου ταύτης κατηγορίας ἀκούων. Τί ὃ ὃ) οὖν ἅτερος: 

ἄρα τὴν ἡσυχίαν ἤγαγεν, ἤ τι πρὸς ταῦτα χαὶ αὐτὸς 
ἀντειπεῖν ἐτόλμησε; : 

ώς / 
δυσάντητον θέαμα, 

ΙΟΛΥΚ τὰ μὲν πρῶτα ὑπ᾽ αἰδοῦς καὶ δειλίας -- 

οἴχεῖον Ύὰρ αὐτοῖς τὸ τοιοῦτον --- ἐπὶ πολὺ ἐσιώπα καὶ 

ἠουθρία καὶ ἴδίων φανερὸς Ἡν, τέλος δὲ λεπτόν τι καὶ 

ΧΧΥ. ΕΥΝΟΥΣΧΟΣ. 4 ---7. (1: 555 - 508) 

ΡΑΜΡΗ. Νογνὶ Ιδία, οἱ αἰωπί αποπάαπι Ἡογαπι παρε 

πιογίααπα, Ῥεπ[ραίε[ίοογαπα Ρυ{ο αΠ[εγπ. 

χο. Πως, Ῥαπιρμ]]ε, Ἠείομα Π]α οιαί, Ῥτο απα 4ερι- 

παρα Ιπίογ 56 Ἰηγίοεπι, Εί Πασίοπας απἰάσπη, εἰάϊσπίαπι 

115 ογαί πΙ1] αλά , απαπα αποᾷ ααἲ ΡΗΙ]οξορ]ος 5ο ἀϊεεγοηί 

οςρο δί ρεομηίας οοΠίσΠΊΠεΓΕ, ἀεϊπᾶς Ῥτο ῖς {απσπαπα Ῥτο 

Ῥραΐτία Ροτίο]ίαπίο αἱ βαοεῖ5 Ῥαΐπῖς οἱ 5ορη]ονῖς πια]ογάΠὸ 

5πογυπῃ ἀεσοεγίατεηί. 

ΡΑΜΡΗ. Ουἵπ εαπα Ίου ἀοσπια ο5ί Ῥεγίραίείϊοῖς, ΠΟΠ 

π]πηϊς εοπΠίΘΙηποΓο ἀῑγίμας, 5εά {ογῖππι αποᾶἁαπα Ῥοπ Πα 

Ἠ]αά άποαπα Ρπίατο. 

1.ΥΟ. Ποείο ἀῑοίδ. Αἰππί 5οἱ]σοί ἰδία, αἰαπο οκ ραϊσῖα 

ἀῑδοῖρ]ίπα Ῥε]]ήπῃ αἲ. 15 σε5ίαπα ο»ί. 

4. 15 απἴοπα Ῥο5ί οοηδεομία 5απί, απ ααάΙ. Μι 

οπίπα αΏῖ αποαπο ἵπ [απορηῖριας ἀθ[αποίί 114ἱ5 ρησπαβαί 

ἀπο απίθιη πιαχίπιο ογαπί 4ποΓΙΠΙ 4ποςρς ο55οί οθΓίΑΠΙΕΗ, 

Ῥ]ου]θ5 5επες (ποδΐ αποπι ἀίσο; οοπἰαποδαπα Π]απι) οἱ 

Ῥασοας, απῖ ρΙ{αΓΙΓ οΙΠΙΕΠΙ5. Αο ἀοοίτίπα οργίαΏπεη 1811 

απίο οσγἰαίαπη 115 βιγαί, ῬεγΠαπιαιε ἀοσιπαίαπα πδγαε 

ἀεπιοηδίπαγεγαί, 5εηπ6 Απδίοίε]ί ο] πδαπε 5οπίοπῖς αάά]- 

οί ση 6556. Εί σ5απο ποιίεν Π]ογάπα ογαί ΠΊΕΙΙΟΓ. 

» ἘΠὶς ο/πο οααδῶ) Ίο ογαδῖς : Ὠϊοσ]ος οπη550. οδίθΘΠ- 

ας Σια πποΠία, αἆ Ῥασδοαπα ἰταπςΗ!, οἱ γίαπα ππαχ]πιο Πας 

ταργομοπάεγα ἰοπίαν]έ : εἰ οπάεια Ταἱῖοπε οἰἴαῃ Ῥαδοαξ 

οοπίτα 1η Πλας γἰίαπι Ιπααἱςἰγ{έ. 

ΡΑΜΡΗ. Μοανίο ἴλιά απάθια, Τιγεῖπε : ας ΠΙΑ]ΟΥ ραῖς 

ογαοπίς γειδατί 15 οἶνσα ου Ροῖα5 ἀερεραί. Ναῑι ο- 

4σπα 5ἳ {αά6χ. 6556Η1 ἵπ {αἰῖ Το Ργῶοῖριε Ππππιοταίαγας πο 

νΙάθοι, απαγαπ]αθ Ρο5, α{ευ πχε]ας γίχεξ, απαϊπ αϊ 

Ῥτοπηίίος 5ἱ{ογα[ίοπθ, αΠπ](16 πιασίς αΓήποτη γτοζονῖας ]αάἱοεπῃ. 

ο. ΤΧΟ. Ῥεπο ἀῑσῖδ, Ίπε(ς θα ἵπ το 5η[γασαπίοπα Π9ἱ 

παῤβες. ΘΗΙΠΙ Υονο 5αΐῖς μαρονεηί οοη γ]οἱογαπη οἱ ογπΙΙΠΙΠὴ 

εαΐΐ5, ἀσπίσια Ίαπα πεσαν{ἰ Πἱοε]ες οπηηῖπο [α5 6556 ῬΒαδος» 

{πασίατα ρΠοςορ)ίαπα οἱ ρυωητία Πλας α[[εσίατα, ααὶ ευπ- 

εἶς δέ : ἴαῑες Υογο ΠΟΠ ΠΙοΔο μὶ5 τεῦα5 εχοΙαάεπάος α[ῇῃ- 

ππαν!{, 5εᾷ 5αοιῖς ἱροῖς, οἱ Ιαδίταίρα5 γαςῖς, οἱ σοηπηυηίρας 

υπϊγθιςίς οσα μις; Ἱπαιδρίσαίαπα. ε556 Ῥγοπυποίαης οἱ αὖο- 

ππαδί]ο «ροείαοι]άπα, 5ἱ απἱδ Π]απε 40πΠΟ οβίδες {αἱ 

αποπάαπα. γἰάεη. Τί Μαξ ΙΙ πηπ]έη5 Ἠας 46 τε 5ΕΙΙΠΟ, 

απαπ πε γίγαπα ποφι1ε ΓεπήπαΙη ο58ε εὐΠΠΟΗπη ἀἰσρτεί, 

5οᾷ οοπιροδίέπα απἰά σπα, οἱ παἰχίηπα οἱ ργοἱρίοδαπα, εἰ ἃ 

παίαγα ἨΠΠΙαΠᾶ 4ΡΠΟΓΓΘΗΡ. 

ΡΑΜΡΗ. Νοναπῃ οπιθη ΠαΓγα5, Τγοἴπο, ]αππ(μο 1ρ5ε αν 

τίδΗπη , 5ο(α]ῖς, αἀάποον, Ιπεχδρεοίαίαπα αζθΠδαΙοπεΠα α- 

ἀἴοῃς. Οπ]ά. ἰσίαν. αἰίεγὸ παπα αἷά έπη απἰον, απ ἴρ5ο 

ᾳποαπθ οοηίτα μάς ἀἴσεγο απἰσ ιαπ ααδιι5 ε5ἰῦ 

7. ΤΧΟ. Ῥεϊπιο ααἰάθηα Ῥγα Ριάᾶογο ας πηθία, αασᾶ Γαρηῖ- 

Ίἱαγα Ἠῖς δὲ, ἀῑα {ασθραί,ευαραςοεῦαί εἰ πηαμ[[οςίο 5αάαραί : 

{απᾶσΠι Υοἵο ἴθηιιο απἰάάαή 5οΠ8Π5 ας πυ]ίεῦγα, Ππίφιιε 
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ν 
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γυναικεῖον ἐμφθεγξάμενος οὐ δίχαια ποιεῖν ἔφη τον | ἴαεετο ἀῑκιί Ώίοείειη, απ Ρ]]οδορ]ία αγοθαί 6 απὶ 5ἲέ 

Διοχλέα Φιλοσοφίας ἀποχλείοντα εὐνοῦ γον ὄντα, ἃς καὶ 

Ύυναιξ ξὶ µετεῖναι" καὶ παρήγοντο Ἀσπασία χαὶ Άπίως 

χαὶ Θαργηλία συνηγορήσουσαι αὐτῷ, καί τις Ἄκαδη-- 

μαϊκὸς εὐνοῦχος ἐκ Κελτῶν ὀλίγον προ ἡμῶν εὖδοχι-- 

μήσας ἐν τοῖς Ἕλλησιν. Ὁ Λιοχκλῆς δὲ κἀκεῖνον αὐτὸν, 

εἰ περιμν καὶ τῶν ὁμοίων μετεποιεῖτο, εἴρξεν ἂν οὐ 
γεὶς αὐτοῦ τὴν παρὰ τοῖς πολλοις δόξαν : χαΐ 

τινας χαὶ αὐτὸς ἄπε μγημόνευε λόγους καὶ πρὸς ἐκεῖνον 

ὑπό τε Στωϊκῶν καὶ Κωνικῶν μάλιστα εἰρημένους 

τὸ Ὑελοιότερον ἐ ἐπὶ τῷ ἀτελει τοῦ σώματος. 
Ἱς δικασταῖς ἡ ὃ διατριθή" χαὶ τὸ 

εἰ 
8. Ἐν υ τούτοις ην τ οἷς 

/ 

κεφάλαιον ἤδη τοῦ σχέμµατος τοῦτο ἐτύγχανεν ὃς ε 

χατατλ 

πρὸς 

λ 
δοκιμαστέος εὐνοῦγος δε) Φιλοσοφίαν παρελ λθὼν καὶ 

΄ ΄ Ε) Επ .. . ι 
νξεων αρ τεασιον η οεθηναι ατιων” του μ5ν και 

σχημα καὶ σώματος εὐμοιρίαν προσ εἴναι φιλοσ' όφῳ δεῖν 

έ ν, πώγωνα βαθὺν ἔγειν αὐτὸν λέγοντος, τον, πὠγ { ἔχειν αὖτ 
: αν ἕ , / 

χαὶ τοῖς ες καὶ ἆ µανθάνειν ο... 

μυρίαις 3 ἃς χρὴ πα 
οὓ εὐνούχου χα 

καὶ τὸ μέγιστ 

σ 

ἀνδρείας, 

ἀμφίθολόν τι ζῷον εἶναι κατ α 
κ Ἡ- 3 

μήτε περιστεραῖς ; μήτε χόραξιν ο. οἴντο ἄν. 

9. Τοῦ δὲ οὐ σωματικὴν λέγοντος εἶναι τὴν κε 
αλλ) ἀλκὴν ψυχῆς χαὶ τῆς νώμης, ἐξέτασιν δεῖν {γε- 

σθαι καὶ τῆς τῶν δογμάτων ἐπιστήμης, εἴρ᾽ ὅ 

τέλης ἐκαλειτο μάρτυς τοῦ λόγου εἲς ὑπερθολὴν θαυμιά-- 

τὸν εὐνοῦγον τὸν ἐκ τοῦ Ἀταρνέως 

τῷ χατὰ 

τιθέναι ὅ Ραγόας 

εκτ. 

σας Ἱομείαν 
κα] 

ος ῃ γ. -- τρ/ ο οι 
τυραννου αγο- τοῦ καὶ θύειν αἳ παυτα 

θεοῖς. ἸΚαί τι καὶ ἐτόλμα προ 

ὡς πολὺ ο πως εὐνοῦ) ε] ῄ ὰ ς τοις νέοις 

ἔξασθαι 
οὗτον, 

/ Ε] 
το 

κ 

-. οὐδξ 
« 
ὃυ 

2 

μες 
α πρὸς αὐτοὺς ἐνδ 

ἐκεῖνο ἔγκλημα πα-- 

οων Ἐπεὶ δὲ χαὶ εἲς 
. 

ἐσκώφθη, γαριέντως τοῦτο. 

ν- Εὶ γὰρ ἀπὸ πώ Ὄνος, ἰ γὰρ ἀπὸ πώγ 

τοὺς Φιλοσοφοῦντας, τὲ τὸν τράγον 

ωκρ 

τὰ μειράκια. 

ἄτο υς 

δε αν ὡς ὡς διαφθε 

τὸ ον. μάλιστ ὥς 
ως 
τρ 

ἂν δικαιότ. τερον. ναι ολα πάντων. 
΄ ὰὶ οἳ 

10. Ἐν τούτῳ τρῖτος ἄλλος παρεστὼς ---- το δε 

ὄνομα ἐν ἀφανεῖ χείσθω ---Καὶ µ. η - : 
] λ 

Δικασταὶ., οὗτοσὶ ς λεῖος καὶ τὸ ς 
ιό ζ Ν ἀλ η] ἀ -- 7 αν ντ κ 

Ὑυναικεῖος χαὶ τὰ ἄλλα εὐνούχῳὲ ἐσικὼς εἰ ἀποδύσαιτο. 
Ε τς ο ᾱ 

-πάνυ ἀνδρεῖος ὑμῖν φανεῖται" εἰ δὲ μὴ ψεύδονται οἵ περὶ 
κ ς 

αὐτοῦ λέγοντες, καὶ μοιχὸς ἑάλω τε 

σὶν, ἄρθρα ἐ ἐν ἄρθρο ις ἔχων" ἀλλὰτ 

γον ἀναφυγὼν χαὶ τοῦτο κρησφύγετον εὑρόμενος ἀφείβη, 

ἀπιστησάντων τῇ κατηγορία τῶν τότε δικαστῶν ἀπό γε 

τῆς φανερᾶς ὄψεως" νῦν δὲ κἂν παλινῳδῆσαί μοι δοχεῖ 

σος 

τε μὲν ἐς τὸν εὐνοῦ- 

τοῦ προκειµένου μισθοῦ ἕνεχα. 
11. Τούτων δὴ λεγομένων παρὰ πάντων μὲν γέλως 

ἐγίγνετο, ὥς τὸ εἰκός. Βαγώας ὃ δὲ μᾶλλον ἐταράττετο 

ς µυρία τραπόµενος χρώματα καὶ 

ενος, καὶ οὔτε συγκατατίθεσθαι 
καὶ παν ντοῖος ἓν 

Ψυγρῷ τῷ ἱδρῶτι ῥε 

εππασηας, (παπα πημ]ίθγος εἴῖαια γΙπάίσαταο 51ρῖ Ροςδίηέ: 

αἀἀποθραπίυτ(πε Αδραδία, ασ Ρϊοῦῖππα, εἰ Τματσοῖία, ασ» 

οαΗςαπα ἱρδίας Ἱπτατοεπί: ασια ασαῖς Δοαάεπηῖσας α ααἴα 

εππε]ς, απῖ Ῥαπ1ἱο απίε ποδίταπα ορίαίοπι Ιπέοι ΟΓΙΡΟΟΣ 

Ποτηετῖ. Αἲ Ῥϊοε]ες ΊΠαπη Ἱρειπι 4ποφπα, 5ἳ 5αρειδίος 

εςδςεί αδρἰταξςείᾳιε αἆ εἰπη]]ία, Πῖς οτο]ιςῖςςεί πΙμῆ οοπι- 

πηοίης ἴρεῖας αριᾶ νυ]σας πια : οἱ απ ἆαπα ἴρεθ ΠΙΕΠΙΟΓΑ- 

Ῥαΐ ἀῑεία, ἵπ ῆαπα α δίοἷοῖ 4ποσπο, εἰ Ογπῖεῖς πιαχίπιο, 

τιάϊοπ]ο οοπ]θοία ἆε εοτροτῖς Π]ο γΠῖο. 

8. Τη 5 οεεαραβαπίας ]πᾶΐσες, 6ἱ οαραί οα15ο» Ί8πη ἵη 
εο γογεραίας, Ῥτοῦαπάπςηε εσεεί οππασµας Ῥ]Ποςορμῖαπα 

Ρτοβίετῖ εἰ αἀο]εξεεπ[ῖαπα ῬγαΓοείαταπη 5ἳρῖ ἀεπιαπάατί Ρο- 

5ίπ]αης: αἰίετο ἀῑσοπία, Παδίίαπα οἱ Ἱπίοσταίοπι ρατΗαπα 

οππηίαπα εοτρονῖς Ίπεσςε Ρ]ή]οςορ]ιο ἀθβοτε, γα ςοΓΙῖπα, ΡΓο- 

Ἰϊκαπα ευπα ατβαπα αβεγα, απ βάεπα οἵ αρπά αεορᾶεηίες 

εξ ἀἴκοετε γο]επίες αποίογΠαίεπιαπε ρτῶςίεί, ἀἴσιαπι ἀθπῖ- 

απς ἄεοσπι πι] ῆρας, ασ» αΏ πρεγαίοτο ασορετεί: αἱ θυπι]- 

ο εοπάΠΙοπεπα, οχξεοίοταπα θΠαπα δίαΐα οςςο ἀθίεΓίογοΠῃ. 

Ἠος εΠΙπη {απιεη αἰ(παιιᾶο ετρετίος 65ςε γἱταίεπα; Ἠυπο 

ααΐοπ αἲ πο εἰαίῖπι αΏξοῖςδαπα, οἱ αππὐϊσαππα σποᾶάαπι 

απῖπια] ε.σα, οογηΙσοΙπα ἸηΣίας, ατα» ηθ(ιο ἵῃ οο]ππηβῖς πε(ια 

Τῃ εοτνῖς πυπηετατί Ροςδ!η{. 

9. ΑΙίετο απίθπι εοπίοπάεηία, Ποπ εοτροιῖς Ἠου ε5ςε Ἱπ- 

ἀἰσίαπα, 5οᾷ τοις απϊπηϊ 5ρεείατῖ, εἰ ϱΧΠΙΕΠ πΠεΠΙἶ5 ΟΡΟΓ- 

ἴεγα Ποτῖ αἴαπε 5οἰεπίία ἀοσππαίαπη : ἔαπι Ατὶςίοΐο]ες εἴἴαρα- 

{αγ ἴορ[ῖς οἶας ογαοπῖς, απὶ 5αρτα πιοᾶσπ αάπηταίας 5ἰέ 

ἨδΓΠΙΘΑΠΑ ΘΠΠΙΕἨΗΠΙ, ΑΙΘΓΠΘΠΞΕΙΩ ΓΥΤΑΠΠΙΠΙ, πδαιθ 6ο, 

τί εἴἴαπα ΠΠ θοάθπῃ πιοᾶο απο ἀῑ5 τοπ 5αστᾶπι {ασετεί. 

Ουἵπ ε[ῖαπι Π]αά αἀῇεοτο απςῃς εί Ῥασοας. παπ]ίο αρίίογοπα 

ε5ςο αἀο]εςορπῆρης ουππεαπα πιασςίταπα, ἴπ απο πεππθ 

Ἰωγετε αἰἴαπα Π]ογυπη τοδρεσία. οαἱππηπῖα Ῥοςδίί, πθΠιε 90- 

ταῖς Ἰηά ογἴππεῃ Ἰοεμπα Ἠαβενα, απαςῖ οοτταπηρετοί α4ο- 

Ἰοσορπίπ]ο5.  Οπππηπε ἵη ππεπέππι ΙπΙῦεΓῃε Ἱπρτπιϊς ]ασία 

απ ζαπι εκςοηέ, Ἱερίάο Ίου, αἱ ἳρῖ απϊάσπα γἰάεραίας, ἵη- 

{ος αἶῖα ορ]εοῖέ : 5ἳ επῖπα, Ἱπαπί, α Όατρα Ῥτο]ῖχα {αάἱσατῖ 

Ῥ]μ]οξορ]ιος ορογί{εαξ, εαρταπῃ Ιασίας ρα [εττῖ οπιπίῬι. 

10. Τπίος Ἠαοο {εγίῖας αῖας 5αρεΓγεπῖεΠς, ε]α5 ΠΟΠΊΕΠ. 

Ἱπ οὔσεπτο τοπαπαίαν, ὙΥεγαππίαπιεη , ἰπαῖξ, Ἰπαϊσοες, ἴδια 

Ἰωγίθις σεπίς, πιπ]ϊορηῖ Υοςε. εἰ τεσπα 6Ιπαε]ο ςἰπη]ῖς,, 5ἱ 

εχπαίας, γἰπ]ς ταἰἀᾳ γοβῖς γΙάεὈίίως: 5ἳ τεγο πο πιεπΙπη- 

{αν απῖ ἆθ Ἰδίο παιταηί, εἴῖαπα ππασµας αᾳπαπάο 4ερτε- 

μθησας ασε, ππεηργα, απσᾶ αἲξ {αρη]α Βο]οπῖ5, ἵη πιεπηρεῖς 

μαβθης. 5οᾶ ἔππι πίάεπη αᾱ ευπποµιτη 5ε τεοῖρίεπς,, ἵη- 

γεπίο Π]ο Ρετ[ασίο, αὐξο]αίας εδέ, βάεπι οππηπΙ, απ ἴππα 

Ἱπάϊσαβαπί, πεσαπίρ5, εχ 5Ρρεεῖε πιαπ][εεία : Ίαπα ΥεΓΟ εΠΙΠΙ 

τοίτασίαίαγιας πεϊμῖ γἰάδίας Ργοροδῖ(ζ πιετοεβῖς οασα, 

11. Πῖς τοτο ἀῑοίῖς, οπιπῖαπι απἰάθηα τίδας, πί [αοῖ]ε εἰ 

αά οχϊκήππαπάαπα, οτίης ε5ί.  Ῥᾶποᾶ5 τειτο πιασίς εἴῖαπῃ Ῥετ- 

ιαραβαίας, οἱ οπηπῖα {εηίαραί, ἵΠ πηῖ]]ε οοἶογες γειςις, Πῖ- 

πἰάσαπο. 5αάοτε ἀἰβίπεις : ααὶ πεβπε Ῥοπεσίηπα Ῥπίατεε 

14. 
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ὢ τῆς µοι ας ἐνχλήματι καλῶς ἔχειν ὤετο οὔτε 
τῷ ή 7: ο ο ας - 5 

-” / / 

Ἀχρεῖον αὖ τῷ τ τὴν χατηγορισν ταυτην ες τὸν παρόντα 

ο 

ἀγῶνα ἡγεῖτο εἶναι, 

ΠΑΜΦ. Γελοῖα, ὦ Λυκῖνε, ὡς ἀληθῶς ταῦτα καὶ 

ἔο εν οὗ τὸν ο. 
ὑμῖν διατριθὴν ρα πσθαι. 

μοσ] ο ο ος τί ἐγένετο καὶ πῶς ἔγνωσαν ὑπὲρ αὐτῶν 

- 
Ὑ ο) λ 

19. ΛΥΚ. Οὐχ ὀμόψηφοι πάντες Ἴσαν, αλλ οἳ μὲν 

οὓς ἀργυρωνήτους 

ἐπ πισχοπεῖν, εἰ δύναιτο φιλοσοφεῖν ων γε πρὸς τῶν ὅρ- 
μη οι ο ο” 
ἠξίουν ἁπονυσαντας αυτον ὥσπερ τ 

γδων' οἳ δὲ ἔτι γελοιότ τερον µετασ τειλ. ος τινὰς τῶν 

εξ οἰκήματος Ἰυναικῶν δν ὕειν αὐτὸν συνεῖναι καὶ 

ὀπυίειν, 2αΐ τινα τῶν δικαστῶν τὸν πρεσθύτατόν τε 

Μετὸ 
λ 

ὶς ὅστις οὐ τὴν 
χαὶ πιστότατον ἐφεστῶτα ὁρᾶν, εἰ φιλοσοφεῖ. 

α-- 

δὲ ἐπεὶ πάντας ὃ } Ύέλως χατεῖχε χαὶ ομδεὶ ὴ 
ρ Σι ῶ 

α Ίλγει β βρατο τόµενος ὑπ᾿ αὖ τοῦ, ἔγνωσαν ἄνα- 

πόμπιμον ἐς τὴν Ἰταλίαν ἐκπέμψαι τὴν δίκην. 
ν ῃ 

19. Καὶ νὺν ἅτερος μεν πρὸς τὴν τῶν λόγων ἐτ ἐπί- 

δειξιν, ὥς φασι;, ἠωμνάζεται χαὶ παρασκευάζεται χαὶ 

χατηγορίαν συγκροτε εἴ καὶ τὸ τῆς μοιχείας έγκλημα 

ὀποχινεῖ ἐναντιώτατον αὑτῷ, καὶ οὗτος κατὰ τοὺς φαύ- 
ε᾿ 

λους τῶν ῥητόρων τοῦτο ποιῶν καὶ εἰς τοὺς ἄνδρας τὸν 

ἄντίδικον ἐχ τοῦ ἐγκλήματος χαταλέγων: τ
ῷ Βαγώα δὲ 

ρα» ὥς ο. μέλει καὶ ἄνδρίζεται τὰ ολα παὶ 

χειρὸς ἔχει τὸ αν. καὶ τέλος χρατήσειν ἐλπίζει, 

δε 

πα μα 

. ὤ2 
ο η 

-- - τω 8" Β είξη ὃς οὐδὲν γείρων ἐστὶ τῶν τὰς ἵππους ἄνα- 

Αύτη Ὑὰρ, ῶ ο οος φιλοσοφίας 

ο τἡν σου 

κ ο ο κ- αμ 5 σ - ος κ [ο Ξ 
μη” 

.τω 
2 

αιοο:ον ἔτοιμον ἐς μας ίαν 9 ΕΥ. ὑ 9 

ΧΧΧΥΙ. 

κ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΗΣ 

; 

{. Ἀμφί τε οὐρανοῦ ἀμφί τε ἀστέρων ἡ γραφὴ, οὐχ 

έων ἀστέρων οὐδ) αὐτέου πέρι οὐρανοῦ» ἀλλὰ µαν- 

ης καὶ ἀληθηίης» Ἄ δ) ἐκ τουτέων ἐς ἀνθρώπων βίον 

χεται. Ὁ ὃ δέ µοι λόγος οὔχ ὑποθημοσύνην ἔχει οὐδὲ 

βασκαλίην ἐπαγγέλλεται, ὅχως ταύτην τὴν μαντοσύ- 

νην διενεχτέον, ἀλλὰ μέμφομαι ὑχόσοι σοφοὶ Εόντες τὰ 

μὲν ἄλλα ἐπασκέουσι χαὶ πᾶσι τοῖς ἕωυτέων ἀπηγέον- 

ταις μούγην δ᾽ ἀστρολογίην οὔτε τιµέουσιν οὔτε ἐπα- 

σχέουσι. 

Καὶ ἡ μὲν σοφίη παλαιὴ οὐδὲ νέον ἐς ἡμέας ἀπί- 

χετο, ἀλλ ἔ ἔσ στιν ἔργον ἀρχαίων { βασιλέων θεοφιλέων. 

Οἱ δὲ νῦν ἁμαθίῃ χαὶ ῥᾳθυμίῃ χαὶ ἐ προσέτι μισοπονίῃ 

ἐκείνοισί τε ἀντίξοα φρονέουσι χαὶ εὖτ᾽ ἂν ἀνδράσιν ἔπι 

χυρέωσι Ψεύδεα μαντευομένοισι, ἄστρων τε χατηγο- 

βέουσι χαὶ αὐτὴν ἆσ τρολ λογίην μισέουσι, οὐδέ κιν οὔτε 

ὕνιεν οὔτε ἀληθέα γομίζουσιν, ἀλλὰ λόγον Ψευδέα καὶ 

ἀνεμώλίον, οὐ δικαίως, ἐμοὶ δοχέει, φοονέοντες' οὔτε 

- ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΗΣ. 1, 2. (οσο, πο) 

| αἀπ]ιεγῇ οπἴπιοῃ ΠΟΠ Τοαίαπᾶο οοπβίενῖ πε(πθ γθγο Μη] 

[ κἲδί οιπιοη αἱ Ριῶ56ης οεΓΙαππεη ]πάϊσαγοϊ, 

ΡΑΜΡΗ. Ἠιάϊοπ]α Ῥτο[εοίο Ιδία, απαπε που. να]σαγεία 

τοὺῖς ομ]εσέαίἴοποια τἰάθαπίας ργρηήςσθ. 5εὰ απ] {αμᾶσπι 

Γαείαπι οδί, οἱ αποπιοᾷο ᾖπάῖσες ἀᾳ Π]ί5 4εογεγενιπί 5 

19. Ί16. Νοπ Ἰπ θαἆσπῃ ΟΠηπος ογαηί 5ομἰοπίῖα, 5δ4 αἲῖ 

Ρορίπ]αραπ! "παπα ο π] Ἰηδίαγ πιαποΙρίοτυη. Ἰηςρίο], Ρο5- 

«είπα, απαπίηπα φπ]άοπι αἆ {εςιομΙος, Ῥ]οξορ]α τα, 

πιασῖς εΏαπα πἰάϊομ]ε,, ατοεςςῖῖς απἰραςάατη 4ε Ἱαραπανῇ πιι- 

Πιογοα]ῖς, Πάρου 1Ππι οοηστοᾶϊ οἱ Ἰπίτε, εἰ Ἰπά οι α(σθιην 

τοίαΐα πιακίππαπη οἱ Πά6 ἀἰσπϊςειπιππα, ἀείςίετε ἆθ, ΠΗΠΙ 

Ρήοδορμείατ, «Ρεοίατο. Ῥοδίεα Υεγο, ΠΠΠῃ τῖδας ουσηραςςοῖ 

ΌΠηΠος θἱ ΠΘΙΠΟ 655αί οἱ ποπ «οποιδ5α ἀοιεγεῃί Πα, 4δ- 

οπογενηί τοῇῖσθτο θἱ τοπηϊέίογε οαδᾶπα ἵη Πα]]απῃ. 

13. ΕΕπιπο αἰίογ αϊάθπι αᾱ οι Εοπῖς ο5{εΠΙαΠΙΟΜΕΗ » 

υἱ αἴσηί, εχογοσί 5 ε{ οοπιραταξ, εἰ αθοιι5ᾶ ΠΟΠΕΙΙ ΟΟΠΙΡΟ- 

πῖί, οἱ αἀπ]ίοτ οιἵπιοῃ ππονεί, πηανῖπ]ε ςἳρῖ οοπίτααπας 

Ίκαιθ Πιογθ πιᾶΙογΙΠΏ. οααςἰΙΟΟΓΙΠΩ μου ασῖε, εἰ Ιπίοτ γίτος 

αἀτοικατίππα 5αππα Ίος ἴρςο οτϊπιῖπο γοζεηςεί : Ῥαποᾶπη αἲι- 

έσπι αἶία., αἰσπέ, οιτα {οποί, εἰ Ῥτο ΥΙΟ 5ε σον! [Γοσιεπίει εἰ 

Ῥνα ππαπ. Τ6Πῃ Ἠαβεί, εἰ ἀθπίαπε 5αρετα[ΙΓα!η δὲ 5ρεταί, 

εἵ οφίοπᾶαί π]μ]]ο 5ο ασἰηῖς απ θα πας Ίπευηί ε.5ε ἀθίθγίογεπῃ. 

Ἠαά οπίπη, οὔα1ῖ5, οΡΗΠΊΠη {εί ΡΗοςορ]ῖ 5Ρδεἴπιθη 

6556, Ίτρο ἀθπιοπείτα(ἴο ουῖ οοπ/ΓαΚ1οῖ η] Ροςδή. Πασιε 

Παπη εἴῖαπη (ο5ί απίετη πηϊμῖ αἀπποά υπ {αγοπῖς) ορίαγεγίαι 

ΠΟΠ ΙηθΠίσΠα ποιο Πησασπι, 5οᾷ Υεγεομπάαπι Ράτίεπι ΡΙΙ- 

Ἰοδορμία αρίαπα άΡευΘ. 

ΧΧΧΥΙ. 

ΡΕ ΑΡΤΒΟΙΟΟΙΑ. 

1. Ώο οα]ο ἄθαπο 5ἰθ[ς Ίο 5οπρίῖο εδί; ποη 1ρ5ί5 48 

ακίεῖς πθηπο 1ρ5ο ἆθ εα]ο, 5εᾷ ἄθ ἀῑνίηαίῖοπε ἂς νοπαία, 

σας αὖ Μίςορ αᾱ Ποπιίπυπα ΥίαΠι Ῥετγεπῖτ. ἈΧεθια γετο 

Ῥναεθρία Ἰρείία5 πιεις Ἠαβεί, πες ἀἰκοῖρ]σιαπα Ῥτοπ 1, 

αποπποᾶο οχοεῖ]ετα Ἠαο ἀἰνίπα[ἴοπθ απῖς Ροδίέ, 5οᾷ Γερῦθ- 

Ἠοπάο, αποἰᾳποί ἀοοιῖ 4πππῃ δἷηί, αἰῖα απ]άεπι εχετοεηί οἱ 

ευΐς οπηπῖδι5 οπαιταπ, 5οἶαπῃ αι{θίη αςἰτο]οσίατη ηεΠΠε Ἠο- 

ποταπέ πεΠιθ εχετοεηί. 

2, Λο φαρίοπίῖα απἱάθιη Ἰνυ]α5 τεῖ οί απίῖαπα, ποΠπε ΤΕΓΕΠ5 

4θππυπῃ αἆ πος Υοπῖϊ, 5οᾷ οδὲ ορις απϊαπογηπα γοσιπα 5 

οατοτήπή.  Ὑεγαπα απὶ πΠο 5αΠί, Ἰη5οῖίῖα εί 5οσογάῖα ἀἰΠπΠθ 

Ίη5"ρες Ἰαμοτῖς οΐἵο, ἔππα οοπίτατία Π]15 εοπυπί, {νπι 5ἳ 

απαπᾶο ἵπ Ἱοπηίπες Ιποϊᾶσηί [αἶσα ἀἰγίπαπίες, εἰ κἰάσγα ἂ0- 

οπσαΏί, οἱ ἵρεαπι οἀετιαηί ἁδιτο]ορίαπα, εἄΠΠ ΠΕ πεσε 58: 

παΠΙ πε(πθ γεταα αγρἰταπίαγ, 56. ἀἰςοιρμπαπι ΙΠΕΠΟΔΕΘΗΙ 

οἳ νοπίοκαη», Ἱπίαπο, εξ πια] γάείας, φεπ[ϊοπίος. ὓεφια 



ΧΧΧγΥΙ. 

Ν /. άν / / 3 38 / Ν 3 γὰρ τέκτονος ἀῑδρίη τεχτοσύνης αὐτῆς ἀδικίη οὔτε αὖ-- 
λητέω ἀμουσίη μουσικῆς ἀσοφίη, ἀλλ’ οἱ μὲν ἀμαθέες 

τῶν τεχνέων, ἑκάστη δ᾽ ἐν ἑωυτῇ σοφή. 

{11 οοι - 560) 

8. Πρῶτον μὲν ὤν Αἰθίοπες τόνδς τὸν λόγον ἀνθρώ- 
ποισι κατεστήσαντο. Αἰτίη δὲ αὐτέοισι τὰ μὲν ἡ σο- 
φίη τοῦ ἔθνεος ---- καὶ γὰρ τἆλλα τῶν ἄλλων σοφώτεροι 

Αἰθίοπες ---- τὰ δὲ καὶ τῆς οἰκήσιος Ἡ εὐμοιρίη: αἰεὶ γὰρ 

σφέας εὐδίη καὶ Ἰαληναίη περικέαται; οὐδὲ τῶν τοῦ 

ἔτεος τ τροπέων ἀνέχονται, ἀλλ ἐν μιῇ ὥρῃ οἰχέουσιν. 

Ἰδόντες ὧν πρῶτα την σεληναίην οὐκ ἐς πάμπαν ὁμοίην 

φαινομένην, ἀλλὰ πολυειδέα τε ̓ Ὑιγνοµένην καὶ ἐν ἅλ-- 

λοτε ἄλλῃ μορφῇ τρεποµένην, ἐ ἐδόχεε αὐτέοισι τὸ χρῆμα 
Β ῃ 

θωύματος καὶ ἀπορίης ἄξιον. Ἔνθεν δὲ ζητέοντες εἷ-- 

ρον τουτέων τὴν αἰτίην, ὅτι οὐκ ἴδιον τῇ σεληναίῃ τὸ 

φέγγος., ἀλλά οἳ παρ᾽ ελίου ἔρχεται. 

4. Έὗρον δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἀστέρων τὴν φορὴν, τοὺς 
δὴ πλά ἡμεῖς καλέομεν ---- μοῦνοι γὰρ τῶν ἄλλων δ] πλάνητας ἡμεῖς καλέοµε [ γὰρ τῶν ἄλλα 

/ / ο Δ / 

ἄστέρων χινέονται ---- φύσιν τε αὐτῶν καὶ δυναστείην 
. Υ Δ [4 3 / ” ολ ο) ε] / 

καὶ ἔργα, τὰ ἕκαστος ἐπιτελέουσι. Ἐν δὲ καὶ οὐνό- 
: ; 

µατα αὐτέοισιν ἐπέθεσαν, οὐκ οὐνόματα, ὅκως ἐδόχεον, 
”ήη 3 ον. 
ἀλλὰ σηµήια. 

ο. Δ Σ / 3 -ω .ω 
5. Ταῦτα μὲν ὧν Αἰθίοπες ἐν τῷ οὐρανῷ 

/ κ 3 9, 
Μετὰ δὲ γείτοσιν οὖσι Αἰγυπτίοισι ἅτε 

παρέδοσαν, Αἰγύπτιοι δὲ παρε σφέων ἐχδε 
γέα τὴν μαντικὴν 

θλεψαν. 
; 

ν λόγον 

μενοι Ἅμιερ- 
Ἡ ον 

ἐπὶ μέζον ἤγειραν µέτρα τε τῆς 

ἑκάστου χινήσιος ἐσημήναντο καὶ ἐτέων ἀριθμὸν καὶ 

µηνέων καὶ ὥρέων διετάξαντο. 

Επ. 

Ὁ”- ος 
. 
λεα τ 

Σχ 
ζα 

Καὶ µηνέων μὲν σφίσι 

µέτρον ἡ σεληναίη καὶ ἡ ταύτης ἀναστροφὴ ἐγένετο, 
ἔτεος δὲ ἠέλιος καὶ Ἡ τοῦ ελίου περίφορος. 

6. Οἵ δὲ καὶ ἄλλα ἐμήσαντο πολλῷ µέζω τουτέων" 
ἐκ γὰρ δὲ τοῦ παντὸς Ἱέρος χαὶ ἀστέρων τῶν ἄλλων 

ανέων τε χαὶ εὐσταθέων καὶ οὐδαμὰ κινεομένων 
ς ἐτάμοντο ἐν τοῖσι κινεοµένοισι, καὶ 

οἰχεῖα σῴνα τα ἕκαστον αὐτῶν ἐς ἄλλην μορφὴν µε- 
µιµέαται τὰ μὲν ἐνάλια, τὰ ὃξ ἀνθρώπων, τὰ δὲ θηρῶν, 

τὰ δὲ ο πλαν τὰ δὲ κτηνέων. 

π. Ἀπ΄ ὅτευ δὴ καὶ ἱερὰ τὰ Αἰγύπτια πολυειδέα 

ποιέεται" οὐ γὰρ πάντες Αἰγύπτιοι ἐκ τῶν δυώδεχα µοι- 
ρέων πασέων ἐμαντεύοντο, ἄλλοι δὲ ἀλλοίῃσι µοίρησι 

εγρέοντο' καὶ χριὸν μὲν σέθουσι ὑκόσοι ἐς κριὸν ἀπέ- 

θλεπον, ἰχθύας δὲ οὗ σιτέονται ὀχόσοι ἰχθύας ἐπεσημή- 

ναντο, οὐδὲ τράγον κτείνουσι ὅσοι αἰγόκερων ἤδεσαν, 
χαὶ οἳ ἄλλοι τἆλλα ὡς ἕκαστοι ἵλάσχονται. Ναὶ μὴν 

καὶ ταῦρον ἐς τιμὴν τοῦ Ἶς ερίου ταύρου. σεβίζονται, καὶ 
ὁ Ἆπις αὐτέοις χρῆμα ἱρώτατον τὴν χώρην ἐπινέμεται 
καί οἵ ἐχεῖ µαντήιον ἀνατιθέασι σηµ.ήιον τῆς ἐκείνου τοῦ 

ταύρου μαντικῆς. 

8. Οὐ μετὰ πολλὸν δὲ καὶ Λίθυες ἐπέθησαν τοῦ 

λόγου: καὶ Ὑὰρ᾽ τὸ Λιθύων μαντήιον τὸ Ἄ μμωνος, καὶ 
τοῦτο ἐς τὸν ηέ έρα καὶ ἐς τὴν τουτέου σοφίην εὕρητο, 

παρ᾽ ὅσον τὸν Ἄμμωνα καὶ οὗτοι κριοπρόσωπον ποιέ-- 
ονται. 

9. Ἔγνωσαν δὲ τουτέων ἕκαστα χαὶ Ῥαθυλώνιοι, 

ΡΕ Α5ΊΤΠΟΓΟΚΙΑ. 2-9. 9τ8 

οηῖπα [αΕτί Ἰηδοίία, [ας ἱρδῖας αγίς πια]α Ιπάσ]ος : Πθ- 
ας πιρογίῖα ΗΡΙοϊηϊ5, πλαδῖσαρ ἱρδίας οδί Ἱπειίία : 5οᾷ ἴδια 
απἰάσπα αγ ήαπα ππροτ1, πα στιο αὐίοΠΙ ἆἲ5 Τη 56 5ᾶ- 
ρίθης ο»ί. 

3. Ῥτϊπη οσο μίορε5 Ἠαπο ταἴίοπεπα Ποπηϊπίρας 0η- 

ποτηπ{.  Οααδα Π]5 ρατίῖπα 5αρίθηί]α σοπ!ῖ5 (παπι Το]]- 

απῖς εῖαπα ἵπ τοβις δαρίεπίΙογος οδίοτίς 1ίίορο5), Ρατ{ἴΠι 

οίἵαπι ΠαβΙ{απάϊ 5οι5 οοΠ]Πιοᾶα. Β6ΠΙΡΕΓ οπἶπα 1]]ος δεγεηίϊας 

εί (παπου]τίας οἴτουπιάαίΣ πε(πε απηῖ νῖσες ρα πίας, 5εά 

Ίπ ππα οαάθηλαθ {επαρεδίαίο αβ]ίαπί. ΘΠά ἰσία 66ΓΠ6- 

τοη{ ΠΗΠΑΙΗ ΠΟ 64Π4ΘΠ 5ΘΙΠΡΟΓ 4ΡΡάΤΟΤΕ;, 5ο Ρ]ήΓο5 ἀὐ0ἱρθ- 

το ροοἱο5 αἱ ἵη αἰίαηι αἶίας {ογΠΊαΠα γα, γίδα εδί 115 τοβ 

αὐπηϊτα[οπο εἱ ἀπβιαίίοπα ἀῑσπα. Ἰπάς Ιδίαν ααστοπάί 

Ἱπγεπεναπί σα αδαη ΠαΤΙΠΙ ΤΘΤΗΠΙ, ἆποά πο δια Ἰάη0 Ἰαχ, 

ΥθγΠ] α 5016 Π1 γεηί!. 

» Ππνοποταηί Υετο αΠογαπα 4ποααθ δἰάσγαπα πιοίαπῃ, 

απο5 (πάσι Ρ]απείας πος Υοσαπηα5 (5οἱἱ οπίπι το(αογάη 

εἰάσγυπα πΙοΥοπΙγ), πα{ΗΓαπΊά 16 ΠΙΟΓΙΠΗ οἱ ροίοείαίθιη , οἱ 

ορετα ασς 5ἱησα]! ο οϊπηί.  Ππηροδαθγαπ{ απίοπῃ Π]ῖ5 απο 

απο ποπηίπα :. Ποπ. πια ποπιἶπα, αἱ νιάεραπίαν, 56 θἴσηα 

ἵρβαγυπα ΠαΜΙΓΑΤΗΠΗ. 

5. Ἠσο Ισίίαν Ἐ(λίορος ἵπ εΦ]ο οοπδρεχοιυηί. Ρορί γ]- 

οπίς κας Αγσγρίϊς Ἱπιρογ[οσίαπῃ ατίοπα (παάιάσνυηί : Τσγ- 

ΡίΠ. νοτο, 4παπΠι α06θροΓο αἲ 115 εχ Ρατία πποάο. αἰίοτα 

αὐσο]αίαπα ἀῑν παπα γαίοποπα, η πλα]ας οχίπ]ογΙη{, ΠΊΘΗ- 

ας πποί5 απίαςου]αδααε βἰσπαγηαπί, οἱ ΑΠΠΟΓΗΙΗ ΠΙΙ26- 

τάπη. οἱ ποηςίπΠα αίτιο ἸουαγΙΠα οτάπαγιηί. ΤΕ! πποπςί τη 

πἰάσηι 1Πῖ5 πιοᾶι5 Ἰαπᾶ ο/πδαπο οοηγοι»ίο ΓΗἱ, απηῖ αππίθηι 

8ο] αἴᾳιο 5ο]ἱς οἴτοιίας. 

6. Αἱ 1ρ8ῖ αἰία 4ποφιθ Ἠΐ5 πηπ]ίο π]α]ογα πλασΠ(πα(ἶ 5Π{. 

Ἐκ οπηηῖ θΠΊπι αθτο, δἱ 5ίδ]]ῖς το]ἰαῖ5. Ἱπεγγαπίίρας αίαια 

Πχίς εί Παπά(πασααπη ππογεπΗῖρι5. 56, ἀποᾶσοῖπα Ρατίος. Τ6- 

βαοιεγυη{ 115 αἰίοτῖς αι πιογοτοπίας, οἱ Ρυοριία Πἱ5 απῖ- 

ππα]ία : απ δἱπσα]α ἵη αΠαιη ππυπη(ιιοάσιθ [ΟΥΠΙΑΠΗ οχρτος- 

56ἱ6, Παπίπα αἶία, αῖα Ὑοτο Ἠοπίπαπα, αἰία Ποδίίαταπη, 

ποἰασγίαπη αἶῖα, αλία αππδΠ{ΟΓΗΠΗ. 

» Ὁπᾶς οίίαπι 5αογα αρ αυρίίος ππ]{ίοΓΗΠΙ ΦΘΠΘΓΙΠΙ 

ο νί Νου ΠΙή ΟΠΊΠ6Σ ΤσγρΗϊ οχ ἀποᾶθοῖπι ραγήβις Πς- 

ἆθυι οπηπίρις ἀῑνίπαβραπές 5εᾷ αἰῖς αἲ ρατίίθις ἀἰγειδίδαια 

αἰοραπίαγ. Αίαπο ανἰείοια απἰάσπα οο]απί αποίφποί τοβρῖ- 

οἴσραπί Απἰοίοπι; Ρίο ποπ οὐ σέ απὶ Ῥίΐδους ΠΟΠΙΙΠο Π]ο 

ἰσπαγοναπί; ποια οαρταπα πιασίαπί απἰοππιαπο ποτοταπί 

ΟαρνίεοτηυΠ : αἴαπο αλ αᾗα, αἱ οπἶαπθ γἴδαπα οξί, Ρ]α- 

οαΠ{. 84Π6 ο[ίαπα {αι γΙΠΙ ΤΠ. ΠΟΠΟΤΟΠΙ οσ]ο5{1ς Τατ! οο]αηί, 

αἴαιμα Αρί5 15, αἱ το απο [ἰβδίπια, ΤοσΙΟΠΕΠΙ ΙποοΠίς οπῖ 

οπνασ]απα εἰίαπα οοης ποτ! ΠΡΙ, ἱδηαπα ἁἰγιπαΙοηῖς Π]- 

Ἠπβ οαεςίῖς Ταυ. 

8. Νο ἴία ππη]ίο ροδί ΤήΏγες αιἶαπη Ίαπο ΤαΙΙΟΠΘΠΙ αΠι- 

ΡΙεχί θππ{. Ναπι ΤΟΥ εῖαπη ου πο]απ ΔηπΠΙΟΠΙ5 1ρδυτη 

αποσπο αἲ οα]ππ. 6] αξαπε 5αρίοη{ἴαπα τε]αίαπη εδ, απαίθ- 

Ώ5 ΑΠΙΠΊΟΠΟΠΙ Π{ οἑίαπα απαίῖ5 γα]ία 1ο [αοἱσηί. 

9. Αππονετηνί αιίπη ΠογΙΠα. 5Ιηρι]α εἰίαπι Βαῦγ]οπί!ς 



θτά ΧΧΧΤΙ. " ΠΕΡΙ 
-Ὁ ον ος λ σον ολ 3 τν εδ. 
οὗτοι μὲν, λέγουσι, καὶ πρὸ τῶν ἄλλων, ἐμοὶ δὲ δοχέει, 

μ [ή 9 / / 3 /; 9 

ών ὕστερον ἐς τουτέους ὁ λόγος ἀπίχετο. 
. 3 3 .. Ἕλληνες δὲ οὔτε παρ Ἀϊθιόπων οὔτε παρ Αἰ- 

-- ἀστρολογίης πέρι οὐδὲν ἤκουσαν, ο νά σοίσιν 
ἀδε ἆ 

"Ορφεὺς ὁ ὁ Οἱάγρου χαὶ Καλλιόπη ο τος τάδε ἄπη- 

γήσατο, οὗ µάλα ἐμφανέως, οὐδ δὲ ἐς φάοςτὸν ἠόγονα 

νεγκε, αλλ ἐς Ὑοητείην, χαὶ ρολογην, σἵη διανοίη 

ἐχείνου: πης Ἑάμενας γὰρ λύρην ὄργιά ει ἐποιέε το και τα 

ἑπτάαιτος ἐοῦσα τὴν τον κινξο- 

Ταῦτα ᾿Ορ- 

Ότα ἀναχινέων πάντα ἔθελγε 
/ 3 / ο κκ δρ λ Γ 

παντων ΕΧΡΑΤΕΞ᾽ ο) Ὑαρ Έχεινὺ την Ν 

οοη-- 

τρὰ πε τδε: { δὲ λύρη 

-- (ην συνεβάλ) μένων ἀσ σ] Ἔερων ἁρμονίην συνεοαλΛλξετο. 

" 

φεὺς διζήμενος καὶ τ καὶ 
ο ν Π 15. / 

- λύρην ἔθλεπε οὐδέ 
: : Ες 

οἳ ἄλλης ἔμελε μουσουργίης, ἀλλ᾽ αὕτη ᾿ΟὈρφέος ἡ µε- 
3 / στὸ ή {9 / μι οσο 
πω τ.. ας πο τα τος, μοίρην αὐτέη 

πολλοὶ καλέονται λύρη 
δῃς ἢ λίθοισι Ἡ χροιῇ 

3 Λ 

χελος ἀείδοντι μετὰ κ 

μιν ζώια μυρία ἕστηχε, 

χαὶ λέων χαὶ τῶν  λλων 

| ἔχωντ τὴν ος ἀμφὶ 

οἷς χαὶ ἄνθρωπος χαὶ τα Όρο 

Εὐτ' ὰ 
Ολο βλοήη  Ἀλ / 

χοίη ἐχείνου ἀοιδὴ., χοίη 

ταῦρος Ἡ ὄκοῖος λέων 

Ι 
5 

ο / { ’ 

ἴδης, μέμνησὀ µοι τουτέων, 
ς λ . / -. Αλ υ 

καὶ Ἡ λύρη» χοῖος ὃς χαι 
.) / 3 ᾱ, 3 

Ὀρφέος ἐπαῖουσι Ει 
κ κώρτες ης ἑ καὶ ἐν τῷ οὐρανῷ δερχεο 

ἔκασ του. αν ἐχεῖνα 

δὲ τὰ 

λέγω αἴτια γγοίης, σὺ 
ἕχαστον 

11. Λέ έγουσι δὲ Τ 
Χλέος μαντοσύνης περὶ 

Τειρεσίων ἐν Ἕλλησιν 

ἁστέρων οἳ μὲν θήλεες, 

ἐκτελέουσι: τῷ χαί µιν διφυέ 

Τειρεσίην μυθολογέουσιν ἄλλοτ 

ἄρρενα. 
19. Ἀτρέος δὲ καὶ Θυέστεω τ περὶ τῇ πατρωίῃ βασι- 

ληΐη Φιλονεικεόντων Ἴδη τοῖσι Ἓλλησι ἄναφανδὸν 
λ. 

τ ἔμελε, ἳ 

) 
τουτέωγ. 

/ ΜΥ ΔΑ ΄ κ. δλ 

Τειρεσίην ἄνδρα Ῥοιώτιον, τοῦ δὴ 
πολλὸν ἀείρεται, τοῦτον τὸν 

ε 
ν, ὅτι τῶν η μα 

] η επι 
ρ 

πλανεομ.ένων Ἡ 
ας 

ες Εόντες 
ο 1 

ϱυχ ισα . ο» ω- 
ε; 

ο] αρ 

ὥς 
Εὶ 1. 

αι χαὶ αμ.φιΌιον 

ν θὔλυν ἄλλο τε δὲ 

α 

μ.Εν 

. γα ; ; 
ἀστρολογίης τε χαὶ σοφίης της οὐρανίης µάλισ 

ο π ν . Ε το τε ες 
χαιτο ζυνον τῶν Ἂργε ίων αργε ειν Εγνωσαν εωυτων οστις 

-ω / στ. | / 

τοῦ ἑτέρου σοφίην προφερέστερος. Ίϊνθα δὴ Θυέστης 
{ πε : νι ἃ ος το 

μὲν ν τὸν πρ σφίσι τὸν ἐν τῷ οὐρανῷ σημηνάμενος 
αρ. δω 
αρνα Αλ. ὑπέδειξ 8ν, απ ὅτευ δὴ Θυέσ στῃ Ἰενέσθαι 

Ἀτρεὺς δὲ τοῦ μυθολογέουσι. τοῦ ἠελίου πέρι καὶ τῶν 
- ο ας φ / Β / ο 
ἀνατολέων αὐτέου λόγον ἐποιήσατο, ὅτι οὐκ ἐς ὁμοίην 

λ 3 / ν- / ΄ 3 5 3 {Ν 

φορὴν Πέλιόςτε χαὶ ὃ χόσµος χινέονται, ἀλλ’ ἐς ἀντίξοον 
: ιά 3 δν / 1 ιά ο δ/ κ / 

ἀλλήλοισι ἀντιδρομέουσι, καὶ αἳ νῦν δύσιες ὀοχξουσαι, 
-ω - ο { / 

τοῦ κόσμου δύσιες ἐοῦσαι, τοῦ Πελίου ἀνατολαί εἶσι. 
ο εν ; ; 

Τάδε εἰπόντα βασιλέα µιν μα ἐποιήσαντο, καὶ 
΄ . 

μέγα χλέος ἐπὶ σοφίῃ αὐτέου ἐγένετο. 
/ 

15. Ἐγὼ δὲ καὶ περὶ ἨῬελλεροφόντεω τοιάδεφρονέω; 
ποστς νθ ιά ς / « ιο) ” /. 1 
πτηνον μέν οἳ Ύενεσθαι ὡς ἵππον, οὐ µάλα πείθοµαι, 

΄ / ./ δοχέω δέ µιν ταύτην τὴν σοφίην µετέποντα ὑψηλά τε 
ρθόςὶ κάν δα, ς φρονέοντα, καὶ ἄστροισι ὁμιλέοντα ἐς ς οὐρανὸν οὐχὶ τῷ 

ἵππῳ ἀναθ θηναι, ἀλλὰ τῃ διανοίῃ. 
Ξ 

14. Ίσα δέ µοι καὶ ἐς Φρ βέξον τὸν Ἀθάμαντος εἷ- 
λ Ελ] -ω . - 

ρῄσθω, τον οἨ κριῷ σας δι) αἰθέρος ἐλάσαι µυθέον- 
/ η Ξ 

ται. ἸΝαὶ μέντοι καὶ Δαίδαλον τὸν Ἀθηναῖον: ξείνη 
η ιο ών. ᾱ 

μὲν ἡ ἱστορίη, δοκέω γε μὴν οὐκ ἔξω ἀστρολογίης» 

/ 

| 
| 

ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΗΣ. 10 --- τά. (1, σσ: - 966) 

1 απἰάεπα αἰπηί, οεῖαπ, απίε αἶῑος; πηῖ γεγο λείας πηνίο 

Ρο αἆ 1ρ5ος Ἠῶο τα[ο Ρειγεῃῖςςθ. 

10. Εταοῖ απἴεπ; πεΠπε αΡ Εἰπιορίραςπεσπε αὐ Ἐσνρίϊϊς 
ᾱε αςίτο]οσία απἰσ(παπα απαἴετε : 5εᾷ 1ρδίς Ο1ρµους, αξαστῖ 

οἱ 6αΗΐορες βΠα5, Ρίπ]α5 Ἠανο επατγατ]{ : πο Π]ο πιαπ][οςίο 

γα]άε; πδΠπε ἵπ ]άοθπη {οίαπα ΤαΙΙΟΠΘΙΗ Ργο[αΠ{, 5δᾷ αἆ Ἱποπη- 

ία οπεια αἱ 5αρταπηεπία υἱεραίατ, απα]ῖς ογαῖ πηθης Ἠ]ίης, 

Ίνα επῖπι οοηβιτησία [αεῖεῦαί οισία είσαστα εαπεμαί : 

Ίντα απἴεπα 5θρίεπι οπογάαγυπη απαξ εςςαί, οιγαπ πι ς{ε]- 

Ίαγαπ Πα πιοπῖαπα 5ΥπΙΡο]ο αποάαπα 5ἱσηαραί. Ἠαο Ἱππῖ- 

ΤΕΠ5 ΟΤΡΜΕΙς, αἱ Ἠα.ο ΠΊΟΥΕΠΣ, πη]σθραί οπηπῖα, οἱ οπιπῖα 

γίποεραί: ποπ επἶπα Ἠ]απῃ, αυαπα Γεοριαί 51], Ίγταπη 5ρεεία- 

Ραϊ. πεσιε α]ία ΠΗ οογᾶϊ εγαί αἲς πιαδίσα; 5εἆ Ίιαρο εταί π]ᾶσηα 

Ίντα Οτρ]εῖ. Ἡοποταπίθος Υεγο Ιδία σταοῖ, ρατίεπη ἵῃ «6Ρ]0 

ΠΠ ἀθετεγετιπί, αἱ 5ἰδ] Ῥ]ατες Ίωτα τοσαηίας Ουρµεῖ. 

5ἱ τοτο νιάαεῖς αἸϊᾳπαπάο ΟΥρΠεΠΠΙ τα Ιαριάῖυας γε] οοΊογθ 

αξδἰπα]αίαπα, ἵπ Πιθάῖο ςεάθί εαπεη!ῖ εἰπιῆῖς, ἵπ πιαπῖριας 

Ἠαῦεῃς Ίσταπῃ : οἶτοα ἵρδυπῃ απίθπῃ απἰη]α]ῖα σίαπί 5εχοοπία, 

ἵπ απἶρι5 Ποπιο εἴῖαπα, οἱ ἵαπτας., 6ί]θο, εογυπισιο ςἴησα]]. 

Έα γετο (ππΠα γ]άεγί5, ΠΟΠΗ πηῖ πἹεπεπίο, απα]ῖς Π[ε ςί 

εαηία5, απα]ῖς Ίγτα, απαῑῖς εαπα ἵαπτας, οἱ αμα[ῖς 16ο Οἵ- 

Ῥμευπη απϊαπί. δἱ γετο απας ἀἴσο «αηξας Ποτοεῖς, ἴππι 

ἔα εἰῖαπα ἵπ οσ]ο ππαπιαο άσε γίάεας. 

11. Αἴαπί γετο Τϊταξίαπι, σίταπι Ῥαοῦυπα, οπ]ας ἀῑτ]- 

παπα σ]οτία πηυ]ίαπη εἰαία οί, Ἠυπο Ιπίίατ Τϊγοδίαπι Ἰπίετ 

6τῶςσος ἀῑκίςςα [εγαηί, ευγαπ[Ἱαπη 5ἱάθγαπῃ αἰία πας 5]ηί Γεπηῖ- 

ΠΊπα , αα Τοτο ασ π]αςου]ίπα, ποή οαἆθπα ε[ῇσοτο : ππάθ 

εἰίατα Ἠ]άπα1 ἀπρ]Ιοῖς παίαγα; Γαΐςςε αίσιε τσ] Τἱγεξίαπη [αΏη- 

Ἰαμίας, αίας Γοπῖηαπα, αῖας ΥεΓο ΠΊᾶΤΕΠΙ. 

1. ΑΠΟ απίεπῃ εἰ Τηγεςίε ἆε τασπο Ραΐειπο εοπίεηάθη- 

Ώρας, Ίαπα Ετοροῖ αρετίε αςίτο]οσῖαπα οἱ οα]οςίοπῃ ςεαρῖοπῖαπη 

γεμεπιθηίες 5οείαῬαπίατ : 6ἱ ϱΟΠΙΠΙΠΠΕ ΑγαϊγοΓΙΠΙ ΓΕΡΠΔΤΘ. 

ευπι αρηᾶ 56 ἀεετεγετυπί, σαπΙ αἰίετο απαπίαπα αἆ Ἠαπο 5ᾶ- 

ΡΙεηίῖαπι εδ5εί Ργωρίαμ[ῖογ. Ταπο ΤΗγεςίος απἶᾶσπι απθίθπι 

1115, απὶ ἵΠ οσΡ]ο ο5ί, ἀθδίσπαίατη πποηςίταν]{ : α 41Ο αΗΓΘΑΠΙ 

ογεπι ΤΗγος{1 Γαἱςςα [αὐα]απίατ.  Αίτεας γετο ἆε εοῖε οί 

ον ριας Π]ας ΞΕΓΠΙΟΠΕΠΗ Παβα1έ, ΠΟΠ τεγξης θαΠάετη Ρ]ασαπα 

5ο]θπῃ ασια πππά Πα ππονοτῖ, 5εὰ οοπίτανίαπα 5)δί Ἰηγῖσβπι 

οπΓδΠα ἴδμοτε : εἰ ααἴ παπο οεζαδη5 5ος νάσαίας, ααυπα 

5ἷί πιαπά1, 5ο] εκςσ ογίαπῃ. Ἠσο Ἠἰαπα ἀἰοεπίεπα ΤΕΡεΠη 

8υιμη Αγσὶνἰ [εοεγιηί, πιασπασιε Γαξ 5αρίεηίῖα: Ἠίας ρ]οεία. 

19. Ἐπο νοτο δἴίαπι 4ε Βε]]εγορ]οπίθ εαἆθπῃ 5εη{ῖο. Α]ά- 

{απι απἰάστη επ Πα Π1 Γαἱςςα, ρεγςπαἀθτῖ πα ποπ Ραΐῖοτς 

Ριίο απίαπα Ἠ]απα 5αριεπίῖα: Ἠα]ας 5ιαάΙοξατα 5αὈ]Ιππῖα ϱ0- 

Εἰίας5ε, εἰ γειςαίαπα οι αφίτῖς, ἵπ ορ]απ1 ποη οᾳπῖ ορεγᾶ 

ἀξεθηζῖςσα, 5εᾷ αΠΙΠΙο. 

14. Ἐαάειη πμ] εῖαπι ἵπ Αἴπαπιαπᾶς βΠαπη Ῥηίκαπη 

ἀῑεία δαΠίο, 4πεπῃ απ]είο αµΓ6ο Ῥετ μετα γδσίαπι ΓΑῦΙ- 

Ἰαηίατ. ΟΗ)1 εῖαπη ἵπ Ῥοράα]απα Α{Ποπίεησεπι : Ρετεσιῖπα 

απἰάθι εἰ πηῖτα Πἠςίονία; 5εᾶ ριίο Πάπα ποῃ Παΐξςε 4 α5ίγο- 

- 



ΧΧΧΥΠΙ. 

ἀλλά οἵ αὐτὸς μάλιστα ἐγρήσατο καὶ παιδὶ τῷ ἑωυτοῦ 

κατηγήσατο. 
κ / 

αν. Ἴκαρος δε χρεόμενος 
ον 

καὶ οὐκ ἐπιχτὰ διζήµενος ἀλλ ἐ ἐς πόλον ἆ ἀερθεὶ ὶς τῷ νῷ 

ἐξέπεσε τῆς ἀληθηίης καὶ παντὸς ἀπεσφάλη τοῦ λόγου 
ς 

καὶ ἐς πέλαγος κατηνέχθη ἀθύσσων πρηγµάτων, τὸν 
ο ς ο ον το Ακς 

Ἕλληνες ἄλλως μυθολογέουσι, καὶ κόλπον ἐπ αὐτῷ ἐν 
τῆδε τῇ θαλάσσῃ Ἰκάριον εἰκῆ καλέουσι. 

16. Τάχα δὲ καὶ Πασιφάη παρὰ Δαιδάλου ἆ ἀχούσασα 

ταύρου τε πέρι τοῦ ἐν τοῖς ἄστροισι Φαινομένου καὶ αὐ- 
ω / 3 / / 

τέης ἀστρολογίης εἰς ἔρωτα τοῦ λόγου ἀπίκετο, ὅθεν 
γοµίζουσι ὅτι Δαίδαλός µιν τῷ ταύρῳ ἐνύμφευσε. 

: 2 δλ Ν λα κν ἂν. Β . ον 
17. Εϊσὶ δὲ οἳ καὶ κατὰ µερεα την επιστήµην οιε- 

λόντες ἕκαστοι αὐτῶν ἄλλα ἐπενοήσαντο, οἳ μὲν τὰ ἐς 

τὴν σεληναίην, οἳ δὲ τὰ ἐς Δία, οἳ δὲ τὰ ἐς ἠέλιον συν-- 
αγείραντες δρόμου τε αὐτέων πέρι καὶ χινήσιος καὶ 

δυνάµιος. 

18. Καὶ Ενδυμίων μὲν τὰ ἐς τὴν σεληναίην διετά- 

ξατα. 
19. Φαέθων δὲ τοῦ Ἠελίου δρόµον ἐτεκμήρατο, οὐ 

μέν γε ἀτρεχέως, ἀλλ᾽ ἀτελέα τὸν λόγον ἀπολιπὼν ἀπέ- 

θανε. Οἵ δὲ τάδε ἀγνοέοντ τες ̓ Ἠελίου παῖδα Φαέθοντα 

δοχέουσι καὶ μῶθον ἐπ᾽ αὐτέῳ οὐδαμὰ πιστὸν διηγέον- 
ς της ο 

ται: ἐλθόντα γάρ µιν παρὰ τὸν ᾿Ηέλιον τὸν πατέρα αἱ- 

τέειν τὸ τοῦ φωτὸς ἅρμα ἠνιοχεύειν, τὸν δὲ δοῦναί τέ 

Ὁ δὲ Φαέ- 

θων ἐπειδὴ ἀνέθη τὸ ἅρμα, Ἠλικίη καὶ ἀπειρίῃ ἄλλοτε 
ῃ / ον ολ Φλ λλὺ ο. ρ. 

μὲν πρόσγειος ἠνιόχευε, ἄλλοτε δὲ πολλὸν τῆς γῆς 
/ / 

ἀπαιωρούμενος" τοὺς δὲ ἀνθρώπους κρύος τε καὶ θάλπος 
Ξ 5 ὃ κκ; θ τι. ν - δὲ ν ο Ἔ 

οὐκ ἀνασχετὸν διέφθειρε. πὶ τοῖσι δὴ τὸν Δία ἄγα- 

ναχτέοντα βαλεῖν πρηστῆρι Φαέθοντα μεγάλῳ. Τε- 

σόντα δέµιν αἱ ἀδελφαὶπεριστᾶσαι πένθος µέγα ἐποίεον, 

Π1;, 267 - 969) 

/ Ν τ) / 

γεότητι καὶ ἀτασθαλίη 

ο ο 
οἵ καὶ ὑποθέσθαιτῆς ἵππασίης τὸν νόμον. 

: πο αν 
ἔστε μετέθαλλον τὰ εἴδεα, καὶ νῦν εἶσι αἴγειροι καὶ τὸ 

ἤλεκτρον ἐπ᾽ αὐτέῳ δάκρυον σταλάουσι. Οὐχ οὕτω 
ταῦτα ἐγένετο οὐδὲ ὅσιον αὐτοῖσι πείθεσθαι, οὐδὲ ᾿Ηέ- 
- πώ ὁ / ΣΑ - 2 νι 
λιος παῖδα ἐποιήσατο, οὐθὲ ὁ παῖς αὐτέῳ ἀπέθανε. 

σ 

90. Λέγουσι δὲ καὶ ἄλλα Ἕλληνες πολλὰ µυθώδεα, 
.. ΦιἈ κ] / ή "ο ἀ δν ς/ 

τοῖσι ἐγὼ οὗ µάλα τι πείθοµαι. Κῶς Υὰρ δὴ ὅσιον 
ον πι μμ μς τν) ; ζ 

πιστεὺσαι παῖδα Αἰνείην τῆς Ἀφροδίτης γενέσθαι χαὶ 

Διὸς Μίνω καὶ Ἄρευς ο... χαὶ Αὐτόλυκον Ἑρ- 

μέων ἀλλ᾽ οὗτοι ἕκαστος αὐτέων θεοφιλέες ς ἐγέ ένοντο χαὶ 

σφίσι Ὑενομένοισι τῷ μὲν Ἀφροδίτ τη, τῷ δὲ ὁ Ζεὺς, 
τῷ δὲ ὁ Ἄρης ἐπέθλεψαν: ὀκόσοι γὰρ δὲ ἀνθρώποισι ἐ ἐν 

τῇ γενεῆ ταύτῃ οἰκοδεσποτέουσι, οὗτοι ὅχως ο- 

ἑωυτοῖσι πάντα ἴχελα ἐκτελέουσι καὶ χρόην καὶ μορφὴν 

καὶ ἔργα καὶ διανοίην, καὶ βασιλεὺς μὲν ὁ Μίνως Λιὸς 

ἡγεομένου, καλὸς δὲ Αἰνείης Ἀφροδίτης βουλήσει ἐγέ- 

νετο, αλέπτης ὃ δὲ Αὐτόλυχος, Ἡ δέ οἵ χλεπτικὴ ἐξ Ἓρ- 
- ἀπίχετο. 

. Οὐ μὲν ὤν οὐδὲ τὸ 

ἐς Τέριρνἐ ἔρριψε οὐδὲ 

ν Κρόνον ὁ Ζεὺς ἔδησε οὐδὲ 
Ν ος 3 / [α / ο, 

τὰ ἄλλα ἐμήσατο ὁχόσα ἄν- [ 
ὀρωποι νοµίζουσι, ἀλλὰ φέ φέρετ ται γὰρ ὁ Κρόνος τὴν ἔξω 

φορὴν πολλὸν ἀπ᾿ ἡμέων αι οἳ νωθρή τε ἡ κίνησις καὶ 

οὗ ῥηιδίη τοῖσι ἀνθρώποισι δρέεσθαι. Διὸ δή µιν 

ΡΕ Α5ΤΒΟΤΟΑΙΑ. 16 --- 21. 915 

Ἰοσῖα αΠαπΙΠῃ : ΥοΓΙΠΗ θὰ {ΗΠα 1ρ56 Πλανίπιε οδί αδας, 

Πέαπα ο πα ΗΠΑ ἀοσπ]. 

15. Ἱοατας απ, Παγοπίαίθ αἱ (εμιορίαία δια οἱ ἵπορη: 

6055 {16ης 56 απίπιο ἵπ ΡοΙαπ ἵρδαπα εαβ]αία5, Ύοιο 

οχο]α1ί οἱ αὐ ἰοία ταῖοπο αβοιγαν]έ, οἱ 1Π πΊατο ἀοοΙά1{ ηο- 

ΒοΠοΓΙΏα [απᾶο ασ Ππε οαΡεΠΠΙΗΠΙ : 46 {πο {εππογο [αρ ]αΠῃ 

παιταπί σταοῖ, οἱ αὐ 11ο 5ἴπαπη ΤΠ Ἰχου ππανῖ [Γηδίτα νοσαπί 

Τοατίαη. 

16. Εοτίαδδο εαπα Ῥαδίρμαθ, 41 αιάἰδδεί οχ Ώῶ4α1ο 4ς 

Τάπτο 5ἰάστο ἵπ αφίεῖς Ιασθηίς οἱ ἵρδα αδίτο]ορία, ΤΠ 4ΠΟΓΘΠΙ 

ἀοσίπίπα ἀεγοπῖέ : απᾶς ρα{αηί οᾶπι α Ῥωάα]ο οοποΙἱαίαιὰ 

{αυτο 6556. 

έαπα 

17. Βυπ{ γειο οίίαπι φα1, ἀῑγίδα ἵπ Ρατίες ἀἰδοιριίπα, αἲῖα 

κἱπσι]! οχοοσ[αταΠ{, αΏἲ απα αἲ Ἱππαπη Ῥογποηί, αῖ αιια" 

αὖ 4ογδιῃ, αΏϊ ασ’ αἆ 5οἶ6πα, οοἡἱσοηίες, ἀεσιο οπής Ἱ]- 

Ἰογπα, πηοία οἱ ρο[ερ{αίο. 

{8. Αί(πο πάγοι απἰάσπι σσ αἆ Ἱπαπῃ. ρογΗποηί 

οπάἰπαγτ. 

19. Ῥ]ιασθίποη απίοπα 5ο]ῖς ου /δΗπή ἀδδίσηανΙί, ΠΟΠ 84Π6 

αχρ]ογα[ἰς οπ]πίρα5, 5εᾷ ἵππροι[οοίαῦα αγίοια τοίπ( σης ΠΙΟΙ- 

{πας οδί.. ΟΙ απίθη ἰδία Ισηοταπί, 90115 ΒΠαπα Ῥμασθίμοη - 

(οσα ραίαπέ, οἱ [αριπ]απ1 4ς 60 π]]α Ρατίο ογδάΙβΙ]εῃ πανγαΠί : 

γοηίθδθ ΠΘΠΙΡο αἆ Βο]οπῃ ραΐγεηι, αὐ οοΠιε Ῥε[ῖςσο α{. Ἰα- 

οἳς οπΥΓΠα τορθγο 5))ί Ἰσσιοί» ΙΠΙΠΙ γεγο ἀθάίδδε6, οἱ Ἱασθῃ 

αιπὶραΚἰοηῖς φηη]οοίςδο.:. Αἴ ΡΙασί]οπ 6ΟΠ5ΟΘΗ5Ο ο ΓΓΗ Ῥηος 

Ἰαγεπίαία αἱ Ἱπιροπ[ία αἶίας απἰάσπα ἴδυγο π]ηιϊς νἱοῖπιῖς αι - 

Πραίαπ, αας πἰπΙαπη α ἵετία 5αβ]αία5, απάς Ποπιίπος Πῖσας 

οαἱοταμε ΙἹπίο]ογαβ[]ς ρογάΙα({{.  Ἰπίου Ίσοο Πογο Ιπάῖσηα- 

ἴαπα [α]πηῖηο ΠΙασηο Ῥ]αθ[οπίθπα Γος5α.. Οαάθηίσπι οἷι- 

οπηςίαηίθς 5ογοἵο5 Πηοίας αβιθΓο ΠἹᾶσηος, 4οπες Γογλας 

πιπίατοηί : δἱ πΙΠο ευπί ρορι]ί, Ιασγπαπησαθ 51Ρ6Γ 6ο 

εἰασίταπῃ 5Η]απί. Νοῃ. ἴία σοδία Ἰπῶο διπέ, που {15 οδί 

Πάθη 15 αἀᾖαηρενο : πθηαο βΙαπι 8ο] σεηα]ξ, πθηιιο Π]α5 

1ρδί πιοτία]ς ο». 

20. Ὠίουηί απίοπι αἶία 4αοσπο πηπ]ία (10 α]οδα ανωοῖ, ᾳπἷ- 

Ῥη5 65ο ΠΟΠ ΠΙΠΠΓάΠΙ βΠά6ἱ ήῃαο.. Οπαοπιοᾶο οπίπι [ᾳ5 5ἰί 

οποάσνα Παπ Έποαπι [πα Ὑσηοτίς, εί Φογὶς ΜΙποεΠι, 

εἰ Ματς ΑκοπΙαρμαπι, οἱ Απίοϊγουπα .Μεγοιν!ὃ Αίὶ δἱησι]ϊ 

ο] σατί Ώ6ο [πθγε, παδοθηίθδαπε Ἠππο Ὑεπας, Ἠπο οτ- 

Ρίΐ6υ, Ἠππο Ιαυς τδρεχογΙΠ{. ΟιΙοππσπα οηίπῃ Ποπι]ηῖ- 

Ῥι5 Τη ας αοπ]ίαγα ἆοππαπη αἱ ἀοπῖη! τοραπί, ΠΠ {αρα παπα 

ραγοηίος θἰπη]]ῖα 1ρῖ οπιπῖα ο[ἰοϊαηί, θἱ οοΙοΕΠΙ, θἱ ΓΟΓΠΙάΠΙ, 

εἰ οροτα, αἱ απίπιαΠα : ασ τοχ απάεπα Μίπος ᾖογο ἀπορηίθ, 

Ῥη]ο]εν απίοπι Έπεας Ὑοπενῖς γο]ηπίαίο ΓΗέ: [αγ απίοπι 

Αποϊγοις, (αταπάἴφιο ΠΠ αἲ5 α Μεγουπίο γοπῖ{. 

31. ἆαπὶ ΥεΟ Πε(θ ΒαΠΓΠΠΙ αφ αρίίος γηχῖί, πθιθ π 

Ταγίαταπη ἀείγαδ, πεαπο το]ηπα πιασβἰπαίας οδἰ απα; Ῥιι- 

{απί Ἠοπιίπος : 5ο οηἴπη [ογίαγ. Βαΐατηας Ῥες οιμθια οχίῖ- 

ΤΠΠΠΑ Ρτουυ] α ποβίς, οδίᾳπο ΠΙΙ Ἰαησαίόας πποία5, ποιο 

ομβουναία [α0115 Ποπιἱηίμης. Ῥτορίθιθα πεπηρο δίαιο ΠΩ 
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ν ἃ 
ατάναι λέγουσι ὅχως πεπεδηµένον' τὸ δὲ βάθος τὸ 

Δ -ὣ. / / 

πολλὸν τοῦ Πέρος Τάρταρος χαλέεται. 

39. Μάλιστα ὃδ᾽ ἔκχτ τε Ὁῶμήρου τοῦ ποιητέω καὶ τῶν 
Ἡσιόδου ἐπέων µάθοι ἄν τις τὰ πάλαι τοῖς ἄστρολο-- 

Ἰέουσι ὁμοφωνέοντα. Εῦτ ἂν δὲ τὴν σειρὴν τοῦ Διὸς 
/ λ / κ. δα 

ἀπηγέηται καὶ τοῦ ᾿Ηελίου τὰς βόας, τὰ δὴ ἐγὼ ἥματα 

εἶναι συμθάλλοµαι, καὶ τὰς πόλιας τὰς ἐν τῇ ἀσπίδι 

ἣς αιστος ἐποιήσατο χαὶ τὸν γορὺν χαὶ τὸν ἀἁλωήν. ή ζ ᾖ ᾖ 
] 4 κο 

ϊ ος μὲν γὰρ ὀχόσα ἐς τὴν Ἀφροδίτην αὐτέῳ καὶτοῦ Ἄρεος 
Ν / 7" λ λ τρ 3 ψ -ᾱ- 

τὴν µοιχείην λέλεχται, καὶ τὰ ἐμφανέα οὐκ ἄλλοθεν ἢ 

τῆς σοφίης πεποιημένα" ἡ γὰρ δὲ ὧν Ἄφρο- 
δίτης καὶ τοῦ Ἄρεος ὅμοῦ . τὴν Οικήρου ἆοιδ δίτης κ 5 ὅμοδρομέη τὴ μήροι δὴν 
ἅπερ Υάς ζεται: ἐν ἄλλοισι ὃ δὲ ἔπε 

τέων διωρίσατο τῇ Ἀφροδίτη μὲν εἰπὼν, 

ω 
ἐχ τησδε 

Αν. ς 

ι τὰ ἔργα ἑκάστου αὖ- 
Δ 

Β ᾽Αλλὰ σύ Υ ἵμερόεντα µετέρχεο ἔργα γάµοιο" 

͵ Ταὔτα δ᾽ "Αρηι θοῷ καὶ ᾽Αθήνη πάντα µελήσει.' 

Δ , ο. 
η τα µαντηϊα αὐτεοισι 

Γαμιε τ 

νέχυας καὶ ἅτερ- 
; 

ρε ρεσμη 
' ἐς τὸν γῶρον πλ θε, ἔνθα οἱ Κίρχη ἐσήμηνε 

τρ τὰ 
εσφα-ε, πολλῶν 

μ 
νεκύων παρεόντων, ἐν τοῖσι καὶ τῆς μητρος τῆς ἔωυ- 

. Ἅπερ οἵ παλαιοὶ [δόντ τες μάλιστα µαντηίῃσι 
οῃ ος χα πάρεργον α τέην ἐποιέοντο, ἀλλ᾽ οὔτε 

/, ν΄ 

πόλιας ὤχιζον οὔτε τε ἴχεα περαθοῶλοντο οὔτε Φόνους 
ο τὸ 3 τα . 
ἐργάζοντο οὔτε Ἰυναῖκας. ἐγάμεον, πρὶν δὴ παρὰ µάν- 

ο [) Δ 9) 
τεων ἀχοῦσαι ἕκαστα" καὶ γὰρ ὃ 

5 ΜΥ 3 » / πχ Ν Δ Δ » - 
οὐκ ἔξω ἀστρολογίης ἦν, ἀλλὰ τ τα. μὲν Δελφοῖσι παρ- 

η τες. «ο 
θένος ἔχει τὴν προφητείην σύμβολον τῆς παρθένου τῆς 

ῴ /. ο λ / ς Δ .ω /. δν / σ/ ᾿ 

οὐρανίης, χαὶ δράκων ὑπὸ τῷ τρίποδι φθέγγεται, ὅτι καὶ 
ο /, ς , 

ἐν τοῖσι ἄστροισι δράκων φαίνεται, καὶ ἐν Διδύμοισι 
π τ τ 2 ἢ 

λ / ο ὁ /. 3 λα / Ν -ω 

δὲ μανεπιον, ποῦ Ἀπόλλωνος, ἐμοὶ δοχέει, καὶ τοῦτο 
ἐκ τῶν Περίων Διδύμων ὀνομαζεται. 

24. Οὕτω ὃ δὲ αὐτέοισι χρημα ἱρότατον ᾗ μαντοσύνη 
3 [ή αλ ΔΝ π εἰ 

ἐδόχεε. ὥστε δ3 ̓ Οδυσσεὺς ἐπειδὴ ἔχ πλανεόμενος, 

ἐθελήσας ἀτρεχ. ἐς ἀκοῦσαι περι τῶν ἑωυτοῦ πρηγµάτων 

ἐς τὸν Ἀϊδην ἀπίκετο, οὐκ «ὄφρα ἴδη 

πέα ας », ἀλλ’ εἲς λόγους ἐλθεῖν ἐπιθυμέων. 

Καὶ ἐπειδὴ 

καὶ ἔσκαφε τὸν βόθρον καὶ τὰ μῆλα 

τοῦ. τοῦ αἵματος πιεῖν ἐθελόντων οὗ πρότερον ἀπῆκεν 

οὐδονὶ οὐδὲ αὐτέῃ τῇ μητρὶ, πρὶν Τειρεσίην γεύσασθαι 

χαὶ ἐξαναγχάσαι εἰπεῖν οἳ τὸ μαντγιον" καὶ ἀνέσχετο δι- 

ψῶσαν δρέων τῆς μητρὸς τὴν σκιήν. 

25. Λακεδαιμονίοισι δὲ Λυκοῦργος τὴν πολι 

πᾶσαν ἐκτοῦ οὐρανοῦ διετάξατο χαὶ νόμους σοίσι ἐποιή- 

προχωρέε ειν τ πω τὴν σε- 

ληναΐην πλής ρεα γενέσθαι: οὐ Υὰρ ἴσην ἐνόμιζε εἶναι τὴν 

, 
τηϊην 

Δ Αλ 2 [ω) 

σατο μηδαμὰ μηδὲ ἐς πόλεμον 7 

θυνασ τείη » αὐξανομένης τῆς σεληναίης χαὶ ἀφανιζομέ-- 

νης, πάντα δὲ ὑπ) αὐτ ἔῃ διοικέεσθαι. ΄ 

26. Ἀλλὰ μοῦνοι Ἄρκάδες ταῦτα οὐκ ἐδέξαντο οὐδὲ 

ἐτίμησαν ἀστρολογίην, ἀγοίῃ δὲ καὶ ἀσοφίῃ λέγουσι καὶ 

τῆς σεληναίης ἔμμεναι βογενέστεροι. π 
ως 5 / 

ὃ ἠμέων οὕτω κάρτα ήσαν φιλομάν- 
- αν Ε) οἳρη 

αυτεων πουνατα ειναι Ἄεγουσι , 
ανθρώποι σθαι μα : τέλο ευσα 

ΣΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΗΣ. 5» ο 

/ 

| 

α,͵ Ἅτυ. 371) 

αἰαπί (από υαπη ΥΙποίαπη εοπιρεάΊρις ἶ Ἰη8εη5 απἴέω, ο6]ἱ ρτο- 
Γαπάϊίας Ταγίατας γοσαίητ. 

22. Μακῖππε γετο οκ Ἠοπιετί Ροδίῶ οἱ Ηοςῖοαϊ πετςῖρς 
ἀῑδοαί αλααῖς, ες απἴθας οἱἵπι Ἰπίσ αδίγο]οπος οοηγοπογ!{. 
Οπαπάο γετο οαίεπαΠη 1ογίς το[αί, οἱ Ῥογες 80115, Ίο οσο 
πΠσια ἄῑες εςεο οοπ]]οῖο; οἱ τος, σπα η οἶνρεο ΑοΠΙς 
Γ6οῖς Ὑυ]εαπας, δἳ οἸογυπα, οἱ νίπδαπα, ςἱπη]]ίου αἱ αςίτο- 
Ἰοβίαπι ρεγήποτο. ἈΝαπι Π]α οπηῖα, απο» η Ὑσπετοπι αὖ Π]ο 
εἰ ἵπ Ματίῖς αἀπ]ίογίσπη ἀῑεία φΠέ, οἱ σσῶ αἱ ραίαηα βεδία, 

ΟΠ αΠππᾶς, 4παΠῃ οχ Ίας φαρίθηΐῖα Πεία 5απί : σορ]ηποίης 
πΕΠΊΡΕ «ΠΊδα5 Ὑεπετῖς αἱ Μαπῖς Ηοπιοτῖ οπηίαπῃ δΠΙοῖΕ, οί 
ἁρεο]ν]ϊ. Τη α]ᾗς γετο γογεῖρης ορετᾶ ππἰαςοιήασᾳπθ Π]ο- 
τηπι ἀεβηϊ γε, απ απ Ὑαπογί ἀῑΙί : 

Ῥα]οῖα πεπαρο ΠΡΙ 5απίο οοππαΡῖα οὐτα : 

ἆε Ρε]]1οῖς απίσπη : 

Μαϊς5 οο]ει Ιδία ᾳπἶάεπα Ῥαϊϊαδ(αο αγπιαία ραταβιαπί. 

25. Ου απππῃ γΙάετεηί γοίετος, πιαχίπηο π[εβαπίυς ᾱἷ- 

νΙπαοπίρης, πθ(αε οῬ]ίος Ἠ]απι ἴτασίαναπί : 5εᾷ ποπιυε 

πχρες. οοπάεραπί, πεΠπα ἀποεβανί πιωπῖα, πθυ Ῥγα]ία 

εοπηπΙζεμαπ{, πηθ(πε πχογες ἀποζραπί απίε, (παπι ἃ γα[ῖθης 

Ἐϊεπίπι πεσπε ογασυ]α Π]ς εχρογίῖα 

αδἰτο]ορίω εταπί : γεταπα Ώε]ρῃίς απ]άεπη γῖτσο ναοϊπαπᾶϊ 

πιυπις Παῦεί, οσ]εσίῖς Ὑἱγβιηϊς «γη ρο]απα : οἱ ἄταςο 5 

προᾶε γοσεπα επ ἑΗέ, αποπίαπα Ιπίογ 5ἶάστα 4ποθπε Ἰποσί 

Ὥνασο. Οτο απίεπα Ὠ]άγηιϊς ε5ί Αροϊηηις οτασπ]απα, τί 

πη]ηῖ γΙάείατ, ἵρ5Ηπῃ αποσπε α οα]εςίίρας Ριάγπηϊς (6οπιῖ- 

πῖς) αρρε]αίαγ. 

24. Αἀεο Τες απο ςείπ]α ἴ]]ς τῖςα ἀῑν]ηαίτο ο»έ, αέ ΤΊγς- 

565, 4ΠΗΠΗ ἵπ 6ΓΓΟΓΕ 11ο 5ο Ἰαβογαγεί, γογΙπῃ απάΐτο ουρίθης 

ἄα τεβιις 5ηῖς, αἆ Ἰη[ετος ἀθξεσπάθτοί, ΠΟΠ « 6εγηοτοί η 

Γαποίος γἴία, Π]αρίαβί]ᾳ γεσηπη, » 56 ἴπ οο]]οφπῖηπα Τϊγοσία» 

γοπίγε ααῖ ἀειάρτανεί. Εί απππα γοπίςςοί ἵπ]οσσπα 41οπι 

ἀεδίσπανεναί 1ρ5ί 01ΐσα, εἰ Γο5ςαπη Γοβϊσδεί, πιασίαδεοίᾳιο 

ογο5: πηογ(αῖς π]5 Ῥτῶσοπήβης, ἱπίεγαεα 1ος πιαίτο 

1ρ5ῖας., αςο Ρίῃεγο 46 5αησαΐπο γο]εηίίρας, πο ρηῖας Ρογηηϊς[ε 

οπ](πα!α, Πες 1ρ5ί ππαἰτὶ αἀθο, απαπι Τϊγεσίας σαρίαςςεί, 

θΠΠάΠΕ Ίρ5ε οοθαὶςςείἰ οἀετα 5ἳμί ογασυ]απης 5αςπαίαια 

«ΙΠοπίοπα ππαἰτῖς ΠΠΙΡΓΑΠΙ γἰάεγο. 

απάἰςςοπέ εἱησα]α. 

90. Τιαοεάαποπῖϊς απίοπα Τ,γουτσις Τοπ} ΟΠΊΠΕΤΗ Ῥη βίο 

οκ ο] ταΙοπῖρηας οοηςΗηῖί, οἱ Ίοσες 15 Ρροδυ. πο ἰς- 

απαπα ἵπ. Ῥε[απα απία Ῥτοστοδετοπίας, 4παπα Ῥ]επα Ίπα 

οςςοί.. ΝοΠπο επῖπῃ Φ(Πα]επῃ ρυ{α]λαί ο.5ε ΡοίεηίΊαπῃ α11ζθ- 

ποοηῖς. Ἰ1η5 δἱ ἀεοτο5ορη[ῖς, οπηπίασια αμ. Π]α αἁπηπῖ- 

εἰτατῖ. 

90. δεᾷ ςο]ί Ιδία Αγζαᾶος ΠΟΠ ΤοζσΡΟΓΕ, πθ(Πο 1Π΄ ΠΟΠΟΓΕ 

αραοετυη{ αςἰτο]οσίαπα 5εᾶ απηθπίῖα (παάαπα οἱ Ιη5ἱρΙεπίῖα 

ἀῑοιηί Ίρδα 5ε Ίηπα 6556 απ(πἴοτες. : 

27. Μα]ογος Ιστ ποςίη γαἰάο αἆθο ἀῑν]ηα ἰοπῖς ογαηὲ 

5ἰπά]οδὶ : 5εᾷ απ πυπο 5υπί, ρατΐπι Η]{ φϊάεπα Πεγί ῃος5ο 

υτικῆς --- οὐ γὰρ εἶναί !. ποσαηί τἱ Ἰπνοπίαπί Ποπιῖπες ΠΠΕΠΙ σσγίαπη(θ ΓάΠάΒΠΙΕΗ» 
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ο οὔτε πιστὴν οὔτε ἀληβέα, οὐδὲ τὸν Ἄρεα ἢ Ἠ τὸν Δία 

ἐν τῷ οὐρανῷ ἡμέων ἕνεκα χινέεσθαι, ἀλλὰ τῶν μὲν 

ἂνθρωππή! ων πρηγµάτων οὐδεμίην ὥρην ἐχεῖνοι ποιέον-- 
ται οὐδ' ἔστιν αὐτέοισι πρὸς τάδε κοινωνίη, κατὰ σφέας 

δὲ χρείη τῆς περιφορῆς ἀναστρέ ναι. 
98. ἄλλοι δὲ ἀστρολογέην ἀψευδέα | μὲν, ἀνωφελέα δ᾽ 

εἶναι λέγουσι’ οὐ γὰρ ὑπὸ μαντοσύνῃ Αλλάσσεσθαι δχόσα 

τῆσι μοίρησι δοχέοντα ἐ ἐπέρχεται. 
29. ᾿Εγὼ δὲ πρὸς τάδε ἄμφω ἐκεῖνα ἔχω εἰπεῖν, ὅτι 

οἳ μὲν ἀστέρες ἐν τῷ οὐρανῷ τὴν σφετέρην εἱλέονται, 

πάρεργον δὲ σφίσι τῆς κινήσιος τῶν κατ᾿ ἡμέας ἕκαστον 
ἐπιγίγνεται. Ἡ ἐθέλεις ἵππου μὲν θέοντος καὶ ὀρνί- 

θων καὶ ἀνδρῶν κινεοµένων λίθους ἀνασαλεύεσθαι καὶ 
κάρφεα δονέεσθαι ὑπὸ τῶν ἀνέμων τοῦ δρόμου, ὑπὸ δὲ 
τῇ δίνη τῶν ἀστέρων μηδὲν ἄλλο γίγνεσθαι; Καὶ ἐκ μὲν 
ὀλέγου πυρὸς ἀπορροίη ἐς ἡμέας ἔρχεται, καὶ τὸ πῦρ οὐ 

δι ἡμέας καίει τι οὖὐδέ οἱ μέλει τοῦ ἡμετέρου θάλπεος, 
ἀστέρων δὲ οὐδεμίην ἀπορροίην δεχόµεθα; ἸΚκαὶ μέντοι 
τῇ ἀστρολογίῃ τὰ μὲν φαῦλα ἐσθλὰ ποιῆσαι ἀδύνατά 

ἐστιν οὐδὲ ἀλλάξαι τι τῶν ἀπορρεόντων πρηγµάτων, 
ἀλλὰ τοὺς; 

τας ἀπιξόμενα πολλὸν ἀπόπροσθεν εὐφρανέει, 

φαῦλα εὐμαρέως δέχονται οὐ γάρ σφισιν ἀγνοέουσι 
ἐπέρχεται, ἀλλ᾽ ἐν µελέτη καὶ προσδοχίη ῥηίδια καὶ 

Τάδε ἀστρολογίης πέρι ἐγὼν ὕπολαμ- 

Ὑρεομένους τάδε ὠφελέει, τὰ μὲν ἐσθλὰ εἰδό- 
τὰ δὲ 

πρηέα ἡγέεται. 
ῥάνω. 

ΧΧΧΥΙΠ. 

ΔΗΜΩΝΑΚΤΟΣ ΡΙΟΣ 

5 

σιν ἄμοιρος 

ἀλλὰ καὶ σώματος ἀρετῆν ὑπερφυᾶ καὶ γνώμην ἄκρως 
΄ ” / / Ν 

Φιλόσοφον ἐχφαίνειν: λέγω δὲ 

ιά : ὥς ο. 
Ἔμελλεν ἄρα μηδὲ ὅ καθ’ ἡμᾶς βίος τὸ παντάπα- 

ἔσεσθαι ἀνδρῶν λόγου καὶ μνήμης ἀξίων, 

ς : ; ν 
εἴς τε τὸν Βοιώτιον δώ- 

στρατον ἀναφε έρων, ὃν Ἡρακλέα οἳ Ἕλληνες ἐκάλουν | 

χαὶ ὤοντο είναι» καὶ μάλιστα εἰς Δημώναχτα τὸν φιλό- 

σοφον, οὓς καὶ εἶδον αὐτὸς καὶ ἰδὼν ἐθαύμασα ; θατέρῳ 

Περὶ 

μὲν οὖν Σωστράτου ἐν ἄλλῳ βιθλίῳ γέγραπταί µοι χαὶ 

ὃ ὁλωται μέγεθός τε αὐτοῦ καὶ ἰσχύος ὑπερόολ) χαὶ ἡ 

ὕπαιθρος ἐν τῷ Παρνασῷ δίαιτα καὶ Ἡ ἐπὶ πόας εὐνὴ 

χαὶ τροφαὶ ὄρειοι χαὶ ἔργα οὐκ ἀπῳδὰ τοῦ ὀνόματος καὶ 

δὲ τῷ ̓Ἀημώναχτι χαὶ ἐπὶ μήκιστον συνεγενόµην. 

ὅσα ἢ ληστὰς αἴρων ἔπραξεν Ἡ ὁδοποιῶν τὰ ἄθατα ἢ γε- 
φυρῶν τὰ δύσπορα. 

Περὶ δὲ Δημώνακτος δη δίκαιον λέγειν ἀμφοῖν 
ἕνεκα, ὡς ἐχεῖνός τε διὰ µνήµης εἴη τοῖς ἀρίστοις τό γε 

κατ ἐμὲ καὶ οἳ γενναιότατοι τῶν νέων καὶ πρὸς φιλοσο- 

φίαν ὁρῶντες ἔχοιεν μὴ πρὸς τὰ ἀρχαῖα μόνα τῶν πα- 

ραδειγυ.άτων σφᾶς αὐτοὺς ῥυθμίζειν, ἀλλὰ κἀκ τοῦ ἥμε- 

τέρου βίου (Κανόνα προτίθεσθαι καὶ ζηλοῦν ἐκεῖνον 

ἔριστον ὧν οἶδα ἐγὼ φιλοσόφων Ὑενόμενον. 

5. ν δὲ τὸ μὲν γένος Κύπριος, οὐ τῶν ἀφανῶν ὅσα 

ΧΧΧΥΠΙ. ΡΕΜΟΝΑΧ. ..ὃ- ο7Τ 

ἴαπι ἀἰγίπαμοηϊς : πθ(ιθ οπή Πάαπα Ι]αΠη 6556, ΠοσΠο γο- 
Τ4ΙΗ: πσηπο Μαγίοπι απί Φούθ6ΠΙ ἵπ οΦ]ο ποδίτα οα1δα ΠΙΟ- 

νονῖς 5ο ἨπιαΠαΤΙΠΙ ΤΘΓΠΠΙ ΟΗΥ4Π1 1105 Ρίαπθ. πι ]]αη 
Ἰαῦογα, Ππθ(ιε ΟΟΠΙΠΙΙΠΙΟΠΕΙΗ αἀθο 1ρ5ἱ5 ουπι Ἰήςορ τοῦις 
ποςίτῖ5 α]]απη πηἰοιοθάστα; ΥΕΓΙΠΙ 5105 τεῖ οα1δα αίατθ αοὰ 
πεζθεδα 5 δἷί ἴ]ο 1ρδὶς οἰγουῖίας, οοηγεΓί1. 

98. ΑΙ νογο αδἰγο]οσίαπι πιοπάα οἱ απἰάσΠα , 5οᾷ θαπάσΠι 

υΗΠ{α [15 ᾳποσιθ οχροτίεπη αἰππί: ποσα επῖπι ρου ἁἰγίηα- 

Ποπί5 δα Ἱπππηπίανί ασ. [αἱογαπῃ ἀθοτοίο ογοη]αη!. 

29. Ἐβο απίεπῃ αἆ Ἠσρο απΠΏο Π]α Ἠαβεο ἀῑεστο : 5ί6]]ας. 

απ]άσπα ἵπ οσ]ο 5ααπ δἱϱ] γίαπα γο]νῖ, 5εᾷ ορίίοτ, ρναίοι 

5Η ΗΠ1. παπα ΠἸοίαπα, ποδίτί 4ποσαθ 5ἱηση]οΓΗ Πα. ΤΑΠΙΟΠΘΙΗ 

αοσθἀοτο. Απ γῖ5 ία θηπο απἰάεπι οπττοπία, αἲ αγίριις 

Ἠοππηίρικγο 56 ΠΙΟΥΟΠΙΡΗ5 οχθῖ]ίτο Ἰαρίάςς, οἱ [οδίιοας 

ασίίατία γεπίο ποπ ο[[οοῖί οΠτδ5; α 5ΙΘΙΙάΓΙΠΗ αΠίΕΠΙ γθυ- 

ἠσίπο αἰέά ΠηΙΗΗ Πο1ς Εί οχ ραγγα]ο απἰάσπα Ισηῖ ασια 

ας πος ἀσ[ιέ, οἱ {απιοη ἰσηῖ ΠΟΝ Ῥτορίου Πο αγῖί πο: 

απαπῃ, ηθ(ε Π]α πος αἱ οπἱοβαπ]ή5 ουταί : {αγαπη απίθΠι 

Ἱπβα χα ΠΟΠ τουἱρίπαα5 5 Είδαπε αςίτο]οσία απῶ; πηα]α δαΠί 

ἵηπ πηθ]ία5 πηπίαγο Πο Ἰσαί, πθφιθ πιπίατο (πἱο(αΠΠ ΤΘΓΙΙΠΙ 

απ οχ ρηπαϊρής Παμπίς 5οἆ απὶ θὰ αἰυηίας, Π]ῖ5 Ῥγοᾶς»ί 

οαίθηι5: Ῥοπα ογθηίΓα ΡγωπΙομί(ο5 π]η]ίο απηίε οχλ]αταπ{, 

πια]α απίθπα Γαοἰ]ς ασοἰρίαπί : πθ(ιθ οπίπι Ἱπιργαύθηίθς 

ορ Ώ{, 5οᾷ, οχοτοἹ(α[ἴοπο θἱ οκδροοία{ίοπο [αοΏία ]ουία- 

αποα ἀπουπία. Ἠωο 4ς αδίτο]οσία εππἱάθιη 5ίαίπο. 

ΧΧΧΥΠ. 

ΡΕΜΟΝΑΟΤΙΣ5 ΥΙΤΑ. 

1. Ἐτσο πο Ποδίγαπι ααἰάσπα 5 οπ]άπ1 οπηπίπο ογαί α{- 

ΤΗΠ1 ΘΧΡΕΙ5 ΟΠΠ 5ΟΡΠΊΟΠΘ. θἱ 6ΟΠΙΠΊΘΠΙΟΤΑΙΊΟΠΕ. ἀἴσπο- 

ταπα 56 {απι οοτρονίς Ιπσθης τοβιτ ρτο]αίαγαπῃ, Γππα αΠΙΠΠΗ 

ΦΙΠΠΠΊΟ ορογο ΡΗΙ]οδορΙπα : ἀἱσο απίοπα Ἰος αἆ Ῥοίἴππι 

Φοδίγα(ππα τοςρίσίεης, 4πθτη Ἠθγομ]επα γοσαβαπί ἄτῶοί οἱ Ρι- 

αμα 6556: οἱ πιακίπ]ο αἲ Ώοπιοπασίεπα ΡΙΙΠοδοΡΙαΠ : απο 

αἱ γἱά1 1ρ56, αἱ νίςος αἀππϊταα5 5 Πη; αἱίσγο Υονο, Ώοπποπασίο, 

ἀἰπΗβΣίηιο οίἴαπα δΗΠΗ Ἠδῃς. Λο 46 Βοδίγαίο απἰάσθιη αἰίο ἵπ 

Ἡρτο α πια δοηρίαπ οί, οἱ {παπα ππασπ{(αάο. ας οδίοησα, 

{ππα βάσπῃ ργορο οχσσίεης τοριγ Ποηι]πϊς, οἱ 5υμάνα]ῖς ἴπ 

Ῥατηᾶδδο πποτα, οἱ οαΏῖ]6 ἵῃ σταπηῖπα, οἱ πιοπίαπας νἰοίς., 

οἱ ορεία α ΠΟΠΙΙΠΕ Ἠογοι]ῖς ποπ αρμογγοηίία, απσρΠπο απ 

{ο]]οηάἰς Ια{γοπίριας ρογ[οοοτΙ{, απί Υῖς Ρος Ἱηνία ππππ]οηαϊς, 

απ{ 11 Ροπή ρς Παπχῖ{ Ίοσα (γα]εσία ἀῑ[Ιο]Ια. 

». Ώα ὨΏειποπασία απίθΠ Ίαπι ἀἱσετα [15 βιθΙ{ 4Η 4ΤΙΠΙ 

ΤΟΓΗΠΗ 63115 αἱ οἱ ἴ]α ἵῃπ πιοπιογία Υδιδείατ, απαπίαπ Πθυϊ 

ορεΓᾶ. Πηθα Ῥοίοδί, ΡΓ5ίαΠ{ΙΡ5ΙΠΙΟΓΙΠΙ ΠΟΠΗΙΠΙΠΗ, εἱ /1νο- 

ΏΠΠΙ σοηογοδίςθἰπηῖ, π{ αἲ ϱΙΙοδορμίαπα αρρα]θγο αΠΙΠΙΗΠΙ, 
ΠΟΠ απίίαια [αΠΙΙΠΙ οχοπρ]αρία Παβεαπί αἆ απα 50 1ῃ5ος 

εοπιροπαΠ{, 5ο οἰίαπα ο ποδίτο 5ῳοπ]ο ΠΠαη 51Ρί (από πατη 
«αποπεΠ Ῥγοροπαπί αἴᾳπε πημ]εηίας, οΡΙΙΠΙΙΠΙ, 4πος οσο 
πουν], ΡΙ]ο5ορΙοΡΙΠῃ. 

ὃ-. Εμ απίεΠ σεπεΓε Ογρηῖαξ, πο οΏδοτογασὶ απας, 
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εἲς ἀζίωμα πολιτικὸν καὶ κτῆσι. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ 

πάντων τούτων ὑπεράνω Ὑενόμενος χαὶ ἀξιώσας«ξαυτὸν | 

τῶν καλλίστων ν πρὸς 4 Φιλοσοφίαν 'ὅρμ: ησεν οὐκ Ἀγαθοδου- | ΐ ο κ. 
λου μὰ Δί οὐδὲ Δημητρίου πρὸ αὐτοῦ οὐδὲ 
Β ἐπεγειράντων, ἀλλὰ πᾶσι 

ἔτι Τιμοχράτει τῷ Ἡρακλ 

καὶ Ἰνώμην { μάλιστα κεχοσµ: ος ἀλλ’ ὅ γε Δημῶναξ 
ἒ. παρακληθεὶς, αλλ) 
αἱ ἐμφύτου πρὸς Φιλοσο-- στ 

- 
τήτου 

ΔΝ ΄ Ν 

ορ συνεγένετ τούτοις χαὶ 

εώτη σοφῷ ἀνδρὶ φωνήν τε 

οὐχ ὑπὸ τούτ ων τινὸς, ὣς 

τὰ καλὰ ὁρμῆς κ 
Ῥηνν 

οἰχεί ςς πρὸς 

οι ίαν ἔρωτος ς ἐχ ἴδων εὐθὺς χεκινημένος ὗπε ερεῖδε | μὲν 
-- 3 ο / 

τῶν ορια ἀγαθῶν ἁπάντων, ὅλον δὲ παραδοὺς 
- Ν αν / 

ἔαυτον ἐλευθερία καὶ παρρησία διετέλεσεν αὐτός τε 
νς 

ὁρθῷ χαι με χαὶ ἀνεπιλήπτῳ βίῳ χρώμενος χαὶ τοῖς 
ε δρῶσ. καὶ ἀκούουσι παράδειγµα παρέχων τὴν ἕαυτοῦ 

γνώμην καὶ τὴν ἐν τῷ Φιλοσοφεῖν ἀλήθειαν. 
4. Οὐ μὴν ἀνίπτοις γε ποσὶ, τὸ τοῦ λόγου, πρὸς 

τάῦτα ἠξεν, ἀλλὰ καὶ ποιηταῖς σύντροφος ἐγένετο καὶ 
τῶν πλείστων ἐμέμνητο καὶ λέγειν ἤσχητο καὶ τὰς ἐν 

/ / .) αφ αν / 3 Αἲ Δ λ 

φιλοσοφία προαιρέσεις οὐκ ἐπ᾽ ὀλίγον οὐδὲ κατὰ τὴν 
-ω /{ 

παροιμίαν ἄκρῳ τῷ δακτύλῳ ἀψάμενος ἠπίστατο, καὶ τὸ 

σῶμα δὲ ἐγεγύμναστο χαὶ πρὸς χαρτε Ερίαν διεπεπόνητο, 
καὶ τὸ ὅλον ἐμεμελήκει αὐτῷ μ.ηδενὸς ἄλλου προσδεᾶ 
νι ο ρω αν ν ν 92 ς ο ἃ κ. ον Α) 
εἶναι: ὥστε ἐπεὶ καὶ ἔμαθεν οὐχέτι ἑαυτῷ διαρχῶν, ἑχὼν 
3 ο. ο / Ν [ὰ Ν. ια ο / .. ο} 

ἀπῆλθε τοῦ βίου πολὺν ὑπὲρ αὑτοῦ λόγον τοῖς ἀρίστοις 
-ω [ὰ /. ο ’ 

τῶν Ἑλλήνων χαταλιπὠν. 
- ως ολ Δ 5 
5. Φιλοσαφίας δὲ εἶδος οὐχ ἓν ἀποτεμόμενος, ἀλλὰ 

αν ο ον 1» 3 / / 3 
πολλὰ ἐς ταὐτὸ καταμίζας οὐ πάνυ τι εξέφαινε τίνι αὐ- 

. 

τῶν ἔχαιρεν' ἐῴχει δὲ τῷ ' Σωχράτει μδλλον ᾠχειῶσθαι, 

εἰ καὶ τῷ σι ηματι καὶ τῇ τοῦ βίου ῥᾳστώνῃ. τὸν Σινω- | 
πέα πλου Ὃν ἔδοξεν, οὐ παραγαράττων τὰ εἰς τὴν δίαιταν, 
ὥς θαυμιάζοιτο καὶ ἀποθλέποιτο ὑπὸ τῶν ἐντυγχανόντων, 
σησας / α - ν πο ος 5η ἀλλ᾽ ὁμοδίαιτος ἅπασιν ὢν καὶ πεζὸς καὶ οὐδ) ἐπ᾽ ὀλίγον 

ο ν Υ 
τύφῳ κάτοχος συνΏν καὶ ξυνεπολιτεύετο" 

ολ ῃ ; 
6. τὸν μὲν τοῦ Σωχράτους εἰρωνείαν οὐ προσιέµενος», 

: ον ; . 
χάριτος δὲ Ἀττικῆς μεστὰς ἀποφαίνων τὰς συνουσίας, 

τ ο ης 
ὡς τοὺς προσομιλήσαντας ἀπιέναι μήτε ζ καταφρονήσαν- 

τας ὡς ἀγεννοῦς μήτε τὸ σχυθρωπὸν τῶν ἐπιτιμήσεων 
ἀποφεύγοντας» παντοίους δὲ ὑπ᾽ εὐφροσύνης Ἰενομένους 

καὶ χοσμιωτέρους παρὰ πολὺ καὶ φαιδροτέ 

τὸ μέλλον εὐέλπιδας. 

7. Οὐδεπώποτε ε γοῦν ὤφθη Χεχρα γὼς ἢ ὑπερδιατει- 

γόµενος ἢ ἢ ἀγανακτῶν οὐδ' εἰ ἐπιτιμᾶν τῷ δέοι, ἀλλὰ 

τῶν μὲν ἁμαρτημάτων χαθήπτετο. τοῖς δὲ ἁμαρτάνουσι 
συνεγίγνωσχε, καὶ τὸ παράδειγµα παρὰ τῶν ἰατρῶν ͵ 
ηξίου λαμθάνειν τὰ μὲν νοσήματα ωμένων, ὀργῇ. δὲ 

πρὸς τοὺς Νοσοῦντας οὐ χρωμένων' ἡγεῖτο γὰρ ἀνθρώ- | 
αν μὲν εἶναι τὸ ἁμαρτάνειν, θεοῦ δὲ ἢ ἀνδρὸς ἰσοθέου | 

πταισθέντα πα ον | 

| 

ρ0ὺς χαὶ πρὺς 

. 
δ. οιούτῳ δὴ μῳ χρώµενος εἲς ἑαυτὸν μὲν οὗ οὐδενὸς 

δὴ Δ λ 
ἐδεῖτο, φέλ οις ὃξ συνετρατε τὰ εἰκότα, καὶ τοὺς μὲν 

ώ | 

εὐτυγεῖν δοκοῦντας αὐτῶν ὑπεμίμνησκεν ὡς ἐπ᾽ ὄληδς 
ᾗ 

χο ος τοῖς δοκοῦσιν ἀγαθοῖς ἐπαιρομένους, τοὺς δὲ ἢ 
/ 3. ο. : 

πενίαν ὀδ ὀυρομένους ο φ ογὴν δυσγεραίνοντας ἢ Ύηρας η 

γόσον αἴτιωμέγους σὺν γέλωτιπαρ εμυθεῖτο » οὐγ. ὁρῶντας ͵ 

ΧΥΠ. ΔΗΜΟΩΝΑΚΤΟΣ ΡΙΟΣ. α]δ. (1 οτο - 578) 

Γ πε(αθ απαπίαπα αἆ ἀἰσηϊίαίεη Ἱη τεραβ]ίσα, Ἡ. - ἁῑνιία- 

ΓΙ ΠΟΠΙΙΠο. ὙεγΗπῃ οπίπ Υ6ΓΟ 5ΗρεΓΙΟΣ Ἠΐςες ομηηῖδης, 

αί(αο αἆ οἃ απ Ῥηομογήίπια δαηί, αδρίταις, αΠΙΠΙΗΠΙ 

Ροδορ]ίαπα αρρηξ, πο. Ασα[λιορη]ο Ρχο[θοίο, ποσπθ αμα 

ἱρδιπα Ώεηπε[τίο, πο(πε Ερ]οίείο οχοἰαπίῖρηαςς απῖθιας ομη]- 

Ῥα5 απἶάεπι αἰεραίας, οἱ Ίπδαρον Τήππουγαίο Ἠενασ]οσία, 

καρίοηίϊ γίτο, οἱ Πησαας ρατῖίος αἴ(πα απἰηϊ ογηα Εἰδο]μηῖ : 

εοά πο. αὖ π]]ο ἨοΓΗΠὰ Πποαίας, αἱ ἀῑχί, Ώδιποπαν, Υο- 

ΤΗΠΙ ἃ 4οπιο5ίίσο αά Ἰοποσία Ἱπιρεία οἱ Ιη5ίίο ρη]οδορμία 

4ΠΊΟΤΘ α ΡΙ6)Ο 1πά6 5{α{πα οοπηΠοίΗ5, Ἡπππαπα Ώοπα οπηµ]α 

ἀοδρίοϊοραί, (οἵππηαπο 56 Προγία(1 οἱ Παπ οἷα απ απ (ταδϊαϊδεοι, 

ία νίνοραί 56ΠΊρει, {Πα 1ρ5ο τεεία, 5οβεῖα αἴαπο εχρετία 

τοργεμεηΣίοπῖς γἱία 16ης, ἴππαι ργα Άδης γἱάρη ριις απάἴεη” 

ἱραδαιθ οχοιηρ]α, 51. Ῥγαάθηίαπα, 5παπΊαθ {π Ρ]ή]ο- 

5ορ]ιαπάο γογίαίδιη. 

ᾱ. Νος ΙαΠΊΕΠ Ποίῖ5, ααοᾶ αἰπηί, Ρεάῖρας 1 Ίχαο 1 

5οᾳ ροδίῖς πα ἰτῖίας ογαί, ας Ῥ]εγοδαιο {οποβαί πποιηοία, 

οχογοϊαἰαδαο οιαί ἀἰεσπάος πι 5δεία5 ΡΗΙΙΟ5ΟΡΊΟΓΗΠΙ 

πο. ραμχ[]απα, θε θχίοιπο, 5εοππάππα Ῥτονοβίαπα, 

ἀῑσίίο αἰϊσοναί, Υθγπη 5οἶεραί : οοτρα5 ν6γο οχοτοµεγαί οἱ 

αἲ ραϊοπίῖαπα Ἰαβογαπα 5 οσθγαί, Τη πηίνειδαπη οτα 11, 

ης ου]Η5οπ](ο αἰίοιῖας γοί Ιπαϊσοτοί: αεο αἱ, απ ίη Πη{ε]- 

Ἰδογεί 5ο Πο απηρῃας 51ί 5αῇσστο, 4ο γἴία 5ροπίο αΏίοτΐ, 

το]είο ἄπαοσγαπα ορΗπα]5 φπἱρδᾳο πηπ]ίο ἆθ 5ο 5ΕΥΠΠΟΠΟ, 

5. Ῥ]]οδορ]ία απ{θιη ποπ παπα αΠαπαπα 5Ροοἴθηι 5)ὶ 
τοδροι{, 564 πηυ]15 ΤΠ ΠΠ οοπηπηϊςί1δ, ποῃ. 5αἲῖς ἀεε]αγα- 
νι, πα Παπ ριο[ον εοίοτας παπἀονοί. Ὑπάσραία {α- 
ΠΊΟΠ Φουγα(ἶς ππαχίπηε α ΓαιήΙαπη 5ο αρρ]ουίςσσο, Ἰἱζθί Ἰχα- 
Ρίία οἱ Π]α γίοίας [αοΠαίο απΙα]α] ΒΙΠΟΡΕΠΣΕΙΗ γ]άδγδίαγ: 
ΠΘΩΠΘ {4ΠΙΕΠ δα (πα αἲ γἱοίαπα ρογποιί 1π ἀθίονας η]- 
{αραί, αἱ αἀπαϊνατοηίαν 1ρδπα. 6ἳ οσµ]ο5. ΤΠ 1ρ5ο ἀεῄσσγοηί 
νυ]φο Ποπηίπος. : 56ὰ θοά δι απο ο[ενῖ γ]οίας οπ]{αδα16 σθ- 
ηθιο μἱθης, ϱοΠΙΠΙΠΠΙ5, πο ρααχ]απη φπἱάσπα ἑαπηϊάα5, γεί- 
καραίαν ρα πα οἱ ραρ]εο οΠα οΗΙΡ5 : 

6. 5οογαῖς απϊάσπα Π]αήα ἀἰςΙπιπ]α[ΙοΠεΠὴ ΠΟΠ αἀπηίθης, 

5οᾷ ΡΙεπαΠι Αίῑοα απαζαπα σνα[ία οοησιεἰαάἴπεηι ρυ 5ε 

Ίργθης. Ἰαφπε 5ἷςαΏ 60 ἀϊκεεσάσραπί απῖ οσπα 1ο ΠαοναΠ!, 

αἱ ηοσπθ οοΠ{ΘΡΙΠΟΥΘΗ{ {απα παπα ΙσπανΕΠ, πε(ιθ αδρε{{ᾶ- 

{εα. Ἱαρτε]θηδίοηΠ. οἷας το[ασονεηέ : 5ο ρτ γο]υρίαία 

απ]ηἡ πΙΠΙ] πο [ασογθηί οἱ ἀοορηίίογος πηπ](απη, εἰ Ἰη]αρίογες., 

αἱ εροῖ ἵπ Γαἱαγαπα πηε]ίονῖς ε5δοπί. 

» Ναπαιαπα οΏἵπῃ γῖδις οσί οἸαπ]ατα, ααῖ 54ρία πΙοάΠΙ 

εοπίοπάστο, απ! Ππαϊσπανϊ, πθαπο 5ἱ ας τεργεοηάοηάς 65- 

5οί : 5οᾷ Ῥοσραία 40 1Πή ους (ν]ησοτεί, ἱπηοδεεῦαί Ροσεαπίρας, 

νοΙεβαϊ(πα οχθΠΙΡΙΗΠΙ Πο 61ρ6γε ἃ τηθά[οίς, δαπαπῖρας απἰ- 

ἀθπα ΠΠΟΙἨο5, ἵνα απίθιη ἵπ αστοίο5 ποπ {επ ρας : Ρραία- 

μαῖ ομἵα, οπηἱπίς φπἱάσμα. 6556 Ῥθοσατο, ἀεἱ απίεπι αἲί 

αᾳπα]ῖς ἀθο γη, Ρεοσαία οοιτίρεΓθ. 

8. Ἠαπο νἴἴαπα απη γἰγογοί, ϱγο 56 Π]α φάει ΠΠ 8 

τοὶ Ιπάίσοδαί, 5ο απηίσος ἵπ 1δ, απ 6 το 6556 Πηά]εατεί, 

αάαναβαί : οἱ 5ἳ ααὶ Ἡ]ογιπα Γο]ίσος 5ἳρί γάετοπία, 5ΗΡΠΊΟ- 

ποβαί απάτη Ῥγεγίρας, απο πυπο γἱάδγοπίας, Ῥοπίς ο[[ογΓεῃ- 

(αντ απὶ γοτο απί ραπρογαίοιη ἀορ]οτανοπί, απί οχαπη 

ὥστο [οιτοηί, ααί 5οποσιαίθπα, γαὶ πποραπα αοζμσατεηί, 
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ὅτι μετὰ μικρὸν αὐτοῖς παύσεται μὲν τὰ ἀνιῶντα, λήθη 

δέ τις ἀγαθῶν καὶ κακῶν καὶ ἐλευθερία μαχκρὰ πάντας 

ἐν ὀλίγῳ καταλήψεται. 
9, "Ἔμελε δὲ αὐτῷ καὶ ἀδελφοὺς στασιάζοντας διαλ-- 

λάττειν καὶ γυναιξι πρὸς 

πρυτανεύειν' καίπου καὶ δήµοις ταραττοµένοις ἐμμελῶς 

διελέχθη καὶ τοὺς πλείστους αὐτῶν ἔπ πεισεν ὑπουργεῖν 

τὰ µέ Τοιοῦτός τις ἦν ὅ Ξρόπος τῆς 

φίας αὐτοῦ. ,πρᾶος χαὶ ἅμερος καὶ φαιδρός. 

10. Μόνον αὐτὸν ηνία φίλου νόσος ἢ θάνατος, ὥς ἂν 

΄ 
τοὺς γεγαµ.ηκότας εἰρήνην 

ὃς ας 
τῇ πατρίθι τ 
Οιλοσο: 

νλον , κκ μό, / ο βῶ ν οιλι 
καὶ τὸ µέγιστον τῶν ἐν ἀνθρώποις ἀγαθῶν τὴν φιλίαν 
ς ῃ ο ο Ν 5 / να 
ἠγούμενου: καὶ διὰ τοῦτο φίλος μὲν ἦν ἅπασι καὶ οὐχ 

3) / Μ. 

ἔστιν ὄντινα οὐχ. οἰκεῖον ἐνόμιζε ν, ἄνθρωπόν γε ὄντα. 

Πλέον δὲ 
, 

ἐξιστάμενος 

ἢ ἔλαττον ἔχαιρε συνὼν ἑνίοις αὐτῶν. μόνοις 

ὑπόσοι ἂν ἐδόχουν αὐτῷ ὑπὲρ τὴν τῆς θε . 
πείας ἐλπίδα διαµαρτάνει. Καὶ πάντα ταῦτα μετὰ 

Χαρίτων καὶ Ἀφροδίτης αὐτῆς ἐπραττέ τε χαὶ ἔλεγεν, 
ς μα] μυ Δ 3 

ὡς αεὶ, τὸ κω,κικὸν ἐχεῖνο. την πειθὼ τοῖς χει ἴλεσιν αὖ- 

τοῦ 

1 

ἐπικαθησθαι. ὲ 
. ο / [) ΄ ου ΔΝ 

τ- Έοιγαρσὸν καὶ Ἀθηναίων ὅτε σύµπας ὃημος καὶ 
ς 
τ ω 

ποπ σα » σλον τς / π 
τέλει ὑπερφυῦς ἐθαύμαζον αὐτὸν καὶ διετέλουν ὥς 

τς 
αἴτοι ἐν ἀργἩ 

ὐ μεῖον τοῦ 

τινα τῶν κρειττόνων προσθλέποντες. 
΄ ντ ακμεια μα 

προσέχρουε τοῖς πολλοῖς αὐτῶν καὶ μίσος οὗ 

Σωκράτους παρὰ τοῖς πλήθεσυ ἐ ἐκτήσατο ἐπί τετῃ παρ- 

ρησίᾳ καὶ ἐλευβερία, καί τινες ἐπ) αὐτὸν λε πσΣν 

Ἄγυτοι καὶ Μέλητοι τὰ αὐτὰ κατηγοροῦντες ἅπερ κἄ- 
χείνου οἵ τ 

/ / ο, / Υ ’ Ὑ / 

τε, ὅτι οὔτε θύων ὤφθη πώποτε οὔτε ἐμυήθη 
; ; Ξ 

μόνος ἁπάντων ταῖς 
5 / Δ ο) 3. Ἡ 4 

Ἐλευσινίαις: πρὸς ἅπερ ἀνδρείως 
/. / Ν λ [ὰ / 32 Δ 

µάλα στεφανωσάμενος χαὶ καθαρὸν ἵμάτιον ἀγαλαθὼν 
] ση λ 3 3. / λ λ 3 .ω  νκὶ 

καὶ παρελθὼν εἲς τὴν ἐκκλησίαν τὰ μὲν ἐμμελῶς, τὰ δὲ 
, π - / - / 

χαὶ τραχύτερον ἢ χατὰ ο. ξαυτοῦ προαίρεσιν ἀπελογή- 

σατο' πρὸς μὲν γὰρ τὸ μὸ τεθυχέναι πώποτε τῇ Ἀθηνᾶ, 

Μἠ θαυμάσητε, ἐ ἔφη, ὠ  ἄνδρες Ἀθηναῖοι, εἶ μὴ πρότε- 

ρον αὐτῇ ἔθυσα. οὐδὲ γὰρ δεῖσθαι αὐτὴν τῶν παρ᾽ ἐμοῦ 

θυσιῶν ὑπελάμθανον. Πρὸς δὲθάτερον, τὸ τῶν µυστη- 
1 

ρίων, ταύτην ἔφη ἔχειν αἰτίαν τοῦ μὴ κοινωνῆσαι σφίσι 

τῆς τελετῆς. ὅτι, ἄν τε φαῦλα { τὰ μυστήρια, οὐ σιω- ἷς ς 2 

πήσεται πρὸς τοὺς μη δέπω μεμυημένους 
Ψει αὐτοὺς τῶν ὁργίων, ἄν τ 

/ ο κα / νά 

ρεύσειν ὑπὸ φιλανθρωπίας' ὥστε 

2 ἀλλ᾽ ἀποτρέ- 

τε καλλ, πᾶσιν αὐτὰ ἐξαγο-- 
Δ 3, /. εάν 

τοὺς Αθηναίους ἤδη 

λίθους ἐπ᾽ αὐτὸν ἐν ταῖν χεροῖν ἔχοντας πράους αὐτῷ 
ἃ {6 ’ ολ. / π Ν Δ τν ο τι / 3 4 / 

καὶ ἵλεως γενέσθαι αὐτίκα καὶ τὸ ἀπ᾿ ἐκείνου ἀρξαμέ- 

νους τιμᾶν χαὶ αἰδεῖσθαι καὶ τὰ τελευταῖα θαυμάζειν, 
/ 3) - 3 ο -. Ν 3 λ / 

καΐτοι εὐθὺς ἔν ἀρχῇ τῶν πρὸς αὐτοὺς λό]ων τραχυτέρῳ 

ἐχρήσατο τῷ προοιμέῳ' Ἄνδρες Υὰρ, ἔφη» Ἀθηναῖοι, 

ἐμὲ μὲν ὁρῶντες ἐ Εστεφανωμένον ὑμεῖς ἤδη κἀμὲ κατα-- 
ς 5 ς 
ον τὸ γὰρ πρότερον οὐκ ἐκαλλιερήσατε. 

ποσο δὲ ἔνια παραθέσθαι τῶν εὐστόγως τε 

ἅμα καὶ ἀστείως ὑπ αὐτοῦ λελεγμένων, ἄρξασθαι ὃ δὲ 

ἀπὸ Φαθωρίνου χαλὸν χαὶ ὧν πρὸς ἐχεῖνον εἶπεν. 

Ἐπεὶ Ίὰρ ὁ Φαθωρῖνος ἆ ἀχούσας τινὸς ὣς ἐν Ύέλωτι 

ποιοῖτο τὰς ὁμιλίας αὐτοῦ καὶ μάλιστα τῶν ἐν αὐταῖς 

μελῶν τὸ ἐπικεκλασμένον σφόδρα ὡς ἁγεννὲς καὶ γυ- 
ναικεῖον καὶ φιλοσοφία ἥχιστα πρέπον, προσελθὼν 
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εοπο]αραίαχ ουα τἶδα, πέ απῖ πο γἰάσγεΠί, Ροδὲ ρΗςΏ η τα 
{επαροτί5 ορΣδαίηγα (0 Ίρσος οοπ{πἰςίατοπΕ, ου ΓνίοΠεμα γογο 
απαπάαἲα ΒΟΠΟΤΙΠΗ ρατίίογ ας ππα]οταπα, ας Πβοτία[εΠα Ίοή- 
παπι Ἠγονί οΠΊΠ6ς οσοΗραίΓαΠῃ. 

9. Οπτῶ Ἠου αποσιο 51) μαθεβαί, αἱ ἀῑκειάθηίες Ιπίου 5ο 

Γαίας ἵπ οοποογάΊατη γεβῖσεγαί, πππ]ογϊμαςαιθ Ρα0ΘΗ1 ΟΠΗ 

ππαν]ας οοποΠίανεί. Ἐδί οἴῖαπι αβῖ ἵπ ρορπ]ο (αγοῖς απ][αίο 

6ΟΠΟΙΠΠΘ γειρα Γεοῖί, ρειςμαάογοίᾳπο ππα]ονί ρατῖ, αξ ρᾶ- 

εί τερι5 οοπδι]ετεπέ πποᾶρείο. Ταἰῖς οταί γαίίο Πας 

ΡΙΗ]οδορ]ία., ΠΠ [ῖ5, πιαηςιοδία, Π]ανῖς. 

10. Ὁπιπη ππο]εςίῖα ἵρεαπα α[βοίορας, πιοβις. απί ΠΊΟΙ5 

απη[οί, α{ αἱ πηαχΙπΊαα Ἰηίου Ἰποηαίπος Ώοπαπη απηϊοἴ πα {τ- 

ἀϊσαρεί. Ας Ρνορίετ Ίνως απη]οι5 ογαί οπ]ΠίΡΗ5, Που 65ἱ 41161 

ἴρ5ο ποπ. ἀοπιες[ίοιπα οἱ [αππϊατοια ραίατοί, ἵπ ᾳπαΠΙΗΩ 

Ἠομλο ο55οί.. Οοίογαπη πιασῖς πιΙπασυο απογαπάαπῃ Ἱπίου 1]]ος 

εοηδιείπάἶπο ἀο]οείαραίας, α 5ο]ἱ5 Η]5 5ε ΤΟΠΠΟΥΕΗΣ, Ὕῖ- 

εππιᾳιθ πίτα 5Ρ6Ιη οπιοπάα[Ιοπίς Ροσσατο 1ρδῖ γΙάειοπίας. 

Αίαπε Ἠῶρο ουπι Τα[Πῖ5 οἱ Ίρα Ὑεπονε [αοϊομαίᾳιο οἱ ἀῑσο- 

Ῥαΐ, τί 5οπηρες, ααοά οί ἵμ εοπιῳάῖα, 5υαᾶα ΙαῦἩ5 ἵΠας 

Ιηδ]άετοί. 

11. Πασιε Αλοπϊοηδίαπα παπα απῖνογδης Ῥορυ]ας, Πα 

Ῥυϊποίρες 5αρία πποᾶνπα Πάπα αἁπϊχαναπίας, οἱ αἱ αἲ ἀθιπι 

Πα πθΠα 56προΓ αἆ ἵρσυπα τεςρίοἰοραη{. Οπαπαπαπα Ιπ]ῖο 

ΡΙετίδηιια Πλογαπα ο[[ρησας οταξ, οάἵαπιαπο ΠΟΠ πηῖπας 4παΠ1 

Ῥουγαίος αριιά πα] πάἴπεπα εοπίταχεταί Ἰοᾳπομαί ἴ]α βάα- 

οἷα απο Πθογίαία :. Ἰαππαπς οοηςιΓοχεταπ! οοπίτα ΠΠΙΠι 

ΑΗΥΙΙ απἱάαπι οἱ ΜΕεΠΙΙ, ασοιδαπίες οαᾷσιη απ ΠΠ 4ποΠ- 

ἆαπι, αποά πεαια 5αεγίβεαης Π(ΠαΠΙ Υίδις θ55οί, πεις 

Ἰπ]Παίης οςςαί δο]ᾳς οππίππα Εἰειςίης. Αά απ φπἷάσπι 

116 γΠπίίετ 5απα, οογοπαίις οἱ ραγα Υείο ἱπάπίας απππΏ ἵη. 

6οπΟἴοΠΕΠΙ Ῥγο[ϊδεεί, Ρατ{Ιπῃ οοΠΟΊΠΠΘ, ΡαΓΙΙΠΙ Ύθτο αδροτίι5 

απᾶΠ1 Ῥτο 50 Ιη5πίο σααδαπα ἀῑχΙί,  Αά Π]αά οπῖπη οτ]- 

ΠΕΠ, άποά ΠΟΠ ΠΠ ΠαΠΙ Γ6Π1 5αογαΠ ΜΙΠΘΙΥΟΟ [εοῖςοί : 

ΝοΠία, ἱπαατ, ηϊτανϊ, ΑἰΠοπίθησος, δἱ ΠΟΠ Ρεί5 οἳ 54ΟΓΙΠΙ 

Τεοῖ; πας αλπα Ιπάίσοτο πιεῖς ]αη γἱοβηῖς Ρα βαπα. 

Αά αἰίεγαπι Υογο Π]αᾶ 4ς πιγκίθι]ῖς, Ἠαπο δἳρὶ οΠ58Π1 6558 

ἀἱοεραί, ο Γ ΠΟΠ Ὑοπῖταί ἵπ σοΠηΠΠΠΙΟΠΕΠΗ ΙΠΙΠΟΓΙΠΗ, αασᾶ,, 

5ἱ πηα]α δἰηί πιγςίερῖα, {αοϊπγιας ΠΟΠ ε9δ6ί ἄριιᾶ Πο. Ππί- 

Παΐος, 5ο ἀε]ογίαίατας Π]ος αὖ ογαῖΐς; δἷη Ώοπα Ἱπαϊσαίι- 
ταπα ργῶ Ἠιπηαπ]ίαίαο οπιπῖρης. Τεν Αἰμοπίρησος, απῖ 
14η ]αρίάες εοπίγα ἱρδαπῃ Παβεγοηί ἵπ ππαπῖρας,, πηῖ(ες οἳ οἱ 
ΡΤΟΡΙΗΕΙ σἱα{ἴπα σαπί {αοἱ1, οἱ Ίπᾷς ΙΠ]ΙΠο [ποίο ἨοποΓαγαηί 

γίγηπα, τεγθγῇ{ 5υΠί, ασ ἀοπίηπο αἀπιῖταιἹ: ᾳπαπαπαπα ἵπ 

ΡηποΙρίο δία[ἴπα 55) αἆ ἴ]ος ογα[1οηῖς αςρογίογῖ ραπ]απα π5ας 

εσδεί Ργοσπηίο, Ναπα, ΑἰΠοπῖθηδες, ΙπαπΙ!, 41ΠΠ1 6ΟΓΟΠᾶ- 

Γπη πο (ΥΙοίπια) ἱπείατ) νῖάραιἶς, Υο8 ]8Π1 π1θ 4ποβπε 

πηαρία[α: Ῥτίογθ οΠΙΠΙ Ἠοδίία ΠΟΠ Π{αςή5. 

12. Ὑο]ο Ίαπα 5αῇῇίεοτε ᾳσθᾶαπι ασ π{θ ραΠίεγ εί πΏαπε 

ΔΡ Π]ο ἀἰοίογαπῃ.. Ώεσεί απίεπα α Ῥ]αγοτίπο, αἱ Πῖς αμα. αἲ 

Ἰ]η πα ἀῑκ, Ιποῖρετο. ΘπΠὰ οΠΙΠΙ αιάἰδςοί 6 αποάαηι Ῥ]α- 

ΝοΠΠΗ5, ἀοηά[σπ]ο αΏ Πο Παβεηί {ρδίας ουσ Γαπηαγίρας 

ΞΕΓΠΊΟΠΕΣ, Ππαχίπια γοτεῖσπ]ος Π]ῖς Ππηπιϊςίος, αποᾶ Γαο 

πἰηῖς, ἰρπανί, ππα]ίετος, Ρλή]οδορΗίαπι ΠΠίμιο ἀθορηίος 
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Ν 
Πρώτα τὸν Δημ. μώναχκτα τίς ὢν χλευάζοι τα αὐτοῦ: 

Ἄνθρωπος, ἔ ἔφη, οὐχ εὐαπάτητα ἔχων τὰ ὧτα. Ἔγει- 

μένου δὲ τοῦ σοφιστοῦ καὶ ἐρωτῶντος» τίνα δὲ καὶ ἐφό- 

δια ἔχων, ῶ ο. οἐκ παιδιᾶς εἷς φιλοσοφίαν ἥχεις; 

ώ κας .ἔφ 

Ἄλλος ε ὃ 
---- τίνα αἷρεσ σιν ἄσπ 

σορίᾳ: ὃ δὲ, Τίς γάρ σο οι εἶπεν ὅ 
ς 5 

ἤδη παρ αὐτῷ µάλα ἡδὺ ἐγέ λος τοῦ δὲ ἐρωτήσαν- 
΄ 

δέ ποτε ὃ αὐτὸς προσελθὼν Πρώτα τὸν 

ἄζεται μᾶλλον ἐν φιλο- 

τι φιλοσοφῶ» καὶ ἀπιὼν 

τος ἐφ᾽ ὅτῳ γελᾶ» έχε εἴνος ἔ ἔφη» Γελοῖόν µοι εἶναι ἔδο- 

ἔεν, εἰ σὺ ἀπὸ τοῦ πώγωνος ἀξιοῖς κρίνεσθαι τοὺς φι- 

λοσοφοῦντας αὐτὸς πώγωνα οὐκ ἔχων. 
14. Τοῦ δὲ Σιδωνίου ποτὲ σοφιστοῦ Ἀθήνησιν εὐ- 

δοχιμοῦντος καὶ λέγοντος ὑπὲρ αὑτοῦ ἔπαινόν τινα 
τοιοῦτον, ὅτι πάσης φιλοσοφίας πεπείραται ---- οὗ χεῖ- 

ρον δὲ αὐτὰ εἰπεῖν ἃ ἔλεγεν' Εὰν Ἀριστοτέλης µε καλῇῃ 
ἐπὶ τὸ Λύχειον, ἕψομαι' ἂν Πλάτων ἐπὶ τὴν Ἀκαδή- 

µειαν, ἀφίξομαι' ἂν Ζήνων, ἐπὶ τῇ Ποικίλη ὃ διατρίψω: 

ἂν Πυθα Ύόρας καλῃ, σιωπήσοµαι. Ἀναστὰς οὖν ἐκ 

μέσων τῶν ἀκροωμένων, Οὗτος, ἔφη προσειπὼν τὸ 

ὄνομα, χαλεῖ σε Πυθαγόρας. 

15. Πύθωνος δέ τινος τῶν ἐν Μακεδονία εὐπαρύ- 

φων γεανίσκου ὁραίου ἐρεσχηλοῦντος αὐτὸν καὶ προ- 
τείνοντος ἐρώτημά τι σοφιστικὸν καὶ κελεύοντος εἰπεῖν 

ἛῬν, ἔφη, οἴδα, τοῦ συλλογισμοῦ τὴν λύσιν, τέχνον, 

ὅτι περαίνη. Ἀγανακτήσαντος δὲ δὲ ἐχκείνου ἐπὶ τῷ τῆς 

ἀμφιθολίας σχώμμµατι καὶ συναπειλήσαντος» σα 

σοι µάλα τὸν ἄνδρα δείξω, ὃ δὲ σὺν γέλωτι ἠρώτησε, 

Καὶ γὰρ ἅ ἄνδρα. ἔχεις; 

16. Ἐπεὶ 

ὅτι ἐσθῆτα ὠφ οθη ἀνθινὴν ἀμπεχόμενος Ολυμπιονίκης 

ὢν, ἐπάταξεν αὐτὸν εἷς τὴν κεφαλὴν λίθῳ χαὶ αἷμα 

δέτις ἀθλητὴς καταγελασθεὶς ὑπ᾿ αὐτοῦ, ὦ 

ἐρρύη, οἳ μὲν πο .ς Ἀγανάκτουν ὡς αὐτὸς ἕχαστος 

τετυπτηµένος καὶ ἐθόων ἐπὶ τὸν ἀνθύπατον Ἰέναι. ὃ δὲ 

Δημῶναξ, Μηδαμῶς, ἔφη, ὤ ἄνδρες; πβὸς τὸν ἀνθύ- 

πατον, ἀλλ᾽ 

1η: τσ. 
» 
ο 

δίζων εὗρε, γρα 
«/, 

ἐπὶ τὸν ἰατρόν. 
; σεις 
έ ποτε χαὶ χρωσοῦν δαχκτύλιον δρ { βα-- 

3 
μμάτιον ἓν ἀγορᾶ προθεὶ ς ἠξίου, τὸν 

ἀπολέσαντα, ὅστις εἴη τοῦ δακτυλίου ὃ δεσπότης, ἥχειν 

καὶ εἰπόντα Ὀλκὴν αὐτοῦ καὶ λίθον καὶ τύπον ἄπολαμ- 

θάνειν: Ίχεν οὖν τις μειρακίσχος ο. αὐτὸς τος 

Ἐπεὶ δὲ οὐδὲν ὑγιὲς ἔλεγεν, Ἄπιθι, 

ἔφη, ὢ παῖ, καὶ τὸν σεαυτοῦ δακτύλιον φύλαττε, τοῦ- 

τον γὰρ οὐκ ἀπολώλεχας. 

18. Τῶν δὲ ἀπὸ τῆς Ῥωμαίων βουλΏς τις Ἀθήνησιν 

υ 
λ εκέναι λέγων. 

υῖον αὐ ῷ δείξας πάνυ ὥραῖον, θηλυδρίαν δὲ καὶ δια- 
5 , ν αι Αν ον τα 

«εκλασμένον, Προσαγορεύει σε, ἔφη, ὃ ἐἔμ.ος υἴος οὗ- 

οσί: καὶ ὃ Δημῶναξ, Καλὸς, ἔφη, καὶ σοῦ ἄξιος καὶ τοσι’ και ο Ἀημωναξ, Ἰλαλος. Εφη» Ξ 

τῇ μητοὶ ὅμοιος. 
α ' δν ά 3. / .ω 19. Τὸν δὲ Κυνικὸν ἐν ἄοκτου δέρµατι φιλοσοφοῦν- 

ος - - ἂν ο 5 / 
τα οὐχ Ὄνωρᾶτον, ὥσπερ ὠνομάζετο, αλλ Ἀρκεσί- 
λπον καλεῖν Ἰξίου. 

ο 33 ΄ ον - / 

νίας εἶναι δοχεῖ, ΝΤόνον ως ἔφη, τὸν ἐ) λε ύθερ ρον" 

(1. 985 

ποθεςκῖς αᾱ Ὠεπιοπασίεπι τοσαν]ίαπε «ωμδ οσδοί 

απ ειπα ἀεηάεγεί : 15, Ἠοπηο, Ἰπαπ]έ, απγος Ἠαβεης ἀδορρίαι 

ποπ. πἰπιΙηπη [ασ165. Τηδίαπίε γετο 5ορ]ϊςία αἴαιο Ἰπίογ- 

τοραπία, Ο110 Υοτο γα[ῖοο Ιηδίτασία5, Ώεπποπας, α Ριεγο αά 

Ῥ]ήοδορ]ίαπα ασοθδδῖςιῖ ὁ Το5Η1ου]ϊς. Ἱπαπ]{. 

19. ΑΙἱο αποᾶαπα {6προτο Ιά6πα αεσεᾶεῃς Ιπ{εγτοσαί Ὦο- 

πηοηασίθιη, 4π.Πη ππαχίπιο 5οείαπη ἵΠ ρἱή]ο5ορ]ῖα απηρ]θείε- 

τοπ: αἱ Ἠ]α, Οπἷς γετο ΗΡΙ, πε, ἀῑχ]ί πια ΡΗΠοδορ]ιαν! 5 

Ε{ Ίαπ1 ἀῑςοράθης αρα 5ε 5πανγ1{6υ 54Πθ ηἱ5ῖέ : Ἠ]ο γεγο Ἱῃ- 

(ογγοσαπία απῖά πάστεί, Ἠιάιοπ]απα πι, Ἰπαπῖτ, οςα νἶ- 

ἀεβαίαν, ἴε α Ῥατδα Ἰαάϊσατί γε]]α ΡΙΙΙοδορ]ο», Ῥαγῦαπα απ ππα 

ΠΟΠ Ἠαῦθας 1ρ56. 

14. ΒΙάοπίο αΠαπαπᾶο 5ορΗ]δία ΑἰΠοπὶς Πογεπίο ασ ἆο 58 

Ἰαπάεπ1 οοπππθππογαΠ{θ ε]α5πηοςΙ, 56 ΡΗΙοδορΗίαπα αΠΙΥΕΓ- 

54Π1 οχΡ]ογα»»ε ---- 564 πΙμΙ] Ἱπιρεα[ί γογρα Ίρδα το[ριτο : 5ἱ 

Απδίοίε]ες π1ο γοςαἰ ἵπ ΤμγσεΙΠΙ, 5δ(πα: : 5ἱ Ρ]αίο ἵπ Ασα- 

ἀοππίαπα, γεπίαπα : 5ἱ Ζ6πο, ἵπ Ῥωο]ίε ΟΠΙΠΙΟΓΑΡΟΓ : 5ἱ ΡΥ- 

Ώπασοτας νοσεί, 511εμο. 

» 393) 

θ55εηί : 

ΒΙΙΡεΗς Ισῖίμι Ώοεπιοπας εχ πιεθῖς 

απάΠοπίρας, Πεις ἴα, ἱπαα]ῖ ποπαῖπο Πάπα αρρε[αης, γουαξ 

(ο Ργίμαβοϊα». 

15. Ργ{λοηϊς επ]αδάαπι ῬυτρυταίογαπΙ Μασοάοπία Π]ῖο 

Ῥι]ομτο, ἱηίαηίε Πάπα πισῖς 6ἱ 5ορΗςίίσαπα Ἱπ{ογγορα[ο- 

ΠΘΙΗ Ῥγοροποπία, 6] πδαιε 5γ]Ιορῖςπηϊ 5οΠα{1οποπη ἀἴσεσγο 1η 

Παποπία, Όπιπα, ἰπαυ]έ, Ῥ6υ, πονί, {6 περαίνεσθαι [απο 

δέ οἱ εοπο]αάετε εχ 5ιπηῖς απἰραςάαπα οἱ επὐϊση. «Έστε 

απίοπι [ογομίο Ί]ο Ἰή5ήπ1 οχ απηρίσιο, οἳ πμα ππΙαηίο, 

Βία{ἶπα ΠΡΙ Υῖταπα ποηδίταβο ! οσα τίδα Ἱπίογγοραντ, Ἠ]απη 

ΠΕΠΡ6 Ἠαβος2 

16. ΟπΠ1 Υετο αἰλ]εία απ]άαπα ἀθτῖσας αἲ Ἠ]ο, αποά Τη 

Ποτῖάα γοδία, Ο]γπιρίοπίσες Ιοοί, γίδας εδςεί, οαραί Πας 

Ἰαρίάς ρεγοιβδί5δοί, οἱ 5αησιἱς ε[]ασγεί : ριᾶ5εηίος απἱάσπα 

πά]σηανί, απαδί απαδαυίσᾳαε 1ρ5οΓΙΠῃ Ρρι]δαίις ο55εί, ο]α- 

ἨΙάΓΕΠΠΕ6, αᾱ ΡΤΟΕΟΗΣΗΊΕΠΙ θιπάΏῃ 6556 : αἱ Ώεπιοπαν, 

Νοήπα(παπα, Ἱπαπ]τ, υὶ, αά Ῥτουυηδα]θπας 5εᾷ αἲ ππε]- 

ου. 

17. Τηγεπεταί α(παπᾶο. ααΓθΙΠα απηιΙαΠι Ιποράθης Ῥες 

γῖαπα, {αρε]]απιε ἴπ [ογο Ῥτοροδίία ροδίυ]αμαί, αἱ απῖ ΡεΓ- 

ἀῑάϊδεοί, ἀοπηῖπας απηι]1, γεπ]γοί, ἀῑσίοαπε ροπάσγε Πας 

οἱ σ6πηΠΊα, οἱ ΙπιαδίπΕ, 6ΙΠῃ τοοἱροιεί. επί αο]εςερηίι- 

Ἰ15 ΓΟΓΠΊΟΡΙ5, 5ο Ῥογά1άϊςςο ἀἴσθῃς. ΟΠΠ ν6γο καπ ΠΡΙ 

ἀῑσεγεί, ΑΡ, Ῥαοι; παπα], εἰ ἵααπα ἱρδίας απάτη 5δυτα : 

Πο απἰάσιη ΠΟΠ. ροια(αἰςί11 

18. Ώο Ἠοπιαπο 5οπαία αἰἰᾳαῖς Αἰποπὶς ΠΙαπα 1ρ5ῖ 511. 

οδίοπάθης ΓΟΓΠΙΟΣΙΠΙ Υα]ά6, 5οἆ ο[επηϊπαίαπι [αυπππσπε, 

Ῥα]πίαίία, ἱπαιί, βα5 ΜΙό πεις. Τί Ώεπποπας, Ῥήἱομες, 

η, αἱ {ο ἀϊρηις., οἱ πια(τῖς. δἰπλ]]ῖς. 

19. Ογπῖοαπα λατ ΤΠ απδί Ρε]]ο ΡΙοδορΠαΠίεΠα, ΠΟΠ 

Ἠοποταίμπα, αποά. ΠΠ ποππεῃ θταί, 5εᾷ Ατοοιαιμι γοσατί 

νο]οβαί. 

20. Ἰπίογγοραπία φποᾶαπ απἲς 1ρδῖ βπῖς Γο]ο]ία[ἰς νιάε- 

τοίςτ, Φο]απα Γεἱέσσπα, αἲί, ἸῬεγΗπα : 1ο γετο ἀῑσεπία» 



11 3994 - 396) 

. Δ .. ΙΙ ) 

ἐκείνου δὲ απδεντας πολλοὺς υς εἶναι, .Ἀλλ 

ἐχεῖνον, εἶπε 

ἐλευθέρο 
μη - 
ἐλπίζοντά τι μήτε δε- 

9 0 δἲ - 

διότα: ὁ δὲ. Καὶ πῶς ἂν, ἔφη, τοὔτότις δύναιτο; ἅπαν- 

τὸ πολὺ τούτοις δεδουλώμεθα, Καὶ μὴν εἰ 

» νομίζω τὸν μήτε 

Ελα 

εἶπε, τὰ τῶν ἀνθρώπων , πράγματα, εὕ-- 

Π ὕτ' ἐλπίδος οὔτε φόθου ἄξια, παυσομένων 

ύντως καὶ τῶν ἀνιαρῶν καὶ τῶν ἠδέων. 

ο]. Περεγρίνου ὃ δὲ τοῦ Πρωτέως ἐ ἐπιτ 
ΣΑ Ξ Δ ο) ] - 3 , 

α τὰ πολλὰ χαὶ τοῖς ἀνθρώποι 
ΕΕ Εξ 

» Δημῶναξ, οὗ χυνᾶς, 
τα ρμίσις 

» οὐκ ἀνθρωπίζεις. 

ιμῶντος αὐτῷ, 
3 γ ς προσεπαιζε, 

3 , ἀπεκρίνατο, ε- 

. Καὶ μὴν καὶ φυσικόν τ 55 τινα περὶ τῶν ἀντιπόδων 
ο άκρτσς 

διαλεγόµενον ἀναστήσας καὶ ἐπὶ φρέαρ ἀγαγὼν καὶ 
5 / 

δείξας αὐτῷ τῷ τὴν ἐν τῷ ὕδατι σχιὰν Πρετο, Τοιούτους 

ἀντίποδας εἴναι λέγεις: 
Ὕ , ο εν, 
Ἀλλὰ καὶ μάγου τινὸς εἶναι λέγοντος καὶ ἔπῳ- 

ειν ἰσχυρὰς, ὡς ὑπ αὐτῶν ἅπαντας ἀναπείθειν 
ο 

χα ο πε αὐ τῷ ὁπόσα βούλεται, Μὴ θαύμαζε, 

α µότεχνός εἰμί σοι, καὶ εἰ βούλει, 
ος Δ ΕΑ] .. δ 

αν χαὶ ὄψει µε διὰ 
: 

ο. του φαρμάκου 

οσον 
μιᾶς ἐπῳδη 

ποσα 
πείθοντα αὐτὴν δοῦναι µοι τῶν 

4 ν νὰ 

ἄρτων, αἰνιττόμενος τὸ νόμισμα ὡς τὰ ἴσα τῇ ἐπῳδῃ 

δυνάμενον. 
΄ ΄ 3 / 

54. Επεὶ δὲ Ἡρώδης ὃ πάνυ ἐπένθει τὸν Πολυ- 
ο ””/ 

δεύκην πρὸ ὥρας ἀποθανόντα καὶ Ίξίου ὄχημα ζεύων- 
-. ο σθαι αὐτῷ χαὶ ἵππους παρίστασθαι ὡς ἄναθησομένῳ 

χαὶ δεῖπνον -παρασκευάζεσθαι, προσελθὼν, Παρὰ Πο- 
ας 

λυδεύχους, ἔφην χοµίζω σοί τινα ἐπιστ' τολήν. Ἠσθέντος 

ἐχείνου καὶ οἰηθέντος ὅτι κατὰ τὸ κοινὸν χαὶι αὐτὸς 

συντρέχει τοῖς ἄλλοις τῷ πάθει αὐτοῦ, καὶ εἰπόντος, Τί 

οὖν, ὦ Δημῶναξ, Πολυδεύκης ἆ ἀξιοῖ; Αἰτιᾶταί σε, ἔφη, 
ας Β τς 

ηοη προς αὐτὸν ἄπει, 
κ -. ΄ υ. 

Ὁ δ᾽ αὐτὸς υἱὸν πενθοῦντι καὶ ἐν σχότῳ ἕαυτον 
κ , 

καθείρξαντι προσελθὼν. ἔλεγε μάγος τε εἶναι καὶ ὀύνα-- 
5 ] -” κ” μ Υψ 3 / . -” 

σθαι ἀγαγαγεῖν τοῦ παιδὸς τὸ εἴδωλον, εἰ µόνον αὐτῷ 

ρεῖς τινας ἀνθρώπους ὁ τοςις ζ 

πενθηκότας" 

α ῃ 
μηοξνα πωποτε Πε- ὀνομάσε τε 

”ν δἲ ΦἹνονι ἂν 5 
τι πολυ οξ ἐχείνου ενόοιασαντος χαι απο- 

ροῦν τος ---- οὐ Ὑὰρ. εἰ] ο -- ος εἰπεῖν τοιοῦτον --- 
σ- : 

τ', ἔφη, ὦ γελοῖιε, μόνος ἀφόρητα πάσχειν νομίζεις 

µηδένα ὁρῶν πένθους ἄμοιρον; 

ἐπὶ 
- 

τ 5 Έφη» 

Μαὶ μὴν κἀκείνων καταγελᾶν ἠξίου τῶν ἐν 

ταῖς ὁμιλίαις πάνυ ἁρχαίοις καὶ ξένοις ὀνόμασι χ χρω- 

μένων' ἕ ἐνὶ γοῦν ἐρωτηθέντι ὑπ) αὐτοῦ λόγον τινὰ καὶ 
βαττικῶς ἀποχριθέντι, Ἐγὼ μέν σε, ἔφη, ὢ ἑταῖρε, 

γῦν ἠρώτησα, σὺ δέ µοι ὡς ἐπ᾽ Ἀγαμέμνονος ἀποχρίνη. 
97. Ἐἰπόντος δέ τινος τῶν ἑταίρων, Απίωμεν, Δη- 

μῶναξ, εἲς τὸ Ἀσχκληπιεῖον χαὶ προσευξώµεθα ὑπὲρ 

ποὺ υἱοῦ, Πάνυ, ἔφη, κωφὸν γη τὸν Ἀσχκληπιὸν, εἰ 
μὴ δύναται κἀντεῦθεν ἡμῶν εὐχομένων ἀκούειν. 

Ἰδὼν δέ ποτε δύο τινὰς φιλοσόφους χομιδῃ ἆπαι- 

δεύτως ἐν ζητήσει ἐρίζοντας καὶ τὸν μὲν ἄτοπα ἔρω-- 

τῶντα, τὸν δὲ οὐδὲν πρὸς λόγον ἀποχρινόμενον, Οὐ ὃο- 

χεῖ ὑμῖν ἔνη, ο] φΏοι, ὃ μὲν ἕτερος τούτων τράγον 
ο) 
ἀμέλγειν, ὁ δὲ αὐτῷ κόσχινον ὑποτιθέναι; 

(ΧΧΥΠΙ. ΡΕΜΟΝΑΧ. ομ 28: 981 

. πππ]ίος Πρθγος οσα: Δί οσο, ἵπαυΙ, Π]απι ρυΐο, αὐ] ποσο 

| φρετοί απἱσαπαπῃ, πε(ιε ππείπαί. Τ16, ΕΙ αποιποάο, πας, 

ααῖς Ἱ]αᾶ ροςςῖἑ2 οηπες εμῖτη πέρ]ατίπάπα Ἠΐσες γεῦης 5ου ν[- 

πας. Ουῖη 5ἵ ροιςρῖοίες, τοδροπα[ξ, γε Ποππῖπαπα, ἄερτο- 

Ἰεπαες Ί]ας ποιο 5ρε πεΠπε ππεία ἀῑσηας, απππι ἀθδηνα 

5ἰπί οπηπΙπο ππο]εσία ρα{{ου εἰ ποπηάα. 

. Ῥετοστιπο Π]ο Ῥγοίθο Ἱποτοραπίε 1ρ5ίΠ1, απο παπα 

πάρτεί αἴπαο αἠπάετεί Ἰοπηϊπ]ρας, ας ἀῑεεπία, Ώεπιοπας 

ΠΟΠ ασῖς 6ΆΠοπῃ (0ψπῖσιππ), τεεροπᾶ1έ, Ῥετερτῖηθ6, ΠΟΠ ααὶς 

ΙοπήΙπεΠ] 1 

93. Ῥ]γδίομπῃ αἆθο 4πεπάαπα, ἀδ απροάἴρας ἀῑεριίαη- 

(επι, εχοϊανΊ, οἱ αἲ ραΐεππι ἀεάποίο οδίεπάΙί ἵπ ασια 

ππῃγαπη, Ιπίθιγοσαης : Τα]ες ἴσίίαγ αἷς οσο απἰῖροᾶας 5 

93. Ἐἴαπι παπι αΠααῖς π]ασαπα 56 ε5ςθ ἀῑερτεί οί εαῖ- 

πηῖπα Ἠαβετο ροίεπ[ϊςείπια, ααἴθας Ρρει5ααἆστε Ρο55εί οπηῃῖ- 

Ῥα5, αὲ ρταΡρετεπέ 5Πθὶ απαοπππ(Πε τε]]αί : ΧοΙϊ αἀπιταν!ς 

Ἰπηπῖές παπα οἱ οσο ατίῖς έπα 5υπα : δἱ, ςἳ νὶ5, 5ε(εΓε αἱ 

Ραπυπα τοπαΠ(τῖσρπα, εἰ γάερῖς ππο πιθ οἈγπίπε εἰ ραυνίηο 

ᾳποάαπα ΥΕΠΕΠΟ Ιπάπεθτα Π]απα τί Ράπεπα πηῖηῖ ἀεί : 

πιμΠα Ιπάῖσαπς, επ]ας εαάεπα ας» οατηι]ηϊς τὶς εςςεῖ. 

η τη- 

94, Οπαπι Ηοτοάος Π]α οο]εβοιτίπιας Ῥο]ίασεπι ΠΠ Ἱή- 

ποτοῖ απία ρηὐεγίαίοπα ἀείαποίαπα, ΙαῬετείαας οΙΓταπα. 11 

Ίαηςῖ, οἳ εηπος αξίατο {απαΙαΙΏ 6ΟΠΞΟΒΗΞΙΤΟ, εἰ 6ΦΠαΠι 

Ρανατί, ἀεεθἀθῃ», Α Ῥο]αοσε, ἱπαπῖξ, αἴἴετο ΕΡί ερἰςἰοἰαπη. 

Ῥε]εσίαίο απίοπα Π]ο, αἴαπο ρυίαπίε, Ρτο οοπαπιαη Γε]αιιο- 

τη ΤΑΠΟΠΕ, αἱ 1ρ5ύπη 5πο »αΏσογνίτα ΠΠΟΤΡΟ;, ἀῑσρηίθαιο : 

Οµῖά ε/σο, Ώαεπιοπαςκ, Ῥο]]αςκ πιαπάαί 5 Αεοισαί ἴ6, ἱπασ]ϊ, 

ααοἀ πο ]αΠ1 αἆ ἵρβυπῃ αῦεας. 

Ίάεπι Ἰασεηίά ΠΠαπα, αἱ ἵη {επεῦτῖς 56 εοπε]αἀεπίῖ 

αοσεᾶεῃς ἀῑκΙί ΠιασΙΠῃ 5ο 6556, δὲ Ῥο55ο 1ρ5ῖ ετοσατο ΠΗϊ 

ἩπΙΡΓαΠΙ, πποᾶο 5Ώῖ ίτες αποξάαπα Ποιηῖπες ποπηϊπατεί, απὶ 

ΠΕΠΙΙΠΕΠΙ ππαπαπα Ιαχετῖπί, Μι]ίαπι απἴεπι ]ο ἁπριαπία 

αἱ Ἱατοηία (πεπιο οπῖπι Παμεραί, ορίπος, άπθπῃ {αἱοίῃ πο- 

ππατοί), Ταπα α. Ιπαπ]ξ, τἰάῖσα]α, εοἶαπῃ {6 Ιπίο]ογαβί]ία, 

Ρραΐἴ ατυΏκατῖ5, απ πη {αππεπ εχρετίεπα Ἰαοίας γ]άθας πειηῖ- 

πεπι» 

26. Εἰίαπι Ίος τῖσα 5οἰεῦαί εκοῖρετε, απ ἵπ οοηβτοςςί- 

Ῥα5 π{εγεπίαγ απ]απα[ῖς οπιηῖπο Ρρετερτϊηῖξαπε ποσαβη]ῖς. 

Ὀηϊ εισο Ιπίθιγοσαίο α 58 αἰαιῖά , οἱ 5Ἴργα πιοάυπα Αίῑῑεε 

ταςροπάεπίῖ, Ἐαπάεπι {6 Ίαπι πιπο, Ἱπασῖέ, ΙΠπίεγγορατ! : 

αἲ ἵα πμ ἑαπαπᾶπι 548 ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠΘ τεςροηάθς. 

37. Ῥϊεεπίε 5οάα[ίαπι αποάαπα, ΑΏθαππας, Ώδπποπας.,, ἵπ 

«Ἐφοπ]αρίϊ, αἳ οτεπια5 Ῥτο Πο, Ὀ[ααε, Ιπαπῖέ, 5ατά σα 

Ιπάϊεας Ἐκου]αρίαπα, 5ἱ ποῃ Ῥοΐεςί Πίπο οῖαπι οταπ{ες αἲι- 

ἀϊτε. 

285. ΥΙάεῃ5 αἰᾳααπᾶο ἆπος αποξάαπη ΡΙΙΙΟξοΡΙΊΟ5 οΠΙΠΙΠΟ 

Ἰπάοεῖα ἵπ ἀἱκρηίαίίοπε οοπίεπάετε , εἵ αἰίεγαπῃ αυἱόοι αΏ- 

ςητάα Ἰπίδιγοσατα, αἰίεγαπι ΠΙΠΙΙ αποά αἆ τοπι [ασεγείῖ τε- 

«ροπάετε, Νοηπο γἰάείατ γοβῖς, ἴπαπ]έ, απι]οῖ, αἰίθι. ου 

| πμ]σεγε Ἰήτουπη , αἱίετ ογἴῦγυπα οἳ 5ρροποτε 
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π Ὃ ορ ιρρος ἶ τοῦ Ἠεριπατη: ικοῦ μέγα Φρο- 909, Ἀγαθοχλέους ὃ δὲ 
τῶν διαλεχτι- νοῦντος ὅτι µόγος αὐτὸς ἐστι καὶ πρῶτος 

κῶν, ἔφη, Καὶ μᾶν, ὠ Ἄγαθόκλε ις, εἰ μὲν πρῶτος» 

οὐ μόνος, εἰ δὲ μόνος, οὐ πρῶτος. 

90. Κεν γου δὲ τοῦ ὑπατικοῦ, ὁπότε διὰ τῆς Ἑλ- 
η 

λάδος εἲς τὴν Ἀσίαν ἀπήςι πρεσθεύσων τῷ πατρὶ, 

πολλὰ χαταἸέλαστα καὶ λέγοντος καὶ ποιοῦντας, ἐπειδὴ 

τῶν ἑ ταίρων τις ὁρῶν ταῦτα ἐ ο αὐτὸν µέ έγα κάθαρµα 

τας Μὰ τὸν Δύ, ἔφη ὅ Δημῶναξ ξ. οὐδὲν μέγα. 

Καὶ ο λοόν δέ ποτε τὸν φιλόσοφον ἰδὼν 

ο ον τῶν το ἐξελαύνοντα - ἤδη δὲ Ν 
ετα 

ο ανψδ. 
ἀπῃει 

/ 
σόµενος ---- 

μετάπεμπτος ὡς ἐπὶ παιδεία τῷ βασιλει συνε- 

Προσέρχεται, ἔφη, ὅ Ἀλπολλώνιος χαὶ οἳ 

Ἀργοναῦται αὐτοῦ. 

δο, Ἄλλου δέ π 
Ψυχὴ δοκεῖ εἶναι» Ἀθάνατος, ἔφη, ἀλλ᾽ ὡς π πάντα. 

95. Περὶ μέντοι Ἡρώδου ἔλεγεν ἀληθεύειν τὸν Ηλά- 

τωνα φάμενον οὗ μίαν ἡμᾶς Ψυχὴν ἔ ἔχειν: οὐ γὰρ εἶναι 

τῆς αὐτῆς Ψυχῆς Ῥηγίλλαν καὶ Πολυδεύκην ὥς ζῶντας 

ἔστιᾶν καὶ τὰ τοιαῦτα μελετᾶν. 
84. ᾿Ἐτόλμησε δέ ποτε χαὶ Ἀθηναίους ἐρωτῆσαι 

δημοσία τῆς προρρήσεως ἀχούσας, διὰ τίνα αἰτίαν 

ο εις εποὺς βαρθάρους χαὶ ταῦτα τοῦ τὴν τελετὴν 

αὐτοῖς Καταστησαμένου Εὐμόλπου βαρθαάρου καὶ Θρα- 

3 / 3 2”. ”υις 
ειεροεου εἰ ἄθάνατος αυτῷῳ η 

κὸς ὄντος. 
.. -. λα -ω 

35. ᾿Επεὶ δέ ποτε πλεῖν μέλλοντι αὐτῷ διὰ χειμῶ- 
νος ἔφ Ἴ τις τῶν φίλων, Οὐ δέδοικας μὴ ἀνατραπέντος 

τοῦ σκάφους ὑπὸ ἐχθύων ̓παταθρωθῆς» Κάτ᾽ οὐκ ἀγνώ- 
µων ἂν εἴην, ἔφη, ὀχνῶν ὑπὸ ἴχθύων καταδασθΏναι 

ος , 
τοσούτους αὐτὸς ἰχθὺς καταφαγών; 

ῥ 
86. “Ῥήτορι δέ τινι κάχιστα µελετήσαντι συνεθού-- 

3 - Δ 1. [ο -” ολ 3 / 3λ λ 

λευεν ἀσχεῖν καὶ γυμνάζεσθαι: τοῦ δὲ εἰπόντος, Δει 
- τω. ν 9 Ἡ 

ἐπ ἐμαυτοῦ λέγω, Ἑϊκότως τοίνυν, ἔφη, τοιαῦτα λέ- 
μας κ 

Ύεις µωρῷ ἀκροατῃ χρώµενος. 4 8 
- σ / εὸ μα 3 ο 

87. Καὶ µάντιν δὲ ποτε ἰδὼν δημοσία ἐπὶ μισθῷ 
κο λ 

μαντευόµενον, Οὐχ ὁρῶ, ἔφη, ἐφ᾽ ὅτῳ τὸν μισθὸν ἅπαι- 
«. ο με πο ο ο ος, δυνά εο  3 ν 

τεῖς' εἰ μὲν γὰρ ὡς ἀλλάξαι τι δυνάµενος τῶν ἐπιχε- 
/ 2 / 3 ο ς ’ Ἂ λα. 3 Αλ ς 

χλωσμένων, ὀλίγον αἰτεῖς ὁπόσον ἂν αἴτῃῆς, εἰ δὲ ὥς 
ον {ην ο ο / ’ α/ --- κ ο. 

δέδοχται τῷ θεῷ πάντα ἔσται, τί σου δύναται ἡ μαντική» 
ο παπα . σος - 
38. Πρεσθύτου δέ τινος Ῥωμαίου εὐσωματοῦντος 

Τη -ω Δ / νο γ. 

καὶ τὴν ἐνόπλιον αὐτῷ µάχγην πρὸς πάτταλον ἐπιδειξα-- 
3 ο. Ὀ να η µένου καὶ ἐρομένου, Πῶς σοι, Δημῶναξ, μεμαγῆσθαι 

ἔδοξα: Καλῶς, ἔ ἂν ξύλ ὃν ἀνταγωνιστὴν ἔδοξα: Καλῶς, ἔφη, ἂν ξύλινον τον γωνιστὴ 

ἔχης. 
ΔΝ / ο 3 / 

99. ἸΚαὶ μὴν χαὶ πρὸς τὰς ἀπόρους τῶν ἐρωτήσεων 
/ { / αν 

πάνυ εὐστόχως παρεσχεύαστο: ἐρομένου γάρ τινος ἐπὶ 

Χλευασμῷ, εἰ χιλίας μνᾶς ξύλων οσο ὁ Απμὸ- 

ναξ, πόσαι μναῖ ἂν καπνοῦ Ὑένοιντο» 5 Ἀτῆσον, ἔφη, τὴν 
σποδὺν, καὶ τὸ λοιπὸν πᾶν χαπνός ἐστι. 

τς, , 40. Πολυθίου δέ τινος, χομιδῆ ἀπαιδεύτου ἀνθρώ-- 
λ -ω που καὶ σολοίχου, εἰπόντος, Ὁ βασιλεύς µε τῃ Ῥω- 

/ . ; π -ό 
µαίων. πολιτείᾳ τετίµηκεν: Ἠΐθε σε, ἔφη, Έλληνα 
ες ε ες : 

μᾶλλον ἢ Ῥωμαῖον πεποίηχεν. 

: 

Ἰδὺ ο - μα ” , κ .ω / 
οων ος τινα των Ευπαρυφων επι τῳ πλάτει 

ΧΧΧΝΠΙ. ΔΗΜΩΝΑΝΚΤΟΣ ΒΙΟΣ,29- 41. (1: 987 - οδό 

29. ΑΡαΐμιος]ε Ρεηήραίείῖοο β]οπῖαπίε, 5ο]απη 5ο οἱ ΡείπηΠὸ 

οσο ἀἰα]εοιίοοναη, Οἷη ἔα, Ἱπαα]έ, Ασαΐμου]ος, 5ἱ απἰάσιν 

ΡΙΙΠΙΗ5, ΠΟΠ 50115: 5ἳ Υ6ΓΟ 5ο]α5: ἨΟῃ ῥγίπ]ης. 

90. Οείμεπο εοης]αι1, 4Π1Π1 ρες αταεἶαπα ἵῃ Αδίαπη ρευ- 

ποτεί Ἱοραίας ραΐτί ζαἱαγας, τιάῖοσ]α πηυ]ία οἱ ἀῑεεπίο οἱ {α- 

οἴοηία: αἴᾳπο 5οάαΠαπα ἱρδίας πο απὶ Ιξία γίάργος, ᾱἵ- 

εεηίθ ΠιασΠΗΙΗ 6ΗΠΙ ΡΙΙΡΑΠΙΕΠΙΙΠΙ 6.εε : Ἠεά]ας Παϊως, 

πᾳπ]ξ Ώδιποπας, πΙασΠΙΠΗ Πα]. 

91... Αροοηίαπι αλαπαπᾶο Ρ)ή]οδοριαία 4ππα. γίάρτει 

πια] 5 ο1πῃ ἀῑδο]ρι]ῖς εχειπίεΠα (1ραί απ{επα ατοοςδίας, αἱ 

πης(ΠαΠοπῖς «αη5α 1 Ἰπιρεγαίογε ε5δεί), Αεσθαϊΐ, Ἱπαυϊς, 

ΑΡροῄοπίας οπα 5αῖ5 ΑΓαοπαιῖς. 

3». Ἰπίεγγοδαπία αο αίταπι Ἱπππιονία]!ς ΠΠ τιάραίας 

απίπια, Πηππογία]ϊς., ἹπαπΙέ, 56ᾷ αἱ οπηηία. 

39. ο Ηετοᾶα ἀῑεσραί, ΥογΙπα ἀἴσργο ΒΙαίοπεΠι», ΤΟΠ 

ἩΠαΠ} Πο5 αηϊπιαπα Ἰαβετο : ηθ(αε επῖπι ο]αξάσπηῃ εξςθ αΠῖ- 

πια, Βεσ]]]απ οἱ Ῥο]ασεπῃ (πποτίαο5) αἱ τῖγεπίος οοπν]ν]ο 

εχείρεια, οἱ {αἰῖα ἀασ]απ]α:θ. 

94. Απδις εί αΠαπαπάο εἴῖαπι ΑίΠεπΙεηςες ρα η]ῖος Ιπίογ- 

τοσα16, απθ]ία 5οἰεπηῖ ἀσπηπΠαίίοηε, Ρτορίος απαπα οαι]- 

5απ εχε]αάσηί 5αοτί5 Ῥατβατο5, Ἰάᾳπ6, (παπι σοηςεαθτῖε 

Ἠ]ί5 Πηἱεῖα Ἐαππο]ρα5, Ραϊβαγι5 ο Τητασία, 

36. ΟυυΠ1 πανΙσαίατο Ῥεγ ἨΙεπ]επα ἀἰσθιαί απαϊοογατη α- 

ααῖς, ΧΟΠ πηεἰαῖς πο ΕεΥείξο παν]σίο ἀογοτοτῖς α Ρί5οβας» 

Ταπῃ ποῦ ἱπσταία5 Γαοπίπ, Ιπαπί, 5ἳ στανατογ οοπςπηῖ ἃ 

Ρϊδοίρα5, ααῖ 1ρ5ε πιπ]{ο5 αἀθο Ρίδοες 5ίσπι ερι]αίας2 

96. Ἠ]είονϊ οπϊάαπῃ Ῥεςξῖπιο ἀεε]αππαπίΙ σοηςα]οραί οχοί- 

οτε 56 εἰ πιεβΠανῖ : ος απίοῦα ἀῑεεπία, ΘΕΠηΡεΣ αριᾶ ππε 

ἀϊοο; Χο Ιθίίαν πίταπι εδί, Ἱπαυ]ί, {αιία {ο ἀἴσσγα, απ 5ἰυ]- 

{απα αἆθο ααάίογθπα αἀμίροα». 

37. Εϊνϊπαίοτεπι νἰάεης ρηβ]ῖοο αοοθρία πιετοεᾶε ἀῑνῖ- 

παπίθια, ΝοΠ ίσο, ἱπαπῖέ, Ῥγο ατα 6 ΠΠεγορεπη Τοδρείας: 

κΤθπία, αἱ αῖ πππίατθ αἰἰααῖά ροσδῖς 4ο [α815, ραταπα π]ηο]ς 

οχῖςῖς, απαπίπΠποαπη(θ θχῖσαςΣ 5η Υειο αἱ ἀεοτείαπα ἆεο 

εδί, ῖο οταπέ οπηπία, {πα απῖά ρτοάεςί ἀῑνΙπα1ο 2 

38. Β0π6 (ποάαπι Βοπ]απο, εογροτί5 Ῥεπο οπγαίΙ, αγΠ]ᾶ- 

{αι 1ρ8ῖ ΡΙσηαπη αἆ ρα]άπα οδίεπάεπία, αἴᾳπο Ιηζεγτοσαπίε, 

Φποπιοᾶο ΠΡΙ, Ώεπιοπαχ, Ῥαρηᾶ55ο γΙάεο;» Ῥγῶσ]αία, ἵῃ- 

απῖες Πσπειπη ἳ Ποδίθπα Παραογίς. 

390. Ἐδαπι αἆ ἀῑβίο[]ες αῶ5ίῖοπες ασα{ο αἀπιοάμπα ραΓα- 

{5 ογαί.. Ῥοες Ἰαάϊρηίαπι οπίπα Ἰπίοιτοραπίο απούσα, 5ἱ 

πηῖ]]ο πιῖπας ΙἰσηογΙπι 6ΓΘΠΙΑΥΟΤΟ, Ώειποπαν, αποι 1βῖ παπα» 

Γιππῖ Εαοηϊπέ2 Αρρεπάς, Ιπαιί, εἴπεγος; τοϊζφ παπι ΟΠΙΠΘ 

ΓΗΠΊΙ5 ε»ί. 

40, Ῥο]γρίο οπίάαπι Ἱπάοσίο μ]αιο Ἰοπηηϊ εἰ τῖήοςε Ίο 

ααθηῖ, απαΠῃ ἀἴσστεί : Ἱπηρογαίου Βοι]απα πο οἴν]αία ἨοΠο- 

τανΙί τ. Ὀδπαπι, Ἱπαπῖέ, ταση {ο ροίῖας απαπα Ποιρᾶ- 

η πι Γοοςδοί ! 

41. Ου πἱη ργαἑεχίαίπη αἰἴαεπη γὶαϊςεεί ΙαΗαάἶπο εἶδγί 
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τῆς πορφύρας μέγα Φρονοῦντα, λύψας αὐτοῦ πρὸς τὸ. βαροιβίομίοπι, αἆ απΓοπα ἠ]ίας ἱπολΙπαίας,, οἱ ΡΓΕΙΕΙΡα Υοξία 

οὓς καὶ τῆς ἐσθῆτος λαθόµενος χαὶ δείξας, Τοῦτο μέντοι, οβίεησα(πε, Ἠαπο απ]άεπα, Ἰπαπ]έ, απίε {6 οσῖς σοείαµα, 

ἔφη, πρὸ σοῦ πρόθατον ἐ ἐφόρει καὶ ἓν πρόθατον. αἱ ογαί ονῖς. 

4». Ἐπεὶ μέντοι λουόμενας ὤχνησεν ἐς τὸ ὕδωρ 4». Τα Ῥαἶποο απ] Ἰπστεςῇ Τη [ογυοπίθπα αΠπαΠ1 οΙΠΟΙ«ΓΟ- 
τοί ἴν, εἰ αἱ Επιίάσνη αλα] αοοασατοί, Ρίο πι ηί, ἵπαῖ, ἂπ 

Εἰπέ µοι, ἔφη, ὑπὲρ πατοίδος αὐτὸ πείσεσθαι ἔμελλον; [. Ῥτο ρα[εῖα Ἠος κα ίέα τς θΓαΠ12 

Ἐρομένου δέ τινος, Ὁποῖα νοµί Γ-ᾱἲ. Πποιροσαπία αποᾶαπα, Οπἷά ρηίας ασὶ αριᾶ Ἱη[οιας ο 

δου: ως ονα » κάχετ ἐν σοι μαιλος | Εχερροία, ἱπαπῖέ, ἴπᾶς ΕΡῖ γεςοιῖβαπι. 

ζέον ἐμθῆναι; καὶ ἠτιάσατό τις ὧς απ 

44. Λάππείο ομἱάαπη , π]α]ο ροείῶ, 4ααπά ἀἰσεγοί 5ο ρα 

ς διαθήκαις α.56 ερίσταπιπηα υπίας τοιδας, αποᾷ {οξίαππεπίο Παςδίςςοί 
ρ ρ. ” 

ος μονόστιχον ἐπί Ὕραμμα, ὅπερ ἐν τα 

μις ευχεν ἐπιγραφῆναι αὑτοῦ τῇ στήλῃ οὗ γειρον | 5α0 εοἰαπιε]] φερια]οί Ιη5οηβῖ : 5εᾷ απἷᾶ ρτοβ/θαί {ρβιπι 

δὲ καὶ αὐτὸ εἰπεῖν, / Ῥοπο:ε, 

Ταΐῖα λά6᾽ ᾿Αδμήτου ἔλυτρον, βῇ δ᾽ εἰς θσὸν αὐτός --- Τεττα οαρο Αἀπιείϊ αἰτίοα]απα, ἄθιις εχἲί 1ρ5ε 1 

γε ελάσας εἶπεν, Οὕτω καλόν ἐ ή ὦ Ἄδμητε, τὸ ἐπί- ποιες 3 ἀάσυ πα εδί, ο Αἀπιεία, ορίσταπηπηα., 

γραμµα ὥστε ἐβουλόμην αὐτὸ ἤδη ἐπιγε Ὑράφθαι, αἱ τε]ῖπι Π]αά Ίαπα Ιπςοτίρίαπῃ 6556. 

Λ5. Ἰδὼν δέτι τις ἐπὶ τῶν σκελῶν αὐτοῦ οἷα τοῖς γέ- 45. Υἱάεπς ασαῖς π ογαθης Πμης, σπα[ία {6γ8 5ο]επί 

ρουσυ ) επιεικῶς γίγνετ τος, ἤρετο » Τί τοῦτο, ὦ Αημῶναξ: αεσ]άθ[ε 5οηἴβας, τοσαναί : Ἐσηπῖά Ίου, Ώ6πιοπαχ 5 Π]ο 5Ώ- 

ο µειδιάσας, Χάρων µε ἔδαχεν, ἔφη. τἰάεης, ΟΠατοπ, Ἰπαυί , π1ο πποπηοτα[ξ. 

46. Καὶ μέντοι καὶ Λακεδαιμόγιόν τινα ἰδὼν τὸν 46. Ταεεάρποπίαπα (αοπᾶατη απ γἰάϊςεεί Πασο]ίς οςς- 
ατὗτοῦ οἰκέτην Παστιγοῦντα, Παῦσαι, ἔφη, ὃμότιμον ἀετε 56ΓγΗπη, Ὠεδίπα, Ἱπαπῖε, ραγεπα ΠΡ Ἰοποις τοᾶσθγο 

Βυτοῦ τὸν δοῦλον ἀποφαίνων. εσυ. {πη]. 
2 λ / 3 Φ η ' «Ἡ. Δανάης δύτης πρὸς ν ἀδελγὸν δίκην ἐχούσης, | νι Ὀποραμα δν «ία Παιτρα αμμαν Μαμαί: 

Κρίθητι, ἔφη, οὐ γὰρ εἰ Δανάη ἡ Ἀκρισίου θυγάτηρ. (π]ιάϊσα{1) Εῑία. 

Μάλιστα δὲ ἐπολέμει τοῖς οὐ πρὸς ἀλήθειαν, 48. Μακίπιε απ[οπα Ἱπιρασηαβραί απῖ ΠΟΠ Υεγθ, 5εᾷ ορίεη- 

ἀλλὰ πρὸς ἐπίδειξιν φιλοσοφοῦσιν. να Ίοῦν ἴδὼν {αἰϊοπίς οἄδα ΡΙοδορμιατεπίατ. Ὅπαπι οπἷπι γῖάρης ΟΥ- 

ποσα Ῥαλίαπα απϊάεπα Ἰαβεπίθπη ασ Ῥοίαπῃ, {ο εἶάνα 

απίεπι Ρἰ5]]απα, να]άς οἸαππαπίοπα, ἀἰοεπίοππαπθ 5ο ΑΠί- 

ἰμεπίς οἱ Οταίοίῖς εἰ Ρἱοσεπίς απ]απα, Χο πποπϊ, 1- 

Κυνικὸν τοίθωνα μὲν καὶ πήραν ἔχοντα, ἀντὶ δὲ τῆς 
νε οτι - / ος 2 / 

βακτηρίας ὕπερον, κεχραγοτα χαι λέγοντα ὅτι Ἄντισθέ- 

νους καὶ Κράτητος χα) Διογένους ἐστὶ ζηλωτὶς, Μὴ 

Ψεύδου, ἔφη, σὺ γὰρ Ὑπερίδου µαθητὴς ὢν τυγχάνεις. απ] ές {α οπῖπι Ἠγρει]αϊς (ρὶςέίαγι1) ἀϊξαῖρι]ας ο5. 

᾿Επεὶ μέντοι πολλοὺς τῶν ἀθλητῶν ἑώρα καχο- 49. Οπή πηπ]ίος αἰ]οίαγαπα γ]άοτοί πια]ο ρΗσησηίος οἱ 
μαχοῦντας καὶ παρὰ τὸν νόµον τὸν ἐναγώνιον ἀντὶ τοῦ | οοπίτα Ίεσοπη εεγίαιηϊηῖς Ίοσο ραπιοιαΕᾷ πιογᾶσηίες,, Ἠαιιά Ἱη- 

παγκρατιάζειν δάχνοντας, Οὐχ ἆ ἀπεικότως, ἔφη, τοὺς | Ἱαπα, ἴπααίε, Ποάίθτηος αἰῃ]είας 5υῖ 5οσίαίογος Ίθοπος αὐ- 

νῦν Αθλητὰς οἳ παρομαρτοῦντες λέοντας χαλοῦσιν. Ρε]]απ. 
80. αλστεῖον δὲ κἀκεῖνο αὖτ οὃ χαὶ δηκτικὸν ἅμα τὸ 50. Παρίάππα 5απθ Π]αᾶ ᾳποᾳπθ Τροίας εἰ πποτᾶακ ςἴπι] 

πρὴς τὸν ἀνθύπατον εἰ ρημένον: ἦν μὲν γὰρ τῶν πιτ- | αἆ ργουοηςα]επι ἀῑσίππι. Ἐταί οπίπι Π]ε οκ ϱο ἨΙΠηΘΤΟ, 
τοιῤμένων τὰ σχέλη καὶ τὸ σΏμα ὅλου, Κυνικοῦ δέτι- | ααὶ ονπτα ασ ἰοίππα οοτρι5 γεΠετεί. Ογπίςο ἄΠίεΠῃ απο- ιν 
νος ἐπὶ λίθον ἀναθάντος καὶ αὐτὸ τοῦτο κατηγοροῦντος | ἆαπι αποεπεπίε ἵπ Ἱαρίάοπι, αίαπε Ἰᾷ ἵρδαπῃ ἀεομδαπίο, 
αὐκοῦ οὗ καὶ εἲς χιναιδίαν διαθάλλοντος, ἀγανακτήσας καὶ | πποβίεππαπο Πας {ναᾶποσπίε, ἱπάϊσπαίας, ἀίτα]ίηια 11- 

Χάτ ασπασθῆναι τὸν Κυνικὸν Ἀελεύσας ἔμελλεν ἢ ξύλοις ι Ῥεη5 ΟΥπίοιπα, απί [α5ΐῦας οομίππᾶενε αιξ πππ]ίατο οχ/]ῖο 

σι υτρίή ειν ἢ χαὶ φυγῃ ζημιώσε ιν" ἀλλ ὅ γε Αημῶναξ Ραταβαί. Ἐοτίο απίεπα 5αρεγγεπίθης Ώδπιοπας ἀθργοοαίς 

Τ αρατυ(ὼν παρητεῖτο συ γγνώμην ἔχειν αὐτῷ χατά | οδε, γοπῖατη πί ΤΠ] ἆατοί, απἲ Ραΐγία απαάαπι Ογηϊοῖς Πρει- 

Ίνα πάτριον τοῖς Κυνικοις παρρησίαν θρασυνοµένῳ. | ἴαῖε Ίου αμδας οσσεί. Ῥίσοπίο γετο Ρτουοηδι]ε : ζαπι ᾳπῖ- 

ἱπόντος δὲ τοῦ ἀνθυπάτου, ΝΌν μέν σοι ἀφίημι αὖ- | ἄεπι Ἠλαπα ΠΡΙ ἀΠπη][ίο, 5ος δἱ η μοφίεγιπῃ ἴα]ο αὐἷά απκας 
τὸν, ἂν δὲ ὕστερον τοιοῦτόν τι τολμήση, τί παθεῖν | [αθηϊί, ᾳαἱᾶ ραῖῖ ἀἴσπις εσίδ Ώεπποπας , Τυπῃ ἄτορᾶςε Π]απι 

{ ἄξιός ἐστι; καὶ ὃ Δημῶναξ, Δρωπακισθῆναι τότε αὐτὸν | γε] /πθο, Ἱπαίί. 

/ χέλευσον. ι ππᾷ 

Ἄλλῳ δέ τινι στρατοπέδων ἅμα καὶ ἔθνους τοῦ 5. ΑΠΙ οπἰάαπι , ομί Ἱεσίοπαπη οἱ ργογἰηοἷα» τπακίπιορ ἵπι- 

μεγίστου τὴν ἀρχὴν ἐμπιστευθέντι ἐχ. βασιλέως ἔρο- | Ῥειαπι εοπιπηίςεΙπη Γαεγαί αἩ Ἱπιροναίοταε, ἱπίθγτοσαπίϊ 

μένῳ πῶς ἄριστα ἄρξει, Ἀόργητος, ἔφη, καὶ ὀλίγα μὲν | 4ποπιοᾷο οριίπηε ἱπηρετατοί , Τοςροπά1: : 8ἱ ποτ ἱναςοαεῖς δὲ 
ο λαλῶν, πολλὰ δὲ ἀκούων. Ίοσπατις Ραυζα, πηπ]ία τογο απᾶἶα». 

59, Ἐρομένῳ» δέτινι εἴ καὶ αὐτὸς πλαχκοῦντας ἐσθίου .52. Ἰηϊετγοσαπίε αποὔαπα, παπη θἱ Ίρ5ο Ρ]ασρπίας εἀετεί, 

Οἵξ οὖν, ἔφη, τοῖς μωροῖς τὰς μελίτ τας τιθέναι τὰ | Ῥαίαρηο Ἰαίίαν, παπί, 5(π]εῖς Γαγος ίγιαῖ αὐ αρίρις» 
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. ᾿ οτ 
σπα. Προς δὲ τῇ ΠοικΏη ἀνδριάντα ἴδὼν τὴν χειρ 

ἰκόνι χαλκῃ τε- ἀποκεκομμένον, ὀψὲ ἔφη ος εἰ 

τιµηκέναι τὸν Κυναίγειρο 

54. Καὶ μὴν καὶ Ῥουφίνον τὸν Κύπριον --- λέγω 

Σὲ τὸν χωλὸν τὸν ἐκ τοῦ περιπάτου ---- ἰδὼν ἐπὶ πολὺ 
- Β π- ο ζ., 3 5 

τοις ος ο ρρίώς »Οὐδέν εστιν, ἔφη, άναι- 

ξ τας Ξ 
ποτε ὃ να νώκος. ἔπιτ 

γυναῖκα χα 

Δ ο Φα ιλσ. ο υγ ας [ τοῦτο Φιλοσόφω ἀνδρὶ ἕτερον ἀνθ᾽ αὖ-- 
τη ς οος ολα 

τοῦ καταλιπεῖν τῃ φύσει, ἑλε ἠκτικώτ ατα πρὸς αὗτον 
9 ; ο δε 
ἀπεχκρίνατο, Οὐχοῦν, ὦ λος δός µοι μίαν τῶν 

ειῶν ἅμα συνε-- 
ο δν 

αιδύπυήσασ δαν, 

σαυτοῦ θυγατέρων. 

56. Καὶ μὴν καὶ τὸ πρὸς Ἕρμινον τὸν Ἀριστοτε- 

λικὸν ἄξιον ἀπομνημονεῦσαε- εἰδὼς γὰρ αὐτὸν παγκά- 

ιστον μὲν ὄντα καὶ μυρία καχὰ ἐργαζόμενον, τὸν Ἆρι- 
στοτέλην δὲ διὰ στόματος καὶ αὐτοῦ τὰς δέκα κατηγορίας 
ἔχοντα, Ἕρμινε, ἔφη, ἀληθῶς ἄξιος εἴ δέκα κατηγο- 

ριῶν. 
5τ. ᾿Ἀθηναίων δὲ σκεπτοµένων κατὰ ηλ ον τὸν πρὸς 

Κορινθίους καταστήσασθαι θέαν μονομάχων τ προελθὼν 

εἷς αὐτοὺς, Μὴἡ πρότερον, ἔφην ταῦτα, ὦ Ἀθηναῖοι, 

Ψηφίσησθε, ἂν μὴ τοῦ Ἐλέου τὸν του καθέλητε. 

58. Επεὶ δὲ εἲς ᾽Ολυμπίαν ποτὲ ἐλθόντι αὐτῷ 

Ἠλεῖοι εἰκόνα γαλκην ἐψηφίσαντο» Μηδαμῶς τοῦτο, 

ἔφη, ῶ ἄνδρες Ἠλετοι, μὴ δόξητε ὀνειδίζειν τοις προ- 

Ἰόνοις ὑμῶν, ὅτι μήτε Σωχράτους μήτε Διογένους εἷ- 

χόνα ἀνατεθείχασιν. 
59. χουσα δὲ αὐτοῦ ποτε καὶ τερὸς 

ἔμπειρον ταῦτα λέγοντος, ὅτι κινδυνεύουσιν ἄχρηστοι 

εἶναι οἳ νόμοι, ἄν τε πονηροῖς ἄντε ἀγαθοῖς γράφωνται; 
αμ 

οἳ μὲν γὰρ οὐ δέονται νόμων, οἳ δὲ ὑπὸ νόμων οὐδὲν 

-- ; 
τὸν των Υγομων 

ος ; 
Βελτίους γίγνονται. 

ο λς / ΄ [ὰ σα 5. 
60. Τῶν δὲ Ὁμήρου στίχων ἕνα δε μάλιστα, 

. 
Κάτθαν᾽ ὁμῶς ὃ τ᾿ ἀεργὸς ἀνὴρ ὅτε πολλὰ ἑοργώς. 

πα δν « ο θκήµ. 
Ἐπήνει δὲ καὶ τὸν Θερσίτην ὥς Κυνικόν τινα 

δημηγόρον. 

65. Ἐρωτηθεὶς ὃξ ποτε τίς αὐτῷ ἀρέσχοι τῶν φι- 
Ὢ α πν ν 

λοσόφων, ἔφη, Πάντες μὲν θαυμαστοὶ, ἐγὼ ὃ 

την μὲν σέθω, θχυµάζω δὲ Διογένην καὶ φιλῶ Ἆρί- 

στιππον. 
ΔΑ) σν ο ὁ -- [ὰ . Μ 

᾿Εδίου δὲ ἔτη ὀλίγου δέοντα τῶν ἑκατὸν ἄνοσος, 
νε αιει Εγ. , ο να ας ος. γ΄ 
ἄλυπος, οὐδένα ρεσεα τι ἢ αἰτήσας, Φίλοις γρήσι- 

3 / ΄ [ή . ο 

μον ἐχθρὸν οὐδένα οὐδεπώποτε ομες χαὶ τοσοῦτον 

ἔρωτα αὐτοὶ χαὶ ἅπασα 

ο η πενα μὲν τοὺς 

τΩ) πρὸς αὐτὸν Ἀθηναῖοί τε 

ὁ Ἑλλὰς ὥστε παριόντι ὕπε 

ἄρχο ντας, σιωπὴν δὲ Υέγνεσθαι παρὰ πάντων. Τὸ 
ἱευτατον δὲ ἤδη ὑπέ Ἔργηρως ὢν ἄχλητος εἲς Ίντ τόχοι 

παριὼν οἰκίαν ἐδείπνει καὶ ἐκάθευδε, τῶν ἐνοικούντων 

θεοῦ τινα ἐπιφάνειαν ἡγουμένων τὸ πρᾶγμα χαί τινα 
ἀγαθὸν δαίμονα 

Παριόντα ἑ αἵ 

ἑκάστη ἀξιοῦσα παρ αὖ 

3 ο -. 3 5) ληλυθέ έναι αὐτοῖς εἲς τὴν οἰχίαν. 

βτο ος ἄνθετλκον πρὸς αὑτὰς | 
ε 

ς λαμθάνειν τῶν αρτων, χαὶ ἱ 

ἴσ 
ο 

(Π: ο0ς, ορἱ) 

55. Δά Ῥε]εῃ απππῃ γ]άϊςςεί 5ἰαΐίπαπα πΙαΠΗ {ευπεαίαπι . 

5ογο {απάθηι αἲ 5ἰαΐαα ἄὤποα Ποποταίαπι αΏ ΑἴΠοπιοηεῖρις, 

Ονπααίτυπι. 

54. Ῥπβπυπα Οσρτίαπα, ἀῑεο ααΐεπα Π]απη εἰαπάνπν, Ἱ]- 

Ίαπι ἄε Ῥετίραίο, γίάεης ππ]ίαπα ἵπ Πῆς απιρυ]αΠοπίρας 

τειςαηίεπα, ΝΙΗΙΙ εε, Ἱπα]ξ, εἰαπάο Ῥεπίραίείῖοο Ἱππραᾶει- 

ππς. 

55. Οπαπι (ποπάαπα ΕΡΙΕΓείΙΞΠΟΠ 5ΙπθτεργεΠεηξῖοπεοἩ- 

επ]εγεί ΠΠ πχογεπι ἀπσργα, 6 Ῥγουγεατο Ἠθετος; ἆθοεγο 

οπίτω Ἠοῦ αποσαθ σίταπα ΡΗΙΙοςορῃατα, πί αΠππα ρτο 5ε τ- 

Ἠπαπαί Ῥγοσοεπεγαίαπα ες 5ε; 5ἷο ταβροπά!{, αἱ ΡαπῖςςΙπιε 

Ἡ]ππα τοΓαἰατεί, Τα πημῖ Ισίίατ, Ἐρϊείείε, ππαπα βΠαταπι 

{πατηπῃ. ϊ 

56. Ἐϊαπι Π]αά αποᾶ αἆ ΑπξίοίεΠσππι Ἠεγππῖπαπη ἀῑναε, 

οοπιπιοππογαβ!]ο ο5έ. πεπι σπππῃ Ξοἴτεί ρεςςίπππῃ 6-ςο Ἰο- 

πΙΙπετη ε{ Ἰπβηϊία ραϊταηίοπη πια]α, Ατὶςίοίε]επι απίεπῃ οἱ 4ε- 

οεπι Ἠλας οαίεσογῖας (ργαάϊσαπιεπία) ἵπ οτε Ἰαμεπίθη : 

Ὑετθ, αἴξ, Ηεγππ]πε, ἀϊΐσηις ο5 ἀθεβπῃ εαἴεποτίῖς (αοσιδα{το- 

πας.) 

57. Αἰεπιεησῖρις απιπ]αίῖοπο απαᾶαπα Οοτἱπίμίοσηπη 4ε 

βἰαάϊαίοταπῃ εοπςποπάο «Ρθοίασπ]ο ἀεμρεταπῖ μας, Ῥτο- 

5τεςεις Ἰπίος Π]ος, Νο Ῥεῖας, Ἱππυῖξ, ο ΑΙΠποπΐδηξος, ἆε Ἠῖ5 

ἵη καβτασῖαπα Ἰΐο, παπι ΝΠςογϊοογαῖα αταπα 5αςία]εη(ῇ5. 

6δ. Οπππι ΟΙνπηρίαπα γεπῖεπίϊ Ἐ]αῖ απεαπὰ δἰαίπαπι ἆ6- 

ορτηεγεπί, Νεηπασπαπα, Ἰπαπϊε, ο νῖ Ε]αῖ, Ίος Ταεῖΐε, 

πο αχρτοῦγαΓα γΙάραπηϊηϊ πια]οτίρας τεςίτῖς, απὶ πεσπε 90- 

οτα(ῖ 5ἰαίααπα, πεΠπε Ποσο ροδιετῖπ{. 

59. Ααάϊνϊ Πάπα αποπάαπα αἆ Πατιςροτίέαπα Ίπέα ἀἴορτε : 

Ἰπα[ῆ]ος [ογε Ίοσος 6-ςα, 5ἶνα Ροηῖς φοτραπίης, 5ἶνο πια]!ς; αἷ- 
ἵετος επῖπῃ ΠΟΠ Ππάϊσετε Ἰερίρις, αἰίεγος πΙη]]ο α Ἰοβῦους οτί 
πιθΙῖογε». 

60. Ηοπιετῖ τδΓ5Ηπῃ ΠΠΗΠΙ πιαχῖπης σαπ/[1]αβαί : ὴ 

Μους εἴππα] Ἱσπανιαπι ταρῖῖ, εἰ αῖ πιμ]ία ραἰτανα. 

61. ΤΜειείτεη Ἰααάαραί αἱ Ογπίοµπι απεπάαπι εοποΙΠᾶ- 

ἴοτεπῃ. 

6». Ἰπίετγοσαίας, απῖς ΡΗΙο5ορΙογαΠ} ΠΠαχΙπης 1ρ5ί 

Ῥατείαγ2 ΟπΊΠες απἶάεπι, αἲξ, αἀπιίταβ]]ας : εσο τοτο 5 

ἴ6Π1 ΥΘΠΕΓΟΣ, ΠΙΙΓΟΓ ΏΙοσ6ΠΕΙΠ, 4ΠΠΟ ΑπἰςΠΡΡΙΠΗ.- 

63, Υ]κ]ΐ αΏπος ποη πηπ]ίος ππίτα ΟΡΠίΗΠΑ, 51Πε ΤΠΟΓ' 

Ξἶπο ἀο]οτε, ποπηϊπί Πιο]εσίας απ ππῃ Πηςςεί, α πεπ]πο φηῖ 

απαπῃ απαπῃ ρε[]ςεοί : τς απη]οῖς, απἲ Ἰπ]πηῖσσπα πάσα 

απεπαπαπα Παληϊςςοί, Ταπίο Ἰ]απι απιοτο Ργοςθου!ῖ 5ηπῖ ΕΠΙ 

1ρδῖ Αἰοπίοησος, {πα ππῖγειδα ατωσῖα, αἱ ρτούευαΠ ἴπ ρα- 

Ῥ]οστη αξςιγσεγεηέ ῥΓΙΠΟΙρες, 5Πεπαπα απἴεπῃ αἲ οπηπίθα5 

ΤΙ ργαςίατείατ. Ώεπίααε (παπα αἆ αήπιαπα 5επες(α{επὰ ]άπι 

Ῥεττεπῖςςαί, Ιηγοσαίας απαπποπηπε Ἰ1μεγδί ἆοππαπῃ Ίπατες- 

8υ5, οσπεβαί 1ῖ Ῥετποσίαβαίηαα, παπα τοπ ἀεῖ αἴοπ]ας 

αἀτεπίαπῃ εχἰςἤπιαραπέ Ἱποο]α», Ώοππῃ αἴ(πεπι σοπῖωπα ἆο- 

πιυπῃ αἆ 5ε Πηίτοϊίςςε Ραίαπίος. Ῥταεγευπίετη ράΠΙΠΙ Υ6- 

ἀῑἰτίοςς εεγίαίἴπι αἆ εο ἴταλετα, ροδίμ]αμς ππα(υσσπε ἃ 58 



(11: 905 -- αρ7) ΧΧΧΥΤΙΙ. 

τοῦτο εὐτυχίαν ἑαυτῆς ἡ δεδωχυῖα ῴετο. Καὶ μὴν καὶ 
ἵ τὸ .] / 5 .” / 3 /. οἳ παῖδες ὀπώρας προσέφερον αὐτῷ πατέρα ὀνομάζον- 

τες, 

64. Στάσεως δέ ποτε Ἀθήνησι γενομένης εἴσπλθεν 

εἰς τὴν ἐκκλησίαν καὶ φανεὶς µόνον σιωπᾶν ἐποίησεν 
3 / Ελ Ἅ)  δο / ὼ 3 Δ Ν 

αὐτούς' ὃ δὲ ἰδὼν ἤδη μετεγνωχότας οὐδὲν εἰπὼν καὶ 

αὐτὸς ἀπηλλάγη. 

65. “Ὅτε δὲ 

ρεῖν, εἰπὼν πρὸς τοὺς παρόντας τὺν ἐναγώνιον τῶν 

χηρύκων πόδα, 

-ω 3 η) στ, -- ε -Ὁ 3 

συνηκεν οὐχεθ' οἷός τε ὢν αὑτῷ ἔπικου- 

Λήγει μὲν ἀγὼν τῶν καλλίστων 
ἄθλων ταμίας , χαιρὸς δὲ καλεῖ 
μηκέτι µέλλειν” 

χαὶ πάντων ἀποσχόμενος ἀπῆλθε τοῦ βίου φαιδρὸς καὶ 

οἵος ἀεὶ τοῖς ἐντυγχάνουσιν ἐφαίνετο. 

66. Ὀλέον δὲ πρὸ τῆς τελευτῆς ἐρομένου τινὸς, 

Περὶ ταρῆς τί κελεύὲις; Μὴ πολυπραγμονεῖτε, ἔ η: ] 

γὰρ ὀδμή με θάψει. Φαμένου δὲ ἐκείνου, Τί οὖν; οὐκ 

αἰσχρὸν ὀρνέοις χαὶ χυσὶ βορὰ προτεθΏναι τηλικούτου 

ἀνδρὸς σὔμα; Καὶ μὴν οὐδὲν ἄτοπον, ἔφη, τοῦτο, εἰ 

µέλλω καὶ ἀποθανὼν ζῴοις τισὶ χρήσιμος ἔσεσθαι. 

67. Οἱ µέντοι Ἄθηναῖοι καὶ ἔθαψαν αὐτὸν δηµοσίᾳ 
μεγαλοπρεπῶς καὶ ἐ ἐπι πολὺ ἐπένθησαν χαὶ τὸν θᾶχον 
τὸν λίθινον, ἐφ' οὗ εἰώθει ὁπότε χάμνοι Ἀναπαύεσθαι: 

προσεχύνουν } χαὶ ἐστεφάνουν ἐς τιμὴν τοῦ ἀνδρὸς ἡγού- 
μενοι Γερὸν εἶναι καὶ τὸν λίθον ἐ ἐφ᾽ οὗ ἐκαθέζετο. ἘΕπὶ 

μὲν γὰρ τὴν ἐκφορὰν οὐκ ἔστιν ὅστις οὐκ ἀπήντησε, 
χαὶ ... τῶν φιλοσόφων" οὗτοι μέντοι ὑποδύντες 
ἐκόμιζον αὐτὸν ἄχρι πρὸς τὸν τάφον. 

Ταῦτα ὀλίγα πάνυ ἐκ πολλῶν ἀπεμνημόνευσα, καὶ 
ἔστιν ἀπὸ τούτων τοῖς ἀναγιγνώσχουσι λογίζεσθαι ὁποῖος 

κεῖνος ἀνὴρ ἐγένετο. 

τη 

σω 

ΧΧΧΥΠΙ. 

Σ ΕΡΩΤΕΣ 

1. ΑΥΚΙΝΟΣ. Ἐρωτικῆς παιδιᾶς, ἑταῖρέ µοι Θεό- 
ο. ἐξ ἑωθινοῦ πεπλήρωχας ἡμῶν τὰ χεκμηκότα 

πρὸς τὰς ος σπουδὰς ὦτα, χαί μοι αφόδρα δι- 

ψῶντι τοιαύτης ἀνέσεως εὔχαιρος ἡ τῶν ἱλαρῶν σου 
λόγων ἐρρύη χάρις: ἀσθενὴς γὰρ ἡ ψυχἈ διηνεχοῦς 

σπουδῆς ἀνέχεσθαι, ποθοῦσι δ᾽ οἱ φιλότιμοι πόνοι μικρὰ 
τῶν ἐπαχθῶν φροντίδων χαλασθέντες εἲς ἡδονὰς ἀνίε- 

σθαι. Πάνυ δή µε ὑπὸ τὸν ὄρθρον ἡ τῶν ἀκολάστων 

σου δυηγημάτων αἴμύλη χαὶ γλυχεῖα πειθὼ κατηύφρα- 

νεν, ὥστ ὀλίγου δεῖν Ἀριστείδης ἐνόμιζον εἶναι τοῖς 

πε παισίοες λόγοις ̓ ὑπερκηλούμενος, ἄχθομαί τε ν 

τοὺς σοὺς ἔρωτας, οἷς πλατὺς εὑρέθης σχοπὺς, ὅτι πέ- 

παυσαι διηγούµενος: καί σε πρὸς αὐτῆς ἀντιθολοῦμεν 

Ἀφροδίτης, εἰ περιττά µε λέγειν ἔοικας, εἴ τις ἄρρην 

Ἄ καὶ νὴ Δία θῆλυς ἐφεῖταί σοι πόθος, ἠρέμα τῇ μνήμη 

1ΟΙΑΝΟ8. 1. 

3 ΑΜΟΒΕΣ. 1. 385 

ΡάΠΕΠΗ υ{1 οἄρεγεί, εοσπθ 5ε [ο]οἴογοπη , απ: ἀθάθναί, 1 ά- 
απο. ΟπίΠ ραετῖ [ασία5 1Π{ ο[ιτα, οἱ αρρο]]ατο Ραΐτοιη. 

θά. ΒεάΙοπθ αἰϊᾳπαπάο Αίιοηῖς οχοτία, ἵπ ΟΠΟΙΟΠΘΙΙ 
ΡΟΚΠΕ, ἵρεασπε Ῥγωδοπίία δια φἰ]οηίίπα ργουυναν. Αἱ 
Ύπππ1 γ]άθτοί ]8Η1 Ί]ος γοβϊραἱςδα, ΥθιῬο ΠΙΟ Ρτο]αίο 1{6- 
τάπη ἀἱδορβ»ίί. 

65. Οπή. γεγο Ππίο]σεγεί 56 ποη απηρ]ίας ριωςίανο ορὶ 
0Ρ6ΠΙ Ῥο556,, ἀῑχΙ{ αἆ Ῥγα5εηίο5 ΡΓΦΟΟΠΙΙΠΙ Πας ἵη οορίαπ] - 
ΠΠΠΙ 415 ΟΑΓΠΊΘΗ : 

ΕἰπΙί Ἰαάμ5., ρα]οηγαπα {τῖραθης 

πιογ]{5 Ίααραπα, ἴεπιραδαμθ γοσαί 

Ρτομ]ρεί(πε πιονᾶς : 

αἴαπο αΏδήμονς οηπίρας, γίτα, ἀῑφεσκεῖί Πή]ατίδ, αἱ φπαῖς 

56Π1ΡΟΙ Πῖ5, ααἲ Ἰαπα γάΙδδοϱί, αρρατα]{. 

606. Ῥαμ]]ο απίο ππογίαπι Ἱπίεγτοβαπίε απο, Ώε δερι]- 

ατα απἷά /1βες2 ΝοΙία Ἰαρονατα, Ιπαπίέ, οὔου πηο 5ορο]ἱί. 

Ῥ]οσπίε απίοηι Π]ο : ΟΙ 2 ΠΟΠΠΘ {ητρε αγίρας οαπίΡιδᾳιιθ 

οἵῬπα ]α6εγο {αἰίς γἱτῖ οορας2 Ομ, αἲξ, πΙΠΙ] αὐφυναί Ίου, 

5ἱ πιογία5 οίατη απἰπιαΠθιας απἱρακάαπα ζαίαγας οἶπι υ]]ς. 

67. Ὑετιπῃ Αιποπίοηςες οἱ ρι)]ίσο απα Γ1η6γ6 πιασῃ]- 

6ο εχίπ]ενα, εί Ἰαχεγιαπέ ἀἴα, εί Ἱαρίάσαπι 5οάεπα, ἵπ αιῑα 

ἁσαίεςθετε [6555 5ο]εραί, αἀοταραπέ, οοτοπαραπίαιθ Ἠο- 

ποτίς γἱτο Παβεπάί οἄδα, Ταἱ 64ΕΓΙΠΙ ΘΊαπῃ 6556, ἵη απο 

βοάεταί, Ἱαρίάσιια. Αά [αππ5 (πἰάθπα πεπιο Πα φπἶη Ρτο- 

ερἀθτεί , ρ]ο5ορ]ογιαπ ργῶδογ[ῖπ τ. Εἱ απἶάει. φαβθιηίος 

Γογείτο απ 5δερυΙογιπα Π]απα Ῥογίατυπ{. 

Ἠσοο ραιισᾶ 8ᾶπ6 ἆ6 πηυ]έ5 οοπηπηθπιοταν!. Ε{ οδί ἆ6 Πῖς 

εχἰπιαπά{ εορία Ἱεσίογῖθας, ααα]ῖ5 Π]α υὶτ αευῖί, 

ΧΧΧΥΠΙ. 

3 ΑΜΟΒΕΣ. 

1. ΤΥΟΙΝΟΒ. Απιαϊογῖο Ἱάδα, ΤΠΘΟΠΊΠΕΣίΕ 5οἆπ]8, ἃ ΠΊ8ΠΘ. 

Ἰπάς6 ἵππρ]εν ἰδίῖ πηϊμί {αἡἱσαίας αἆ Ῥοτρείηα 5ογία α1γοβ; πηῖ- 

Ἠααθ γεμεπιοπίογ ο] αδηχοᾶ1 γεπηϊ5δίοπεπη 511 οη(Τ, ορροτίπηα 

ααπιούπα Παχ1{ ΕΙ]ατίαπη 56ΓΠΙΟΠΙΙΠΗ {ΠΟΓΙΠΗ γδηιδίας. Τη- 

Πγπιῖου οἱ Πῃ οδί αΠΙΠΊΗ5, 4παΠ1 ααϊ Ῥογρείπαπα οοπ{6ΠΠΙΟΠΘΠΙ 

[ντο ροδδῖέ; ἀεσιάεταπίαπε απηβἰ(ἱοςί Ιαβονο5, ρταγίνης ρᾶ- 

τΙΠΠΡεΓ ουγῖς Ἰαχα[Ι, ἵπ γο]αρίαίος τοπ, Με 5416 Ἠου 

πια(μ{Ίπο Ῥδ(π]αΠ ΙΤ 6ΓΠΙΟΠΗΙΠΑ {πογαπα Ἰοᾳπαοῖίας ἀ]οίς-- 

απςα 5παύα ορ]εοίαγίέ, αἱ ραταπι αβθςςεί απἶπ Ατίκίϊά6ς 

πιϊηί νίάστου, ΜΠεςϊς 5ογηιοπῖθ5 5αργα πιούυπα ορ]θοίαίας : 

αίάπα [στο ππο]θσία, Ρε Οἱ {105 απιογος ᾖπτο, ααἱριις ]α- 

{15 αὖθο 56ορις ΙΠΥοπίΗ5 65, αποά παιΤατο ἀρβίϊδίῖ : ο Ρε 

Ίρδαπα {ο Ύθηθγθπα οΏ56οτο (8ἱ Γογία γαπᾶ πηθ ἀϊσετε Ριίᾶ5) 

αἶνθ παἍδομ]α5 αλα α]ς, 5ἴνε [επηίηειΙ5 Ἠετο]ο Εδί απο πηπαϊς- 

δµ5 οδί, αἱ ρ]ασῖάε Ἰλαπα πιοπιοίῶ ορθ Ἠπιο 670085. Ἀαπς 
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396. 
; . 

ἐκκαλέσασθαι. ἸΚαὶ γὰρ ἄλλως ξορταστικὴν ἄγομεν 

/ « / κε ευ) 3 -. ον Ἡ μα - ον 

ἡμέραν Ηράκλεια θύοντες: οὐκ ἀγνοεῖς δὲ 9η που τον 

θεὺν ὡς ὀξὺς ἦν πρὸς Ἀφροδίτην : λιστα οὖν δοκεῖ 

οι τῶν λόγων τὰς θυσίας προσήσεσθαι. 

9. ΘΕΟΜΝΗΣΤΟΣ. Οἄττον ἄν μοι, ὢ ΛυΧΙΥΕ, θα- 
3. . -. /3 3 ον, 

λάττης κύματα χαὶ πυκνὰς ἀπ᾿ οὐρανοῦ νιφάδας ἀριθμή- 

σειας ἃ τοὺς ἐμοὺς Έρωτας. ᾿Εγὼ γῶν ἅπασαν αὐτῶν 

ἣν ἀπολελεῖφθ χοέτραν νομίζω», κἂν ἐπ᾽ ἄλλον 
χενὴν ἀπολελεῖφθαι φαρετρ μάζω, 

- μ --- αγ 

τινὰ πτΏναι θελήσωσιν, ἄνοπλος αὐτῶν ἡ δεδιὰ γελα- 

σθήσεται' σγεδὸν γὰρ ἐχ τῆς ἀντίπαιδος ἡλικίας εἰς τοὺς 

ἐφήδους χριθεὶς ἄλλαις ἀπ᾿ ἄλλων ἐπιθυμίαις βουχο- 

ο. 
.. 

λοῦμαι' διάδοχοι ἔρωτες ἀλλίήλων καὶ πρὶν Ἄ λῆξαι 

τοὺς προτέρους» ἄρχονται δεύτεροι, χάρηνα Λερναῖα 

τᾶς παλιμφυοῦς "Ἓδρας πολυπλοκώτερα μηδ Ἰόλεων 

βογθὸν ἔχειν δυνάµενα" πυρὶ γὰρ οὐ σθέννυται πὺρ. 

; : ώ ΔΝ ὃ Μ ἵ 
/ Α σι ον 5 2 , 

Οὕτω τις ὑγρὸς τοις οµασιν ἐνοιχεῖ μύοψ,, ὃς ἅπαν 

χόρῳ παύεται" ν 
υ 

χάλλος εἲς αὑτὸν ἁρπάζων ἐπ) οὖδεν 

χαὶ συνεχὲς ἀπορεῖν ἐπέρχεταί μοι, τίς οὗτος Ἄφρο- 

τις ο μοςνοι Ἠλιαάδ. ο ακς δὲ λα ο. 

δίτης ὃ χόλος" οὐ γὰρ Ἡλιάσης εγὼ τις οὐδὲ Άηωνι 

3 Γι [ιά / 3 / 3 / 4 

δων ἔρις οὐδὲ Ἱππολύτειον ἀγροικίαν ὠφρυωμενος» ὡς 

τ ον αέτα, : 
ἐρεθίσαι τῆς θεοῦ τὴν ἄπαυστον ταύτην ὁρμην. 

3 ΑΥΚ. Πέπαυσο τῆς ἐπιπλάστου καὶ δυσχεροὺς 

ταύτης ὗ ἴσεως, Θεόμνηστε. Αχθη γὰρ, ὅτιτούτωτῷ ταύτης ὑποκρίσεως, Θεόμνηστε. ΑΥΤ 30) οὐτῳτῦ 
/ ν . / 

βίῳ ἡ τύχη προσεκλήρωσέ σε, χαὶ Γαλεπὸν εἶναι νομ.ῖ- 
ο 

ζεις, εἰ γυναιξὶν ὡραίαις χαὶ μετὰ παίδων τὸ χαλον 

ἀλλά σοι καὶ καθαρσίων τάχα 

ο ν μον” ασε ρα ο να ον . 

δεήσει πρὸς τὸ δυσχερὲς οὕτω νόσημα δεινὸν γὰρ τὸ 

πάθος. Ἀλλ οὐχὶ τοῦτον τὸν πολὺν ἐκγέας λΠρον εὐ- 

δαίμονα σαυτὺν εἶναι νομιεῖς; ὅτι σοι ὃ θεὺς οὐκ αὐγχμη- 

ρὰν γεωργίαν Επέχλωσεν οὐδ᾽ ἐμπορικὰς ἅλας καὶ στρα- 

τιώτην ἐν ὅπλοις βίου, ἀλλὰ λιπαραὶ παλαΐστραι μέλουσί
 

να ὃς ξ ἒ 
ἀνθούντων ὁμιλεῖς; 

} φαιδοχ μὲν ἐσθὴς µε δῶν τὸν παρυφὴν κα- 
σοι καὶ φαιδρὰ μὲν ἐσθὴς µέχρι ποθῶν την παρ οἡ 

; ο μκώς τὸ 

θειµένη» διακριδὸν δ᾽ Ἴσκημενης Χόμης ἐπιμέλεια; τῶν 

ε μὸν ἐρωτικῶν ἵμέρων καὶ αὐτὸ τὸ βασανίζον εὖὐ- 

ἳ : 
ν λ / / / 

ης αλλος ες ος 
φραίνει καὶ γλυχὺς ὀδοὺς ὃ τοῦ πόθου δάχνει’ πειρᾶσας 

Δ Ε] 
3 /" Ἠ κ τά Ν. 

ἐν γὰρ ἐλπίζεις, τυχὼν δ) ἀπολέλαυχας: ἴση δὲ ἡδονη 
3 

ο ων 

Έναγγος γοῦν διηγου- ὴ 
Ν ΔΝ /' 

τὸ παρεῖναι καὶ τὸ μέλλον. 
/ Δ λὶ « Δ .] ῑ {ν έλι 

µένου σου τὸν πολὺν, ὡς καὶ παρ λσιοοφ) χατάλογον 

ο πο 9 Ν ο. / 

ὧν αργἍθεν ἠράσθης, ἵλαραὶ μὲν τῶν ὀμμάτων αἱ βο- 

δν ὃν ς 
λαὶ τακερῶς ἀνυγραίνοντο» τὴν φωνὺν ὃ ἴσην τῇ Λυ- 

1 2 ὕ ͵ ἤ « 

ο ῶ : ν ; μα ξα Μάξ 
χάμόου θυγατρὶ λεπτον ἀφηδύνων ἀπ᾿ αὐτοῦ του σγη- 

εὐθὶ δηλ Σ 3 3 / / Ἀλλὸ ο... 

µατος εὐθὺς δῆλος Ἄς οὐκ. ἐχείνων μονών» ἀλλὰ καὶ τῆς 

” 3 -- ο 3 .ω Ν λ 

ἐπ᾽ αὐτοῖς µνήµ.ης ἐρῶν. Αλ λλ’ εἴ τί σοι τοῦ κατὰ την 

9 
ο ὃς) / 

Ἀφροδίτην περίπλου λείψανον ἀφεῖται, μ.ηδὲν ἀποχκρύψη, 

κ» οἱ 6 . 3 κ. / 

τῷ δὲ Ἡρακλεῖ τὴν θυσίαν ἐντελῆ παράσγον. 

4. ΘΕΟΜΝ. Ῥουφάγος μὲν. ὁ δαᾳίµων, ὦ Άυχίνε» 

ΕΥ ωἳ σς ὁ) 
υ. υ. { 

καὶ ταῖς ἀκάπνοις, ὥς φασι, τῶν θυσιών Ἠκιστα τερ- 

πό 
ο λ / 

πόµενο.. Ἐπεὶ δ᾽ αὐτοῦ τὴν ἐτήσιον ἑορτὴν λόγῳ γε- 

/{ ς . ”ν ο 

ῥαίροµεν, αἳ μὲν ἐμαὶ διηγήσεις ἐξ ἑωθινοῦ παρατα- 
αν ΄ 

θεῖσαι χόρον ἔχουσιν, ἡ δὲ σὴ Μοῦσα τῆς συν ήθους 

μεθαρμοσαμένη σπουδῆς ἵλαρῶς τῷ θεῷ συνδιηµρευ- 
/ ω 3 3 / 

σάτω, καί µοι γενοῦ δικαστὴς ἴσος, ἐπεὶ μ.ηδ᾽ εἰς ἕτερόν 

πο ς/ ον ς 

συ πάθους ῥέποντα ὁρῶ, ποτέρους ἀμείνονας ἡγῃ» 
΄ ον Ἀ. Δ Ε κ 

τοὺς φιλόπαιδας ἢ τοὺς γυναίοις ἀσμενίζοντας; ἐγὼ 

ΧΧΧΝΙΠΙΠ.  ΕΡΩΤΕΣ. 2-4. {11 005 - 401) 

αἰἰοφῖη [οδίαπα αρίηλας ἀἱεμα «αοβεαπίος Ἠοι οἱ : ΠΟΠ 

απίοπα σποας», ΟΡΙΠΟΣ, 4εΙΠὰ Ἠμπο, απαΠὰ αοθς αθ{ 1η 

γοπογοπα : Ἰαμοηίϊςείπηο ἰσίέιν νάδίαν. πηἰὶ βεηπηοπ η {8- 

Ἰαη γἰοίπιας αἀπηίδδγαδ. 

ο. ΤΠΕΟΝΜΝΕΡΤΟΣ. Ομ πα, Τγοῖπο, Παοίας ΣΛΓΙ8 

4οηδοδα πο πἰγ]ς-Ποσθο5 ΠΗΠΙΘΤΑΥΘΥΙ5, 4ΔΠ1 ΠΕΟΣ ΑΠΙΟΓΘΒ. 

Ἐπιιίᾶσπα ΟΠΛΠΟΠ. ΠΙΟΡΗΠΙ ΊπαποΠα τοἰἱοίαπα. ρηανείγαπη αγῖ- 

που, οἱ 5ἳ {πνο]ατο ἵη απ 416ΠΦ1ΔΗὰ νο]αση]η{, Ιπογηι]ς 

Ἡ]ογια ἀοχίτα τἰάσρίέαν. Ναι 4). εο {008 Ἰπάς6. ΤΕΠΙΡΟΤΕ 

απο ο ρηοη{ οίαίο αἲ Ῥαμου{αἰς Ρυοχίηιος ἐαηςή, αὐ. αῖς 

οπρίΦταἴθας Ρο5ί αἰίας ἀολπίου.  Φαοσθᾶυηί, 1δί ἸηγΙοεπη 

ἄΠΙΟΥΟ5, οἱ ἀπίο 44ο 4παΠΙ ΡΙΠΙΟΥΟΣ ἀοφϊπαπε, Ἱποῖρίαπέ αἱ- 

{οί Ἱιθηῶα οαρίία, τομαφεοπ(ῖς ημας Ηγ ανα) οαρί δις πηᾶ- 

αἷς πηυ]ρ]ίοία, πθο ΤΟΙΔΗΠΗ απίοτοπα αἀπηίοπ[ῖα : πε(πε 

οπἷπα ἰσηῖ Ἰσηΐς οχδπαπἶέαν. Νοβοία αἄθο. οσμ]ῖ5 πηθί5 

ὤΦίΤΙΠι ἰηδίᾶσί, φαοά ρα]ο 1 4ΙΠ6Γὰ ΟΠΗΠΕΙΩ ἃᾱ 56 ταρΙεΠ5 

ςπ[ἰσίαίο πα]]α απ]εδοῖ. Α0 5ρε [η ΠΠΕΠΙΟΠΙ πηϊιί γοηῖέ 

απρίίανα, απ» δἰέ ἱαπία Ὑοποιίς 1Τα. Νοππθ οΡΙπῃ 46 Βο]ἱ5 

Ρτοσοπίς 801, πθηΕ Τ,οππίαγΙπα. ο[[οηδιοπί5 τες», πεια 

Ηἱρρο]γίεα τας {α{ο 5ιρογοἰ]ίοδα» αἱ ρανοίπα Ππρ]ίζα- 

Ῥδιη Ἰαπο ἀθας 1ΓάΠῃ. 

3. 6. Ὠοδίπο Ποίαπι Ἠαλο οἱ ΠπΟ]Ε5{αΠΗ ΦΙΠΙΠΙάΙΟΠΟΙΗ, 

Τ]οομηηοδίο. ἀγανανής οπίπα Ἠαπο Το ΥγΠαΠΑ ἃ Ῥοτίηπα 500” 

ἄἴωπας ας ἄππιπα 6556 Ρηία5 ΙΠίοῦ πηπ]ίθγος Γογηιοδᾶς εἴ 

Ῥαογος Ρα]ομνε Πουομίος τοικα» Ἐονίο οείαπα ρίασυ]ί5 Ηβί 

ααἰραδάαπα οΡΗ5. οΏί απά ἀϊΠία]επι αἄθο ΠΙΟΥΡΙΠΩ : 5ΓΑΥΙ5 

οπίπι ασιηιοπία. Ου] ἴ αιςίς πια]5 14 σοµ5. πησίς 

Ῥδαίππη {6 οσ5ο Ριίαίο, αποᾶ Ποη. εηιαἰἆ σπα ΕΙ ασοζομ]{α” 

γαπι ἴαίο ἄσιις αι θιέ, ποστς πηετεΚΓΟΡΗΠΑ ΕΥΟΡΟΣ πα] {α- 

Γομηγο ἵη απηῖς γἱίαπα : 5ος πἰάα” ΗΡΙ ραϊωσία ουγα) 5ὐηί, αὖ 

Ἰωία γοδίῖς αἆ ρεᾷε5 αδαπθ ΡαΡΙΤΑΠΙ ἀοιηϊίθηςς σοι Πο 

στα ἵη ἀἰδοΙπιθη Ρεν... 666 ΗΠΙ απιαίοτίογάπη. ἀοδίἁεν1ο- 

ΤΗΠΗ {ρδᾶ οσπα {ουηλοηία οχ]ή]αναπί , Ιἀπ]οίκαπε ἆθη5 ουρ]- 

ἀῑναιῖς πποχᾶσί. Ῥο5ί εχρενπηθμία οπῖπα 5Ρρογᾶ5; [πθιῖς ᾖα0ὴ 

ροία5: αμα ποϊαρίας εδἰ ΡΙΩ5ΕΗΣ αὖ Γαωταπα. Νες 

πίτα 4ππα τοσϊίαγος ΙΟΗΡΠΗ» απα]ῖς εξί αριά Ποιο, 

οπίαΙοβ Πα ἄΠΙΟΓΗΠΗ α0 1η] (1ο Ἰπᾶο {πογαπη, Ἠή]αγος οσπΙοΡΠΗ 

οοπ]εοία5 πΠΟΙΗΙ6 Ποια ναμέ: Υούσηα ΥοΓο, απα]ῖ5 Ἰγοαπιρς 

1ο Επῑς, Ῥ]απᾶς 5ααγἰίθ(πο ΕΧΙΘΗΙΑΗΣ» 1050 1ο Μαθ]ίαα 

φἰαίϊπι ἀθο]αταβαδ» {6 ΠΟΠ 1Ρ505 πποᾶο, 5ο θογΙΠ1 41οΠ116 

πιάνο πποπορίαιη. δες 5ἱ ασ Ρί 4ο Ί]λα Ὑοπογθα Οἱ γΟΗ” 

πανἰσα[ίοπο δαηί τολἰφα(ῷ τοροδίρ, πε απ]ᾷ οσομ]ία., ΥΕΓΗΠΙ 

Ρου[οοίαπα Ἠονου]ῖ γἱοπηαιη Ργδία. 

4. ΤΗΕΟΝΜΝ. Τ]ο απἱάσηα 4ει5, γάμπα, 5ο405. Ῥοσε 

τοχαί, οἱ νιοϊιῖς 5ἶπο {1π1ο, πἱ αἰσηί, πηΙΠΙπιο ἀεοσίαίαγ. 

ΟΩπαπάοα αἱ άθΠα {ΕΠΗ ἄΠΠΗΗΙ Πας ἀΐθπι Γο5{αΠα 5ΕΓΠΊΟΠΕ Ἠ0- 

ΠΟΙΔΠΗΣ5, Π1θῦ2 ΠΑΡΙΞΙΙΟΠΕΣ ἃ πηαία(ἴπο {πάς οχ{οηία) ςα11εία- 

{σπα Ἠαμοηί : {πὰ γογο Μαδα ἃ οοπφποίο 5ἰᾶῖο ἃᾱ αἴπά φπᾶςὶ 

οππίας σοµ5. οοποηπαία» μήαίος οπ!ή. 46ο ΠΗΠΟ πωη 

μαπφίραί : Παδαπο πημί ὤᾳπας αή(ου, 4πΙΙΠΙ ἵη. ΠΘΙΙΤΗΠΗ {6 

πιο Πα. Ριοσ]ίγοηι γ]4δᾶΠ}» 4105 ΠΠΘΙΙΟΥΟ5 ῬΗΐ65, ΡΙΕΥΟ: 

τίηπα αιπαίογο5, 3. 605 απὶ Γεγαμίας ἵπ πηπθγοι]α52 Ώδο 



ΧΧΧΥΙΠΙ. 
Ν Δ « ιά / 3 δν -- / 

μὲν γὰρ ὅ πληγεὶς ἕκατέρῳ Καθάπερ ἀκριθὴς τρυτάνη 

ταῖς ἐπ᾽ ἀμφότερα πλάστιγξιν ἰσορρόπως ταλαντεύομαι, : 
σὺ ὃ) ἐχτὸς ὢν ἀδεκάστῳ κριτῃ τῷ λογισμῷ τὸ βέλτιον 
ἀἱρήση- Πάντα δὴ περιελὼν ἀκκισμὸν, ὠ Φιλότης : 

ἣν πεπίστευχέ σοι Ψῆφον ἡ περὶ τῶν ἐμῶν ἐρώτων 
/ 

χρίσις, Ίδη φέρε. 

ο ΑΝ. Παιδᾶς, ῶ Θεόμνηστε, καὶ γέλωτος 

ἡγῆ τὴν διήγησιν: ἡ δ᾽ ἐπαγγέλλεταί τι καὶ σπουδαῖον. 
ο ο 3 ο. / - / 3 

᾿Εγὼ γοῦν ἐξ ὑπογύου τῆς ἐπιχειρήσεως ἡνάμην, εἷ- 
δὼς ὅτι λίαν, ἀλλ οὗ παλαιᾶς, ἐξ ὅτου δυοῖν ἀνδροιν 

/ Ὑ Δ 

ἀκηκοὼς περὶ τούτοιν συντόνως ἁμιλλωμένουν ἔτι τὴν 
/ Μ Ρα / ο Ὁὖ, 6 ελα 

μνήμην ἔναυλον ἔχω. Διῄρητο ὃ' αὐτῶν ἅμα τοῖς λό- 
4 ο ... 

γοις τὰ πάθη οὐχ ὥσπερ σὺ κατ᾽ εὐχολίαν Ψυγῆς αὖ-- 

πνος ὢν διττοὺς ἄρνυσαι μισθοὺς, 

(1, 405 -- 405) 

τὸν μὲν βουκολέων, τὸν ἄργνφα μπλα νοµξύων, 
ποὺ Ν 

αλλ ὃ μὲν ὑπερφυῶς παιδικοῖς ἤδετο τὴν θήλειαν 

Ἀφροδίτην βάραθρον Ἀγούμενος, ὁ δ᾽ ἀγνεύων ἔρωτος 

ἄρρενος ἐς γυναῖχας ἑπτόητο. Δνοῖν οὖν μαχομένοιν 

παθοῖν ἀγωνοθετήσας ἅμιλλαν οὐδ) ἂν εἶπειν δυναίμην 

ὥς ὑπερηυφράνθη»' καί µοι τὰ τῶν λόγων ἴχνη ταῖς 

ἀκοαῖς ἐνεσφράγισται σγεδὸν ὥς ἀρτίως εἰρημένα. Π- 

σαν οὖν ὑποτιμκήσεως ἀφορμὴν ἐκποδὼν ἀποθέμενος ἂ 

παρ᾽ ἀμφοῖν ἤκουσα λεγόντοιν κατ᾽ ἀχριθὲς ἐπεξειμί σοι. 

ΘΕΟΝΜΝ. Καὶ μὴν ἔγωγε ἐπαναστὰς ἐνθεν ἅπ. 

τικοὺ καθεδοῦμαί σου, 

δέγµενος Αἰαχίδην ὁπότε λήξειεν ἀείδων. 

Σὺ δ᾽ ἡμῖν τὰ πάλαι χλέα ἐρωτικῆς διαφορᾶς μελῳδία 

ος ἶ 

6. ΑΥΚ. Ἠπ᾽ Ἰταλίαν ες 
Χυναντοῦν σκάφος ηὺτ Ἕσροαο τούτων ; ρότω 

οἷς μάλιστα χρῃσθαι ος δοχοῦσιν ἔθνος Τονίῳ 

Ἕς ὃ δ) ἐνην, πάντας ἔπιχω- 

πλεῖν διανοουμένῳ τα-- 

τῶν δικρότων, 

κόλπῳ παρωχισµ. 

ρίους θεοὺς τ προσκυνήσας χαὶ Δία 

Ψασθαι τῆς ἀποζημου στρατείας 

ἐπὶ θάλατταν: εἴτα τοὺς 
αλ 

ον. 

ξένιον ἵλεω συνεφά-- 

ἔπικα ιεσάμενος απ᾿ 

ἄστεο θρικῷ ζεύ υγει κατῄειν 

τοι 
ι 

παρἢης 

ἄς µε δεξιωσάµενος ---- Ἰκολούβει δὲ παι-- 
ἐντυγγάνοντε 

ἐπιθὰς ελ, 
ὄχλος, οἳ συν 

ύγνυντο --- τῆς πρύμνης 

ἐμαυτὸν ἵδρυσα Καὶ 

ἐλατήρων μετὰ μικρὸν ἀπὸ τῆς γῆς ἀναγθέντες, ἐπειδὴ 

δείας λιπαρ εχὲς ἡμῖν 
ϕ εν αν - 

ἀνιαρῶς διεζε 
κκ σανς 

ῥοθίῳ τῷ τῶν 
ἤ 

α ῃ 
τοῦ χυθερνήτου. 

μ / ῃ ορ ο) 4 τομ εαν κε 
μάλα ο κατόπιν ἡμᾶς ἐποίμαινον αὖραι, τὸν ἵστὸν 1 

ἐκ τῶν µεσοκοίλων ἄραντες χαργησίῳ τὸ χέ έρας προσε- 

στείλαµεν: εἰτ' 

ἐκχέαντες ηρ 
οἷμαι βόλους Ελάττοὺι ῥοίζῳ διιπτάµεθα βαρὺ τοῦ χύ- 

ματος ὑποθρυχωμένου περὶ τὴν σχίζουσαν αὐτὸ 

πρΏραν. 
7. ἈἉλλ) ἅ γε μὴν ἐν τῷ μεταξὺ παράπλῳ σπ τουδῆς 

ἢ παιδιᾶς ἐχόμενα συνηνέχθη, καιρὸς οὗ πάνυ μηχύ- 
Ὡς δὲ τῆς Κιλικίας τὴν ἔφαλον ἀμείψαντες εἴγό- 

μεθα τοῦ Παμφυλίου κόλπου, Χελιδονέας ὑπερθέοντες 

οὐκ. ἀμοχθὶ τοὺς εὐτυχεῖς τῆς παλαιᾶς Ἑλλάδος κι 

ἑκάστη τῶν Λυκιακῶν πόλεων ἐπεξενούμεθα μύθοις 

κ 
τῶν χάλων τὰς ὀθόνας 

ο / ει) 3 νἲ 

τοῦ λίνου κατ οὐδὲν 

ἀθρόας κατὰ 
/ 

μ.ο πιμπλαμένου 

γειν. 

ΣΑΜΟΒΕΡ. 5---7. 987 

οππῃ π{γοΠιθ 4πποῦΟ Ρογομ55Η5, αἱ οχασία (παΐπα α{γῖσαιο 

Ἰαποίρας, πιοπιεη(ΐς Πητου ασ Ηρις τ {α γετο, απί οχίτα 

εααδαπι 5ἱδ, Ἱποοιτηρίο Ἰπάϊσα, ταἱοσιηα[ῖοπε, απο Π]ο- 

Ἰα5 ονί εἶίπες. Οπησεῖς Ιπίίατ ἀε[ίοῖς οπιπίρας,, 5οδα]ῖς, 

απιθπα ΗΡΙ εαἰοπ] απ Πα άΙοἵ απ πηεῖς ἆθ απηονῖριας Ρογπηῖςί, 6Η 

191 [ογίο. 

ὅ. ἘΥΟ. Ἰπάἵπε ία, ΤΠδοιηποςίο, οἱ τίδις 6556 Ρι{α5 64ΠΙ 

{νασίαΓἴοπεπη αἱ θα. 5ογῖαπι οἴίαπι «π]άάαπι Ρο]ορίιν. 

Ἐπο οπῖπι ΠΠΡΕΓ ΠΙάΠΗΠΙ ορετῖ αἀπιον!, ἃο 5οἵο, να]άς ἴὰ 

απἶάεπα σογίηι, 5εᾶ ιη]ηῖπιε ζιάἱ, εκ 4110 ἆπο γῖτος απαἰγὶ 

46 μΐςορ τοβις απαπία Ρροίεδί οοπ{επ!ίοΠο οργίαπίος, οπ]5 

πηοπηογία απγο5 αἆμο Ῥοϊςοπατε γἰάρηίαν. Ὠϊγ]ςί εγαΠί 1]]ο- 

τάῦα οππα 5επ{οηῖς είαπα α[εσίᾳς', πθφιο απ ἵπ, Ῥτουί 

ΠΊΠΙΟ εοπΙπΙοάΠΗ οδί, Ῥεγ]ςῖ] πιογοράεπα εαρίς ἀπρ]ίσεπι, 

Ἠαπο αὐπιεηία Τ66θΗ5., Ῥευοτα Ἰ]απι οππᾶϊᾶα Ρᾶξοεης : 

564 αἰίο 5αργα πιοάσπα ῬπετογΙπ ομ]εείαραίαντ απποίθας., 

Ῥαγαίμτυπα Ἰαάϊσαης Ύοπεγεπα πηπεῦγεπα: αἰίοτ ρατς αἲ 

ΠΠΟΤΕ Π]αδύπ]ο, αγοραί ἵη Γοηίηας. Οήή1 ἰσίέατ αγΏ]ίου ο-- 

5επι οεγίαπη]ηϊς Ἰπίου ρασηπαηίες ἆπος αΠοοίας, ἀϊσθγθ ΠΟΠ 

Ῥοβδπα «παπα ΙπογοοΙμΠίοτ οἶπι ἀε]εοίαίας. ΑίΠιο 5ε:- 

ΤΙΟΠΙΙΠΙ ΠΙΗΙ ΠΠογαπα γοςβσία νο]αί βἰδῖ]ο αποάαπα ἵπι- 

ῥήδύδα δυΠ{ αππίθΗ5, (παδΙ πιοᾶο ἀῑσία ο55εηί. Θπατε ἆ6- 

Ροδίία φίαίπι οπηπῖ ΓεργομοηςΙοηῖς {πα οὐζαδῖοπα, ας» 

οχ πίτοσιε ἀῑεσηία απαἰνῖ, ασσπγαίο ΠΡΙ οπαιταΏο. 

ΤΗΕΟΜΝ. Δί οσο ρα]]απα πο ἀῑςοεάθης ο τοβίοπθ Πο 

οοηδίάσβο,, 

Ααοῑαϊ Ἱπίεηίας, ἀαπι ο6ςςεί Γαπάθγο οΚΓΠΠΕΗ. 

Τα νεγο Ίαπα ποβῖς απσπαπα. σἰοτίατα ατηαἰοτία; Πλας οοἩ- 

οοτία[ἷοπῖς πιού]αἰα ρογασα. 

6. ΤΥΟ. Ὑευςις Πα]ίαπα πα νγίσατε πα ηί οοσἱίαπ πα ναί ση 

γο]ος Ραταίαπη ογαί, 46 Ῥ{γοπηῖαπα Π]ο 6εποτο, απ{θας ππαχ ΠΕ 

υἱἳ ρου ρεπίας Τρ νηϊ, αᾱ Τοπίαπα ἵπαπα σεῃς Ἰαρίίαις. 

ΟπαΠΙΙΠΗ γετο Πεσβαί, ραίτίος ἆθεος ΟΠΊΠΕΣ 4ΠΠΠΙ 44 ΟΓάΞΞΕΠΗ, 

αἱ 1οτε Πορρίίαἰί Ἰηνοσαίο, αἱ Υο]εῃς Ργορίας ρετοβτίπαι 

ἨηΙΠΗαπα ππα. οαροδδογεί, ππ]ῖς Ίαποίίς αὖ ατα αἆ Πανο 

ἀσκορπάΙ.  Ταπα οοπηρ]εχας 605 αἱ ππο ἀοάπχοναηί (5ε- 

απεβαίαγ απἴθπα απδίάπα ογιζΠ1οπίς αρα, απὶ Ρεγροίπο 

ΠΟΡΙδΟΠΠΑ γογδαϊ οπη ππο]εσίία Ίαπι ἀἰσιιησοραπίιτ), οἱ 

ραμρῖ 6οΏδ6ρηΣα, Ῥτορο 5αβεΓηαίοΓεΠΙ αβςεα[. Αίάπε ΤΘΠΙΟ- 

γαπα Ἰπαροία Ἠγου] ἴ6ΙΠρογε ἆ6 ἴενγα ἵπ αἰίαπι εγδοίῖ, 4111 

γαμάς εἰῖαπι α- ἴ6Γ5Ο ἨΟ5 απο ραδίοτΙΠΙ Ππδίατ ασογοηί, 

ππα]απα ον πποδῖα πανΙ ογεχίπ]ας αἱ οατομεςίο αἀάπνίπιις 

απί6ΠΠΑΙΗ : ἀοϊπάς οο]]θοία ρε ταάεηίες γε]α παπι ο[αάἱς- 

5οπηας, Ιπιρ]είο 5οηςίπι Ππίθο, Ἱπρεία, αἱ η, ραίο, ἰ6]ο 

οοποοᾷειαί, Ῥες. Ίπαγα γο]ανίας, Παεία στανῖίεν οἴτοα 

Ππάσιίεπα ἵρεαπα ῬγοαΠα γεπηρίεπίο, 

7. Ὑοετιπα ασ» που Π]απα εΠΓςΗΠῃ τε] 5ορῖα γε] Ιάΐογα 

αοοἰάθτυπί, οα ΠΟΠ πἰηηῖς ργούαοσηᾶα 5υπί. ΟΠΗ ΥεΓΟ Ρ]- 

τπιαπα ΟἨΠσῖα ραγίεα ρισρίογνθοίΙ Ῥαπιρηγ πα θἵπΠι αἵ- 

Πβίδδδιτς, 5αβοΓα[ἶ5 ΠΟΠ. 5ἶπο Ίαρογο ΟµεΠάοπείς, Γεμοῖρηε 

Πμς απσια Ογωοίω [ουρηηίς, αᾷ βἱησα]ας Τι η0ες 

ἀργογίπις, 5οΓΠΙΟΠΙΡΗ5 ΡΙεγαη(6 πος οὔ]οσίαπίες: πι] 

55. 
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πολλὰ χαίροντες" οὐδὲν γὰρ ἐν αὐταῖς σαφὲς εὐδαιμο- 

νίας ὅρᾶται λείψανον: ἄχρι τῆς Ἡλιάδος ἀγάμενοι Ῥό- 

δου τὸ συνεχὲς τοῦ μεταξὺ πλοῦ διαναπαῦσαι πρὸς ὁλί- 

γον ἐκρίναμεν. 

8. Οἱ μὲν οὖν ἐρέται τὸ σχάφος ἔξαλον ἐς γην ἄνα- 

σπάσαντες ἐγγὺς ἐσκήνωσαν, ἐγὼ δ᾽ ηὐτρεπισμένου µοι 

ξενῶνος ἀπαντικρὺ τοῦ Διονυσίου κατὰ σχολὴν ἐδάδι- 
.. 3 / 3 --- .0 

ζον ὑπερφυοῦς ἀπολαύσεως ἐμπιπλάμενος ἐστι γὰρ ὄν- 

τως ἡ πόλις Ἡλίου πρέπον ἔχουσα τῷ θεῷ τὸ κάλλος. 

᾿Εκπεριιὼν δὲ τὰς ἐν τῷ Διονυσίῳ στοὰς ἑκάστην γρα- 

φὴν κατώπτευον ἅμα τῷ τέρποντι τῆς ὄψεως ἡρωϊκοὺς 

μύθους ἀνανεούμενος: εὐθὺ γάρ µοι δύο Ὦ καὶ τρεῖς 

προσερρύησαν ὀλίγου διαφόρου πᾶσαν ἵστορίαν ἀφηγού- 

μενοι” τὰ δὲ πολλὰ καὶ αὐτὸς εἰκασία προὐλάμόανον. 

9, Ἠδη ὃξ τῆς θέας ἅλις ἔχοντι καὶ διανοουμένῳ 

µοι βαδίζειν οἴκαδε τὸ ἥδιστον ἐπὶ ξένης ἀπήντησέ µοι 

κέρδος, ἄνδρες ἐκ παλαιοῦ χρόνου συνήθεις, οὓς οὐδ᾽ 

αὐτὸς ἀγνοεῖν µοι δοχεῖς πολλάκις ἡμῖν ἰδὼν ἐπιφοι- 

τῶντας ἐνταῦθα, τὸν ἐκ ἸΚορίνθου Χαρικλέα γεανίαν 

οὐκ ἄμορφον, ἔγοντά τι καὶ κομμωτικῆς ασκήσεως ἅτε 

οἶμαι γυναίοις ἐνωραϊζόμενον: ἅμα δ αὐτῷ καὶ Καλ- 

λικρατίδαν τὸν Ἀθηναῖον τὸν τρόπον ἁπλοϊκόν' προη- 

γουµένως γὰρ πολιτικῶν λόγων προΐστατο καὶ ταυτησὶ 

τῆς ἀγοραίου ῥητορικῆς ἣν δὲ καὶ τῷ σώµατι 

γυμναστιχὸς, οὐ δί ἄλλο τί µοι δοχεῖν τὰς παλαί- 

στρας ἀγαπῶν ἢ διὰ τοὺς παιδικοὺς ἔρωτας' ὅλος γὰρ 

εἰς τοῦτο ἑπτόητο: τῷ δὲ πρὸς τὸ θΠλυ µίσει πολλὰ 

χαὶ Προμηθεῖ κατηρᾶτο. Πόρρωθεν οὖν ἰδὼν ἑκάτε- 

ρός µε γήθους καὶ γαρᾶς πλέοι προσέδραμον’ εἰθ᾽ ὁποῖα 

φιλεῖ, δεξιωσάµενοι πρὸς αὐτὸν ἐλθεῖν ἑκάτερος Πξίουν 

με. Κάγὼ φιλονεικοῦντας ὁρῶν περαιτέρω, Τὸ μὲν 

τήµερον, εἶπον, ὢ Καλλικρατίδα καὶ Χαρίχλεις, ἄμφω 

χαλῶς ἔχον ἐστὶν ὑμᾶς παρ᾽ ἐμὲ φοιτᾶν, ἵνα μὴ πλείω 
Σ ος πο παν 

τὸν ἔριν ἐγείρητε" ταῖς δὲ ἐφεξῆς ἡμέραις ---- τρεῖς γαρ 
” -- ει / / / ο] 6 / 3 

ἐνταῦθα Ὦ τέτταρας διέγνωχα µένειν ---ἀμοιθαίως ἂν- 
- 

θεστιάσετέ µε, χλήρῳ διαχριθεὶς ὃ πρότερος. 
.. -ω μ ἀ η ῤ 

10. Δοχεῖ ταῦτα. Ἰάκείνην μὲν τὴν ἡμέραν 
ο. {δν ο, 

εἱστιάρχουν ἐγὺ, τῇ δ᾽ ἐπιούση Καλλικρατίδας, εἶτα 
κ... εεο/) λ λ Δ Ν 

μετ αὐτὸν ὃ Χαρικλῆς. Ἑώρων δὴ καὶ παρὰ τὴν 
σος , 

ἑστίασιν ἐναργῃ τῆς ἑκατέρου διαθέσεως τεκμήρια" ὁ 
. Ν »/ ο) ο 

μὲν γὰρ Ἀθηναῖος εὐμόρφοις παισὶν ἐξήσκητο, καὶ πᾶς 
. 5 /. ἄν ω-- 

οἰκέτης αὐτῷ σχεδὸν ἀγένειος ἦν µέχρι τοῦ πρῶτον 
- ο / 3 αλ αλ 

ὑπογραφέντος αὐτοῖς χνοῦ παραµένοντες, ἐπειθαν δὲ 
τς ως 

Ἰούλοις αἳ παρειαὶ πυκασθῶσιν, οἰκονόμοι καὶ τῶν 

Ἀθήνησι χωρίων χηδεµόνες ἀπεστέλλοντο. Χαρικλεῖ γε 
στ υπ ο ΔΝ ος ο Δ 

μὴν πολὺς ὀρχηστρίδων καὶ μουσουργῶν γορὸς εἴπετοχαὶ 
πᾶν τὸ δωµάτιον ὡς ἐν Θεσμοφορίοις γυναικων µεστον 
3 με. -- ην η - 
ἣν ἀνδρὸς οὐδ' ἀκαρη παρόντος, εἰ μή τί που νῄπιον 3 

ο αρς : ο προς . ; 
Ἱέρων ὑπερΏλιξ ὀψοποιὸς ὀφθείη, τοῦ χρόνου ζηλοτυπίας 
ὑποψίαν οὐκ ἔχοντος. ν μὲν οὖν, ὡς ἔφην, καὶ ταῦθ' 

Πολλάχις 
τα ει ο θυι οί ο» 3 0 γε μὴν ἄψιμαχίαι τινὲς ἐπ᾽ ὀλίγον αὐτοῖς ἐχινήθήσαν, 
δν ής 4 Φ. Δ / 3 ο κ 

οὐχ ὡς πέρας ἔχειν τι τὴν ζήτησιν. Ἁλλ' ἐπεὶ χαιρὸς 
δ 3 / ΄ 3. ευ] 

Ἡν ἀνάγεσθαι, σύμπλους ἐθελήσαντας αὐτοὺς ἐπηγό- 

ιά Ν ο» / 

ἔκανὰ τῆς ἀμφοτέρων γνώμης δείγµατα. 

ΧΧΚΧΠ. ΕΡΟΡΕΣ. 5 πο: 4. αὖς, αοἴ) 

οπίπι ενἰάεηίες ἵη Π]ίς Γουππᾶταπα ρεοίαπί ποϊααῖοος ἆο- 
πες 5α6ταπΙ Ρο]ἱ Ῥμοάσπι αἰαίπιας, αὈί Ῥονρείπαιη σπα: 

αἀλμαο (αεγαί πανὶσα[ἴοπεπα Ιπίογπηϊίίεγο αἰηπαπίατη αθοτθ- 

ΥΙπΙΙ5. 

δ. Ἠεπιίρες Ιβίίατ φαράποίο ε πια ἵπ ἴδια πανιρίο, 

{οπίοτία 1η Ργοχίπιο Παβπετηηί : 6Ρο νοτο, (παπα Ποξρι παπα 

πηῖμ] 6 τοβίοπε ορ4ΐς Ῥαεομὶ ῬαταίΙπῃ οςςεί, οἱ1ο5ε Ἰησείθ- 

Ῥαΐα, ΙπογεθΙρΗ1 γο]αρίαίο Ἰατβίίει {ΓΗ6η5.. Ἐδί επίπῃ Υογρ 

5ο]ἱ5 1105, ἀϊσπαπα ἆθο ρι]οἨτΙαάίποπη Παβεῃς. Οἴτομπηῖθης 

απίαπη υπάίααθ Ρρογίσας ἱοπρ]ϊ, Ρἰείαταπι απαππ(απησαε: 

εοηίεπηρ]αΡας, πα νίδας ομ]εοίαίῖοπο Πεγοῖσας κἰπια] Ἱῃ- 

5ίαυΓαΠ5 [αῦυ]ας : δίαίἴπα οηίπι ἆπο απ ἴτος οιαπι αἆ πια 

οοπΠαεβαπέ, απ Ῥαγγα πεγεεάπ]α οΠΊΠεΠΗ Πλ Πήίογίαπα 

επαττατεηί; Ρ]εγασιθ απ{εΠ1 εἱ {ρε οοπ]θοίπτα ρα εἴρίεβαπη. 

9. ἆαπι 5αϊαίας εΓαπΙ «ρεοίασι]ο οἱ ἀοππαπι τα οοσῖ{ᾶ- 

Ῥαπα, 111 απο αομπάΙςςΙπηπα οδί ἵη Ρογορτῖηα τοβῖοπο Ἰή- 

οτπη τη μί οβΗΕ1{, γἱτ] α Ίοησο 1πάε ἴδιπροτο [απηατες, 41ος 

πος ΠΡί Ιποορη]ίος 6556 αιλ]ίτος, αἱ 56ρο Μο αἆ τηε γεπί]- 

ἰαμίος γἰάσνίς, Οονηίμίαπα Οαγί]επα πηΙηΙπιο ΙάΥΘΠΘΠΙ ἆθ- 

ΓοΓΠΊΟΠΙ, Παθεπίθπη αμα]ά 1]ας εχοτοΠα[ἴοπῖς απα. Γο Υπ]: 

5ίπάεί, αἱ απί πηα]ογοπ]ΐς, Ρίο, ραἱο]οτ γ]άοτί σερ[ῖαί; οἱ 

απᾶ οππι Π]ο αἱογαϊάαπα ΑἰΠεπίεηςοίη, πποπῖρας 5Ιππρ]]- 

εθη : Πᾶπη ἀπόρΠα τε]α{1 5ε αἴ(τε απ[ϊςΠίοπα οἳν1ΠάΠΗ ΟΓΑ110- 

ΏΗΠΗ αἱ Γογθηςίς ης ἀῑορπάί [αου]ίαιῖς ρταροραί.  Ῥεφθ- 

Ραΐατ γετο οἴίαπα οογροεῖς οχετοϊίαίῖοπος, ΠΟΠ ααπαῃ οϐ 

ΟΔ154Π1 αΠΠΣΠ5, αἱ πμ νἰάεραίατ, ραϊωσία, απαπα οἳ 

Ῥιθγογπι ΠΠΟΥΕΣ, (ογΗΠΙ δπάίο Ρ]απε εταί αἰ{οπ]ης : 

οὔἵο αππίθπα Γοπη]ηοῖ οχι εῖαπα Ῥγοππεί]εο 5ῶρε πια]εβῖσε- 

Ῥαὶ. Ὀίοναιε Ιδίίατ ο Ἰοπρίπαιο πηθ αππῃ εοηδρεχ]δδοηί, 

Ραπά1ο αἱ ΙαΗΐ1α ρ]οπί αοουτγηί : ἔππι, αἱ α5ξο]εί, οοπηρ]εχ!, 

αἆ 5ο πίεταπθ γοπίτθ 1η0 ροδίπ]απί. Ἐ{ οσο πίτα πιοᾶπι 

απβ{{ἶο5ε Ρείοηίο5 απ πα γΙάθγεπα, Ἠοάία, Ιπαπᾶπα, 0α1οΓᾶ- 

Πάα εί Οµαπίο]ες, Υος ἄΠΙΡΟ αἆ πῃο γεπῖτο ορΙππππη Γαετίί, 

πο ἵπ Ππα]α5 {ο]]α[ῖς Ἰαπο τίκαπα; Ργοχ]πηϊς γετο ἀῑερις (ΐτες 

ομίπα λίο ααί πα [έπος ἀθογαγί Π]ᾶΠεΓε)}) Υ]οἱςδῖπα πη]μῖ οα”ΠαΠΙ. 

ΡγορΡδΡΙ{ῖ5, παίογ απίεπα ΓΙΟΥ, 5ογίθ ἀθοεγπείης. 

10. Ῥ]ασθηί Ιδία. Τίαφπε Ἠ]ο ἀῑς εοπγἰγαίοτ 6µο, Ρο5ίτ]ᾶϊε 

Οα]οταίἶάας, εί ροςί ἵρδιιπα Ομαπίο]ες. Απίπιαάγογί αα{επι 

αίαπα ἵπ οοηγἰνῖο πιαπ][οδία απϊπηϊ αἰτίαςαε Ιπάϊοῖα, Ναι 

Αποπθηςϊς Γογπηοδίς Ριοτῖς ογαί ἰηδίτασία5, οἱ απαςαΐδαπα 

βοτνις ΠΙ ρτορε Ἱπιρετυίς, απῖ Πεπῃρε, ἀππα Ρηῖπια Π]ος. 

Ίαπιισο οῬπηρταγδί, αριιά ρδίπῃ ππαποτεΠ{; 4 1Π1 ΡΟ ΙηΙΠΙ. 

γεγο ρεῖπια ῬατΏα ἀθηςατεπίατ σοπας, ἀἱδρεησαίογος εἰ γη] 

αΡΌΟΓΙΠΙ 1π Αῑσα ἀἰπηίογοπίαγ.  Ὑδγαπα Οαγἴο]οπα πλ] έ18. 

φαίαίτίομ]αταπι οἱ πημδίσαγαπα οΠοΓΗ5. φεηπεραίις, ἰοίαφμδ 

ἆοπιας, νο]αέ ἵῃ ΤΗδξπιορ]ιοΓΙῇ5, Ρ]επα εγαί ΠχΗΠΕΓΗΠΗ , ΥΙΤο- 

Ῥ]απε πΠ]]ο ργῶδεηία, Πἰςί {οτίε αλοιΟΙ Ἱηίαης, απ! γεια]ς. 

εοσπη5 οοπβρ]οσγοία , Ἰ]λα5 πεπηρε αἰα!ἶς,, ἵη 4πάπῃ 7ε]οίγρᾶ. 

εμβρίοἷο ποη επάσγοί. Ἐταπί αρῖέαν Ιδία 4ποσπθ, μἰῖ ἀῑχ], βα115. 

αρογία δεπίθη[ἶορ {πάσα πε δροοϊπηῖπα,  βαρρε απἴεπι αἆ Ρρατ-- 

νπῃ {παρις γεµ(αίΊοπος απαάαπῃ Πηίευ 1]ος οοππιοία» ευπί, 

ΤΟΠ {4ΠΙΘΗ η{ οχ[έατη Παβοναί ἀἱδρηία[ίο.. Ὑεταπα 4παπι ἀἱδ- 

οράεπά! ἴθπιρις δεί, παγἰσα(ἶοπίς Π]ος 9οσἵο5, αποά σἷς 



1: 108 - ατι) ΧΧΧΥΠΙ. 

ώς. κ Ἐ ἃ ορ ολ Ἰταλίαν ἁπαίρε ὅ / 
μην οιενοουντο Ύαρ εις την ταλιαν απαιρειν ὀμοιως 

αν ς 
ἐμοί. 

η / 
ὰ θεαν 

3 - , 
11. Καὶ δόξαν ἡμῖν Κνίδῳ προσορµίσαι κατ 

ο αγ 5 δ/ αν.” / ον η ς 
χαὶ τὸ Ἀφροδίτης ἰδειν ποθήσαντες ἵερόν ---- ὑμνεῖται 
Αλ ΄ ἃ λ ο. ν 5 φ -. 3 / 

δὲ τούτου τὸ τῆς Πραξιτέλους εὐχερείας ὄντως ἐπαφρό- 
ω. Ὁν / ο. δν. ο 

διτον ---- ἠρέμα τῇ γἩ προσηνέχθηµεν αὐτῆς οἶμαι τῆς 
ας. αῶ , σον . 

θεοῦ λιπαρᾶ γαλήνη πομποστολούσης τὸ σχάφος. Τοῖς 
Δ τ ". ποτ ς / λ 3 λ 

μὲν οὖν ἄλλοις ἔμελον αἳ συνήθεις παρασχευαὶ, ἐγὼ 

δὲ τὸ ἐρωτικὸν ζεῦγος έ ἑκατέρ ωθεν ε 

2 

..ὁ ! / - ΄ λ 

ἐξαψάμενος χκύκλῳ 

πε ριήειν τὴν ἸΚνίδον οὐκ ἄγε κα τῆς κεραμευτικῆς 

Στοὰς δὲ 
; 

σ ατράτου χαὶ τᾶλλα ὅσα ως τειν ἡμᾶς ἐδύνατο, πρῦ- 

ἀχολασίας µξ τέχων ὡς ἐν Ἀφροδίτης πόλει. 
δω Σω 

β ος 
τον ας εξ ἐπὶ τὸν νεὼν τῆς Ἀφροδίτης βαθί- 

ο τς ; , 
ζομεν, νὼ μὲν, ἐγώ τε καὶ Χαρικλῆς, πάνυ παν 

Καλλικρατίδας δ᾽ τά πὶ θέαν θήλειαν ἄχων, ἥδιον ἂν 

οἷμαι τῆς Ἀφροδίτης της Κνιδίας τὸν ἐν Θεσωῖς ἆ ἄγ- 
ο »,. πες εν 

τικαταλλαξάµενος Έρωτα. 
195. Κα πως εὐθὺς ἡμῖν 

Ξ ὄρ ο μ . 
Ἀφροδίσιοι τὸ γὰρ αἴθριον οὐκ 

γι / 3 

εἰς ἔδαφος ἄγονον μάλιστα λίθων τ πλαξι λείαις ἐστρω-- 

ένον, ἀλλ ὣς ἐν Ἀφροδίτης ἅπαν Ἐν γόνιμον ἡμέρων 

ς 
ὥς 

ο) α - ισώ, -- ΄ 
ατ αυτου του τεµ.ενους 

» 
προσέπνευσαν αὐραι" σετ 

καρπῶν, ἃ ταῖς χόμαις ε εὐθαλέσιν ἄχρι πόρρω βρύοντα 

τὸν πέριξ ἄέρα συνωρόφουν. Περιττόν χε μὴν ἡ πυ- 

κνόκαρπος ἐτεβήλει μυρρίνη παρὰ τὴν δέσποιναν αὐτῆς 

δαφιλὴς πεφυχυῖα τῶν τε λοιπῶν δένδρων ἕκαστον, 
ὅσα κάλλους μετείκηγεν: οὐδ) αὐτὰ γέροντος ἤδη χρόνου 
πολιὰ χαθαύαινεν, ἀλλ ὑπ ἀκμῆς σφριγῶντα γέοις 

Τούτοις ὃ) ἂν μισο χαὶ τὰ χαρ- 

πῶν μὲν ἄλλα ἅ ἄγονα, τὴν δ) εὐμορφίαν ἔχοντα καρπὸν, 
κυτ υπαρίττ των γε καὶ λανσα αν, 

ταῖς αὐτόμολος Ἀφροδίτης ἡ τῆς 

ἁάρη. Παντί γε μὴν δένδρ 

προσείρπυζε Χιττός. 

της 
ο .ς σ 

χλωσὶν Ἐν ὥρια. 

μήκη καὶ σὺν 
εν ν 

θεοῦ πάλαι φυγὰς 

: ες ιέγδην ὃ Φίλερως 

Ἀμφιλαφεῖς ἄ πυχνοςς 

ο. τέρα γὰρ  προδέτη ἵν" τερπνοτέρα γὰρ Ἀφροδίτη 
Ν 

κατήρτηντο βότρυσ α ο μετὰ 
ης Ἂλ / 3 πέοα 

ὺ σύγκρατον, εἴ δ' ἄπο- 
Ε) 

ζευχθεῖεν ἄλλήλων, τον εὖ 
η . / ον ς λ ῃ 3 

ταῖς ἄγαν παλινσχίοις ὕλαις ἔλαραὶ Χλισίαι τοις ἐνε- 

τιᾶσθαι θέλουσιν, εἲς ἃ τῶν μὲν ἀστικῶν σπανίως 

ἐπεφοίτων τινὲς, ἀθρόος ὃ’ ὁ σι ττικὸς ὄχλος ἐπανηγύ- 

ριζεν ὅ ὄντως ἄφροδ δισιάζοντες. 

/ 
ραμγουσ!ιγ. 

Λιονύσου καὶ τὸ παρ᾽ ἀμφοῖν ἠδ 

: 

Εν 
19. Επεὶ δ) ἵκανῶς τοῖς ουτοῖς ἑτέρφθημεν, εἴσω 

τοῦ νεὼ παρήειμεν. Ἡ μὲν οὖν θεὸς ἐν µέσῳ καθίδρυ- 

ται---- Παρίας δὲ λίθου δαίδαλµα κάλλιστον --- ὑπερή- 

φανον καὶ σεσηρότι γέλωτι μικρὸν ὑπομειδιῶσα. Πᾶν 

δὲ τὸ κάλλος αὐτῆς κάλυπταν οὐδεμιᾶς ἐσθῆτος ἂμ-- 
πεχο ούσης Ἱεγόμνωται, πλὴν δι ὅσα ων ἑτέρα χειρὶ τὴν 
αἴδω λεληθότως ἐπικρύπτειν. Τοσοῦτό γε μὴν ἡ δη- 

ἀ . / [4 . 

μιουργὸς ἴσχυσε τέχνη» ὥστε τὴν ἀντίτυπον οὕτω καὶ 
καρτερὰν τοῦ λίθου φύσιν ἑκάστοις μέλεσιν ἐπιπρέπειν. 
Ὁ γοῦν Χαριχκλῆς ἐ ἐμμανές τι καὶ παράφορον πα 

σας. Ἐὐτυχέστατος, εἶπε, θεῶν ὅ διὰ ταύτην δεθεὶς 

Ἂρης: καὶ ἅμα προσδραμὼν λιπαρέσι τοῖς γείλεσιν 
ἐφ᾽ ὅσον ἦν δυνατὸν ἐκτείνων τὸν αὐχένα. κατεφίλει" 
σιγῃ ὃ δ) ἐφεστὼ ς δ Καλλικρατίδας χατὰ νοῦν ἀπεθαύ-- 

3 ΑΜΟΒΕΕΡ. 11 --- τα. 589 

γε][επί, αδειτηςί :. εοσἰίαβαΠί οπῖπα ΠΟΠ πηῖηα5 (παπ1 οσο 

{ ῬτοβοίδοΙ ἵπ Παλίαπι. 

11. Εἰί απππῃ Ρ]ασμΐςεεί αἆ Οπίάππα αρρε]]ογε «ῃοοίαει]ί 

εαισα, οἱ ἵεπιρ]απι εποιῖς γῖάεταο οΠΡΟΤΘΙΗΗ5 (οεἰεβγαία 

απίθπηα ἵη Ί]ο Ῥγαχίίε]ες ατίίς ορις τον νοπςίαπη ), 

ραυα ῖπι αἆ ἵεγαπα ἀε]α[ ππης, Ίρρα, Ρπίο, ἆθα 5ΡΙει]- 

ἀῑάα 5εγεμίἴαία παγἰαίαπα ποδίταπη ἀθάποεηία. Ἠο]ααῖς. ἵπι 

αρραταία εοηςπείο οσοαρα!15, οσο αιπα{ογίαπα ]αά ραν π{τῖπι- 

σπα 5υ5ρεηςπι ἀπσεης Ὀγασ]ήϊς, ἵπ οτὔεπι Οπίάαπα οἴτοιι- 

Ίραπα, ΠΟΠ 5ἶπο τα Πσα]]πα Ἰαφοῖνίο, ἵαπαπαπα ἵπ Ύεπε- 

τὶδ πτθε, Ῥαπΐσερς. ΘΟππι απίοπ Βοδίτα ροτῖσας, εἰ 

ασ οῬ]θοίατθ πος Ροΐεταπί τοσα, Ῥηϊππππα οβῄςεειηας, 

αᾱ γεπετίς ἔεπιρ]απη Ργοστεάἴππατ, πος (πἶάεπα, οσο Ἱπαπαπι 

εἰ ΟΠατῖο]ες, ΠαΏοπ[ϊςςῖπιο απἴπιο; σα]Ηοται]άας απἴοπα, ἵπη- 

Ύπαιπ αἲ πηπ]εῦτο 5ρεείασυ]απα, Πηνίίας; απἲ Ἱποππαίας, 

ραίο, Ῥτο ΟπΙάΐα Ύεπετε ΘΗπι απϊ ΤΠεςρίς οί ΟπρίάΊποπι 

ρεγπιπίαίητας Γπθγαί. ᾿ 

12. Εί αἩ ἴρ5ο 5{αΐϊπι εοπδερίο Ύεπεγειρ τε]α{ ααγο” ποβῖς 

αδρίταβαπί. βηβάἰνα]ῖς οπΙπι αἴθα ΠΟΠ ΤΠ 5ἰθγ]ε 5ο]ΠΙ Ῥο- 

15 Ἱαρίάαπα {αρι]ῖς 5ἰίταίας 5εᾷ (απαπαπη ἵπ Ὑεπεεῖς 5α0γο 

οίαπι ογαί πιαπΣιείογΗπα [πιοίααπα Γεγί]ε, αααπα ατΏοτες 

νιπάαπῖρας οοπαῖς ἵπ Ἰοπσίπαπαπα πδαπε εχηρεταπίες, 

οἰγομπη]θοίαπῃ ἄεΤΕΠΙ απαξῖ {οσίο εοπο]αάἀετεπί. Ῥταίει 06- 

{ογας. Υείο Π]α ἀεηςο Γγασία πηστίας 5παπα αραά Παπ γ- 

πεβαί, αΏεγτίπ]ε επαία, τεαπαγππ(πε αΓΡΟΓΗΠΙ ππασπ ια 

αποίσποί ρε ἑπάἴπεπα 5ογία. εαπί- Χεσιθ ἴ]ας Ίοησα» 

αοίαἰῖς οαη](ῖος τοςϊά στα! πιατοῖᾶας,, 5εὰ 548 Ίρ5ο πια(ηπί(α- 

{ας {α5[Ισῖο πονῖς Παχαπῖαπίες ταπηῖς {δππρεςίνα οταπί. ἨΗϊς 

Ἱπιπηϊχία» εγαη{ 5ἴογῖ]ες αΠοπαῖπ, 5εὰ Ῥ]οιπάἴποπα Ῥτο 

{γασία Παβοπίας., οαργεξςογπῃ Ρ]αίαπογαππαπα Ῥτοσεπίαίος 

αετίο, θἱ ουπ1 115 (γαηςίασα Ίαπα Ὑοπεσῖς, οἵπα Γαβἵνα ες 

46, Ώαριπο (ζαιγις). ὙΥεγαπα αἆ πποππ(παπι(πε ἄΤΡΟΓΕΠΙ 

απηΏ]οςε αππαίοτία Ί]α Ἠεάετα αἀγερεοταί. Πεηςίς γῖρας 

ετεβτο ρεπάεμαηί πγος : Ἱαοππάϊογ 4πΊρρο οππα Ῥασσ]ιο Ὑθ- 

πΗ5, πηϊςοργῖαπε 56, αποᾶ π{πίπιαπθ «πατε εξί, ρα ας; αἲ 

«ο]ππο α 5ε Ἰητίσεια πηῖπας οβ]δοίαπ{. Ἐταπί, πα ἀθῃξΙοΓ 

ππηβγοδίοτ(πε ενα, Ἰή]αγες οΦπαΠοπες Τς ης Ηαία., απὶ 

οοηνϊνία 1Ρί απίίατο γε]]επί, η απας γΏαΠΟΓΗΠΗ ΠΟΠΗΠΗΠΙ 

τατο αΙάαπα γεη{αραπίς (ΓεΠπεῃς απίεπ ρορι]απαη ἕατρα 

[οξίος 1Ρ1 ἀῑε», το απῖάεπα γετα Ὑεπειί ορεγαπίες. οβίραηί. 

19. Ηϊς Ρ]απίϊς 5α11ς οβ]εσία, ἵπίας ἵπ 1ρδαπη {εππρ]απι 

Ἰπατεςδί 5ππ]Η5.. Όσα Ισίίαν Τπ ππεᾶΙο οοοσαία ε5ί, ε Ῥατίο 

ΠΠΤΠΙΟΓΘ, ῬΡα]ομογτίππαπα αγΠβοἴαπα, 5ο ΏΕΠΙ αίαπο αἆ 

ἀατῖσαπι ἀἱάποίο ους τοπ]άρη5. Οπιπῖς απίεπα Ηλίας ρα]ογῖ- 

{πάς πΙΙ] {οεία, γαςίῖία π]]ο οἴγοαπαροδίίο, παδαία ο5ί, πὶςϊ 

αποᾶ α[ίοτα παπα ρυΏεπα αγ ήπη οσου]ίαί. Ταπίσηι απἶάεπι 

αἲ5 ςἰαίπανῖα ο να]α]έ, αἱ ἆητα αἆεο εἰ εἶδίάα Ἱαρίαϊς πᾶ- 

έατα πιπηῦσῖς οπηπίρις ἀεεοια ἰάσαίας. Οματίε]ες Ιαΐας, 

απα»ῖ απίραπά πα απἸάἆαπα αοπαία ππθηίε εχο]απηᾶης, Ῥεα- 

Εἰπίππας, Ἱπαπῖτ, ἀθοταπα γἰποία5 Ῥτορίες απο Μαϊςι εί 

οΕΕΗΥΓΘΗΣ 5ἰπια] αρργεςςῖς Ια015, Ῥτορεησα απαπίαπῃ ροίεγαί 

οθνισα, ἴϊαπι ἀεοσεπ]αίαν. Αἱ 5Πεπίῖο αδίαη5 0α]11ογα: 

Πάα5 Ἱπίτα απίππππι αἀπιϊταραίατ. Ἐδί απίοπ αἰτήησις 
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μαζεν. Ἔστι δ᾽ ἀμφίθυρος ὃ νεὼς τοῖς θέλουσι καὶ 

χατὰ νώτου τὴν θεον ἰδεῖν ἀχριθῶς, ἵ ἵνα μηθὲν αὐτῖς 

ἀθαύμαστον ᾖ- Δι εὐμαρείας οὖν ἐστὶ τῇ ἑτέρα πύλη 

παρελθοῦσι τὴν ὄπισθε εν εὐμορφίαν διαθρῆσαι. 

14. Λόξαν οὖν ὅλην τὴν θεὸν ἰδεῖν, εἲς τὸ κατόπιν 

ποῦ σηκοῦ περιήλθομεν. Ετ᾽ ἀνοιγείσης τῆς θύρας 

ὑπὸ τοῦ χλειδοφύλακος ἐμπεπιστευμένου γυναίου θάμ.- 

θος αἰφνίδιον ἡμᾶς εἰχε τοῦ άλλους. ὋὍ ουν Ἀθηναῖος 

ἧσυγη πρὸ μικροῦ βλέπων ἐπεὶ τὰ παιδικὰ μέρη τῆς 

θεοῦ κατώπτευσεν, ἀθρόως πολὺ τοῦ Χαρικλέους ἐ έμμα-- 

νέστερον ἀνεθόησεν, Ἡρώθεις, ὅση μὲν τῶν µετα- 

φρένων εὐρυθμία, πῶς δ) ἀμφιλαφεῖς αἵ λαγόνες, 

ἀγκάλισμα Ὑειροπληθές: ὡς ὃ᾽ εὐπερίγραφοι τῶν Ύλου- 

τῶν αἵ σάρχες ἐ ἐπικυρτοῦνται μήτ᾽ ἄγαν ἐ ἑλλιπεῖς αὐτοῖς 

ὀστέοις προσεστ ταλμέναι μήτε εἰς ὑπέρογχον ἐχχε εχν- 

μέναι πιότητα. Τῶν ὃ δὲ τοῖς ἰσχίοις ενεσφβαγισμόνων 

ἐξ ἑκατέρων τύπων οὐκ ἂν εἴποι τις ὥς ῆδὺς ὁ Ύέλως: 

μηροῦ τε χαὶ χνήµης ἐπ᾽ εὐθὺ τ εταµένης ἄχρι ποδὸς 

ἠκριθωμένοι ῥνθμοί. Τοιοῦτος ἄρα Γανυμήδης ἐν 

οὐρανῷ Διὶ τὸ νέκταρ ᾖδιον ἐγκεν παρὰ μὲν γὰρ "Ἠόης 

οὐκ ἂν ἐγὼ διακονουµένης ποτὸν ἐδεξάμην. Ἓνθεα- 

στικῶς ταῦτα τοῦ Καλλικρατίδου βοῶνεος. ὁ Χαρικλῆς 

ὑπὸ τοῦ σφόδρα θάµθους ὀλίγου δεῖν ἐπεπήγει τακερόν 

τι καὶ ῥέον ἐ ἐν τοῖς ὄμμασι πάθος ἀνυγραίνων. 

15. Επεὶ δὲ τοῦ θαυμάζειν ὁ κόρος - ἡμᾶς ἀπήλλα- 

ἔεν, ἐπὶ θατέρου μηραῦ σπίλον εἴδομεν ὥσπερ ἐν ἐσθῆτι 

χηλῖδα: ἤλεγχε δ᾽ αὐτοῦ τὴν ἁμορφίαν ἡ περὶ τἆλλα 

τῆς λίθου λαμπρότης. ᾿Εγὼ μὲν οὖν πιθανῃ τἀληθὲς 
εἰκασία τοπάξων φύσιν ὤμην τοῦ λίθου τὸ βλεπόμενον 
εἶναι: πάθος γὰρ οὐδὲ τούτων ἔστιν εξω, πολλὰ δὲ τοῖς 

κατ ἄχρον εἶναι δυναμένοις χαλοὶς ἡ τόχη παρεμποδί- 

ζει, Μέλαιναν οὖν ἐσπιλῶσθαι φυσικήν τινα κηλίδα 

νοµίζων χαὶ χατὰ τοῦτο τοῦ Πραξι ιτέλους ἐθαύμαζον, 

ὅτι τοῦ λίθου τὸ δύσµορφον ἐν τοῖς ἧττον ἐλέγμεσθαι 

δυναμένοις µέρεσιν ἀπέχρυψεν. Ἡ δὲ παρεστῶσα 
πλησίον ἡμῶν ζάχορος. Απίστου λόγου χαινὴν παρέδωχεν 

ἔφη γὰρ οὐκ ἀσήμου γένους νεανίαν --- ἡ 
τ 

΄ 

Ε 
αλ υλὰ 2 λλά δὲ πο ἀνώνυμον αὐτὸν ἐσίγησε ---- πολλάκις ἐπιφοι- 

ὣ ὣ τεµένει σὺν δειλαίῳ θαίμονι ἐρασθῆναι τῆς 

θεοῦ καὶ πα, αὐτὸν ἐνδιατρίθοντα τῷ ναῷ κατ’ 

ἀρχὰς ἔχειν δεισιδαίµονος ἁγιστείας δόκησιν' ἔκ τε 
ον τς κ. Δ / Δ 

γὰρ τῆς ἑωθινῆς κοίτης πολὺ προλαμθάνων τὸν ὄρθρον 
. ὡ / Ν Ν ’ κ τα ο ”. Μ Φα / ) 

ἐπεφοίτα καὶ μετὰ δύσιν ἄχων ἐβάδιζεν οἴκαδε τήν ϐ 
- με, 5 ντο θεος καβῖς 220) 
ὅλην ἡμέραν ἀπαντικρὺ τῆς θεοῦ καθεζόµενος ὀρθὰς 

ἐπ᾽ αὐτὴν διηνεκῶς τὰς τῶν ὀμμάτων βολὰς ἀπήρειδεν. 
κ. / ρω 

Ἄσημοι δ) αὐτῷ Ψιθυρισμοὶ καὶ χλεπτομένης λαλιᾶς 
΄ 

ἐρωτικαὶ διεπεραίνοντο µέμψεις. 
- ἂ μις 

16. Ἐπειδὴ ς χαὶ μικρὰ τοῦ πάθους ἑαυτὸν ἀποθου- 
-- ΔΝ .ω Δ / ας θελήσε Ε, προσειπὼν, τῇ δὲ τραπέζη τέτταρας 

τραγάλους Ἀιθωᾶς δορκὸς ἀπαριθμήσας διεπέττευε 

αν ἐλπίδα, καὶ βαλὼν μὲν ἐπίσχοπα, μάλιστα ὃ᾽ εἴ 
ποτε τὴν θεὸν αὐτὴν εὔβολίσεια Ξ » μηδενὸς ἀστραγάλου 
πεσόντος ἴσῳ σχήµατι µ ε ; 

» προσεχύνει τῆς ἐπιθυμίας 
τεύξεσθαι ρα εν κ ο. / 8 ευςεσθα! γοµιζων": εἰ δ᾽, ὁποῖα φιλεῖ, φαύλως χατὰ ἴ ᾽ " η. ς 
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αρετία τα οᾷες., 5ἱ απὶ νο]υπέ οῖαπι α ἴοιπο αοοηγαίο εὔΠ- 

ἱαπηρ]ατί ἆθαπ], αἱ ππ]]α εἷας ραῦς αἀπ]τα[Ἱσμα που. οχρυ- 

παΐατ. Ἐασί]ο εΓ5ο οδί Ῥεγ αἰίοιαπι Ίαηυαπα αεορᾶοη δις 

επι εἴίαπι, απ α ἴ6υο οδί, ρυ]ομηαάίπεπι ρειδρίορτο, 

14. ΟΠ οΓσο μ]ασπίςεεί Ιοίσηι νίάενε ἆραπα, αἲ ροςίῖ- 

οσα ἱαπαρ]ί ἐταηδίνίης. ΤΠ αρετία Ίαπαα Ῥεν ππ]]ει- 

π]απ, ομῖ οἸαγίαπα εγεδ(α ομκίοαἷα εγαί, δαβίέας πος 5ίωρος. 

αᾱ ἰαηίαπα Ῥυ]ο μα ίπεπα οογηῖριῖ.  Αἰποπιεηεῖς ἴρίατ, 

απῖ ο{ίο5ο ραι]]ο απίο 5ρεεία»δεί, αἱ ρπεγῖ]ε5 ἀοά ρατίες 

οοηδρεχ!{, τερεπία Γαπῖοδίας θιἶαπι Ύπαπι Οµατίο]ες οχε]α- 

πιανΙί : Ηετοπ]ε5] απαηία ἀοιςί εοποϊηπίίας, απαπὶ Ῥ]επα 

πἰπίππαπθ Ἰαΐετα, οπιρίεχιας ἴπιριεης πΙαΙΙς!. Ύπαπι γε- 

πεδία οἰγουπηςοῖρία οἸαπίαπα εα1Πε5 5ἱμιαπίης, πεπο ἆ46- 

Ποϊεπίες πΙπιαπα οἱ 1ρδῖς αδἰμοία ο55ίρα5, πε(πα ἵῃ πῖ- 

πηῖα» πιο]ῖς Ρἱησιεάίπει ο/[αδα!  ΤαοπΠαΓΙΠΗ απίΕΠΗ, οολῖς 

1ρ5ίς πἰππ]α ΠΠργοςδαΓΠα, ΠΕΠΙΟ ἀῑχετίί παπα 5ααγ]ς 5ἲε 

τῖδ5, [επιογίσαιιθ ε{ Ερία; τοσία Ἰπθα αἆ ρεάειῃ Ἡδάπθ ϱγ0- 

{θη5.) 414Π1 οχασία Ῥγορογίίο. Τα]ῖς Ισίίαν αηγιησάος 1 

εΦ]ο ᾷουϊ πεοίατ οἳ. 4 ἱρεαπα ππανίας Ππ[ΙπάΙ{ τ παπα αὖ 

Ἠεβε οφἱάεπα πηπἰςίταηἰθ Ῥοίηπῃ ΠΟΠ αοζθρίδδείῃ. Έαπα- 

Πσο ΠΟΤΕ ἰδία εἰαπιαπίε ΟαΠεγα[ῖάα, ΡΓος ΠΙπΙΙο ΙΗΡΟΓΕ Ο1ια- 

τίο]ας ἰαπίαη ποπ ἀπ]σιοταί, πιο]! απαάαπα {αμα 56 ἀήαοτο 

παἰαπίρα5 οσους ορη[ρ55η5. 

15. ΟΙΙΠΙ γεγο Ίρδα δα[ῑείας γἰάσπα{ αἁπηϊγαοποπη αΏςίει- 

αἶσεεί, Ιαῦεπα ἵπ αἱίογο Γεηιοσα γἰάίηας, α{ ἵπ γοςία πῃασι]- 

Ίαπα, ου]α5 ἀε[ογπιαίεπα τε]α πας. 5αχὶ οαπᾶος ατσαετεί. 

Αίμα οσο απϊάσπι ργοραΡΙ οοπ]εοίατα γογαπῃ εοἱΗσεης, 

Ἰαρίαϊ5 ἱηπεπίππα ε5»α, αποᾶ γἰάεραπιας, Ῥπίαμαπη. Ἀθηπεα 

"επῖη Ἠορο {α]ία 4ποσπθ πιοτρῖ εἱ υ οπηπίς εχρενίῖα διπί, 

πιίάπΊ( Πε Ἠΐ5, (15 ΙΠΊΠΙΟ στα ρι]ο τα 65ςε Ροίθγαη!, 

{ονυίηπα οὐδίαί. Νίσταπα εΓδο πα(πτα]εῃ (πεπάδΠα ΠΟΡΥΙΙΠΙ 

5ΡΘΙΣΗΠΗ ταία5, ἵπ Ἠου δίίαπα αἀμηίταβας Ῥγαχίείεπα, απϊ 

4 [ον] ιά, ἵπ Ἰαρίάς 5 Ἱπ ρανρας, σπα. πῖηης 46ρτε- 

Ἰθηαί ῬοδδεΠί, αμ5οοπάϊδεεί. Ὑεγήπῃ αδίαης Ῥτορε ΠΟ 

αοάΓππια ΙποτοδΙρί]οπα ἀῑσία ποναππαπε πορῖς Πἰς[ογίαπα {γα κῖ- 

ἁἴ, Ναιταῦαί οΠΙΠ1, 6ΕΠΘΓΕ ΠΟΠ ΙσηοΡ]] 1Υ6ΠΕΠΗ (Ἠ0Γ1ΟΙ 

εἷας αἱ τοερτοίΗτ, ἴρδα [οοῖί αεἰῖο), αἱ 5ρο ἵπ {οπηρ]απι 

Ἀος τοηΠίατεί, ἵπ αΠπογθιη ἆοιρ πια]ῖς απδρίοῖς Ιπε]αϊῖςςε, 

ααἵ (πΗΠ1 {οίος ἀῑος {η {οπηρ]ο {γαηδ]ροτεί, ΙΠΙ1ο 5αρθι5ΗΗΠοξα. 

γεπεταοπίς ορίηΙοποιη 5α5πίςδε : οκ 1ρ5ο οπίπι ουΙΣ 

ΠΙΠ6. οεεραία ππάΠ]απτογα, γεπΠίαραί, οἱ ρο5{οεθαδαΠ 

ἀεπίσιο Πηγ]ίας ἆοππσπῃ τεα]ραί, {οίαπησιο ἀἴθιῃ εχ αἆνειςυ 

46ς γεδίάρης, Ταςίο5 ἵπ οαπ Ρειρείιο οσμ]ογΙΠα οοπ]θοίας 

ἀεβμεραί.. ΟΕ5ουτί απίθηα 5α5γνῖ οἱ αγγ! 5ογπιοηῖς απιᾶ- 

{οτί 4πθγε]α” αΏ ἴρ5ο Ῥογαροβαπίητ. 

10. Φἱ ᾳπαπάο γθτο [αἱἱ6Γο ΡΓΙΠΊΡΟΓ ΑΠΠΟΓΘΙΗ 5ΗΗΠΗ τε]- 

1εί, αἰοσπίας απίο ἆθαπι, αἰᾳιπο σπαίποΓ {ας ἆᾳ ἆαπια 

ΑπίσαΠα ἵπ Ππθησαπα ππηενα[ἶς, {αοία ΕΠΙ 5ΗάΠΙ οχρεΓῖθ- 

αΐητ : 6ἱ 5ἱ οκ 5οπ[θη[ία ]ασίαςδεί, ππανίπιθ 5ἵ (παπᾶο 1ρδαπα 

4εαπη (Υεπεγοπι) ]οοῖςδοί, ΠΙΟ {αἶο εαάεπι [αοῖο οαἀεηίε, 

αἄοταβαί, 5155 56 ομρίάΠα(ῖς οοπηροίεπα Γαἰαγαπα Ῥηίαης 

5ἱη, αἱ Πουῖ 5ο]6ί, πια]ο ]ασίαςοί Τη ππεησα!, {ασια φἰπίδυ 



(1, α1ς - 418) ΧΧΧΥΙΙΙ. 3 ΑΜΟΒΕΡ. 17, 18. 901 
-α Δ / 3 . - - . ο χα τῆς τραπέζης ῥίψειεν, οἵ δ᾽ ἐπὶ τὸ δυσφημότερον ἄνα- { οπιίπθ 5ἰατεπί, {οι πιαΙοήϊοσης ΟπΙᾷ0, ἱαπ6 1Η Τη Ππηηαο ἴσα- 
σταῖεν, ὅλη Κνίδῳ καταρώμενος ὡς ἐπ᾽ ἀνηκέστῳ συµ- 

φορᾶ κατήφει καὶ δι) ὀλίγου συναρπάσας ἕτέρῳ βόλῳ 
τὴν πρὶν ἀστοχίαν ἐθεράπευεν. Ηδη δὲ πλέον αὐτῷ 

τοῦ πάθους ἐρεθιζομένου τοῖχος ἅπας ἐχαράσσετο χαὶ 

πᾶς μαλακοῦ δένδρου φλοιὸς Ἀφροδίτην καλὴν ἐκήρυσ- 

σεν: ἐτιμᾶτο δ᾽ ἐξ ἴσου Διὶ Ἡραξιτέλης καὶ πᾶν ὅ τι 

κειμιή ία εὐπρεπὲς οἴκοι φυλάττοιτο, τοῦτ᾽ ἦν ἀνάθημα 

τῆς θεοῦ. Πέρας αἱ σφοδραὶ τῶν ἐν αὐτῷ πόθων ἐ ἐπιτάσεις 

πεν οήθησαν, εὑρέθη δὲ τόλµα τῆς ἐπιθυμίας µαστροπός: 

δη η γὰρ ἐπὶ δύσιν ἡλίου μία. Ἠρέμα λαθὼν τοὺς 

παρόντας ὄπισθε τῆς θύρας παρεισερρύη καὶ στὰς ἄφα-- 

νὴς ἐνδοτάτω σχεδὸν οὐδ) ἀναπνέων ἠτρέμει, συνήθως 

δὲ τῶν ζακόρων ἔξωθεν τὴν θύραν ἐφελκυσαμένων ἔνδον 

ὃ καινὸς Ἀγχίσης καθεῖρχτο. Καὶ τί γὰρ ἀρρήτου νυ- 

χτὸς ἐγὼ τόλμαν ἢ ἄλλος ἐπ᾽ ἀκριθὲς ὑμῖν διηγοῦμαι; 

τῶν ἐρωτικῶν περιπλοχῶν ἴχνη ταῦτα μεθ ἡμέραν 

ὤφθη καὶ τὸν σπίλον λα) ἡ θεὸς ὧν ἔπαθεν ἔλεγχον. 

Αὐτόν γε μὴν τὸν νεανίαν, ὥς ὃ δημώδης ἵστορει λόγος; 

ἢ κατὰ πετρῶν φασιν ἢ κατὰ πελαγίου κύματος ἐνε-- 

χθέντα παντελῶς ἄφανη γενέσθαι. 

17. Ταῦτα τῆς ζακόρου διηγουµένης µε εταξὺ τοῦ 

όγου διαθοήσας εἶπεν ὃ Χαρικλῆς, Οὐχοῦν τὸ θπλυ, 

κἂν λίθινον η φιλεῖται. Τί δ᾽ ̓  εἴ τις ἔμψυχον εἶδε 
τοιοῦτο χάλλος; ἀρ᾽ οὐκ ἂν ἡ µία νὺξ τῶν τοῦ Διὸς 

σκήπτρων ἔτιμᾶτο; Μειδιάσας δὲ ὁ Καλλικρατίδας, 

Οὐδέπω, φησὶν, ἴσμεν, ὠ Χαρίχλεις, εἰ πολλῶν ἄχκου- 

σόµεθα τοιούτων διηγημάτων, ὅταν ἐν Θεσπιαῖς γενώ- 
μεθα. Ἰκαὶ νῦν δὲ τῆς ὑπὸ σοῦ ζηλουμένης Ἀφροδίτης 

ἐναρ] ἐς ἐστι τοῦτο δεῖγμα. Πῶς: ἐρομένου τοῦ Χα- 

βικλέους, ἄγαν πιθανῶς µοι ἔδοξε λέγειν ὃ Καλλικρα- 
τίδας: ἔφη γὰρ ὡς ἐ ἐρασθεὶς νεανίας παννύχου σχολῆς 

λαθόμενος, ὥσθ᾽ ὅλην τοῦ πάθους ἔ ἔχειν ἐξουσίαν Γρ οοος 

ναις παιδικῶς τῷ λίθῳ προσωµίλησε βουληθεὶς οἱδ᾽ ὅτι 

μηδ) ἐν τῷ θήλει πρόσθεν εἶναι τὸ θΏλυ. Πολλῶν οὖν 

ἀκρίτων ἀφυλακτουμένων λόν γων τὸν συμμιγῆ χαταπαύ- 

σας ἐγὼ θόρυέον, Ἄνδ ὂρες, εἶπον, ἑταῖροι, τῆς κατὰ 

χόσµον ἔχεσθε ζητήσεως, ὣς εὐπρεπής ἐστι νόμος 

παιδείας. Ἀπαλλαγέντες οὖν τῆς ἀτάχτου χαὶ πέρας 

οὐδὲν ἐγούσης φιλονεικίας ἐν μέρει ὑπὲρ τῆς αὐτὸς 

ἑαυτοῦ δόξης ἑκάτερος ἀποτείνασθε" καὶ γὰρ οὐδέπω 

χαιρὸς ἐπὶ ναῦν ἀπιέναι" τῇ δὲ σχολῆ καταχρηστέον 

εἰς ἑλαρίαν χαὶ μετὰ τέρ εως ὠφελῆσαι δυναµένην 

σπουδή». Ὑπεκοτάντες οὖν τοῦ νεώ --- πολὺς γὰρ 
ὅ κατ᾽ εὐσέόειαν ἐ ἐπιφοιτῶν ὄχλος --- εἰς ἕν τιτῶν συμ- 

ποσίων ἀποχλίνωμεν, ὅπως δι ἠρεμίας ἀχούειν τε καὶ 

λέγειν ἅττ᾽ ἂν η) βουλομένοις ἐξῃ. Μέμνησθε δὲ ὡς ὃ 

τήµερον ἠττηθεὶς οὐχέτ αὖθις ἡμῖν περὶ τῶν ἴσων 
διοχλήσει. 

18. Καλῶς ἔδοξα ταῦτα λέγειν καὶ συγκαταινεσάν- 

των Εξῄειµεν, ἐγὼῃ μὲν ἠθόμενος οὔδεμιᾶς με πιεζούσης 

Φροντίδος, οἳ δ᾽ ἐπὶ συννοίας μεγάλην ἐ ἐν ἕαυτοις ακένιν 

ἄνω καὶ χάτω χυχλοῦντες ὡς περὶ τῆς προποµπίας 

ἀνωνιούμενοι Πλαταιᾶσι.. πει ὃ ἤκομεν εἴς τι 

ΡΗΙ εα]απηϊίαία, ἠπίσίίμα ἀερτίπιοραίανς Ιπίθγ]θοίο ἴάΠΙοΠ 

Ρ4ΤΥΟ ΕΠΠΡΟΓΕΟ οογΓθρ!ϊ5. 4εΠΙΟ ἰα1ΐς, πογο Ιασία ρηίογοια 

Ππ[ε]οϊζαίοπα εππεπάαΡα!. Ζ8πα γεγα πηασίς ἠγπϊίαίο ΠΟΙΡΟ, ρᾶ- 

τες Ιηεμ]ρί οπηηῖς, απαςαίδᾳιο αγΏιςοπ]α: πιο]]ῖς οονίος 

Ῥυ]εμταπη ΎδΠεγεπι Ργάἴσατθ, “απο ας Φηρίΐου ἵπ ἨΟποία 

εσ5ο Ργαχίίε]ες; οἱ απ]ὰ ἀοπηῖ Ργείϊο5απῃ εἰ άδορης τεροςῖ πα 

ομσίοάἵτεί, ἀοπανίαπα ο[ίοτγί ἄθα., Ταπάσιη ΥεΙθπιθης ἀθςῖ- 

ἀετίογαπα Πας οοπἰεπ{ῖο εχοεᾶῖέ ἵηπ απιοηίῖαπη ; ἃο Ρι5ίο 

εδί, σπα; ουρία[ίαίΙ Ἰεποσϊποίατ, απἀασία. 1απι οηίπι αἆ οεςᾶ- 

ΣΗΠΗ Ιπο]]παίο 5οἶ6, 5οηδίπα, οἶαπα Ργβοη{ΐρις, Ρο5ί {αΠΙΙΑΠΑ 

εογγερςί{, εἰ 5ίαης οσου]έας Τη ρεπ](ἴβείπιο αησι]ο, γὶκ Τθ- 

5ρίταης 5ο εοπΗηιξ.  άΠπηϊς αα{θΠη Ρτο ΠΊΟΓΘ ΘΧίΤΟΙΣΙΠΙ 

αἆ 56 Ἰαππαηα ἱταπεπίίρας, Ἱπίας Αποηςες πονις ἱπο]αα- 

απ. ΕΕ, ααῖὰ επί Ἱπίαπάς ποσβῖς [αοῖπας απί οσο αί 

ας ασοιταία νοβῖς οπαττεί» αππρ]εχα[ίοπΗπα απια[ογίαγαπα 

γεδιαία Ιδίαο Ιπιετάῖα οοπδρεσία 5ιηί, οί ππασπ]απα παβοί 

ἀθὰ εΟΓΙΠΙ αμα; ρᾶδδα οδί ἱπάϊσυπη. Τρδυπη απἱάθπι αἀο]θ- 

5εεπίεπα, πἱ Ρορυ]ατίς Γογί 56ΓΠΙΟ, απὶ Ῥει Ρείτας, αἰπηί, 

Άπί Τη ρε]ασῖος Πηοίις ΡγοροΙρ]ίθπα, ΟΠΙΠΙΠΟ 6 οοΠερθοί Ἠο- 

ΠΙΙΠΗΠΗ αρᾖῖσ5ο, 

17. Ηπο παιταπίο οράΠ]ππα, «Ἰαπποτο 56ΓΠΙΟΠΕΠΗ Π]Ίας ἵπ- 

{ογρο]αης Οἰιατίε]ες, Ἐτρο ., αἲξ, Γεπηίπα,, 5ἱ γε] ο ]αρίάθ κἰί, 

απιαίας ! Οπ]ά γετο, 5ἱ ααῑς απϊπιαίατη ε/αδηιοάί ρα]ομγ(πά]- 

ΏΘΙΠ ν]άραί2 ΠοπΏε πα Πας πος Φογί5 5εθρίτῖς αππείαγ 

Βητίάθης απίοπα Οαἱοταάας, Νοπάαπα, Ἱπσα{, Οµατίο]ος, 

πονίπηις, απ ππη]ίας τά σεπΗ5 παιταίΊοπος απ [ίατὶ ἶπιας., 

σααπῃ ετίπιας ΤΠοδρῆς. Είπιπο Ἰαπι θ]α5, απαπῃ {α {απίο 

οΡροε αἀπηϊταρϊς, Ὑοπεγί5 πιαπΙ[εδίυπα οδί ος ἀοθπππεπίαπη. 

Ουἳ Ιδίπς 2 Ππίοτγοσαπίαο Οματίσ]Ια, ΡτοβαβίΙ αἀπιοάππα 56Γ- 

πΊΟΠ6 Ἠ(1 πΙΠΙ γῖςας ο5ί Οα]Ποταίίάας, απππα. ἀϊσστεί, αΠΠᾶ- 

ἴογθπα Πάπα ΊάγθπεΠα , {ος πος(ῖ5 οἱἴοδαπα Π5ΠΓαΠΗ Παςίαπη, 

αἆθο αἱ Ιπίεσταπα οχδα Παπά αν οπρίαία(ἶς (ασα]ίαίεπα Ἰαβετεί, 

Ῥιεγί]επῃ ἵη πιοάαΠ1 5αχο 56 αρρ]ίοιῖς5ε, ααὶ γε]εί 5οη]οθί 

πο [επιίπαπα απἰάεπῃ απίεγίοτῖ Ρατία 6556 ΓοΙπαπῃ. ΜΠΙῖ5 

Ιπίης παϊκοτοιῖ5 φοιπποπίρας ο]αμα[ΐς, «παπα ΡΓοΠΙΙΟΙΙΗΠ 

650 {ππιπ]ΗΠα δε α58διη, Υπί, ἵπααπα, 5οᾷα]ες, πιοᾶεδίηπι 

εοτταίο ἀἹεριίαπαϊ ογάἴποπα, αἱ γεπησία Ίεχ εδί ογαζ1οπίς. 

Ῥε]οία οσο Ρρογίαιραία Πα εἰ εχϊαπα Παβεηίε πυΠαπη τῖχα,, 

Ῥου νίοος ΡΓΟ 5ιιᾶ πίθταιε 5οπἰεηίῖα οοπίσπά1ία. Ἐίοπίπι 

ἴοπαρας ποπά πα α”οςί ευπαί αἆ παγίπα; οἵο απ{επῃ αθαίεῃ - 

4 σπι αᾱ Ἰατιίαίοτη εί αἆ ε]ασπιοάϊ, ααοά επι ἀεὶθεία- 

Ώοπθ Ριοάθσ5ε οίῖαπα απθαξ, 5ίπάἴαπα,  Ἐστεςςί Ιαπιθ ἴθπι- 

Ῥ]ο (ᾳπαπάο απἰάεπα πηπ]ία {ατρα τομρϊοπηῖς-εαδα αβ]αοραί), 

π οΦΠαΙοπΙΠα ππαη ἀογθτίαπιας., αἱ οἱἶοςο απάἴτο οἱ ἀἴσθ- 

τα, άποΡοΙΠΊ(Πε Πριενέ, Περαί. Μεπιοπίοία απίεπα, απὶ 

Ἰοᾶῖε γἱεία5 πθηῖί, ευ ποῃ. απαρ]ίας 4ε Πςάεπα ΓΘΡΙ5 ΠΊο- 

Ἱεξίαπα ποβῖς Ρα{ΓΗΠΙ. 

18. Βεείο ἰδία ἀσογο γίδα5 5ΙΠ1, οἱ οοππρτοβαπί ας Πας, 

ορτοςςὶ 5ΗΠΊΗ5., 15 65ο, άπεπη ουγα πη]]α αησογεί : αἲ ἰδίῖ 

οοφιίαθαπά1, απ πιαβηαΠα 1ΠίΓα 56 6ΟΠΙΠΙΕΠΙΙΙΟΠΘΠΙ 5ΗΓΞΙΠΙ 

ἀβοΙδΙη γο]νοτοπί, απαδί ἆε Ῥοπιρο ἀπζαία Ρ]αΐας ἀθοοτ- 

απ, Οπύπα απίοπα ἀε]αίῖ 6556πηι5 αἆ {οεία απῖαπο εί 



903 ΧΧΧΥΠΙΙ. 

συνηρενὲς καὶ παλίνσχιον ὅ ὥρᾳ θέ έρους ἀναπαυστή, βίον 

Ἠδὺς, εἰπὼν, ὁ τόπος, ἐγὼ, καὶ γὰρ οἵ κατὰ κορυφὴν 

λιγυρὸν ὑπηχοῦσι τέττιγες, ἐν δικαστικῶς 

καθεζόμην αὐτὴν ἐπὶ ταῖς ὀφρύσι τὴν ἔχων. 

Ἠροῦεὶς ὃ ὃν ἀμφοτέροις χληρον ὑπὲρ τοῦ 

τον εἰπεῖν, ἐπειδὴ Χαρικλῆς ἐλελόγχει πρότερον, εὐθὺς 

ἐνάρχεσθαι τοῦ λόγου διεκελευσάµην. 

19. Ὁ δὲ τῇ δεξιᾶ τὸ πρόσωπον ἀνατρίψας ἡσυχη 

καὶ μικρὸν ἐπισγὼν ἄρχεται τηδέ πη" δὲ δέσποινα, 

τῶν ὑπὲρ σου λόγων, ( φροδίτη» σὲ βοηθὸν αἱ ἐμαὶ 

δεήσεις καλοῦσιν ' ἅπαντι μὲν γὰρ ἔργῳ καν βραχὸ τῆς 

πιστάξης, τελειάτατόν ἔστιν, οἳ δ) ἐρω- 

μέσῳ πάνυ 

Ἠλιαίαν 
΄. Ἀ 

τίνα χρὴ ὑπὲρ τοῦ πρῶ- 

Ἰδίας πειθοῦς ε 

τικοὶ λόγοι πε εριττῶς σοῦ δέονται" σὺ γὰρ αὐτῶν γνη- 
Ἴθι δὴ Ἰυναιξὶ συνήγορος ἡ θήλεια, 

χαὶ τοῖς ἀνδράσι μένειν «ρρε εσιν, ὡς ἔγεν- 

Ἔγωγ οὖν εὐθὺς ἐ ἐν ἀργη τοῦ λόχου τὴν 

τορα χαὶ πάσης γενέσεως πρωτόρριζον ὧν ἀξιῶ 
ἐπικαλοῦμαι, λέγω δὲ τὴν Ἱερὰν τῶν ὅλων 

φύσιν, Ἡ τὰ πρῶτα π; Ἰξαμένη στοιχεῖα τοῦ κόσμου 

πὂρ ὔδ δωρ τη πρὸς ἄλληλα τούτων 

͵ 
σιωτάτη μήτηρ. 

; εἰ 
χάρισαι δὲ 
ες 

δ 

ἐπικράσει 

ο ης εν ἔμψυχον. Ἔπι σταμένη ὃ) ὅτι θνητΏς 

ούργημα χαὶ βραχὺς χ χβόνος ὁ ὃ τοῦ ζην 

ἑκάστῳ χαθε ἵμαρται, τὴν ἕτέρου φθορὰν ἄλλου Ύένεσιν 

ἐμηχανήσατο καὶ τῷ θνῄσκοντι τὸ τικτόµενον ἄντ τεμά- 

τρησεν, ἵνα ταῖς παρ᾽ ἀλλήλων διαδοχαῖς εἰς τὸν σεὶ 

χρόνον ζῶμεν. Ἐπεὶ δ᾽ ἦν ἅπορον ἐξ ἑγός τι Ίνα 

σθαι, διπλΏν ἐν ἑκάστῳ φύσιν ἐμηχανήσατο" τ τοῖς μὲν 

γὰρ ἄρρεσιν ἴδίας προς, σπερμάτων͵ Ἰαρισαμένη, 

τὸ θἨλυ δ᾽ ὥσπερ Ἰονῆς τι δοχεῖον ἀποφήνασα, χοινὸν 

ἀμφοτέρῳ Ύένει πόθον ἐ ἔγκε ερασαµένη σα εν ἀλλή- 

λοις, θεσμὸν ἀνάγκης ὅσιον χαταγράψασα μένειν ἐπ. 

τῆς οἰκείας φύσεως ἑκάτερον, χαὶ μήτε τὸ θΏλυ παρὰ 

Β 
ἐσμὲν ὕλης ὃημι 

φύσιν ἂρρενοῦσθαι μήτε : τάρρεν ἀπρεπῶς μαλ ακίζεσθαι, 

Διὰ τοῦθ᾽ αἱ σὺν γυναιξ ἂν ἀνδρῶν ὁμιλίαι μέχρι δεῦρο 

τὸν ἀνθρώτ πινον βίον ἀθανάτοις διαδοχαῖς ᾳ φυλάττουσιν" 

Δυοῖν ὃ᾽ 

ἴσου 
οὖδε ὶς ὃν ἂνὴρ ἀπ ἀνδρὸς αὐχεῖ Ἰενέσθαι. 

ὀνομάτοιν σεθασμέίοιν πᾶσαι τιμαὶ μένουσιν ἐξ 
' 

πατρὶ μητέρα προαχυνούντων. 

90. Κατ ἀρχὰς | μὲν οὖν ἐθ᾽ δρωϊκὰ, φρονῶν ὅ βίος 

καὶ τὴν γείτονα θεῶν σέέων ἀρετὴν οἷς ἐνομοθέτησεν 

τ] φύσις ἐπειθάρχει, καὶ καθ ἡλικίας µέ έτρα γυναιξιζ ζευ-- 

Ὑνύμενοι Ὑενναίων πατέρες ςἐγέ]νοντο τ έκνων κατὰ µι- 

να δ) ὁ χρόνος ἀπ᾿ ἐχείνου τοῦ μεγέθους ς τὰ τῆς 

ἡδονῆς χαταθαίνων βάραθρα ἕ ξένας ὁδοὺς καὶ πχρηλλα- 

Ε1θ᾽ ᾗ πάντα τολμῶσα 

ν 

ἡμέ ένας ἀπολαύσεων ἔτεμνεν. 

ρυφὴ τὴν φύσιν αὐτὴν παρενόµησε: χαὶ τίς ἄρα πρῷῶ- 

τος ὀφθαλ μοῖς τὸ ἄρρεν εἶδεν ὡς θ7λυ., δυοῖν θάτ ερον ἃ 

Ὃ ος βιασάμενοςἢ πείσας πανούργως; συνἝλθε ὃ 

εἲς µίαν κοίτην µία φύσις: αὐτοὺς δ᾽ ἐν ἀλλήλοις δρῶν- 

οὔθ) ἃ δρῶσιν οὔθ ἃ πάσχουσιν, ἠδοῦντο, κατὰ 

πετρῶν δὲ, φασὶν, ἀγόνων σπείραντες ὀλίγης ἡδονης 

ἀντικατηλλάξαντο µ. μεγάλην ἀδοξίαν. 

91. Τούτοις γε μὴν εἰ εἷς τοσοῦτον τυραννικῆς βίας ἡ 

τόλμα προέκοψεν, ὡς µέχρι σιδήρῳ τὴν φύσιν ἵεροσυ-- 

- 

τες τες 

ΣΕΡΟΤΕΣ. 19-31. (ΠΠ; 1ο, 150) 

ππηῦγοσα 1ρ5υ0 αδία[ῖς ἴΕΠΙΡΟΓΕ 5εάῆία, 5ιανῖς Ίουις., ἀἴοθης 

ερο, εἰεπῖπα ἵπ οαοππηίπε Ππομπάππα απἰά αν οἰσαάτο 5ἰτε- 

Ῥηπίς Ἱη πλεάίο, Ρίαπε {αά1οῖς ἵη ΠΙΟΓΕΠΩ, ϱοΠςεᾶῖ ἵρραπα Τη 

εαροΓο 5 πιεῖς Ηε]ίῶαπι ΡΙῶΓ6ΓΕΠ5. ΟΗΗΠΙ Ὑθγο 5ΟΓ{ΕΠΙ 

απροῦας ἆθ 6ο, αίογ Ῥτῖογ ἀῑεστεί, Ῥτοροδιϊδσεπι, οἱ Οἶνα- 

τίο]ο5 ΡΓΙΟΓΕΙΗ ΊουυΠι 5ογΗία5 ε5δεί, ειπα ἰα[πα Πηρτοάί 

ογα(ἴοπθπῃ 5». 

19. Αί Π]ο ἀρχίτα π]οθης {ασίεη , α (παπα οὐπείαίας 

εἷς [εγο 6ΧΟΙΞΗ5 οδί: Τε, ἀοππῖπα, οα5.5 Ῥτο ἴα, εμας, 

ἀἴσσπάα αἀ[α(τίοθηα Ῥτουας ππθ αἀτοσαπί.  ΟπΙοππισπε 

ομίπι ορονί νο ρατναπη απἱάἆσπα {πο 5αάεἰῶ αδρειδειῖς, 

Ίσο ρεγ[οςΠΙςδίπιαπα οδί : απια[ογ απἴοΠη ΒΕΓΠΠΟΠΟΣ Ρι- 

αἴραο {6 Ἰπάϊσεπί: ἴπ επί πογπιαπϊδείπια ἸΠογαπι Π]α- 

ἴοτ.. Ὑοηί 5απ6 αἀγοσαῖα πη]θγῖρη5, 4πσς 65 ἵρδα Γοπιῖπα : 

οµαπα γἱτῖς Ἰασῖτ6, αἱ Π]αΓος ΠΙάΠΕΙΘ νο]πί, ρτουί παῖῖ 

5υπί.. Ἐσιϊάσπα ἵπ Ῥηϊποϊρίο εἰα[ΐπι οταοηῖς ΡεϊπιαΠα Ἠηᾶ- 

(τοπ, Ῥιίπιαπα σοπετα(ῖοπίς οπιηῖς ταάίεεπα, εοτά. απ 

γογα 6556 08Π56Ο {εσίοπι αάγτοσο, 5αποίαπι Π]απι ἀῑσο απι- 

ΥΟΓΞΟΤΙΠΙ παίπταπα, απσε Ρεῖπια «Οπθῃ5 οἱ εοποβίαης πΙηΠά( 

οἸοπιοηία, Τεγαπα, ἄθτα, ἴσηθπα, αΠπᾶΠΙ, ΠΟΓΙΠΙ αἆ 5ε Ιηγ]- 

σπα οοπιπηϊςῄοπθ απ]ππαία οπηπία αἆ γΙίαπ σεπετανΠ. Οποά 

γογο φοϊτοί πποτία]ί5 πος ππαίογῖα ορϊβοῖαπα ε55ε οἱ Ὄτεγε 

γ]γοπᾶϊ ἵεπιρις [αἴο απ]οπῖσπε αςεἰσπαίαπα, αἱ απίας Πη[οτῖ- 

τα5 σοπογα[ῖο αἰογῖας ο5δεί ππαολϊπαία ο5ί, δἵ Ῥτο Πΐ5 αὖα; 

πηοτϊοη{αγ θὰ απσ παδοππία αάπιθηδα οί, αἱ πηη[ηῖ5 5α0- 

ορφ]οπῖμις Ῥετρείμο ἴ6ιηρογε γΙναιΏα5. ΟΠΗΠΙ απ{οπη Πουῖ 

ΠΟΠ Ῥοβ5εί, οκ Πο  (ποππατη πασεστείης, ἀπρ]Ιοθῃα η 

πποσποσπθ πεπεγα παίπτασι πηαομίπαία εδί, ππαπίρης 5υα5 

κοπῖπιπα οοπ]θο[ίοπος Ἰαρίία, Γοπηίπαπῃ απ{θηα γε]αῖ τεοορία- 

οπ]απὴ σοπ(αγα εοηςέαθης. Οππῃ Ιαϊατ οοπΊηΠΕ πἰτῖ- 

ας αοποτὶ ἀοῖάενῖαπι αἀππϊσειςδεί, εἂ 5ἳρί Ἰηνίοεπα οορ!]- 

Ἰανίέ, 5αογα πεεεςςί(α[ῖς Ίσσα ργα5ερία” αἱ ἵῃ δια ΕΠΙΠΙ- 

αποάσαιθ παίαγα πιαηθαί, εί πεππε ππυΠεῦτο 5εηυς ῥγίεΓ 

παίηταπη α[[εοίεί γα, πεσιθ Ἰπάεσεπίοτ σΊπ]ε πιοβεςοί. 

Τίαπαθ γίτογαπα οη πηπ][ετῖρης οοηδπείπάο αἲ Ίππο ἀἴεπῃ 

Ἱηπιογία δις. Ἠππιαπαπη, σ]ίαπα. 5αοοεςκἰοπίρης ομςίοΚΙ! 

πε(ιο οπίπῃ ααἰςᾳπαπα γὶτ ες γ]το 5ε παίπη βἱοπαίας : ἀπο- 

Ῥηδαιο ποπηϊηίδης γοπεταβή] ας Ώοποτες οπηπες ΓΠΡΗΜΗΙΗΣ, 

οπηπίδι5 ος «απο ραπ πηαίτεπη εἴῖαπι αἀογαπ[ῖρς. 

20. Πο Ἰαϊίατ, απωπη Ἠεγοῖοῖς αάλας 5επίεη{Ης γ]γεγεπέ 

Ἠοπηίπος, οἱ νἰοίπαπι ἀθογαπα γἰγπίοπα εοΙεγεῃ!, Ἰεδίρης α 

παΐιτα εοπςἴηεῖς ορίοπηρεταβαπέ, εί Ρο οία[ῖς πιοο 60Η- 

απο ππα]οηίδας,, 5επεγοδογΙπη Ραΐγες ἸἩρογογυπα Γαοῖ 

ςωπί. Ῥαπ]ιαίἴπι Υεγο γ]ία αἲ Π]α τηασπ](πάἶπε αἆ γολαρία- 

εἰς πατάτα 5ο ἀεπίθις, πονας απαξάαπα γίας εἰ Ἱππη- 

ἴαίας Επαοπᾶϊ φοεπδταπί. Ὠείπᾶε Ἰαχυτία πμ ποῦ απάεῃς 

1ρείας παίητο» Ίεσεπῃ γἰο]ανί. Εἰ ας Ἰπάο ρηῖπ]α5 Τα τηᾶ- 

τοπ οσους τἱ (οπιίπαπι Ἱπίαϊίας δε, αἰογαίγυπα Ποπ, 

απί {ψταπηίοο 6ΙΠ1 ΠΠΟΤΕ ίοἶαης., απί εα]άϊς ρογςιιαδῖοηῖ- 

Ῥις Ἱπάπσσῃς 5 Ππίτανϊξ οπΡί]ε αππα υΠΗ5 5εχΗ5: (υΗΠ](υε 

«ο αἰίογιπι ἵπ. αἱίογο γιάετεπΕ, πθ(ιε σα; [αοεγεηί, πε(πε 

απ ραΐοιοπίας, ογαΏεσεεραπί, αἰαπε Ρε «ίογῖία, αποά 

αἴπηί, ατα 5οπη]ηαπίθ5, ΡΓΟ Ραϊτα γο]αρίαίε πΙᾶςΠαπη Ρ6Ι- 

πιμίαραπ{ Ἰη{ατηίαπη. 

91, Ἠϊς απἶάσπι 6ο π5απα γἰο]επίῖα ἐγγαπηϊοςρ Ῥγουθδδίέ 

αιᾶασῖα» τί [ο0Γο. δἰῖαπι ςαστί]εσο παίαγαπα Υ1ο]αΥβαέ τ΄ ἨάΠΗ 



(1. α5ι - 52) 

λῆσαι: τῶν δ) ἀρρένων τὸ ἄρρεν ἐκκενώσαντες εὗρον 

ἡδονῆς παρέλκοντα μέτρα. Οἵ δ) ἆθλιοι καὶ δυστυχεῖς 
ἵν᾽ ἐπὶ πλέον ὧσι παῖδες, οὐδὲ ἔτι µένουσιν ἄνδρες, ἆ ᾱμ- 

φίθολον αἴνιγμα διπλΏς φύσεως, οὔτ) εἲς ὃ Ὑεγέ έννηνται 

Φυλαχθέντες οὔτ᾽ ἔχοντες ἐφ ᾿ ὃ μετέβησαν τὸ δ᾽ ἐν νεό- 

τητι παρεα να ἄνθος εἰς γὔρας αὐτοὺς μαραΐνει πρό- 

ὠρογ. Ἅμα Ὑὰρ. ἐν παισὶν ἀριθμοῦνται, καὶ γεγηρά- 

Χασιν οὐδὲν ἀνδρῶν µεταίχμιον ἔχοντες. Οὕτως Ἡ 

μιαρὰ καὶ παντὸς χακοῦ διδάσκαλος τρυφὺ ἄλλην ἀπ 

ἄλλης ἡδονὰς ἀναισχύντους ἐπινοοῦσα µέγρι τῆς οὐδὲ 

ῥποη Ἴναι δυναµένης εὐπρεπῶς νόσου κατώλισθεν, ἵνα µη- 

δὲν ἀγνοη μέρος σι 

25. Εὶ δ) ἐφ᾽ ὧν ἡ πρόνοια θεσμῶν ἔταξεν ἡμᾶς, 

ἕκαστος ἵδρυ το, ταῖς µε τὰ γυναικῶν ἂν ὁμιλίαις ἢ ἠρκού- 

μεθα χαὶ παντὸς ὀνείδους ὃ βίος ἐκαθάρευεν. Ἀμέλει 

παρὰ τοῖς οὐδὲν ἐκ πονηρᾶς διαθέσεως παραγαράξαι 

δυναμένοις ζῴοις ἄχραντος τὴ τῆς φύσεως νομοθε εσία 

φυλάττεται" έοντες οὐκ ἐπιμαίνοντα. λέ στο, αλλ) 

ᾗ χατὰ καιρὸν Ἀφροδίτη πρὸς τὸ θἨλυ τὴν ὄρεξιν 

αὐτῶν ἐκκαλεῖται: Ἰαυρον ἀγελάρχης βο ουσὶν ἐπιθόρ- 

νυται, καὶ χριὸς ὅλην τὴν ποίμνην ἄρρενος πληροῖ 

σπέρματ ε, ἩΝ δὲ: οὐ συῶν μὲν εὐνὰς µεταδιώχουσι 

κάπροι; λυχκαίΐναις δ᾽ ἐπιμίγνυνται λύχοι; χαθόλου ὃ᾽ 

εἰπεῖν, οὔθ᾽ οἳ ἄέρια ῥοιζοῦντες ὅ] ὄρνεις οὔθ) ὅσα τὴν ὑγρὰν 

χαθ᾽ ὕδατος εἴληγε λῶξιν, ἀλλ᾽ οὐδ) ἐπὶ γῆς τι ζῷον ἆ ἄρ- 

σα ὁμιλίας ἐπωρέχθη, μένει δὲ ἀχίνητα τῆς προνοίας 

τὰ δόγματα. Ὑμεῖς δ’, ὦ μµάτην ἐπὶ τῷ φρονεῖν εὖ- 

λογούμενου, θῃρίον ὁ ὡς ἀληθῶς φαῦλον, ὤνθρωποι, τίνι 

καινη γόσῳ παρανοµήσαντες ἐπὶ τὴν κατ ἀλλήλων 

ὕθριν ἠρέθισθε; τίνα τῆς ψυχῆς τυφλὴν ἀναισθησίαν 

καταχέαντες ἀμφοῖν ρορω τους φεύ γοντες ἃ διώχειν 

ἔδει καὶ διώχοντες ἆ ἀφ᾽ ὧν ἔθει Φεόγειν; χαὶ καθ ἕ 

ποιαῦτα ζηλοῦν πάντων ἑλομένων οὐδὲ εἷς ἔσται. 

99. Ἀλλὰ γὰρ ἐνταῦθα ποῖς Σωκρατικοῖς ὃ θαυμα-- 

στὺς ἀναφύεται λό γος; ὑφ) οὗ παιδικαὶ μὲν ἀχοαὶ σε 

ἐνδεεῖς λογισμῶν φενακίζονται: τὸ δ᾽ ἤδη χατὰ φρόνησιν 

ἐς ἄκρον ἔχον οὐκ ἂν ὑπαχθῆναι ὃ δύναιτο” ψυχᾶς γὰρ 

ἔρωτα πλάττονται χαὶ τὸ τοῦ σώματος εὔμορφον αἰδού- 

µενοι φιλεῖν αρετῆς χαλοῦσιν αὐτοὺς ἐ ἐραστάς. Εφ' οἷς 

το οος χαχάζειν ἐπέρχεται. Τί Ὑὰρ παθόντες, 

ὢ σεμνοὶ φιλόσοφοι » τὸ μὲν ἤδη μακρῷ χβόνῳ δεδωχὸς 

ἑαυτοῦ πε εἴραν ὑποῖόν ἔστιν, ᾧ το. προσήχουσα χαὶ 

γῆρας ἀρετὴν μαρτυρεῖ, δι᾽ δλιγωρίας παραπέµπετε, 

ὁ σοφὸς ἔρως ἐπὶ τὸ νέον ἐπτόηται, µ.ηδέπω τῶν 
τν : - 

ὃ ἃ τραπήσονται, 

--αὖ- ὃν πᾶς δὲ νὺς ἔ 

λογισμῶν ἐ ἐν αὖὐ τῷ, πρὸς χρίσιν ἐχόν- 
-ω  ν / / 5 

πων; ἢ νόμος ἐστὶ, πΆσαν μὲν ἁμορφίαν πονηρίας εἶναι 
/ δε ὢὪ ς 3 Δ 3 - Β Ἀ , 

κατάκριτον;, εὐθὺς δ) ὡς ἀγαθὸν ἐπαινεῖσθαι τὸν χαλόν; 
- / ας 

Ἀλλά τοι κατὰ τὸν µέγαν ἀληθείας προφήτην Ὅμη- 

ον 

: εἶδός τις ἀκιδνότ. τερος πέλει ἀνὴρ, 
ἀλλὰ θεὸς μορφὴν ἔπεσι στέφει, οἱ δέ τ’ ἐς 
τερπόµενοι λεύσσουσιν, ὁ ὁ δ) ἀσγαλέω ἆ ἀγορεύει 
αἰδοῖ µειλιχίῃ, μετὰ δὲ πρέπει ἀγρομένοισιν " 
ἐρχόμενον ὃ᾽ ἀνὰ ἄστυ θεὸν ὣς εἰσορόωσι». 

Καὶ πάλιν εἶπέ που λέγων" 

ΧΧΧΥΙΠ." ΑΜΟΒΕΡ. 29, 20. 

| 
99ο 

πηατῖαπα οχμαιδία γἰπηΠαία, εππηπ]απα αποπάαπι γο]ηρίαεῖ5 

Ἰηγεπῖεραπί. Αί πιςουί 1] αίαιο Ἱη[ο]ίσας, αί ἀῑπίίας κίπί 

Ῥπετί, Ποπ. Ίάπ. πιαπεί στ, απηρίσαππα αρηῖσηια σοχις 

ἀπρ]ῖςῖ5, απ πεσπε ἵπ 4πεπι πα[ῖ 5αηί 5εγναγετίη{, δα 

Ἰαβεαπί αἆ απθπῃ {ταηςῖεγο : [ος απίρπι Π]α, απῖ ἵπ [αγοη[αίο 

αἰᾳπαπίαπα ππαηδεγαξ, ἵπ 5επεσ(πίοη αἲῖ ργαρπιαίήταπι Παο- 

εαδεαΠί, ε[Ποῖ.  Θἰπια] οπίπα ἵη ριθγῖς οθΠΞΘΗΙΙΙ, εξ 60Π56- 

πΠθγε, πάπα γίγογαη Ιπίθγνα]απα Παβοηίας. Αάεο ππρητα 

ἥ]α εἱ πια]! οπιηῖς πηααϊκίτα Ἱαχητῖα νο]αρίαίαος Ἱππραάοθηίος 

Παπ εκ αἶία οχεοσίίης, αἆ θΗΠΙ πδαπθ ππογῦαΠα απὶ πθ(πε 

ποπηπαγϊ Ποποςίο Ῥοίεςέ, ΙαΏγῖσο γοςίϊρῖο ρτοῖαρσα οξί, αἱ 

πη]]απα ΠρΙάἰπῖς Ρατίεπα Ιβπογατοέ. 

2». Βὶ Υετο ἵῃ απα ΠΟΣ Ίοσο οοη5 η] Ργον]άσηίῖα, ππια5- 

απίσαια Ῥεγπηπησγοί, πηπ]ίθγΙπα οοηΣιείπαἴπο σοπ{θηΙ! 6ξ- 

56πη15, οἱ οπἰπηϊπίς οπηηῖς γ]ία οδδεί ρητα.. Ἀεπιρο αριιά 

απϊπια[ία, απ» ν]παιο ΠΙΙ] ρίανα α[[εε[ίοηο απῖπηϊ ροβςυΠ!, 

ΠΟΠ Ρρο]αία παίαγα Ἰεχ φειναίαγ.. Νο αναπέ Ίευπος ἵπ 

δηΐ 5οχι5 Ίσοπες, 564 {επιρεςῆνα Ὑεπις αἲ [ειπίπαπα ΠΗΙάΙ- 

ΠΘΠΙ ΠΙογαπα οχοῖίαί.  Ῥικ αΓΠΙΕΠΙΙ {ααγης ἵπ γασσας φαΐ, 

εί ατῖες πΠῖγθΓςΙη. στεβθίη πηαδομ]ο Ιπρ]εί 5οπ]]πο.. Οπ]ά 

πετο» ποτ 5 1π1 ουΡί]ία Ῥει5εσππίαγ αρη! πο Ίαρᾶς Ἱαρί 

Ἰπςοεπάππ{ 2 Ὀπϊνογδῖπι ἀἴσαππας, πεσθ απῖ αετίας τεσίοπες 

Ῥοιδίγεριη{ τοἱασγες, πεο (πσροΙπη(1ε ἠαπηϊάστη ρε αηιας 

5ογίεπα 5ογβία 5υπί» 5εᾷ πθηιθ ἵπ ἴεγα π] ατα απῖηια] π]ᾶ- 

«οπ]αη ]αηι οοΠΣπε(άἴπεπα αρρα(Εξ, ΥεγΙΠα Ἰπηοία Π]ᾶ- 

ποηί ἀθογεία ργον]άεηίία. Ὑο5 τετο, ο Πηδίγα δαρίοπίία. 

πΠΟΠΙΙΠΕ Ώθπο απάἹοηίες, πηα]α Ῥγοίοείο εί, ΠΟΠΙΙΠΕ., 41ο 

ΠΟΥΟ ΠΙΟΤΡΟ οοπίτα Ίερος ἵπ πηπίπαπι οοπ[αππε[ίαπη Ἱπηίαιἰ 

εκῃς2 απο ο0ο πιοηίρας 5ίαρογο ο/[ᾳ5ο π(ῖπιαπθ αβειΓα- 

ες, Πισίοπίος ας; οοηςοοίατΙ οροτίεδαί, εἰ α απίθιας. [- 

πϊοπάμπι ογαί, οα εοηςοσίαπίαος2 Ας 5 επσι]α[ἴπι ΟΠΊΗΘΣ 

εαπάεπα. φδῖ τα(ΙοπεΠη 5εαπεπάαπα εἰ]σαπί, πε ππι5 απ]άσπη 

5αρειΣίες Πιο. 

23. Ὑεγιπῃ οπῖπι Υετο Ἠΐο Βοεγα[ἶοῖς ργῶε]ατα ἴμ]α, 5ἳ ἀῑῑς 

ΡΙασθί, παξαίατ οτα[ἵο, απα Ῥηογῖ]ες αυτος, Ῥ]επα τα[ῖοεῖ- 

παπάΙ [αοπ]αίο ποπάμπα ππππῖία:, ἀθοιρίαπίας τ 5εᾷ απῖς- 

ααῖς αἆ ππαζαἰ(αίοπα (παπάαπη πποη[ῖς Ῥετνοπεν{, 5πρρ]αη- 

(απὶ ΠΟΠ. ]άπα. ροβδῖ.  Απιπιϊ ομίπι σπεπάαΠι «ΠΙΟΓΕΠΙ 

βησιπί, οἱ απππ ραάεαί ος οοτροτίῖ αππαΓα [ΟΓΠΙΑΠΗ, 

νΙγα[ῖς 56 απια[οτος γοσαπί.. Οσα ἵπ το εαομήηπαν 5Ώρε 

πιο ΗΡΙ. Ουπῖά οπῖπι γοῬῖς ἵπ ππεηίεα γεπῖί, γεπεταβί]θς 

ΡΙοςορΗῖ, αοά 6απα οθίαίθα , 4πσδ Ίοηδο ]άΠ1 Τ6ΠΙΡΟΤΕ 5ἱ 

εχροτϊπιεπίαπα ἀθϊε, ο οαη[(ἷος οοηγοπ(έ δεί 5επεσί5 ΥΙν- 

ταῖς (οςϊπιοπίαπη ροιΠ]ρεί, σοπ{οπιίαπα. γαπςηεΗἶς 2 5ο 

φαρίεῃς οπηπῖς ΠΙΟΣ ἵη {εποταπη αἰαίεπη αἴ[οπῖ[ο Γπιροία ΓεΓ- 

{ασ ἵπ απα Παάῑσατί ποπάαπα Ρο[εδί, 4π0Γ5ΗΠΗ 5ε εοηγεγδτᾶ 

αἵε ςοπ[αηίῖα 5 απ Ίος οδί, ἀο[ογππίαίεπι οπΊπεΠα ρναν{ία[1ς 

6ςςο ἁαπιπαίαπα», οοπ[ίπαο {απαπαπα Ῥοππα Ἰααάατί, φπῖς- 

απἰᾶ ρα]οβταπα οςίὃ Ὑεγαπα οηίΠι Υ6Γο 5εζΙΠάΠ ΠΙΑΡΠΙΠΙ 

γογ]α[ῖς Ιπίοτργθίεπα ΗΟΠΙΕΓΗΠΙ 
Α Πας ρα]σμγο πηῖπας επ[εί οΡε: 

αἲ Γογππαπη οἸοπαῖο ἀθιας οτπαί, θαππ(ε [πεπίας 
Ἰῶῇῖ οπηηες: 5ααν! Ππίτερίάας εοπιπαϊχία Ῥαάοτε 

» ἄσπι [αίατ, πποδίούαε ἵη οσία Ῥγασίαί ΠΟΠΟΤΕ; 

Ῥεγαπε α1βοπι απρἰοῖαπί σεαΚἴεηίεπη παπη]ηῖς Ἰησίας. 

Ἐτανδας ἀῑΟΙ{ αἰἰσαΡῖ, 
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””.. ..» , νο ο. να 
Οὐκ ἄρα σοί γ΄ ἐπὶεἴϊδεῖ χαὶ φρένες ἦσαν. μή 

ΧΧΧΥΙΠΙ.  ΕΡΩΤΕΣ. 24 -- 26. (1. οὖν - μασ) 

Α{ ΗΡΙ [ΟΓΠΙΟΣ5Ο 5αἩ οΟΓΡΟΤΕ ποπ Ἠαβ]ίαί ππεῃ5., 

Ἀμέλει τοῦ καλοῦ ἨΝιρέως ὃ σοφὸς Οδυσσεὺς πλέον | Ὑϊα]ίοοί ρι]εῖντο Νίτου φαρίοης Ὀ]ίχες πιαρῖς 1πᾶαίατ. 
- 

ἐπαινεῖται, 

94. Πῶς οὖν φρονήσεως μὲν ἢ δικαιοσύνης τῶν τε 
-ω -. / 

λοιπῶν ἀρετῶν, αἳ τελείοις ἀνδράσι σύγχληρον εἰλήχασι 

τάξιν, οὖδεὶς ἔρως ἐντρέχει, τὸ δ᾽ ἐν παισὶ κάλλος θξυ- 

τάτας ὁρμὰς παθῶν ἐγείρει; πάνυ γοῦν ἐρᾶν ἔδει Φαί-- 

δρου διὰ Λνσίαν, ὦ Πλάτων, ὃν προὔδωχεν. Η τὴν 

ἀρετὴν φιλεῖν Ἀλκιθιάδου εἰκὸς ἦν, διότι ἠκρωτηρίαζε 

τὰ θεῶν ἀγάλματα καὶ τὴν ἐν Ελευσῖνι τελετὴν αἱ παρὰ 

πότον ἐξορχοῦνταιφωναί; τίς ἐραστὴς ὁμολογεῖ γενέσθαι 

προδιδοµένων Ἀθηνῶν καὶ Δεχελείας ἐπιτειχιζομένης 

καὶ βίου τυραννίδα βλέποντος; Ἀλλ ἄχρι μὲν οὐδέπω 

χατὰ τὸν ἱερὸν Ἠλάτωνα πώγωνος ἐπίμπλατο, πᾶσιν 
Εν. κάρα, θὰς δ᾽ ἀπὺ ρα δὺς εἷς τὸν ἄνὸ 

ἐπέραστος ἦν ' μεταθὰς δ᾽ ἀπὸ τοῦ παιδὸς εἰς τὸν ἄνδρα, 
/ / ς  Σ 

χαθ ἣν ἡλικίαν Ἡ τέως ἀτελὴς φρόνησις ὁλόχληρον εἶχε 
νΝ Δ ιά ΔΝ / 3 ο τε! / / 

τὸν λογισμὸν, ὑπὸ πάντων ἐμισεῖτο. Τί δή: πάθεσιν 

αἰσχροῖς ὀνομάτων ἐπιγράφοντες αἰδῶ ψυχῆς ἀρετὴν 

λέγουσι τὴν τοῦ σώματος εὐπρέπειαν οἳ φιλόνεοι μᾶλ- Ὕ ] μεση : Ἅ ον ο Σ 
λον ἢ φιλόσοφοι. Καὶ ταῦτα μὲν ἡμῖν ὑπὲρ τοῦ μὴ 

άν . / / 
δοχεῖν ἐπισήμων ἀνδρῶν Φφιλαπεχθημόνως μνημονεύειν 

ἐπὶ τοσοῦτον εἰρήσθω. 
96. Μικρὰ δ’ ἀπὸ τῆς ἄγαν σπουδῆς ἐπὶ τὴν ὑμετέ- 

ραν, ὦ Καλλικρατίδα, καταθὰς ἡδονὴν ἐπιδείξω παι- 
αν. / λὺ { 3 ( λ / 
δυκΏξ χρήσεως πολὺ τὴν γυναικείαν ἀμείνω. Καὶ τό 
γε πρῶτον ἐγὼ πᾶσαν ἀπόλαυσιν ἡγοῦμαι τερπνοτέραν 

εἶναι τὴν χρονιωτέραν" ὀξεῖα γὰρ ἡδονὴ παραπτᾶσα 

φθάνει πρὶν ἢ γνωσθῆναι πεπαυµένη, τὸ δ᾽ εὐφραῖνον 
ἐν τῷ παρέλκοντι κρεϊττον. Ὡς εἴθε γε καὶ βίου µα- 

κρὰς προθεσμίας ἡ µικρολόγος ἡμῖν ἐπέκλωσε Μοῖρα 

χαὶ τὸ πᾶν ἦν διηνεχὴς ὑγίεια μ.ηδεμιᾶς λύπης τὴν διά- 

νοιαν ἐκνεμομένής: ἑορτὴν γὰρ ἂν καὶ πανήγυριν τὸν 
ὅλο όνον ἤγομεν. Ἀλλ' ἐπεὶ τῶν µειζόνων ἀγαθῶν ν χρόνον ἠγομεν. ὦν µε γαθῦ 

- ἓ ας 
ὃ βάσχανος δαίµων ἐνεμέσησεν, ἔν γε τοῖς παροῦσιν 

διστα τὰ παρέλχοντα. Τυνὴ μὲν οὖν ἀπὸ παρθένου 
. / β /. λ Ἀ , λ 3 / {8 

µέχρι ἠλικίας µέσης, πρὶν ἢ τελέως τὴν ἐσχάτην ῥυτίδα 

τοῦ γήρως ἐπιδραμεῖν, εὐάγχαλον ἀνδράσιν ὁμίλημα, 

κἂν παρέλθη τὰ τῆς ὥρας, ὅμως « ἡ ἐμπειρία ἔχειτι λέ- 

ξαι τῶν νέων σοφώτερον. » 
96. Εἰ δ᾽ εἴκοσιν ἐτῶν ἀποπειρῴη παϊδά τις, αὐτὸς 

εά - κ. 3 {6 λ. ς 3 / 

ἔμοιγε δοχεῖ πασγητιᾶν ἀμφίθολον Ἀφροδίτην µετα- 

διώχων: σχληροὶ γὰρ οἳ τῶν μελῶν ἀπανδρωθέντες 

ὄγκοι καὶ τραχὺ μὲν ἀντὶ τοῦ πάλαι μαλακοῦ πυκασθὲν 

Ἰούλοις τὸ γένειον, οἵ ὃ᾽ εὐφυεῖς μηροὶ θριξὶν ὡσπερεὶ ῥυ- 

πῶντε. ἛἈ δ) ἐστὶ τούτων ἀφανέστερα, τοῖς πεπει- 
{ « - ”ν/ /. Λ λ 3 9] / 

ραχόσιν ὑμῖν εἰδέναι παρίηµι. Γυναιχὶ δὲ ἀεὶ πάση 

{ τοῦ χρώματος ἐπιστίλθει χάρις, καὶ δαψιλεῖς μὲν ἀπὸ 

τῶν βοστρύχων τῆς χεφαλῆς ἔλικες ὑαχίνθοις τὸ καλὸν 

ἀνθοῦσιν ὅμοια πορφύροντες οἳ μὲν ἐπινώτιοι κέχυνται 

µεταφρένων χόσμος, οἳ δὲ παρ ὦτα καὶ χροτάφους 

πολὺ τῶν ἐν λειμῶνι οὐλότεροι σελίνων. Τὸ δ᾽ ἄλλο 

σῶμα μηδ ἀκαρῃ Ἐριχὸς αὐταῖς ὑποφυομένης Πλέ- 
πτρου, φασὶν, Ἡ Σιδωνίας ὕέλου διαφεγγέστερον ἅπα- 

στράπτει. 

24. Οποπιοᾶο Ιαν Ῥγαάεηίῖα πἱάρπι απἲ ᾖη[ῖας, το. 

Παπαταπ]ααε υἱτίαίαπα, απα Γοτία σπαάαπα ππαίατος οίαῖς 

γ/πῖς αἀ[ωπεία 5υηέ, ΠΠΟΣ ΠΟΠ οοηγεπῖϊ; ὁθᾷ θὰ απο ἵπ Ρι- 

οτί εδί Ῥη]ολμτίίαᾶο γεμεππεπ[ἰςδίπιος Ῥεγίπτηα[ἴοπαπα Ίπι- 

Ρείης εχοΙ{αί2 Οπιπίπο επίτη απιατε ορογίεΏα! Ῥ]αράγαπῃ Ργο- 

Ρίου Ἰγδίαπα, ο Ρ]αΐο, απεπα ρτοά]ά(ί : απί τ]τίπίεπη απ]ατθ 

ΑΙοϊρίαᾶαἰς οοπγεπίθραί, ργορίεγθα ααοᾶ ἀεογαπῃ 5ἰαΐπας ἵταῃ- 

σαγῖέ, 6ἱ φποᾶ Εἰειείηία παγ5{εγῖα γουες ἱπίετ οοπη!5δαἴοπεπι 

{1555 Ρτορα]αταπ{» ααὶς αππαίογεπη 56 Ρτοβίείασ ργοά αγαπη 

Ἀίοπαναπα, Ώευθ]ος; αὖ Ἰοδίίθας ππωπ](ο, ἀεπίαιε τῖία αἆ 

ἡγναηπῖᾶθπα ρεοϊαπ[ῖς2 9εᾶ απαπάϊῖα ποπάσπα, αἱ ἀῑνίηας 

Ῥ]α[ο αἴί, Ῥαϊῦα ογαί ορρ]είας, απιαΡ]]ῖς ογαῖ οπιπίμα5 : απαπι 

ΥεΓΟΕΡΙΘΓΟ [γαηςῇϊςαί ἵη γΙτΙπῃ, σπα αρίαίε αὔ [ας Ἱπιρργ[εεία 

Ῥνπάση[ία Ρ]επαπη αδδεοπία ταΙἴΙοΠΕΠΙ εταί, οὔΐο εγαί οπηπ]- 

Ῥα5. Ουἷᾶ ο/σο2 ἑατρίρας απϊπηϊ αἲ[ουβοπίρας ποπηῖπα γετε- 

οππᾶα ἰπαθηίος, υἰγαίεπι αρρε]]απί οονροτῖ5 ἆθοοτεπι, 

αἀο]εςσεη{]ῶ πιαρῖς απιαίογο»,΄απαπη 5αρίεπίῖα.. Ἐέπαο απῖ- 

ἀσπι, πο ΙηςῖσηΙαπη ΥΙτογαπα Ἰη[εςδίο απίπιο γἱάθαπηαγ ππεπη]- 

π]δε, Ἠο πδαπθ ἀῑοία 5απίο. 

260. Ῥαμ]]απῃ Υετο α ΠΙπΙΙΟ 1ο 5ἰπάϊο αἆ γοδίταπα ]απι, 
Οαμεγαίίαα, γο]αρίαίοιη ἀεδεσπάεῃς, ο5ίοπάαπῃ οοηξοἰαά[πο 

ΡΗΘΓΟΓΙΙΠΙ ργῶ5ίαπΠΙοΓΟΠ1 Ίοησε 655ε πΠεβγεπῃ. Ας ΡΓΙΠΊΗΠΙ 

απἰάεπα γολαρίαίϊς απεπποιΙηα ο ΓΓΠοίπΠη 6ο ἀε]εσίαβίίογοπα 

αβΙ(του, απο. δἷί Ἰοηρίος : ρυσ{ειγοῖαμς ομίπι οε]ειῖς Υο]- 

Ρίας Ρεῖας απαπῃ οοβποδοαίας ἀοδίηί : αἰσπαῖά απζεπι 

οῬ]οσίαΐ, «ο 1ρ5ο αποά ρτοίνα ασ πιεἠιῖς ο5ί. ἨΠασιε 

ορίαΡ]]ο ο-αί, πἱ οἴἵαπα υ]ία ]οηβίογοίη ἀἴεμῃ 5οτάῖἁα ποβῖς 
Ῥατεα ἀρείϊπανἰςκοί, αἴτιο ππ]νδιδπα Π]ιιά δραἴυπα ποβῖς 
οδςοί Ῥεγρείμα ςαπίίας, ἀο]ογα πΙ]]ο ππθηίεπι ἀερασεεπίθ : 
{οςίαπι οπίπι ἀῑοπα οἱ οο]οηίαίοπα ἰοίππι Πα ἵεπρις 

ἐαηρῖσογοιηας. 5εᾷ απαπάοφαἱάσπα πηα]οια ποβῖς Ῥοπα ἵη- 
γἰᾶα Γογίαπα ποραν{, ἵπ ργαομίῖρι5 οει{ε 5ιιαγἰδδίπια 5υηέ 

απο Ἰοπαϊκείπιε ἀπναπί. Μαίου Ιείας α- γἰταϊηϊίαίε Ίπάε 

αᾱ πιθάίαπα πδαπθ οοἰαἴθπα, ἄπίοΠΙαΠΙ ΟΠΙΠΙΠΟ ΘχίΤεΠΊα 56- 
πουαΐ5 γασα ἱΠοιηςεί, το5 ο5ί απηρ]εχι αἱ εοηδιείμάἶπε τὶτί 

ἀἰρπίςείπια : οἱ Ἰἱοεί Π]α [ουπι πιαϊατίίας ρτοίεε!; {8- 

πηΟΗ « οχροπεπίία Πας Ἰαβοί αιιοᾷ ἀῑσαί καρίεπΗας αἀρ]ο- 

5οθη[η](ς.» 
56. Αί οἳ ααἲς τὶαϊηΗῖ αΠΠΟΓΗΠΗ αἀο]εδορπίπ]ππη ασστοκ[α- 

(μη, ΐρ5α ραΐλίοις 655α πηϊμί γἱάσαίας, απῖ απιβίβιᾶπα α4θο 

φοοίθίαχ Ύοποτοπι. να οἰοπῖπα ΙπεπΙγογαπῃ ἵη 15 απ] σι 

Γιο υπ τούογα., θἱ αδΡθΥΙΠΙ Ῥτο πιο] αποπάαπα πεπίπτη, 

αοᾷ Ῥίπια Ῥανρα ἀοησανΙέ, εἰ {επιοτα Ί]α Ῥεπε παΐα Ρ5 

γο]αί 5οτᾶσςομπέ. Οι Ἠΐδες πιασίς Ἰαΐεπί, τος, ααὶ εχ- 

Ρογ οδῖ5, 5οἵτο οοο. ἴπ πιπ]ίετε απἴεπῃ 5επηρεῦ οπιηῖ 

οο]οεῖς το]ασεί σταίῖα, οἱ ἀεηςῶ 4ὲ οἴποίμπής οδρΗἶς δρίτο, 

ἨγασΙηίπογαπὰ Ἰηκίατ Ῥρα]ομγο Πογθηίἴπηι Γοτυρίπες», Ῥατίΐπι 

ρε {θησιπα. Γας. παπί, 5εαρυ]ατηπ ἀέοις, ΡαΓΙΙΠΑ οἴτοα 

Άπτος ας ἵδπωροτα, ῥεαϊθηδίρις αρῖῖς πηπ]ίο ]ωῇ1οας. Ἠεῖϊ- 

απ γοτο σοΓρΗ5, πο πηἰηίπιο ααἱάσπα Η]ῆς «πεσγεβεεπίερ/]ο, 

οἸοσίτο, αοᾶ αἰππί, γε] ΦΙ4οπίο γΙίτο τε[α]δεί Ιαοἰθ ας. 
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5τ. Τί δ) οὐχὶ τῶν ἡδονῶν καὶ τὰς ἀντιπαθεῖς µε- 

ταδιωχτέον, ἐπειδὰν ἐξ ἴσου τοῖς διατιθεῖσιν οἳ πάσγον- 

τες εὐφραίνωνται; σχεδὸν γὰρ οὐ κατὰ ταὐτὰ τοῖς ἁλό- 

γοις ζῴοις τὰς µονήρεις διατριθὰς ἀσμενίζομεν, ἀλλά 

πως φιλεταίρῳ κοινωνία συζυγέντες ἡδίω τά τε ἀγαθὰ 

σὺν ἀλλήλοις ἡγούμεθα καὶ τὰ δυσχερῆ χουφότερα μετ 
ἀλλήλων. "Όθεν εὑρέβη τράπεζα χοινή: καὶ Φιλίας 

μεσῖτιν τράπεζαν παραθέµενοι γαστρὶ τὴν ὀφειλομένην 

Απομετροόμε ἀπόλαυσιν, οὐ μόνοι τὸν Θάσιον, εἰ τύ-- 
γοι, πίνοντες οἶνον οὐδὲ καθ αὗτοὺς τῶν πολυτελῶν 

- -- λ) / λ 

πιμπλάμενοι αιτίων, ἀλλὰ δοχεῖ τερπνὸν ἑκάστῳ τὸ ' Γ 
ῃ 

τα. ἄλλου, καὶ τὰς ἡδονὰς κοινωσάµενοι μᾶλλον εὖ- 

ινόµεθα. «Αἱ μὲν οὖν γυναικεῖαι σύνοδοι τῆς ἆπο- 
ὥς ἀντίδοσιν ὅμοίαν ἔχουσιν: ἀλλήλους γὰρ ἐξ 

σου διαθέντες ἠδέως ἀπηλλάγησαν, εἴ γε μὴ δικαστῃ 
Τειρεσία προσεχτ έον, ὅτι ᾗ θήλεια -τέρψις ὅλη μοίρα 

Καλὸν δ᾽ οἶμαι, μὴ φ'λαύτως 
λ 
ῄ 

δν »”-0 τρ. 

Ὅ 

πλεονεχτεῖ τὴν ἄρρενα. 

ἀπολαῦσαι θελήσαντας, ὅ ὅπως ἰδία τι χρησὸν τσι: 

ται, σχοπεῖν ὅλην παρά του λαμβάνοντας ἡ ἡδονὴν, ἀλλ᾽ 

ἐκεῖνο μερισαµένους τυγχάνουσιν ἀντιπαρασχεἴν 

ὅμοια. Τοῦτο δ) οὐχ ἂν ἐπὶ παίδων εἴποι τις, οὐχ. 

οὕτω μέμηνεν, ἀλλ ὃ μὲν διαθεὶς, ἡ νομίζει ποτὲ 
νο λαθὼν ον τῷ δὲ 

οὗ 

2 -- μα ΛΑ 
ταυτα. ση, αν 

ο 
2 ουὺ Ἡ ᾱ- ἂν ..., νὴ ὃ) οὐδ᾽ τισ. Ει 

δὲ ὃν 

Ἑ δεῖ τι 
ν 

χα  περιεργότερον εἰπεῖν --- δει δὲ ἐν Ἄφρο- 

εμένει --- Ἰνναικὶ μὲν, ὦ Καλλικρατίδα, καὶ 

παιδικώτε ερον γρώμενον ἔξεστιν εὐφρανθῆναι διπλα- 

σίας ἀπολαύσεως ὅδοὺς ἀνοίξαντα, τὸ δὲ ἄρρεν οὐδενὶ ὐδεν) 

τρόπῳ γαρίζεται θήλειαν ἀπόλανσιν. 

«λ ἡ 

π το 

95. Ὡστ) εἰ Ἡ μὲν χαὶ ὑμῖν ἀρέσχειν δύναται , πρὸς 
ἀλλήλους ἡμεῖς ἀποτειχισώμεθα, εἰ δὲ τοῖς ἄρρεσιν εὖ- 

ε νο νρ ν. / ον ο μη 
πρεπεῖς αἵ μετὰ ἀρρένων ὁμιλίαι, πρὸς τὸ λοιπὸν ἐράτω- 

- -. δ , / ν 
σαν ἀλλήλων καὶ γυναῖχες. Ἄγενῦν, ὠνεώτερεγρόνε καὶ 
κ. νὰ ἀα κ Ν 

τῶν Ξένων ἡδονῶν γοµοθέτα, Χαινὰς ὁδοὺς ἄρρενος τρυ- 
. . 

φῆς ἐπινοήσας άρισαι τὴν ἴσην ἐξουσίαν καὶ γυναι- 
Π 

ο) . -. ΑΔ ὁ / 

ν, ἀλλήλαις ὁμιλείτωσαν ὣς ἄνδρες' ἀσελγῶν ὃξ ὀργά- 

γων ὑποζυγωσάμεναι τέχνασμα, ἀσπόρων τερᾶστιον 

αἴνιγμα, κοιμάσθωσαν γυνὴ | μετὰ γυναικὸς ὡς ἀνήρ' 

τὸ δὲ εἲς ἀκοὴν σπανίως ο ὄνομα --- αἰσχύνομαι 

χαὶ λέγειν --- τῆς τριθακῆς ἀσελγείας ἀνέδην ποµ.- 

πευέτω: πᾶσα δ᾽ ἡμῶν ᾗ γυναικωνῖτις ἔστω πωαῦ]ς 

ἄνδρογύνους ἔρωτας ἀσχγημονοῦσα. Καὶ πόσῳ χρεῖτ-- 

τον εἲς ἄρρενα τρυφὴν βιάζεσθαι γυναῖκα ἢ τὸ γενναῖον 

ἀνδρῶν εἲς γυναῖκα θηλύνεσθαι: 
990. Τοιαῦτα αυντόνως μεταξὺ παθαινόµενος ὃ Χα- 

ρικλῆς ἐπαύσατο δεινόν τι καὶ θηριῶδες ἐν τοῖς ὄμμασιν 

ὑποθλέπων. κει δέ µοι καὶ καβαρσίῳ γρῆσθαι 

πρὸς τοὺς παιδικοὺς ἕ ἔρωτας. Ἐγὼ δὲ ᾗσυγη µειδιά- 

σας χαὶ πρὸς τὸν Ἀθηναῖον ᾗ ἠρέμα τὼ . ὀφθαλμὼ παρα-- 

βαλὼν, Παιδιᾶς, ἔφην, καὶ Ὑέλωτος, ὦ ῶ Καλλικραςί τίδα ς 

θικαστὴς καθε δεῖσθαι προσδοκήσας οὐκ. οἱδ᾽ ὅπως ὑπὸ 

τῆς Χαριχλέους δεινότητος ἐπὶ σπουδαιότερον Ἴγμαι" 
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ασ αασωμσ ρ, αιμοωως. 
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ὅ9ο 

27. Οπ]άΠί Υ6Γο ἵπ γο]αρίαίαπα σεπεγε οἂς Ρα ΞΟΓΙΙΠΙ Ρος 

5ε(παπηῦν, απ 5υπί πππίαος, αδί αφαπαΠίου απ πη[ργαπε 

ΑΠΙΟΤΕΠΙ εί αἱ οχοῖρίαπε ομ]οσίαπίαγ» Έογς οΠΙΠΙ ΠΟΠ 

εο ΠΙοᾷο, απο απῖπια]ία ταῖοηῖς εχρετίῖα, 5ο[αγΊαπα γἱίαπα 

4πάπηα5; 5εᾷ 5οοἶα]ῖ απαάαπα σοπηπηππἰοπθ οοπ] Πο, ἔπηι 

5πανίογα Ῥηίαπηας Όοπα απ οοπηηυη[{ος ἸάβοίπΗ5, ππῃ 

πηα]α Ἰογίοτα, 1ς {ογἶπιας εορηπηϊίογ.  Ἰπας Πποηςα 

οοπηπηυηῖς Ἰηγοπία οί, οἱ ρατατίαπη απιϊοϊῖορ ΠΙΘῃςάΙΗ αᾗ- 

Ῥοποπίες, ἀερίίαπα γαπίτῖ νο]αρίαίοπι αἀππείἴηας, ΠΟΠ. 5ο]ί 

Τμαξίππῃ, αἱ Ίου αίας, γίπαπι Ἠβοπίος, ποπιιθ ρηϊνα(ἴπα 5ίη- 

Σα]! ργείτοςῖς πος οἰδῖς Ἱπρ]επίες : 5ο {πουπά σπα απ]οπῖααθ 

γΙάρίατ απο Γαία οπή αἱίο, οἱ οοπηπηιη]σα(ἲς γο]αρία[ἴθιις 

πηασὶς ἀθ]εσίαπιατ. Ο0ΠςΓ658Η15 απ{πα ΟΠΗ πα Πογίραας ΠΙ]- 

πυπα ἀπεπάαπα οἱ Ρατοα πἰτίπιαπα νολαρίαξῖς Εποππι 

Παβεπί : αππη οηΊπι αρ ᾳπα Πίου 5ο Ἰηνίσεπη α[βεῖαηί, ἀε]οσίαιῖ 

ΠΡΟ αΏουηί, πῖςί [οτίε Τ]γεδίας [αάεκ αιθἴσπαας οί, [6- 

πηῖπα το]αρίαίεπῃ αἰίογο {αηίο ΠΙΔΙΟΓΕΙΗ ε5ςο νἰ ῥγοπη- 

6ἶ4ῃ5.. Ἠοποίππι απίαπα ραΐο, Ποπηῖηες ΠΟΠ ργῶ 5ηἱ ἄπιοτε 

π]πηίο, [εαῖ παπά νο]υηί, Ίου βροοίαγο, αἱ 1ρ5ί Ρτο 5ο ἨΟΠΙΙΠΙ 

απἱάάαπα αὐ[ογαηί, ἰοίαπι οχ αΠσπο νοιρίαίοπ οαρῖοηίος 

1ρςῖ; 5εᾷ αἱ ρατήοηίος Π]αᾶ; αποᾶ οοη5δ(αΠίας, γἰοῖσίπι 

ργῶρεαπί εἰπηϊ]α, Ἠοο απίεπ ἵπ ριοτῖς Ἱία 56 Ἰαμεγο ΠΟΠ. 

ἀῑκονῖί ᾳπἱδαπαπα τ ποπ. Πα Ἰηκαπῖθηί, Υογαπα απηαίος φαἲ- 

ἀεπι, Ρτοιί ἆε Πῖ5 εχϊδίῖηιαί, εχ]πιῖα γο]αρίαίε ρετορρία αδῖί- 

ἃἱ Ρᾶς5ο οοπ{ηππε]ίαπῃ αΏ Ππ]1ο φπἱάσπα ἀο]ογος οἱ Ιαοίπιῶ 

τοπ επίῖθς ααίοπα ραπ]]απι 1ρςο ἴοπηροτο ἀο]οτίθις, πΙ] 

ἁπηριας, αἱ αἰππ, πηο]οδίας Γαοηῖς, το]ηρίας απίθπι πες 

αηή]α. δἱ απἷᾶ γοτο οπγοσίας ἀἰορπάιπα (ἀθοσί απἴθπι ὗπ 

Ί16ο Ὑεπεγῖς), πππ]ῖετε φπἱάσπα, ΟαΠἱοταί[ῖᾶα, εἴῖαπι ριιθγῖ]οπι 

Ίπ ΠΙΟΤΕΙΠ π{οπί ορ]εσίατί Πσοί, ἀπρ]οι ποίας γῖα αρετία” 

564 Γεπιίπειτη ΕΓαοίαπη πη]]ο πιοᾶο πας Ργμενα Ῥοΐε»ί. 

25. Τίαφπε 5ἳ Ίο νουῖς οἰἴαπα, Ῥπεγογήπῃ απηαίοιϊρης, 

Ῥ]ασρτα Ῥοίε»ί, α ποβῖς Ἱπνίσσπα, απαςί Ιπίει]εείο ραπῖοίε, 

ἀἰκοράαππας : 5ἳ γετο ἀθοσί νἴγος ΟΙΤΗ γὶπῖς εοπθίιζο., πι 

Ροδίθγαπα εἰῖαπι απιθηί 5ο Ιηνίσεπη Πημ]ίσγος. Άποᾶπι, Πο- 

Υυπα φθου]απα, Ῥετορτίπαγυπα νο]αρίαίαπα Ἱερς]αίος, 411Πὰ 

πογᾶς τ]π]ἰς Πρίά[πίς γἷας εχεοσ[αγοιῖς, «4παπα Ρο[θςἰαίσηι 

{οηηαῖς εἴῖαπα Ἱπάπ]σα: 56ο. Ἰηγίέοπα, αἱ ση, οοθαηί 

ἸαδεῖνογΙπιαπο Ιη5ίγαπηοπίογΙΠα οοπηπιεηία ςαΏκίτἱησοηίος, 

ρογίοπίοδυη 5ο ππι απίσπια , οΙΠΙ τη]ίενο πηπ]ίθς, αἱ τῖτ 

οππα ντο επΏεπί : Π]αάσιαε αἆ απγες τατο ρογγεπῖθης ΠΟΠΊΕΗ. 

(ραάεί οῖαπα ἀἰσενε) (πραςίους ομσοσπῖ(αιίς, [Πας ἐπῖαπῃ- 

Ρ]ιοί: ΕΥΠΩΕΘΙΠΙ ΟΠΊΠ6 ΠοΣδίτΙΠα οδίο Ῥμῆωηϊῖς, 5οπΙΙπΙατες 

8ππΟΓε5 οοπίτα 4εοι5 Πδιτραής. Εί απαπίο πιθ]ης, (οπηῖ- 

πᾶπη η Μαχυοπα ΤΗΠΠΡεΤΕ ππαου]απη, παπα, αποᾶ ἵη Υ]εῖς 

ΦΕΠΟΤΟΣΙΠΙ οδέ, ἵπ πππ]ΙογεΠα ο[[ορηϊπαγί 2 

29. Τα]ία εοπἰεηίῖα» οἱ α[[εσία 5οη5ῖπ απσοβεθηίε αΠΠΠΙ 

ἀῑν]δεοί Οατῖσ]ες, οοπ[{ομ]{, γεμοπιοις απἱάἆαπι αἱ [εγίπαπι 

οσμ]ῖ5 «ΕΙΠΕΠ5. Ὑϊάεραίαν απίοπι τηηῖ αίῖαπι ρίαππεη(ῖς 

απἱρηξςάαπα οοπίτα παδΟπ]ο5 αΠΠΟΓΕς 1. Έσο τετο ρ]αςῖάα 

κπμγίάθης, οοηγογςὶς Ἰοπίίοτ ἵπ Αἰ]ιοπίθηδεπῃ οσι]ΐς, Ἱωααϊ, 

παπα, οἱ τἴδας, 6αΠογαί[ῖάα, πιο 5οἆστο ταῖς αγΏίταπι, 

ποδοεῖο (ποπιοάο α ΟΠαγίο]ῖ5 γε]επιοπίῖα αἆ 5εγίαπι οπτατ) 
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σχεδὸν πδρ ὥς ἐν Ἀρείῳ πάγῳ περὶ φόγου καὶ πυρ- | Ιταβποίας σαπι. Έετο επῖπ αἱ Ίη Ατεορααυ ἆδ εὔᾳο, αιί 

καϊᾶς, ἡ νὴ Δία φαρμάκων. ἀγωνιζόμενος ὑπερφνῶς | Ἱπορπαϊατῖο οπηιίπε, θπἱ γεπεβεῖο πηεᾶῖης Παπᾶς ἀευστίαης, 
. κας 

ἐπαθήνατο. Καιρὸς οὖν ὁ νῦν, εἴ ποτε καὶ πρότερον» 
αἲ ." 1 μον 

Απαιτεῖ σε τὰς Ἀθήνας, Περικλέους δὲ πειθὼ καὶ τῶν 

δέχα ὑπτόρων τὰς Μακεξόσιν ἀνθωπλι ας γλώσσας 

ἐν ἑνὶ τῷ σῷ λόγῳ διατ τρῖψαι μιᾶς τῶν ἐν Πολ δη- 

τς 

ὃ- ω 

πο ἀναμνησθέντι. . 

ντ ώ οὖν ἐπισγὼν δ Καλλικρατίδας ---- ἐῴχει 

., ἀπὸ το προσώπου μοιτεκμαιρομένῳ καὶ λίαν ἄγω- 

ναι --- λόγων ἁμοιθαίων ἐνάργεται'. Εἰ 

Τυναιξ Ἐν ο-- χαὶ δικαστήρια καὶ πολιτικῶν πρα- 

Υμάτων Ἡν µετουσία, στρατηγὸς ἂν προστάτης ἔχεχει; 

ροτόνησο καί σξ χαλκῶν Ἑνδριάστών ἐν ταῖς ἀγοραῖς» 

ὠ Χαρίχλεις, ἐτίμων. 

αὑτῶν, ὁπόσαι τ προζαηῖα κατὰ σοφίαν ἐδόχουν, εἴ τις 

τοῦ λέ γεν ἐφῆχκεν, οὕτω µε τὰ 

εἶπον, οὐχ σι Σπαρτιάταις ἄνθωτ τλισμένη 

δι) ἂν ἐν Ἄργει θεὸς ἀριθμεῖται γυναικῶν 

οικἩ ερ τος νίας μεστ 

Σχεδον γὰρ οὐδὲ αὐταὶ πεβὶ 

αὐταῖς τὴν ουσίαν 

πουδῆς ἂν 

Ἑλέσιλλα, 

Ἄρης” οὐχὶ τὸ μελιχρὸν αὖγ ημα 1δ ο Σαπφὼ καὶ 

.] τῆς Πυθαγορείου σοφίας θυγάτηρ Θεανώ: τάχα δ᾽ 

οὐδὲ Περικλῆς οὗ τως ἂν Ἀσπασία συνηγόρησεν. Ἀλλ) 

πε ιδήπερ, τος ἐς ἄρρενας ὑπὲρ θηλειῶν λέγειν, εἴ- 

πωμεν καὶ . ἄνδρες ὑπὲρ ἀνδρῶν. Σὺ δὲ ἵλεως, Ἄφρο- 

δίτη, γενοῦ: καὶ γὰρ. ἡμεῖς τὸν σὸν Ἔρωτα ςτιμῶμεν. 

91. Ἐγὼ μὲν οὖν ἐνόμιζον ἄχρι παιδιᾶς ο αριν 

τὴν ἔριν ἡμῶν προχόψαι, ἐπεὶ δὲ οἳ παρὰ τούτου λό- 

γοι καὶ ἡ φιλοσοφεῖ τν ὑπὲρ Ύ αυναικῶν ος ἄσμᾶ- 

γως τὴν ἀφορμῆν Ἡρπακα" μόνος γὰρ ὃ ἄρ 

κοινὸν ἀρετῆς. χαὶ ἡδονῆς ἐστιν ἔργον. 

ἂν, εἴπερ ην ἐν λυνατῶν τὴν ἐπήκοόν ποτε τῶν 

(ο 

τε 
Δ Ε. 

γα ν ερως 

λ 
Εξ αίμη ν γὰρ 

Σω- 

πρατικῶν. λόγων πλατ ἄνιστον, Ἀκαδημείας χαὶ Λυχείο 

δένδρον εὐτυχέστερον, ἐγγὺς ἡμῶν ἑστάναι πεφυχυῖαν, 

ἔνρ᾽ ἡ Φαίδρου προσανάκλισις Ἡ ἦν, ὥσ σπερ ὁ 
ο τει 
.β ς ειπεν 

3 
ἀνὴρ πλείστων ἀφάμενος Ἰαρίτων: αὐτὴ τν ἂν ὧσ- | 

περ ἡ ἐν Δωδώνῃ φηγὸς 

βήξασα φωνὴν τοὺς παιδικοὺς εὐφήμησεν 

τοῦ σλον μεμνημένη Φαίδρου. 

ἐκ τῶν ὀροδάμνων ἵ 

τας ἔτι 
3 ν ο ὁ 

Πλὴν ἐπεὶ τοῦτ 

ς ς 
ας, εθα χαὶ πλεονέ- 

- μα 

Ννίδος, ὅμως τάληθὲς οὗ 

ράστηθι ον εὐγνώμων, πο μυστηρίων Ἔρως. 

οὐ χκαχὺν νήπιον ὁποιον ζωγράφων { 

ἀλλ’ ὃν ἡ πρωτοσπόρος ἐγέννησεν ἀρχὴ, τέλειον εὐθὺ 

τεχθέντα: σ σὺ γὰρ ἐξ ἀφανοῦς καὶ κεχυμένης ἀμορφίας 

τὸ πᾶν ἐμόρφωσας. Ὥσπερ οὖν ὅλου κόσμου τάφον 

τινὰ κοινὸν ᾽ἀφελὼν τὸ περικείμενον͵ χάος ἐκεῖνο 

ἐς ἐσχάτους ταρτάρου μυγοὺς ἐφυγάδευσας, ἔνθα ὣς 

αληθῶς 

ο. χεῖρες 

σ:δήρειαί τε πύλαι γαὶ χάλγευς οὐδὸς, 

πίτα πιοᾶππα οοπηπιοῖας αδί..  Ἀαπο Ιαίας, 5 ἩδαΠὴ 

α[ίας., τος αἲς {6 τοροςοῖ{ ΔίΠεπας {πας οἱ αἱ Ρειῖε]εα 5ωαα 

εἱ ογαίογιπα ἀθοθη] αγπιαία αάγειςις Μαοράοπίαπι Ἰησαας, 

η ππα Ἠας {πα γει5επίτ οΓα[ΊοΠ6, σα ]άπα οοπΟΙΟΠΙΠ Ἶι 

Ῥηγοε υπ]ῖας 5ἳί ΠΊΕΠΙΟΓ. 

30. Ῥαταπη Ἰσιίατ απαπῃ 5α5πηΐςςεί 5ο (α]Ποταβῖάας (τ1ὰε- 

Ῥαΐτ απίεπα, απαπίαπα παῖ εκ τα]ία Πεεβαί εο]Ησετε, Υε- 

Ἠεπηθηίετ ΡΙεπΙΙ5 οἱ Ίρ5ε οεγἰαπη]ηϊς εςςε), οΓαΠΙΟΠΟΠΙ σοπίτα- 

τίαΠη ΘΧΟΓΣΙ5 οί: 9δἱ πιπ]οτῖρας οποίο οἱ (πραπα]α εί 

οἰνΠἹαπα ΤΘΓΗΠΙ οπδθί οοπηπηυΠΙο, Ππιροταίος ἴπ απ[άεπα απ 

Ῥνορίογ ἀε]ποτεεῖς, αἱ απεῖς {ο Ῥευ [οτα σἰα(αῖς, Οµαπίᾶνς, 

Ἰοπογατεπί. Ἠἱκ επίπῃ 1ρ5α 4ε 56, φιοίηποί Πἰατυπα Ῥγος- 

είαγα εαρίεηίία [ογεβαπίαγ, 5ἱ ααἲς Π]ῖς ἀῑσοπαϊ ροίοίαξεπαι 

Ῥογπηϊςῖςςεί, {απίο 5ἰπᾶῖο ἀῑκίξςεηί : ΠΟΠ 1]α ατπιαΐα εοηίγα 

Ἑραγίαπος Τε]εςῆ]α, Ργορίει απαπα Αταὶς ἵπ Γοπηῖπαγαπα η - 

πη]π]ρας Ματς πιοπιοταίατΣ Πο. πε]ία Τοςυίογαπα β]ογῖα 

ΒαΡΡΙΟ., εί ΒΙία εαρίοπ{ῖο Ῥγ{]ασογεας ΤΠθαΠο. Ας [οτίεηε 

Ῥεγίο]ες απΙάεπῃ ἴία Α5ραςΙα σαα5απῃ ος. Ὑδγυπῃ ϱΡΙΠΙ ΥΘΤΟ 

απαπάοσιΙάεπ γΙγαπα ἀἴοθτε Ῥτο [εηηηϊῖς ἀεοεί, ϱῥτο στίς 

εαπα ἀἴεαπιας γπῖ. ΑΕίαά ρτορίία, Υεπις, εδίο: παπα {παπι 

ποΣ5 ᾳποσαε ΑΠΙΟΓΕΠΙ 6ο] ης. 

31. Ἐπαϊάεπι ραίαβαπα Ἱπίτα Ἱαά πα Ἰϊ]ατοπα οοπ{δηΕΙοΠΕΠΙ 

ποξίταπα Ῥγουρσδίς5ε: απαπάο τογο ἰ5ίας ογαἵο ΡΗΙοξορλαΓί 

εἴῖαπα Ῥτο πππΙεεῖρας Ἱης ΕΠ ]{, 1195 εαπα οε(α5ΙΟΠΕΠΙ αγτῖ- 

ρα: 5οἶας επῖπι απιο; Ππαςζμ]ας ΕΟΠΙΠΙΙΠΕ π]γιηῖς αἴηιθ 

το]αρία[ῖς ορΏς οδί. Ορίατετίπι οηίπα, 5ἱ απῖάεπα Πετῖ Ρος- 

«οί, α]ίταπη αΠηπαπάο ΒοςΓαΙΙΟΟΓΗΠΙ 56ΓΠΙΟΠΗΠΙ Ρ]αίαπτη, 

Ασοαάθπιῖα ραίεγ οἱ Ίγοθο ἄΤΡΟΤΕΠΙ [εἰἱοίογεπη , Ώγορε ηο5 

είατο οπαίαπα, υαβί αοοΠπαῦαξ 5ο Ῥ]ιαάτας, αἱ ςαποίας γῖτ 

ἀῑνίι, απῖ Ῥίατες οείοεῖς οπιηῖριας Οταίῖας αξεεοηίης ε5ί. 

Ίρεα [ογία, το]αί Π]α Ώοάοπα [αδας5, 5αεΓΠΙ ΕΓΙΠΙΡΕΠς 4ε 

ταπηῖς γοζσπα, ραθγῖ]ες αππογος Γογπποςῖ Ρα ἀπ αὐας ΓΕΟΟΙΓ- 

ἀαία Ῥνορανοπ!. Ὑεγαπι (ασΠΏ Ποτῖ Ίου πΙ]]0 πηοῦο Ῥος5ῖΐ, 

(ππα]ία α{οηῖπι π]πηϊς Ιπ{εγοράαηῖ, 

πιοπίος απιργοςἳ, τοςοπαΠ{ἵ ΠΠάΓΠΙΙΤΕ Ῥοη{5 ) 

Ρετοσεηῖηο ἵῃ αἰἴεπα ἴευΓα Ἰπίετοσρί 5ἵπ]5, εἰ ρ’γορα σα 

Οἰιαν]α]ἲς εἲε Οπίᾶας : ἴαπιδη ΥεγαΠα ΠΟΠ ΡΤΟΔΕΠΩΙΙ5 60Π0Ε- 

ἀθηίες Ισπανία. 

3», Μοάο ἴα ποβῖς, οσ]αςίῖς αρπῖ, ορροτίαπε αἄες, απηῖ- 

αλα» οοΠΙΙΟΣ, ΔΓΟΔΠΟΓΙΠΙ ΤογΥε]αίος ΑΠΙΟΣ, ΠΟΠ Ἱπ[αης γῆῖς, 

απαἱοι ρίείογαπα Παάσηΐ πιαπας, 564 απεπη 5επηϊπαπά{ ΡΓῖῃ- 

εὓρς οτἶσπο πεπμῖε αΏ Ἴρσα σίαΐῖπι παϊν]αίε Ῥου[δοίαπα : η 

πίτα οκ οΏσουΓα οἱ ῥγο[ασα Ἱπ[ογπίαίο πίγεγδαπα Ώου ΓΟΓ- 

πανί]. Τασία γε]αί οοπΙπΙΙΠΟ «ποᾶάαπα π]γειςϊ Παπά] 

φερυ]εταπα αμἴεγεῃς, οἴτοππζαςαπα Πῖ αοδ, Ίου απἶάεηι 

ἵπ π]ρος {ατα τθυθςςης {ασαςί1, αἱ γεγε 

5η! Ροτία οκ [οττο, 5αηΐἱ ἀατῖ Ηπηϊηϊς ατα, 



ΧΧΧΥΙΠΙ. 

ὅπως ὑπ ἀρρήκτου δεθὲν φρουρᾶς τῆς ἔμπαλιν ὅδοῦ 
εἴργηται' λαμπρῷ δὲ φωτὶ τὴν ἀμαυρὰν νύχτα πετάσας 
παντὸς ἀψύγου τε καὶ Φυχὴν ἔχοντος ἐγένου δημιουρ-- 

γός: ἐξαίρετον δὲ ἐγκεράσας ὁμόνοιαν ἀνθρώποις τὰ 
Δ λι ίθ ή] ϱ 2) 3 / σον ρω σεμνὰ φιλίας πάθη συνἥνας, ἵν᾽ ἐξ ἀκάχου καὶ ἁπαλῆς 

τι ψυχῆς Ἡ εὔνοια συνεκτρεφοµένη πρὸς τὸ τέλειον 
ν 

α 

(1, 105 - 495) 

γδρῶται, 

35. Γάμοι μὲν γὰρ διαδοχῆς ἀναγχαίας εὕρηνται 

φάρμαχα, µόνος δὲ ὃ ἄρρην ἔρως φιλοσόφου καλόν ἐστι 
ψΨυχῆς ἐπίταγμα. ἸἨᾶσι δὲ τοῖς ἐκ τοῦ περιόντος εἷς 

εὐπρέπειαν Ἰσκημένοις ἔπεται τιμὴ πλείων ἢ ὅσα τῆς 

παραυτὰ χβείας ἐπιδεῖται, καὶ πάντη τοῦ ἀναγκαίου 
τὸ καλὸν κρεῖττον. Ἄχρι μὲν οὖν ὁ βίος ἀμαθὴς ην 

οὐδέπω τῆς καθ᾽ ἡμέραν πείρας πρὸς τὸ βέλτιον εὐσχο- 

λῶν, ἀγαπητὼς ἐπ) αὐτὰ τὰ ἄναγκαῖα συνεστέλλετο, 

τῆς δὲ ἀγαθῆς διαίτης ἐπείγων ὁ χρόνος οὐ παρέσχεν 

εὕρεσιν. Ἐπειδὴ δὲ αἳ μὲν ἐσπευσμέναι χρεῖαι πέ- 

ρας εἶχον, οἳ δὲ τῶν ἐπιγιγνομένων ἀεὶ λογισμοὶ τῆς 

ἀνάγκης ἀφεθέντες πηὐκαίρουν ἐπινοεῖν τι τῶν χρειττό- 

νων, ἐκ τούτου κατ θλίγον ἐπιστῆμαι συνηύξοντο. 
Τοῦτο δ᾽ ἡμῖν ἀπὸ τῶν ἐντελεστέρων τεγνῶν ἔνεστιν 
εἰκάζει.. Αὐτίχα πρῦτοί τινες ἄνθρωποι γενόµενοι 
τοῦ καθ ἡμέραν λιμοῦ φάρµακον ἐζήτουν, εἶθ᾽ ἁλισκό-- 

µενοι τῇ πρὸς τὸ παρὸν ἐνδεία, τῆς ἀπορίας οὐκ ἐώ- 

σης ἑλέσθαι τὸ βέλτιον, τὴν εἰκαίαν πόαν ἐσιτοῦντο 

καὶ μαλθακὰς ῥίζας ὀρύττοντες χαὶ τὰ πλεῖστα δρυὸς 

καρπὸν ἐσθίοντες. Ἁλλ ᾗ μὲν ἀλόγοις ζῴοις μετὰ 
Χρόνο ἐρρίφη, σπόρον δὲ πυροῦ καὶ κριθῆς εἶδον αἵ 
γεωργῶν ἐπιμέλειαι εὑροῦσαι χατ᾽ ἔτος ἐκνεάζοντα 
Καὶ οὐδὲ μανεὶς ἂν εἴποι τις ὅτι δρΏς στάχυος ἀμείνων. 

94. Τί δ’; οὐκ ἐν ἀρμῇ μὲν εὐθὺς τοῦ βίου σχέπης 
δεηθέντες «ἄνθρωποι γάκη» θηρία δείραντες» ἡμφιᾶ- 

σαντο; χαὶ σπήλυγ Ἶας ὁρῶν ) κρύους καταδύσεις ἐπενόη-- 

σαν ἢ ορ ῥιζῶν ἢ τον αὖα κοιλώματα; ο τὴν δὲ 

ἀπὸ τούτων µίµησιν ἐπὶ τὸ κρεΐττον ἀεὶ µετάγοντες 
ὕφηναν μὲν ἑαυτοῖς χλανίδας, οἴχους δὲ ᾠχίσαντο, καὶ 

λεληθότως αἳ περὶ ταῦτα τέχναι τὸν Γρόνον λαθοῦσαι 
διδάσχαλον ἀντὶ μὲν λιτῆς ὑφῆς τὸ χάλλιον ἐποίκιλαν, 

ἂντὶ δὲ εὐτελῶν δωματίων ὑψηλὰ τέρεµνα καὶ λίθων 

πολυτέλειαν ἐμηχανήσαντο καὶ γυμνὴν τοίγων ἆμορ-- 
φίαν εὐανθέσι βαφαῖς χρωμάτων κατέγραψαν. Πλην 

ἑκάστη γε τούτων τῶν τ τεχνῶν καὶ ἐπιστημῶν ἄφωνος 
οὖσα χαὶ βαθεῖαν ἐπ πιτεθειµένη λήθην ὡς ἀπὸ --- 

θύσεως χατὰ μικρὸν εἷς τὰς ἰδίας ἀνέτειλεν ἆ ἀκτῖνας" 
ἕκαστος γὰρ εὑρών τι παρεδίδου τῷ μετ᾽ αὐτόν' εἰθ᾽ ᾗ 
διαδοχ3 τῶν λαμβανόντων οἷς ἔμαθεν ἤδη προστιθεῖσα, 

τὸ -ῃ ἐπλήρωσε. 

5. Μὺ δή τις ἔρωτας ἀρρένων ἀπαιτείτω παρὰ τοῦ 

ος χρόνου: Ίνναιξ ὶ γὰρ ὁμιλεῖν ἆ ἀναγκαῖον ην. ἵνα 

μὴ τελέως ἅ ἄσπερμον ἡμῶν φθαρῃ τὸ γένος. Αἱ δὲ ποι- 

Χίλαι σοφίαι καὶ τῆς φιλοκάλου ταύτης ἀρετῆς ἐπιθυμίαι 

μόλις ὑπὸ τοῦ μηδὲν ἑῶντος ἀνίχνευτον αἰῶνος εἰς τοὺµ.- 

φανὲς ἔμελλον Έξειν, ἵνα τῇ θεία φιλοσοφία καὶ τὸ 

παιδεραστεῖν συγακµάση. Μὴ δῆτα, Χαοίχλεις, ὃ μὸ 

ΑΜ ΛΑΒΕ. 55 - -ᾱδ. 
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αἲ ρογγηπιροπόα πΙπ(παπη οἩςίοαἷα Υ{ΠοίΙΠΙ α γοβΙέ ατορα- 

απ; ασ 5ρ]οπάϊάα Ί1ος οΏδοιταπι Ποοίεπι οχρ]ίσαης, Ἱπαπ]- 

πΙΙΟΓΙΠΙ ΟΠΙΠΙΗΠΑ αΠΙΠΙαίογΙπΊα 6 [αείη5 65 ορί[εχ : οχίπι]α 

απίοπα Ποπηπίθας οοποοτάἰα αΓαπάεπάα Ποπερίας απηϊο]ῖα» 

α[[οσ[ίοπες σοη] αχ], αἱ αχ Ιπποσθη{ἱ οἱ ΠΙΟ αἆ ο απίπια 

5Ιπι] οπυ(γ]ία Ῥοπεγο]επίία αἆ νἱγ]οπι πια(αηίαίοπι Ρ6ΓΥο- 

πία!. 

00, Ναρίία οηῖπα, αἱ ποορδδαί 5αοορδκῖοηϊς τοποάία, 

Ἰηγοηίω δυηί: 5οἱ15 ἆπΊος πηαδομ]α5 οπεδίαπη ρΗή]οδορ]α» 

πιθη[]5 Ιπιρεγίαπῃ οδί.. Οιομπι(θ ααίθπη ργοίες ποςθςςῖ- 

ἰαΐοπι ἀθοοτῖς σα5ᾶ οκογοθη{Ητ, θα ππα]ος σοηδθ(ἱ (αγ Ἰοπος, 

σπα. απῖθης Ἠδας σπα ἆαπα ῥγδεη{ῖς Ιπάϊροη[ία ἀθ[εεία 

οδί: αἱ οπιπῖπο ρα]εμτα πεοθβδανῖῖς 5υηί ῥγῶςίαη/ίοτα. Ὦο- 

π6ο οσο Ιπροη ογαπέ Ποπηΐμες, ΠεοάΠι δα115 ο αἆ 

απο[ἰάΐαπα ππεΠοταπα οχρογϊπποηία Παῦογοπί, οοη{οπ{ῖ Ργςρ- 

5θη{ρις Ἱηίτα Ίρδα 5ο Πθοθασατία οοπ(περαηίς Γβοηδαιθ 

επαρας Ῥομ. γ]νομάϊ ταβοπῖς Ἱηγοπ]επάς ορρο{υη Παίοπα 

πος. ργαβοραί.  Ροδίᾳπαπα Υετο αΓρεηίος Πα Ιπάίπεημα: 

Πποια Παβθγο Ρο5ΕΓΟΥΗΠΙ(Ε Ιησοπία, ποεθδείίαίο 5ο]ηία 

οἱ φαΐ16 πασία 5ιηί πιο]ίοιίρας ἱπγοπίρηαϊς; οχ θα το ραι]- 

Ἰα/πὰ. φοἱθηίῖα πηπ]Ηρ]οχ οπαία θοδί.  Ἠου πορίς ἆ6 ροτ[6- 

εἰἴοιίρις αι ρας Πσοί οομῄίσεις, Ψἱκ πα εναπί ρε]παί απἰ- 

4απα Ἰοηίηςς, πάπα απο [Ιάίαπα. [απηῖς τοππεςἹππη (1 6- 

Ραπί : ίαπι ἀεργε[οηδί α Ριω5οηίο ἱπορία, (11η ΙπαΙρεηίία, 

αποά. πεις. ο5δοί, εἰσοπαϊ [αου]αίοηι ποπ οοποθζοτεί, 

{ον(ηῖία Ίχοιθα ναδοββαηία! οἱ Ππο]]ες ταᾶῖσες ε[οάἰεπίος., οί 

σαθτοις Ρ]ογπι(ιι6 (Γι οΙΙΠΙ θἀσμίες. θεά πας απἱάσπη ροξί 

(6ηρια5 αἰί(αοά πια{ῖ5 απἰηιαπΗθιῖς αβ]θοία δαπέ : (οἱ γενο 

5οπιοηίθηα αἰπιθ ογάεί γἱάεραπί αθιοοΙαταπι εαν, αἲ 

1ρ5ῖς Ἰηνοπίαπα, αποίαηηίς Ιηδίαυταπί, Νεαπε αἆθο ἰηδαπίας 

αἴδα παπα, ααὶ δρίσα ΙΠεΙίογοπα ἀῑσαί αθγοΠ. 

34. Ου]ᾶ γετο 2 ποπΘ ἵπ ργΙποΙρίο δίαίἶπῃ γ]ίας Ιηάϊρομίας 

εβαππεηίο Ποπηίηςς οχοοναίογπα. ρείρας απίπιαΠπα ἵπ- 

ἀποραπίαν ὁ οἱ πιοπίαπα 5Ρε]ήησας Ρον[ασία [Ησογῖς οχοοσί- 

(αῦαπέ, απί απέϊαπαγαπα ταδἴσαπα αγ Ώογαηιάη 6 δἶσσᾶς «Ἀγει- 

πας» Ύετυπι οαρίαπῃ αἲ ης Ιπαοπθπα ἰταης[ογοηίος 

56Π1Ρ6Γ η πηθ]ία5, ἴεχαετο 5ἱρί Ἰῶπας, ἆοπιας φάἰΠποαναπί, 

6ἱ 5οηδίπα απίας ἰδίαταπα ΓθΓαπα, ἴεπιρας πιαρἰσίταπι πασία, 

Ῥνο εἴπηρ]ῖοί {εχίπνα Ῥυ]ομνῖας απἱάάαπα γαγοραναηίς Ῥτο 

γήρας οαθῖς, 5 ]]ηλία {θοία οἱ ΠΙΑΓΠΙΟΓΙΠΙ πιασηΙ[Ποθη[Ιαπα 

πιασμΙπαί{ δυπ{, εἴ παάσπα ρανείαπα Ἱπ[ογπιαίοπα Ποτίαϊς 

οο]ογπι ποίατῖς Ῥίηχονς. Ὑοδναπα ππα(αῶ ιο ἹατΕΠΗ αἴ- 

Πμπα ας 5οἱθη[ίατΗΠΗ, πηπ{α ο1ἶπη οἱ ργο[απάα οβ]γίοι Ίηειδα, 

γε]αέ Ρο5ἱ ΙοηςΠΙ οοςΔδΙΠΗ ραπ]α{1ηα Τη 5105 ταβῖος εχογία 

θ5ί. 

μαθΙα1ί 

ἀἰᾷϊοῖφδαί, αποά ἀο[οϊευαί οχρ]ενίί. 

35. Νο ἰρίίμ α Υδιδίο ΙΕΠΙΡΟΓΟ ΠΙαδΟΠΙΟ5 4ΠΙΟΓΕΒ αμἶδ- 

α παπά Ροδ[α]θί : ου πα πη]{θι μις οηἴπα εοησγεά{ πεσεςδε ουα!, 

η ΡΙαΠο 5ομηηϊς εχρεις βοπι5 ποδίταπη Ιπίεείτοί,  Υατία 

απο οιά(μο, οἱ γἰτα(ἶς Ἠα]ας, Ῥα]ογῖ 4ΠΊΟΓΘ ἂ00θηΣΩ, 

ουρία [αίος Υἰχ αΏ ἱρ5ο, αιοά Ιλ] {περι γεςΙπαίαπῃ γοἠ πα] έ, 

νο ἵπ Ἱασσια γοηίαγα ογαηί, π{ οππα ἁῑγίπα ΡΙ]οδορ]ιία 

Ῥαογογαπὰ οµἵαμη ΠΙΟΣ αἀο]εκοστεί. Θπα1ο ποῖῖ, Οµα/61ε5, 

Ὀπιβᾳαῖδαο οπίπα, 5ἱ απἷά Ιηνομίςςεί, 51ο 5αεθθδδοτῖ 

{1 Ίρδα αοοἰρ]οπΜπη. 5οι1ο5, αἀάσπάο 15 αδν 
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πρότερον εὕρητο, τοῦτο ἐπινοηθὲν αὖθις ὡς φαῦλον εὖ- 
σα τα ον 

θυνε, μηδ’ ὅτι τῶν παιδικῶν ἐρώτων αἵ γυναικεῖαι σὺν- 
; ζ ᾖ 

οδοι πρεσόυτέρους ἐπιγράφονται χρόνους» ἐλάττου θα- 

τερον" ἀλλὰ τὰ μὲν παλαιὰτῶν ἐπιτηδευμάτων ἀναγκαῖϊα 

νοµίζωµεν, ἃ δὲ αὖθις ἐνευσχολήσας τοῖς λογισμοῖς ὃ 
εά . ; 

βίος ἐπεξεῦρεν, ὡς ἐκείνων ἀμείνω τιμητέον. 
.] ΔΝ μ Ν αν /. Δ -ω 4 ) «ζ. 

86. Ἐμοὶ μεν γὰρ ὀλέγου ον γελᾶν ἔναγχος ἐπήει, 
ο ρω ας 

Χαρικλέους ἄλογα ζῷα καὶ τὴν Σχυθῶν ἐρημίαν ἔπαι- 

νοῦντος" ὀλίγου δὲ ὑπὸ τῆς ἄγαν φιλονεικίας καὶ µε- 
, [ῇ 

τενόει γενόμενος ᾿Ελλην. 0ὐδὲ γὰρ ὥς ἐναντία φθε- 

γόμενος οἷς ἐπεχείρει λέγειν, ὑπεσταλμένῳ τῷ τῆς φωνῆς 

τόνω τὸ ὁηθὲν ἔχλεπτεν, ἀλλ ἐπηρμένη ΦωνἩ λαρυγγί- τόνῳ τὸ ῥηθὲν ἔχλεπτεν, ἀλλ ἐπηρμενῃ φωνη λαρυγή ὂς 8 ο ὃν 
ζων, Οὐκ ἐρῶσι, φησιν, ἀλλήλων λέοντες οὐδ' ἄρχτοι 

ο τ ἃ τν 
χαὶ σύες, ἀλλ αὐτῶν ἡ πρὸς τὸ θῆλυ µόνον ὁρμὴ κρα- 

» Βλ / / ΑΔ Ν .) ω. / 

τει... Καὶ τί θαυµαστόν; ἃ γὰρ ἐκ λογισμοῦ δικαίως 
. : τὰ ανα ο τρ 
ἄν τις ἕλοιτο, ταῦτα τοῖς μ) δυναµένοις λογίζεσθαι δι 
3 Ἅ, 3 εά Μ 3 / Δ - 

ἀφροσύνην οὐκ ενεστιν Ξγειν. Ἐπεί τοι Προιηθεὺς 

θεῶν τις ἄλλος εἰ νοῦν ἑκάστω συνέζευξεν ἀνθρώπινον, 

οὐκ ἂν ἐρημία χαὶ βίος ὄρειος αὐτοὺς ἐποίμαινεν οὐδὲ 

ἀλλή) οφὴν εἴγον, ἐξ ἴσου δὲ ἡμῖν ἱερὰ δἐιμάμ.ενοι ἀλλήλους τροφὴν εἴχου, ἐξ ἴσου ὃξ ἡμῖν ἵερ μάμενο 
ο οκῇ 

καὶ µέσην ἑστίαν τῶν ἴδίων 

κοινοῖς ἐπολιτεύοντο νόµοις. 

τῆς φύσεως χατάκριτα μ.ηδὲν ὧν λογισμοὶ παρέχονται, 
ος : ; 

παρὰ τῆς προνοίας λαθεῖν ηὐτυχηκότα προσαφήρηται 

μετὰ τῶν ἄλλων καὶ τὰς ἄρρενας ἐπιθυμίας; οὐκ ἐρῶσι 
ν 5 ον ο ο ος ἳ 
λέοντες, οὐδὲ γὰρ φιλοσοφοῦσυν: οὐκ ἐρῶσιν ἄρχτοι, τὸ 

3 Β / λ ”ν 3 / ο.» α 

γὰρ ἐκ φιλίας καλὸν οὐκ ἴσασιν. Ἀνθρώποις ὃ η µετ 
. 

χάλ- 
λ 

τοὺς 

μα] -- ὃν ο 
ἕκαστος οἰχῶν ὑπὸ τοῖς 
τει! νἰ “νΝ ο”. 

Τί δῇ παραδοξον, εἰ ζῷα 

ας / τν ἃ 
ἐπιστήμης φρόνησις ἐκ τοῦ πολλάκις πειρᾶσαι το 

λιστον ἑλομένη βεθαιοτάτους ἐρώτων ἐνόμισε 

ἄρρενας. 

7. Μ} τοίνυν, ὢ Χαρίχλεις, ἀκολάστου βίου συµ-- 
Ἶ 2 ᾽ ὶ | 

/ [α Ν μ / κ. κα ια Ες 

φορήσας ἔταιρικὰ διηγήματα γυμνῷ τῷ λό ἴῷ τῆς σε- 
ς 5 ι αμα πιά ε 

μνότητος ἡμῶν χαταπόμπευε, μηδὲ τὸν οὐράνιον Έρωτα 
ν -- / : 1, 1Υ. αλ . 1 ν Δ ζλ ’ Γι 

τῷ νηπίῳ συναρίθµει, λογίζου δὲ ὀψὲ μὲν ἡλικίας τὰ 
ο 

ῤ Ἱλ 5 “”” ο 

τοιαῦτα µεταμανθάνων, ὅμως δ᾽ οὖν λογίζου νῦν γε, 
3 δ/ 5 μ ῃ η ον ο. σα ΙΡ 5 

ἐπειδήπερ οὐ πρότερον, Ότι διπλοῦς θεὸς ὁ ᾿Ερως, οὐ 
ον ο» Ν ΄ Ν . 

χατα μίαν ὁδὸν φοιτῶν οὐδὲ ἑνὶ πνεύματι τὰς ημετέρας 
ε αν ο / 

μὲν, ὡς ἂν, οἶμαι, χομιδῃ νή- ς 

Ψυχὰς ἐρεθίζων, ἁλλ. ὁὃ 

πια φρονῶν, οὐδεγὸς αὐτοῦ τὴν διάνοιαν ἡνιογεῖν ὄννα- 

µένου λογισμοῦ» πολὺς ἐν ταῖς τῶν ἀθρόνων Ψυγαῖς 

ἀθραίζετα:, μάλιστα δὲ αὐτῷ γυναικεῖοι πόθοι μέλουσιν" 

οὗτός ἐστιν ὃ τῆς ἐφημέρου ταύτης ὕθρεως ἕταῖρος 

ο ή; μα ν ὶ / ν στο Αλ 

ἀκρίτῳ φορΆ προς το βουλόμενον αγων. Έτερος δὲ 

Ἔρως Ὠγυγίων πατὴρ Ἰρόνων, σεμνὸν ὀφθῆναι καὶ 

πάντοθεν ἱεροπρεπὲς θέαμα, σωφρονούντων ταμίας πα- 

θῶν ἥπια ταῖς ἑκάστου διανοίαις ἐμπνεῖ, καὶ λα|όντες 

ἴλεω τοῦδε τοῦ δχίµονος ἡδονὴν αρετῃ μεμιγμένην 

ἀσπαζόμεθα: δισσὰ γὰρ ὄντως χατὰ τὸν τραγικὸν πνεύ- 

µατα πνεῖ ὁ Ἔρως, ἑνὸς δὲ ὀνόματος οὐχ. ἕμοια τὰ πάθη 

κεκοινώνηχε: καὶ γὰρ Αἰδὼς ὠφελείας ὑμοῦ χαὶ βλάθης 
ανς, Ἐ 

ἀμφίθολός ἐστι Σαΐμων : 

Αἰδὼς Πτ᾽ ἄνδρας μέγα αίνεται δ᾽ ὀνίνησιν. 
Οὐ μὴν οὐδ) Ἐρίδων γένος ἔστιν ἓν, ἀλλ’ ἐπὶ γαῖαν 

ΧΧΧΥΙΠΙ. "ΕΡΩΤΕΣ. 96: ὅἥ. 11. 1ο - απκ) 

ααοα Ργῖας Ιπνοη{πα ΠΟΠ οναί, ροδίσαπα οχζορ]ἑαί πι οί 
γΗΥ5Η5 Ταη4ΠΚΠΗ ΡΓάνυΠ 548 ορηςιγαΠ1 γοζανθ; Ἠθ(πε Ἰάρο, 
αοά ΡπετογΙΠη αππονῖθης πηπ]ίεῦγες οοἩρύθδς απϊαπίοτα 
{επαρονα ἰπςοϊρία Ἰαβοηί, αεί ποπειῖ ἀείταίο, 86ά γείρια 
απ]άθπη 5έάΐα πεεθεδατία Ρα{επης; απ) απ{Θὴ γαδης να, 
εχοοραπάϊ οὔσπα πασία, αθϊηγεπίέ, οἃ ἵαπαυαπη Πείογα. 
Ἠ]ς Ἡοπογαγο οροτίαί. 

36. Ἐαπϊάσιη Ῥαπ]ο απία γίκ α τἶσα πα {οπηρεταβαπη, 

Οανίσ]α πα απ]ηχα]ία οἱ 5ογ{]ανυτη Ἰαμάαπίο 5ο πάἵποπη : 

Ῥαναπα ανεναί απἵη. Ῥη πἰηιία οοπίθη[Ιοπθ, αποὰ 6γωοις 

οςδεί, ἵρειαπη ρα πΙίεγεί.  Νεαπε οβ/Π1, αἱ απ! οοπ(νατῖα Ργ0- 

Ῥορ!ίο ἀἴσρνοί, 5αυπιίςξα γοςς ἔρσα ἀῑσία 5α απαδί κα [ζαγα- 

Ῥαΐανς 5εά 5ηρ]αΐα νοεςθ, ἀῑαίαίο σαίανο εἸαπια!ς, Νο 

αππαη{”, Ἱπαι{, 56 ΙΠΥΙΕΡΠΙ Ίεοῃες π]ᾶνες, Πες 115Ι, θα 

αρνί: 5οᾷ 1ῃ5ο5 5ο]ας ἵπ Γοηίπας Ἱππρείις 5προναί. ΕΙ απ] 

πια 5 απ) οΠΊΠΙ Υ41οης ἀπσίς πιον]{ο ε]εσον]! αΠηπ]ς, θᾶ 

Μἱς5, απ ταίοηος Ποπ. ρος5υη{ 5αράπσογς, Ῥνορίος 5ΗΙΠΗ 

5ίπροίσι Παῦθιο ΠΟΠ σοί. Ναπη 5ἱ ΡοΠΕΙΠοΗ5, απ! 4δογΙΠΙ 

ααῖς ας, πποπίοΠα τοπία Ἰπη]απαπη αὐ[αηχίςδοί, ση 

ςο]ίιᾶο 5.16 οἱ 5]γοςίεῖς γ]είας οα ραδοστοί, πεΠιε ἵπ οἱ ρο 

«ο Ιηνίσθιη Ιιαβονοηί: 5εᾷ «πε ας πο Γεπαρ]ῖς ααϊβσαϊϊς, 

οἳ πιθάία να 5Η αγΙΠὰ φπΐσᾳπα ρ1ππ Ίά16Π1 οο]εΗ5, 6ΟΗΊΗΛΗΙ” 

πίνας Ἰοσίρις ἵπ αἰγ]ίαία γϊνοιοπί. Οίά παρα απ{είη, 5ὶ 

απἰπια]ία, αὐ ἔρδα παίανα ἀαπηαία, φπἴθις ΠΠ μῆ οογσα, σπα; 

γα[ῖο 5αρροα[ἴα!ί, αοαῖρενεα ριογ]άοη[ία εοη[ἰσου]ε, [ον αἶνας 

γο5 πλαδοι]]5 οίἴαπα οπρίάΠαἴρας ρηϊναία 5απ{2 Νοη αππαπί 

Ί6οΠθ»; ΠΟΠ οΡΙΠΗ ϱΙοςορ]ιαπία: Πον απιαηί αγςίς ΎπαΠ{ΠΗΗ 

ουίπα οσα ον απιϊοϊία Ώομ πα, ποςοαπί. Φε Ιπίος 10- 

οηἶπος Ρηιιάσηίῖα 5οἴοηίῖα οοπ]αποία, Πεααεπίίρης πη[ε]]εσία 

οχνροινἰπιθηεῖς ορίπια οἱίσεις, Πγηηςρίριος απιουῦς ἀοοτον]ΐ 

ΠΙΑΣΟΙΙΟ5. 

οτ. Νο ἰίαν, Οµαιίείος, πιουοίν]α!ς υἰί μλάίποξα 

εοἰ]αίῖς πανγαΠομῖθεϊ5, πιάο ΞΟΥΠΊΟΠΕ ριάοἳ ποδίτο εἰ σιᾶ- 

γταῖ {ηδα]ίανα, πο εα]εσίθια ΑΠΙΟΓΕΠΙ οΠ1 Π]ο Ἱπ[αηίο 

ἨΠΙΠΠΘΙ 16 : 5οὰ οορίία, 5699 ἔα αμ]άδηι αἰαίῖς ἰδία 4θΠΙΠΙ 

α[ίοι ἀἴδοσης, ΥογιΗΑΠΠΘΗ οοσίία πιό εοτίς, απαπάο ΠΟΠ 

ρια5, ἀπρίίσσηι ΕΠΗ 655ε ΑΠΙΟΓΕΠΙ» ΏΟΗ οαἆ σημα αγάπησε 

γία Υοπίσηίσηι, πο δΡρίΠία 6οᾷδΙη 4ΠΙΠΙΟ5 ποδίτος ἰποϊίαη- 

ἴσηι : 5οᾷ αἴίου, ρου Πίου οπηπίπο, αἱ αἲΡ/(Το, απΙηια (15, 

ου]ας ππ]]α σαρογηᾶῦ ο ΠΙΕΠΙΕΠΗ Ριάεη[ία ροβδίέ, Παπ] ας Ἡλ 

πρηιά ση πτη απἰηαῖ5 οο)Ησ[έαν: πιαχῖπ]θ απίοιη 11 πα Πε βεῖα 

ἀοσίαονία οονᾶϊ 5υμί.  Ἠϊο οί Πας ἀἴθμι πιοᾷο 4η ΓαΠ[ΐ5 

οοπαπιθ]ίσο 5οᾶα]ῖς, Ἰπάϊκενείο ἱπαρεία ασοης ἵπ 14 απο αρ” 

ροµίαν. Αἱ αἲἴου ΑΠΙΟΓ Οπυσῖοταπα Ῥραΐεν Γεπροτυα, Ἰο- 

Πθξίαπι νἶσα οἱ 5ασγΠὰ απαίααο 5ροζἰαεπ]αΠα, ΣαπᾶγΙΤΗ ΡΓΟ- 

Ίηας. α[οσΗοππα, πηῖίο αἰά σπα υπαςου/ασᾳο ΠΙΘΗΗΡΗ5 

Ἱπδρίναί τ. Ἠπό ἀθιπη ΡΓΟΡΙΠΙΠΙ πασίί πηϊκίαιη, υἰτπ{α Υο- 

Ἱαρίαίοιι απιρ]εσΗπια. Ῥαρ]ίοςς ομῖπα ΓοΥογα 55 ΑΠΙΟΓ 

φμίναί, αἱ εδ αριᾶ Τγαρίουπα, 1άσιπή πο ΠΟΠΙΕΠ ἨαμοΠί αἲ 

Γοο[ίοπος ΠηΠίπιο ἰπη]ο5. : παπι Ῥπάος αποπαθ ΠΠ 

εἴπιι] οἱ ποχῶ απιρίαιας ἆθῃς ο5έ, ῬΗ4οῦ, παπα. 

ΕΙ πιπ]ίαπῃ Ῥτοᾶεςςε οἱ Ἰάάεγο Ιάοπεια5 Ἰάθπι. 

Νο ογοο Ἱναγαπα 66η5 ππαπα, 5εᾶ πο {ογεῖς 



(1. 159 -- αἲἲ) 

ὶ δύω, τὴν μέν γεν ἐπαινήσειε νοήσας, 
ἐπιμωμητή" διὰ δ) ἄνδιχα θυμὸν ἔχονσιν. υ 

ωτ 3 ο 4 

Ὀὐδὲν οὖν παράδοξο, εἰ πάθος ἀρετῃ κοινὴν προσηγο- 
- λ / 

ε ἔρωτα καλεῖσθαι καὶ τὴν ἀχό- α 
ρίαν ἔχειν ἔτυχεν, ὥστ κ ) 
καστον ἡδονὴν καὶ τὴν σωφρονοῦσαν εὔνοιαν. 

38δ. Γάµους οὖν, φησὶ, τὸ μηδὲν οἴει, καὶ τὸ θῆλυ 

τοῦ βίου φυγαδεύεις, ἵνα πῶς µείνωμεν ἄνθρωποι; Ζη- 

λωτὸν μὲν ἦν κατὰ τὸν σοφώτατον Εὐριπίδην, εἴ δίχα 
τῆς πβὸς Ἰυναῖχας συνόδου φοιτῶντες ἐπὶ ἱερὰ καὶ ναοὺς 
ἀργύρου καὶ χρυσοῦ τέχνα ὑπὲρ τῆς διαδογΏς ἑωνού- 

µεθα: ἀνάγκη γὰρ βαρὺν κατ᾽ αὐχένων ζωγὸν ἡμῖν ἐπι- 
εἶσα τοῖς κελευοµένοις πειθαρχεῖν βιάζεται, Τὸ μὲν 

οὖν καλὸν αἱρώμεθα τοῖς λογισμοῖς, εἰκέτω δὲ τῇ ἀνάγ- 
κη τὸ χρειῶδες. Ἄχρι τέχνων Ύγυναῖχες ἀριθμὸς 

ἔστωσαν, ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις ἄπαγε, µή µοι γένοιτο. Τίς 

γὰρ ἂν εὖ Ἔροναν ἀνέχεσθαι ὃ δύναιτο ἐξ ἕωθινοῦ γνναι- 

χὸς ὥραϊσμένης ἐπικτήτοις σοφίσµασιν; ὃς ὁ μὲν ἀληθῶς 

χαρακτὴρ ἄμορφος, ἀλλότριοι δὲ χόσµοι τὸ τῆς φύσεως 

ἀπρεπὲς βουχκολοῦσιν. 

89. Εὶἰ γοῦν ἀπὸ τῆς νυκτέρου. κοίτης πρὸς ὄρθρον 

ἴδοι τις ἀνισταμένας γυναϊῖκας, αἰσχίω νομιεῖ θηρίων 

τῶν πρωΐας ὥρας ὀνομασθπιαι, δυσκληδονίστων ὅθεν 

ἀκριθῶς οἴκοι καθείργουσιν αὗτὰς οὐδενὶ τῶν ἂρ βρένων 

βλεπομένας: γρᾶξς δὲ καὶ θεραπαινίδων ὅ σύμμορφος 

ὄχλος ἐν κύχκλῳ παρεστᾶσι ποιχίλοις φαρμάχοις χατα- 

φαρμακεύουσαι τὰ δυστυχῆ πρόσωπα" οὐ γὰρ ὕδατος 
ἄκράτῳ νάµατι τὸν ὑπνηλὸν ἀπονιψάμεναι κάρον εὐθὺς 

ἅπτονται σπουδΏς ἐχομένου τινὸς πράγματος, ἀλλ᾽ αἵ 

πολλαὶ τῶν διαπασµάτων συνθέσεις τὸν ἀγηδη τοῦ προσ- 
ώπου χρῶτα φαιδρύνουσιν, ὥς δὲ ἐπὶ δημοτελοῦς πομ- 

τῶν ὑπηρετουσῶν ἐγχεχείρισται, λε- πῆς ἄλλο τι ἄλλη 
χανίδας ἀργυρᾶς καὶ προχόους ἔσοπτρά τε καὶ καβάπερ 

ἐν φαρμακοπώλου πυξίδων ὄχλον, ἀγγεῖα µ. τεστ πολης 

κακοδαιµονίας, ἐν οἷς ὀδύντων σμηκτικαὶ δυνάµεις ἢ 
βλέφαρα | μελ αίνουσα τέχνη θησαυρίζε ι οι 

40. Τὸ δὲ πλεῖστον ἀναλίσχει µέρος ἡ πλοκή τῶν 

τριγῶν" . ν -ᾱ Φαρμάχοις πια δυναµένοις 

πρὸς ἡλίου µεσημθρίαν τοὺς πλοχκάμους ἴσα ταῖς τῶν 

ἰδίαν 
έτη 

-. Δ 

ξανθῷ μεταβάπτουσιν ἄνθει τὴν ἐρίων χροιαῖς νθῷρ με: τ 

κατακρίνουσαι φύσιν" ὅπόσαις δὲ ἀρχεῖν ἡ µέλαινα χαΐτη 

νοµίζεται, τὸν τῶν Ἰεγαμηκότων πλοῦτον εἰς ταύτην 

ἀναλίσχουσιν ὅλην Ἀραθίαν σγ:δὸν ἐκ τῶν τριγῶν ἀπο- 
πνέουσαι, σιδηρᾶ τε ὄργανα πυρὸς ἀμέλεία φλογὶ γλιαν- 
θέντα βία. τὴν ἑλίκων οὐλότητα διατελέχει., καὶ περίεργοι 
μὲν αἳ μέχρι τῶν ὄφρύων ἐφειλκυσμέναι χόμαι βραχὺ 

τῷ µετώπῳ τὺ Εετείχμων ἀφιᾶσι, σοθαρῶς δὲ ἄχοι 

τῶν με οἳ ὄπισθεν ἐπισαλεύονται πλόχαμοι. 

σφίγγοντα καὶ λεπτοῦφῆς ἐς : 
σ πὲρ τοῦ δοκεῖν μὴ Ὑεγυμνῶσθαι, 

Πάντα δὲ τὰ ἐντὺς αὐτῆς ώς τοῦ προσώπου 

πτωχότων μαζῶν, οὓς αεὶ 
α-- 
θει τὰ τούτων πλουσιώ-- 

ΧΧΧΥΙΠΗΠ." ΑΜΟΕΒΕς. ἃδ--4ι. 999 

Ἰηδεάετε : ππαπῃ, απῖ πονῖξ, Ἰααάΐρας οσποίς 
αἰίοτῖ Ἰπεςί Ίαμες ; ἵη Ῥατίος Ρεσίοτα «οἴπά Πέ. 

Χεππε ἰβίίατ πηῖταπα ο5ί, 5ἱ α[ἴοοίῖο ΟΟΠΙΠΠΙΠΟΠΗ ντ]! αρ- 
Ρεμαίίοπεπη [οτίο αοεθρῖέ, τί αΠΠΟΓ νοσατδίηγ οἱ γο]αρίαξ 
Ἰἠάίποξα, εἰ 5αρίθης Ἠοπογο]οπίία. 

98. Ναρίας Ιπίίας, αἲί, πΙΠΙ ριίας,, οἱ παΠΙεῦγο πεπις 
εκυ]ατε ο γῖία ]πῦος» ἴππι ᾳποπιοᾶο ἀωποπιας Ἰοπηίπος» 
ΟρίαΡΙε 5απε εταί, 4ᾳ Ἐππρίαϊς ἀοοβςκίπιϊ γἱγὶ 5εηίοηίῖα, 
α{ αΏξαπε εοΠσγεδδι ΟΠΗ πημ]ἰθγίραας., 1η επαρ]α εἰ «ες εα- 
οτᾶς γοπ]εηίες, απσεηίο οἱ απτο Ἰνθγος 5αουρςεῖοηῖς οβι]ς, 
εππέτοπηας.. Νερεσείίας επίπη αταγε οετν]οίθις ποςίτῖς παπι 
ΊΠΙΡΟΠΕΠ5 Ππηρογίϊς ΡάΓ6Γ6 πο εοβῖ{. Οαοᾷ Ιαίίαν ρα]οΏτπι 
εί ταίῖοπο εΠσαπιη5, εεᾶαί αιίθπα πεσοςς](α(ἵ αΠΠίας. Τ- 
Ῥεγοταπα ἴεπας ΠΙΠΊΘΓΗ5 5υπίο Πηπ]ῖσγες : ἵη τεμααῖς γετο, 
Ἀρᾶσε, ης πηΠϊ 5ἰξ ππη]]ει. 

Ῥοβείί πιπ]ίσγοπη, 

Οµἵς επίπι Ώεπε 5αηιις ρει[ειτο 

ἃ πῃαῃε Ἰπάς αςοῖῖς αγΠ[οῖς [ΟΤΙΠΩΙΗ ἵη- 
{ετρο]απίεπι 5 επ[α5 Ἱπηαία ἤσιτα ἑπτρῖς ο5έ, αἱοηϊ ΥθΓοΟ ΟΓ- 
παΐα5, αποᾷ παίπτα Ίπάεσεπς εί, Ἱεποσϊηϊς ααἰθαςάαπη 
ἀεπηπ]ερηί. 

99. 5Ι επῖπι α ΠΟΟΙΙΓΠΟ ουΡΗΙ πιαπο κυγσομίος ασ αῖς 
γ{άθαί πιπ]ῖθγος, {αγρίοτα εεπςαΏῖί απ]πια]ῖα Π]ῖς σσας πιαίη- 
πα Ἰογα ποπηίπαγε Π]α]ο απκρ]σαίαπῃ οςί [5ὐγιζέκ]. πας αΠ]ῖ- 
Ξεπίετ ἀοπηῖ 5ε εοπο]αάπΠί δὲ γΊτογαπα ΠΠ οοπβρἰοἰππίητ : 
απίοπ] νεο εί 5Ιπῆῖ «ροοῖο απεΠ]αγαπα στον εἰτοπ]ο ἀξίαηί, 
γαπῖς πιεάΙσαππεπ(ῖς Ἱη[ε]ῖοςς τι]έας Ἱπβοϊσηίος. Νο οηύπη 
ΡΙΤΟ αᾳ115 ΠΠΠΟΓΕ 5ΟΡΟΡΕΠΗ οχ. 5ΞΟΠΠΟ αΡ]απηί, φἰαΐπι αἲ 
5εγῖαπ] α[ᾳποά ορι5 αοοθεςΙγῶ; 5οᾷ πηπ]ί ΓαοΟγάΠΙ 6ΟΠ2- 
Ῥοδ[Ποπες {Π5ΙαΥΕΠΙ Γαο[εῖ οΟΙΟΓΘΙΗ Ι62ΗΙΟΓΘΠΗ τοὰυηί, ας 
απαπαπα ἵπ ρυΡ]ίεα ροπηρα,, αἰῑαά αΏῖ ππὶςέγαγαπη 6ΟΠΊΠΠΘΙ- 
ἀαίαπ] θξέ, Ῥε]νες αιρεμίευς, αἱ σαΗατηῖα, 5Ροζμ]αημα, εἰ 
τε]αί αριιᾶ Ῥ]αγιπαζορο]απη {πννα ΡΥκίάππα, γαδα ππ]ία Ἡι- 
ΓεΠοῖϊαίο τερ]εία, ἵπ ααἴρας απί ἀεπβατη ἀείεςογῖα [αοη]ία: 
ἴος, ααϊ πἰστοτοπα Ἱπάποθης 5αρετο]]ῖς αἲς τορορῖία ο-ί. 

40. Μα[ογεπα απίεπα ραγίοπα {επαροτῖς 6ἱ οΡθΓαΓΙΠΙ ο0η5!.- 
πεί οπτα σαρῄ]ογαη. ΑΠΩ οηίπῃ πιοϊσατηθη(ῖς γα(ἴ]ατο α- 
Ἰεηήρις αἲ 5οἶοπι πιειάΙαπΙπα εἴπεῖππος, Ἱηδίαγ ἸαπαγαΠι 
Ἰη[ες[ϊοπί5, Παγο (ἴησαπί Ποτα,, Ργοργίαπα ΠΑΠΓΑΠΙ [πα [νι 
εοΙογοπι] ἀαπηπαπίε5: απἴρας απἴεπῃ 5αΠῇοεγε Πἶατα οοΠιᾶ 
5ο]εί , Π]α) ππαγῖζογα πα ἁἰγτείας ἵη Ἠαπο ἱπιρεπάμηί, {οίαπη [ργα 
4ε οπρ]ῖς Αγαρίαπα φΡίταπίες; οἱ ἰηςίτυπιοηία [ωττρα., οἳἩ- 
ἴπςο Ιβηΐς αγάογε οα]είαεία, υὶ φπαάαπα οπἱδρος οἴποίηπος 
Ἱππρ]ίσαπί, αἱ πηπαία Πιάακίεῖα αἆ 5αρετοΏία πςᾳπο ἀεάπομε 
6οπῃ55 Ῥτεγε [ΤοΠΙΙ ΠπίοιςεΠαπη, τοπ Πέ, Ἰασίαραπᾶς αιἰ- 

{επι αᾱ {ειδαπα 5οαρι]α5 πςαπε Ρροςίογίοσῖς 6οπ155 απη]ῖ Πιι- 
είπα! 

41. Ἐί Ροςί Ίπαο Ποτοῖ εο]οεῖς φαπᾶσ]ία Ἱπίνα ἵρδαπη ϱ8τ- 
ΠΕΠ Ρεᾷος αφἰπησοηίῖα, οἱ ἰεπιίςαῖπιο ἴδχία ἀῑοῖς επ ςα. 

ΥεΡΙΠΗ5, απο πο πΙάσ εςςο γἰάσαπίατ. Οπηπία απίοπι Ιπίτα 

Ίαῃο γείεπα {αοῖΐας αρποδοππίατ (παπα Γαοῖες, εχεθρίῖς, 

απο ἀε[ουπηϊίου αἰοφαῖη ρτοσϊάεγεπέ, αβετῖρης, σπα» ΤΠ νἵη- 

ου]ῖς 5εµΙρεΓ οἰτουπη[ογαηί. Οπἷᾶ ορις εδί ἀῑίογα Πατ πη 
τερα καχὰ διεξι εέναι; λίθους Ἐρυθραίους χατὰ τῶν | πια] εμάτατο» Ειγίµτῶος Ιαρίϊος ος αιπὶου]ῖς ΦΙ5ΡΕηΣΟΣ, 
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- -- ο .ν ε α ΔΝ 

λοθῶν πολυτάλαντον Ἠρτημένους, βριθος ἢ τοὺς περὶ 

Χαρποῖς καὶ βραχίοσι δράκοντας, ὡς ὤφελον ὅ ὄντως ἀντὶ 

Χρυσίου δράκοντες εἶναι" καὶ στεφάνη μὲν ἐν κύκλῳ 

τὴν χεφαλὴν περιθεῖ λίθοις Ινδικαῖς διάστερος» πο- 

λυτελεις δὲ τῶν αὐχένων ὅρμοι καθεῖνται, καὶ ἄχρι 

τῶν ποδῶν ἐσχάτων χαταθέθηχεν ὃ ἅθλιος χρυσὸς 
ως -ω -ω / 

ἅπαν, εἴ τι τοῦ σφυροῦ γυμνοῦται, περισφίγγων. 
"ι- ο. σ αν / Ν ΄ /’ που 
Άξιον δ᾽ Ἡν σιδήρῳ τὰ περίσφυρα σχέλη πεπεδῆσθαι. 
- η 9, πῶν, ἄν Αα / 3 η .. 
Κάπειδὰν αὐτῶν ὅλον τὸ σῦμα νόθης εὐμορφίας ἑξαπα-- 

τῶντι κάλλει διαμαγευθῇ, τὰς ἀναισχύντους παρειὰς 

ἐρυθαίνουσιν ἐπιχρίστοις φύχεσιν, ἵνα τὴν ὑπέρλευχον 

αὐτῶν καὶ πίονα χροιὰν τὸ πορφυροῦν ἄνθος ἐπιφοι- 

γίξη, 
4». Τίς οὖν ὁ μετὰ τὴν τοσαύτην παρασχευὴν βίος: 

23ρλ 3 Δ .ω ο νά δ Ν ο κ 3 {6 

εὖθὺς ἀπὸ τῆς οἰχίας ἔξοδοι, καὶ πᾶς θεὸς ἐπιτρίθων 

πεγαµηκότας, ὧν ἐνίων οἳ κακοδαίµονες ἄνδρες 
α Ά.λΜ. ΔΝ 3 / ὅο 3 / κ. 

αὐτὰ ἴσασι τὰ ὀνόματα, Κωλιάδας, εἰ τύχοι, καὶ 

Γενετυλλίδας ἢ τὴν Φρυγίαν δαίµονα καὶ τὸν δυσέρωτα 
- ς ς 

χῶιον Τελεταὶ δὲ ἀπόρρητοι χαὶ 

γωρὶς ἀνδρῶν ὕποπτα μυστήρια καὶ ---- τί γὰρ δεῖ περι- 
κ, Ἡ κὰ 5 τν τν / 
πλέχειν; --- διαφθορὰ ψυχῆς. ᾿Επειδὰν δὲ τούτων 
- κο 5 ο] Ν Ν Δ 
ἁπαλλαγῶσιν, οἴκοι εὐθὺς τὰ μακρὰ λουτρὰ, χαὶ πο- 

λυτελὴς μὲν νὴ Δία τράπεζα, πολὺς δὲ ὁ μετὰ τῶν 

ανθρῶν ἀχχισμός. 'Ἐπειδὰν γὰρ ὑπέρπλεω Ὑένωνται 

ταῖς παρ᾽ αὐταῖς Ὑαστριμαργίαις, οὐχέτ οὐδὲ τοῦ φά- 

ρυγγος αὐταῖς παραδέχεσθαι δυναµένου τι σιτίον, 

ἄχοοις δαχτύλοις ἐπιγράφουσαι τῶν τ παρακειμένωνξ ἔχα- 

στον ἀπογεύονται νύχτας ἐπὶ τούτοις διηγούµεναι καὶ 

τοὺς ἑτερόχ έρωτας. ὕπνους καὶ θηλύτητος εὐνὴν γέμουσαν, 

ἀρ᾽ ἧς ἀναστὰς ἕκαστος εὐθὺς λουτροῦ χρεῖός, ἐστιν. 

43. Γαυτὶ μὲν οὖν εὐσταθοῦς βίου τεκμήρια: τῶν 

πικροτέρων εἴ τις ἐθελήσειε τὸ ἀληθὲς κατὰ µέρος 
1. ψ / Ἱ θεῖ Δ / 

ετάζειν, ὄντως χαταράσεται Προμηθεῖ τὴν Μενάν- 
3 / 3 “Υ / 3 

ρειον ἐκείνην ἀπορρήξας φωνήν 

: ο ν 
ἐπι τῷ ποιµένι. 

Εἶτ᾽ οὐ δικαίως προσπεπατταλευμένον 

γράφονσι τὸν Προμηθέα πρὸς ταῖς πέτραις; 
καὶ γίγνετ᾽ αὐτῷ λαμπὰς, ἄλλο δ᾽ οὐδὲ ἓν 
ἄγαθόν. "Ὁ μισεῖν οἵμ’ ἅπαντας τοὺς θεοὺς, 

γυναῖχας ἔπλασεν, ὦ πολντίµητοι θεοὶ, 
ἔβνος µιαρόν. Γαμεῖτις ἀνθρώπων, γαμεῖ 
λάθριοι τὸ λοιπὸν γὰρ ἐπιθυμίαι χακαὶ, 
γαμηλίῳ λέχει τε μοιχὸς ἐντρυφῶν 
καὶ φαρμακεῖαι καὶ νόσων χαλεπωτάτη 
φθόνος, μεθ᾽ οὗ ζῃ πάντα τὸν βίον γυνή. 

Τίς ταῦτα τὰ ἀγαθὰ διώχει; τίνι βίος ὁ δυστυχἢς οὗτος 

θυµήρης» 

44. Άξιον τοίνυν ἀντιθεῖναι τοῖς θήλεσι χακοῖς τὴν 

ἄρρενα τῶν παίδων ἀγωγήν. Ὄρθριος ἆ ἀναστὰς ἐκ τῆς 

ἀζύγου κοίτης τὸν ἐπὶ τῶν ὀμμάτων ἔτι λοιπὸν ὕπνον 

ἀπονιψάμενος ὕδατι λιτῷ χαὶ τὴν ἱερὰν Χλαμύδα ταῖς 

πωμίοις περόναις συρράψας ἀπὸ τῆς πατρῴας ἑστίας 
- : 
Ξέρχεται κάτω χεχυφὼς καὶ µηδένα τῶν ἀπαντώντων 

ἐναντίου προσθλέπων; ἀκόλουθοι δὲ καὶ παιδαγωγοὶ 

ὃς αὐτῷ χύσμιος ἔπονται τὰ σεμνὰ τῆς “ἀρετῆς ἐν 

σὶν ὄργανα κρατοῦντες, οὐ πριστοῦ κτενὸς ἐντομὰς 
1 

ΕΡΩΤΕΣ. 

ηγο]νογε») απῖηϊ εργγηρίοἶἷα. 

43 44. 41 45 - αάΤ] 
.. 

ροπά 5 πηπ]ίογαπα (αἰεηίοταπας απί Πίος οσα Ἱπαπ5 οἱ 

Ῥγασμ]α ἀΓασοΠεδ., (1 πἴπαπα γογῖ ῥγΟ απγο ἄπασοῃος θ85θΗ{ : 

οἱ οοτοπᾶ Τη οῬεπι οαριί αιπυῖέ, Πηδ]οῖς 5ἰε]]αία. σεπηπηῖς, 

5ΗΠηΙποδασθ οθινῖος πιοπ]]ία ἀθπηϊμπίητ, οἱ αἲ υ]πιος 

Ῥεᾷε5 παΐδεγιπι ἀαξορηα1ί απγήπῃ, απ]σ(α]ὰ οἶτσα {αΐαπα π- 

ἀαίατ οοηδίΓησοης. Ὠϊρπιπι ογαί απἴθιη [ΡΓΟ Ροίἵης ογαΓα. 

Τη [α]ογήπῃ τοδῖοηο οοπροαἴ. Θα πιαπο ἰοίαπα ΠΙαγαπα οος- 

Ῥα5 δρυνῖα [ογπηοδί(αιῖς Ῥ]οηγ(πάἶπε ἀθοσρίτ]ορ γο]α! ἵποαή- 

ταίαπι Ραεῖέ, Πηριάθηίες σοπᾶς ἱπυποῖῖς ιοῖς τα ρο[ασ]πί, 

αἱ σαπ(ΙαΙβείπλαπη Π]αγυπα δἱ Ρησιιθπα 6ΟΊΟΓΕΙΗ Ποτεῃς ΡΙΙ- 

Ῥηγα 5110 ΤΙΏΟΓΘ αδ5ρεισαί. 

4». Ου) Ισϊίατ Ῥο5ί {απίππα αρραναίυΠη γ]ία οςἰ! Βίαῑπι 

εχίίαν ἆοπιο, εί π]]ας5 1ρ8ῖς ἄεις οδί απῖπ Ἰάδη ρενᾶαί 

πηΩΓΙΙΟ5 : 5υηί οἵαπα οκ 1ς πυπΙηίρης 41ΟΓΗΠΙ Πε Ίρδα Ύπ]- 

ἀεπι ποιηῖπα 5οϊαηί Ἰη[ε]ῖοος 11 πιατηῖ, αἱ ραία ΟοΠαᾶας, 

εἰ ΕεπείγΗίάας., απ Ῥηγγσίαπα ἀθαπῃ , απί 1η [ο] οἴ(ευ αππαΠ (15 

αᾱ ῬαδίοΤ6ΠΙ ΟΟΠΙΙΞΦΑΠΟΠΘΙΗ. Αοοσάσηί 5αοτα ἄγοπμα, οἱ 

φηδροεία δἶπα ν]πς πηγςίετία, αἱ (ᾳϊά επ]πι ορι5 οδί Ίο 

ΟσύΠή γετο αὖ ης τοάῖσοτα, 

ἀοπαὶ φἰαἴϊπι Ίοησα Ίαναστα, ἃο 5δαπηίποδα Ἰθγοίο Ίπθηδα, 

πι]ίσφπε αραιά γΙτος 5αος ἀοιίοία. Οπή οηῖπι ατα πηο- 

ἆππι ορρ]είῶ 5αηί ροπος 5ε Πσηγοπίρας, που Ίαπα Ίρσα οἩ- 

Ῥεγε σι]α οἳΡῖ αλσπαπ[]]απα Ῥοίοςε, ευπηπηῖς ἀῑριής γε]αῖ 

εοηδογ]ρ]αηίος αΡροδΙίογΙΠα θἱησι]α ἀορηδίαπ{, ποσίες Τη{ος 

Άῶο οματταπίες, δἱ ἀϊγειςί οο]ογίς 5ΟΠΜΟΣ., οἱ οΏ1]ε ππ]Το- 

Ῥνί ρ]οπαπα πιο]Π16, ο απο απο ΠΙ(ι16 5αγσί!, Ῥαίπου 5ἰαἴἴπι 

Ἰπά1ραί. 

43. Ἠωο Ιπίίατ δυηί ν]ία Ῥεπο 51 εοηςία!ς Ἱπάίσῖα, 

ΕΟΓΗΠΙ Υετο, ασ αοορίοτα δαπέ, 5ἳ ααἲς »Ιησι]αἶπα γοῖτι 

γογαπα. οχ(ιτοτθ, Ί]α Ῥτο[εοίο Ῥτοππεί]θα εχδοεταυίίας 

η Μεμαπάτί Π]απι ΎοσεΠ1 ΘΓΙΠΙΡΕΗς, 

Ἐἰ ποηΠΘ ππθεῖ{ο Ῥ]ηχετυαηί Ῥτοππεί]εα 
Ῥεμάετεο χαπια Οαασαδὶῖ 4ε ταρίραςὃ 
οἱ ἀεάϊσαίατ Ταχ, αΠαᾶ η] Ὀοπ]. 

564, ααοᾶ ἆθος οάΐϊδεε οαποίος ααίαπιο, 

{ογπιαν1ε Ἰά6πι Γεππῖπαπη , ὁ ἀ6ἱ Ρο]! 

πεηι5 5οδ]δίαπα ! Ὠμοῖί αἰααῖς οοη]ασεπα, 
πο ὃ ἨΡ]άο πεπιρο οἰαπου]ατία, 
οἱ παρΜῖα]ἰ ππα"σμα5 Π]αΚ1ί {οτο : 
νοποµα ἀθμῖπο, Ἰηδίάία, Ἱπν]άῖα, Ῥεδδίππας 

πΙΟΓΒΟΓΙΠΗ, {οΐο Γοπιῖηᾶ «νο αποπι ΤοΥεί. 

Οµυἵς προ Ῥοψα Ρουςθ( αγ ο] Ίος Ἰη[ε]ίκ γἰία εοτᾶί ο5ἱ5 

44, Ἐπιυπι ἰπίίατ οΡΡΟΠ6τε πηπΠοβηῖρς. ἰδῖς πια] γ]- 

π]ουα ῬήδγοΓΠὰ γ{γεπα1 ΓαΙΙΟΠΕΠΙ.. Μάπε 5Ηγπεη5 4ε ορ1ῇρε 

Ἰοοίο;, γο(πα αἀ ας 1π οσυ]ῖ5 5ΟΠΊΠΙΠΙ θἱπηρ]οί ααππα Ῥο5ί- 

απαπα αβ]αῖε, 5αογα. ομ]απηγᾶς Ἠππεγα Πρι οοππεχα ΠΡη- 

15, Ῥαΐενια ἀοπιο οροά[ίατ ἀθ]εοίο γυ]ία, ας ΠοπίπεΠι 

6οΕΠά, αὐἳ οκ αἆγειςο γοηίυπί, οοΠίΠΘΗ5.  Ῥοβἱεραιϊ 

απίθπα Ἰ]απη οἱ ρα)4ασοςῖ, ἄεσεῃς οαίδιγα, δε(υ]ίας, Ἠοπεδία 

Ί]α νἰγαῖς Πηςίτυιηθηία πιαπίρης [θηοπίας, ποπ 5θοίῖ 56/ΓΑ 

Ῥοο(ἰπῖς ποίδηγας μπ]οεΓα ΟΠΠΙΗ αρίας, πεσαε 5ρεου]α, 



ας 45, 40) 

κομην χαταήχειν δυναµένας οὐδὲ ἔσοπτρα τῶν ἀντι- 

µόρφων χαρακτήρων ἀγράφους εἰκόνας, ἀλλ᾽ Ἡ πολύ-- 

πτυχοι δέλτοι κατόπιν ἀκολουθοῦσιν Ἡ παλαιῶν ἔργων 

ἀρετὰς φυλάττουσαι βίθλοι, κἂν εἲς μουσικοῦ δέῃ φοι- 
πᾶν, εὐμελὴς λύρα. 

45. Πᾶσι δὲ τοῖς φιλοσόφοις Ψυχῆς µαθήµασι λι- 

παρῶς ἐναβλήσας, ἐπειδὰν Ἡ διάνοια τῶν ἐγχυχλίων 
ἀγαθῶν κορεσθῇ, τὸ σῦμα ταῖς ἐλευθερίοις ἀσκήσεσιν 

ἐκπονεῖ: Θετταλοὶ γὰρ ἵπποι µέλουσιν αὐτῷ: καὶ 
βραχὺ τὴν νεότητα πωλοδαμνήσας ἐν εἰρήνῃ μελετᾶ τὰ 

πολεμικὰ ἄκοντας ἀφιεὶς καὶ βέλη δι) εὐστόχου δεξιᾶς 

ἀποπάλλων. Εθ αἱ λιπαραὶ παλαῖστραι, καὶ πρὸς 
Ἁλίου μεσημέρινὸν θάλπος ἐγκονίεται τὸ σῶμα πυχνού- 
µενον, οἳ τε τῶν ἐναγωνίων πόνων ἀποσταλάζοντες 

Ἱδρῶτες, μεθ᾽ οὓς λουτρὰ σύντομα χαὶ τράπεζα τῇ μετὰ 

μικρὸν ἐπινήφουσα πράξει: πᾶλιν γὰρ αὐτῷ διδάσχκαλοι 

καὶ παλαιῶν ἔργων αἰνιττόμεναι καὶ ἐπιμελούμεναι 

μνῆμαι, τίς ἀνδρειος ἥρως ἢ τίς ἐπὶ φρονήσει µαρτυ- 

ρούµενος ἢ οἴοιδικαιοσύνην καὶ σωφροσύνην ἠσπάσαντο. 

Τ οιαύταις ἀρεταῖς ἁπαλῆν ἔτι τὴν Ψυχὴν ἐπάρδων, ὅταν 
ἑσπέρα τὴν πρᾶξιν δρίση, τῇ γαστρὸς ἀνάγκη τὸν ὀφειλό- 
μενον δασμὸν ἐπιμετρήσας ἡδίους ὕπνους καθεύδει τοῖς 

μεθ) ἡμέραν καµάτοις ἐπηρεμῶν ἐπίφθονον. 

46. Τίς οὐκ ἂν ἐραστὴς ἐφήθου γένοιτο τοιούτου; 

τίνι δ' οὕτω τυφλαὶ μὲν αἵ τῶν ὀμμάτων βολαὶ, πηροὶ 
δὲ οἵ τῆς διανοίας λογισμοί; πῶς δ᾽ οὐκ ἂν ἀγαπήσαι 

τὸν ἐν παλαίστραις μὲν Ἑρμῆν, ᾿Απόλλωνα δὲ ἐν λύ- 
βαις, ἵππαστὴν δὲ ὡς Κάστορα, θείας δὲ ἀρετὰς διὰ 

θνητοῦ διώκοντα σώματος; Ἀλλ ἐμοὶ μὲν, δαίμονες οὐ-- 
ράνιοι, βίος εἴη διηνεκὴς οὗτος, ἀπαντικρὺ τοῦ φίλου 
καθέζεσθαι καὶ πλησίον ἡδὺ λαλοῦντος ἀκούειν, ἐξιόντι 

δὲ αὐτῷ συνεξιέναι καὶ παντὸς ἔργου κοινωνίαν ἔγειν. 

Ἐὔξαιτο μὲν οὖν ἐρῶν τις δι ἁπταίστου καὶ ἀκλινοῦς 

βίου τὸν στεργόµενον ἀλύπως εἲς γῆρας ὁδεῦσαι µηδε- 

μιᾶς τύχης πειράσαντα βάσκανον ἐπήρειαν. Ἐὶ δὲ 

καὶ. οἷος ἀνθρωπίνης φύσεως νόμος, νόσος ἐπιψαύσειεν 

αὐτοῦ, κάµνοντι συννοσήσω καὶ διὰ γειμερίου θαλάττης 
ἄναγομένῳ συμπλεύσομαι: κἂν τυραννικὴ βία δεσμὰ 
περιάψη, τὸν ἴσον ἐμαυτῷ περιθήσω σίδηρον: ἐχθρὸς 

ἅπας ὃ μισῶν ἐκεῖνον ἐμὸς ἔσται,, καὶ φιλήσω τοὺς πρὸς 

αὐτὸν εὐνοϊκῶς ἔχοντας' εἰ δὲ ληστὰς Ἡ πολεμίους 

θεασαίµην ἐπ᾽ αὐτὸν ὁρμῶντας, ὁπλισαίμην καὶ παρὰ 
δύναμιν: κἂν ἀποθάνηῃ, ζην οὐκ ἀνέξομαι" τελευταίας δὲ 

ἐντολὰς τοῖς μετ᾽ ἐκεῖνον ὑπ᾽ ἐμοῦ στεργοµένοις ἐπιθή- 

σοµαι χοινὸν ἀμφοτέροις ἐπιχῶσαι τάφον, ὀστέοις δὲ 

ἄναμίξαντας ὀστέα μηδὲ τὴν χωφὴν κόνιν ἀπ᾿ ἀλλήλων 
θεος 
διακρῖναι. 

47. Ταῦτα δ' οὐ πρῶτοι χαράξουσιν οἱ ἐμοὶ πρὸς 
τοὺς ἀξίους ἔρωτες, ἀλλ’ ἡ θεοῖς γείτων ἡρωϊκὴ φρόνησις 
ἐνομοθέτησεν, ἐν οἷς ὁ φιλίας ἔρως ἄχρι θανάτου συν-- 
εξέπνευσεν. Φωχὶς ἐκ νηπίων ἔτι χβόνων Ὀρέστην 
Πυλάδῃ συνΏψεν' θεὸν δὲ τῶν πρὸς ἀλλήλους παθῶν 
µεσίτην λαθόντες ὣς ἐφ᾽ ἑγὸς σκάφους τοῦ βίου συνέ- 
πλευσαν" ἄμφότεροι Κλυταιμνήστραν ἀνήρουν ὡς 
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ορ]θείαγυπα ΓΟΓΠΙΑΓΗΠΗ Ποῃ Ρίοίας Ἱπιαρίπος; 5ο γε] πη](ῖ- 

Ρ]ΐεος ΙαΡεί] α ἴεηπο 5οφππία, απί απΙΠΠΟΓΟΠΗ 6ΡΘΓΗΠΙ 

γ{πιπίος 5αιναπία γοϊαπιίπας αἱ, δἱ αἲ πηςίσα ππασἰκίγαπα 

ευπά δἷέ, «αποτα Ίντα. 

ἆ5. Ῥοταςίῖς ἀΠϊσεπίετ οπιπῖθας ἵπ ΡΙΙ]οςορ]ίσα ἀοοίγίπα 

πιθη[ῖς οχεΓο]Ηῖ5, απαπῃ ογηά Γή Π]ας οἰτου]ί Ὠοηῖς καίηγα- 

ἴμ5 οδί αππις, ΠρεταΙδας οχοτγοἰίαπιοηἰῖς οοΓρα5 Ρογβο. 

Τ]ηθςκα]ἱ οηίπα οᾳαἱ οπτος ΠΙ φυπέ; οἱ σπα ρα] μΠ) Π1γοη- 

{πίεῦα ἴρδε 5παπ1 ε(η]αἳ ἰηςίατ αρ]ταν]{ οἱ 5αρεσίέ, Ὦοἱἴσαπη 

ΤΟΙΗ ἵπ ραζο πιοΠαίατ, οπη{εης Ἰαομία,, αἱ ἴθ]α ορτία ΠηΣΠΙΙ 

γργαης. Τη ρα]ωρίτω ποία, εί αἲ πιογάϊαπαπη, 5ο[ῖς 

α]ογθπα ἀοΠκαπά σπα οουρι5 ἵπ ρ]γοτα γο]αίαίας, ς(Π]αηίος- 

αππε ἆο οογίαπΗΙΠΙΠΗ Ἰαβογο 5άργος : Ροδί(ποςΆτεγος Ῥαίποα», 

εἰ φορηοίαίαπα Ἰηδίαπιῖ ραπ]]ο Ροδί οροῖ 6εΓγαἨ5 ΠΊθηςα. 

Ῥηϊδις οηἵπ] αἀδιηί ΠΗ ππααϊςἰπὰ, γείαγΗΠη(ιΙθ ΟΡΕΓΙΠΙ 6ΟΠΙ- 

πηρηίανΗ, Γουές εἰσηίβεαπίος παπί ἀδία οροτα δχροηθηίος 

απῖς [ους Ἠεγος, αι! απῖς ργιάοηίίοο {αςπιοπῖο οιπιαίις., 

ααί απ ]η5Ηίαπα, απῖ(πο {οπιρεγαπίίαπῃ απιρ]θχί επί. Τα- 

Ίρις νἱγπῖθς 4παπῃ {δηθγαπα αά μις απίηαπι γο]αί Ἱτεῖσα- 

γ{έ, Υεδρεγα Ππεπη ορογίρις Ἱπιροποπίς, αδὶ ἀοῦίπη γοπίτίς 

περθβΣίίαι Ππρηίαπα αἀππεηδας οδί, 5αανίογος ἀοτηηί «ο- 

ΤΩΠΟ5, απ ἀαγπος Ρο5{]αβογος ΠπνΙάεπᾶα γο]αρίαίο ᾳπἱοεοαί. 

48. Ταἱΐ5 αἀο]εςορηίΐς απῖς ποι απιαίος Παἱ2 ο]ήδΠαΠα 

ἆἆθο οσροῖ οεπ]ογπῃ οομ]οσίας, ἰἴα ςαρίά5ρ πιοηεῖς οομίία- 

Ποπες 2 ποπιοᾶο Ποπ αππεί αἰηαῖς ἨΤογοιίαπα ἵπ ρα]ωδίτα, 

Ἰη Ίγτα Αροῄπεπι, οηπ{ίοπ Πηδίαν Οαδίοτῖς, ἀνίπασαπε ἵπ 

πποτία]ἰ οοΓρογθ γἱτπίες Ῥοισε(ιομίεια” Ὑεγαπα πμ] απῖ- 

4επι, ο οω]ερίο 4, γῖία Ῥοτρείπα δίέ Ἠσο, οκ αἄγοιςο 

ἁπηϊοί 5οἀθτε, δἱ οχ Ῥγοχίππο 5παγο Ἰοηπεπίοπι απᾶΐτα, 

εχειηίθπι ἀείπσεία, 6 ΟΠΊΠΙΙΠΙ ΤΘΓΙΠΩ ΟΠΗ Πο σοπηπηαπ]ο- 

πει μαβεγε! Αίαπο αππαίου απ{άσια αλααίς ορίαγαέ, ρου 

Ππο[εησαπη εἰ πμ] νασϊΠαπίεπη γἱίαηι οἶπο 11ο ἀο]οιο αἆ 

5επεοίαίεπα Ῥοτγγοπίτο απηαδίαπα θυ1πα, Ἱηγίάαπα Γοηήπα, 

πη]ας ποχαπη εχρετίαπη. 8ἱ νετο, απα Ἠπιαπο παίατα» 

Ίεχ οί, πποίθς Π[απῃ αΗἰσοη{, αστοίαρο εππα Ἰαροταπία, αἱ 

ΡεΙ (επηρεδίοδπη πιάτο πανἰπαπίεπα οοπηΙίαβου : δἳ, 5ἱ ἴγ- 

ταηηῖσα γἱδ γιπου]α οἳ Ιπ]]οῖαί, ὤᾳπα]ς παϊί [ΘΓΓΙΠΙ οἴγοιπη- 

Ροβαπη.  Πηϊπιίοις, απἱοπππσαο Παπ οευῖέ, πηθις οηἵέ, ο 

ΠΊ4ΡΟ απὶ Ώοπογο]οπίῖα Π]απη οοπαρ]εςίοπ{αγ. 5ἱ Υθγο Ιαίγοπος 

απ Μοδίες γἱάσαπι ἵπ Π]ππα γγηθηίος, π]ίτα νίτος οἱίαπη 41πηὰ 

δυπησΠη : εί, 8ἱ πιοβίαίας, γῖνθγ ΠΟΠ δαδπαθνο : π]πηαΠθ 

ππαμθαία Ἡς, απϊ Ροδί παπα οατῖ πημί θγαηέ, ἀθάστο οοΠ]- 

ππΠΠεΠΙ αἰτίατε {πππν]απα α ασσογοηί, ο5δίῬηκᾳιθ ο5δᾶ Ροί- 

πηὶφοθηίος πο ρι]γεγοπι φπἱάσια πππίαπη ἀἰδοσγπαπί. 

47. Ἠσο ΥγεΓο ποῃ ργϊπηῖ αποῖεηί απιογος αἀἆγεγεις ἀἱρηος 

πηοῖ, 564 γἱεῖπιις ἀἱ ἨθγοιΠα 5οηςι5 Ἠαπο Ίθασπι [1Η ἵῃ 

απίρις Π]ε απηϊοΠία. πιο αἆ ΠΙΟΤεΠΙ α5αιε ΡΓοργθδδιΙ5 υπᾶ 

εχδρίταν{ί. Α Ῥπεγῆῖρις ἴπάε απηῖς ΟΥ6βί ΡγΙαάεῃ Ῥ]ουῖς 

εορυ]αν{ί, απἲ, ἄεο πια(αῖ αβ[εσίας ατβ](το αβδιηιίο, {παιιᾶΙη 

ἵη 1ΠΟ γΙ{ παγἰσίο γδοίῖ δαπί: ἆπιΏο Ο]γίΦπηποςίναπι, ἴπη- 

απᾶπ1 ΠΙΡΟ οβδεπέ Ασαπηευσιοηϊς ΠΙΙΙ, Ἰπίετίεοστα; αἲὖ αΠ.- 

η 



ΧΧΥΥΠΙΠ. 

Ἀγαμέμνονος παῖδες, ὑπ᾿ ἀμφοιν Αἴγισθος ἔφον 
τὰς Ὀρέστην ἐλαυνούσας Ποιός Πυλάδης ἐνόσει μἈλ- 

λον, κρινομένῳ συνηγωνίζετο. Την Σὲ ἐρωτικὴν φι- 

λίαν οὐδὲ τοῖς τῆς Ἑλλάδος ὅροις ἐμέτρησαν, Ελλ. ἐπὶ 

τοὺς ἐσχάτους Σχυθῶν τ ρμονας ἔπλευσαν ὅ μὲν νοσῶν, 

ὃ δὲ θεραπεύων. Τῆς γοῦν Ταυρικῆς γῆς πω. 

τας εὐθὺς ᾗ μητροκτόνος αὐτοὺς Ἐρινὺς ἐξενοδόχησε, καὶ 

τῶν βαρθάρων ἐν κύχλῳ περιεστώτων ὅ μὲν ὑπὸ τῆς 

405 
ῃ εύετο" 

συνήθους μανίας πεσὼν ἔχειτο, Πυλάδης ὃ δὲ 

ἀφρόν τ τ᾽ ἀπέψα σώματός τ ἔτημέλει 
ο τε προὐκάλυπτεν εὐπή τους ὑφὰς, τι. 

3 Εὶ ο” 3 ΄ 
ϱυκ εραστου μόνον, ἀλλὰ καὶ πατρὸς καν 

τη 

ο Π 

νευθῆνχι τὸν ἕτερον ἐς Μυχήνας ἀπιέναι χομιοῦντα 
/ /. Γ λ Ελ] / 3 / 

γράμματα, µένειν ὑπὲρ ἀλλήλων ἀμφότεροι θέλουσιν 
/ / ε. σ ἀ 

ἕκάτερος ἐν ϐ τέρῳ ζῶντι ζην ἑαυτὸν ἡγούμενος. Ἅπω- 

βεῖται δὲ τὰς ἐπιστολὰς Ὀρέστης ὥς Πυλάδου λαθεῖν 

ἀξιωτέρου , µόνον οὐκ ἐραστῆς ἀντ᾽ ἐρωμένου γενόμενος: 

Τὸ γὰρ σφαγῆναι τόνδ ἐμοὶ βάρος μέγα: 
ὁνανστολῶν γάρ εἰμ ἐγὼ τὰς συµφοράς. 

Καὶ μετ) ὀλίγον φησὶ, 

Τῷδε μὲν δέλτον δίδου” 
ω γὰρ ́ Άργος » ὥστε σοι καλῶς 
δ) ὁ χρήζων κτεινέτ 

πε 

τον 

ο» Ν 48. Καὶ γὰρ οὕτως ἔχει τὸ πᾶν' ὅταν γὰρ ἐκ παίδων 
. 3 /. 

ὃ σπουδαῖος ἔρως ἐντραφεὶς ἐπὶ τὴν ἤδη λογίζεσθαι ὃυ-- 
/΄ / 9 πω Ν 7’ μ 3 / 

ναμένην ἡλικίαν ἀνδρωθῃ, τὸ πάλαι φιληθὲν ἀμοιθαίους 
Μ 3 Φή Ἡ λα λ 3 / / 

τας ἀνταποδίδωσι, καὶ ὀυσχερὲς αἰσθέσθαι ποτερου 
; ος 

πότερος ἐραστής ἐστιν, ὥσπερ ἀπ᾿ ἐσόπτρου τῆς τοῦ φι- 
---- εὐνοίας ἐπὶ τὸν ἐρώμενον ὁμοίου πεσόντος εἷ- 

δώλου. Τί δὴ οὖν τοῦ καθ ας βίου ξένην αὐτὸ τρυφὴν 

ὀνειδίζεις θείοις νόµοις δρισθὲν ἐκ διαδοχΏς ἐφ᾽ ἡμᾶς 
ι λ ῃ ς.- 

χαταθεθηκός; Ἀσμένως δὲ αὐτὸ δεξάµενοι μεθ ἁγνῆης 
πώ, μη ο Ν μ 

διαγοίας γεωκοροῦμεν" ὄλέιος γὰρ ὡς ἀληθῶς κατὰ τὴν 
νο ες ὴ 

τῶν σοφῶν ἀπόφασιν, 

τε νέοι καὶ µώνν) 
ας ος πεῖνος ἓ 

Δ ὃν αν κ 9’ λ Λ τα Ν μὴν Σωκρατικαὶ διδασκαλίαι καὶ τὸ λαμπρὸν 
ρω - ο /. 

τῆς ἀρετῆς ὃ δικαστήριον τοῖς Δελφιχοῖς τρίποσιν 
ησμὸν ὰο ἀληθείας ὃ Πύθιος ἐθέσπισεν, χρη αν αμ 

σος 
ἐκεῖνο 

ἐτιμήθη: χ 

᾿Ανδρῶν ἁπάντων Σωχράτης σοφώτατος, 

ὃς ἅμα τοῖς ἄλλοις μαθήµασιν, ἐξ ὧν τὸν βίον ὤνησε, 

καὶ τὸ ὁ παιδεραστεῖν ὡς μάλιστ τα ὠφελοῦν ο .. 

49. Δεῖ δὲ τῶν νέων ἐ ἐραν ὃς λλκιδιάδου Σ Σωχρά- 

ὃς ὑπὸ μιᾶ Χλανίδι τ πατρὸς ὕπνους ἐκοιμήθη. Καὶ 

Καλλιμά ἔθιον ἐπὶ τέλει τῶν λόγων ἤδιστα 

ἂν ἅπασι κήρυγμα: 

ν 
το 

τ Αἲθε Υὰ ϱ, ὦ κούροισον ἐπ᾽ ὄμματα λίχνα φέροντες 
ὡς ὑμῖν ὥρισε παιδοφιλεῖν, 

ἕων ἐράοιτε, πόλιν κ’ εὔανδρον ἔχοιτε. 

ών Ε. 
Ταῦτ) εἰδύτες, ὦ νεανίαι, σωφρόνως παισὶν ἀγαθοῖς 

ΕΡΟΤΕΣ, 

ο ωιιμιωνωωιωωυμιομωμομοιμωπμομμυμμο μμ μμοωωμυ μυ μμμμμιωυμμ μμ αμ ωυυυυυμυυυ-. ο μυ μμ μυσ' ολ -...ἀἶἄὧ.ἑ.-’/;ἕ----ᾗ 

48: 49. (ΠΠ; αξο -- οὖν) 

Ῥουας Ἐθίσιμας οεεῖσας εί; Ἐππῖς Οτεσιθα ασἰιαπῖρης 
πηασῖς Ἰαρογαβαί Ῥσ]αιες; ]πάϊεῖο ουπα Ἠ]ο ρεποΠίαίης ος, 
Απια[οτίαπα Ἰ]απα απηϊοξίαπη πο αγοοῖαρ βηΐδις πηρηςί ςυμέ Β 
5εᾷ αἆ ονίτεπιος Βογί]μαγαπῃ ἴογπηίπος πανῖπατιπ!, ρσγοίλης. 

ευ, αἰίετ επ} οπταης. Τη Ταυτίσαπη επῖπι {εἰαγοπι 6ὔγος- 

505 οος]ςαξ πιαϊτῖς π]τῖς Ἐπτία Ἱορρῖο κίαβΐπι οχορρί:, οἵτ- 
ουπηκίαπῖρηξαπε ρατβατῖς, αΊίετ α εοπειείο Γατογε ρτοῖαρεις, 

Ιαεεβαί; Ῥγ]αᾶος γοτο 

«ρύπιαπῃ αα[εγερα!, οοσροτῖ5 πταπη 6εΓΘΗς, 

Ιαοεηΐεπι {εχία Ρερ]ῖ ἤγππο Ῥτοίεσεης, 

ΠΟΠ απιαί(οΓῖς πΙοάο, 5εὰ ραϊτῖς θἴῖαπῃ απΙΠΙΠΠΙ οδίοηάθης. 

Ωπαπῃ επῖπα [αά[σαίαπα ε5ςθί, πιαπεπίε αἰίοτο αἱ οσσϊάετείας, 

ἨΜγεεῃα» αΡίΤθ αἰίεγυπῃ, απ] Πίθγας ϱο Γογγοί, 1ΠΑΠΕΤΕ Ἠίθγαπε 

Ῥτο αἰίεγο γο]ιπί, τα πἴεταπθ 5ο σῖγοτα ἵπ γ]τοπίε αἰίετο. 

Ἠερο]ῖ απἴοπῃ ερἰςίο]ας Ογεςίος, ἵαπσπαπα ἀϊρηῖοτε απῖ εἃς 

αεοῖρετεί Ῥγ]αάε, [ασίας {αηίαπα ΠΟΠ απηαίογ ργο απιαςίο : 

15ίαπι Ῥοτίτο, τηϊ η] π]πηϊς στανε οσί οπς:” 
ἨΒΠΙ Πηθᾶ ΠΙΔΊΟΓΙΠΗ 5ατοῖπατη Πανῖ γε]ο. 

αἱ ραπ]]ο Ροςί αἲί : 

Τε] ἆα Πίοτας: 
Ἠ]ο ΤΡΙξ Ατρος, Ἠ]ο {ααπι πεβο πο 

οπταβίξ : ποξ. πεσαίο απὶ επρ]ί. 

48. Ρῖο εηῖπῃ ππίπετςΙπα 56 Ἠαβεί, Νεπιρε απυτη Ἰηπτ]- 

{ᾳ5 α Ῥπεγίς Ἰπάο Ἠοηθδία5 4ΠΠΟΓ αἆ αἰαίοπη ταοσϊπαπᾶϊ 

1αῦῃ οαρᾶσεπι εοττοβοταία5 ο5ί, ἴ]ε απϊ αππαίας αάμαο ϱη1ΐ 

ΤΙΠ{ΠΟΞ. 4ΠΙΟΓΕΣ τορεπα1, ἀ[Πεῖ]ε αἱ 5ἷί αἲ απϊπιαάτοτίρη- 

ἀ σπα, πίτας πἱογ αΠΙαΙΟΓ 5ἵε, αηπαπαπα ἃ 5ρεεπ]ο, 5ο ἃ Ὦ6- 

πεγο]οπίῖα απηαπίῖς σΙπηϊϊ αἲ αππαίαπι ςἸπππ]αστο ΓθΠεχο, 

Ου]ά ασῖίας, ε]αξ ρεγερίπαπα {ία ποδίτος Ἰαχηγίαίη, ΕχΡΓΟ- 

Ῥχας αποά ἀῑν]πϊῖς Ἰεσίνις ἀθβηϊίαπα «ποσθςςῖοπο απαάαπα 

αᾱ πος ἀε]αίαπι εί» Οµπῖπ Ἰαρεπίετ Π]αά αοορρίαπα Ῥρυτα 

ΠΙΠίθ., {8Π4ΠΑΠ1 ΤΕΠΙ 50ΓΑΠΗ , 5ΕΓΥΑΠΙΙ5. Ἐε]ίκ επἶπι τογθ 

46 5αρίοπῖαπε τίτογαπη 5εμ{εηίῖα, 

οαῖ Ιανεπεςοῖξ ε(αᾳ5, Ῥαετίσαε παϊηϊκίταπί, 
ηαπῃ Τετί φἰαίοπι ππο]]ϊ{ετ Τ]]ε 5εΠες, 

ααῖ Ραετῖς εαΓΗ5. 

Ας Φοεγασαπα απ]άεπι ἀἰσορ]παπι οἱ ερ]οπάϊάαπι Π]αᾶ 

γιπαῖς ἱπραπα] Ῥε]ρηῖοϊ ἱτῖροᾶες Ποποταταπίς γεναια 

οπῖπα οτασμ]απα Γά1{ Ῥγίμίας., 

Ἐχοε]ξ οππος ππεηίε δοοταίες ΥΊτος., 

απ ουσ τε]ίαπα ἀῑςοῖριίπα, σπα ντίαπα {αγ1ί, εἴῖαπα ΡΠΕΓΟΓΗΠΙ 

ΠΙΟΤΘΠΙ, {από παπα ΤΘΠ1 π]αχῖπηε επι, αἀξείγεταί. 

43. Οροτίαί απίοπι απ]ατε Ί1γοπες, αἱ ΑΙορίαάεπι Βο0Γᾶ- 

ἴος, απἲ 5αῦ εαάεπα πα οππι 11ο ραΐτῖς 5οπυππι ἀογπιϊγῖς, 

Αίαιε οσο Οα]Ηπιασμουπη Π]ά ἵπ ἤπε οταοπῖς Ίάβεης Ῥο- 
ΞΠεΓΙΠΙ, ΡΓΟΡΟΟΠΙΗΠΙ αἆ ΟΠΊΠΕΣ: 

Ύος ο απὶ Ρπετος οσπ]ο ραΐτληίε τοτα!ῖς, 

Ἐτο]ῆας αἱ ἴοποτος Ἰᾳςδῖί απΙᾶΓΕ ΠΠᾶΓΕΣ, 

ες Ῥπετος ρεβίοίε; υἱεῖσαπε πιριερῖῖς ατῥεπῃ. 

Ώσο ααππῃ 5εἶα[ῖς, Ίαγεπες, πηοᾶεςίε 8ἁ Ώοπος ΡΠΕΤΟΣ ἄθζς- 
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πρόσιτε μηδὲ ὀλέγης τέρψεως ἕνεχα τὴν μακρὰν ἐκγέον- 

τες εὔνοιαν ἄχρι τῆς ἀχμῆς πλαστὰ τὰ τοῦ Φιλεῖν παθη 

προβάλλεσθε, τὸν δ᾽ οὐράνιον Ἔρωτα αν. ορ 

Ύδρας ἀπὸ παίδων βέβαια τηρεῖτε τὰ πάθη: τοῖς γὰρ 

οὕτω φιλοῦσιν ἥδιστος μὲν ὅ τοῦ ζην Ἀβόνος οὐδεμιᾶς 
ἀπρεποῦς συνειδήσεως παροικούσης, ἀοίδιμοι δὲ μετὰ 

θάνατον εἰς πάντας ἐκφοιτῶσι κληδόνες. ἰ δὲ 

φιλοσόφων παισὶ πιστεύειν, αἴθὴρ | μετὰ γῆν ἐκδέχεται 
τοὺς ταῦτα ζηλοῦντας: εἲς δὲ ἀμείνονα βίον ἀποθανόν- 

τες ἔχουσι τῆς ἀρετῆς γέρας τὸ ἄφθαρτον. 
50. Τοιαῦτα τοῦ Καλλικρατίδου σφόδρα νεανικῶς 

σεμνολογησαµένου, Χαρικλέα | μὲν ἐκ δευτέρου λέγειν 
Ξ 

πειρώμενον ἐπέσχον" ὥρα γὰρ ἦν ἐπὶ ναῦν κατιέναι. 

Δεομέγων δ᾽ ὅ τι φρονοίην ἀποφήνασθαι, δι ̓ ὀλέγου τοὺς 
ἑκατέρου λόγους ἀριθμησάμενος, Οὐκ ὑπογύου, 

φημὶ, καὶ παρημεληµένως ὑμῖν, ὦ ἑταῖροι, τὰ τῶν 
λόγων ἔοικεν ἀπεσχεδιάσθαι, διηνεχοῦς δὲ καὶ νὺ Δι 

ἐρρωμᾶνης φροντίδος ἐναργῇ ταῦτ) ἐστὶν ἴχνη: σχεδὸν γὰρ 

οὐδέν ἐστιν ὅτι τῶν λεκτέων εἰπεῖν ἑτέρῳ δύνασθαι πα- 

βρήκατε”. χαὶ πολλὴ μὲν ἡ τῶν πραγμάτων ἐμπειρία; 

πλείων δ᾽ Ἡ τῶν λόγων ὃ δεινότης, ὥστ᾽ ἔγωγε ἂν εὐξαί- 

µην, εἴπερ ἣν ἐν δυνατῷ, γενέσθαι Θηραμένης ἐ ἐκεῖνος 
ὃ Κόθορνος, ἵν ἄμφω νενικηκότες ἐξ ἴσου βαδίζοιτε. 

Πλὴν ἐπειδήπερ ἀνήσειν οὐκ ἑοίκατε καὶ αὐτὸς ἐν τῷ 
μεταξὺ πλῷ περὶ τῶν αὐτῶν οὗ κέκρικα διοχλεῖσθαι, τὸ 

μάλιστα παραστὰν εἶναί µοι δίχαιον ἆ ἀποφανόῦμαι, 

5{. Γάμοι μὲν ἀνθρώποις βιωφελὲς πρᾶγμα καὶ µα- 

χάριον, ὁπόταν εὐτυχῶνται, παιδικοὺς ὃ᾽ ἔρωτας, ὅσοι 
φιλίας ἁγνὰ δίκαια προμνῶνται, µόνης φιλοσοφίας ἔρ- 
γον ἡγοῦμαι. Διὸ δὴ γαμ.ητέον μὲν ἅπασι, να. 

στεῖν δὲ ἐφείσθω μόνοις τοῖς σοφοῖς: ἥκιστα Ὑὰρ ἐν 

γύναιξὶν ὁλόκληρος ἀρετὴ φύεται. Καὶ σὺ δ᾽, ὦ Χα- 

ρίκλεις, μ.ηδὲν ἀγχθεσθῆς, εἰ ταῖς Ἀθήναις ἡ Κόρινθος 

ον 

ἐξ 
κ λ 

εἴξει. 

Κάγὼ μὲν ὑπ᾿ αἰδοῦς συντόµῳ λόγῳ τὴν κρίσιν 

ἐπισπεύσας ἐξανέστην" ἑώρων γὰρ ὑπερχατηφὴ τὸν Χα- 

Ρικλέα παρὰ μικρὸν ὡς θανάτου κατάκριτον.. Ὅ ὃ' 

Ἀθηναῖος ἵλαρῷ τῷ προσώπῳ φαιδρὸς ἀναπηδήσας 
προῄει σφόδρα σοθαρῶς: εἴκασεν ἄν τις αὐτὸν ἐν Σα- 
λαμῖνι Πέρσας κατανεναυμαχηχέναι. Καὶ τοῦτό γε 

τῆς αρίσεως ἀπωνάμην, λαμπρότερον ἡ ἡμᾶς ἑστιάσαντος 
αὐτοῦ τἀπινίκια" χαὶ Ἱὰρ ἦν ἄλλως τὸν βίον µεγαλο-- 

Φρονέστερος. Ἡσυχὴ δὲ καὶ τὸν Χαρικλέα παρηγο- 

ρησάµην ἐπὶ τῇ δεινότητι τῶν λόγων συνεχὲς ὑπερθαυ-- 

ἱκάζων, ὅτι δυσχερεστέρῳ μέρει δυνατῶς συγηγόρησεν. 
50. Ἀλλ' ἡ μὲν ἐν Ννίδῳφ διατριθὴ χαὶ τὰ παρὰ τῇ 

θεῷ λαληθέντα σπουδὴν ἔλαρὰν ἅμα καὶ παιδιὰν εὔ-- 

µουσον ἐσγηκότα τῆδέ πη διεκρίθη. Σὺ δὲ, ὢ Θεό εόμνη- 

στε, ὃ τὴν ἕωλον ἡμῶν ἐκκαλεσάμεγος μνήμην, εἰ δικα- 
στὴς τότ Ἴσθα, πῶς ἂν ἀπεφήνω: 

ΘΕΟΜΝ. Μελητίδην ἢ Κόροιδον οἴει µε πρὸς θεῶν, 

ἵνα τοῖς ὑπὸ σοῦ δικαίως κριθεῖσιν ἐναντίαν φέρω ΨΠ- 

φαν; ὃς ὑπ ἄκρας ἡδονῆς τῶν λεγομένων ἐν Ἐνίδῳ 

Διατρίθειν ᾠόμην ὀλίγου τὸ βραχὺ πὀῦτο δωµάτιον αὖ- 
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[ ἀῑίδ, πθι ραυνᾶ νο]αρία[ἰ5 οαυδα Ἰοήσαπι Ῥοπογο]θη[ίαηα 

ε[απάσηίος, δα αἆ πιαίπταπα Φίαίοπι Ποίος απιοτῖς αἲ: 

{εοία5 ορίεπ{ῖ Πρίάπϊς Ἰαβείο : 5ο, οα]εςίῖ Ί]ο Ἱπγοσαίο 

ΑΠΙΟΤΕ; ΤΠ 5απθο[ιίθιη α ριοτῖς Ιπᾷς φίαί]ος δογνα{ο α[[ο- 

οιαδ.. Οἱ οηἴπα Ἱία απηαΠ{, Π][5 πα γἰςςίππαπα γ]νοπαἱ ομ]- 

Ρας, [πτρί ηπ]]α οοηδοϊθηίῖα ἵπ απίπιο Ἰαδίαπίος ποβί]ίς 

απίεπα Ῥο5ΐ πιογίεπῃ α οἵηηος {απηα οχΙ. 5ἱ γοτο Πᾷες Ἰια- 

Ῥεπάα ΡΗΙοβορμογαπη β]ς, «]λαυ ροδέ {σιγαη οχοῖρί{ απὶ 

μ5 τεῦιις οαάπδγαηίς αἴπα, αᾱ γἱίαπη ΠΠΘΙΙΟΤΟΠΙ ππον(α], 

Ῥγορηλί πα γἱγία 15 Ἰαροπί ἱπιπιοτία]ἱ{αίοπι. 

50. Τδία ΟαΠἱογαίάας Παγοπῇί ατάογο θἱ αιανὶ οια{ἴοπα 

αυτη Ῥτοίη]ϊςδεί, ΟαπἱοΙοπα, ἀῑσσγθ γο]επίθπι 46Π110, 16- 

ϱηρ5δί : αποά ἵεππρας ογαί ἀοδεσπάεπάϊ α πανίπι. Ἡοσαή- 

δις απἴθπα αἱ απῖά φοπ[ἴγοπα ργοηποίαγθ Ὑθί]οπῃ, Ρθίρεησα 

Ραπ]]απα αἰπίαδᾳο οΓαΠοπ6, «ΧΟΠ εκ ΙΘΙΠΡΟΥΟ, παπαπα, οἱ 

πορ]ἱσοπίος, 5ο α]65, ογαΠοπεπα πίθγαιθ 5παπη γἰάοπιῖηϊ ἆο- 

Ῥνορεγαςδε; 5εᾷ μετροίια. οἱ τοριδία ῥτο[ίοσίο οοσἰία[ἰοπῖς 

αροτία Ἠῶο κυπί γεδεσία : νὶκ οπίπα απἱσ(παπι οδί θοΡΙΠ, 

ας ἀἱοῖ Πίο ἀεβοπί, ᾳποᾶ ἀ4ἱσρπᾶ σπα αλοιὶ το(ιογ](ἶ5: ας 

απ απ] πηπ]{α τογΠὰ Ρο] ία οπαϊπαἲξ, ἔππα πια]ου οίίαπῃ τὶς γου- 

Ῥογαπ1. Πασαο ορίαγονῖπα, ΤΠΕΓΑΠΙΟΠΕς,, ϱἱ Πθεὶ Ρο5δοί, ἴ]]ο 

Οοἵατηι5 6556, τί γϊείογος αΠΠΡΟ ὤφπο Ῥοᾷο ἱποράστοίϊ5. 

Ύεναπα απίπ] γειο απαπάοφαάδπα τοπη]ςκατὶ πον. γΙάεηη, 

αἱ ἴρ5ο Ἱπίου παγΙσαπάμπη ἆᾳ Ιῑάσπι τθῦιις Πασίανῖ ΠΟΠ ἀ6- 

ουεγί; τὰ αποά πιανίπ]ε ἵπ ργά56ης ΠΩ! ΠηδίΠα 6556 γἱᾷο- 

{ατ, Ῥιοπποῖαρο. 

51. ΝαρΙΩ φπἱάσια το γ]ία Ἰοπηίππα π{Πςείηα, οἱ 

Ῥοαία, απιο[ῖας [ε]ῖσρς 5ηί : Ἠιᾶδοπ]ος αιί6πη 4ΠΙΟΓΟ5, (110- 

65 οαδία απη]οϊ ία Ίαγα. ο οοποΠἵαηί, 5ο]ἶας οριι5 ΡΗή]οςο- 

Ρα αλ](νου.. Ῥνορίθιοα παρα οοπίταμεπᾶς οπηῖριις 

ΡΙ6}Ο5 απ{θπι αππαγθ 5οἱἱ5 οοποσθαίαν' Ῥ]οδορβῖςς πη]ηῖπια 

οπἱπῃ ρθι[οσία Τη πι ]]ονίρ5 γἱγίης οχεϊςΗί. Τα νοιο, Οἶια- 

τἶο]θ5, ΠΟΠ σιαναμογς,, 5 Αλοηίς Οον]ηί]ιας οοςδοη]Γ. ον 

52. Αἰπιο 650 Ῥνα Ῥιάοἵα οοποῖσα ογα{ἴοπθ [εςϊπαπίθς 

Ππάϊοίαπα (απ. οχροθύΠςσδπα, 5αηγοχ!ῖ : ΥΙάθβαπα ΘΠΙΠΙ ἆ6- 

ΠΊ]β5ο 5πρτα Πιο Πα γα Οµανσίοπη, απαςί {αΠΙΠΠΙ ΠΟΠ. 

εαρίς ἀαπηπα(α5 6556. Αιοπίοηςίς γογο ΠΙ]ατι σοδία [ΐας 
εχδη]ίαη., Ιαοίαβαπάο γα]άο ἵποεδδα ρτοστοθ{εραίαν» Ῥι[α- 

165 πανα]ἱ αἲἲ Βα]απιίπα ΡΥΦΙἱο Ῥογδας αΏ 11ο 5αρεταίος. Αί- 

απς Ἠπο οτία Ππ41οΙ πιοί (ποίαπα μαβαί, αποά ερ]οπάίαἶς 

πΠΟ5 {πα αΠὰ ΗΠΙΡΙΔΙΙ οπα οχορρί{”: ουαί οπίΠι αἰἰοίη. 

οιίαπα ἵπ γἱοία πιασπΙβορη[ίου.. ΒαΏηιίςδα απίοπα γοσο Ο]α- 

τ1Ἰθια οίίαπι 5αρίπάς σοΠςο]αβα!, νἱ ἀῑσοπαϊ Π]ῆας οΟΠΊΠΙΘ- 

πηοταία, Ῥετροίπο γεμεπιοπίον αἀπηϊτατί Π1ς 416615, 414Πή 

Ῥοΐεηίοι ἀῑ[ιοίῄογες ρανίος ἠη]έας [αἱ5εοί, 

59. Φο6ᾷ Ί]]α ἵπ Οπιάο σοπΙπΙοταΠΙΟ οἱ Παβία ἵπ θα 540Γ 

ΒΟΥΠΙΟΠΕ5, οί Ἰαήαπα εἴππα] ςἰαάἴππα οἱ ογπς παπα Ιάβα 

ΠαβιθναΠί, Ίου [ος Πποᾷο οοππροδΗῖ δαπί. Αξία, ΤΙθο- 

πιηρρία, απϊ απῄ(παπα Π]απι ποβῖς πιαπιογίαπα ογοσαςΗί, 5ἳ 

{ατα α4οχ Γα15565, απἱά ρτοπιποἰαίαγας ουαςδ 

ΤΗΕΟΜΝ. Αἀοοπο ΜεΙεϊάεῃ ααἲ 6ογα Ρα πηθάἵας Πάῑας 

πο ατ](γατῖς, αί {ᾳ5ίθ α {ε ]πάϊσα[ϊς οοηίταγίατη [6ΥάΠΙ 56η- 

{απατά ῦ απί ρτα 5ΗΠΙΠΙ. Πποπηζ[ίαία 6ογαπ1 απσο ἀἱσθβα- 

15, ἵπ Ομίάο γευδαῖ π]ηί γίάετας, αξ ῬαΓΙΠη αΏθδδοί απῖη 

9 30. 
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- ν λ -- σ κά 
τὸν Ἀγούμανος, εἶναι τὸν νεὼν ἐχεινον. Όμως δ) οὖν 

---- οὐδὲν γὰρ ἀπρεπὲς ἐν σα λέγεσθαι, πᾶς ὃ δὲ Ἰέλως, 
χἂν περίεργος τ ι πανηγυρίζειν δοχεῖ ---- τοὺς ἄγαν ὑπὸ 

τοῦ παιὸ δεραστεῖν κατωφρυωμένους λόγους ἐθαύμαζον 

μὲν ἐπὶ τῇ σεµνότητι, πλὴν οὐ πάνυ θυμῆρες ᾠόμην, 
 {ρ κ δ πε ουτο Ῥαντολεί ν) Ξ 
ήθῳ παιδὶ συνδιημερεύοντα Τανταλείους δίκας ὕπο- 

ο) ο ναη 3 
φέρειν, καὶ τοῖς ὄμμασι τοῦ κάλλους μονονουχὶ τεροσχλύ- 

- -. / 

ζοντος, ἐξὸν ἀρύσασθαι, διψῆν ὑπομένειν οὗ γὰρ ἀπόγρη 

(πο 
«8 

σ,ξς 

κὺ θεω ορεῖν ἐρώμενον οὐδ᾽ ἀπαντικρὺ χαθημµένου καὶ λα- 

λοῦντος ἀκούειν, ἀλλ ὥσπερ Ἠδονῆς κλίμακα οσ 

ξάµενος ἔρως πρῶτον ἔχει! βαθμὸν ὃ ὄψεως, ἵνα ἴδῃ, κἂν 

θεάσηται, ποθεῖ προσάγων ἐφάνασθαι: δι ἄκρων γοῦν 
κ / - / λ ωω 3 / 3 ο 

δακτύλων κἂν μόνον θίγῃ, τὰ τῆς ἀπολαύσεως εἲς ἅπαν 

Τυχὼν δ᾽ εὐμαρῶς τούτου τρίτην 

περί ος αλλ) 
: 

πριν πι εξσαι 

ωρες να 
διαθεῖ το σῦμα. 

.] / ων Φ 3 Σδρὶ 

ὥς ης σος» οὐκ ο. 

ἴχον ι-- αεὶ { λιπαροατέρος μὲν 

, ἔσθ᾽ ὅτε καὶ διαστέλλων ἡσυγῖ 

ς ιρῶν οὐδεμίαν παρίησιν ἀργήν" αἱ 

γὰρ φανερα τῶν ἐσθήτων περιπλοκαὶ τὴν ἡδονὴν 

συνάπτουσιν, ἢ ος ὑγρῶς ἡ δεξιὰ κατὰ κόλπου ὄῦσα 
μαστοὺς βραχὺ τὴν φύσιν ὑπεροιδῶντας πιέζει, χαὶ 

σφριγώσης Υαστρὸς ἀμφιλαφὲς τοῖς βακτύλοις ἑ ἐπιδράτ- 
τεται ὅμχλῶς, ! μετὰ τοῦτο καὶ πρωτόγνουν ἄνθος ἤδης. 

Καὶ 

. 
ο] Ἡ 

τοσαύτης τυχὼν ἐ ἐξουσίας δξ ἔρως θερµοτέρου τινὸς ἅπτε- 

ται πράγματος” εἶτ᾽ ἀπὸ μηρῶν προοιμιασάµενος χατὰ 

τὸν χωμικὸν αὐτὸ ἐπάταξεν. 

54. ᾿Εμοὶ μὲν οὕτω παιδεραστεῖν Ἰένοιτο μετεω-- 

βολέσχαι ὃ δὲ καὶ ὅσοι τὴν Φιλοσοφίας ὁ ὀφρὺν ὑπὲρ αὐτοὺς 
τοὺς προτάφους ὑπερή ρκασι, σεμνῶν ὀνομάτων πομψεύ- 

μασι τοὺς ἀμαθεῖς ποιµπχινέ ἐρωτικὸς γὰρ ἦν, 
εἴπερ τις, χαὶ ὁ Σ Σωκράτης, καὶ ὑπὸ μίαν Ἀλκιθιάδης 
αὐτῷ γλανίδα χλιθεὶς οὐκ. ἁπλὴξ ἀνέστη. Καὶ μὴ θαυ- 

µάσῃς: οὐδὲ γὰρ ὃ Πάτροκλος ὑπ᾽ Ἁγιλλέως ἠγαπᾶτο 

µέχρι τοῦ καταντικρὺ καθέζεσθαι 

τωσαν 

δέγµενος Αἰακίδην, ὁπότε λήξειεν ἀείδων, 

9 ς Ἡ .ω .. ΄ ’ 
ἀλλ’ ἦν καὶ τῆς ἐκείνων φιλίας μεσῖτις ἡδονή: στένων 

-ω / 

γοῦν Ἁγιλλεὺς τὸν Πατρόκλου θάνατον ἀταμιεύτῳ πάθει 

πρὸς τὴν ἀλήθειαν ἀπερράγη, 

Μηρῶν τε τῶν σῶν εὐσεθὴς ὁμιλία. 

Β π Ν 
Τούς γε μὴν ὄνομαζομένους παρ Έλλησι χωμαστὰς 

- -- / / 

οὖδεν ἀλλ 3 ἢ δήλους ἐ ἐραστὰς νομίζω. Τάχα φήσει τις 

αἰσγρὰ ος εἶναι λέγεσθαι, πλὴν ἀληθη γε νἡ τὸν 

Ἐνιδίαν Ἀφροδίτην, 
ΑΥΚ. Οὐκ ἀνέξομαί σου, φίλε Θεόμνηστε, ἄλλην [ 

ἀρχὴν καταβαλλομένου τρίτων λόγων, ὃς ἀχούειν ἐν 
ἑορτῃ µόνον εἰκός ἐστι, τἆλλα δὲ τῶν ἐμῶν ὤτων πόρρω 
ἀποικιεῖν. Ἀφέμενοι δὲ τοῦ παρ ρέλκειν πλείω χρόνον 

εἰς ἀγορὰν ἐξίωμεν" ἤδη γὰρ εἰκός ἐστιν ὑφάπτεσθαι τῷ 

ΕΡΟΤΕΣ. 54. 

! μας Ἀαπο ἀοππαπου]απὴ Ίρδυπα Ἠ]αα θεκο Γεπορ]ηπι Ρι- 
Γατοπι. Ὑθτηπηίαπιεη (ΙΙΙ οηίπι ΠΟΠ ἄδοθῃς οσί Ίος ἀῑς 

{ Γοςίο ἀἴσογε, (παπα τῖδας οπηηῖς,, οἰἴαπιςί Γογίθ ηἰπηῖας, αἲ ϱθ- 

Ἱερτα[ἴοπεπα Ῥογίπετο γ]άσαίαγ) ογβῖοπεπι Ἰ]απη ἵη Ριθτο- 
ΤΟΠ ΔΠΠΟΓΕ, ΠΙπ]ο αμαςῖ αρετοῖ]ῖο εἰαίαπῃ, στανΊτα[ῖς ο κα 

αἀπηίταρας εαπἱάθπα : γεγαπα Ἱ]πά ρατηπα γἰάεραίατ αἲ απηῖ 

γο]αρίαίεπι Ρετίίπετα, αἰἴαπεπῃ {οΐος ἀῑες γειςαπίειη οὔΠι 

Ῥπετο Ῥαρεγίαϊ Ῥτορίησαο, Ταπίαϊθας Ῥῶπας επςίπενε, 

απυπη(πε Ρυ]εμητπᾶο {αηέαπα ποπ αἲ]ααί οσπ]ος, απ Ἰαη- 

ΠΕΠΗΙ 5ἵϊ εορῖα, ἴο]εγατο {απ1θη θΠήπῃ. ΧεΠαθ επίπῃ ςαἰῖς ο5ί 

γίάεταο 4πεπα αππες, ΠθΠΠε εχ αἆγογςο 5εάεπίεπι οἱ Ίοσποη- 

επι απάϊτε, 5θά γε]αί 5οα]ας απαςᾶαπι νο]ηρίαϊἰς [αρ]- 

64Πς5 ΑΠΙΟΓ Ργη πα Ἠαβοί σταά πα τῖσας,, α{ῖ 5ροείεί : αἱ υἨὶ 

εοπ[επηρ]αΐας ε5ί, επρ]{ αἀπ]οίο «οτροτθ αἴῖησετε : 5 ΘΗΙΠΙ 

γε] 5απηηῖς ἰαπίηπι ἀῑβι(ῖς αἰσετῖε, ἰοἴαπι οοτρας Γεποῖας 

Ί]ε ρετουτη!. Ἠοο αβῖ [αοῖ]ε εοπδθουία5 ο5έ, {εγίῖο Γεηίαί 

οξου]υπα, ποπ. 5{α πα ομγίοδαπη Γιά, 5εἆ ρ]ασ]άε Ἰαβία αἀππο- 

εης ]α01ἱ5. απα; ρεῖα5 εἴῖαπα παπ1 Ρ]αμε 56 οοπ[]σογῖηϊ, ἆ4ε- 

φἰίαπί, π]]ο 5αςρϊο]οπῖς τε]ἰοίο γες!ϊσίο. Ὠεϊπᾶε οοπεεάεη!ῖ 

56 αποπιθ ἴΕΠΙΡΟΓΕ αοοοπηπιοᾶαης., Ἰοηβίοπίρας απιρ]εχῖδης 

απαςί Π]απεςοῖέ, Ππίοτάπα εἰῖαπῃ Ῥ]ασῖιάε ος ἀἴάπερης, πι]- 

Ίαπ]άυε ΠΙΠΙΠΙ ΟΜἱ054Π1 655ε ρα [ία : παπα ππαπ][οσία Ἠ]α 

Τη τες πιεπ(ῖς εοπηρ]εχίοπες πο]αρίαίειη εοηρ]αΠπαηί, αι 

Ἰα[εηίεγ Παργίοο Ίαρδα ἀρχίτα 5ἵπαπα 5αβίθης,, ππαπηῆ]ας Ῥγδ- 

πῖ ραυ]]απα πίτα παίαταπα {πππεηίες, εἰ ἀπτιαςοσ]ῖ γεηετῖς 

τοπ [αίοπι ἀῑσι(ῖς πιο] Ηζεγ ρεγοιτΓῖ, Ῥο5ΐ Ίορς οἴἵαπη ΡΥέΠΣΡ 

Ἰαπισὶηϊς ἵπ ραῇο Ποτεπῃ. Ἐί απῖά πιο οροτίεί ατεαπα Π]α 

τοπηθ!ϱῖ» ἰαπίαπι πασίας ορρογαπ]αίθπα ΠΙΟΣ, οαλάΤας 

αποάᾶαπα ορις οεαἱρίέ : ἀείπᾶς α Γεπηπίρας εχογξης, αἱ αἲξ 

Οοπιΐους, ΤΕΙ ἵρδαπα Ῥεγομςςί{. 

1, ασο - ασβ] 

54. ΜΠΙ απ]άεπι Ἠου Πιοάο απιᾶγε Ῥπετο εοπβησαί. 

διῇ]ῖπιες απ{οπα 15 πηραίΐοτες εί αποἰαιοί ρΗΙ]οξορ]ῖα: ςιι- 

Ρεγοῖαπη π]ίτα Ίρσα {θππρογα 5αςίπ]θγθ, Ποπεδίογαπη τοτῦο- 

τάπ Ρ]α]εγῖς Ἱππρετίίος Ρραξεαηΐ : πᾶπι απιαίος εγαξ, 5ἳ απῖς- 

απαηι, Βοσταίες. εί 5υ) οαἀθπα οΙΠ1 Π]ο [Πα Ίάσεῃς ΑΙοΙΡΙᾶ- 

ἆα5 ΠΟΠ 5ἴπο Ρίασα 5ατγεχῖ. Χεα πητοτῖς : ἨθΠιθ ϱΠΙΠΙ 

Ραΐτοσ]ας αΏ ΑοΙΗε οαίεη5 (απίαπι αππαβαίας, αἱ ο γεβίοπε 

5οάετοί, 

Ααοῖαὶ Ἱπίεηίας', ἆαπι ορςςεί Γαπάθτε ΕΆΓΠΠΕΗ : 

5οᾷ εγαί ἵρεογυπη εἰῖαπι απι]οϊ(]α; ρατατία πο]αρίας : παπα 5θ- 

πηθης Ραἰτου]ί πιοτίθπα ΑολΠες, αἲἴοοία ραγαη ομ5ίοἑ ο Τη 

τεγΙπα ογαρῖ!, 

Ἐεππογαπῃ {πογαπῃ 5αΠοίῖος οοηξαείῖο. 

Ἠος οαπἱάεια, απὶ αριᾶ 6ταεος Οοπιῖςεαίοτες γοσαηίας, 

πῇή] αἰῑπά σπαπι Ργο[εςςος απηαίογες ατηίτοτ. Ῥϊχετϊϊ {ογίθ 

αἰααῖς, Γατρῖα Ίο 6556 ἀῑσία : αἲ τετα απἶάεπῃ 5απί, Ρες 

Οπϊάῖαπα Ύδηεεπῃ. 

110. Νο [ργαπ ΐς, στο ΤΗΘΟΠΩΠΕΣίΕ, αὰ {εγιῖα» οΓᾶ- 

Ἱ. Ποπῖς απαςὶ Γιπάαπιοπέαπα Ἰαοϊοηίεπι, ου]ᾳς Ἱπαδαπι Πεδίο 

ιαπίυπι ἀἷο απάἶτο [5 θ5ί, τε]ῖαπα γετο Ῥτουυ] αὖ αὐπίρης 

πηθῖς αῬ]οσατο. Οπιΐδεα απίθπι Ἰοπαίοτο ἵπ ἓς απξξ πΙμη αἲ 

τοπῃ [αοῖυπί πποτα, ἵπ {οτι Ρτοάθτηις. 28Π επίπ) 60Η- 
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θεῷ τὴν πυράν. Ἔστι δ) οὐκ ἀτερπὴς ἡ θέα τῶν ἐν 
; μα ΔΝ / 

Οἴτη παθῶν ὑπομιμνήσκουσα τοὺς παρόὀντας. 

ἈΧΧΙΝ. 

ΕΙΚΟΝΕΣ 

ΑΥΝΙΝΟΣ Ἀλλ' ἡ τοιοῦτόν τι ἄρα ἔπασχον 

οἵ τὴν ΝΤ οργὼ ἰδόντες οἷον ἐγὼ ἔναγμος ἔπαθον, ὦ ὦ Πολύ- 

στρατε, παγχάλην τινὰ γυναῖχα ἰδών : αὐτὸ γὰρ τὸ τοῦ 

μύθου ἐκεῖνο μικροῦ δέω λίθος ἐξ ἀνθρώπου σοι γεγονέ- 

ναι πεπηγὼς ὑπὸ τοῦ θαύματος. 

ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ. Ἡράκλεις, ὑπερφυέςτιτὸ θέαμα 

φὴς καὶ δειγῶς βίαιον, εἴ γε καὶ Λυχῖνον ἐ εξέπληξε τή 

τις οὔσα" σὺ γὰρ ὑπὸ μὲν τῶν μειρακίων χαὶ πάνυ ῥα- 
δίως αὐτὸ πάσχεις, ὥστε θᾶττον ἄν τις ὅλον τὸν Σίπυλον 

μετακινήσει εν ἢ σὲ τῶν χαλῶν ἀπάγοι μὴ οὐχὶ παρε-- 

στάνχι αὐτοῖς χεχηνότα χαὶ ἐπιδακρύοντά γε πολλάκις 

ὥσπερ ἐχκείνην αὐτὴν τὴν τοῦ Ταντάλου. Ἀτὰρ εἰπέ 
/ « Δ ο /ν ς .” Ε] λ ’ 

μοι, τίς ἡ λιθοποιὸς αὕτη Μέδουσα ἡμῖν ἐστι καὶ πόθεν, 

ὥς καὶ ἡμεῖς ἴδοιμεν' οὗ γὰρ ἂν, οἶμαι, φθονήσαις ἡμϊν 

τῆς θέας οὐδὲ ζηλοτυπήσαις, εἰ µέλλοιμεν πλησίον που 

καὶ αὐτοὶ παραπεπηγέναι σοι ἰδόντες, 

ΑΥΚ. Καὶ μὴν εὖ εἰδέναι χρή σε, ὡς κἂν ἐκ πε- 

ριωπῆς µόνον ἀπίδης ἐς αὐτὴν, ἁχανη σε καὶ τῶν ἂν- 

δριάντων ἀκινητότερον ἀποφανει. Καΐτοι τοῦτο μὲν 

ἴσως εἰρηνικώτερόν ἐστι καὶ τὸ τραῦμα ἧττον καίριον, 
εἰ αὐτὸς ἴδοις: εἰ δὲ κἀκείνη προσθλέψειέ σε, τίς ἔσται 

μηχανὴ ἀποστῆναι αὐτῆς; ἀπάξει γάρ σε ἀναδησαμένη 

ἔνθα ἂν ἐθελη, ὅπερ χαὶ ἡ λίθος ἡ Ἡρακλεία δρᾶ τὸν 
σίδηρον. 

». ΠΟΛ. Παύου, ὢ Λυχῖνε, τεράστιόν τι χάλλος 

ἀναπλάττων, ἀλλ εἰπὲ, τίς ἡ γυνή ἐστιν; 

ΛΥΚ. Οἵει γάρ µε ὑπερέαλέσθαι τῷ λόγῳ, ὃς δέ- 
ς ; ώς Ἱ μεις : 
δια μή σοι ἰδόντι ἀσθενής τις ἐπαινέσαι δόξω, παρὰ 

μι 3 να) λ 3 

Πλὴν αλλὰ ἥτις μὲν, οὐχ 
ἂν εἰπεῖν ἔχοιμι, θεραπεία δὲ πολλὴ καὶ ἡ ἄλλη περὶ 

. ο ῬμνΕη, 
αὐτὴν παρασχευὴ λαμπρὰ χαὶ αχον 

/ 
τοσοῦτον αμείνων φανεῖται. 

τι πλῆθος χαὶ 

ἄθραι πάνυ πολλαὶ, χαὶ ὅλως μειζόν γε ἢ κατ ἴδιωτι- 
κὴν τύγην ἐδόχει τὸ πρᾶγμα εἶναι. 

ΠΟΛ. Οὐδὲ τοὔνομα ἐπύθου σύ γε ἥτις καλοῖτο: 
ΑΥΚ. Οὐδαμῶς, ἢ τοῦτο µόνον, τῆς Ιωνίας ἐστί: 

τῶν θεατῶν γάρ τις ἀπιδὼν ἐς τὸν πλησίον, ἐπεὶ πα- 
ῥϱΏλθε, Τοιαῦτα μέντοι, ἔφη, τὰ Σμυρναϊκὰ κάλλη: 
καὶ θαυμαστὸν οὐδὲν, εἰ ᾗ καλλίστη τῶν Ἰωνικῶν πό- 
λεων τὴν ου γυναῖκα ἤνεγκεν. ᾿Ἐδόχει δέ µοι 

καὶ αὐτὸς Σμυρναῖος εἶναι ὁ λέγων, οὕτως ἐσεμγύνετο 
ἐπ)  π 

: ΠΟΛ. Οὐχκοῦν ἐπεὶ λίθου τοῦτό γε ὡς ἀληθῶς 
--- οὔτε παρακολουθήσας οὔτε τὸν «Σμυρναῖον 

ἐκεῖνον ἐρόμενος ὅστις Ἡν, χἂν τὸ εἶδος ὥς οἷόν τε ὑπό- 

δειξον τῷ λόγῳ: τάχα γὰρ ἂν οὕτω γνωρίσαιμι. 

ΛΥΚ. “Ορᾶς ἡλίκον τοῦτο ἤτησας; οὐ κατὰ λόγων 

ΧΧΧΙΧ. ΙΜΑΑΙΝΕΣ. Ι --δ-. 405 

γοπῖί ΓοσιΠ1 46ο ἀσσθπά{ : πθηιε οδί Ἱπ]αο Πάπα 6ρεσίασι- 

Ἰπ1, θοῦαΠα 41 ἵῃ ΟΡία ἆθοΟ 6ΥΕΠΕΓΕ, Ριῶδεηίες α4ΠΙΟΠΕΙΣ- 

ΧΧΧΙΧ. 

ΙΜΑΕΑΙΝΕΣ. 

1. ΤΥΟΙΝΟΡ. Ταἱο Ιαν ασαῖά δα γεπίοραί μῖ5 απῖ 

οἱβοποπι. γἰάϊδδεηί, απαίο αδα Προς πμί γοπῖε, Ρο- 

Ἰγδίναίο, ρ]οογγίπιανα απαπάα πα ΓομηίπαΠα. γἱάθη ΙΙ :. ΡάΓΙΠΙ 

επίπα αΌαξί απἶπ, αἱ μαῦεί [αρα]α, Ἰαρίς ΕΠ οκ Ιοπηίης 8ἱΠ1 

{αοίας, ἄο ρα αηϊγα[οπο ἀἰπίσαθιτη, 

ΡΟΙΥΡΤΠΑΤΟΡ. Πηδοβίαπα Ἠθγοίο εροσϊασπ]απα αἷς οί 

να]άς γἱο]επίατη, 5ἱ απἶάεπα Τγείπυπα οίῖαπα πηπ]ῖοτ αΠσπα 

Ροτουί.  Ναπι αὐ αἀο]οςοσηία]!ς ἵα φπἰάσπα, ἰάπις (αεῖίο 

αὐπιού πα δἷο αῃοσιῖς, αἱ [ατα αἰαιῖς {οίαπα ΒΙΡΥΙΗΠι 

Ἰοὲ0 Πιογεαί, Ύπαπα {6 αράπσαί α Ῥα]ομηῖς, ααοπηίηας αςίες 

Η]ἱ5 ίαη5, εἰ 5ρα Π]ασνίππαης οίἶαπα, αἱ Π]α Ίρδα Ταπία]ϊ 

ΛΙ. Ὑοταπα ἀῑς πΙμῖ, απά; πουῖς εκί Ί]α Μεάιικα καχίβσα, 

ε{ απάα2 π{ πο 4ποσπε 6απη γάραπηας. Νοππε οί, ραίο, 

Ἰηγ]άερῖς ποβίς ροοίασπ]ήπα, πε(πε 2εΙοίγρία αοθοπᾶοεῖς, 

5ἱ οκ Ριορίπαο Πο5 οίίαπα γε]πηας Ἱαχία {6 ἵπ Π]ο ουγίρο- 

500γ6. 

ΤΥΟ. ΟΠ οργίο 5οἶας, Π]α ία, δἱ Υ6ἱ αΏ αἰία 681 5Ρρθοµ]α. 

πδροχεις, αίοπίσπα, 6 πιασὶς απαπ. φἰαίαα δαΠέ, ΙΠΊΤΠΟ- 

{απ τεαά[ίπνα οί. ΟπαπαπαΠα Ίου φπ]άθπη [οί ράσα Βίας 

Γποη{, οἱ πηῖηα5 Ἰεία]α γα]ης, {ρ5α 5ἳ γίάσας : δἳ γθτο Ίρπα 

αποαιθ {6 αδρίεῖαί, απα ταίοπο αὐ Π]α αΏδοράεςὸ τονίη- 

οἵαπα οπίπα {ο 1ο Γ5ΗΠά. γο]αοτῖ{ αμάποθί, αποᾷ Ἠθγασ]οις 

Ἰαρίς (πια πο) Γαοἳ! ἵη [ουγο. 

2. ῬΟΙ,. Ὠοξίπε, Τάμα, ΡοΓἱΟΠΙΟΡΠΙ ιμπν να 

ε[ῄησεια; 564 ἀῑς πεί απσα 5ἳ{ ππμ]ου. 

ἘΥΟ. Ῥαίαδ αμίπι ππο ἀἱορηάο πποᾶυπι οχεσᾶσια, αἱ 

πδίπαπα πο ΠΡΙ, σααπι νἰάδεῖς, Ιπιροοϊ]ίς ἵπ Ἰαμάσπάο τῖ- 
ἀθαν : {απίο Π]α αρρατοβῖε ργῶδίαη(1ος. 

ποῦ Ἠαῦβθο ἀῑεστο. 

Ὑοταπα Ύπα οι, 

ΜΠπϊς(ατίππα Ύαγο πππ]ίαπα, οἱ το(αιας 

οἴτοα Ἰ]απι αρραταίας φρ]οπάίάας, αἱ οιΠΙΟΠΟΓΙΠΑ πιι](]- 

(πάο, εί αποϊα 8απο πηπ]ία:, αίᾳπο ἵη ππίγθγςηΠι ΠηαΙΟς, 
(παπα νο [ογίημα Ῥηϊναία, τες γἰάεβαία 6556. 

ΡΟΗ. Χεσαε ΠΟΠΠεΠ αιάῖερας {πα φπ]άσπα, (ποπιοᾷο το- 
οατείὃ 

ΕΥ0. Νεπαα(παπα, ΠΙΦί Ίος 5ο]ΗΠ1, οχ Ἰοηῖα ο5ί. 8Ρ6- 
εἴαίογαπη οηἷπι αἰἰα ας, γἱοῖππη γορίσίεῃς., 4απα (γαηςίτοί : 
Τα]ες φπἱάοπι ΘΠΙΥΤΠΕΗΣΕ5, Ιπαπ, δ1ΠΕ ΓΟΓΗΙΣ: ης ΠΙΙΡΙΠΗ 
5ἱ ρυ]ο]αγηίηια. Τοηίσαγα Πα αβίαπη ππα]ίσγοπα ρα] Ἡθγίπ]ᾶτα 
ρνοία]. Ὑϊάσραίας απίεμα πμ ΠΙγΤΗΙΡΙς Ίρςα 4ποππε 

556 απ! ἀῑσεραί, αάθο ἴ]α σ]οπίαβαίαγ. 

3, ΡΟΗ. Οπαπάσφαἱᾶσπι ἰβίέατ Ίου γογερτο Ιαρίᾶς [οοίκῃ, 
αἱ πε(πε 5εοπ{ης. δἷδ πο(ιο Ππίευτοσαγογῖς ΠΙΥΤΗΟΡΙΠΙ Ἱ- 
Ίπὰ, 4 θΠαΠΗ ενδεί; οεγίο [ογπηᾶπι ΠΠία8, απαπίαπα οἷας βαγί 
Ροίε»ί, 5ΕΓΠΊΟΠΕ οδίαηε]: Γογίθ ΘΗΙΠΙ 5ἵο Θ8Π1 4σποΥθΓΟ. 

1Υ0. ὙΥἱάες ᾳπαπίαπα δἳἳ αποά ρε(Μϊδίῖρ ποῃ οδί Γαοι]{α(1ν 
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δύναμιν, καὶ µάλιστά γε τῶν ἐμῶν, ἐμφανίσαι θαυμα- 
/ ὴ [ ο Φ Ν ΑΔ μόλ -ᾱ Ἂ 3Α. ελλὺς Ἀ 

σίαν οὕτως εἰκόνα, πρὸς ἣν μόλις ἂν Ἡ Ἀπελλῆς Ἡ 

Ζεΐῦξις ἢ Παρράσιος ἱ ἴκανοὶ ἔδοξαν, ἢ εἴ τις Φειδίας ἃ ἡ 

Ἀλκαμένης ᾿Εγὼ δὲ λυμανοῦμαι τὸ ἀρχέτυπον 

ἀσθενεία τῆς τέχνης. 

ΠΟΛ. Ὅμως, ὦ Λυκινε, 

Ἡρ ἐπισφαλὲς τὸ ος εἰ φίλῳ ἀνδρὶ ἐπιδείξαις 

/ απ ὃν ὅι 5 
ποια τις ην την οψιν. ου 

τὴν εἰκόνα ὅπως ἂν τῆς γραμμῆς ἔγ' η. 
ΑΥΚ. Καὶ μὴν ἄσφ φαλέστερον αὐτὸς ποιήσειν µοι 

δοκῶ τῶν παλαιῶν τινας ἐκείνων τν παρακαλέσας 

ἐπὶ τὸ ἔργον, ὡς ἀναπλάσειάν μοι τὴν γυναϊκα, 

ΠΟΛ. Πῶς τοῦτο φής; Ἡ πῶς ἂν ἀφίκοιντό σοι πρὸ 

τοσούτων ἐτῶν ἀποθανόντες; 

ΛΥΣ. Ῥαδίως, ἤνπερ σὺ μὴ ὀκνήσης ἀποχρίνα- 

σθαί τί µοι. 

ΠΟΛ. ἨἘρώτα µόνον. 

4. ΛΥΚ. ᾿Ἐπεδήμησάς ποτε, ῶ Πολύστρατε, τῇ 

Ἐνιδίων; 
ΠΟΛ. Καὶ μάλα. 

ΛΥΚ. Οὐχοῦν καὶ τὴν Ἀφροδίτην εἶδες πάντως αὐ- 

τῶν 

ΠΟΛ. ΝΑ Δία, τῶν Πραξιτέλους ποιημάτων τὸ 

χάλλιστον. 

ΑΥΚ. Ἀλλὰ καὶ τὸν μῦθον ἤκουσας, ὃν λέγουσιν οἳ 

ἐπιχώριοι περὶ αὐτῆς, ὥς ἐρασθείη τις τοῦ ἀγάλματος 

καὶ λαθὼν ὑπολειφθεὶς ἐν ἱερῷ συγγένοιτο, ὡς δυνατὸν 
ἀγάλματι. Τοῦτο μέντοι ἄλλως ἱστορείσθω. Σὺ δὲ 

ταύτην Ύὰρν ὣς φὴς εἶδες ---- ἴθι µοι καὶ τόδε ἀπόκρι- 

ναι, εἰ καὶ τὴν ἐν χήποις Ἀθήνησι τὴν Ἀλκαμένους ἐό- 

βαχας; 

ΠΟΛ. Ἡ πάντων Υ᾿ ἂν, ὦ Λυχῖνε, ὃ ῥᾳθυμότατος 

ἦν, εἰ τὸ κάλλιστον τῶν ᾽Αλκαμένους πλασμάτων πα- 

ρεῖδον. , 

ΑΥΚ. Ἐκεῖνο μέν γε, ὢ Πολύστρατε, οὐκ ἐξερή- 

σοµαί σε, εἰ πολλάχις ἐς τὴν ἀχρόπολιν ἀνελθὼν καὶ 

τὴν Καλάμιδος Σωσάνδραν τεθέασαι. 

ΠΟΛ. Εϊδον κἀκείνην πολλάκις. 

ΑΥΚ. Ἀλλὰ καὶ ταῦτα μὲν ἱκανῶς. 

δίου ἔργων τί μάλιστα ἐπήνεσας» 

ΠΟΛ. Τί δ᾽ ἄλλο ἢ ἢ τὸν Λημνίαν, ᾗ καὶ ἐπιγράψαι 

τοὔνομα ὅ Φειδίας ἠξίωσε; καὶ νἡ Δία τὴν Ἀμαζόνα 

τὴν ἐπερειδομένην τῷ δορατίῳ. 

5. ΑΛ} Κ. Τὰ κάλλιστα, ὠ τας ὥστε οὐχέτ᾽ 

Φέρε δὴ ἐξ ἁπασῶν ἤδη 

Τῶν δὲ Φει-- 

ἄλλων πο δεήσει. 

τού των ὡς οἷόν τε συναρµόσας μίαν σοι εἰκόνα ἐπιδείξω 

τὸ ἐξαίρετον παρ ἑκάστης ἔχουσαν. 

ΠΟΛ. Καὶ τίνα ἂν τρόπον τουτὶ Ἰένδιτος, 

ΑΥΚ. οὐ χαλεπὸν, ὠ Πολύστρατε, εἰ τὸ ἀπὸ τοῦδε 

παραδόντες τὰς εἰκόνας τῷ λόγῳ ἐπιτρέψαιμεν αὐτῷ 

μετακοσμεῖν καὶ συντ θα χαὶ ἁρμόζειν ὣς ἂν εὗρυ- 

θµότατα δύναιτο φυλάττων ἅμα τὸ συμμιγὲς ἐχεῖνο καὶ 

ποιχίλον. 

ΠΟΛ. Εῦ λέγεις: 
/, ἐθέλω γὰρ εἰδέναι ὅ τι καὶ γρήσετ 

ρ 
παραλαθὼν δεικνύτω" 

. Αα 3 
αι αὐταῖς ἢ ὅπως ἐκ 

ἃ μἍἳ 

χαι οἨ 

(ΟΝΕΣ. 4,5. (Π, οἱ --«αθ) 

ἀἱορπά1, πηετο Ῥν 5ο πα, 4οζ]αναγο αἁ πιικαυ]σμῃ αοο Ίπ]α 
ίπεπα, επί γὶκ Αρο]ος, ααί Ζουχίς, απ Ῥαννμαδίας, αριῖ 
νἰάραπίαν, απἲ 5ἳ απῖς Ῥ]ηαίας νο] ΑΙσππθῃος, 

6ΟΙΤΗΡΕΥΟ θΧδΙΡΙΗΠΙ αγίῖς Ιπιροσ]{{αἰς. 

Έπο γετο 

ΡΟΗ. Ταπ1εΠ, Ἠγοίπα, απα]ῖς εγαί δρεοῖεῦ πε οηἵπη ϱο- 

πἱου]οςη5 Ί]α οοπαίας, δἱ απιίσο Ἰοπαῖη] οδίοπάας Ἰππαρίηριη, 

σποπιοάο ἀθ]ίποαίίο οἶας 5ο Ἠαῦρθαί. 

1ΥΟ. Οπή πΐας παηῖ [αοίατας γΙάεος, 5 ΥδίθγΠη 1]ο- 

ΗΠΑ αγΗβοΠΙ αποδάαπι αἆ ορις αἆγοσθια, αξί π]ἴθγθι 

πμί ο[ησαΠί, 

ΡΟΗ. Φποπηοᾶο Ίου Ιπία]]σίς» απί ποπποᾶο γοπίαμί ΕΡί 

ἰ0ἱ απία 4ΠΠΟΣ ΠΙΟΡΕΗ12 

1ΥΟ. Εασῇα, ςἳ φπἰάσπα {απ Ποη βταγοτῖς α[απῖα πμ γο- 

«ροπάσιο. 

ΡΟΙ,. Ἰπίοντοσα Πποᾷο. 

4. ἘχΟ. Ῥοερηαία5δπα α(ιπαπάο 65, Ῥο]γείταία, ἵπ 

πρ ΟπΙΔἴογαπη 2 

ΡΟΙ,. Βαµ6. 

ΤΥΟ. Ιβίίαν οπΙΠΙΠΟ αίίαπι ΎεΠθγθὴ Π]ογήπα γ]αΙςίαο 

ΡΟΙ,. Ἐδο πετο, ἴία πιε δαρίίες, οΡθγΙΠΙ Ῥνακ[ε]ίς ρι]- 

ΠΕΠΠΝΗ 

ΙΟ. βεά [αρα]απα οἵαπι απάἰςία, απαπα παταπ{ ἆθ ος ο]- 

ες, 4ΠΙΟΤΘ αἱί(πθπη εαρίαπα δἰαία. οἶαπα, απ τοείας 

ο5δοί ἵπ {οηρΙο, ουῇ]55θ ουπα θα, αποαά οἶις Παυῖ ρο(πογῖ{ 6ΙΠ1 

είαΐπα.. Λίαπε Ἰ]αά απἶάεπα αίας ΠΡΙ το[εταίαν : ]άΠι γοτο 

(απο οη (ση, αἱ αἲς, ν]άΙςί1) απο πλϊΠὶ Πιά 4ποσαε τοδροπάε, 

απ Παπ οσα ἵπ. ους αραιά Αίποπας, Αἰοαπηθηῖς Ύθπο- 

16Π1, τάς 

ΡΟ1.. Ἐσαπίάσπα οηπίαπα, Τγοῖπα, 6556 πορἰσοπεἰςεῖ- 

πιμς, δἱ Ρο ΓΙΠΗΠΙ Αζαπηθηῖς δΙσΠΟΓΗΠΙ Ργο{οΓΥΙἴδδθΠῃ, 

ΤΥΟ. Ἠιαά φάση, Ῥο]γδίταία, ποή οχαπἶταίῃ οκ {6, Ἡ. 

«προ 6506ῃ5α αἲσα Οαἱαπιίάϊ βοδαπάταπα εοπίοπιρ]αία5 

Γαογῖς. 

ΡΟΙ,. ΥΙ4ἱ εἰ Π]αῦα 5ρ6. 

ΤΟ. 8εᾷ φαΐῖς ἰδία. ἸΤπίει Ρη]άΐα γετο ορεγα απος τηᾶ- 

χίπιε ]αμάαδίῖ ο 

ΡΟΙ,. Οτο Υοτο απ, α παπα Γεηληῖαπα (ΜΙπογγ απ), ου 

ΠΟΠΊΘΗ οΜἴαπῃ {πςοίβθγε 5Η Πα Ῥμ]αἷας γο]α({» οἱ Ἠθτε]ε Απια- 

Ζ0Η6Π1 (ποσπο Ἰπηῖχαπα Παδία». 

ὅ. ΤΥΟ. Ῥυομοιτίπια Ίανο, εοὐα[ῖ. Πασιο ας ατῇ- 
αρα οριι5 ποη. Ἰαρεβίς. Αμα ἶαπι εχ οπιπίρης Ἠΐδος, τί 

Ῥοΐθδε, εοααπιοπίαίαπα. ΠΡΙ Ἱπαπη Ἱπιασίπεπι ορίοπάανα, 14 

αοᾷ ἵπ 5ἱηρη]ῖ5 οχἰηίαπη οδί Ἰαβοηίειη. 

ΡΟΙ,. Ἐί ᾳποπιοᾶο Πα Παεῖ ροββῖε2 

ΤΥΟ. Νο ἀῑβίοῖ] ο5ί, Ῥο]γείναία, 5ἱ ]απι ἀἱσσπά! [αου]- 

(αἲἰ ἱναῦαπχας Πϊας Ἱπιασίπος., Πε Π({αππαδα 16 ΠΠ! αῑίθι 65 

ΟΥΠ46., 6ἱ 6ΟΠΊΡΟΠΟΤΟ δἵ οοποἹηηᾶτό 4πᾶΠΙ ϱΟΠΠΠΙΟΚΙδδίΠΙΕ 

Ρορδίέ, 5οιγαία φἰηνα] οοπηηϊνοοπάἶ ΡΓΟΡΟΓΙΙΟΠΕ οἱ ναπῖείαίο. 

ΡΟΣ,. Ποσίο ἀῑοῖς. 5αιπαί απο αίηπο οδίοπάαί :Υο1ο επίπι 

φοΐγα, 4ποιποᾶο 1Πίς πδητα δέ, απέ αποπιοᾷο εκ {οί ἀϊνοι- 



(1: αθ:, 465) 

τοσούτων μίαν τινὰ συνθεὶς ο ς οὐκ ἀπάδουσαν ἀπεργάσε-- 

ται. 

. ΑΥΚ. Καὶ μὴν ἤδη σοι δρᾶν παρέ έχει γιγνοµέ- 

νην τὴν εἰκόνα ὧδε συναρµόζων, τῆς ἐκ Κνίδου Ἰκούσης 

μόνον τὴν κεφαλὴν λαθών " οὐδὲν γὰρ τοῦ ἄλλου σώμα- 
τος γυμνσῦ ὄντος δεήσεται" τὰ μὲν ἀμοὶ τὴν κόμην καὶ 

Ν Μ 3/ Μ { 

μέτωπον ὀφρύων τ τε τὸ εὔγραμμον ἐάσει ἔχειν ὥσπερ 

ὁ Πραξιτέλης ἐ ἐποίησε, καὶ τῶν ὀφθαλμῶν δὲ τὸ ὑγρὸν 

ἅμα τῷ φαιδρῷ καὶ κεχαρισµένῳ καὶ τοῦτο διαφυλάξει 
χατὰ τὸ Πραξιτέλει δοχοῦν: τὰ μῆλα δὲ καὶ ὅσα τῆς 

ὄψεως ἀντωπὰ παρ᾽ Ἀλκαμένους χαὶ τῆς ἐν κήποις λή-- 
ψετ αι, καὶ προσέτι χειρῶν ἄχρα χαὶ καρπῶν τὸ εὕρυ-- 
θμον χαὶ δαχτύλων τὸ εὐάγωγον ἐς λεπτὸν ἀπολῆγον 

ταῦτα" τὴν δὲ τοῦ παντὸς προσ- 

ώπου περιγραφὴν καὶ παρειῶν τὸ ἁπαλὸν καὶ 

σύμμετρον ἡ Λημνία παρέξει καὶ Φειδίας" ἔτι καὶ 

στόματος ἁρμογὴν ὁ αὐτὸς καὶ τὸν αὐχένα, παρὰ τῆς 

Ἀμαζόνος λαθών: ὃ Σωσάνδρα : δὲ καὶ ὅ Κάλαμις αἰδοῖ. 

κοσμήσουσιν αὐτὴν, καὶ τὸ µειδίαµα σεμνὸν καὶ λελη- 
θὺς ὥσπερ τὸ ἐχείνης ἔσται" χαὶ τὸ εὐσταλὲς δὲ χαὶ 

παρὰ τῆς ἐν χήποις καὶ 

βίνα 

κόσμιον τῆς ἀναθολῆς παρὰ τῆς Σωσάνδρας, πλὴν ὅτι 

ἀκατακάλυπτος αὕτη ἔσται τὴν κεφαλήν. Τῆς ἡλι- 

χίας δὲ τὸ µέτρον, ἡλίκον ἂν «Τόσο, κατὰ τὴν ἐν 
Κνίδῳ ἐκείνην μάλιστα" καὶ γὰρ καὶ τοῦτο χατὰ τὸν 
Πραξις ἔλην μεμετρήσθω. Τί σοι, ῶ Πολύστρατε, 

δοχκεῖς καλὴ γενήσεσθαι ἡ εἰκών; καὶ μάλιστα, ἔπει- 

δὰν ἐς τὸ ἀκριθέστατον ἀποτελεσθη. 
π. ΠΟΛ. Ἔτι Ὑὰρ, ὦ πάντων Ὑνναιότατ ε, χατα- 

λέλοιπάς τι χάλλος ἔξ ἔξω τοῦ ἀγάλματος οὕτω πάντα ἐς 
τὸ αὐτὸ συμπεφορηκώς; 

ΑΥΚ. Τί τοῦτο; 

ΠΟΛ. Οὐ τὸ µικρότατον, ῶ φιλότης, εἰ εἰ µή σοι δό 

ὀλέγα πρὸς εὐμορφίαν συντελεῖν χρόα να) τὸ ἑκάστῳ 

πρέπον" ὃς 

ᾠι ει 

μέλανα μὲν εἶναι ἀχριθῶς ὁπόσα µέλανα, 

λευχὰ δὲ ὅσα τοιαῦτα χρὴ, χαὶ τὸ ἐρύθημα ἐπανθειν 

καὶ τὰ τοιαῦτα" κινδυνεύει τοῦ μεγίστου ἔτι ἡμῖν προσ- 
δεῖν. 

ΑΚ. Ἰόθεν οὖν καὶ ταῦτα πορισαίμεθ' ἄν, ἢ 
παρακαλέσαιµεν δηλαδὴ τοὺς Ὑραφέας, χαὶ μάλιστα 

ὁπόσοι αὐτῶν ἄριστοι ἐγένοντο χεράσασθαι τὰ χρώματα 

καὶ εὔχαιρον ποιεῖσθαι τὴν ἐπιδολὴν αὐτῶν; Καὶ δὴ 

παρακεκλήσθω Πολύγνωτος καὶ Εὐφράνωρ ο. καὶ 

ἈΑἈπελλῆς καὶ Ἀετίων : οὗτοι δὲ διελόμενοι τὸ ἔργον ὁ 
μὲν Εὐφράνωρ γρωσάτω τὴν χόμην οἵαν τῆς ρας 

ἔγραφεν, ὁ Ἠολύγνωτος δὲ ὀφρύων τὸ ἐπιπρεπὲ χαὶ 
παρειῶν τὸ ἐνερευθὲ ς οἵαν τὴν Κασάνδραν ἐν τῇ λέσχη 

ἐποίησε τοῖς Δελφοῖς, καὶ ασε δὲ οὗτος ποιησάτω 

ἐς τὸ λεπτότατον ἐξειργασμένην, ὣς συνεστάλθαι μὲν 

ὅσα χρὴ, διηνεμῶσθαι δὲ τὰ πολλά: τὸ δὲ ἄλλο σῶμα 
ὃ Ἀπελλῆς δειξάτω κατὰ τὴν Πακάτην μάλιστα, μὴ 

ἄγαν λευχὸν, ἀλλὰ ἔναιμον ἁπλῶς: τὰ χείλη δὲ οἷα 

Ῥωξάνης ὃ Ἀετίων ποιησάτω. 
8. ΜΑλλον δὲ τὸν ἄριστον τῶν γραφέων Ὅμηρον 

παρόντος Εὐφράνορος χαὶ ολα δεδέγµεθα" οἷον γάρ 

ΧΧΧΙΧ.ΙΜΔΑΙΝΕΡΣ. 6--6. 407 

ΞΙ5ΕΟΠΙΡΟΠΕΠ5 «παπα αΠσπαπαι, ποπ. αἨσητάαπι ο[[οοίηΓ. 
5ἱΐ, 

0. Ἠχ0. Αίᾳπε ]απι ΕΡ] ν]άεπάαπα ργῶ εί, ἆππι οχδίςηές 
Πππαρίπεια, απο ἵπ Πιοᾷιπη 6ΟΠΠΡΟΠΘΗΣ : ἆς Π]α, απσ; Οπῖᾶο 
γεπῖέ, 5οἶαπι εαριί 5υπηοί; το]ῖσπο θηίπι «ΟΓΡοτε, συππα Πι]- 
ἀπ δέ, πΙ ή] ορι5 Παβεβῖέ : οἱ οοπιαπη απϊάσπα, ας Γεοπίοπα, 
εἰ 5αρετεῖ]α απαδί αἆ απιαςςῖπι [αοία φἰποί θαπ1 πα μαγο αἱ Γοοῖς 
Ῥναν[ίε]ες : οἴἴαπα οσμ]ογαπα πιορί]οπι Πή]αγοπι(αο ια [ἶαπα, 

Ῥνουί Ργαχ{{ε]ῖ γἱεαπα ο5έ, 5εγναΡ]ί εί ἵρεαπῃ : πηα]ας απίσπη, 

εἰ απ ΤΠ αἀνετεο γα]ία οππεηί, 4Ώ ΑΙεαπιοπο αἱ ἴ]α ἵη. 

Ἠοτῖς Ὑεπετε αδκιπηοί, εἰ ἵπξαρεγ πηάπς αχίγεπιας,, 6ἱ Υο- 

Ίαταπή ΡΓΟΡΟΓΙΙΟΠΘΗΙ, οἱ πηπο]]ος ἀῑσί[ος, ἵπ Γδηηίαίθπι οχεη- 

ἴο5, Ἠαο Ἱπππαπα οἱ Ίρεα αὐ Ἠοτίεπςί : {οΐῖας γεγο νη]ίις 

οἰτουπικοηρίίοποπι, εί βεπας ἴρπογας, οἱ πᾶςί ΡΓΟΡΟΓΙΙΟΠΕΠΗ, 

Ἰεπηπῖα Ῥταβεβί εἰ Ῥ]μάῖας : εἴῖαπι οεἵς οοπΙΠΙΙΣΕΙΓΕΠΗ 

Ἰάεπα, οἱ οεγνΙσθη, 5ιπηίας αΏ ΑΠΙΩΖΟΠΘ : Φοδαπάτα Υθγο 

εἰ Οαἰαπιῖς γογουππάία ουπαῦηηί Π]απα; οί τῖσας Ποπορίας ας 

Ἰα[εης εἷουί Ἠ[ας ογῖ, Ἱίσππαπε οοπιροδίέης οἱ ἄεεεῃς απῖ- 

οἵας α Βοδαπάτα, Πηὶςι ααοά Ίο παᾶα σαραί τε. οίαίανα, 

ἀπίοπι αἴᾳπο Ἰπογοπιοη(ἳ ΠπθΗΣΗ Τα άππαΠΗ Παθγϊ{ὸ 5ο πάπα 

Οπἰαἴαπα Π]απα Ππαχίπιο : παπα μου εῖαπι 5οοππάππη Ῥγαχ]- 

{ε]επ πιοαπης. Ου1ά ΠΡΙ, Ῥο]γειταία, γἱάρίατ 2 ρι]εμταπε 

Ραίητα ἴπ]αβο» οἱ πιανίππε, (παπάσαἱάσπα ατα (ἰςείπ]α τᾶ- 

Ποπο ο5ί αςο]αία. 

7. ΡΟΙ,. 5οἳϊοεί αἀπαο το]ααϊςα, οπιπῖππη δεποτοδίς- 

πα, ιο [ης α[σπ]ά οχίτα Ἱππασίπεπα, απῖ δἷο οπηπῖα 

ἵπ Ἠ]απη ππαπα οοπ(α]1ςίῖ 2 

1ΥΟ. Οµαἷε Ίος» 

ΡΟ. Νοη ΠΠΠΙΠΙΙΠΙ Ὑετο, 4Π1166, ΠΙ5Ι π]άεηίητ ράσα 

ΠΡΙ αἆ [οτπια" ἀθοας οοη[ριταο 01ΟΥ ε{ οπ]αδαε τοί εοΠᾶθ- 

ορηίία, τας εχαεία πῖστα εἷπί απ 5υπί Πῖρτα, αἷρα απἴεπι 

ος οροΓίεί ε.ςο {α[ία, οἱ τΙβοΓεΠα αδῖ ἀεσοί εῇ]ογεςσοτε, 

οἱ απαρ 5πηί εἶα5 σεηονῖς : τ]ἀείατ αἆμαο ἀεεςςε πορῖς αποά 

οδί ΡΙείαγο» π]αχΙπΠη. 

ΤΥΟ. Ὅπάο Ιαν οἱ Ἠσο ραταβίηας 2 απ. αἀγοσειηης 5εἷ- 

Ἰλοοί ρϊοίογες, αἱ ππακίπι αποί(ποί Π]ογαπα ργῶςίαπἲςςΙπηῖ 

βιογαπί {οπιρεταπάϊς οο]οπί ας, εἴ {επρεςίίτα αμϊποπάϊςὃ 

Χοππρο αἀγοσείατ Ῥο]γαποίας, εί Ἐπρῃταπογ Ἠ]α, οἱ Αρε]- 

Ίε5, οἱ Δε[οπ. Αίαπο ΙΙ ἀῑγίςίς ορετίς, Ἐπρήταπος οΟΠΊα: 

εοΙογεπα ἀεέ, απα]επῃ φαποηῖς Ρἰηχϊ{: Ῥο]γσποίας Υοτο 5- 

ῬεγοΠογαπα ἀθοοτεπῃ αἱ ταΏογθπα 5 Παδαπα σοηῖς, απα]θῃ 

Οαξαπάταπη ἵῃ οοποΙΠαβα]ο Ώε]ρ]ίς [οοῖί : γεςίεηα νογο [ῖαπι 

Πῖο Γασἷαί, 5 Ώ{Π]ΙςςΙππο οἸαῦοταίαιι, αἱ αξἰτεία φἰηί ασ 

ἀεβεπί, Πποίπεπί απ{οπῃ Ρ]ετασπο.. Ἠομαπαπα οο{ρης ΑΡε]- 

Ίος οδἰοηᾶαί, Ῥασαία ΡγῶςεΓΙπ οχεπηρ]ο, πε Π]πιῖς οαΠά]- 

ἆππι φἳέ, 5ο ἵηπ απο 5αηβΗΙΠΕΠΙ Ίπεςςθ αΡρατεαί : ΙαΡία τετο 

απα]ία Ῥοσαπες [αεῖαί Αε[ίοη. 

8. Οπῖπ ορίπηπα Ρἰείογαπα Ἠοπιθταπα, ἘΙΡΗΤΑΠΟΓΕ Ρ128- 

φοπίθ οἱ Αρεῖ]α, αξδιπιςίηΙ5,  ΘΟπαἱεπ επῖπα Ί]ε Μοπεῖαί 



408 νε ρνε 

τι τοῖς Μενελάου μηροῖς τὸ χθῶμα ἐκεῖνος ἐπέθαλεν 

ἐλέφαντι εἰκάσας Ἄρέμα πεφοινιγμένῳ, τοιόνδε ἔστω τὸ 

πᾶν" ὃ δ αὐτὸς οὗτος χαὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς Ἰραψατω 

βοῶπίν τινα ποιήσας αὐτήν. Συνεπιλήψεται δὲ τοῦ 

δα αὐτῷ καὶ ὅ Θηθαΐος ποιητὴς, ὡς ἰοθλέφαρον 

ξεργάσασθαι- χαὶ φιλομειδῆ Ὅμηρος ποιήσει χαὶ 

λενιώλε ενον καὶ οβρα λαο χαὶ ὅλως τη χρυσῃ 

Ἀφροδίτη εἰκάσε ' πολὺ ὃ δικαιότερον ἢ τὴν τοῦ Βρισέως. 

9. ος μὲ ἓν οὖν πλαστῶν καὶ γραφέων καὶ πω, 

ες ἐργάσονται. Ὁ δὲ 

ἡ ται μᾶλλον δὲ πᾶσαι ἅμα ὁπόσαι Χάριτες καὶ 

ὁπόσοι Ἔρωτες περιχορε εύοντες 

τῶν παῖδ πᾶσιν ἐπανθεῖ τούτοις, 

τος η 
τίς ἂν μιμήσασθαι 

-- 
δύναιτο: 

ΠΟΛ. Θεσπέσιόν τι χρημα, ὢ Λυκτ ἵνα φὴς χαὶ 

διιπετὲς ὡς ἀληθῶς « οἷόν τι τῶν ἐξ οὐρανοῦ γένοιτ᾽ ἄν. 

Τί δὲ πράττουσαν εἶδες αὐτήν: 

ΑΥΚ. Βιθλίον ἐν ταῖν γεροῖν εἴχεν ἐς δύο συνειλη-- 

µένον, καὶ ἐῴχει τὸ μέν τι ἄναγιγνώσκεαβαι αὐτοῦ. τὸ 

Μεταξὺ ὃ 

τινὶ οὐκ οἶδα ὅ τι) οὐ γὰρ ἐ 

αλ νὰ 3 / σος ον 4 
οξ ποη ανεγνώκεναι. προ α ας 

ο. ῶ μα μ 
τῶν παρομαρτούντων 

, ; 
ἐπήχοον ἐφθέγγετο. Πλὴν μειδιάσασά γε, ὦ ρώ, 

Σ/ 
ΡΕ πῶς ἂν εἴποιμί σοι ὅπως μὲν 9 «1 Ὁ η «ϊ η ου 

2 
[ο 3 μ αν 

μ 
 συμμέ τρους καὶ α. ἀλλήλους συν- 

που κάλλιστον ὅρμον εἴδες ἐκ τῶν 

ἴσομεγε 

στίχου ἐπεφύκεσαν" ἐκοσμοῦντο δὲ μάλιστα τῷ τῶν 

γειλῶν ἐρυθήματι. ἳ 

Ὁμήρο, ἐ ἐλέφαντι τῷ πριστῷ ὅμοιοι, οὐχ οἳ μὲν πλα- 

τύτεροι αὐτῶν, οἱ δὲ προέχοντες Ἡ διεστηκότες το, ταῖς 

πλείσταις, ἀλλά τις πάντων ἰσοτιμία καὶ ὁμόχροια καὶ 

μέγεθος ἓν χαὶ προσεχεῖς ὁμοίως» χαὶ ὅλως μέγα τι 

θαῦμα καὶ θέαμα πᾶσαν τὴν ἀνθρωπίνην εὐμορφίαν 

Δ 
λευχοὺς ᾿ ὅπως 

ηρμοσμένους: ε 
στιλπνοτάτων χαὶ εθῶν μαργαριτῶν, οὕτως ἐπὶ 

α ο εν». ΄ -- ο δν) Δ΄ 

Υπεφαίνοντο γοῦν, αὐτὸ δὴ τὸ τοῦ 

5 ση 

ὑπερπεπαιχός. 

10. ΠΟΛ. "Εγ ἀτρέμας. 

σαφῶς ἥντινα χαὶ λέγεις τὴν γυναῖκα τούτοις τε αὐτοῖς 

γνωρίσας καὶ τῇ «μας 

οι ν 4. ση ἀ ΜΑ, / 

Ἀυνίημι γαρ Πδη πάνυ 

Καὶ εὐνούχους δὲ τινας 

ἔπεσθαι αὐτῃ ἔφη 

ΛΑΥΚ. Νὴ αν χαὶ στρατιώτας τινάς. 

ΠΟΛ. Τὴν βασιλεῖ συνοῦσαν, ὦ µακάριξ, τὴν δοί- 

διµον ταύτην λέγεις. 

ΛΑΥΚ. Τέ δέ ἐστιν αὐτῇ τοὔνομα; 

ΠΟΛ. Πάνυ καὶ τοῦτο Ίλαφ υρὸν, ὦ Λυκῖνε, καὶ 

ἐπ ἱέραστον" ὁμώνυμος γάρ ἐστι τῆ τοὺ Ἀθραδάτα ἐ εκείνη 

τῇ καλῇ;. Οἶσθα πολλάκις ἀχούσας Ξενοφῶντος ἐπαι- 

νοῦντός τινα σώφρονα καὶ χαλὴν γυναῖκα, 

ΑΥΤΚ. νὰ Δία, χαὶ ὥσπερ γε ὁρῶν αὐτὴν οὕτω δια- 

τέθε μαι, ὑπόταν χατ᾽ ἐχεῖνό που ἄναγι γνώσχων γένω- 
μαι καὶ μονονουχὶ χαὶ ἀκούω λε] γούσ σης αὐτῆς ἃ πε- 

ποίηται λέ Ύουσα, χαὶϊ ὡς ὅπλιζε τὸν ἄνδρα χαὶ οἵα ἦν 

ο ας αὐτὸν ἐπὶ τὴν μάχην. 

. ΠΟΛ. Ἀλλ', ὦ ἄριστε, -σὺ μὲν ο τινὰ 
ος πὴν παραδ δραμοῦσαν ἅπαξ εἶδες αὐτὴν χαὶ ἔοικας 

ρα ταῦτα, λέγω δὲ 
ν 

τὸ σῶμα καὶ τὴν μορφὴν, 
: αρκο  κν,ς νο.» κο 5 Ἡ 
ἐπαινεῖν' τῶν δὲ τῆς Ψυγῆς ἀγαθῶν ἀθέατος εἰ οὐδὲ 

ΕΙΝΟΝΕΣ 8-11. {11 ασ - 468) 

Γοπιοπίρι5. οοἰοίοπι Ἱπάανῖε, εὈοτί οα ουμήρηναης Ἰεπίτος 

Ππάπείο ρυτρτα, ἰαθ δἳς ΠίνθιδΙπη. Τάεπι νογο οσμ]ο5 

αι ρίησαί, αἱ αππρ]ῖς ααἶάεπα Γοδδαί οοπδρίομαπα.  Αάῑα- 

γαβί Π{ορι5 οἴίαπι ΤΠοΡα5 Ροδία, απἲ γ]οία πίσγα» ορ]ογο 

5υροΓοΙ πα εἰαθοτοί. Ἐ[ίαπα εἶσας αππαΠίεΠα [αοἷθί Ἠοπήδγης, 

οἱ οαπάιἀϊς Ἰασσῖς, εἰ τοδεῖς ἀῑδίῖ, εί ααγος Ὑεμειῖ 

5Ιπηῖ]πῃ {αοἰοί Ἰαδίς πηπ]ίο 41απι Βη1ςεί βΠαΠ]. 

9. Αίᾳπο ἴδία απ]άεπη 5ίαπανΙοΓΙπὸ οἱ Ρἰείογαπ Ῥοεία- 

της ΠΗΙ ο[βοίοηί : αασᾶ απίοπα ἵπ. μΐ5ος οππίρης Ποιῖς 

Ἰηδίαν οη]{οί, ἀναϊία, απ οηΠο5 5πια], Ὑποίαποί 5υπί 

στα, αἱ φποίαποί 5υΠί ΑΠΙΟΥΕΣ, σπῖ «Ἴλογθας οἴνοα Ίία 

ἀποπης, αν φμἱ5 Ρος5]{ 2 

ΡΟΙ,. Ρϊνίπαπη αΙά άσμα ἀῑοῖ5, Ἰγοίπε, εἰ ἃ ἆογε γεγεγα 

ἀσιπίςΙ σα, 4πα]ο α1ᾷ εοταση Γπο Πέ, 40 παδουηία σα Πές. 

5ο απ] [αοἱοπίεη γἰάΙ5ε 5 

ΤΥΟ. Ἰάυταπα (οπεραί παπί ρας, Ὀβατίαπα οοὐγο]α(πα, 

νιάεραξαΓε αἴθγαπα 414 θ)ή ραν{επα 1]ία5 Ίεβοτο, αἰίογαπα 

Υεγο Ία1η Ιερῖςδα. Ώιη ρνορτεάἰοραία, ἀῑοεραί αἰῑουϊ οοπηῖ- 

(απίίαπη ηοςοῖο απῖά : πε(Πε οηῖπι Ἱία αἱ οχαάῇ ρος5εί 

Ἰοππσμαίας. Ὑδγαπι 5αρ]άεης, Ῥο]γδίταίε, ἀθηίος ορίση- 

4εμαί, 4ποπιοᾶο ἄεαπα ΗΡΙ φπά1 α1μος, απαπα σφπαβί]ες 

οἱ 5 Ρί ἱπνίσσπα οοπΙΠηΙ55Ο5 1 δἱ 4παπάο ρα]οοΠπΙΗΗΥ πιοπ[]α 

γ{αϊςιϊ, 4ο βρ]επά(αἰςκιπηῖς οἱ «ηπαήριας πια σαγη 5. Πα αά 

5ογίοπα πα(ἶ ογαϱί.. ΟιπαῬαΠΙΓ απίοπῃ ππαχίπιο ΤΙΡΟΤΕ ]8- 

ΡίογυΠΙ.  Τπίος Π]α οπίπι πἰιοραηί 5οο(Πῖ απο οδί αριά Ἠο- 

ΠΙΘΓΙΙΩ οΏοτί Ρίαπο 5ἰπη]θς, ΠΟ λ φπἱάθια Π]ουα Ἰαΐουος, 

αἲἲῖ γενο ομηϊπεηίος, αι! ἀῑδίαηίος, απα]ός Ρ]ειῖδαιο : 56, 

απ άαπα οπηπίαπη απ λίαξ, οἱ σο]ος 1ά6πι, οἱ τα πἹασηπάο, 

οἱ ὤπιο απο! : ἵπ πΠίνογδΙπα απίθη ΙΠΑΣΗΙΗΙ απο Καπ. 

πηϊγασπ]απα. δρεοίασμ]αππ(ο ΗΠΙΠΑΠΙ ΟΠΊΠΘΙΑ ρου - 

4ἴπεπα εχεείθης. 

10. ΡΟΙ.. Ωμἱεςεθ. ᾖαππ 6Η αρογ[ϊβδίηιο Ιπίε]]ίσο ααπα 

πη]ίσγθηα ἀἶρας.,, Εΐ5 1ροῖς Π]ά εο]ῖδεης, εί ραϊσῖα. Εἰκίδα 

ἄΠ{6ΠΙ θ[απι ϱΙΠΙ 6105 ααιοί 6αΠΙ 566Π105. 

απο. 5απο απἰάσπα; θ[απα πηϊ{ος αποδάαπη. 

ΡΟΙ,. Έαπι απθθ οπΠη ΙππροιαίοΓο οἱ, Ῥεα[ἰςδίππα, ἀῑσί5, 

Ἰ]απα ποβί]θπη. 

ΤΥΟ. Οποὰ Υεγο οδί Πί ποπλε 2 

ΡΟΙ;. Υα]ὰ6 ἵρεαπῃ 4πο(πο γδυαδίπη, ΤΥ6ἶπο, ε{ απ]αΡῇ]ο : 

οί οπίπῃ οοσποπηἰηῖς ασ] Πί Αρναδαίο αχοι], Νοδή, 

ουοῦνο φαί απα1οιῖ5, Χοπορ]ιοπίθια Ἰαιάανε πποδεςίαπι 4πσ- 

ἆαπα οἱ ρ] ο /αΠΙ ΠΙΠΙΙΘΥΘΙΗ. 

1Υ 0Ο. Τία ςαΠθ ο5ί, οἱ ααςὶ νίάεγοπ Πα, ἵία απηα [ας 

5Ιπα, (πο[ῖος αἲ Ἠ]απα Ἰοσαπα Ἱερομᾶο ρενγοπίο : ἂ0 ΤαΠΙΗΠΗ 

ποι. αμάἶο ἀσοπίοα ασ ἀῑκίσςα Βησίσας, οἱ αἱ ατπαγοτῖί 

γῖνανα, οἱ φπα]ῖς Γαθί ἵπ Ραρπαα Ἠλάμ 4εάΠοθη». 

τας ῬΟ1,. Ὑθναπα τα φπἰάσπη, υὶς ορίίπης, [η]σν]ς Ἰηδίας 

Ί]απα. να (ογοπιγοπίθιη. 5ομιοὶ γ]ά]ςῖ, οἱ γ]άσ5 ο ασ 

ἵπ. ΡτοιηίΗ. 5υΠί, «οἵρΗ5 οἳ [ΟΥΠΙΑΠΗ ἀῑσο, Ιαμὔ ας : απίπι 

γοτο οἶας ΡΟΠΟΡΙΤΏ ΠἰΙ] γ]άϊ5Η, πες ποςίῖ ΎπαΠῃ Ίοηβθ 5ἲί 



Γ 1ο) - ατι) ΧΧΧΙΧ. 

ὧσθα ὅσον τὸ χάλλος ἐκεῖνό ἐστιν αὐτῆς μακρῷ. τινι 

ἄμεινον καὶ θεοειδέστερον. τοῦ σώματος. ᾿Εγὼ δὲ,συν- 

Ἴθης γάρ εἰμιχαὶ λόγων ἐ ἐκουνώνησα πολλάκις ὁμοξθνὴς 

Ναὶ γὰρ» ὡς οἴσθα καὶ αὐτὸς, τὸ ἥμερον καὶ ϱι- 

λάνθρωπον καὶ μεγαλόφρον καϊσωφροσύνην χαὶ παιδείαν 

πρὸ τοῦ κάλλους ἐπαινῶ: ἄξια γὰρ προχεχρίσθαι ταῦτα 
τοῦ σώματος ἐπεὶ ἄλογον ἂν εἴη καὶ γελοῖον, ὥσπερ 

εἴ τις τὴν ἐσθῆτα πρὸ τοῦ σώματος θαυμάζοι. Τὸ δ' 

ἑντε δλὲς, αμα, κάλλος τοῦτό ἐστιν, ὁπόταν ἐς τὸ αὐτὸ 

συνδράµη ψυχ Ἡς ἀρετὴ καὶ εὐμορφία. σώματος. Ἀμέ. 
λει πολλὰς ἄν σοι δείξαιµι μορφῆς μὲν εὖ ἠκούσας, τὰ 

᾿ ἄλλα αἰσχυνούσας τὸ χάλλος, ἆ ὡς καὶ μόνον φθεγξα- 

µέγων ἀπανθεῖν αὐτὸ καὶ ἀπομαραίνεσθαι ἄσγημονοὺν 
τε καὶ ἐλεγχόμενον παρ) ἀξίαν συνὸν πονηρᾶ τινι δε-- 
σποίνη τῇ ψυχᾶ- Καὶ αἵ Ίε τοιαῦται ὅμοιαί μοι δοχοῦσι 
τοῖς Αἰγυπτίοις ἱεροῖς' χάχεῖ γὰρ αὐτὸς μὲν ὃ νεὼς κάλ- 
λιστός τε χαὶ μέγιστος, λίθοις τοῖς ας ελέσιν Ἱσκη-- 

μένος καὶ χρυσῷ χαὶ Ἰραφαῖς διηνθισικένος, ἔνδον δὲ 
ἣν ζητῆς τὸν θεὸν, Ἡ πίθηκός ἐστιν Ἆ ρε η τράγος 3 

αἴλουρος. Τοιοώτας πολλὰς ἰδεῖν ἔνεστιν. Οὐ τοίνυν 
3 

ἀπόγρη τὸ χάλλας, εἰ μὴ χεχ όσμηται τοῖς δικαῖοις χο- 

σμήμασι, λέγω» δὴ οὐκ ἐσθῆτι ἁλουργεῖ καὶ ὅρμοις, ἀλλ) 

οἷς :προεῖπον ἐκείνοις, ἀρετῆ χαὶ σωφροσύνη καὶ ἐπιεικείᾳ 

χαὶ φιλανθρωπία χαὶ τοῖς ἄλλοις, πόσα ταύτης ὄρος 

ἐστιν. 

15. ΛΥΚ. Οὐκχοῦν, ὦ Πολύστρατε, 
μύθου ἄμειψαι αὐτῷ τῷ µέτρῳ, φασὶν, ἢ καὶ λῷου, δύ-- 
νασαι γὰρ, καί τινα εἰκόνα γραψάµενος τῆς Ψυχῆς ἐπί-- 

δειξον. ὡς μὴ εξ ξ ἡμισείας θαυμάζοιμι αὐτήν. 

ΠΟΛ. Οὐ μυκρὸν, ὠξ 

τεις: οὗ γὰρ ὅμοιον τὸ πᾶσι προφανὲς ἐπαινέσαι τς. 
ἄδηλα ἐμφανίσαι τῷ λόγῳ., Καί µοι δοκῶ συνεργῶν 

τὸς δεήσεσθαι τ πρὸς τὴν εἰκόνα, οὐ πλαστῶν οὖδε 

ὤν. 

2 

ον ο. 
μῦθον ἀἄντι 

ταῖρε» τ τὸ ἀγώνισμα προστ 

καὶ αὐ 

Ἰραρέων μόνον, ἀλλὰ καὶ φιλοσόφων, ὣς πρὸς τοὺς 

ἐκείνων Χανόνας ἀπευθῦναι τὸ ἄγαλμα καὶ δεῖξαι κατὰ 

τὴν ἀρχαίαν πλαστικὴν χατεσχευασμένον. 
3 ο) ον 

19. Καὶ δὲ πεποιήσθω. Αὐδήεσσα μὲν τὸ πρῶτον 
μας ον ; - πας ζ 

καὶ λίγεια, χαὶ τὸ, γλυχίων μέλιτος ἀπὸ τῆς Ὑλώσσης 

περὶ αὐτῆς | νο, Ἄ περὶ τοῦ Πυλίου γέροντος ἐχείνου 

δὅ Ὅμηρος ἃ ἂν εἰρήκει, Πᾶς δὲ ὁ τόνος τοῦ φθέγματος 

οἷος ἁπαλώτατος, οὔτε βαρὺς ὁ ὡς εἰς τὸ ἀνδρεῖον ἡρμόσθαι 

οὔτε πάνυ λεπτὸς ὥς θηλύτατός τε εἶναι καὶ χκομιδῇ 

ἔχλυτος, ἀλλ᾽ οἷος γένοιτ᾽ ἂν παιδὶ μήπω ἠθάσχοντι, 

ηδὺς χαὶ προσηνὴς καὶ πράως παραδυόµενης ἐς τὴν 

ἀχοὴν, ὧς καὶ παυσαµένης ἔναυλον εἶναι τὴν βοὴν χαί 

τι λε είψανον ἐνδιατρίθειν. καὶ περιδομθεῖν τὰ ὦτα χα- 

θάπερ ἡχώ τινα παρατείνουσαν τὴν ἀκρόασιν καὶ ἴχνη 
-- -ω . ᾿ ο 

τῶν λόγων μελιχρὰ ἄττα χαὶ πειθοῦς μεστὰ ἐπὶ τῆς 
1 νο ος δη ς / αλ δν ῃ 
Ψυγῆς ἀπολιμπάνουσαν. Ὁπόταν δὲ καὶ τὸ χαλὸν 
γα νο. µ / ρα / 

ἐχεῖνο ἄδῃ, καὶ μάλιστα πρὸς τὴν χιθαραν, τότε δὴ τότε 

ὥρα μὲν σιωπᾶν ταῖς τ᾽ ἀλκυόσι καὶ τέττιξι χαὶ τοῖς 

χύχγοις" ἄμουσα γὰρ ὥς πρὸς ἐχείνην ἅπαντα" κἂν τὴν 

Πανδίονος εἴπης, ἰδιῶτις κἀκείνη καὶ ἄτεγνος, εἰ καὶ 

πολυηχέα τὶ νὺν ἁοί ολυηχέα τὴν φωνὴν ἀφίησιν. 

ΓΙΜΔΑΙΝΕΣ. 12: 18. 409 

Ιδία μας ρυ]εάο οοτροΓῖς Ρι]οιπάίπο ργ5ίαΠ[ἶοτ 

ας ἀῑνίπίου, ΕΡο τετο, (απιϊαιἶ5 οΠΙΠΙ 5ΗΠ1, 6{ 50ρ6 ΟΠΠΙ 

εα, Ρορυ]αιῖ5 απἱρρε, Ἰουμίας. Εἰεηίπα, αί ἴρ5ε εἰἴαπῃ ποςί!, 

πηαηξθίπάἴπθηι, εἰ Πηπιαπ]ίαίθπα, οἱ πιασπαπϊπη{αίθια, οἱ 

{οπαρεγαη/ῖαπα, δἱ ογιιά{Ιοπεπα, απο ρυ]ογ(α πει Ἰαπ4ο : 

ἀῑδπα οηίπι ἰδία αασ Ῥγα[ογαπίαν οογρονί» αοαίπ. 1γα- 

Ποπα]α Γαοτίέ εί τἰάἰου]άπα, τε]αί δἳ ααἶς γαςπιοπίππα ργῶ) 

οοτροτθ αἀπηϊτείατ. Ῥει[εσία αἴεπα, ορίπος, Ρη]εμγάο 

Ί]α οδί, απΙΠά ἵπ εοάθπι Ποπηίπο οοηγοπ]απί οἱ απϊπηϊ γ]τίης 

αἱ [οτη]α οοτρονῖς. Ψϊάειίοοί ππυ]ίας ΠΡῖ οσίοπάστῖπα, αα- 

τάπα Γοτπιᾶ πἶάεπι Ώεπε ἨαῬεί, οείογαπα Ύεγο ζαγρ]ηάἶπα 

φΡοοίοπα αἰΠοίοπίος, αἀεο αἱ γε] Ἰοη51 εχοτ»ῖς ἀεῄογεξεαί ο 

οἱ οπιοπίαίαε, ἴρ5ο. Ιπάεεεηίϊ σεσία εοηγ]οία αποά ριωίος 

ἀἰρη[ίαίοπα οἳΠῃ πηα]α φααάαπα ἀοπιῖπα (απίπΊαπη ἀσο) νῖναί. 

Εἰ 5απο γιἀδηίας πῖ {αΐες 5ἴπ]]ες 6556 5αογῖς Τσυρίῇϊς : 

παπα ΤΡ αποσιθ ἵρραπα {επηρ]απα Ῥ]οογίππαπα ε5ί εί πιανῖ- 

παπα, Ἱαρίάίρηασααε Ργείίοδίς εχοιπαίαπα, απτο οἱ ρίοιανῖς 

ἀἰκιποίαπα : Ἱπίας Υετο ἀεππῃ ἱ 4πστας, απ! 5ἱπιῖας οδί, απί 

115, απί Ἠίτοις, απ! [ε]ε5. Ταΐες, ἵπαπαπα, πη]ία5 ν]άενε 

Ἰοεί. Χο 6ισο 5αΓΠοΙΙ ρα]ομταάο, ηἰδί οχοτηαία δἳί 1Η5{15 

ουπαπιοη{ῖς, ἀῑσο απίστη ποπ. γεδίϊία ΡτρΙτεο οἳ ποπ ρα», 

5οᾷ Π]5 ασ ργωάἰκὶ, σγίπία, οἱ πιοάεσίία, οἱ ααπίαία, 

αἱ Πηππαπ]ίαία,, εἰ τοῖς, ασ Τη Ἠας ροι[οοΙβΣίπια 66ἵ- 

ΠΙΠΙΗΓ, 

15. ΤΥΟ. Ἱίαφαα, Ῥο]γδίταία, ΞΕΓΠΠΟΠΕΠΗ 5ΕΓΠΙΟΠΘ Ο0ΠΙ- 

Ῥθηρα, Ίρδα πιΘησυτα, αἴαπε, το] ππε]ίας οίῖαπι, Ῥοίες επῖπι: 

αἱ απαπάαπη απῖπια Ιπιασίπεηα ἀερίείαπα οδίοηᾶθ, π{ πο εν 

ἀπιδῖα πιοάο Ρατία Π]απι αἀπα]του. 

ΡΟ1,. Νο ραγναπα, 5οἀα1ΐ5, πιαίείεπη οργίαπηἰπίς Ἱπ]α- 

αἶν.. Χοσπθ οηῖπι 5ἰπῖ] ο5ί {ὰ Ἰαπάατα φιιοᾶ ἵπ οπιΠῖηΠ! 

οσμ]ος Ἱποπνηξ, εί οα απσ γ]άενί ΠΟΠ Ῥοδδπί 5ογη]όπθ ἀ6: 

6Ἰατατο.. Εί νίάεον πλ αθ]α{οτίρας. 1ρ5ο οίἶαπί ορΗ5 Ἠᾶ- 

Ῥεγε αἆ απο Ἱπιασίποιη, ποπ 5ίαἰαατῖϊς 5οἱί5, πεσιθ ρἱοίορῖ- 

Ρας, 5οὰ ρμήοσορΗίς οσα, ἱ αἲ Πλ]ογαπα τορα]ᾶς οχίσεγα 

Ροβδίπα 5ΙδηΠη, οἱ οδίεπάετο απῄηιια 1] αγία ροι[δοίαπῃ. 

» ΟυἩ ]απι βαί1 Ἐ]οαπεης ΡΙΙΠΙΙΠΗ εί αγσηία : αἴπιθ 

Ἰ]πά, « Ὠπ]οῖος α Πησδια [αγίς,» ἆ6 ἵρεα Ρος πα 4θ 

Ῥγ]ίο ο 5οπο Ἠοπιεγας ἀῑχίςδοί, Οπιπῖς απίεπι ἴοπι5 

γουῖδ αἱ αἱ ππο]Ιςείπιας, πθ(ιο σνανῖς, Ὕπί αἲ νἱπ]ο ἵη- 

ποπῖμπα οοπγεπ]αξ, πεπιθ {οπαῖς οπηπίπο, απϊ εἰ ηἰπαϊς Πηι]- 

Πορεῖς εί οί οπηπ/πο {Γασίᾳς, 5εὰ απα]ῖς Γαοτῖί ραουί ποπά πα 

Ῥαβοςορη!ῖς, 5αανῖς, εἰ Ραπάµς, εἰ Ρἰασίάε ἵπ αππεπα 56 

ΙΠδίπιαΠς, αάθο αἱ οίἵαπα αππΠα ἀεδίοηε, Ἱπίας αἆμιο Τ6- 

«οπεηί νοιρα, εἰ τεηαἷα. αποράαπα πίας πιαπθαη{, οἴγοιΠι- 

«οπείαπε απτος γε]αί 6υ]ιο απ σάαπι, ΡΓοάπεθης απ Πυηα, εἰ 

γοριρία. νοιρογπι Πιε]Πία. αασήαπι αἴᾳπο Ρεγςιαίοπῖ5 

Ρίεπα π. αΠΙΙΟ τεπαμεης. ΟπΗΠη γετο είαπα Ρυ]οηταπα 

Ἰ]ᾶ οαηῖέ, οἱ πιαχίπιο αἆ οἱίματαπα, ἔαπη οΠΙπιγθτο {ασρΓε 

ῬΡιορίος οα ἀοοθί µαϊογοπας, εἰ εἰσαᾶας., δἱ 6ΥΟΠΟΣ : ἴπιρε- 

πία ομίπι οαηίας, αἆ Παιη 5ἱ εοπιραγθηίας, ἰδίορο οπηΠία : 

οἱ, 5ἱ Ραπϊομῖς Β]απα ποπος, ἵσηατα οΜίαπῃ Π]α οἱ ταάῖ5, 

οἱ οἱ η] ρ]οἳἴου 5ΟΠΟΓΑΙΗ γοσεΠι ϱπη]({αί. 
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14. Ορφεὺς δὲ χαὶ Ἀμσίων, οἵπερ ἐπαγωγότατοι 

ἐγένοντοτῶν ἀκροατῶν» ὡς καὶ τὰ ἄψυχα ἐπικαλέσασθαι 

πρὸς τὸ μέλος, αὐτοὶ ἂν, οἶμαι, εἴ γε ἤκουσαν, χατα-- 

λιπόντες ἂν τὰς κιθάρας παρεστήχεσαν σιωπῆ ἵ ἀκροώμε- 

νοι" τὸ γὰρ τῆς τε ρα τὸ ἀκριθέστατον διαφυ- 

λάττειν, ὃς μὴ παραθανειν τι τοῦ ῥυθμοῦ, αλλ) 

εὐκαίρῳ τ 

καὶ συνῳδὸν εἶναι τὴν χιθάραν καὶ ὁμοχρονεῖν τη πλώττῃ 

τὸ πλῆκερον, χαὶ τὸ εὐαφὲ. ἐς τῶν δακτύλων καὶ τὸ εὖ-- 

καμππὲς τῶν μελῶν,πόθε ν ἂν ταῦτα σος τῷ Θραχὶ 

ἐκείνῳ καὶ τῷ ἄνὰ τὸν προς μεταξὺ βουχολόῦνει 

ε ἦν ποτε, ὦ Λυχῖνε, 

χαὶ ἠδούσης ἀκούσης αὐτῆς, να τὸ τῶν Γοργόνων 
ἐκεῖνο ἔσηῃ μόνον πεπονθὼς, λίθος ἐξ ἀνθρώπου Υενόμε- 

νος, ἀλλὰ καὶ τὸ τῶν Σειρήνων εἴση ὁποῖόν τι ην" πα- 

ρεστήξη γὰρ εὖ ὔ οἶδα χεκηληµένος, πατρίδος καὶ οἰκείων 

ἐπιλαθόμενος. ὤ 

Ἡ ἄρσει χαὶ θέσει ο ισῖεν τὸ ἆσμα 

καὶ κιθαρίζευν | μελετῶντι:; ὥστ 

” Ἀ κ. 3 1 ον η 
Καὶ ἣν κηρῷ ἐπιφράξη τὰ ὦτα, χαὶ 

νλ -. ο / / ν /" ο / 

διὰ τοῦ κηροῦ διαδύσεταί σοι τὸ µέλος: τοιοῦτόν τι 
εά { ὼἹ Τ 1 τ στ, τη Δ Ἆ Μελ - ο Ἆ κ υ 

ἄκουσμα ἐστι, Τερψιγόρης τινὸς ἢ Μελπομένης ἢ Καλ- 
/ 9 «ω Ν / Ν 

λιόπης αὐτῆς παίδευµα, µυρία τὰ θέλγητρα καὶ παν- 

τοῖα ἐν ἑαυτῷ ἔχον. 
τοιαύτης 

Ἑνί τε ιόγῳ συνελὼν φαΐην ἂν, 

ς μοι τῆς ᾠδῆς ἀκούειν νόμιζε, οἵαν εἰχὸς εἶναι 

τὴν διὰ τοιούτων χειλῶν, δι ἐκείνων δὲ τῶν ὀδόντων 
ς / αλ Δ ο ο 4 ῃ 

Ἐόρακας δὲ καὶ αὐτὸς ἥν φημι, ὥστε χαὶ 

ἀκηκοέναι νόμιζε. 
- ο ον ο» Ν σω 

15. Τὸ μὲν γὰρ ἀκριθὲς τοῦτο τῆς φωνῆς καὶ καθαρῶς 
5 ΔΝ 6 νά / Δ ΔΝ -”. 3, 

Ἰωνικὸν καὶ ὅτι ὁμιλῆσαι στωμύλη καὶ πολὺ τῶν Άτ- η Γ η 
ο / ΕΑ αλ / Υ / 

τικῶν γαρίτων ἔχουσα οὐδὲ θαυμάζειν ἄξιον" πάτριον 
ολ ος, ος τες ΄ 

γὰρ αὐτῇ καὶ προγονικὸν, οὐδὲ ἄλλως ἐχρῃν μετέχουσαν 
αλ  λ] 

Οὐδὲ γὰρ οὐδ 

εἰ καὶ ποιήσει χαΐρει χαὶ τὰ 

πολλὰ ταύτη ὁμιλεϊ τοῦ Ὅμύήρου πολῖτις οὖσα. Μία η οἳ ας 
Δ δ/ κά .- / σα λ 

μὲν δή σοι, ὦ Λυχῖνε, χαλλιφωνίας αὕτη καὶ ᾠδῆς 
3 Ν ς εν ος αν τς - 3 ΄ Ὕ / ον 

αἰκὼνν ὣς ἄν τις ἐπὶ τὸ ἔλαττον εἰκάσειε. 3Σχόπει δὲ 

δὴ καὶ τὰς ἄλλας" οὐ γὰρ μίαν ὥσπερ σὺ ἐκ πολλῶν 

συνθεὶς ἐπιδεῖξαι διέγνωχα --- ἧττον γὰρ δὴ τοῦτο καὶ 

γραφικῶς συντελεσθὲν, κάλλη τοσαῦτα καὶ πολυειδές 

τι ἐκ πολλῶν ἀποτελεῖν αὐτὸ αὑτῷ ἀνθαμιλλώμενον ---- 

μας 
εξιοῦσαν. 

ο Ε) { Ν λ 3 / 

τῶν Αθηναίων κατα ων αποιχίαν. 

ἐχεῖνο θαυμάσαιμ’ ἂν, 

3 . ιά .ω ο .ω 3 Δ ο)” /{ ΛΑ) 

ἀλλ᾽ αἳ πᾶσαι τῆς ψυχᾶς άρεταὶ καθ ἑκάστην εἰκὼν 

μία Ἱεγράψεται πρὸς τὸ ἀρχέ έτυπον μεμιμημένη. 
ΛΥΚ. Ἑορτὴν, ῶ Πολύστρατε, χαὶ πανδαισίαν 

ἐπαγγέλλει. "οικας γοῦν λῶον ὡς ἀληθῶς ἀποδώ-- 

σειν µοι τὸ µέτρον. ᾿Ἐπιμέτρει ὃ οὖν' ὥς οὐκ ἔστιν 
α Ἂ Ὕ)) / κ 4 { 

ὅτι ἂν ἄλλο ποιήσας μᾶλλον χαρίσαιό μοι. 
16. ΠΟΛ. Οὐκοῦν ἐπειδὴ πάντων καλῶν παιδείαν 

ἡγεῖσθαι ἆ ἀνάγκη καὶ μάλιστα τούτων ὁπόσα μελετητὰ, κ. 

έρε καὶ ταύτην ἤδη συστησώµεθα, ποικίλην μέντοι 
καὶ πολύμορφον, ὡς μηδὲ κατὰ τοῦτο ἀπολιποίμεθα τῆς 
σῆς πλαστικῆς. Καὶ δη Ὑεγράφθω πάντα συλλήόδην 

τὰ ἐκ τοῦ Ἑλικῶνος ἀγαθὰ ἐ ἔχουσα οὐχ ὥσπερ ἡ Κλε εἰὼ 

καὶ ἡ Πολύμνια καὶ ἡ Καλλιόπη χαὶ αἵ ἆλλαι ἕν τι 

ἑκάστη ἐπισταμένη, ἀλλὰ τὰ πασῶν καὶ προσέτι τὰ 

Ἑρμοῦ καὶ Απόλλωνος: ὅπόσα Υὰρ ἢ ποιηταὶ µέτροις 
ν 
διακοσµ.ήσαντες ἢ ῥήτορες δεινότητι κρατύναντες ἕξε- | 

14 --- 16. 41: ετο -- τι) 

14. ΟΥΡΗεΙ5 απίεπι εἰ ΑπΙΡΗΙΟΠ, Ὕπῖ Ὑθε Π]αχίπιο ἀθ- 

πημ]εσηάϊς απαΠίοτίρας γαἰεραπίέ, τί Ἱπαπίπιαία οῖαπι αἲ 

5Η Π1 οπηίυπα αλίσσιοηί, 1ρδί, Ρίο, ἳ απἀϊτοηί, το]σιῖς 

ομιατίς αδίανοπί 5Πεπίῖο ααδοι]ίαηίος, βδυνατθ εἰθηῖπῃ οκ- 

απἰς[ἱςείπια Ταΐΐοπε Παγηιοπίαπα, ης απῖά τγ(ΠΠΗ οστο- 

ἀιαίας, 5εᾷ 5ηΡ]α{ἴοπθ [επηρεςίίτα ἄο ΡοδίΠοπο ἀἴπιθηδΗΠι 

Ἠαβθγα οπΠ{Π1, οἱ οΠ5ΟΠαΓ6 οἱβματαπα, 6ἱ επάθπη {οπηροτα 

Ἠησιαπα Ρ]οσίγαπ](πο εηδίοά[τα, οἱ [αεῖ]ες ἀῑβίίογαπη {ασΐέας,, 

οἱ πιο]]ο5 ΠΙΟΠΙἨΓΟΓΙΠΗ Ποχιις, απάς Ίο οοη{ἱβίςεεηί Ἰδίϊ 

Τμταςί, εἰ ΠΠ αἰίοτί ρου ΟΙΠαΡοΠοδ Ππίοι Ώοπα ο ΓάΠΙ 

πηρο[(απ(ἱ οἰ(ματαπα» Πασιο 5ἱ απαπάο, Τγοῖπα, δίίαπ ζᾱ- 

ποηίαΠα Π]απῃ απα[θγίδ, ΠΟΠ ]απα Πλας 5οἶαπα, αποά α 60150- 

πίριας 5ο]αί, ΕΡῖ πδα γοπ]εί, π{ Ἱαρίς βα5 οχ Ἰοπμοα; 564 

οµία πα αυ] Γαοίς Ἠ]αά αποά ἀα βίνοπίρας πατγαία, Ππίε]- 

Ίος. Αδίαυϊς οπίπι, Ῥοπο πονῖ, ἀθλπίας, Ῥραΐτπία" ορ]έας 

αἱ [απλα πα. Ε{ σοι οοτα ομίααγονῖ5 απγε5, ε[ἶατη μος 

εθταπα Ῥεπείταβί{ Εοί εαπία5: ἰαῖς απά1[ο οί, Τεγρδίολογα: 

ου]α5άαπα, απί ΜΕΙΡΟΙΠΕΠΕΣ, απΐ {ρδίας ΟαΠἱορες ο ἀῑκεῖ- 

ΡΙίπα, 5οχοθηία5 οπιηῖς σοπονῖς εοπηρ]εχα Πεοεργας. πο 

νοιρο εοπηργοµοπάθης ἀῑκογίπα, ευη τη μῖ οαπίσπα. απζίνε 

{6 Ριία, {Πα16Π1 ο55ε εοηγεηῖ! απῖ ρου Ίαῦγα (αμα, ρου ]ος 

ἀαμίες οστεάἰαίαν. ΥπαϊδίΙ απἴοπη 1ρ5ο παπΏ ἀῑσο : Πάπα 

Ριία {6 οἑίαπι αιά[ς»ο. 

15. ΑεοιγίΗ5 οΠΙπῃ ἴ]α 5ογΠπο,, οἱ Τοπῖσα ρηρίας., οἱ αποά 

ατριία ἵπ εοηδιεἰπάἶπο Ἰοηπεπά1, εί πηπ]έαπα ατα αγαπη Αί- 

Πσαρυπα Παθεί, τά πθφιιο αἀππίγαίίοπο ἀἴσπαπηα, 41 ρα γΠπΠη 

ου 11 5ἰέ, οἱ αὐ 1ρδῖς (τασίήπα πια]οί μας: ποσο αΠίοι οα 

οροτίεραξ, αα» 1ρ5ο εο]οπία) Ίατο Α{ῑο οἴν[ίαίϊς 51{ ρατί]- 

ε6β5. Ναπι πο Π]ιά αμἰάσπα αἀπαίγαίας Γαθγη, 5 ῃοῦςί 

δα παπᾶεί, οἱ πλ απῃ ΤΠ δα γθγδαίας, απ Ἠοιποί οἶγῖς 

5. ΝΙπταπα Ἠσρο παπα ΠΡΙ, ῶγοῖπα, ρι]οοῖ 5ογπιοηίς Πας 

οἱ οαπίΗ5 Ίπ]ασο, Ῥγουί Ροδδῇ{ ρδαπα αλααῖς 1η ἀθίογίας ο/]ῃ- 

ποτο. 5οὰ γἰᾷο οἴίαπη τεΠαᾶς : πθ(ιο εΠῖπα ΠΑΠΑ, 1 1, 

ο πημ]]ς οοπηροδίίαπα οδίεπάεταο ἀθονονί (πηῖπις είπα Ίου 

Γαογ]έ, οἴαπῃ ρνορυῖα Ρἱοίοτῖς αγία 5ἱ Ῥετβοίαίας, {οί ρ]οἰιηῖ 
ροοῖος οἱ π]Π{ογπ]ο απἰάάαπα ος Ρα ρη5 εἰαβογατθ, αποᾶ 
βαοιΠ] ἵρδΙΠΗ {4Π16Η ρρηεί): 5δ6ᾷ οπΏΠες απίπιορ ν{γπ{ες πια 

σἶπο ςἱρί 5πα ρἱησοηίυς 5ἱηρυ]α, αἲ ἵρδιπι απἰπ]αΙε οχει]- 

απ Ἰππίαπάο οχργθβρᾶ. 

ΤΥΟ. Ὠίοπι [οδίαπα, Ρο]γείταίο, εί Ῥριβ]σαπι ορι]άΠα 

Ροβιές. Ὑἱάσνίς γνθγα ΠΠΕΠΟΓΘΠΙ ΠΗΙ πΠοηδΙταΠΙ. τ6ί- 

ἀἴπγας. Αἀπιειῖνο 6’ϱο: πθηιθ εΠίΠα οδί ἵπ 41Ο ΠΙΑΙΟΓΕΠΗ ἃ 

116 σγα[ἴαπῃ Ἰηῖτα Ροβ5ἱ5. 

16. ΡΟΙ,. Φπαπάσαπάσπα Ισίατ ρυ]εγαγΠὰ γογΠα οπηηῖ- 

ππα Ῥηοῖροπα ε5δε ογΙάΙΠοπεΠα πεζεςςο εδί, οανΗπα Ῥνα- 

5ογΗπΙ. απ πιοΦΙα[ίοπα οοηδίαπί; απο απο αποπιθ Ι8Π 

οοηδ παπα, Υαπίαια (πἱάεπα εἰ ππ]Ι[οήΊεΠα, αἱ πεΠιθ 

Ἠας ρατίο πα Ί]α ησοπάϊ αγία Ιη[ογίογος δίπηας.  Ῥ]ηραία 

εγρο ἴία, α{ απ[γθιβίπα οπηπία 46 Ἠε]ίσοπο Ώοπα Ἠαῦθαί, ΠΟΙΙ 

(απαπαπα Ο1ἱο, απί Ῥο]γηιπῖα, απί Οα1Πορε, απί τοἠη, 

απ ΙΙ απἱάἆαπα ππασ ας 5οἴ6Π5, 5ο ασ’ δαηί οπή; 

οἱ ἵπδαρον Μοτο αἴᾳαο Αροηπς ππποτα. ΟΠ ΦΟΜΠΙΦΠΕ 

οπἵπα νε] ροσίῶ νουδίνς ουπαία ογαίογος οἰοᾳαεπ[ίῶ ροΐει. 



απ, 4το -- 478) 

νηνόχασιν ἢ συγγραφεῖς ἱστορήκασιν ἢ φιλόσοφοι πα- 
βηνέχασι, πᾶσι τούτοις ἡ εἰκὼν κεχοσµήσθω, οὐκ ἄχρι 

τοῦ ἐπικεχρῶσθαι µόνον, ἀλλ᾽ ἐς βάθος δευσοποιοῖς τισι 

Φαρμάχοις ἐς χόρον χαταθαφεῖσα. Καὶ συγγνώμη .εἲ 

μηδὲν ἀρχέτυπον ἐπιδεῖξαι ταύτης δυναίµην τῆς γραφΏς- 

οὐ γὰρ ἔσθ᾽ ὅ τι τοιοῦτον ἐν τοῖς πάλαι παιδείας πέρι 

Πλην ἀλλὰ, εἴ Υε θρχεῖ, ἀναχείσθω 
καὶ αὕτη: οὐ μεμπτὴ Ἱὰρε. ὡς ἐμοὶ φαίνεται. 

ΑΥΚ. Καλλίστη μὲν οὖν, ῶ Πολύστρατε, χαὶ 

σαις ταῖς γραμμαῖς ἀπηκριθωμένη. 
ΠΟΛ. Μετὰ δὲ ταύτην ἡ τῆς σοφίας καὶ συν- 

Δεήσει δὲ ἡμῖν ἐνταῦθα πολ- 

λῶν τῶν παραδειγµάτων, ἀρχαίων τῶν πλεί ίστων, ἑγὸς 
: Ἰωνικοῦ: Τραφεῖς δὲ καὶ πμομὰ αὖ- 

/ 
μυημ.ονενεται. 

ῃ 
πα- 

Ν / 

έσεως εἰκὼν γραπτέα. 

μὲν καὶ αὐτοῦ 

τοῦ Αἰσγίνης Σ' Σωκράτους ἕταῖρος καὶ αὐτὸς Σωκράτης, 
μιμηλότατοι τεχνιτῶν πάντων, ὅσῳ καὶ μετ 
ἔγραφον. Τὴν δὲ ἐκ τῆς Μιλήτου ἐκείνην Ἀσπασίαν, 
ἡ καὶ ὅ Ολύμπιος θαυμασιώτατος καὶ αὐτὸς συνΏν, οὗ 
φαῦλον συνέσεως παράδειγµα προθέµενοι, ὁπόσον 

/ ῃ ν 1σ/ εἰ Ἡ 
ξωτς τειριας τρ των και οζξυτητος ες τα 

ἔρω τος 

λ 
πολιτικὰ καὶ [ 

ἀγμνοίας χαὶ δριμύτητος ἐκείνη προσ σην, τοῦτο πᾶν 

ἐπὶ τὴν ἡμετέραν εἰκόνα μεταγάγωμεν ἄχρι ῥει τῇ 
στάθμη: 7 πλὴν ὅ ὅσον ἐκείνη μὲν ἐν μικρῷ πιναχίῳ ἐγέ- 
γβαπτο, αὕτη δὲ κολοσσιαία τὸ μέγεθος ἔσται. 

ΑΥΚΝ. Πῶς τοῦτο φής» 

ΠΟΛ. “Ὅτι, ὦ Αυκῖνε, οὐκ ἴσομε) έθεις εἶναί φημι 

τὰς εἰχόνας ία. οὔσας: οὐ γὰρ ἴσον οὐδὲ ἐγγὺς Ἀθη- 

ναίων ἡ τότε πολιτεία καὶ ᾗ παροῦσα τῶν Ῥωμαίων 

δύναμις. "Ὥστε εἰ χαὶ τῇ ὁμοιότητι ἡ αὐτὴ , ἀλλὰ τῷ 
µεγέθει γε ἀμείνων αὕτη ὡς ἂν ἐπὶ 
κος καταγεγραμμένη. 

Δεύτερον δὲ καὶ τρίτον παράδειγµα Θεανώ τε 
ἐκείνη καὶ ἡ Λεσθία μελοποιὸς καὶ Διοτίμα ἐπὶ ταύ- 
ταις, Ἡ μὲν τὸ µεγαλόνουν ἡ Θεανὼ συμθαλλομένη 
εἲς τὴν γραφὴν, ἡ Σαπ τὸ γλαφυρὸν τῆς προαι- 

ρέσεως" τῇ Διοτίμα δὲ οὐχ ἃ Σωκράτης ἐπήνεσεν αὐ- 

τὴν, ἐοικυῖα ἔσται µόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν ἄλλην σύνεσίν 
τε καὶ συμθουλίαν. Τοιαύτη σοι καὶ αὕτη, Λυχῖνε, 
ἀνακείσθω ἡ εἰκών. 

19. ΛΥΚ. Ν) Δῦ ὦ Πολύστ τρατε, θαυμάσιος οὖσα. 
Σὺ δὲ ἄλλας γράφε. 4 

πολ. Τὰς τῆς Χρηστότητος, ὠ ὦ ἑταῖρε, καὶ φίλαν-- 

θρωπίας, Ἡ τὸ ἥμερον ἐμφανιεῖ τοῦ τρόπου χαὶ πρὸς 
τοὺς δεοµένους προσηνές. Ἐἰκάσθω οὖν αὐτὴ Θεανοῖ 

τε ἐχείνῃ τῇ Ἀντήνορος καὶ Αρήτη καὶ τῇ θυγατρὶ 
αὐτῆς τη Ναυσιχκάα, καὶ εἴ τις ἄλλη ἐ ἐν µεγέθει πρα- 

ἃ 
γμάτων ἐσωφρόνησε πρὸς τ τὴν τύχην. 

90. Ἔξῆς δὲ μετὰ ταύτην ἡ τῆς ο πβοσίνης να 
Υράφθω καὶ τῆς πρὸς τὸν συνόντα εὐνοίας » ὣς κατὰ τὴν 
τοῦ Ἰκαρίου μάλιστα εἶναι τὴν σαόφρονα καὶ τὴν πε- 
βίφρονα ὑπὸ τοῦ Ὁμήρου Ἱεγραμμένην. --- τοιαύτην 
γὰρ τὴν τῆς Πηνελόπης εἰκόνα ἐκεῖνος ἔχραψεν --- Ἡ 
χαὶ νὴ Δία κατὰ τὴν ὁμώγνυμον αὐτῆς τὴν τοῦ Ἀόρα- 
δάτα, ἧς μικρὸν ἔμπροσθεν ἑ ἔμνη μονεύσαμεν. 

πλατυτάτου πίνα-- 

λ ΕΙ 

σω οξ 
τ 

ΧΧΧΙΧ. ΤΙΜΑΔΑΙΝΕΡ. 17 --- 20. 11 

Πα αςςοοαίῖ Ῥτοίπ]ετε, απί τεπ[εγαηί Πής{οτίοί, απ! ρΙ]οςο- 

ΡΙ αἀπιοπαετιπ{, οηπῖρης Π]ῖς οχογηαία Ίπιασο οδίο, ΠΟΠ 

πί «οἸογεπ ἰαπίππι ἱταχοπῖίέ, 5εᾷ πί αἰίο ἀοςορπάση δις 

πποζϊσαπιεπ[ῖς αἲ ςαἰαγ]ίαίοπα ςἲϊ Ἱπιυηία.  Αίηπο Ἰσποξοση- 

ἀ σπα πημῖ, κἳ εχεπηρ]ωπα γῖναπα οκίοπάεγα Ἰη]α». ρ]οίατορ 

ΠΟΠ ποίθτο: πεαπε οπίπῃ αἱο Ἱηπίου απίαπος, απαπίηπι αἆ 

ἀοε[τῖπαπα, πηθµιοταίας. Ὑετυπῃ, οἱ γἰάδίας, Ροπαίας Ίπαο 

εἴῖαπα Ίπιασο : πθαπε οπῖπα, Ραίο, οςί τερτεμεπάσησα. 

ΤΥΟ. Ῥι]επετῖπια φαἶάεπα, Ῥο]γείταία, οἱ Ιπεῖς οπΠῖ μιας 

αΏκο]αία, 

17. ΒΟΕ. Ῥο5ί Ώῶο γετο καρίοπ!ῖω εί ργιάεπ/ῖας ρἱηπσεηάα 

ΠπαΡο εδί.. Ορης απἴεπι ποβῖς Ἠῖο οηξ ακεπηρ]ῖς ρ]αῖρας, 

απηααῖς Ρ]εγίσαπε, ππο (π]άεπι οἱ ἵρ5ο Τοπίσο; Ρϊοίογες αι- 

ἴοπα οἱ ορίῇσος ἴίις ,Ἐκεβῖπες δοεταῖῖς «οζα]ῖς, εἰ Ίρεε 50- 

οταίας, Ἱπηίαπαϊ Τηίογ αγῆῖβσες οΠΊπες ρεγῖ(ἱςκἰπηῖ, η απαΠίΠΠΙ 
εἰῖαπη οµΠ1 ἄπποτο ρἱπαομαπί. Νεπηρε Ἰ]απα ος ΜΠείο Αρα- 
δίαπι, πίσμπι ΟΙνπυρίας Ί]αε, αἀπιίταβοπο Ίροα σποσιθ 
ἀῑρηϊκείπιης, τἶγεραί, ΠΟΠ. ππα]απι Ῥγιᾶοη[ῖο ΘΧΕΠΙΡΙΗΠΙ 
ΡΤΟΡΟΠΑΠΗ5, οἱ αΠαΡΙΠΗ ἵπ Π]α τεγαπα ρεγϊέῖα», δἱ αοηπη]ηϊς 
οἴτεα οἴν]]α ποποϊῖα, οἱ οε]ετί(αῖῖς ἵπ εοσϊίαπᾶο, εί αοΓΙπιο- 
π]ος ΡαῖΕ, Ἠ]αά οπγηε Ἱπ ποξίταπα Ἰπιααίπεπι ασευγαῖα τορι]α 
{ταηδίεγαπιας : πϊςϊ φπαίθηας Π]α απϊάθπα ἵη ρατνα ααςί 
{αβε]]α Ρίοία οταΓ, Ίαυς απἴθπι οἱοςθθα ππαση[(ᾶΊπο οι]. 

1Υ0. ΟπογξΙπα Π]ιά ἀῑοῖς2 

ΡΟΗ. Οποὰ πεσο, Ἰμγαίπε, απα]ῖ πιασηϊηᾶΐπο οςςα ππα- 
Βίπες, εἰπα]]ος 4 ππΠ1 οἶπί.  οππθ επίπα Ρας ο5έ, ἂς Πο Ῥτορε 
απἶάεπα, Αἰποπίεηςῖηπα σπα {πι ογαί τοςρυρ]ῖσα, ργςδη!ῖ 
ἨοΠΙαΠΟΓΗΠΗ Ροίεπίῖα. Τάφο Ἰσεί, (ααπίαπα αἲ ςἰποϊ]τίι- 

ἀϊπεπι, εαά θα 5, ἴαπθη πηαρπἰ(αάἴπο Ίαοςο Ῥγορδίαπ{[ίου, 
ἵαπαπαπα ἴη {αβι]α Ἰα[1οτο ἀερ]οία. - 

18. ΑΙίογΙπῃ γεγο ας [αγαπη εχεπηρ]απης Τ[ιεαπο Ί]α,, οἱ 
Ἱεκρία Ροείτῖα, οἱ 5πρει Ί]ας ϊοῦπια. Ας ΤΜεΑΠΟ απϊάθηι 
πηαρη [η άἴπεπη 5ης η οοπ[ογαί αἲ Ρἰοαταπα: Ρ4ΡΡΠΟ απ- 
ἴειι γ]ία εεραπίίαπας Ώίοβίπια γεγο πο [5 5οἶσπη, Ῥτορίθς 
απσμ Βουταίος Ίῆαπι Ἰαμάαντέ, ςἰπηῆίς μέ, 5εᾷ τεϊῖαπα εἴαπα 
Ῥγπάθη [ία εί οοπς][ο. Τα]ῖς ΕΡῖ Ώρος ο[ἵαπι ἴπιασο, ΏγΟπΠο, 
Ῥτοροβϊία 51. 

19. ΗΧΟ. Δάπηγαρηϊς ργο[οείο,, πιῖ Ῥο]γσίταίο. ΤΠ Υοτο 
[ας Ίαῦα ρίησο. 

ΡΟΗ. Βοπϊρηϊία[ϊς φπϊάεπα, απηῖσς, οί Ἰαππαπ](α(ῖς, απσο 
πηαηδιείαπη Ἱησοπίαπι ἀεο]αναβίε, οἱ ρτορίᾶαπι αάτοιδας 
Πηα]σοηίος απίπηπη.  ΒΙπι]]ϊς 6Γαο Ίρδα τοάᾶαίατ ΤΠδαποπϊ 
ΠΠ Απίοπονϊς πχουῖ, ἔαπι Αγοία οἱ οἷας βία Ναπκίσαςς, οί 
5ἱ σπα αἰῖα ἵη πηασηῖς τερις πιοᾶσταία Γοτέππαπι αι. 

50. Ἠεϊποορς τετο Ῥοςί Ίαπο ἱρεῖας πιοᾶσς[ῖα Ρϊησαίαγ 
εἵ αἆ νίγαπῃ Ἠοπενο]επίῖας Ίπιασο,, ἴέα π{ Τον! Βῖος παχῖπιο 
5ἰπη]]]ς ςἵξ, πιοδοσία ΤΠϊ αἱ ρταάεπίϊ αὖ Ἡοπιοτο ἀερίοίαν 
(1α1ετη οπῖπῃ Ῥεπε]ορος ἱπιασίποιη 1]]ο Ρἰηχ!{), απ οῖαπι, π]- 
ἀἷας βάῑας, ΠΠ οοσποπηῖηῖ Ἠπ]ίας, Αβταδαία εοπ]αςί, εὔ]ης 
Ρ1]1ο απίε ΠΠΕΠΠΙΟΠΕΙΗ [εσίπιις. 
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Αχ. Παγιάλην. καὶ ταύτην, ὢ Πολύστρατε, 

ἀπειργάσω, καὶ σχεδὸν ἤδη τέλος σοι ἔχουσιν αἱ εἰκό-- 

νες ἅπασαν γὰρ ἐπελήλυθας τὴν Ψυχην χατὰ μέρη 

ἐπαινῶν. 
ΠΟΛ. Οὐχ ἅπασαν: ἔτι γὰρ τὰ μέγιστα τῶν 

ἐπαίνων περιλείπεται. Λέγω δὲ τὸ ἐν τηλικούτῳ ὄγκῳ 

Ὑενομένην. αὐτὴν μήτε τῦφον ἐπὶ τῇ εὐπραξία περιθα- 

λέσθαι μήτε ὑπὲρ τὸ ἀνθρώπινον μέτρον ἐπαρθῆναι 

πιστεύσασαν τῇ τύχη, φυλάστευν ὃ δὲ ἐπὶ τοῦ ἰσοπέδου 

ἑαυτὴν μ:ηδὲν ἀπειρόκαλον ἢ Ἆ φορτικὸν προνοῦσαν χαὶ 

τοῖς προσισῦσι δημοτικῶς τε καὶ ἐκ τοῦ ὁμοίου προσ- 

φέρεσθαι καὶ δεξιώσεις καὶ Φφιλοφροσύνας φιλοφρονεῖ- 

σθαι τοσούτῳ ἠδίους τοῖς προσομιλοῦσιν, ὃ ὅσῳ καὶ παρὰ 

μείζονος ὅμως Ἰεγνόμεναι οὐδὲν τρα γικὸν ἐμφαίνουσιν" 

ὡς ὁπόσοι τῷ µέ έγα δύνασθαι ι μὴ πρὸς, ὑπεροψίαν; αλλὰ 

πρὸς εὐποιίαν ἐχρήσαντο, οὗτοι καὶ ἄξιοι μάλιστα τῶν 

παρὰ τῆς τύχης δοθέντων ἀγαθῶν ὤφθησαν. Καὶ 

μόνοι ἂν οὗτοι δικαίως τὸ ἐπίφθονον διαφύγοιεν" οὐδεὶς 

Ὑὰρ ἂν φθονήσειε τῷ ὑπερέχοντι, νν μετριάζοντα ἐπὶ 

τοῖς εὐτυχήμασιν αὐτὸν δρᾶ χαὶ μὴ κατὰ τὴν τοῦ 

Ὁμήρου Ἄτην ἐκείνην ἐπ᾽ ἀνδρῶν κράατα βεθηκότα 

χαὶ τὸ ὑποδεέστερον πατοῦντα. "Όπερ οἵ ταπεινοὶ 

τὰς γνώμας πάσχουσιν ἀπειροκαλία τῆς ψυχΏς' ἐπει- 

δὰν γὰρ αὐτοὺς ἡ τύχη μηδὲν τοιοῦτον ἐλπίσαντας 

ἄφνω ἀναθιθάσῃ ἐς πτηνόν τι καὶ μετάρσιον ὄγημα, 

οὐ µένουσιν ἐπὶ τῶν ὑπαρχόντων οὐδ' ἀφορῶσι κάτω, 
ἀλλ ἀεὶ πρὸς τὸ ἄναντες βιάζονται. Τοιγαροῦν 

ὥσπερ οἳ Ἴκαροι ταχέντος αὐτοῖς τάχιστα τοῦ χηροῦ 

χαὶ τῶν πτερῶν περιρρυέντων γέλωτα ὀφλισχάνουσιν 

ἐπὶ χεφαλὴν εἰς πελάγη καὶ κλύδωνα ἐμπίπτοντες. 

ὍὍσοι δὲ κατὰ τὸν Δαίδαλον ἐκρήσαντο τοις ππεροῖς 

καὶ μὴ πάνυ ἐπήρθησαν, εἰδότες ὅτι ἐκ κηροῦ ἦν αὖ-- 

τοῖς πεποιηµένα, ἐταμιεύσαντο δὲ πρὸς τὸ ἀνθρώπινον 

τὴν φορὰν καὶ ἠγάπησαν ὑψηλότεροι µόνον τῶν χυµά- 

των ἐνεχθέντες, ὥστε μέντοι νοτίζεσθαι αὐτοῖς ἄεὶ τὰ 

πτερὰ καὶ μὴ παρέχειν αὐτὰ µόνῳ τῷ ἡλίῳ, οὗτοι δὲ 

ἀσφαλῶς τε ἅμα καὶ σωφρόνως διέπτησαν' ὅπερ καὶ 

ταύτην ἄν τις μάλιστα ἐπαινέσειε. Τοιγαροῦν χαὶ 

ἄξιον παρὰ πάντων ἀπολαμθάνει τὸν καρπὸν εὐγομέ- 

«νων ταῦτά τε αὐτῇ παραμεῖναι τὰ πτερὰ καὶ ἔτι πλείω 

ἐπιρρεῖν τἀγαθά. 

95. ΛΥΙΚ. Καὶ οὕτως, ῶ Πολύστρατε, γιγνέσθω: 

ἀξία γὰρ οὐ τὸ σῶμα µόνον ὥσπερ Ἡ ἛἙλένη καλὴ 

οὖσα, καλλίω δὲ καὶ ἐρασμιωτέραν ὑπ αὐτῷ τὴν Ψυ- 

Ἔπρεπε δὲ καὶ βασιλεῖ τῷ μεγάλῳ 
(ρηστῷ καὶ ἡμέρῳ ὄντι καὶ τοῦτο μετὰ τῶν ἄλλων 
αγαθῶν, ὁπόσα ἐστὶν αὐτῷ, εὐδαιμονῆσαι, ὥς ἐπ᾽ αὐ-- 

λ 
{ην σχέπουσα. 

τοῦ καὶ φῦναι γυναῖκα τοιαύτην καὶ συνοῦσαν αὐτῷ 

ποβεῖν αὐτόν. οὐ γὰρ μικρὸν τοῦτο εὐδαιμόνημα Ὑυνὴ, 

περὶ Ἡς ἄν τις εὐλόγως τὸ Ὁμηρικὸν ἐχεῖνο εἴποι, 
χρυσείς μὲν αὐτὴν αροδίσ ἐρίζειν τὸ κάλλος, ἐ ἔργα 
δὲ Ἀθηναίῃ αὐτῃ ἰσοφαρίζειν. Γυναικῶν γὰρ συνόλως 
οὐκ ἄν τις ο τση αὐτῇῃ «οὐ δέµας οὐδὲ φυὴν, » 
φησὶν "Ὄμηρος, « οὔτ) ἂρ φρένας οὔτε τι ἔργα. » 

ΧΧΧΙΧ. ΕΙΚΟΝΕΣ. 21.22 (Π. το - 4.τ) 

ΤΥΟ. Ῥα]ομταπῃ ππάῖαπε απο εἰῖαηα [οοινῆ, Ῥο]γδίταίς. 

Τί Ῥτορο ]άπι Ππεπα ΠΡΙ Παβεηί Ἰηαρίπος; {οίππα ομΊπῃ ση 

ΊΛΗΠΗ ρει5θοµ{α5 65, ρου Ρατίες Π]απι Ἰαμά απο. 

91. ΡΟΙ,. Νοι οΠΊΠΕΙΙ : αἆμαο οπῖπι ππαχίπια Ἰαιόάμπη 

εαροιδυηί. Ἠ]ιὰ ἀῑσο, αποᾶ Τη ἰαπίο [α5ηρίο οοηρμία, 

πΘ( 6 [ο]οἰίαίο ία Ἱπῃαίατ, πδεύαο 5ΗρΓα ἨπΙσΠαΠα ΠΠΘΗΡΙΙ- 

τάΠῃ ο[[εγίατ Γογίαπα” Πάσῖα, 564 Ίη οοάεΠα 56 Ρ]αΠΟ οοπ{ιΠεῖ, 

η] 1 ἱπαρίαπῃ απ! ΙΠςΟΙ6Π5 5αρίί, οἱ αἀσιηίος οἰν]Πίαν αἴαπο 

αιαυα]ίθι ἱτασίαί, οἱ ἵπ Ῥτοηδαοπίρας δαἰα{αοπίρηδη πε 

ῥορδίαί Ἰαπιαπ{αίσπῃ Εἱ5, ααῖ οππῃ ἴρδα νογδαπ{ην, 60 Παοη- 

ἀἴοτθίῃ, 4ο ΠΙα]ΟΥ οδἰ α αιια 1] ΡγοβοΙδοµηίἨ, ΠΜ] {απ]θιι 

[45115 ἰτασῖοί ρα» 56 [ογοηίος. Αάθο οί πασηϊ5 ορίρ5 ΠΟΠ. 

αὖ δαροτβίαπη υ{απίαν, 564 αὖ ῬεποΠορηίῖαπα, Πάει οἴαηι 

ΠΠαΧΙΠΙ6 ἀσηϊ Ὠοηῖς α [οτίππα ἀαἲῖς γἰάσμίαν. Ας 5ο ἴπιῖ 

Ἱηγ]αϊαπα ο[[ασοῖη{ ΠποτΙο : ποσιθ οηἶπῃ ΓΕΠΊΕΓΟ (ἱδ(παΠι 

ομηΙποΠ1 Πην]άσαί, 5ἱ πποᾶσταία Παπ ο γίάσαί [οσ[αίο, 

πθή1ο αὐ Πηδίαν Ποππετίος» Πας Αίας ρε οαρίία, ΠΟΠΙΙΠΙΗΠΙ 

Ἰπρτθςί, οἱ οοποµ]εᾶτο (ποιά οδί Ιπιρασα5 : απα]α αΙά 

πο ]]ς απἰπηϊ Ποπηηίρις αδα. γοπ]έ, οὐ. Ἱπάοίσα Ρπ]ο ΓΙ 

ουηηῖς οΧΡΟΡΙΘΙΑ : ΠάΠΙ 4111 Γογίαπα 1105, πλ] {αἱο 5ρο/α1- 

{ᾳ5, φη)ί{ο ΤΠ αἰαίπα οἱ 5 ΏΙΙΠΊΟΙΗ ΟΠΓΓΗΠΗ 5ΗΡΙΗΠΗΓ, ΠΟΠ. Π]Δ- 

πθη! Τη βίαΐα, πθς 46οΓ5ΙΠΗ τοδρίο]πηί, δεᾷ αγά ᾶ 56ΠΗΡΟΤ 11- 

ποηί. Παφπα, αἰίογί (απ( παπα [σα Πα πε[ασία 5 δα ρίίο οεγα 

4ο ΠποπΙ ρήση αἲίς, νἴδαπι ἀοροπί, ργαοἱρίίος Τη πιάνο οί 

Λιαοίας ἀθ]αρςί. Οπῖ Υετο Ώα4α1ἱ οχθΓηρΙο αἲῖς 5α15 αδ!, πθς 

ΠΙΠΙΙΠΠΗ 56 οχίπ]σγθ, ΠΊΘΠΊΟΤΟΣ 6 εργα 6556 [ασίαδ» 5ο Ἰ]- 

πιαηῖίας ἀἱδροηξατυηί νο]αίαπα, οἱ δατῖς Παβισγο {απ{αΠη 51 - 

Ῥνα Ππείας [ο 

αἷα, 

Ἠη{ αΠηΘΗ ΦΕΠΊΡΕΤ αδροισίηο πΙαοςοστθη{ 

που απ οᾳ5 5ο ῥταῬογθηί : ΜΙ γεΓο 56οµΓο 5ΙΠ] ο 

Ῥνπάσπίου (γαμδγο]ανογαπί. Οπιοᾷ ααἰάστη ἵπ Ἠας νοἱ ππανίπιο 

Ἰαμά οί ααιῖς. θπαΓ6 είαπα ἀἴδησπη αὐ οπηπί ρα Εποίη πα 

οαρῖῖ, ορίαπ 5 οἱ Ίας Ροροίπο Π]ῖ αἶας ΠπαΠεΓα, οἱ ρ]ηία 

5α)ίπάο α[ῄ]ασνε Ώοπα. 

2». ΤΥΟ. Αίάο Τα βαί, Ῥο]γδίταίθ. Ὠϊσια οπίηα; 11ρρα 

απ ΠΟΠ. 60ΓΡΟΤΘ πποίο, πί Ηε]ομα Ιδία, ρη]έηγα 8, 5ο, 

Ῥη]ο]ΙοΓΟΙΗ οἱ αππαβΙΠΙογθπα 548 11ο πιοηίθπι ἱοραί. Ώεος- 

Ῥαΐ νογο θΙαπα, ΠΙάσΗΙΠΩ ΙΠρεγαίογεΠα, ΏοΠΗ5 αἀθο εἰ Ρ]8- 

οἶδας απἲ ἷέ, 11ου εἰἴαπα οππῃ αλῖς, απ δαηί 1ρδί, οηίς 

Ῥδαίαπ] 6556, αἱ 50 Ηλίας Ἱπιρεγίο οἱ παδοστείης {α]ΐ5 [οπηίπα, 

οἱ Ἱαποία Τί ἱρδιπα απιατοί. Νθηιθ επίΠα ρα: ναπη [ε[οἰία[ἶς 

αΓΗΠΙΘΗΙΠΠΗ Πημ]ῖου, 46 αια οΠ1 Τα(ίοπο αλ(αἶ5 Ηοπιε ΠΟΠΗ. 

Π]αά ἀῑσαί τ οσπα ααγσα 1]απη Ύ6ηοτγο 46 {ογπια οοπἰθηάετε, 

οροτα απίοπη Ἰλαη οοᾳπἱραγατο ΜΙΠατνα.  Μα]ίογΠη θΗ/Πῃ Τη 

υπνο δη Πι]]α οἱ οοπαραγοίαἤ, «ΠΟΠ πιοπηργᾶ, » αἱ ΗΟΠΙΕ- 

τα αἲί, « απἰ ἰηδίας, ΠΟΠ πΙδηίθι απί ἀοπίαιο [αοία. » 



1. 150 - 485) 
ο ζωα. . 

989. ΠΟΛ. Ἀληθη φὴς, ὦ Λυχῖνε ὥστε εἰ ὃδο- 
. ο) 1” Υ Δ ο ψ [ 3 

κεί, ἀναμίξαντες ἤδη τὰς εἰχόνας. ἥν τε σὺ ἄνεπλασας 
ῃ -- -- 

τὴν τοῦ σώματος καὶ ἃς τὸ τῆς Ψυγῆς ἐγραψάμην, 
μίαν ἐξ ἁπασῶν συνθέντες ἐς βιθλίον καταθέμενοι πα- 

δέ έχωμεν ἅπασι θαυμάζειν τοῖς τε νῦν οὖσι καὶ τοῖς ἐν 
ὑστέρῳ ἐσομέγοις' μονιμωτέρα γοῦν τῶν Ἀπελλοῦ καὶ 

ο / ν Δ [ώ / ΄-ᾱ . 3 3 /. 

Παρρασίου καὶ Πολυγνώτου γένοιτ’ ἂν, καὶ αὐτὴ ἐκείνη 
παρὰ πολὺ τῶν τοιούτ εγωοισµένη. ὅσῳ μἲ ξύλου παρὰ πολὺ τῶν τοιούτων χεχωρισµένη, ὅσῳ μὴ ξύλ 

᾿ / / απ ας -- ᾿ 

καὶ κηροῦ κσὶ χρωμάτων πεποίηται, ἀλλὰ ταῖς παρὰ 
τῷ 

Μουσῶν ἐπιπνοίαις εἴκασται, ος ἄκριθεσ' τατῃ εἰκὼν 

ΧΙ. ΡΒΟ ΙΜΑΕΙΝΙΒΙΣ. 1. -- 

γένοιτ ἂν σώματος χάλλος καὶ Ψυχῆς ἄρετ τὴν ἅμα ἐμ- 

φανίζουσα 

3 ΧΕ 

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 

ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ. Ἐγώ σοι, ὦ Λυκῖνε, φη- | 
ως ΑΡ λλες η δν δν δι δες 

σιν ἆάμν τὰ μὲν ἄλλα πολλην ἐνειδον την εὔνοιαν 
ν : Ν - 

συ ἵΥρ άμματος" οὐ γαρ αν 

λ 

οὕτως Ἱπερεπήνει σα εἰ μη } 
δν μ Ἀ ληθνες -- Γα, 3 / Σλλ 

Ύραφε: τὸ ὃξ ἐμὸν ὣς ἂν εἶδῃς, τοιόνδε ἐστίν: οὐδὲ 
ἃ , πως 

ἄλλως μὲν καιρο τοῖς χολαχικοῖς τὸν τρόπον, ἀλλά οἷς 

µοι δοκοῦσιν οἳ τοιοῦτοι γόητες εἶναι καὶ μες ἐ 

θεροι τὴν φύσιν, ἐν δὲ τοῖς ἐπαίνοις μάλιστα. ὅταν τις 

ἐπαινῃ µε φορτικὰς καὶ ὑπερμέτρους ποιούµενος τὰς 

ὑπερθολὰς, ἐρυθριῶ τε καὶ ὀλίγου δεῖν ἐπι εφράττοµαι 
πὰ ὦτα καὶ τὸ πρᾶγβα χλεύη μᾶλλον Ἡ 

ναι µοι δοχεῖ. 

9. Μέχρι γὰρ τοῦδε οἳ ἔπαινοι ἀνεχτοί εἶσιν ἐς 

ὅσον ἂν ὁ ἐπαινούμενος Ἱνωρίζη ἔχαστον τῶν λεγομέ- 

τὸ δὲ ὑπὲρ τοῦτο ἀλλότ τριον Ἴδη 

Καίτοι πολλοὺς οἴθα, ἔφη, 76 
αινῶν καὶ ἃ μῇ ἔχουσι προσᾶ- 

ροντας ὄντας εὐθαιμονίζοι τῆς 

. Νιρέως κάλλος ἢ τὸ Φάωνος 

τῶν ἐπαίνων ἀλλαγήσεσθαι 

αὐτοὶ ἄν 

ἐπαίνῳ ἐοιχέ- 

γων προσὸν ἕαυτῷ" 
: 

καὶ κολακεία σαφής. 

βοντας» εἴ τις αὐτοὺ 
Β 

ς ἐπ 

πτοι τῷ λόγῳ, σἷον εἰ 
ο 
ώσ' 

ᾳ 

ἀχμῆς ἢ ἀμόρφοις οὖσι 
περιθείη; οἴονται Ύὰρ ὑπὸ 

σφίσι καὶ τὰς μορφὰς χαὶ 

ὁ Πελίας ὦ ῴετο. 

8. Τὸ δὲ οὐχ οὕτως ἔχει: πολλοῦ γὰρ ἂν ὃ ἔπαινος 

Ἡν τίμιος, εἴ τι καὶ ἔργον αὐτοῦ ἀπολαῦσαι δυνατὸν 
ἦν ἐκ τῆς τοιαύτης ὑπερθολῆς. ἈΝῦν δὲ ὅμοιόν µοι 

δοχοῦσιν, ἔφη, πάσχειν, ὥσπερ ἂν εἴ τινι ἀμόρφῳ προσ- 

«υπεῖον εὔμορφον ἐπιθείη τις φέρων, ὅ δὲ µέγα ἐπὶ 
τῷ κάλλει φρονοίη, καὶ ταῦτα περιαιρετῷ ῦ ὄντι χαὶ ὑπὸ | 
τοῦ τυ) 7όντος συντριθή ναι δυναμένῳ, ὅτε καὶ Ἰελοιότε- 
βος ἂν Ίένοιτο αὐτοπρόσωπος φανεὶς, οἷος ὢν ὑφ᾽ οἵφ 
χέκρυπτο: ς χαὶ κ Δύ εἴ τις ὑποδησάμενος κοθόρνους 

μικρὸς αὐτὸς ὢν ἐρίζοι περὶ μεγέθους τοῖς ἀπὸ ἰσοπέ-- 

δου ὅλῳ πήχει ὑπερέχουσιν. Ἐμέμνητο γὰρ καὶ τοιού- 
- 

που τινός. 

6ήσειν αὖθις ὥσπερ 

΄ - - - μα 

4. Ἔφη γυναϊκά τινα τῶν ἐπιφανῶν τὰ μὲν ἄλλα 
Μι ο 

καλὴν καὶ κόσµιον, μικρὰν δὲ καὶ πολὺ τοῦ συµµέ- 

| 

| | 
| 
| 
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23. ΡΟΙ.. Ύετα ἀῑαῖς, Τοίπε. Θµᾳτε, 5ἱ τὶάσίατ, Ῥειπηῖ- 

5ίῖ5 Ίαπι ἱππασϊηίρης, ἔαπι ο απάτη ἴα Βηχῖςίϊ σοτροξῖς, {πι 

απᾶς εσο ρἰηχί απηἰσια., ππαπα οχ οπίς εοπιροξ[ίαπα ἵπ Ἱ]- 

Ῥε]]ο Ῥτοροπαπηις, αἀπηταπάαππαπε οχμίρεαπηας εἰ Πίς ᾳπῖ 

πυμο 5υπί, εἰ φπἵ εγαηί ἵπ Ρροδίογαπι. Ῥπταβίίος θηῖπι 

ΑΡΕΙΙ5 εἰ Ῥατημα»ῇ ο Ῥο]γσποιϊ {αμι]ῖς Γαδείε, «παπα Ίρσα 

4ποσπα πιπ]ίηπῃ α ἰαἰθης ἀῑεταί, απαίεπας ποπ 6 Ιῖσπο οί 

εετα αἱ Ῥίσπιεη{ϊς Γαεία οςί, 5εᾶ Μιξαγιτη τατῖο α[[οσξα οΓ- 

Πεία, απῶ απἰάεπι αοοπταβἰςεῖπια Ίπιασο Γαετῖί, εοτροΓῖς 

ρ]εμπάἴπεπα αἴᾳπε ν]τίαίεπι απἴπιος εἴπππ] οδιεπάθης. 

ΧΙ. 

ΡΒΟ ΙΜΑΑΙΝΙΡΙΣ. 

1. ΡΟΙΥΣΤΒΑΤΙΟΣ. Εαπϊάεπι, Ώγαπε, 5ἷο αἲί ΠιΙΙΠεΓ 

οείετα απἴάεια Π]άσπαπα Ῥετερεχὶ {παπη ἵπ πιε Ῥεποαγο]επ[ίαια 

εκ. εεπρίο ἴπο αἱ Ἰιοπουῖς 5ἱσηϊβοαίοπεπη : πθσπε επΊπῃ αἆθο 

εαργα πούσπα απ]ξαπαπα Ἰαπάαςςεί, πῖςϊ 5ερετεί εππι Ῥε- 

πονο]θη[ία : Πιο ΥεΓο ρεαπα αἱ ποεῖς, ἰαμΐς 5απῃ. Ἀεππε 

αἴίας παπά εο ῖς απῖ αἀπ]αίονίος πιογες μαβεηέ, 5εὰ γἱάεπίατ 

πμ] {α]ες Ιπροξίογεςοςςε εἰ {πσεπῖο παϊπίππε Ηβεγα]! : πιαχίπιε 

τετο ἵπ Ἰαπάΐρης, 5ἰ ααῖς πι Ἰαιάδί γε]ιεππεπίοτ π]πιῖς εἰ πἰίτα 

πηθάΠη εχεθᾶεης τετα, οιπΏεςςο αἱ (απίαΠη ΠΟΠ ομίατο ατι- 

γος: θα(πθ Γες Πτῖς]οηί ροίἵα5 ααπα ΙαιιάΙ φἰπιϊῆς πα τ]- 

ἀείαν. 

9. Τη {απίαπι επῖπι [οἰογαῦίες 5ιαπί Ἰαμάες, απαίεηας 

αφποςοῖς ααῖ Ἰαμάαίας, ἴπεςςε 5ἱρί ασ» ἀῑεππίαν 5ἴησι]α : 

αποᾶ απέεπ υ]ίτα εδί, Ίαπι αἴοπαπη εί οἱ ππαπῖς[οςία ἃξ- 

εεπίατία. Οπαπ(παπῃ πηπ]{ο, ἵπαπϊξ, σαιάετε πον!, 5ἱ απῖς ἵῃ 

οογΗπη Ἰαπάῖριας οα εἴαπι, αᾳπσ8 ΠΟΠ Ἰμαρορηί, οτα ο α- 

Ππηραίς γειρῖ οαησα, 5ἳ 5οπες οϐ ἵρειπι πιαίηνα ας 

τοις Ὠθαίος ρισαϊσεί, ααἲ ἀε[ουμαῖρας Νἱγαϊ ρυ]ομά]- 

ποπα απί Ῥ]ιαοπῖς οἴτοαππροπαί: ρη(αμέ οπίπι α Ιαπά(υας 

{ογπας αποφιιο 51ρῖ πππἰαίαη Ἠὰ, εἰ Γαίαταιη αἱ {ανεπεςεαπὲ 

ἀεππο, γε]α1 5ρεταῦαί Ρε]ας. 

ὃ. ΑΕ]ιος ΠΟΠ Ἱία 5ο Ἰαβεί. ΟπαπΗνϊς επῖπι Ργο(ϊ εξςοί 

Ργαἀἰεαί[ίο, 5ἱ ΤοΠΙ ἵρεαπα αποφπθ εἰ 5ηΏςίαηίίαπα Πας ΡεΓ- 

οἴρετε ες {αἰ1 6χοεςςι Ἰϊσοργεί. ἆαπι νεο Ιάεπι α5α Π]ῖ5, η- 

ασε, τομίτε πημῖ γἰάείας, ας 5ἳ ἀε[οτπαῖ Ποπηϊ ΡΕΓΣΟΠΑΠΗ 

ΓοΥπιοξαπη αἰῑααῖς Ἱπροπαί, ἴδαια ραομ(πάϊπε Π]α 5αρει- 

ΡίαΙ, παπα {απιθη απ[εγιῖ εα Γασῖ]ε οἱ αἲ πποαποφθ εοπ{ετῖ 

Ῥοκεῖῖ, αιιο [ασίο πιασῖς εἴῖαιη βαί τἰάϊοπ]α5, απ πα 5υα ἱρρίας 

{αεῖο οοηδρίοϊεπάας, οί απα!ῖς 5ἴ, οἱ απα 5ηῦ το εοπά[ίας 

Ἰαίπενῖέ, αρρατοαί: απ! οἴῖαπῃ, ία πο Φρίΐος, 5ἱ ααῖς ράτσας 

εοΒιατηϊς 5αΏ]ἰσαιῖς 4ε πιαση[(πάίπο οοπ{επάαί εππα Ἠή5ορ απῖ 

{οἱα π]πα 4Ώ 41ο 5οἰο 51ρετ ἵρευπι επίπεδη. Ἄαπῃ [40 

εἰῖαπι ἰα[ΐ5 πιεηίπεταί. 

4. Ῥϊεσραί πηπ]ίετεπι απαπάαπι ποίεπα, Ῥυ]είιταπι ἀε 

ορίετο οί ἀθοθπίεπα, 5εά Ράιναπ εππάεπῃ εἴ π]ίυπι ἃ ]π- 
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τρου ἀποδέουσαν, ἐπαινεῖσθαι πρός τινος ποιητοῦ ἐν 

ἄσματι τά τε ἄλλα καὶ ὅτι καλή τε καὶ μεγάλη ἦν: 

αἰγείρῳ δ᾽ αὐτῆς εἴκαζεν ἐχεῖνος τὸ εὔμηκές τε καὶ 

ὕρθιον. Τὴν μὲ εν δὴ Ἰάνυσθαι τῷ ἐπαίνῳ καθάπερ 

αὐξανομένην πρὸς τὸ μέλος χαὶ τὴν χεῖρα ἐπισείειν, τὸν 

ποιητὴν δὲ πολλάχις τὸ αὐτὸ ἄδειν δρῶντα ὡς ἤδοιτο 

ἐπαινουμένη : ἄχρι δὴ τῶν παρόντων τὰ, προσχύψαντα 

πρὸς τὸ οὓς εἰπεῖν αὐτῷ, Πέπαυσο, ὦ οὗτος, μὴ ἄνα- 

στΏναι ποιήσης τὴν γυναῖκα. 

ρς Παραπλήσιον δὲ καὶ ονρῷ τούτου γελοιότερον 
Στρατονίχην ποιῆσαι τὴν Σελεύχου γυναῖκα: τοῖς γὰρ 

ποιηταϊς ἀγῶνα προθεῖναι αὐτὴν περὶ ταλάντου, ὅστις 

ἂν ἄμεινον ἐπαινέσαι αὐτῆς τὴν κόμην, καίτοι φαλακρὰ 
ἐτύγχανεν οὖσα καὶ οὐδὲ ὅσας ὀλίγας τὰς ἑαυτῆς τρίχας 

ἔχουσα. Ἰαὶ ὅμως οὕτω διακειµένη τὴν κεφαλὴν, 

ἁπάντων εἰδότων ὅτι ἐκ νόσου μαχρᾶς τὺ τοιοῦτον ἐπε- 

πόνθει, ἤκουε τῶν καταράτων ποιητῶν ὑαχινθίνας τὰς 

τρίχας αὐτῆς λεγόντων χαὶ οὔλους τινὰς πλοκάµους ἆνα- 

πλεκόντων καὶ σελίνοις τοὺς μ.:ῃὸΣ ὅλως ὄντας εἰκαζόν-- 

των. 
6. Ἁπάντων οὖν τῶν τοιούτων κατεγέλα τῶν πχρε- 

χόντων αὗτοὺς τοῖς κόλαξι, καὶ προσετίθει δὲ ὅτι μὴ ἐν 
ἐπαίνοις µόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν γραφαῖς τὰ ὅμοια πολλοὶ 
κολαχκεύεσθαί τε καὶ ἐξαπατᾶσθαι θέλουσι. Χαίρουσι 

Ἰσῦν, ἔφην τῶν Ὑραφέων ἐχείνοις μάλιστα οἳ ἂν πρὸς τὸ 

εὐμορφότερον αὐτοὺς εἰκάσωσιν" εἶναι δέ τινας οἳ καὶ 
προστάττουσι τοῖς τεχνίταις ἢ ἀφελεῖν τι τῆς ῥινὸς ἢ ἢ 

μελάντει ρα Ὑράψασθαι τὰ ὄμματα ἢ ὅ τι ἂν ἄλλο ἐπι- 

λανθάνειν αὑτοὺς 
ορ 

θυµήσωσιν αὗτοῖς προσεῖναι, εἶτα 

ἂλλοτρίας εἰκόνας στεφανοῦντας καὶ οὐδὲν αὐτοῖς ἐοι- 

ο 

.. Ταῦτα δὲ καὶ τὰ τοιαῦτα ἔλεγε τὰ 

νοῦσα τοῦ συγγράµµατος» ἓν δὲ τοῦτο οὐ φέρουσα, ὅτι 

ταῖς θεαῖς αὐτὴν ρα χαὶ Ἀφροδί τη εἴκασας" ὑπερ ἐ ἐμὲ 

γὰρ, φησὶ, μᾶλλον δὲ ὑπὲρ ἅπασαν τὴν ἀνθρωπίνην 
᾿Εγὼ δέ σε οὐδ᾽ ἐχεῖνα ἠξίουν, ταῖς 

μὲν ἄλλα ἐπαι- 

φύσιν τὰ τοιαῦτα. 

ἠρωΐναις πααπονώρεν με Πηνελόπη χαὶ Ἀρήτη καὶ 

Θεανοῖ, οὐχ. ὅπως θεῶν ταῖς ἀρίσταις” χαὶ Ύὰρ αὖ καὶ 
τόδε, Πάνυ, ἔφη, τὰ πρὸς τοὺς θεοὺς δεισιδαιµόνως καὶ 

Ψοφοθεῦ δεῶς έχω. Δέδιατοίνυν μὴ κατὰ τὴν Κασσιέπειαν 

εἶναι δόξω τὸν τοιοῦτον ἔπαινον προσιεµένη” χαίΐτοι Νη- 
ρηΐσιν ἐκείνη ἀντεξητάζετο, Ηραν δὲ καὶ Ἀφροδίτην 

ἔσεθεν. 
8. Ὥστ τε ὦ Λυχῖνε, µεταγράψαι σε τὰ τοιαῦτα ἐχέ- 

λευσεν, ἢ αὐτὴ μὲν λα ασοοι τὰς θεὰς ὡς ἀχούσης 

αὐτῆς γέγραφας, σὲ δὲ εἰδέναι ὅτι ἀνιάσει αὐτὴν τὸ βι- 
θλίον οὕτω περινοστοῦν, ὥσπερ νῦν σοι διάκειται, οὐ 
µάλα εὐσεθῶς οὐδὲ ὁσίως τὰ πβὸς τοὺς θεούς. 

τε ἆ ἀσέθημα ἑαυτῆς καὶ πλημμέληµα τοῦτο δόξειν, ε 
ὑπομένοι τῇ ἐν Κνίδῳ καὶ τῇ ἐν χήποις ὁμοία λέγεσθαι: 

χαΐ σε ὑπεμίμνησχε τῶν τελευταίων ἐν τῷ βιόλίῳ περὶ 

αὐτῆς εἰρημένων, ὅτι με τρίαν χαὶ ἄτυφον ἔφης αὐτὴν 
οὐκ ἄνατεινομένην ὑπὲρ τὸ ἀνθρώπινον µέτρον, ἀλλὰ 

πρόσγειον τὴν πτῆσιν ποιουµένην, ὃ δὲ ταῦτα εἰπὼν 

ΕΙΚΟΝΩΝ. 5 -- 8. 

Σία 5ίαίητα ἀε[οϊοπίοπα, απ α{απῃ α Ρορία ἵη. ΡΠΙΠΕ, 10 

Ῥνορίεν οείενα, ἴπηι δη 4ποά ρη]εμγα εἰ π]άασηα θ556ί, 
απῖ ρορα]ο αι ρου. σοπαραγαγεί ῬγουθαΠα Πας εγεθίαπ](θ 

5ἰαίαταμη. Αίππα Π]απι (πἱάσπι αεδῄῖτο αἲ Ἰαμάσιη, αυαςῖ 

α4 οανπη]ηῖ5 ΠΙΕΠΣΗΤΑΠΙ οΓε5οεΡεί, οἱ ΠΙΠΙΠΗ ΠιογθΡε; Ῥος- 

{απ γεγο 5 ρε ἱ4εμῃ 63Π6Υα, γἱάεηίθηι ΠΙπΙΓΙΠ 4παΠίαη 

Ἰαμάΐρις ἀειοσίαγείαν» ἄοποο {απάθηι ρναδοηίπηα αμηαῖς 

αᾱ απγθπῃ Πας ἱπε]παίτις ἀσονεί, Ώοδίπο 4ππδο, πο [ασῖας 

π{ 5αγραί θαπα ππυ]ίου.. 

5. ΜΙπΙ] Ἰαῖς, οἱ πηπ]{ο πιασίς Ίου πάϊομ]απι Β{να{οπίσσῃι 

[οοίςδα, ΠΧΟΝΕΠΙ Φε]ειοὶ. Ῥοείίς οπῖπη ἴ]αιι οοι{απιος 

Ριοροςιἶς5ο 46 [αἱεηίο, ας πιε]ῖις Ἰαιάαγοί ἱρδίας 6ΟΠΙΠΗ, 

Ἰἱοεί εα]να ο5δεί, ας πο ραιοϊςίηιος φπϊάδη 505. σαρί]ος 

Μαβενεί. ΕΙ {απιθ 4πΠΙ 5ἱο α[οοίατη εαραί{ Παῦοτοί, 5ε]- 

γθηίηιιθ ΟΠΊΠΕΣ α Ίοηβο Ίου ΠΠ ΠἹοΡο ασοἰ [δα απάϊομαϊ 

αχσεοταβῖ]ες Ῥοσίαξ, απ ἨγασΙπ(λίπος Πλας οἶπες ἀἱσο- 

16Π{ 6ἱ Ρ]εχις αποδζαπα {πΠεείθγεπί οΙΠΕΙΠΠΟΓΗΠΗ, οἱ αρῖῖς 

605, απῖ πε(ιο ε5δεί οΠΊΠΙΠΟ, οοΠΙραΤαΓΘΠΙ. 

(1; 18ο - «5θ) 

6. Ἠος Ἰίαφπα ἀθιίάοραί ο/1ηος., απ ρηΡενοηί 5ο αὐ π]α- 

{ουίρα5; αθ[πησεβαίαπε, πο ἵπ ]απάαἰοπίρις ΟΠΗ, Υ6ι Πχ 

αἵαπη ἵη ρἱοαγ]ς 5η Πίου”, ἀεπηα]οθνῖ πηπ]ίος ἀοορίφο νο]]ο. 

σαιάδηί οπία, παπί, Πηίει Ῥίείονος 1]5 πιαχίπο, αὐΙ ρη]- 

ομ]ουα 105 5ρεοῖο οχριηαηί : 6556 απ{οπῃ οἱ ἱπ]πησαηί 

οιίαπι αἰβοίρας, απί α[οινο απἷά α Ἠαδο, απ πΙριονος 

Ῥίησοιο οσµ1ο5., αι! 5ἱ αι] ἆ αἨπιά αἆοςδε 5Ώοῖ οαρῖαηί: ἀεϊμάςο 

Ἱπιριπάθηίος οοΟΠάΤΕ δἶσπα αἰίοπα οἱ η! 5υί εἰηϊ]ία, 

7. Πως Υοιο ας ἰα]ία άῑεοραί πηπ]ῖα, γεῖαα Ἰαπάαης ἵπ 

Ἰλνο ΠΠ απίΘΠΙ Ίου ΠΟΠ {ογ6Η5, απο ἀεαβις Παν δ11- 

ποπ] οἱ Ὑοπονῖ εοπαρανας!ῖ, αργα π]ο οηἶπα, πο, απῃ 

ἸΙΣΠΑΠΙ 5ΗΡΓὰ ΟΠΙΠΘΙΗ Πα(ΠΥάΠΙ δη (αμα. Ἐπο γογο πε 

Ἰ]ιά απἱάσηα. γοἱερᾶπα, τί οἳπα Πογοϊπίς πἹο εοηίθηάστες, 

Ῥομε]ορο εἰ Αγείο οἱ ΤΙ6αΠποΠε, ποια τί ου ἆρανηΠι 

Ῥναιαπ{ἱςδ]ηηῖς. Ἠἱοπίηα ἰδίιά πού ἀῑχιί, Πο]ῖσῖοςο α- 

ΠΟΔΙ. δἱ ππο[ίοι]οςε αγουδαη. ἀθος απἶπιο α[[οοία 5ΗΠΙ. 

Μοιιιο ἰδίίαν πο Οα55ἱοροῶ [πάπα φἰπηῖ]α 55 πσγο γἰάθαγ, 

Ἰαπά ση ε[αςπιοςϊ 5ἱ αἀπιίκενο.  Εἰ ίαπποπ ΝονοΙά μας που 

56 οομ{ογεραί Ί]]α, ΦΠΠΟΠΕΠΙ α{εηα αἱ Ὑεπθγοπη οο]εραί. 

8. Τα]ία Ἱίααπα, Τγοἴπα, 5ο Ίρθιε {ο οἱ Ἱπηπππίαιο ᾗηςῖέ, 

αΠοσιίη {ρδαπα 56 ἀθλς {αδίαν], οοπίνα 5παπη γο]ππίαίεπα {8 

5ογϊρΣίς»ο, 411Π1 5οἷα5 ΠΙΟΙΕ5ίΗΠΗ 1ρ5ί [0Γ6 Προ] Πάπα Πία οῬευ- 

ταπίσηα, αἳ πππο σοπροδίία5 οδί, πθηπε ρἰοίαίο εἴσα 4εος. 

ηδη το]ἱσίοπο οοηδοιναία.. Ῥαίαβραί απἴθπα Ἱππρίθ α 56 [- 

οἵππα οἱ παπα οὐ Πραη γίδαπα , 5ἳ ΟπΙάΙα., απ ΠΠ σας ἵπ 

Ἠον!ῖς οο(αν, Ψεπονί 5ΙΠΙΙΙΕΠΙ 5ο ἀῑοῖ ρααίας : αἀπποπεραί- 

στο {6 6ο ΓΗ (15) ἴπ Ππο Ηργὶ ἄς ἵρδα α {6 ἀῑσία 5απί, σπα 

πιοάθΣίαπη οἱ α [α5ία αΠθπαπη ἸααζαδΗ, ασ) υίτα Ἠππηαπαπα 

5ο ΠΊΘΗΣΗΙΓΑΠΙ ΠΟΠ. οχίοπἀστεί, 56 νοἱαίαπα Γαοενοί ευτα 

νἰσίπαπα : 4η {α 5ἰία[νπα Ροδί Ίχαις ἔρσα ἀῑσία, 5αργα ο6] η] 
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ὑπὲρ αὐτὸν τὸν οὐρανὸν ἀναθιθάζει τὴν γυναῖκα, ὡς καὶ | ἵρδυπι πια]ῖεγοπη θχίοῖ]ας, τέ 1ροῖς οίῖαπα ἆθαδιας θαΠη ἄῑσας 
ο α Ν΄ ο μἕ-Ἡ γι 

εαῖς αὐτὴν ἀπεικάζειν. 
στ ; «ρα. . 

9. ᾿Ἠξίου δέ σε μηδὲ ἀξυνετωτέραν αὐτὴν ἡγεῖσθαι 
ς ο 

τοῦ Ἀλεξάνδρου, ὃς τοῦ ἄρχ ιτέχτονος ὑπισχνουμένου τὸν 
- ο] [4 Ν λ 

Ἄθω ὅλον μετασχηματιεῖν καὶ μορφώσειν πρὸς αὐτὸν, 
; ν ον : 

ὥς τὸ ὄρος ἅπαν εἰκόνα γενέσθαι τοῦ βασιλέως, ἔχοντα 
- - 9 ΄ ἀ / 

δύο πόλεις ἐν ταῖν χεροῖν, οὗ προσήκατο τὴν τερατείαν 
ως ῃ οσοι αν ως ευρο αμιτοὴ 

τῆς ὑποσχέσεως, ἀλλ᾽ ὑπὲρ αὐτὸν ἡγησάμενος τὸ τὸλ- 
κ κ ἀ 3 µημα ἔπαυσε τὸν ἄνθρωπον οὗ πιθανῶς χολοσσοὺς ἄνα- ι 

σα Ελα 
πλάττοντα καὶ τὸν Ἄθω κατὰ χώραν ἐ ἐὰν ἐκέλευσε μηδὲ 

χατασμικούνειν ὄρος οὕτω μέγα πρὸς μικροῦ σώματος 
εμ” ὁμοιότητα. Ἐπήνει δὲ τὸν Ἀλέξανδρον τῆς µεγαλο- 

Ψυγίας καὶ ἀνδριάντα µείζω τοῦτον ο Ἄθω ἔλεγεν 

αὐτοῦ ἀνεστάναι ἐν ταῖς τῶν ἄεὶ µεινη ποστς 
« 

Ἰσομένων δια-- 
αν [ ας 

νοίαις” οὐ Υὰρ μικρᾶς εἶναι γνώμης ὕπερι 

σ 
δεῖν οὕτω πα- 

ῥαδόξου τιμῆς. 
, μμ... 

10. Καὶ ἑαυτὴν οὖν τὸ μὲν πλάσμα σου ἐπαινειν καὶ 
λ ς ’ 

τὴν ἐπίνοιαν τῶν εἰκόνων, μὴ Ἱνωρίζειν ὃ ἐ τὴν ὁμοιότη- 
τα" μὴ γὰρ εἶναι τῶν τηλικούτων ἅ ἀξίαν, μηδὲ ἐς, ὅτι 
τὰ ο. τὰ, σαν γε οὐσαν ὥστε ώς σοι 

Ε -. 
Ἐν μη εν φησὶν, ο προ Ὅσαν αὐτῷ. ἸΚά- 

χεῖνο δὲ εἰπεῖν σοι ἐνετείλατο. 

11. Ἀκούω, ὄφηρ πολλῶν λεγόντων --- εἰ δὲ ἀληθὲς, 
ὃμεῖς οἳ ος ἴστε ---- μηδ Ολυμπίασιν ἐξεῖνα να ε τοῖς 

νικῶσι µείζους τῶν σωμάτων ἀνεστάναι τοὺς ἄνδρι ἄν-- 

τας» ἀλλὰ ἐπιμελεῖσθαι τοὺς Ἑλλανοδίκας ὅ ὅπως µ: μιηδὲ 

εἲς ὑπερβάληται τὴν ἀλήθειαν, καὶ τὴν 

ἀνξοιάντων ἀχριθεστέραν γίγνεσθαι τῆς 

Ὥστε ὅρα, ἔφη, μὴ αἰτίαν 

9εσθαι ἐν τῷ μέσ» χάτα 

λανοδίχκαι τὴν εἰκόνα 

19. Ταῦτα μὲν ἔλεγεν 
. υ 

- . 

Λυχῖνε, ὅπως µετακοσμήσεις τὸ βιθλίον καὶ 'ἀφαιρήσεις 
' τ σ .. 

ετον ' ὥς κείνη πάνυ 

ἒι 
τῶν ἀθλητῶν 

, 
λάδωμεν ψεύ- 

ἡμῶν ἀνατρέψωσιν οἳ Ἑλ- 

» 

ή τ 1. 
ας γε αὐτὰ ὀλυρχέραυε αν ὑπ 

σκομένων καὶ παρητε 

μεταξὺ ἀναγιγνω- 
Έλεως εἶναι αὔτῃ» καὶ ἃν 

συγγνώμη, εἰ γυναικε τών τι ἔπαθε. Καίΐτοι εἰ χρὴ τᾶ- 

ληθὲς σα καὶ αὐτῷ τν ὶ τοιοῦτόν τι εἶναι ἔδοξε" τὸ 
/ 

μὲν γὰρ τ πρῶτον ἀχούω 
λ 

τοῖς Ἱεγραμμέν νοις» τὰ δὲ ἐκείνη ἁτοημήματα, χαὶ 

αὐτὸς ἄρχομαι τὰ ὅμοια ίσα. περὶ αὐτῶν, καὶ 
-ᾱ Γ / / 

παραπλήσιόν τι ἔπαθαν οἷς ἐπὶ ν ὄρωμενων 5 Φάσχο» 

μεν: ἣν μὲν πάνυ ἐγγόθεν σχ πΏμέν τι καὶ ὑπὸ τ τῶν 

ὀφθαλμῶν αὐτῶν, οὐδὲν ἀκριθὲς, ὃ δια Ὑνώσκομεν, ἣν δὲ 

ἀποστάντες ἐκ τοῦ συμμέτρου διαστήματος ἴδωμεν, 

ἅπαντα σαφῶς καταφαίνεται τὰ εὖ καὶ τὰ μὴ οὕτως 

ἔχοντα. 

19. Τὸ δὺ ἄνθρωπον οὖσαν Ἀφροδίτῃ καὶ ρα 
εἰκάσαι τί ἄλλο ἢ ἄντικρύς ἐστιν εὐτελίζειν τὰς θεάς; ἐν 

γὰρ τοις τοιούτοις οὐχ οὕτω τὸ μικρὸν μείζον γίγνεται 

τῃ παραθέσει, ὥς τὸ μείζον ἀποσμικρύνεται πρὸς τὸ 

Ξἰπ]επη. 

93. Ῥεϊεραί ροτο εχ ἴ6, πε ΑΙεχαπάτο Ἱπιργάεπ[Ιοτεπῃ 5ο 

Ῥαίατες, απἲ, Ρο]Πεεπίο ατολΠεείο 5ο {οίο Αἴῑιο πιοηίῖς 

Μαρία Ἱπππιπίαίο Γοπππαίαγαπ] επι αἆ {ρεῖας οχεπηρ]απα αί 

ππῖγειςης ΠηΟΠ5 5ἰαΐπα Πετεί τοσῖς, ἀπας ἵπ πιαπῖθας α1ῃος 

ΙΕΠΕΠΣ, ΠΟΠ αἀπηῖςίϊ ρογίεπ{οςπα ῬγοιηίςδυΠα, 564 5υρτα 5ε 

ατρταίας απάασεπα οοπαίαπα, 4πεςεετα Ἠοπαίπεπι Ἰηςί, 

εο]οςςος Ραγαπα ρτοραθΏίετ εβήησεπίοπα, 6ἱ πἱ 5πο Ίο6ο τθ- 

Ἰπαπετεί ΑΠποι ἹπιρετανΙί, πες ΠΠΟΠΙεΙΗ Ίία ππασπηπι αἆ 

ραννῖ οοτροτῖς 5ἰπΠιπάίποπι αἴοπιατεί. Ταπᾶαῦαξ γοτο 

Ἡ]απι ΑΙεταπάνϊ πιασπαπϊπηίαίοπα, εαππΠαθ. ΠΙαΙογενη 1ρ5ο 

Αἴῑιο 5ἰαίπαπι οἳΡῖ Ῥοραΐςςα αἴθραί ἵπ δοταπα, ααῖ 5επιρος 

"μας τεεογάαΜαῖ εδδεπέ, ππρηβθας. Ἀεηαο επῖπι ραινὶ 

απἰπιϊ ε.ςε, ἵπεγεαρ]Ηέου ππασπαπῃ αἆθο ΠΟΠΟΓΕΠΙ ἀθερίσστο. 

10. 56 αποππθ ἵρεαπα ἰσίίατ οοπιπιεπίαπα Ἠ]αᾶ ἵππτη Ἰαιι- 

ἀατο, εἰ οτεοσίίαίας Ἱπιασίπες: ςἰπαϊιπάίποπι απἴθπα ΠΟΠ 

8βποςσετε : πε(ιθ επ]πα Π]ϊς 56, ασ πε ρτορεπποᾶσπι φπ]άσπι, 

ἀϊσηαπα, απ πεπαθ αἰἴαπα π]ίαπα, απσς απἶάεπι ςἴί ποπ]ος. 

Τίαφπε τοπηί ΠΡῖ Ἠαπο Ἠοποτεπι, αἀοταίᾳαο ρηϊπισοηία 

Ἠ]α ἵπα οχεπηρ]α. Τα τοτο Ίος ποδίτο Ἠπππαπο τηοτο Π]άΠυ 

Ἰαπᾷα., πθι Ῥθάς ΠΙαΙΟΓ οσίο οαἶσορας, Νε 5αρρ]απίοί πῃα;, Ἱλ- 

απΙξ, ἴπ 1]ο Ἱποράεπίεπι. Ἐίίαπα Π]ιά ἀϊσετο πιο ΕΙ ρτᾶ- 

εορίϊ. 

11. Απάϊο, πααῖξ, π]ῖς ἀἰοεπΏθης (αέτατα τεταπα 5, 

τος τνῖτί ποςς), πε ΟΙΥπυρῖα απῖάσαι Ἰσειο νΙαίοτῖΏΗς π]α- 

Ίοτες εοτροτίβας5 Ῥοπετθ ίαΐμας, 5οά επτατί αὖ Ἠε]]απος- 

αἵξ, πε φπἰ5 τεγπα θχζθζαί, εί αεοπταίῖας φἰαίπαταπι εχᾶ- 

Ίπθη Της ΕΠΕ0ἳ, απαπη ἵρεοταπῃ τοεθρ[ῖοπίς αἰλ]είαγαιη. Έτσο 

τῖᾶε, Ιπαπῖέ, πο οπἴραπα οοπίταΠαπηας ππεπάασΠ εἴτοα ΠΕΙΙ- 

ΞΗΤΑΠΗ, ας ποξίταιη ἀαϊηᾶε Ππιασῖπεπα Ἠε]αποᾶῖσα ἀθ[εῖαπι. 

12. Ἠπε μα. Τα τετο γῖᾶς, Τωγοῖπε, αἱ τοίτασίος Πργυπι, 

εἰ ἰα[α απ[ετας, πετε ΤΠ ΠΙΠΠΕΠ Ῥθεσες : απππι ῆ]α ὥστε 

αἀπιοάπα θα {π]οηέ, οἱ οοογγαοῖέ ἀππα Ἰεσοτοπία, οἱ ἀθὰ», 

τί ρτορϊέίαρ 5ἱΡῖ οσσεπί, ἀθρτεσαία Εαοτῖῖ : οἱ Ισποςεθρπάηα 

ΠΠ, 5ἵ απῖά πιπ]εβτο οἵ αοεϊᾶϊςεεί. Ας Ρτο[εσίο, 5ἳ τεγαια 

Παἴεπάσπα ασε, πηΠῖ άποσπο 1ρ5ῖ {ας 6ξς6τες τιἀεραίαγ. 

Ναπι Ῥτίππο απἰάσπα απάῖεης τοσαπίοπα , Ῥεσσαίαπι πα ]Ίαπι 

ῃ 5οπρ{ϊς απἰπαάτετῇ : αἱ Ροξίαπαπα Ἠ]α 5ααπα ςἰσηϊβοατ{ξ 

εεπί{οηίίαπα, ἴρ5θ ἄποπαε αῆηῖα ῆς 5οπ{Ίγε ΙπαΙρῖο. Αίαιθ 

«ἰππῖ]α αἷά πηΏῖ δα γεπ]! 5 αασς ἵπτερας 15 οΏςεγγα- 

πΊΠς., σπας οσμ]ῖς οεγηίπηας : 5ἳ οηῖπι Ῥ]απο εκ Ρτοχίππο, οί 

ςεπΏ 1ρεῖς οεπ]5 γἰάσιηας αΠσπίά, πμ αεοπταία ἀῑςοργηϊ- 

πΙΙΣ; 5ἱ γετο τοοράεπίες ααπαπία]απι ος μτορογοπῖς ἀἷ- 

εἰαπίία 5ρεοίαπΊας, ἀποῖάς οπηπῖα αρρατοεπ{, άπσαπε τεείθ, 

αποσπθ ΠΟΠ ία Παβεπί. 

13. ΝΙπΗΙγαπα ἨΟΠΙΟ (πας 5ἳέ, θαπι Ὑεποτῖ οί Σαποπί 5ἰπηῖ- 

Ίεπῃ Ῥτοπιποῖατα, πῖὰ αλά οςί, (παπα αρετίο ἀείταπετε 

ἀθαβθας» Τη {αμρας επίπι ποπ ίαπι αποᾶ ρατναπῃ εί πια]α5 

ΠΙ Ί]α εοππρο5!(ἴοπε, «παπα πηπίαν πηα]α5, ἆππι αἲ Ἰμ- 
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απ ο κατασπώμενον" οἵον εἴ 
ζοιεν. ὁ μὲν μέγιστος» ὁ δὲ πάνυ τῇ Ἴληια γαμαίζη- 

λος, εἶτα δεήσειον ἀπισῶσαι αὐτοὺς, 

θατέρου τὸν ἕτερον, οὐ τοῦ βραχυτέρου ὕπερανατεινο-- 

μένου τοῦτο γένοιτ' ἂν, κἂν ὅτι μάλιστα ἀχροποδητὶ 

ορ αυτόν: ἀλλ) εἰ μέλλουσιν ὁμήλικες φανεῖσθαι, 

ο [ή 

τινες ἅμα βαδί-- 

ὧς μὴ ὑπερέγειν 

ὁ μείζων ἐχεῖνος ἐπικύ όψει χαὶ ταπεινότερον ἀποφανεῖ 
Γ 

ἑαυτόν. “Ὡσαύτως δὲ καὶ ἐν ταῖς τοιαύταις εἰκόσιν 

οὐχ. οὕτως ἄνθρωπος μείζων γίγνεται, ἦν τις αὐτὸν θεῷ 
ἀπεικάζη, ὡς τὸ θεῖον ἀνάγκη ἐλαττοῦσθαι πρὸς τὸ 

ἐνδέον ἐπικλώμενον" καὶ γὰρ εἰ μὲν ὑπὸ ἀπορίας τῶν 
ἐπιγείων ἐπὶ τὰ οὐράνια ἐχτείνοι ας τὸν λόγον, ἥττονα 
ἂν ὃ τοιοντος αἰτίαν ἔχοι ὑπὸ ἀσεθείας αὐτὸ δρᾶν" σὺ 
δὲ τοσαῦτα ἔχων χάλλη Ἱνλανιῶν Ἀφροδίτη καὶ ρα 

οι αὐτὴν ἐ ἐτόλμησας οὐδὲν δέον. 

“Ὥστε τὸ ἄγαν τοῦτο καὶ ἐπίφθονον ἀφαίρει, ῶ 

λα. οὐ γὰρ πρὸς τοῦ σου τρόπου τὸ τοιοῦτον, ὃς 

οὐδὲ ἄλλως ῥάδιος πρὸς τοὺς ἐπαίνους χαὶ πρόχειρος ὢν 

ἐτύγχανες" ἀλλὰ νῦν οὐκ οἵδ ὅπως ἀθρόαν. πεποίησαι 

τὴν μεταθολὴν ἐπιδαψιλευόμενος χαὶ ἐκ τοῦ τέως φει-- 
ον / ” ) .» 3 / 3 / 5 Ν 

δοµ.ένου ἄσωτος ἐν τοῖς ἐπαίνοις ἄναπεφηνας. Ἀλλὰ 

μηδὲ ἐκεῖνον αἰσγυνθῆς, εἰιμεταρρυθμιεῖς τὸν λόγον ἤδη 
διαδεδοµένον: ἐπεὶ καὶ Φειδίαν φασὶν οὕτω ποιῆσαι, 
ΑΘ τρ 5 , -- Π ν / / Δ 
ὑπότε ἐξειργάσατο τοῖς ᾿Ἠλείοις τὸν Δία" στάντα γὰρ 
αὐτὸν κατόπιν τῶν θυρῶν, πότε τὸ πρῶτον ἀναπετά- 
σας ἐπεδείκνυε τὸ ἔργον, ἐπαχούειν τῶν αἰτιωμένων τι 

ἢ ἐπαινούντων : ἠπιᾶτο δὲ ὁ μὲν τὴν ῥῖνα ὡς παχεῖαν, 

ὁ δὲ ὡς ἐπιμηχέστερον τὸ πρόσωπον, ὃ δὲ ἄλλος ἄλλο 

τι. Εἶτ ἐπειδὴ ἀπηλλάγησαν οἵ θεαταὶ, αὖθις τὸν 

Φειδίαν ἐγκλεισάμενον ἑ ξαυτὸν ἐπανορθοῦν χαὶ ῥυθμί- 
ζειν τὸ ἄγαλμα πρὸς τὸ τοῖς πλείστοις δοχοῦν : οὗ γὰρ 

Ἠγεῖτο ικρὰν. εἶναι συμθουλὴν δήµου τοσούτου, αλλ) 

ἄεὶ ἀναγκαῖον ὑπάρχειν τοὺς πολλοὺς περιττότερον ὁρᾶν 
ώς 9 μσο αι ιν 1ο τοῦ ἑνὸς, χἂν Φειδίας ἠ. Ταῦτά σοι παρ ἐχείνης χο- 

λα - 
µίζω καὶ αὐτὺς παραινῶ ἑταῖρός τε καὶ εὔνους ὤν. 

τσ / 
106. ΛΥΚΙΝΟΣ. Πολύστρατε, οἷος ὢν ῥήτωρ ἐλε- 

κ.ω -ω ΔΝ / 

λήθεις µε" ῥῆσιν γοῦν οὕτω μακρὰν καὶ χατηγορίαν το- 
Δ ο “ή αλ 

σαύτην ἐξενήνοχας κατὰ τοῦ συγγράµµατος, ὥστε μηδὲ 

ἐλπίδα µοι ἀπολογίας ἔτι καταλείπεσθο.. Πλὴν ἀλλὰ 

ἐχεῖνό γε οὐ δικαστικὸν ἐποιήσατε, καὶ µάλιστα σὺ ἐρή- 
µην καταδιαιτήσας τοῦ βιθλίου μὴ παρόντος αὐτῷ τοῦ 

συνηγόρου. 
/ / / .» σ 3 ΝΑ 

παροιµίαν, µόνον θέοντα χρατεῖν. "Ωστε οὐδὲν θαυ- 
μ 3 Δ ο» ς /' Ν [κά » 3 

μαστὸν, εἰ καὶ ἡμεῖς ἑάλωμεν οὔτε ὕδατος ἡμῖν έγχυ- 
. ω) λ .ω 

έντος οὔτε ἀπολογίας ἀποδοθείσης. Μᾶλλον δὲ τοῦτο 

πάντων ἀτοπώτατον, οἳ αὐτοὶ κατήγοροι καὶ δικασταὶ 
τσ / ο μεις Ε / --- 3 / 
τε. Πότερα δ᾽ οὖν ἐθέλεις, ἀγαπήσας τοῖς ἐγνωσμέ- 

νοις Ἠσυχίαν ἄγω ἢ κατὰ τὸν Ἱμεραῖον πουητὴν παλιν- 
ᾠδίαν τινὰ συγγράφω, ἢ δώσετέ µοι ἐφέσιμον ἀγω- 
νίσασθαι τὴν δίκην; 

«Τὸ: φλ αν 3 Ν λ 
Ῥδστον 68 οιµαι, τουτο εστι χατα την 

ΠΟΛ. Νὺ δυ, ἤνπερ ἔχης τι δίκαιον εἰπεῖν " οὗ Υὰρ 

ἐν ἀντιδίκοις, ὡς σὺ φὴς, ἀλλ᾽ ἐν φίλοις ποιήσῃ τὴν 

ἀπολογίαν. ᾿Εγὼ δὲ καὶ συγεξετάζεσθαί σοι ἔτοιμος 

ἐπὶ τῆς δίκης. 

ΕΙΚΟΝΩΝ. 14. 15. 11: 10 

πΙμας ἀορηηίαν, Ὑε]αί, 5ἱ απῖ υπ εαηί, οπης απ]άσπα 

αθπποᾶ πα ρτούεγας, αἲ αἱίον 5ἰαίητα γα]άο απ]; ἀο]ηάς 

ορογίοαί ὥσιατγο 11ος, πο αἰίογ 5αργα αἰίαγατη θιηΊηθαί : ΠΟΠ, 

ΤΙΠΟΤΕ 5ΗΡΓα πΙοά πα οχ{οπἀθηίο 56 Ίου αἱ, 5ἱ ναί Πηα χμ] 

ΤΠ ΦΙΠΊΠΙΟΣ 56 ἀῑβίίος οἱραί; 5εὰ 5ἱ ἀορεπί ορᾳια]ῖς 5ίαΐανορ 

ν]άει , ΠΙαΙΟΥ 1] ΠποἨπαδίέ 5ο 5ο]][σαί, οἱ 56 οδίθµάσί Ίπι- 

πιᾖ]ίογθιη. παν ἵπ. Πα]α5πιοςϊ οοπραγαΠΙοπίθης ΠΟΠ 

{απ1 Ἠοπ]ο Πί οχοθ]δίος, 46ο δἳ θΗΠ1 αδδΙπη]]ο5, απαπι ἁῑνίηα 

παζαγα πηπΠ αγ πθορςδαπίο, αἆ Ἱπρογ[δοίπη 1]ιιά ἀθργοσεα. 

Ας 5ἱ ρα. Ἱπορῖα {εγγοςίγίηπα αἆ οΦ]εξ[ῖα ΟΓΠΙΟΠΕΠΙ θχίθι- 

ἀαί ααπῖδ, ΠΙΠΟΓΕΠΙ Π]α ουΠραΠ1 φαδπαθη{, απαςί μη 

πηρίείαίο Ίου ἰασίαί : {α Υεγο, {οί απαπι Ἠαμθας ΗΙΙΘΓΙΠΙ 

{ογπ]ᾶς, Ψαπον] 1]]απα οἱ Φποπί 5ΙπΙΠεΙη ἀϊσργο αµδις 65 8ἵης 

π]]α ποεεςί(αίο. 

» 49θ] 

14. Τίασαε ααοά πΙπηΙαΠα οί οἱ ΙπγΙάΙοξΗΠῃ απ{οΥ, Τγο1Πθ: 

ηθαι1θ ΘΠΙΠΙ {ΠΟΥΟΠΗ {αῑα απ]ά ππογάπα οί, αἱ ποιο αἰῖας 

{4019 αἆ Ἰαμά4ε5 οἱ Ρτοπιία5 6556 5οἶθας, 5οᾷ ΠΙΠΟ Πθςοῖο 

ααοπιοάο. 5αρίίαπα πηπίαίοποπα [οοσγίς Ῥίαπε Ίαμα Ἰάχα- 

τί8Η5, αίαπο οχ ρατοο αά 1λαπα ἀῑεπι ρτοᾶίσας ἵπ Ιαπάσπάο 

εχδίτίοιῖς, Ὑεγαῃ Πε(ιο Πα {ο ριάσεαί, 5ἱ τοίτασίες Ἱ- 

Ῥνπα Ίαπη ἵπ νυ]σις οὐ[ίαπα: απαπάσοφυάθπα οµαπη ΡΙΚ ἴαπα 

5ἱο [οοίδε αἰπηί, 4π1Πά 1ογε Ε]εῖς εἰαμογαςδοί, ΦΙάΠΙΟΠΙ 

6ΠΙΠΙ Ρο5ἱ ναϊνας αἀίοσ]α., απσπα Ρα 115 τομιοῖς 

ορας οδίεηἀετος, ααδει]ίαςξα τεργεμεπάεηίος οΠαπίά, απί 

Ἰαμάαπίας : τοργομεπάεβαί απίεπ αας απἰάσπα παρα, αἱ 

π]ηηϊς ϱΓΑ5δΗΠΗ, αἰίας [αοἴεπα α{ ἸοηβίοΓθΠα, αῑας αἰνιὰ α]ά. 

Ῥεϊπάε απ ἀἰδερδδίδδεπί, ταῦδα5 ΡΙΙά{αΠά ΠΠο]άςΗΗ 6ΠΊΘΗ- 

4ᾳςςο εί οοιγοχίς5ε βἴππιπα ἆς Ῥ]αγίαπα οηίοηίία.. Νόσια 

επῖπα ριίαραί ῬαῦγΠη 65986 οοηδΠ(υπα {αηί ρορηΐ, 564 π- 

60556 56ΙΠΡΘΙ 6556, τἱ ΠΙΙΗΙ Ῥ]α5 ν]άεαΠί υπο, 5ἱ Υοι φαί 

Ῥμ]άϊα5. Ἠαο ΠΡὶ αὖ Π]α α[ἴετο, εἰ 1ρ5ο ονίου. οὐ αῖς 

{πας αἰαιο απ]οι5. 

15. ΤΝΟΙΝΟΡ. ΟπαΠίΗΠΙ {6 ογαἴοΓΕΙ1, Ῥο]γδίταία, ἴσπο- 

αγ ΟΤαΙΟΠΟΠΙ (Ιάθπι αἀθο Ἰοησαπα, οἱ ἰαπίαπι οοπίτο 

5οηρίαπη Ίπθπῃ αοοδαΓΙΟΠεΠΙ ΡΓο(υ]ἱ5{1, αἱ πο 5ρες (πἱάσπι 

η] ἀο[οηρ]οπῖς α]]α γο]ἰοία κἷί. Ὑογαπα εΠῖπι γοτο Ίος 

πΟἩ. Ῥτο Γοπα οἱ οοηδιθδίπάἴπο ΠαάΙοίογαπῃ Γοοἱδς, ἴα 

πιαχίηθ, αποᾶ Ιπάϊοία οαδα Ππάἱοίππα ἀεαϊςίϊι οοπίτα Πβε]- 

Ίαπ1. πο. ῥτκεπίε 1ρδίας αἀγοσαίο.  ἘασΏΗπιμπι απίθπη 

Ρραΐο, Ίου ο5ίεχ Ρνογογβίο', ΥΙΠΟΘΤΟ ΠΟΠ 8ο]15 οΤΓΑ5. Πα- 

απθ πμ] παΙγαΠα, 5ἱ 6ἱ πο5 οαδα εθοἰά(πια5, πεύια ασια 

ποβῖς Ἱπίαδα», Ἠθσιθ 6οΠοεδδᾶ οαιιδ ἀἰεοπά [αομ]ίαίο. 

Ροίΐα5 απίεπα, απο αμΙά επ οΠΙΠΙΠΑ πΗΙΠΙΠΊΕ οοηγεπμῖεραί!, 

αοσμδα1ογος Ιάσπι Εαἱςίῖς οἱ ]μάϊσος. ΤΓίνάΠα Ισίίαγ γἵ5, 60η. 

ἱοηίας ἀθογείῖς γεςίτς απϊεδοαπα, απ΄ Ἠϊππειί Ῥοεί 

εχοπηρ]ο ραποδίαπα 5ογρᾶπας απ. Υογο Ῥγογοςαπά1 πηλα 60- 

Ρίαπι ἀαθηϊςρ 

ΡΟΙ.. Ῥου ἤονοπα, ἱ απἱᾶσπα Πα υιιθγῖς ααοά ἆ6 /ατ 4 ά. 

Νεφαθ οηίπα Ιηίοι αἀγογκασίος, αἱ {ὰ γοσα», 5εᾷ Ιπίεγ αΠηΙΟΟ5 

οαἩ5αΠΏ ἀσρς. Ἐσο γοτο εἴῖαπα ἱάσια ἔσουπι ἠαάἰοίαπη 5ωΡίΓο 

ραταίας 5Η]. 
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16. ΑΥΚ. Ἀλλ) ἐκεῖνο ἀνιαρὸν, ῶ Πολύστρατε, 
ὅτι μὸ ἐκείνης παρούσης ποιήσομαι τοὺς λόγους" μακρῷ 
Υὰρ ἂν οὕτως ἄμεινον ην. ἈΝῦν δὲ ἀνάγκη ἀπ ἐντολῆς 
ἀπολογήσασθαι. Ἁλλ) εἴ µοι τοιοῦτος ἀγγελιαφόρος 

γένοιο πρὸς αὐτὴν οἷος παρ᾽ ἐκείνης πρός µε γεγένησαι, 
τολμήσω ἆ ἀναρρῖψαι - τὸν κύόον. 

ΠΟΛ. Θάρρει, ὠ Λυχῖνε, τούτου γε ἕνεχα, ὡς οὐ 

φαὈλόν με ὑποκριτὴν ἔξων τῆς ἀπολογίας, πειρώμενος 

διὰ βραχέων εἰπεῖν, ὡς ἂν μᾶλλον μνημονεύσαιμι. 

ΛΥΚ. Καὶ μὴν πάνυ μὲν ἔδει µοι μακρῶν τῶν λό- 
γων πρὸς οὕτω σφοδρὰν τὴν κατηγορίαν. "Όμως δὲ 
σοῦ ἕνεκα ἐπιτεμοῦμαιτὴν ἀπολογίαν. Καὶ παρ’ ἐμοῦ 
τοίνυν τάδε αὐτῃ ἀπάγγελ. λε. 

ΠΟΛ. Μηδαμᾶς, ὦ Λυχινε, ἀλλ’ ὥσπερ αὐτῆς 

ἐχεί είνης παρούσης λέγε τὸν λόγον, εἴτ᾽ ἐγὼ μιμήσομαί 
σε πρὸς αὐτήν. 

ΑΥΚ. Οὐχοῦν ἐπειδήπερ οὕτω σοι δοχκεῖ, ὦ Πολύ- 
στρατε, ἡ μὲν πάρεστι χαὶ προείρηχε δηλαδη ἐχεῖνα 
ὁπύσα σὺ παρ᾽ αὐτῆς ἀπήγγειλας, ἡμᾶς δὲ χρὴ τῶν δευ- 

τέρων λόγων ἐνάρχεσθαι. Καίΐτοι ---- οὐ γὰρ ὀκνήσω 
πρὸς σὲ εἰπεῖν ὃ πέπονθα ---- οὐχ οἵδ) ὅπως φοθερώτερόν 

μοι τὸ Ῥναμα πεποίηκας, χαὶ ὥς ὁρᾶς ἱδρῷ τε ἤδη καὶ 

δέδοικα καὶ μονονουχὶ καὶ ὁρᾶν αὐτὴν οἴομαι καὶ τὸ 
πρᾶγμα πολλήν µοι τὴν ταραχὴν ἐμπεποίηκεν. Ἂργ 

ἔομαι δ᾽ ὅμως" οὐ γὰρ οἷόν τε ἄναδ ὔναι ἤδη παρούσης. 

ΠΟΛ. Καὶ νὴ Δία πολλὴν τὴν εὐμένειαν ἐπιφαίνει 

τῷ προσώπῳ: φαιδρὰ γὰρ ὡς ὁρᾶς καὶ προσηνής: ὥστε 
θαρρῶν λέγε τὸν λόγον. 

Ίπι ΝΥΚ. Ἐγώ. σε, ὦ Ὑυναικῶν ἀρίστη, μεγάλα, 
ὥς φὴς, καὶ πέρα τοῦ μέτρου ἐπαινέσας οὐχ ὁρῷ ὅ τι 
ςηλικοῦτον ἐπήνεσα, ἡλίκον αὐτὴ σὺ τοῦτο ἐγκώμιον 
ὑπὲρ σεαυτῆς ἐξ ενήνοχας τὴν πβὸς τὸ θεῖον τιμὴν ἓν 

με γάλῳ τιθεµένη" σ/εδὸν Ὑὰρ ἁπάντων τοῦτο μείζον ὧν 
εἴ ἔρηχα περὶ σοῦ, καὶ συγγνώμη; εἰ μὴ καὶ ταύτην σοι 

προσέγραψα τὴν εἰχόνα ὑπ᾽ ἀγνοίας | µε διαλαθοῦσαν" οὐ 

γὰρ ἂν ἄλλην πρὸ αὐτῆς ἐγραψάμην. Ὥστε ταύτῃ γε 
.. σι, 

.) ὐγ ὅπως ὑπερθάλλεσ σθαι τοὺς ἐπαίνους, ἀλλὰ πολὺ κα- 

Σχόπει ν ταθεέστερόν µοι δοκῶ τῆς ἀξίας εἰρηκέναι. 
γοῦν ἡλίκον τοῦτο παρέλιπον, ἆ ὡς παμμέγεβες εἲς ἐπίδει- 

ἔιν τρόπου χρηστοῦ χαὶ Ἰνώμης ὀρθῆς' ὡς ὅσοι τὸ θεῖον 
μὴ ἐν παρέργῳ σέθουσιν, οὗτοι καὶ τὰ πρὸς ἀνθρώπους 
ἄριστοι ἂν εἶεν. Ὥστε εἰ πάντως μεταχοσμῆσαι δέοι 
τὸν λόγον καὶ τὸ ἄγαλμα ἐπανορθώσασβαι, ἀφελεῖν μὲν 

οὐκ ἄν τι τολιήσαιµι αὐτοῦ, προσθήσω δὲ καὶ τοῦτο ὥς 
τινα χεφαλὴν. τοῦ παντὸς ἔργου καὶ χορυφήν. Ἐτ) 

ἐκείνῳ μέντοι καὶ πάνυ πολλήν σοι εἰδέναι τὴν γάριν 

ὁμολογῶ: ἐμοῦ γὰρ ἐπαινέσαντος τοῦ σοῦ τρόπου τὸ 
µέτριον καὶ ὅτι μηδὲν ὑπερπετὲς μηδὲ τύφου μεστὸν 
Ενεποίησέ σοι ὃ παρὼν ὄγχος τῶν πραγμάτων, σὺ τὰ 
τοιαῦτα αἰτιασαμένη τοῦ λόγου ἐπιστώσω τοῦ ἐπαίνου 
τὴν ἀλήθειαν: τὸ γὰρ μὴ προσαρµόζειν τὰ τοιαῦτα τῶν 

ἐγκωμίων, ἀλλ αἰδεῖσθαι ἐπ᾽ αὐτοῖς καὶ µείζω Ἀ κατὰ 

σὲ εἶναι λέγειν, µετρίας καὶ δημοτικῆς τος διανοίας 

δεῖγμά ἐστι. Ἠλὴν ἀλλὰ ἐς ὅσονπερ ἂν πρὸς τὸ ἐπαι- 

ΕΌΘΙΑΝΟΕ. Ἱ. 
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16. ἘΥΟ. Αί Πα πιο]εςίππη, Ῥο]γείταία, αποᾶ ποπ Ί]α 
Ῥγῶβεπία Ἠαβεβο ογαίἴοποπη : Ίοησο οηίπι 5ἱο 6556ἱ Πηο]ίης. 
{4Π1 Ύ6ΓΟ ηθεθς»ε ε5ί Ρε; παΠζα{1Π1 «αΙΙ54ΠΗ ἀἴσογο,. Ὑδγιπι 

5ἱ ἴα]ῖς πηί αἆ Ἠ]απη Ἰπιογηπηοῖας [αθεῖς, απα]ίς αὐ. Π]α ο 

πιο β]ςίϊ, Ίαεεγε αἴθαπῃ αιιάθβο. 

ΡΟΣ. Βοπο αΠΙπΙΟ θείο, απαπίππῃ αἆ Ἠος, Τμγοῖπος πες 

απίπη π]α]άπῃ π]θ ἀε[οης]οπίς ἔπαρ αριιᾷ Π]]ατη αοίοτεπα ΠαΏθβῖς, 

5ἱ γαν]ΐθι ἀϊορις 5ίπάθας., ατιο Γαοῖ]τας πισπιοτία εοπαρ]εσίαν. 

ΕΥΟ. Αιααϊ Ιοηβϊβείπια ΙΙΙ ογα{ἴοπε ορΗ5 οταί, αἀγειςιας 

γεΠεπιθηίθπα αἆθο αοοαΣα[ἴοπεπη. Ὑοδυυπιίαπιθη {πᾶ οαδα 

ἵπ οοπηρεπάἴππη Πξέαπα ἀδ[εηδΙοΠΕΙΙ. Α. πια ἰαίίαν ἰδία ΠΠ 

τεπιποία. 

ΡΟ. Νεππασυαπα, Ἠγοίηθ: 5εὰ {απαιαπα Π]α ργςθπία 

Ἰαῦε ογα{Ιοπεπη : Μπα οσο αριιά Πϊαπι {6 ΙΠΙαΡΟΓ. 

1ΥΟ. Τβῖίας, απαπάο Τα ΠΡ] γάείας, Ῥο]γδίταία, ἵρσα [8ηι 

αἀε»ί, εἰ τος ἀῑχῖί πΙπΙγαπα (παοππασπθ {α αὐ Ίρδα ΠΠ 

ΤΟΠΙΠΟΙΑΡΙΙ : Πος απίοπι ορογίοί αἱίογο ]απ Ίοσο ἀῑσετα ΠΠοῖ- 

Ρεῦθ.  Οπαπ(ιαΠΙ (πθπο δηίπ ἀἰσοτε αριᾶ {6 Ρῖρεί, απἷά 
πηῖ αοοἰἀοτῖ() (ογηρήας πι! ποςοῖο απα τα(ῖοπθ Ίος Πθ- 

ποϊἴαπη το ἀΙάΙςί!: απο, τί νίάες, 5πάο Ίαπα, οἱ ρογϊπιαῖ, 

ας αη{απη ΠΟΠ Υ]άεγο οίίαπη ἵρσαπα ΠΗΜΙ ΥΙάθος, πππ]απιαιθ 
πημῖ Ῥετίατβαίίοποπα Ἠσο πες ορ]αοΙ. Ὑεταπιίαπιεη ΠΠοῖ- 

Ρίαπα; Παπ 5Ηάπ6θτθ πἹα, Ίρεα Ίαπ1 Ῥγῶ5επίς, ΠΟΠ οδί ἵῃ- 

ἴεβτΗΠη. 

ΡΟΙ,. Λο πιπ]ίαπα, Ἱία πιο Φαρίίος, Ῥεπεγο]επίίατη Ίρ5ο 

νυ]ία ρτα" 56 [οτί : Ἠ]ατῖς επία, αἱ γἰάες, αἳ Ρτορίέϊα εςί. 

Τίαφιε Πάεπίογ ογα(ἴοηθπα Παβθ. 

17. ΤΟ. Ἐδο ία, πππ]θγαπι ργςἰαπ{ἰςΣίπια, άΗ1Π1 γεῖις- 

πιρηίου, αἱ αἲξ, εἰ πίτα πιοάπῃ Ἰαπάαγετίπα, ΠΟΠ τίάεο πα 

ἵπ το Ιαπάανοτίπι {απίαπι, απαπίαπη Ίρεα ἆα {ο ργοοπίσπα 

Ἠ]αά Ῥτοία]]ςῖ, αοὰ ππασπῖΙ αάθο [α0ἱ5 ΠΟΠΟΓΕΙΙ πυη]ηϊς. 

Ῥνορε επίπι Π]5 απ 4ε {6 ἀῑκί οπιπίΌιας Ἠ]ιά π]α]α5 οδί : 

οἱ γεπῖα πηϊμί ἀεροίαγ, 5ἱ ποη Παπο 4ποσαα ΠΡί Ιπιαβίπεπα 

ἀορῖηχϊ, σπα Ρτορίει Ισποταπ/ίαπα πηο ΓΠασεπέ : πθαιε οΠῖπα 

αΠαπα απο ἴ]απα Ρἰπχίδδοπη. Πασιο Ίας απἶάεπα Ρατίε αἆθο 

ΠΟΠ εχοθδδίς5ο πιού απ 1π Ἰαπάαπάο παηῖ νῖάεος, π{ Ρος 

πηπ]ίο {οπαῖας 4παπα Ῥτο ἀσηϊίαία ἀῑχονίπι. Οοηδίάετα Ιρῖ- 

αν απαπίαπα ου 5ἳ{ αποά ργαεγηιϊςί, άπαΠὰ ΙΠΙΠΙΘΗΣΗΠΙ αἆ 

Ῥοπἱ πιοτῖς αἱ τεοῖ απϊπιϊ ἀεπιοηςίταίίοηθπι; απαίεπις, απῖ- 

οππ(πο ἀῑπίπαπα ΠΙΠΙΕΠ ποπ οὐ/ίεν οο]απί, Πάεπι ο[ἵαιη αᾱ- 

ΥθΓ5Ι15 Ιοπῖπας ορΙπηῖ Παοτίη{. Πασαο 5ἱ οπιπίπο τείταείατθ 

οτα[ἴοπθπα οροτίθαί οἱ 5ιπππ]ασγαπα οογτίσεγα, απἴεγγο απῖ- 

«οά Π]αά ἵαπαααπι εαραί ἰοίῖας 

οροτῖς αἴαπα γετίσοπῃ αἀ[εεθηῖπι. Ὑθγαπῃ 60 ΠοπΙΙΠε ατᾶ- 

{απα ΕΡῖ πια οἱ Ἱπασπαπα απϊάσπα, Ἠαβοτα [αΐθοτ. ΘΟὐπι 

ομίπα Π]απα απἰπα{ ἰπῖ πιοάεταίοπεπα Ἰααάαγοείπι, εἰ ποά 

ΙΙ] ἵπ {ο ΞαΡεΓΡΗΠΙ , ΠΙΕΙ (πππά πα ῥγῶ 56ης ΤΘΓΙΠΙ αΠΠΡΙΙ- 

{πάο ρτοάυχίές {α ἰαῑες οϱ. εαδας Πβε]]απα ἄεεΙδαης, γετί- 

1α1ϊ5 Πάθπα Ἰααάα[οπί Γεεῖκ, Ἐίεπῖπι ποπ τε[ΘΓγε αἆ 5ε 

{α[ία ρτωσοπία, 5εά ριάοτο Ῥτορίες θὰ εοπ[ηπαϊ, 6ἱ π]α- 

Ίοτα παπα πα. ΠΕΙ οοηγεπίαηέ ἀἴσργα, ἰά ἵρειπι ὙθίΟ ΠΙΟ: 

4εγαίῖ οἱ οἶτῆῖς απ]πηϊ «Ρδοῖπιεπ θδί.. Ὑεγιπι αμαπίο πιαμίς 

27 

ἀσπι ἆαε Ἠ]ο πμ αδίπι, 
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νεῖσθαι αὐτὸ οὕτω διακειµένη τ τνΥχ άνῃς, τοσοῦτον ἀξιω- 
τέραν ὑπερεπαινεῖσθαι ἀποφαίνεις σεαυτήν. Καὶ δε” 

εὖν ἐς τὸν τοῦ Αιογένους λόγον τ περιελήλυθέ σοι τὸ 

πρᾶγμα, ὃς ἐρομένου τινὸς» ὅπως ἄν τις ἔνδοξος Ὑένοιτο 

Εἰ δόξης, ἔφη, καταφρονήσ φαΐην Υὰρ ἂν καὶ αὐτὸς, 

εἴ τις ἔροιτό µε, Τίνες εἴσ ἅλιστα ἐπαίνου ἄξιοι; 

"Οπόσοι οδό μὴ θέλουσιν. 

18. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐξαγώνια καὶ πόρρω τοῦ 

πράγικατος. γρὴ ἀπολογήσασθαι, τουτό 

ἔστιν, ὅτι τῇ, ἐν Κνίδῳ καὶ τῇ ἐν κήποις χαὶ ρα καὶ 

Ἄθηνᾶ τὴν μορφὴν ἀναπλάττων εἴκασα" ταῦτά σοι ἔκ- 

ἔδοξε καὶ ὑπὲρ τὸν πόδα. Περὶ αὐτῶν δὴ τού- 

των ερ. Καίτοι παλαιὸς οὗτος ὁ λόγος, ἀνευθύνους 

εἶναι καὶ πονητὰς, χαὶ ρα αφέας, τοὺς δὲ ἐπαινοῦντας καὶ 
μἍλλον, οἶμαι, εἰ καὶ χαμαὶ καὶ βάδην ὥσπερ ἡμεῖς, 

ἀλλὰ μὴ ἐπὶ µέτρων φέροιντο. Ελεύθερον γάρ τι ὅ 

ἔπχινος οὐὸ ἔστιν αὐτοῦ µέτρον εἲς μέγεθος ἢ βραγύτητα 

νενομοθετηµένον, ἀλλὰ τοῦτο µόνον ἐξ ἅπαντος ὁρᾶ., 

ὅπως ὑπερθαυμάσεται καὶ ζηλωτὸν ἀποφανεῖ τὸν ἐπαι- 

γούμενον. Οὐ οὖν ταύτην ἐγὼ βαδ » μὴ καὶ σοὶ 

δόξω ἕ ὑπ) Απορίας αὐτὸ ὁρᾶν. 
᾿ ; 

19. ᾿Εχεϊνο ὃξσοί φημι, τοιαύτας ἠυῖντ 

εις, 

αὶ µά 

ἴσως 

ετρα 

ιοῦμαι 

τὰς ἀφορμὰς 

τῶν ἐπαινετικῶν τούτων λόγων εἶναι, ὡς γρὴ τὸν ἔπαι- 

νοῦντα χαὶ εἰχόσι καὶ ὁμοιώσ εσι προσχρῆοθαι, καὶ ας 

δὸν ἐν τούτῳ τὸ μέγιστόν ἐστι ν εὖ εἰκάσαι" τὸ ὃ 

μάλιστ' ἂν (Χρίνοιτο, οὐκ ἦν τις τοῖς ὁμοίοις μβθλη 

οὐδ᾽ ἣν πρὸς τὸ ὑποδεέστερον ποιῆται τὴν παράθεσιν, 

ἀλλ’ ἣν πρὸς τὸ ὑπερέγον τροσθιθάζη τὸ ἐπαι- 

νούμενον. Οἵον εἴ τις αύνα -.. εἴποι ἀλώπεκος 

εἴναι µείζω αὐτὸν Ἡ αἱλού 

Επαινεῖν εἰδέναι; Οὐκ ἃ 

λος, 
ὡς οἷον τε ττ 

ο. αρά σοι δοχεῖ ὃ τοιοῦτος 
λ. ο) 
ποι. Οὐὺ μὴν οὐὸ 

Ὃν, οἱ 2 οὕτω μεγαλι ωστὶ ἐπή 
Β 

3 
εἰ Λυκῳ 

φαΐη ἴσον αὐτὸν ὑπάρ] 

σεν. ᾽Αλλὰ ποὺ 

ὃ κύων τῷ λέοντι 

ω ήνε- δ) 

σεν 

Ὁν ή 

[5] -ϱ Ἑ, ἐπαίνου ἀποτελειται: ἣν 

ντα χαὶ μέγεθος καὶ ἆλ- ση ο 9 ν 
κ« 

κ) 
λεοντοδάµαν αὐτόν" οὗτος Ὑὰρ 9ἡ χυνὸς ἑντε ῆς ἔπαινος. 
Καὶ πάλιν εἴ τις Νίλωνα τὸν ἐκ Κρότωνος ἢ ΤΓλαῦκον 

τὸν ἐκ Καρύστ του ἢ Πολυδάμαντα ἐπαινέσαι θέλων 

ἔπειτα λέγοι ἰσμυρότερον ἕ ἔχαστον αὐτῶν Ὑυναυὸς γενέ- 

ήν. Ὡς ὃ τὸν ρίωνος. χύνα ἐπαινῶν ἔφη ποιητὴς 
. 

σθαι, οὐκ ἂν οἴει γελασθηναι αὐτὸν ἐπὶ τῇ ἀνοία τοῦ 
εν . ῃ 

γε καὶ εἰ ἐγὸς ἀνδρὸς ἔλεγεν ἀμείνω 
.νἲ ο Ελ) ΄ α 3 Εά 

οὐδὲ τοῦτο ἄπεχρησεν ἂν εἲς ἔπαινον. 
τὸν Γλαῦκον, οὐ 

: ; 
ἀνατείνασθαι ἃ ἂν αὐτῷ ἐναντίας 

πλ 

πονητὴς εὐδόκιμος 9ὲ 

τέχος: ΌὌρᾶς ὅποίοις 

Ξ μᾶλλον δὲ καὶ αὐτῶν ἐκείνων 
στα ης 1 ης 

Κα αὐτὸς ὁ Τλαῦχος ἠγανά-- 
ος 5 ρ 

οις τῶν ἀθλητῶν θεοῖς ἀντεπαινούμενος 

ύναντο Ὦ τὸν Γλαῦκον 3 τὸν πουητὴν ὡς 

τὸν ἔπαινον, ἁλλὰ εὐδοχίμουν ἄμφω 

ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων, 

κα 
τν αἱ οὗ 

ἐκ ο 
1 

σ. ετιμώντ' ἩΠ 

π ὢ ς- «8 Ὁ] ασ Ῥο 
η 

α. τῷ ἐπαινοῦντι ἄναγκαῖον, 

ΧΙ, ΥΠΕΡ ΤΟΝ ΕΙΚΟΝΩΝ. 158, 19. 1: 10ο -- «9ο 

αἆ Ίρσας. Ἰαμάο σἷο α[ῑοεία απίηιο 65, ἴαπίο {6 ἀθπποηςίγας 

φυπηηῖς Ἰαμάῖρις ἀἰρηίοτοπι. Ας ρῶπο αἲ Ἱλιά Ριοφεηίς 

ἀἰσίαπα Πρί τες ἀεγοπῖΐ, απ Ιπίεγγοσαπίε αποᾶαπη, ᾳποιηοᾶο, 

π]οτίαηα απῖς Ρο55εί εοησεααῖ, 9ἱ β]οτίαπα, Ππαυῖξ, οοπίρτη- 

5ο. ἈΝαπΙ 1ρ5ο αποσπθ, 5ἱ αἱ ας πιο σπώταί, Οἱ εαπί 

πιαχῖη]α Ἰαμά6 ἀῑσηϊ» ἀῑκνειίπαι, Οπἵ Ιααἆατῖ πηπῖπιε γο]σηί, 

18. 964 Ιξία [οτί εχίγα ΠΟΡΞΠΟΠΘΙΗ 5απῖ, εί α σαηδᾶ 5θ- 

Ἰπποία.. Ῥτο στο απίοπι ΠπΠο Ίαπι οπαξςα ἀῑεεπάα, Ἠαά 

οδί, αποά ΟπΙάία Ὑοπενί, οἱ φας» ἵπ Ηογίῖς οοΠίατ, οἱ ᾷ- 

ποπ], οἱ ΜΠΕ ΤΟΡ 5ἴπλΙΠεηα ἀῑνί, απ] ΓΟΙΤΠΩΠΗ {παπα ϱ[Πησε- 

Τ6ΠΑ : ορ πιοάπα Ποί Ῥεάεπιαιε εχοράετο γίδα 5υπί : 4ε 

λς Ισίίατ 1ρεῖς ἀῑσαπα.  Οπαπαπαπι απΠσηπα 1]αά ἀῑοίαπι 

5ί, αὐ οαΠξαίη ἀἰοσπάαια ΠΟΠ γοσαϱῖ Ροείας εἰ ρίοίοτες : 

χεταα απἰ Ἰαπάσηί, οἱἶαπα πηῖπα5, Ῥηίο, οἰδί Ἠπιῖ δἱ ϱε- 

ἀθείτὶ, π{ πος, ογα[ἴοπο, 5εὰ ΠΟΠ ρε ππείτα [εταπίατ. Τ- 

Ῥθυπη οπίπα φπἱάἀαΠῃ Ίαις οί, πες οδί ποᾶςς Πῑας αἲ πιᾶ- 

σηϊπάϊπεπα αι Εγογιίαίοπα εσυ οοης Παπίας εεά Ίου 5οἴππι 
οπηηί πιοᾶο άσε, αἱ Τῃ ςπηπια αἀπϊτα[ἴοπο ρομαί οἱ απηα]α- 
Ποπα ἀϊσηιαπα οδίεηάαἲ ευπα αἱ Ἰαπδαίας.  ΎΕΓΗΠΗ Ἰχας ΠΟΠ 

ἱποσάαπα οηππάσπα, πε εοης]Πῖ Ἱπορῖα Ίου αεετε Εί εὔαπα 
νιάεας. 

19. Αἲ Π]αά ἀῑσο, ἴαῑες ε.5ε ποῖς ἵη Ἰαά σπα 5οπΙρίοπε 

Ίουος εἰ [ογπιας., αἱ ἴς απί Ἰααᾶαί, πιασϊηῖρας εἴῖαπα ςΙπη]]- 

ιά πράξη πε πἰαίαΓ: οἱ οί [οτε ἵπ που Ἰααάαμαϊ οροΓε Πλιιᾶ 

ΠΙΑΧΙΠΙΗΠΗ, Ώθηθ οοΠραταΓθ. Ροιτο Π]αά Ώοπε 5ἷο ΠΙανίπ]Ε 

Ππάϊοείας, πο 5ἳ απῖς ρατίρας αλαι]ά εοπηρανεξ, πε(αθ 5ἳ 

αἲ νΏῖας απ]ὰ εοἸαίίοπεπη Ἰη5παῖς τεγηπη 5ἱ ααῑς αἲ αΠαπιά 

οχεο]επίῖας, απαπίαπα εἶας Πατῖ Ρροΐεςί, Π]αά ααοά Ἰαπδαίατ 

αἀπιοτοαί. Υε]αί 5ἱ ααἲς ἵπ Ἰαμάς οαηῖς ἀῑσας, Πἰαπη τα]ρο 

ΠΙΑΙΟΓΕΠΗ 6556, απ ἴε]α, παπισα]ά Ταῖς νΙάείας ΗΡΙ Ἰααάαγα 

«οἴγαῦ ΝΟΠ 5.Πε ἀῑχαιῖ. δεᾷ πεΠιθ 5ἱ Ίαρο ἀῑσαί ραγεΠὶ 

δεά αβὶ 

14 αποᾶ Ργορηιιη οδί Ἰαᾶἱς εἰβοίαγ» 5ἱ οαηῖς Ἰεοπ Ῥας 

ἀῑσαίαν οἳ πιασηΙάἶπε εἰ τοβονε. Ὁί Οτίοπίς «απεΠι Ίαι- 

Πάπα 6556, πεσιο 5ἷο π]ασπο ορεγο ἸαπάατετΙ. 

ᾖαης Ῥοεία «ΊθοπΙΠΙ ἀοπαΙζοΓεΠα » τουαγ]{ : Ἠσεο εΠΊΠΙ 54Πε 

Ρει[οσία οαηῖς Ίαις ο5ί.. Εί τδης 5ἱ απἲς ἨΠΠοπεπη ΟΓοίο- 

ηαἴεῃ., ααί άΙαποπΠη εχ Οατγσίο, απί Ῥο]γάαπιαπίοπα Ἰαπάατθ 

γΥοἱθης, ἀεῖηᾶε ἀῑσαί, ΓΟΓΙΙΟΓΕΠ πΠΙΠΙ(ΠΕΠΙΠΗΕ Π]ογαη Γαΐςςε 

ΠΙΜΠΟΓΕ, ΠΟΠ ἀθγῖςιτη Ἠ]απα Τπὶ Ῥαίας οὗ Ἰαμᾶἱς τοσογάῖαπη 

4111 δ[ἵαπη 5ἱ 1Πο0 ΠΠάΠΗ τΊγο 5αρενΙοΓΘΠΗ ε55ε ἀῑερτοί, πρ(πθ 

Ίου δαῑῖς ο55εί αἆ Ἰαπάεπι. 8εᾶ αποπιοο ]απάαν]ί 6Ιαποιπα 

ποβᾖῖς Ῥοδία, πεσιο Ῥο]αεῖς γῖπα, ἀἴεθη, ΡΓΟΙΘΗΣΗΓΑΠΙ 

αἀγογςατίας 1Πῖ ΠΠάΠΗ5, πθΠιθ ΓΟΤΤΟΙΙΗ ΑΊοππεπα Παπ ! 

γιάςπ᾽ απα]ῖνας Ἠ]απι 5 οοπηραταγει{2 Ίπιο ροίΐας Π]]ς 

ἱρεῖς ΡγαςίαπΗοΓοπα οδίοπά[ϊ. Ας πεπιε άσσος Ιπάϊσπαίας 

οδί, 5ο ργαδίάῖριας αἰμ]είαγαπα ἀῑῑς ορροςϊέαπα Ἰαυζατῖς Πθ- 

απε ΠΠ γε] 6Ιαποππη γεὶ ροοίαπι 1 φαπί, ἵσπαπανα Ἱπυρ]ε 

56 {παμε Ί]]α σεγεηίεπα; 5εᾷ ἵη σ]οτ]α ε{ Ώοπογε απΏΏο αρμᾶ 

6π0005 {πεγ6,, αἰίοι τοβοσῖς οαη σα; Ῥοεία γετο (Ηπ1 ΡΥΟΡΙΕΓ 

αἶῖα, ἔαπι Ῥνορίον Ίου ἵρ5ιπα ΠηᾶκΊπ]θ ζΓΙΩΘΗ. ΧΟΠ 6υσο αἲ. 

πηϊτατϊ, 5ἱ οἱ Ίρ5α,, εοπηρατα[ῖοπε πα 41η γε]Ισια, αποᾷ εταί 



(1, 500 -- 6ο») 

ὑψηλοτέρῳ ἐχρησάμην τῷ παραδείγματι, τοῦτο ὑπο- 
θαλόντος τοῦ λόγου. 

90. πει δὲ χαὶ χολακείας ἐπε εμνήσθης, ὅτι μὲν 

καὶ σὺ μισεῖς τοὺς κολακικοὺς, ἐππινῶ μέν σε, καὶ οὐχ. 

ἐχρῆν ἄλλως. Ἐθέλω δέ σοι διακρῖναι καὶ διορίσαι 

τό τε τοῦ ἐπαινοῦντος ἔργον καὶ τὴν τοῦ χόλχκος ὕπερ- 

θολήν. “Ὁ μὲν οὖν κόλαξ ἅτε τῆς χρείας ἕνεκα τῆς 

ἑαυτοῦ ἐπαινῶν, ἀληθείας δὲ ὀλίγην ποιούµενος τὴν 
πρόνοιαν, ἅπαντα ὑπερεπαινεῖν οἴεται δεῖν, ἐπιψευδό- 

µενος καὶ προστιθεὶς παρ αὑτοῦ τὰ πλείω, ὡς μὴ ἂν 

ὀκνῆσαι χαὶ τὸν «Θεροίτην εὐμορφότερον ἀποφῆναι τοῦ 

ος χαὶ τὸν Νέστορα φάναι τῶν ἐπὶ Ἴλιον ' στρα- 

τευσάντων τὸν νεώτατον εἶναι" διοµόσαιτο δ ἂν καὶ 
τὸν Κροίσου παῖδα ὀξυηκοώτερον εἶναι τοῦ Μελάμπο- 
ὃος καὶ τὸν Φινέα ὀξύτερον δεδορχέναι τοῦ Λυγχέως, 

ἤνπερ µόνον χερδᾶναί τι ἐλπίση ἐπὶ τῷ Ψεύσματι. ὍὉ 

δε Ἡ8 αὐτὸ τοῦτο ἐπαινῶν οὐχ ὅπως οὐδ ἂν ψΨεύσαιτό 

τι Ἄ προσθείη τῶν μηδὲ ὅλως προσόντων, τὰ δ᾽ ὑπάρ- 

γοντα αὐτῷ φύσει ἀγαθὰ κἂν μὴ πάνυ μεγάλα Ἡ, πα- 

ραλαδὼν ἑ ἐπηύξησε χαὶ μείζω ἅ ἀπέφηνε" χαὶ τολμήσειεν 

ἂν εἰπεῖν, ἵππον ἐπαινέσαι θέλων φύσει κοῦφον ὧν 

ἴσμεν ζῴων καὶ δρομικὸν, ὅτι 

5 
3 
Ε 

"Άχρον ἐπ᾽ ἀνθερίκων καρπὸν θέεν οὐδὲ κατέχλα. 

χαὶ πάλιν οὐκ ἂν ὀχνήσειε φάναι « ἀελλοπόδων δρόμον 
ἵππων.» Καὶἡ ἂν οἰχίαν ἐπαινῆ καλὴν καὶ ἄριστα χατε- 
σκευασµένην, εἴποι ἂν, 

Ῥηνός που τοιήδε Υ᾿ ᾿Ολυμπίου ἔνδοθεν αὐλή. 

Ὁ δὲ κόλαξ τοῦτο τὸ ἔπος κἂν περὶ τῆς συθώτου καλύ- 

θης εἴποι, εἰ µόνον τι τς τοῦ συθώτου λαθεῖν ἐλ-- 

πίσειεν' ὅπου Κύναιθος ὃ Δημητρίου τοῦ Πολιορκητοῦ 

χόλαξ ἁπάντων αὐτῷ τῶν πρὸς τὴν κολαχείαν χατανα- 

λωμένων ἐπήνειὑπὸ βηχὸς ἐνοχλούμενον τὸν Δημήτριον, 
ὅτι ἐμμελῶς ἐχρέμπτετο. 

21. Οὐ µόνον δὲ τοῦτο ἑκατέρου αὐτῶν γνώρισµά 

ἐστι. τὸ τοὺς μὲν κόλαχκας οὐκ ὀχνεῖν καὶ Ψεύδεσθαι τοῦ 

γαρίσασθαι ἕνεκα τοῖς ἐπαινουμένοις, ἐξαίρειν δὲ τοὺς 

ἐπαινοῦντας τὰ ὑπάρχοντα πειρᾶσθαι: ἀλλὰ κάχείνῳ 

οὗ σμικρῷ διαλλάττουσιν, ὅτι οἳ μὲν κόλαχες, ἐφ᾽ 
ὅσον οἷόν τε αὐτοῖς, γρῶνται ταῖς ὑπερθολαῖς, οἱ ἐπαι- 

νοῦντες δὲ καὶ ἐν αὐταῖς ταύταις σωφρονοῦσι καὶ ἐντὸς 

τῶν ὅρων µένουσι. Τατά σοι ἀπὸ πολλῶν ὀλίγα χο- 

λακείας καὶ ἐπαίνου ἀληθοὺς δείγµατα, ὡς μὴ πάντας 

ὑποπτεύῃς τοὺς ἐπαινοῦντας, ἀλλὰ διαχρίνης καὶ πα- 

βαματρης τῷ οἰκείῳ μέτρῳ ἑκάτερον. 

οι φόρ οὖν, εἰ δοχεῖ ’ πρόσαγε τοῖς ὑπ ἐμοῦ εἴρη- 
μένοις τοὺς Χανόνας ἅμφ φοτέρους . ὥς μάθῃς εἴτε τούτῳ 
εἴτ᾽ ἐκείνῳ ἐοίκασιν ἐγὼ γὰρ εἰ µέν τινα ἄμορφον 
οὖσαν ἔφ φην τῷ ἐν Ννίδῳ ἀγάλματι ὁμοίαν, γόης ἂν 
καὶ τοῦ Κυναίθου ο λαχὐώτ τερος ὄντως νομιζοίµην: εἰ 

τοιαύτην ὑπάρχουσαν οἵαν πάντες ἴσασιν, οὗ πάνυ 
ἐκ πολλοῦ ὃ διαστήματος ην τὸ τόλµηµα. 

29. Ταχ ἂν οὖν φαΐης, μᾶλλον δὲ Ίδη εἴρηκας, 
ἐπαινεῖν μέν σοι ἐς τὸ χάλλος ἐφείσθω: ἀνεπίφ θονον 

ΧΙ. ΡΑΟ ΙΜΑΑΙΝΙΡΟΣ. 20-25. 419 

Ἰαμάσ{ατο ἨΠθεεβκα η, ΕΧΕΙΠΡΙΟ αξας 5ΗΠι αἰίίογα, ταί]ομθ 

Ίου ἔρδα 5α)ῇἱοιοηίο. 

20. Οπαπάσηπἱά σπα απίεπα αάπ]α(ἰοηῖς ΠποΠ{ΙοΠΕΠΗ Γοοῖςιῖ; 

αποᾷ οᾷ[ο Ίπαρες αἀμ]αίογες, Ἰαιάο {6 οᾳπἱάσπα, πθ(πο αι 

ορογίσραί... Ὑο]ο απἴθηι ΠΡΙ Ίαπα 4ἴδοσγπογθ ασ [πίτα {1Πι 

Ἰαπάσπ{ΐ5 ορια, έαπι αάπ]αίοχῖς οχορεδιπη.  Ααπαίου Ἰσίαι, 

απἱρρε απ δι ἱρείας π(ΠΠίαἶς οαξα Ἰαμάᾶεί, γου(αιῖς απ 
ἴομι ραγναπα αἀπιοάμπι οπΓαπη αβοαί, αργα Πιο. Ἰαι- 
4απάα ορηδοί οπηπία» πιεη[ῖθυς Ρ]ατίπια ας ἆς «ιο αἀάθις ρ 
π{ ποσα Τηθυκίίοη ΛολΙε ρα]οἸιείοοπι ῥγοπποῖατο ρίσνο- 
ἴπν, οἱ Νοξίογεπα ἀῑσαί 6ογπη, απϊ αἲ Ἠίαπη Ρασπατιηί, νηὰ- 
Χίπι ]4ΎθΠεΠη Πἱ5δο : [ηγαγοτΐ απ{οπη οἴἴαπι Ογῶςί ΠΠΙΠΗΙ 
απάίτε αομῄίας Με]απηροᾶα, εἰ Ῥ]ήποιηι αοπῖας «6ΓΠΟΓΟ 
0805 πιοῦο Ἰαοι][ασετε αἰἴηπ]ᾶ πιεπάαοῖο πο δΡογοῖ, Αί 
α]ίου, φαἳ Ἰὰ ρδαηα. πδαπα [αοῖί, αἱ Ἰαμάεί, πο Π]ε αἱ ἄθια 
ἵ5 οδί αἱ πηοπίίαίας απἰσαπαπη γοὶ αἀᾶαξ 6ογΠ., σπα ρ]απα 
ποπ αἀδιηίς 5εᾷ απ παίατα Πί Όοπα Ἰηδιπί, θ[ἴαμηςί ΠΟΠ 
ηἰηιῖς ππασπα [αερῖηί, σα φΗπη({, απσοί οἱ Γιος ππα]ονα, Εί 
ας]! Πο ἀΐεενα, (παΠ1 ο/ΠΠΠΙ Ἰαμάατο νι]{, Ίαγοπῃ Ἱπίοι οἩ 

απ ΠογΊη]ης απηλα]ία οἱ αἆ οΠΥδΙΠΙ αρίΗΠΗ, 

Ῥ6υ 5ΙΠΊΠΊά5 οπγγαί πο σας οοπ[]ησαί απϊδία : 

οἳ τήδη5 πο ἀπβίξεί ἀἴσενα « Ρτοζσροά τη ΕΠΓΙΠΙ οΠ11ο- 
τα]. Ε{ 5ἳ 4οΠλάΠ ]απάεί ρπ]οἨταπη οἱ ορίπιο αφ ἱβσαίαιη, 
αῑσαί : 

Τα]15 πΙπῖταπι 1ονῖς Ιπίας τορῖα ΟΙγτηρί, 

Αἱ αἁπ]αίου Ώππο γοςαπη οαπα 4ο φαρ]οἳ {ησυγίο ἀῑσαί,, οἳ 

πποᾷο ασείρετο αἰφπ]ᾷ α 5αβα]οο δρετες : απππα Ογησίμης 

Ῥομοτοσία» Ώειπείπῇῖ αἀπ]αίου, ουηηίρια5 αάπ]απα! γαὔοπῖρας, 

51Ρἱ οοηδηα(]ς, Ιαμάαγογ]έ γεχαίηα α {ηςςὶ Ώθηιαίσίπη, ποᾶ 
πιο μ]αία φογθατεί. 

21. ΟΠ 8Ο]ΗΠ1 απ{επα Ἠῖο π{πίπδᾳπε σοποτῖς εματασίευ οδί;, 
αποά αἀμ]αίογος ποπ. ἀπρίίαηί οἴἶαπι πιοπΗτ] ἵη στα[ἵαπῃ 60- 
τΙΠὰ 4105 Ἰαπάαπίς Ἰαιάαίοτος απίσπη οχ{οΠσγο «(πᾶθηέ σπα 
ἁἀδαπί : ΥοΡΙΠΙ [αμα Π]α Το ΠΟΠ Ῥαϊνα ἀῑδίαηί, απο α”ι- 
Ἰα[ογος απαπίπ Ῥοδιπί ἰηπίας Ἡγροιροίίς, Ἰαμάαίογος 
απἴοια Τη μὶς Τρείς 4ποηαο ςοβηῖ διπέ οί Ἱπίνα {δγπηίηος 5ο 
οοπΗ παπί. Ἠωο ΠΡῖ Ῥασσα 4 π]ίῖς απίο αἀπ]α(ἰοηὶς ας 
νεγ Ἰαμαῖς ερεοϊηῖπα, πο ΟΠΊΠ65 οιηπῖπο Ἰαπζαπίος ΙΗ5Ρ6: 
οἱο5 Ἠαβθας, 5εᾷ π{ ἀἴδοενπας οἱ 5ια π{γαπι(αθ ΠιΘηΣΙΓᾶ Π]θ- 
Πατ15, 

22. Αρα Ἱρίατ, 5ἳ γἱάδίας, αἀπιονε Ἠς, απσ» ἀῑσία α πιο 
ευη{, Τεσπ]απα πίταπιαιθ, α{ γίάθας 

ΠἰαΠΙ. 
» Ἠπῖσπα απ ΠΠ 60ΠΥθ- 

Ε{επῖπι 5ἱ ἀε[ουππεπα απαπᾶαΠα δἰαίαας σπἰᾶϊω ἀῑκὶς- 
56η βἱπηΙ]ομη, ΙΠιροδίογ δαπα, οἱ ΟγΠα:{Πο Ίρςο πιασί5 αἀπ]αίου 
γοο Ἰαβογου : 5ἱ ΥΓο [αἴθπα, απαΙθιῃ ΟΠΊΠ6ς ἨΟΤΗΠ{, ΠΟΠ 
88Π6 π]ασηϊ Π]α απδης Ιπίθγνα]{ βιογτ. 

203. ΑΙ [οτία Ίαπι ἀῑχοιῖς, απἴη Ίαπι ἀῑχίςίῖ, Ἰαπᾶατο απῖ- 
επι Ῥυ]ομγϊαά1πίς ποπαίπα ΕΠΙ Ῥουηιίςσιη ο5ίο : ΥθΓΙΠΙ 

37. 



420 ΧΙ, ΥΠΙΡ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ. 

μέντοι ποιήσασθαι τὸν. ἔπαινον ἐχρῆν ἀλλὰ μὴ θεαῖς 

ἀπεικάζειν ἄνθρωπον οὖσαν. ἘΕγὼ δὲ --- ἤδη γάρ µε 

προάξεται τἀληθὲς εἰπεῖν ---- οὐ θεαῖς σε, ὦ βελτίστη, 

εἴκασα, πεχ των δ) ἀγαθῶν δηµιουργήµασι λίθου καὶ 

χαλκοῦ ἐλέφαντος πεποιηµένοις. Τὰ δὲ ὑπ᾿ ἀνθρώ- 

πων γεγενημένα οὐκ ἀσεθὲς οἶμαι ἀνθρώποις εἰκάζειν' 

ἐκτὸς εἰ μὴ σὺ τοῦτο εἶναι τὴν Ἀθηνᾶν ὑπείληφας τὸ 

ὑπὸ Φειδίου πεπλασμένον ἢ τοῦτο τὴν οὐρανίαν Ἄφρο- 

δίτην , ὃ ἐποίησε Πραξιτέλης ἐν ἐν Κνίδῳ οὐ πάνυ πολλῶν 

ἐτῶν. Ἀλλ' ὅρα μὴ ἄσεμνον ἤ τὰ, τοιαῦτα περὶ θεῶν 

δοξάζειν, ὧν τάς γε "ἄληθεῖς εἰκόνας ἀνεφίκτους εἶναι 

ἀνθρωπίνῃ μιμήσει ἔγωγε ὑπολαμθάνω. 

94. Εἰ δὲ καὶ ὅτι μάλιστά σε αὐταῖς ἐκείναις εἴκασα, 

οὐκ ἐμὸν τοῦτο οὐδὲ ἐγὼ πρῶτος ταύτην ἐτεμόμην τὴν 

ὁδὸν, ἀλλὰ πολλοὶ καὶ ἀγαθοὶ, ποιηταὶ, καὶ μάλιστα ὁ 

πολίτης δ σὸς Ὅμηρος, ὃν καὶ νῦν Δναθιθάσομαισυνα- 

Ἱορεύσονεά μοι, ἢ οὐδεμία μηχανὴ μὴ οὐχὶ καὶ αὐτὸν 

σὺν ἐμοὶ ἁλῶναι. Ἐρήσομαι τοίνυν αὐτὸν, μᾶλλον δὲ 

σὲ ὑπὲρ αὐτοῦ --- καὶ γὰρ διαμνημονεύεις εὖ ποιοῦσα τὰ 

χαριέστατα τῶν ἐρραψῳδημένων αὐτῷ ----τί σοι ἐκεῖνος 

δοχεῖ, ὁπόταν . περὶ τῆς αἰχμαλώτου λέγη τῆς Βρισηϊ- 

δος, ὅτι ο. Ἀφροδίτῃ ἴκέλη ἐπένθει τὸν Πάτροχλον" 

εἶτα μετὰ μικρὸν, ὥς οὐγ. ἱκανὸν εἰ µόνῃ τῃ Ἀφροδίτη 

ἐοικυῖα ἔσται, 

Εἶπε δ᾽ ἄρα --- φησί --- Κλαίονσα γυνὴ εἰκνῖα θεῇσιν. 

οὉπόταν οὖν τὰ τοιαῦτα λέγη, μισεῖς κἀκεῖνον, καὶ 
ἀπορρίπτεις τὸ βιθλίον, ἃ 3 δίδως αὐτῷ ἐλευθεριάζειν. ἐν 

τῷ ἐπαίνῳ; ἀλλὰ κἂν σὺ μὴ δῷς, ὁ ὅ Υε᾽ τοσόῦτος αἰὼν 
δέδωχεν, οὐδ ἔστιν ὅστις αὐτὸν ἐπὶ τούτῳ ἠτιάσατο, 
οὐδὲ ὅ µαστίξαι τολµήσας αὐτοῦ τὴν εἰκόνα οὐδ' ὃ τὰ 

γόθα ἐπισημ.ηνάμενος τῶν ἐπῶν ἐν τῇ παραγραφῃ τῶν 

ὀθελῶν. Ἠἴτα ἐκείνῳ μὲν ἐφεθήσεται βάρθαρον γυ- 
ναῖκα, καὶ ταῦτα χλάουσαν, τῇ χρυση Ἀφροδίτη εἰ- 
κάσαι, ἐγὼ δὲ, ἵνα μὴ τὸ κάλλος εἴπω, διότι μι ἀνέχη 

ἀκούουσα, οὐχ. ἂν παραθάλλοιμι θεῶν εἰχόσι γυναῖκα 
φαιδρὰν καὶ μειδιῶσαν τὰ πολλὰ, ὅπερ θεοῖς ὅμοιον 

ἄνθρωποι ἔχουσιν; 5 

95. ᾿Ἐπὶ μέν γε τοῦ "Ἄγαμέμνονος δρα ὅσην αὐτὸς 

φειδὼ ἔπο οιήσατο τῶν θεῶν καὶ ὡς ἐταμιεύσατο τὰς εἷ- 
κόνας ἐς τὸ σύμμετρον, ὣς ὄμματα | μέν φησι καὶ χε-- 
φαλὴν ἴκελον αὐτὸν εἶναι τῷ Διὶ, τῷ Ἆρε δὲ τὴν ζώ-- 

ην, στέρνον δὲ τῷ Ποσειδῶνι, δίαιρῶν τὸν ἄνθρωπον 

χατὰ µέλη πρὸς: τοσούτων θεῶν εἰκόνας" καὶ αὐ πάλιν 

βροτολοιγῷ ρεί φησιν ὅμοιον εἶναι καὶ ἄλλον ἄλλῳ, 
θεοειδῃ τὸν Φρύγα τὸν Πριάμου, καὶ θεοείχελον πολ-- 
λάχκις τὸν Πηλέως. Ἀλλὰ ἐπάνειμι αὖθις ἐπὶ τὰ γυ- 

ναιχεῖα τῶν παραδειγµάτων" ἀχούεις γὰρ δή που αὐτοῦ 

λέγοντος, 

᾿Αρτέμιδι Ἰκέλη Πὲ χρνυσέῃ Αφροδίτη, 

χαὶ 

Οἵη δ’ Ἄρτεμις εἷσι κατ' οὔρεος. 

κο αν ας 
268, Οὐ μόνον δὲ τοὺς ἀνθρώπους αὐτοὺς θεοῖς ἄπει- 

94 --- 26. (1, 505, συ1) 

Ἱην]άϊα ποῦ ορποχίαπι οροτίθραί ἸαπάαΠοποΠι [ασθυς, Που 

καἰπηί]οπι ἀθαβιις ἀϊσστο Ποππίπδπῃ. Ὑσίπη εΡο (1απη. οΡΊΠι 

1ρδυΠ1 πηα γεγαπα αἆ 5ε ἀἰοοπάνπα ἹηνΙίαρ]ς) ποη ῥγο[θοίο 

4εαβας, ο ργδίαπ[ἰδδίπια, πιει ἀῑκί {6, 5οᾷ Ώοπογιε 

αγιῄουπι ορεΓῖρις, 6 Ἰαρίάς, αἱ ὤγα, ναὶ οΏοτο [αΏγο[αςίής, 

Ου απίθῃ [ασία 5υπί αἲ Ποπηϊπίρας, θα ςἰπϊ]ία Ποπαϊηίρης, 

ἀϊοθια, Ποῦ ραίο ἱπρίαπα : Πη]ςῖ [ογίθ ου ἴα Μίποιναπι 

οχ]δήπιας, ααοὰ οδί ο[Ποίαπι α Ῥμ]άία, ααί Π]πά οΦ]ερίεπι 

Ύεπεγεπα, αποά ἵπ ΟπΙάο [εοῖί Ῥναχίίε]ες αηπῖς Ῥοδί Ώοη 

Ἱία ΠΙΗ]Η5,  Βο6ά γἱάς πε ΠΟΠ 5αἲῖς συάνθ 5ἱ{ {αῑῖα ἆς ἀῑῑς. 

5εη/να, απογπΙ γεγᾶς Ἱπιασίηος 5αρνγα Ἠππαπαπη Ἰπη{α- 

ΠΟΠΕΠΙ 6556 Ροδίΐα5, οι αἱάσπα ατβΙ(του, 

94. 9 Ὑοτο γε] πιαχίπιο 115 1ρδῖς ἆσαβρας φἰππ]οπῃ {6 

ἀῑχίδδθπῃ, ΠΟΠ ΠΊΘΙΠΗ Ιδίιο ο55δί, παεσιο ργίπηα5 65ο Ιδίαπι 

γίαπ ΞθΟΠΊΞΣΕΠΙ; 564 [αογηπί Ίου πι]! ασ Ὀοπί Ρροεία, δὲ 

πΙαχΙπιο οἶγίς Ἠ]6 ές Ἠοπ]θΓ5, 416π1 ηπο εἴίαπα οχοΙἴαβο 

αἀγοσαίαπα πημΙ, απί Παρ ποπ Ροίοδί σπίπ 1ρ5ε ἨΙΘΕΙΠΗ 

ἀαπηπείαγ. Τπ{ειτοραβο Ιοίία Ἰαπα, Ρο[ἵμ5 τοτο {6 Ρο ἴ]ο 

(πιεπη]ηϊςῖ οηΊπα, ἵπ απο Ῥοπο [αοῖς, γοηηδ[ϊςδίπια ααθγῖς 

ας οαγπηΙπΠ1), απ]ά ἆᾳ 1ο ΜΟΙ γἰάείατ, παπι 4ο οαρίίνα 

αῑσΙέ Ῥηϊδοίάςα, απγοῦ 6απῃ Ὑεπονί 5ἰπιί]επῃ ]αχῖςσςεε πιοΓίθι 

Ραΐτοσ] : ἴππι ραμ]]ο μοδί, απαδί ΠΟΠ. δαΐΐς [οτεί 5ί 5οἱϊ 

αἰπη]ϊς Ὑοπογί 5ἳέ, 

Ρίο [αἴασ (πα 1) Ἰαοτίπιαης Ρατ 5αποῖῖς Γεπιῖπα ἀῑνϊς. 

Οσα Ἱρίίαγ ἀῑοΙέ (αμα, οὐ[δίπε ἵρδίπα 4ποππο, εί αὐ]ίοῖς 

Ἰρναπα, απ ας 11, αἱ Πρεγίαία 1μ Ἰαπάαπᾶο αἰαίαγὸ Ὑεγαπι 

οἱδῖ {ὰ οι. ἀοάστῖς, ἰαπίαπη οογίο «Υυτη 11 ἀθάΙί, πος οδί 

απῖ ος ]απη ποπηῖπε ασοιδαγοιέ, πε ἰδίο φαἴάεπα αα1 Πασο]]ής 

οσράθτο ςἰαίπαπη ἱρδίας αὐδας οδί, πεαπε απῖ ορε]ῖς α5οτῖ- 

Ῥομάἱ5. 5αρροδίΗ ος Πλας γοιδας ποἰανΙί. Ὠοϊπάα Ἰίο 

απἶάεπα Ποσρίίέ, ὈαιῬαταπη ΠΙΠΊΙΘΓΘΠΑ, Θ4ΠΙ416 Ρ]ογαπίειη, 

πο Ὑεπογί ἀἴσργο 5ΙΠΙΙΙΕΠΙ : 65Ο Υοτο,, πο ἆ4θ ρι]εή πάτε 

ἀῑσαπα, αποπίαπι ἆθ Ίαο απά]γο ΠΟΠ 5Η5{ΠΕ5, ΠΟΠ οΟΠΙΡΔΓΕΙΗ 

εἰααῖς ἀθαγΙὴ. ΠΙΙΠΙΕΓΕΠΑ Ἰορίῖ γη]έας εἰ Ῥρ]εγαπη(αο εαλτ]- 

ἀθπίεια, αποά 4δογαη 5ἱπιῖ]α λα βθεπί Πομηίπος 5 

90. Υετιπῃ Ιπ ΑΡΑΠΙΕΙΙΠΟΠΕ γἱάε (παπι ἀ5 {ρ5ε Ῥοροι- 

εαηῖέ, οἵ απαπα Π]ογαπῃ Ἱπιασίπες Ργορογ/ῖοηθ απα ατα ἀἱδρειι- 

φαί, ααἲ οομ]ς απἰάσπι οἱ οαρῖίε ἰπ]επη ουπι ἀῑσαί ου, 

ααοά αἆ Ῥαίσυπι απίσπα, Μαγϊ, αο Ῥεοίας Νερίαπο, η δα 

ἨοπαίπθΠη πποπιΏγα ἀἰγίάθης Ῥγο {οίϊάδπα ἀεογαπη Πππαρίηίρης. 

Ας τῖδς Ποπηϊοίᾶας Ματίῖ 5Ιπ]θπη αἲί 6556, εἰ αι αἰῑῖ., 

ἀαῖ δρεοῖο ΡΙΙγσεπ Ῥπαηϊ, ἀοὶ 5ἰπι]οπι 56ρε παπι Ῥ6- 

1εῖ. 864 τεᾷθο γΙήδΗ5 αἆ εχεπηρ]α πππΠερνία. Αιάϊς επῖπι 

8.πο Π]απι ἀορηίοιη, 

Ρίαπρ ἰπη]]ϊς, να] ας Ὑεπας ααγοα είς, 

εί 

Ομα]ῖς Ῥίαπα ἵη πιοπ[ῖρας θγγαί. 

90. Νο 5οΙπη. αιίοπη 1ρ5ο5 Ποπηίηος 5. Πας]! εἴπῆθες 



αλλὰ καὶ τὴν Ενφό όρου χόμην ταῖς Χάρισιν 
σας 

ἀπείκασε, καὶ ταῦτα αἵματι δεδευµένην. Καὶ ὅλως 
. -- μ 

ποσαῦτά ἐστι τὰ τοιαῦτα, ὥς ο ἐν εἶναι µέρος τῆς 
- / 

ποιήσεως, ὃ μὴ ταῖς θείαις εἰκόσι διακεκόσµηται. 
- » - να 

Ὥστε ἢ κἀχεῖνα ἐξαληλίφθω, ἢ καὶ ἡμῖν τὰ ὅμοια 
λ . / Ἆ 

τολιᾶν ἐφείσθω. Οὕτω δὲ τὸ κατὰ τὰς εἰκόνας χχὶ : : 
’ 3 / / 3 4 . σ 3 Δ ολ) 

τὰς ὁμοιώσεις ἀνεύθυνόν ἐστιν. πε Όμηρος καὶ τὰς 
Υ αι -. ας. πε Ἡ 

θεὰς αὐτὰς οὐχ ὤχνησεν ἀπὸ τῶν ἐλαττόνων ἐπαινέσαι 

τοὺς Ἰοῦν τῆς Ὃ λος τοῖς τῶν να εἴκασεν" 

ή 

δν» ο 

ῃ 
μὲν γὰρ λα, τίς σος. ο.  ν 

στον τῇ Οικήρου ποιήσει πόσα 

97. Καΐτοι τὰ μὲν τῆς μορφῆς ἐ ἔτ 

τις θεῷ ἐοικέναι λέγεται: ἀλλὰ τὰς προ 

ἐμιμήσαντο τὰς τῶν θεῶν οείσων καὶ Ἡναι- 

στίωνες κ καὶ Ῥήνωνες καὶ Ποσειδώνιοι καὶ Ἑρμαϊοιπροσ- 

αγορευόµενοι; Λητὼ δὲ Ἱννή τις ἐγένετο Ἐθαγόρου τοῦ 

Κυπρίων { βασιλέως, καὶ ὅμως οὐκ 1 Υανάκτησεν ἡ θεὸς 

δυναµένη λίθον αὐτὴν ὥσπερ τὴν Ἀιόθην ἀπεργάσα- 

σθαι. Γὼ γὰρ τοὺς Αἰγυπτίο υς, οἵπερ καὶ δεις 

μογέστατοί εἶσι πάντων, ὅμως τοῖς βείοις ὀνόμασιν ἐς 

εγρωµένους" σ(εδὸν γοῦν τὰ πλεῖστα αὐτοῖς ἐξ 

͵ 
ι µετρ ο... 

/ . 
σηγορίας αὐτᾶς 

Φ 
σιοαι- 

κόρον 

σα ἐστιν. 

.. Ὅστε οὐ ὦ προς Ύε 
δι ας οος τὸν ἔπα ον” 

σοῦ τὸ τοιοῦτον, Ψοφοδεῦς 
ο αμτι τῶσυρυμματ εἰ γάρτι ἐντῷ συγγράµµατι 

Ὃ ο πο κδας τος 
πεπλημμέ πται ἐς τὸ θεῖον, αὑ μὲν ἀνεύ Ὄνος αὐτοῦ» 
Εχτὸς εἰ µή τινα ρε Ακροάσεως εὐθύνην εἶναι, ἐμὲ 

οὖν 

δὲ ἀμυνοῦνται οἳ θξοὶ, ἐπειδὰν πρὸ ἐμοῦ τὸν Ὅμηρον 
ο πονο 

οὓς ιώνᾶς ἀμύνωνται. Ἁλλ) οὐδέπω 
; τς 

σόφων ἡμύναντο εἰκόνα θεοῦ 

᾿ 
ο λως κ Ν .ν. 

ἁ 

τὸν ον. εἰπόντα εἶναι. Πολλὰ ἔτι ἔχων πρὸς σὲ 
Ἵν Πολυστράτου ἕνεκα τούτου παύσομαι, ἵνα καὶ 

απομνημονεῦσαι ὃ δυνηθῇ τὰ εἰρημένα. «ὶ 

99. ΠΟΛ. Οὐκ οἶδα εἴ µοι τοῦτο δυνατὸν ἔτι, ὦ 
Ἀυχῖνε: μαχρὰ γὰρ εἴρηταί σοι ταῦτα χαὶ ὑπὲρ τὸ 
ὕδωρ τὸ ἐγκεχυμένον. Πειράσομαι δὲ ὅμως ἐπιμνη- 
σθΏναι αὐτῶν. Καὶ ὁ ὥς δρᾶς, ἤδη ἀποσοθῦ παρ᾽ αὐτὴν 

ἐπιβυσάμενος τὰ ὥτα, ὡς μή τι παρεμπεσὸν ἄλλο συγ- 
7έπ τὶν τάξιν αὐτῶν, εἶτά µοι συρίττεσθαι συμόῃ 

π πρὸς τῶν θεατῶν. 
/ ή [-ᾱ 

ΑΥΓ. Αὐτῷ σοι µελήα ῷ Πολύστρατε, ὅπως 
Ἐνὸ ». δω -- ο | νο κο 

: στα ὑποχρίνη. Υὼ δὲ ἐπείπερ ἅπαξ σοι τὸ δρᾶμα 
κ : 

ο ονα νῦν μὲν ἐκποδὼν ἀποστήσομαι" ὅπόταν 

Ενα 
ΕΤ μα 

τς μυς ο 
ή τς νά ἀνακηρύττωσι τῶν χριτῶν, τότε ἤδη καὶ ἷ ες 

ὐ τέλος τοῦ ἀγῶ- 
νος ἔσται. 

ΧΠ. 

ΤΟΞΑΡΙΣ Ἡ ΦΙΛΙΑ. 

1. ΜΙΝΗΣΠΙΠΟΣ. Τί φὺς, ὦ Έδξαρυ θύετε ὋὈρέ- 

στη καὶ Πυλάδη ὃ ὁμεῖς οἳ Σχύθαι καὶ θεοὺς εἶναι πεπι- 

στεύχατε αὐτούς; στ 

ΧΤΙ. ΤΟΧΛΕΙ5 «ευ ΑΜΙΟΙΤΙΑ. . 451 - 

5εᾷ Ευρμοτβ εἰῖαπα οπιαπῃ Θτα(ῖς αἰπη]επι ἀῑχῖε, εαπ]πο 
Ἰπ[οείαπι φαπαιᾖπο. ΑίΠιο ἵπ ΠΙΥΘΓΣΙΠΙ ἑαπία 5υπίέ ἵπ Ίος 
Σεπετε, πί πη]]α ροεσεος Ῥατς 5ἳέ, απἴπ ἁῑνιηϊς Ιπιαρίηῖρης 
εχοτπαία οργπαίητ. Παππε απί Ί]α αἴῖαπι ἀε]θαπίως, απ 
πορῖς 4ποφπε απάογα ςἰπαϊ]]α οΟΠΟβΞΒΙΙΠΙ θ5ίο. Αάθο απίθπι 
Π]α ἱπιασίπαπη εἰ «ἰπαϊ]πάίπατη τα(ῖο α οδηςυτα Προτα οςί,, 
ΗοΙΠεΡΗ5 ἆθας ἵρεας ποπ ἀπριαγοτϊϊ Ἰαπάατο α ἀοίογίογίβιις 
Παποπῖς επῖπι οσπ]ο5 οοπιρατανίέ Ῥαη]ῖς : αἴἴης απέοπῃ αἱί- 
απῖς αρετοβ]ῇ5 γἱο]ασεῖς Ὑεπεγεπη ἀῑχίε : τοςεῖς οηῖπα ἀῑρί(ῖς 
Πηείσπεπα απῖς 6οτηπη Ίσποταί, απἱ γε] ρααχῖΠαπη ἵπ Ἠοππογί 
Ῥοεπιαἴρας 5αΠ{ γεγςαΓἶρ 

27. ΟπαπΠπαπΙ απ αἆ [ογπαπΙ ῃογποπί αἀ ας ΠΠΟ- 

ἀθτα[ῖογα επηῖ 15, 5ἳ απῖς ἆεο ςἰπη]]ίς οξςε ἀἴσαίαγ : ὙεΓΙΠι 

Ίρρας αΡρο]Ια[ίοπες ἄθοτιιπα αποί Ίαπῃ απ Ππη(αι1, Ῥϊοηγςἳὲ, 

εἰ Ηερ]ιῶς[οπες, οἱ Ζεποπες, οί Ρονϊάοπῇ οί Ηεγπιτοί εΟςΠΟ- 

πμα 12 Ραΐοπα απίθα πηπ]ε ασβᾶαπι ΠΗ{ Ένασοτα: ΟΥρεῖο- 
πηΠῃ τθαῖς : εί {απο πο Ἱπαϊσπαία εδ ἄρα, (παπι ροβςοί 
Ί]απι, Νῖοῦος Πησίαν, ]αρίάεπι [ασθγθ. ΟπΙΙίο οηίπι Ἐσγ- 
Ρος, απ απἱάθηι οπηηῖαπα 5ηηί 5πρειςΗΠΠοςῖςςϊπηῖ, {8ΠΊΘΙ 
ἁἰγπῖς ποπηπίρης αἆ ςαἴϊείαίοπα αρη[ρηίος : [οτε επίπι Ρ]6- 
τασιιε αραιά Π]ος 46 εαο 5πί. 

28. Ἠασιε {παπι πο ε5ί, πιε[ῖοπ]οςθ αἆθο α[[οσίαπ 6-56 

αἆ Ἰαμάες. δὶ απἷά επῖπι η Ί]ο ςοπρίο αἀνθισις ΠὉΠΙΘΠ. 

Ρεοσαίαπη 5ἳῖ, ἴα απἶάεπι παϊπίπηο ο5 νθα Π[ας; πἰςϊ (παπι 

Ρπίας εὔῖαπι αιἀλοπῖς Ραπαπῃ 6556 : πε γετο ἴηπι ἀϊ ρ- 

π]επέ, απππ1 απίθ ππο Ηοππεγαπα ϱ{ α[ίος Ροείας πεί (αογίηέ, 

Αἲ. ΠΠ ποπάππα πεο ορ πιαπα Ρ]ήΙοςορμογαπα πα 5απε, 

απῖ ἀεὶ Ἱπιααίπεπη 655 ἀῑχ]ε Ποπηΐποπι. Μα]ία αάμο αἲ ἴ6 

ἀἴοεηᾶα απππῃ Παθθαπα, Ῥο]γείναί α]ας οἈησα ἀρείπαπα, 

αἱ πιεπηϊηῖςςο Ροςςῖΐ ἀῑσίογιπῃ. 

29. ΡΟΓ. Νεδεῖο 5ἱ αάῃιο Ροσδῖπι Ἠος, ΤΥοῖπο : Ίοησα 

επῖπι α {6 Παβία ο5ί ογα[ο, αἴᾳπε αἀεο πίτα ἵπ[αξαπι ΕΡί 

4σπαπη. 5ίπάεβο {απιοη Π]ογαπα πιεπηϊηίςςο . αἱ τί τῖᾶρς 

Ίαπι αἲ Π]απι αδίτε [εςίίπο, ορίηταιῖς απτίρας, αἱ πο φπ]ᾶ 

Ἰπεῖάρης αΠιά οτάἴπεπα Π]οταπῃ εοπβαπάαξ, ο ἀεϊπας ασοἶᾶαε 

πα, αἱ εχεἰρ]]ου α ερεσίαίοιῖρας. 

ΤΥΟ. Τρ5ϊ ρῖ επτα επέ, Ῥο]γείταία, τί ορίππε ασα5. 

Έπο τετο απαπἀοσπϊάεπα 5επια] ασοπάαπα ΙΠῖ ἰταᾶιάϊ [αβι- 

Ίαπα, παπο απἰάεπι 5ἰαβπῃ ἀϊκοράαπα : απππι Υετο 5επίθη([ῖας 

τοππποῖαβηπί Ἱαάΐσσπα, απα Ίαπα ἵρεε ᾳποσπε αἀετο, γίατας 

απα[ίσηαπα οργαπη]ηῖς αχῖίας θαέητις ςἴξ. 

ΧΙΙ. 

ΤΟΧΑΒΙΡ 5ευ ΑΜΙΟΙΤΙΑ. 

ΜΝΕΣΙΡΡΟΡ. ΑΙπ) απ, Τοχατί2 5αετα [αοηῖς Οτεςᾶ 3ο 

ΡΥΙ84ἱ τος Βογίμα, δέ ἄεος εξςε Π]ο5 ογθά είς» 



455 Χ]]. ΤΟΞΑΡΙΣ 

ΤΟΞΑΡΙΣ. Θύομεν, ὦ Μνήσιππε, 
θεούς γε οἰόμενοι εἶναι, ἀλλὰ ἄνδρας ἀγαθούς. 

ΜΝΗΣ :. Νόμος δὲ ὑμῖν καὶ ἀνδράσιν ἀγαθοῖς ἄπο- 

θανοῦσι ζύε ειν, ὥσπερ ος. 

Το0Ξ. Οὐ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἑορταῖς χαὶ πανηγύρεσι 

τιμῶμεν αὐτούς. ῇ! 

ΜΝΗΣ .. Τί θηρώμενοι παρ) αὐτῶν; οὐ γὰρ δὴ ἐπ 

εὐμενεία θύετε αὐτοῖς, νεκροῖς γε οὔσιν. 

Τ0Ξ. Οὐ χετρο μὲν ἴσως» εἰ καὶ οἳ εχροὶ ἡμῖν 

εὐμενεῖς εἶεν - οὗ μὴν ἀλλὰ καὶ πρὸς τοὺς ζῶντας ἄμει- 

τῶν ἀρίστων,, χαὶ τ 

; ς 
θύομεν, οὗ μὴν 

νον οἴόμεθα πράζειν μεμνημένοι τ 

υῶμεν ἀποθανόντας: ἡγούμεθα γὰρ οὕτως ἂν ἡμῶν 
πολλοὺς ὁμοίους αὐτοῖς ἐθελῆσαι γενέσθαι. 

9. ΜΝΗΣ. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὀρθῶς γιγνώσχετε. 

Ὀρέστην δὲ καὶ Πνλάδην τίνος μάλιστα θαυμάσαντες 

ἰσοθέους ἐποιήσασθε, καὶ ταῦτα ἐπήλυδας ὃ ὑμῖν ὄντας» 

χαὶ τὸ μέγιστον πολεµίους» οἵ γε, ἐπεὶ σφᾶς ναναγίᾳ 

περιπεσύντας οἵ τότε Ἀχύθαι ος ες ἀπήγαγον 

ὡς τῇ Ἀρτέμιδι χαταθύσοντες., ἐπιθέμενοι τοῖς δεσµ.ο- 

φύλαξ ι καὶ τῆς οιδες ἐπικρατήσαντες τόν τε βασιλέα 

χτείνουσι καὶ να ἱέρειαν παραλαβόντες, ἀλλὰ καὶ τὴν 

Ἄρτεμιν αὐτὴν ἀποσυλήσαντες ὤχοντο ἀποπλέοντες, 

καταγελόσανς ες τοῦ κοινοῦ τῶν Σκυθῶν. "Ὥστε εἰ 

διὰ ταῦτα πματε τοὺς ἄνδρας , οὐκ ἂν φθάνοιτε πολλοὺς 

ὁμοίους αὗτοῖς ἐξεργασάμενοι. Καὶ τοὐντεῦθεν αὐτοὶ 

ἤδη πρὸς τὰ παλαιὰ σκοπεῖτε, εἰ καλῶς ἔχει ὑμῖν πολ-- 

λοὺς εἲς τὴν Σχυθίαν Ὀρέστας χαὶ Πυλάδας καταίρευν. 

Ἐμοὶ μὲν γὰρ δοχεῖτε τάχιστα ἂν οὕτως ἀσεθεις αὖ-- 

τοὶ καὶ ἄθεοι γενέσθαι τῶν περιλοίπων θεῶν τὸν αὐτὸν 

τρόπον ὑμῖν ἐκ τῆς χώρας ι ἀποξενωθέντων ' εἶτ᾽, οἶμαι, 

ἀντὶ τῶν θεῶν ἁπάντων τοὺς ἐπ᾽ ἐξαγωγῇ αὐτῶν ἥκου- 

τας ἄνδρας ἐχθειάσετε χαὶ ἱεροσύλοις ὗ ὑμῶν θύσετε ὡς 

θεοῖς. 

8. Εἰ γὰρ μα ἀντὶ τούτων Ὀρέστην καὶ Πυλάδην 

σιμᾶτε, ἀλλ᾽ εἰπὲ, τί ἄλλο, ὢ Ῥόξαρι, ἀγαθὸν ὑμᾶς 

εἰργάσαντο, ἀνθ) ὅτου, πάλαι οὐ θεοὺς εἶναι δικαιώ- 

σαντες αὐτοὺς, νῦν τὸ ἔμπαλιν θύσαντες αὐτοῖς θεοὺς 

νενοµίκατε καὶ Ἱερείοις ὀλέγου δεῖν τότε Ἰενομᾶνοις 

ἱερεῖα νῦν προσάγετε; γελοῖα γὰρ ἂν ταῦτα δόξειε χαὶ 

ὑπεναντία τοῖς πάλαι. 

Τ0Ξ. Καὶ ταῦτα μὲν, ὦ Μνήσιππε, γενναῖα τῶν 

ἀνδρῶν ἐκείνων, ἃ κατέλεξας. Τὸ γὰρ δύο ὄντας οὕτω 

μέ Ύα τ τόλµηµα τολμῆσαι χαὶ τοσοῦτον ἀπὸ τῆς αὑτῶν 

ἁπάραντ τας οσα εἰς τὸν 1Τόντον ἀπείρατον ἔτι τοῖς ἡ 

Ἕλλησιν ὄντα πλὴν μόνων. τῶν ἐπὶ τῆς Ἀργοὺς ἐ ἐς τὴν 

Κολχίδα στρατευσάντων, μὴ καταπλαγέντας μήτε τοὺς 
μιύθους τοὺς ἐπ᾽ αὐτῷ μήτε τὴν προσηγορίαν χαταδεί- 

σαντας, ὅτι ἄξενος η, οἷα, οἴμαι, 'ἀγρίων ἐθνῶν 
περιοικούντων, χαὶ ἐπειδὴ ο, οὕτως ἀνδρείως 

χρήσασθαι τῷ πράγματι καὶ μὴ ἀγαπῆσαι εἰ διαφεύ- 
Ύονται µόνον, ἀλλὰ τιμωρησαμένους τὸν βασιλέα τῆς 
ὕδρεως καὶ τὴν Ἄρτεμιν ἀναλαθόντας ἀποπλεῦσαι, 

πῶς ταῦτα οὗ θαυμαστὰ καὶ θείας τινὸς τιμῆς ἄξια πα- 
Δ 4 ’ ο) ο .. 

Ρὰ πάντων ὁπόσοι ἀρετὴν ἐπαινοῦσιν; Ἀτὰρ οὐ ταῦτα | 

Ἡ ΦΙΛΙΑ. 5, 8. {Π;, 5ος - σιο) 

ΤΟΧ. Ῥαστα [αοἴας, Μποξίρρε, “τα [ΠοΠηΗ5 : Υθγία 

ἨΘΠ 4110 4605 αι ῬίτοπηαΓ 6556, 564 Ίος ΒΟΠΟΡ. 

ΜΝΕΡ. Ίμεχ απ{εΠα αριιά γος υπ] οσα Ροηῖς Ροδί Ἱπου- 

{οπι 5αογίβσατο {απαατη 495 

ΤΟΧ. ΝοΠ Ἠου πιοᾶο, 5ος ἀἴἱερας [ο5ίῖς ο[ἴαπα οε]οῦγ]{α[]- 

Ῥιδή11ο 1]ο5 Ποπογαπη5. 

ΜΝΕΡ. Οµ]ὰ Ἰπάς γομαπίας2 πθ(Πε ϱΠΙΠΙ 5416, Ἡ{ ρνορῖ- 

Π1 γορῖς 5ἰπί, 5αστίβοα!ἶς ΠΠῖ5, π{ροίε πποτ(ηῖς. 

ΤΟΝ. Ἐοτίαςςε ποιο Ἱξίπο πια]ς,, 5ἱ πιογ{α1 εῖαπα 5ἰπῖ ἨΠο- 
Ρί5 Ῥτοριηϊ : γεαπίαππεῃ. γἰγεπῖθρας 4ποσας πηθΗ5 Πο5 
ατριίταπης {αοἱαγος, δἳ πιοπιορίαπα γΙτογαπα ργς{αΠ{]ςςί- 
ΠΊΟΓΙΙΠΗ ΠΞΙΓΡΕΙΗΙ5, θἱ ΠοποΓε ργοδθη ης πηονίαος : Ῥη- 
ἵαπηα5 οπΊπα δἷο ΠαάτΙΠΙ αἳ ρ]άγο5 πορί5 Π]ογαιη θἴπηί]ες 
τε]ίηί Που]. 

2. ΜΝΕΡ. Βεοίο ἰδία απἴάεπα 5ίαἰ]ῖς, βεᾷ απο Ππρηϊπηϊς 

ποπηῖπε αἀπα]ταιΙ ΟΓεΣίεη ας Ῥγ]αάεπ Ἰοπογο 45 ααμα»ίῖς, 

Ἰάᾳπα, αριά νο αἀγεπο 4ΗΠΠΗ εδεεΠ{, οἳ πο πιανίπαπα, 

Ἰοδία52 αἱ φαἱάσπα, αασπα 1ος πα[Γασίο ε]θοίος, αἱ να 

ογαηί Φογίμο, 6ΟΠΙΡΓΕΠΕΗΣΟΣ αβάηχίςδοηί, ΙΠΠΙΟΙΠάΟς 

ΡΙαπ., ἱηδίά]αί1 οατονῖς οαδίοᾶἴρας «αρεγαίούπο ργαρ]άἶο, 

εἰ τοβεῃι Ιπίογ[οοση{, εἰ αδοῖία 5)ρῖ 5αοσγάοία, απ ρσα 

ἀοτερία Πίαπα, πανσίο, ἀοιῖδα Βογίματαπα οἴγίίαία, οναςθ- 

τἱηί. Ταφιιθ Ργορίοι ἰδία 5ῖ Ποποταιῖς Π]ος γίτος, ΠΟΠ οΠ1σο- 

15 απ ππα][ος 1115 τούάα(ἶς 5ἴπιῆος. Αίαπο Ἠ]πο 1ρδῖ Ίαπα 

αᾱ απιῖατα τοδρίοἶία, απ. Ῥοηαπα γοῬῖς 5ἳξ πημ]{ος ἵπ Β07 Γήα Πα 

Ονερία5 εί Ργ]αᾶα5 αρρε]ίονο. Εοηῖπα ηϊΏῖ φάση Υἱά οηΙηϊ 

συαπῃ οε]εγγίηιο ας τα(ῖοπα Ἱπιρῃ 1ρ5ῖ εἰ δίπο ας 1, 

αἱ το]αι] 4ἱἱ οοᾶθπα πιοίο 6 γεδίτα νορίς τοσῖοηο Ίπ ρεγοστῖ- 

παπα αὐάποαπίαν. Χεπιρο ἀεϊπᾶς Ῥαίο, Ρτο ας υπ]γοιςῖς 

γ]τος απῖ ΘΟΓΙΙΠ. οΦποθπάοΓΙΠΙ οααδᾶ. γοπον]η{, σομβδοογαΓῖ- 

15. οἱ 5αετῖ]ερί αῖ αραιά νος Ραθηῖηί, 15 (απαπαπη ἀῑῑς δασγα. 

[αοἱο[15. 

3. Οποςςδί οηἴπι ΠΟΠ ανα γεγΙΠα οααδα ΟΥο5ί6η αὖ Ῥγ]α- 

4επ Ποπογα[ἶ5; ἀῑο ἰαπάσπα, απος αλά, Τοχανῖ, Ὀεπε[βοῖαα 

γοβῬίς ρυα5Ηΐενα, ου] 15 ποπηῖπο 1105, σα ΟΙΙΠΙ 4605 ΠΟΠ 

Ἰαβογε[ῖ5., άπ1 οοπίτα σα 5ασγ][Πεαπᾶο ἆθος αάσαςίῖς, αίαπο 

5 ααϊ Ῥαγαπα αβεγαί απῖῃ Ποτοπί ἴππα γἰοπια., γἱοίπια» 

ππο οΠογΙς2 τίάΙοπ]α οπίπα Ιδίως γἱάστῖ ροδδυηί, εί τοις 

οἵπα σο5[15 οοπίτατία. 

ΤΟΝ. Ἐμαπι Ἰξία, Ἰηθδίρρ6, 5εΠΘΙΟ5α. 5υπί Π]ογάπα 

ΥΙτοΙΠῃ [ασία, απ) οπανγα5Η. Θοᾷ οπἶπα, 41ο 41 1Πα 655οηί, 

ΠΙΑΣΠΗΠΙ αἆεο {α6ἶπα5 αιιδ!, ΙοησαΠή αὖθο α 5αᾶ ραΐτία παν]σα- 

Ποποπα Ἰηστοςς!, οχροΚΠΙοΠεΠα ἵπ ΡοπίηΠα 51566Ρ6τ6; ΠΠίθῃ- 

ἰαίαπα αἀμαο ἀνασῖν, ργαίετ λος απ Αἴδο νεείῖ Ροαπι 

Οο]οά! Ἱπίπ]οναπίς πος ρειογΓεδεθηίες ρογίοπίοδας 46 Π]ο 

{αῦμ]ας, πθφιο αρρεΙΙαΠΙοποιη Πππθηίος, ααπα. Πηορρί(α]ίς 

νοσατείας, [ος πἰπίταπα, αἱ Ιπίθυρτείου, Ρορυ]ῖς οΙοΙΠη 

Γ θαπα Πααπρας; αποά αρ αππῃ οδ5οηί, υἰπΗίογ αἆθο ἵπ 

ος. Τ6 56 σθ5ΡΘΤΙΠΗΙ, ηθο φαΐ Παβιογθ δἳ ΙΠΟΟΙΙΠΕς. 1ρ5ί 

εγαδετοηί, νογαη γ]πάϊσαία τοσῖς ἰπ]ητία οἱ αὐ]αία Ῥίαπα 

Ἰπάο ςοἰτοτυπί : άποπιοάο πας ποη απηϊταπᾶα, ποπ ἀἱγίπο 

αποάαπα αριὰ οἵηπες, απΙ γἱγπίοτη Ἰαπάσηί, ποποτο ἀἱρηα 2 



(11. στ -- δις) 

ἡμεῖς Ορέστη καὶ Πυλάδη ἐνιδόντες ἤρωσιν αὐτοῖς 

χρώµεθα. 
ν . Ἂ Υ μυ] 3 ολ . Ν Γι θεῖον 

ΜΝΗΣ. Λέγοις ἂν ἤδη ὃ τι τὸ σεμνὸν καὶ θεῖ 

ἄλλο ἐξειργάσαντο. ᾿Επεὶ ὅσον ἐπὶ τῷ πλῷ καὶ τὶ 

πολλοὺς ἄν σοι θειοτέρους ἐχείνων ἀποδεί- 

ξαιμι τοὺς ἐμπόρους, καὶ μάλιστα 

1) 

ἀποδημία ἴ ᾿ . 
τοὺς Φοίνικας αὖ-- 

τοὺς, οὐκ ἐς τὸν Πόντον οὐδὲ ἄχρι τῆς Μαιώτιδος καὶ 

τοῦ Βοσπόρου µόνον ἐσπλέοντας, ἀλλὰ πανταχοῦ τῆς 

Ἑλληνικῆς καὶ βαρβαρικῆς θαλάττης γαυτιλλοµένους" 

ἅπασαν Ὑὰρ οὗτοι ἀκτὶν καὶ πάντα αἰγιαλὸν, ὡς εἰπειν, 

διερευνησάµενοι καθ) ἕχαστον ἔτος ὀψὲ τοῦ µετοπώρου 
εἰς τὴν αὑτῶν ἐπανίασιν. Οὓς κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον 

θεοὺς γόµιζε, καὶ ταῦτα χαπήλους καὶ ταριγοπώλας, εἰ 

τύχοι, τοὺς πολλοὺς αὐτῶν ὄντας. 
5. Τ0Ξ. Ἄχουε δὴ, ὦ θαυμάσιε, καὶ σχόπει καθ) 

ὅσον ἡμεῖς οἳ βάρβαροι εὐγνωμονέστερον ὑμῶν περὶ τῶν 

ἀγαθῶν ἀνδρῶν κρίνοµεν, εἴ γε ἐν Ἄργει μὲν καὶ Μυ- 
χήναις οὐδὲ τάφον ἔνδοξόν ἐστιν ἰδειν Ὀρέ στου ἢ Πυ-- 

λάδου, παρ᾽ ἡμῖν δὲ καὶ γεὼς ἀποδέδεικ Ἶται αὐτοῖς ἅμα 

ἀμφοτέροις, ὥσπερ εἰκὸς ην, ἑταίροις Υγξ οὖσι, καὶ θυ- 

σίαι προσάγι ονται καὶ ᾗ ἄλλη τιμὴ ἅπασα" χωλύει τε 
οὐδὲν, ὅτι ξένοι ἡ σαν, ἀλλὰ μὴ Σκύθαι, ἀγαθοὺς κεκρί- 
σθαι" οὐ γὰρ ἐξετάζομεν ὅθεν οἳ καλοὶ καὶ ἀγαθοί εἶσιν, 

οὐδὲ φθονοῦμεν, εἲ μὴ φίλοι ὄντες ἀγαθὰ εἰργάσαντο, 

ἐπαινοῦντες δὲ ἃ ἔπραξαν, οἰχείους αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ἔρ- 

γων ποιούµεθα. Ὁ δὲ δὴ µάλιστκ καταπλαγέντε 

τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων ἐπαινοῦμεν, τοὺτό ἐστιν, ὅτι 
ἡμῖν ἔδοξαν φίλοι οὗτοι δὴ ἄριστοι ἁπάντων Ἶε γενπ- 

αθαι καὶ τοῖς ἄλλοις νοµοθέται καταστῆναι ὡς χρὴ 
τοῖς οἷλοις ἁπάσης τῆς τύχης κοινωγεῖν χαὶ ὑπὸ Σκυθῶν 

τῶν ἀρίστων θεραπεύεσθαι. 

6. Καὶ ἅ γε μετ ἀλλήλων 3 ὑπὲρ ἀλλήλων ἔπα-- 
θον, ἀναγράψαντες οἳ πρόγονοι ἡμῶν ἐπὶ στήλης χαλκῆς 

ἄνέθεσαν εἰς τὸ Ὀρέστειον καὶ νόµον ἐποιήσαντο, 

πρῶτον τοῦτο µάθηµα χαὶ παίδευµα τοῖς παισὶ τοῖς 

σφετέροις εἶναι τὸν στήλην ταύτην καὶ τὰ ἐπ᾽ αὐτῆς τ 
ο . Ὕ 

Ἰεγραμμένα ὃ διαμνημονεῦσαι. ΘΟδᾶττον γοῦν τοὔνομα 
ο Ν Ν .) / 

ἕκαστος ἂν αὐτῶν ἐπιλάθοιτο τοῦ πατρὸς Ὦ τὰς ᾿Ορέστου 

καὶ Πυλάδου πράξεις ἀγνοήσειεν: ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ πε- 

ριθόλῳ τοῦ νεὼ τὰ αὐτὰ πόσα ἡ στήλη δηλοῖ, γραφαῖς 

ὑπὸ τῶν παλαιῶν εἰκασμένα δείκνυται, πλέων Ὀρέστης 
ἅμα τῷ φίλῳ, εἶτα ἐν τοῖς κρημνοῖς διαφθαρείσης αὐτῷ 

τῆς νεὼς συνειλημμένος καὶ πρὸς τὴν θυσίαν παρεσχευ- 

ασμένος χαὶ ῶ ια ἤδη χατάρχεται αὐτῶν : χα- 

ών δὲ ἐπὶ το τέρου Ἑθίχον Ίδη ἐκδεδυχὼς τὰ 

σι 

ἄλλονς τῶν Σκυθῶν, καὶ τέ λος ἀποπλέοντες, ἔχοντες τὴν 

“ένειαν χαὶ τὴν θεών. οἳ Σκύθαι ὃ δὲ Ὃ ο ἐπιλαμ- 

ο μα οἳ μὲν αὐτῶν ρα δε ον καὶ δει τού 
του ἅπ τονήχονται πρὸς τὴν γῆν. Ἔνθα δὴ καὶ μάλιστα 

ἴδοι τις ἂν ὁπόσην ὑπὲρ ἀλλήλων εὔνοιαν ἐπε εδείχνυντο, 

ἐν τῇ πρὸς τοὺς Σχύθας συµπλοχῃ. ἸΠεποίηχε γὰρ ὁ 
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Ύετιπ ΠΟΠ Ἰδία πος ἵπ ΟτεΣίε ε{ Ργ]αᾶε ερεοίαπίος ργο Ίο 
τοῖρι5 11ος ἱγασίαπηας. 

4. ΜΝΕΡ. Ρίο εισο Ίαπ απἷᾶ Ῥτοοίαγαπι οἱ ἀἰνίπαπι 
αμιά Ῥεγ[εσεηηί. Οπαπίαπη οπίτη αά πανϊσα[ἴοπθιι Ργο[ο- 
οΗΟΠΕΠΠ(Η6, πηπ]ίος επο ΠΡί ἀἰνίηῖογος ΙΠίς πιογοπίογος 
οσίοπάεεΙπη, θἳ 605 πηαχίπια απϊ 5υη{ Ῥ]απίορς, ΠΟΠ. ἵπ 
Ῥοπίηπα πιοᾶο, πεΠπε αἆ Μωοίῖάα πσᾳπο οἱ ΠοςΡΟΓΙΠΗ 
παγΙβαη[ες, 5εᾷ πίαπα οἱ ΓΟΡΟΙΠΙ πηᾶτα Ῥογοιιγοπίος οἱ 
Ῥαϊβαγαπα : ΟΠΊΠΕ θΠἴπα ἰςίῖ Πας οἱ οΓ8ΠΙ ΟΠΊΠΕΠΙ, μέ Ἱία 
Ίοᾳμας, ρογδογαία(1, φἹησι]ῖς. απηΐς 5ογο αποιπηπϊ 4οππάΠι 
50απα τεγογηηίαν. Ηος {απ εαάθπῃ ταῖοπε ἆ4εος ρπία, ἶάᾳπε, 
απ] 6ΠρΟΠος [ογε αἱ 5α]απιεπίαϊ δἱηί 6οτηπα ρ]δγίηπο. 

5. ΤΟΝ. Οπίη αμά![, πηῖτε γὶτ, αἱ γἷὰς απαπίαπα Ῥατυατϊ 
πο5 «ηπῖας 4ε Ροπίς γ]τῖς ᾳπαπη γο5 Ππάἴσσμηας : απαπάοπαῖ- 
4επι Αγαῖς εἰ Ἡγερηϊς πο 5ερι]ογαπα. απϊάεπα ποῦί]ο ν]άριο 
εδί Οτεδίῷ απ Ργ]αᾶσο; αριά πο αμίοπι ϱἱ {εππρ]απι Π]ῖς 
εχΗΙ βίαια οδί ςἴπηπ] απιροβις, πέ σοηγοπίθραί «οάα]ή μις , οἳ 
Ναζπ]βοῖα οΠουπίης, οἱ αἴἴας οπηπῖς Ίοπος Μαβείας. Χοπαε 
αποφαᾶπα ομδίαί αποᾶ ρετερηηϊ, ποἩ 5ΟΥ{ΊΙ: [αθγηέ, απο 
παίπιας. Ῥουἱ. υῖ ΠπαϊοαΙΙ φἶπέ: ΠΟΠ. Ίος θΠἶΠη Ἰπαυ]πίπιις, 
οπ]α[ος οἶπέ Ποπεςίϊ Ῥοπίαπο Υπ], ποσο Ἰπγίάεπηας οἱ απηὶοἳ 
ποῦ Ππεταπί, απῖ Ἰοπεσία ρετρείτατιηέ : Ίπιο γετο Ἰαμάαπάο 

εα απ) βε55εγο, ποξίταίες, ᾳπαπίαπῃ αά το ορρίας., [οἱΠ5. 

Οτο απίοπη Πιαχίπιθ αἲ[οπῖ1 ἵπ υὶτὶς Π]ῖς Ἰαπάαηχας,, Ίου εδε . 
αποᾷ ποβῖς γἱὶ υηί απη]οῖ ῖ ορ πηῖ οπιπῖηπι Γμΐςςε, οἱ γο- 
Ἰα{ Πεβίκ]αίογες αἰῑς σοηςαΠῖ, ᾳποπιοᾶο οροτίθαί ἵη ς5οοίθ- 
ἰαίομα οπηηίς [ογ{ΗΠΡ οµπα απηϊοῖς γοηῖτε, εἰ αἵο αὖ οριϊπηῖς. 
απἱραδαπε ΘογίΠαγπι οο]. 

6. ΕΙ, ααῶ 5αοπα Ιπγίσεπῃ απί Ῥτο 56 5αβίογιπῖ, 6α το]αία 

ΤΠ Ἠίεγας πια]οτες ποςίγῖ ἵῃ ὤρτθα εοἸπηπα ἀθάϊσατιπέ ἵῃ Ο16- 

5ίοο, Ἰαΐα Ίοσε, ρηίπιαπα ἀἰκοῖρ]ίπαπη οἱ Ιπ5 ΠΜ Ποπεπα Ριετῖς 

5α]ς 6556 απο οοἸαππαπα, οἱ απσε φοπρία ἵπ Π]α ευπέ, αἱῖ 

πηθηογία οοπαργεβοπάαΠ!.  Πίασιο {αοἴ]]ας φαἱ Ῥαϊτῖς ΠΟΠΊΘΗ. 

υπηκᾳπἴκαπο ΠΠογαπα ορ]ν]ςοαίας, Ύπαπι Ογοςί αἴηπε ΡΥΙα- 

ἆᾳᾳ [αεία Ίπποχεί. 56ᾷ Ἱπ οομκορίο εἴίαπι {επιρ]ῖ οαάθπι, 

απο οοἸπππα Ἰπάῖσαί, Ρϊοιανῖς εχργοςσα αὖ απᾳμ]ς, οίει- 

ἀπηίας τ πανίσαης Οτείος οἴπηυ] ουπα απηῖοος ἀθῑηᾶς Ἱπίθς 

ταρες [τασία ἹΠογιπα παγῖ «οπΙρτοἩθηςας, οἱ απ 5αοτϊβοῖαπα 

ραναΐας; εί Ἰρμαρηῖα Ίαπα Ἠ]ος. Ππηπιο]αί : 6 τοσίοηε ΥθΓο ἵη 

ἀίθτο ΠΠΙΤΟ Ίαπ οχπίης γἰποπ]ίς ἀθρίοίας οδε, Τ]μοαπίθηι 

ἸπίοιΠοῖεης αἱ ΒοΥ{Παγαπα. πηπ]ίος αἰἴος; ασ ἀεπίαιε αἱ 5ο]- 

συπί, Τρησοπίαπα Παβεηίος ας ἆθαπα; ΒΟΥΝΑ ααίοπα [εςίτα 

πάπας Ππ]Ιοϊαπί πανί Ίαπα θυπῖ, 5πβρεπςῖ ο σμοιπασι]ΐς, 

ας {επίαηίος Ἱπςορπάενες ἴππα αἱ πΙμΠ ΡγοβοῖαηΕ, ΡαΓΗΠΙ Ίπι 

γα]πεναῖ, Ῥατίΐπα οἶ ας τοῖ πηδία, ἴθτγαπι παίαία τεροίιπί. 

ο γετο γε] πιανῖηε γἰάεαί α[φπίς φπαπίαπα 5δί ηγίσοπι 

Ῥοπεγο]επίῖαπα οχ μή ραορῖηί ἵη εοπβίσία ο Ξογιἡῖς. 1ος 
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γβαφεὺς ἑκάτερον ἀμελοῦντα μὲν τῶν καθ ἑαυτὸν πο- 

λεμίων, ἀμυνόμενον δὲ τοὺς ἐπιφερομένους θατέρῳ χαὶ 

πρὸ ἐκείνου ἀπαντᾶν πειρώμενον τοῖς τοξεύµασι χαὶ 

παρ οὐδὲν τιθέµενον, εἰ ἀποθανεῖται σώσας τὸν φίλον, 

καὶ τὴν ἐπ ἐχεῖνον φερομένην πληγην προαρπάσας 

τῷ ἑαυτοῦ σώματι. 

τ. Τὴν δὴ τοσαύτην εὔνοιαν αὐτῶν καὶ τὴν ἐν τοῖς 

δεινοῖς κοινωνίαν καὶ τὸ πιστὸν καὶ φιλέταιρον καὶ τὸ 

ἀληθὲς καὶ βέθαιον τοῦ πρὸς ἀλλήλους ἔρωτος οὐκ ἀν- 

θρώπινα ταῦτα φήθημεν εἶναι, ἀλλά τινος Ἱνώμης { βελ- 

τίονος Ὦ χατὰ τοὺς πολλοὺς τούτους ἀνθρώπους, οἳ µέ- 

χριι μὲν κατ οὖρον ὃ πλοὺς εἴη, τοῖς φ φίλοις ἆ ανω 

εἰ μὴ ἐπ᾽ ἴσης κοινωνήσουσι τῶν ἠβέων, εἰ δέ τι καὶ µι- 

αρὸν ἀντιπνεύση αὐτοῖς, οἴχονται μόνους τοῖς κινδύνοις 

ἀπολιπόντες. Καὶ Υὰρ οὖν καὶ τόδε ὅπως εἰδῆς, οὐδὲν 

Σχύθαι φιλίας μεῖζον οἴονται εἶναι, οὐδὲ ἔστιν ἐφ᾽ ὅτῳ 

ἄν τις Σχύθης μᾶλλον σεμνύναιτο ἢ ἐπὶ τῷ συμπονἩ- 

σαι φίλῳ ἀνδρὶ καὶ κοινωνῆσαι τῶν δεινῶν, ὥσπερ οὐδὲν 
ὄνειδος μεῖζον παρ᾽ ἡμῖν τοῦ προδότην φιλίας γεγενῆσθαι 

δοχεῖν. Διὰ ταῦτα Ὀρέστην χαὶ Πνλάδην τιμῶμεν, 

ἀρίστους Ὑενομένους τὰ Σκυθῶν ἀγαθὰ καὶ ἐν φιλία 
διενεγκόντας, ὃ πρῶτον ἡμεῖς ἁπάντων θαυμάζοµεν, 

καὶ τοὔνομα ἐπὶ τούτοις αὐτῶν ἐθέμεθα, Κοράχους 

χαλεῖσθαι, τοῦτο δέ ἐστιν ἐν τῇ ἡμετέρα φωνῃ ὥσπερ 

ἂν εἴ τις λέγοι, φίλιοι δαίμονες. 

8. ΜΝΗΣ. Ὦ Τόξαρι, οὐ µόνον ἄρα τοζεύειν ἄγα- 

θοὶ ἦσαν Σκύθαι καὶ τὰ πολεμικὰ τῶν ἄλλων ἀμείνους, 
ἀλλὰ καὶ ῥῆσιν εἰπεῖν ἁπάντων πιθανώτατοι. Ἐμοὶ 

γοῦν τέως ἄλλως γιγνώσκοντι ἤδη καὶ αὐτῷ δίκαια ποιεῖν 

δοχεῖτε οὕτως "Ορέστην καὶ Πυλάδην ἐκθειάσαντες. 

Ελελήθεις δέ µε, ῶ γενναῖε, καὶ γραφεὺς ἀγαθὸς ὤν. 

Πάνυ γοῦν ἐναργῶς ἐπέδειξας ἡμῖν τὰς ἐν τῷ Ορεστείῳ 

εἰκόνας καὶ τὴν µάχην τῶν ἀνδρῶν καὶ τὰ ὑπὲρ αλλή- 

λων τραύματα. Ἠλὴν ἀλλ οὐκ ᾠήθην ἄν ποτε οὕτω 

περισπούδαστον εἶναι φιλίαν ἐν Σκύθαις: ἅτε γὰρ ἀξέ- 

νους χαὶ ἀγρίους ὄντας αὐτοὺς ἔχθρᾳ μὲν ἄεὶ συνεῖναι 

καὶ ὀργῇ καὶ θυμῷ, φιλίαν δὲ μηδὲ πρὸς, τοὺς οἴκειο- 

τάτους ἐπαναιρεῖσθαι, πο πο τοῖς τε ἄλλοις 

ἃ περὶ αὐτῶν ἀχούομεν, καὶ ὅτι κατεσθίουσι τοὺς πα-- 

τέρας ἀποθανόντας. 

9. Τ0Ξ. Εἰ μὲν καὶ τὰ ἄλλα ἡμεῖς τῶν Ἑλλήνων 
καὶ δικαιότε εροι τὰ πρὸς τοὺς γονέας χαὶ ὁσιώτεροι 

ἐσμὲν, οὐκ ἂν ἐν τῷ παρόντι Φιλοτιμηθείην πρὸς σέ; 

ὅτι δὲ ο ἵ φίλοι Σχύθαι πολὺ πιστότεροι τῶν Ἑλλήνων 

φίλων εἰσὶ καὶ ὅτι πλείων φιλίας λόγος παρ᾽ ἡμιν ἢ 

παρ) σμιν ῥάδιον ἐπιδειξαι: καὶ πρὸς θεῶν τῶν Ἑλλή- 
μ νων μὴ πρὸς ἀχθηδόνα μου ἀκούσῃς, Ὦν εἴπω τι ὧν 

κατανενόηκα πολὺν Ίδη Ὑρόνον ὑμῖν συγγιγνόµενος. 

Ὑμεῖς γάρ µοι δοχεῖτε τοὺς μὲν περὶ Φιλίας λόγους 
ἄμεινον ἄλλων ἂν εἰπεῖν δύνασθαι, τᾶργα δὲ αὐτῆς οὐ 

µόνον οὐ κατ ἀξίαν τῶν λόγων ἐκμελετᾶν, αλλ’ 

ἀπόχρη ὑμῖν ἐπαινέσαι τε αὐτὴν καὶ δεῖξαι ἡλί- 

χον ἄγαθόν ἐστι: ἐν δὲ ταῖς 7ρείαις προδόντες 

τοὺς λόγους δραπετεύετς οὐκ οἵδ' ὅπως ἐκ µέσων τῶν 

ΧΙΙ. ΤΟΞΑΡΙΣ Ἡ ΦΙΛΙΑ. 7 -- 9. (11, οἱά - στρ) 

ορίπα Ρἰοίος πἰταπ]σαθ. περσεηίθπη 5ἳρὶ ορροξῖίος ἰορίες, 

ἀερε[επίεπη απίθηι αί Ἱτγασηί ἵπαἹίγαπι, οἱ Ῥτο Π]ο ο6- 

οπγγογθ {οηίαπίεπα {θ]ΐς, εἰ πΙΏ! οπγαηίθΠα 5ἳ 1ρ5ο πιοπίαέας, 

πηοᾷο 5οιγεί απηίομπα, οἱ Ιπίοπίαίαπι ΠΠ Ρ]ασαπη 51ο «0ΓΡοΓΘ 

νο]! ργαπρίαί. 

7. Ἠαπο πεπιρε {αμίαπι Π]ογαπ Ῥοπογο]οπίίαπα, οἱ ΠΊα]ο- 

ΤΗΤΏ ΟΟΠΙΠΙΠΠΙΟΠΕΠΙ, οἱ Πάεπα, εί 5οαΠίαίθπα, εἰ γογαίεπι 

Πτηπϊαίοπη(ε απηοτίς πηπ(αῖς Ἠσρο, Ἱπαπαπη, ΠΟΠ ΠΗΠΙάΠΑ 

ε556 ριἰαγίπιας, 5εά ργοείαπ(τοτίς επ]αξάαπι απἰπα!, (παπι 

οδί ἵη ρ]ετῖσαιο Πὶς Ποπηϊπίρας, αἱ, ἆππα 5εεππάας εξί οητ- 

5.5, ΙπάΙσηαηίατ απηῖοίς 5ἳ πο ἵπ «σπαπα Ἱαουπάσγαπα Ῥας- 

{6ηα γεηῖαπίς 5ἱ γετο νο] ραπαπι απἰάάαπι 1Πίς τεῄαγετή, 

]οσί αὐειπέ, 5ο]ος Ρενϊου]ίς τεμααεηίες. Εἰεπῖπι αἱ ος 

θίίαπα εοῖας, ΠΙη] 5ογί]χος απηϊαίία ππα]ας 6.ςε οχ[ςππιαη!ς 

ηθηε οδί ἵῃ απο Φογίία πιασῖς δἳμί ρ]ασθαί, σπατη δἳ Ο1Π1 

απη]σο Ίαβοτατα ΠΠ εοπΠησαϊ, αἱ ἵπ 5οοϊείαίθηῃ αἆνρΓ5οΙΠΙ 

Ἠ]ας γεπίτε : αποππαάπιοᾶσπα πηα]ας πυ]απα αριᾶ Πος Ρτο- 

Ῥγήπα , απαπα 5ἱ ααῖς ργοςΙαϊςςο απαἰοϊίαπα γ]άεαίατ.  Ῥτορίετ 

πο Ογεδίεη Ἰοποταιπας εἰ Ῥγαάεα, ααΐ ργοςΗεηί 

ΒΟΥΙΠάΓΗΠΙ Ῥοηίς, οἱ ἵη απ]ο]ία οππαεπηΐ, αποά ργπχάπη 

οπηπίαπη αἁπηίταπηιγ : αἴᾳπε ΠΟΠΊΕΠ εἴίαπη Ρτορίεγθα Π]ῖς Ρο- 

επἱππας, αἱ Οογαςος αρρεΠατεπηας ἷὰ απίεηι οί ποδίτα Ἱη- 

δια, αἱ 5ἱ απῖς « Ργωδίάος απηϊοϊῖα σεηῖος » ἀῑσαί. 

δ. ΜΝΕΣ. Τρίατ τοι ςαφ[15 πιοᾶο, Τοχατῖ, Ώοπί Παογαη 

ΒΟγίμα», εί τερις Ῥε]ίοῖς ργαςίαηίΊοτες αἲῖς, Ὑθγαπη ε[απι 

ἵπ ἀϊορπάο ππαχίπιε οπηπΊαπα Ῥγοβαβ!]ο5.. ΝΠΜΙ απ]άεπα , αἲ]- 

{αγ αἆ Ἠπο ἀῑεπα 5οπ{θηίῖ, Ίαπα 6ἱ 1ρ5ῖ τοσία {α0θΓ8 ψ]ᾷε- 

πηπῖ, απαπι ἁῑγ]πίς αἀἆεο Ποποτίρας Οτθείεπ Ῥγ]αάεησιε 

Δ[ΠΟΙΗ5. δεᾷ πεκοίεραπα, νὶτ ορππς, {6 Ρἰοίογεπι εἴῖαπι 

ΒΟΠΗΠΙ 6556. Ἰμιοϊάϊςείπιε ομῖπι ποβῖς, απο δηπέ ἵη ΟΓ6- 

5ίεο, ἱπιασίπος οδίεπαϊδΗ, εί Ρήρπαπα ΥΙτοτΙΠα, εἰ 4πῶ ρτο 

56 Ἰηγίσσπι 6χΟερετο γή]πετα. Ὑεγαπι Ἰου ΠΙΠ(ΠαΠα ρη(α- 

ΤΑΠΗ , ἴία 5ἰμάίο5ο οο]ῖ Ιπίοι Βογίμας απηϊοἹῖαπα, απ Πρρε τί 

Ἱηπ]ιοςρίία]ες οἱ ασγεςίος ἵπ Ππ]πηο]Ηϊς 56ΠΠρεΓ γειςατί Π]ος 

ατρίίταβαν, οί Ίτα, εἰ εχοαπἀεςορη!ῖα; απηἰοϊΠαπα γεγο πθ(θ 

Ιπίετ οοπ]αποΙβδίπιος 5αςοῖρί; εοΠίσοης ἴδία ἔππι ο το]φιῖς 

απσρ 46 Ἡς αιάἴπιας, {απι 1πά6, αποᾶ ρατεπίας ΠΙΟΓΙΠΟΣ ΤΠ 

οἶρο Παβεπί. 

9. ΤΟΧ. Ὀίταπα Ἱη τεϊϊφαῖς εἰῖαπα πος οἱ Ιαξοτες αἀνοι- 

5ΗΠ1 Ῥαγθηίες αταροῖς εἰ τε]βίορῖογες 5ἵπας, 4ε εο ἵη Ῥγο- 

«οπ{ῖ {εοπΠῃ ΠΟΠ οοπ{οπάθτῖπῃ : απηῖσος γετο Βογίας πι]{ο 

ατασῖς απη]οῖς Πἀθ]ογος 6556, θἱ ΠΙᾶ]ογεπι απιιοΙος Τα110- 

πεπῃ Ἰπίαι πος Ἰαβετί Ύπαπι αριά ος, ἀεπιοηρίταία [ασε 

οί. ΕΙ, Ρεν 6ρο {ο ΤΦΡΕΟΓΙΠΙ ἀθο5 οΓ0, ΠΕ πιο]εςίο π]θ 

απᾶῖας, 5ἳ απῖᾶ 6ογΗπῃ ἀἴχετο, 4ᾳσ, Ῥοδίαπαπα οἷα Ππίετ 

ΥΟς Υ6ΓΕΟΣ, ομφεινανΙ. Ὑο5 οπῖπι πμ νἱάρηιϊπί γεια 

απίάεπα 46 απηϊοἶῆα πηο]ίας αλῑς Ῥος5ο [ασ6γ6; αἱ ορετα Ἰηίας 

Γπποῦ ἰαπίαπη πομ Ῥτο ἀἱσηϊίαιο Πἰογαπι τειβογαπη πεδ[ζατί αἲ- 

απο 6Χ6ΓΟεΓΕ, 564 5υ[]οῖί νοβῖς Ιαπάα55ε Ἠ]απι, 6 απαπέΠη 

εἴί ῬοΏΙ οδίοπάίσδε; αππη απ{επα οΡρις θα ε5ί, ΡΙοΦΙΙΟΓΕ5 

οτα[ἴοηίς γοςίγα, Πεςοῖο ᾳποπιοᾷο πιθάϊΐδεχ ορειῖβιις ΙΓ4Η5- 



(41, δι”, 518) ΧΠΗΙ. ΤΟΧΑΒΙ5 5ευ 
-, - ον / οἳ 6 οἱ ἃ / 
ἔργων. ἸΚαὶ ὃπόταν ὑμῖν οἳ τραγῳδοὶ τὰς τοιαύτας 

; 
φιλίας ἐπὶ τὴν σχηνὴν ἀναθιθάσαντες δεικνύωσιν, ἔπαι- 

" Ξ ώς ῃ ὃν ὂ 
γεῖτε καὶ ἐπικροτειτε χαὶ χινδυνεύουσιν αὐτοις ὑπὲρ 

Ν Ν 

Ἑλλήλων οἳ πολλοὶ καὶ ἐπιδακρύετε, αὐτοὶ δὲ οὐδὲν 
ἄξιον ἐπαίνου ὑπὲρ τῶν φίλων παρέχεσθαι τολμᾶτε, 
ὃν] . Μ δν Ν ’ » ή /" σα ες 

ἀλλ᾽ ἦν του φίλος θεηθεὶς τύχη, αὐτίκα µάλα ὥσπερ 

τὰ ὀνείρατα οἴχονται ὑμῖν ἐκποδὼν ἀποπτάμεναι αἱ 
- - .» 

πολλαὶ ἐκεῖναι τραγῳδίαι, τοῖς χενοῖς τούτοις καὶ χω-- 
- -ω -. ΔΑ 

φοῖς προσωπείοις ἐοικότας ὑμᾶς ἀπολιποῦσαι, ἃ διηρ- 
. μ μένα τὸ στόµα καὶ παμµέγεθες χεχηνότα οὐδὲ τὸ σµι- 

/ / - Ἀἳἱ [ο Ν δλ 
κρότατον φθέγγεται' ἡμεῖς δὲ ἔμπαλιν: ὅσῳ γὰρ δη 

2 - 4 ’ ΄ Ῥ Ε] . 

λειπόµεθα ἐν τοῖς περὶ φιλίας λόγοις, τοσούτῳ ἐν τοῖς 

ἔργοις αὐτῆς πλεονεκτοῦμεν. 
παν αν αν ” εί ο. .. Ν Δ 

10. Εϊ Υ οὖν δοχεῖ, οὕτω νῦν ποιῶμεν, τοὺς μὲν 
ο ν Α ος πω 

παλαιοὺς φίλους ἀτρεμεῖν ἐάσωμεν, εἴ τινας ἢ ἡμεῖς ἢ 

ὑμεῖς τῶν πᾶλαι καταριθμεῖν ἔχομεν --- ἐπεὶ χατά γε 
ο - ς τομ ς 

τοῦτο πλεονεχτοῖτε ἂν πολλοὺς χαὶ ἀξιοπίστους μάρτυρας 
ρ Ἡ ος 

τοὺς ποιητὰς παρεχόµενοι, τὴν Ἀχιλλέως καὶ Πατρόκλου 
ελίαν καὶ τὴν Θησέως καὶ Πειρίθου καὶ τῶν ἄλλων ἔται- 

ρείαν ἐν καλλίστοις ἔπεσι χαὶ µέτροις ῥαψῳδοῦντας ---- 
ων ρω κα 

ὀλίγους δέ τινας προχειρισάµενοι τῶν καθ᾽ ἡμᾶς αὐτοὺς 
ο κ / ο μ λ λ 

καὶ τὰ ἔργα αὐτῶν διηγησάµενοι, ἐγὼ μὲν τὰ Σκυθικὰ, 
α δι δν. μυ 1) /. -ᾱ- 3 / .ω 

σὺ δὲ τὰ Ἑλληνικὰ, καὶ ὁπότερος ἂν ἐν τούτοις χρατῇ 
χαὶ ἀμείνους παράσχηται τοὺς φίλους, αὐτός τε νενι- 

κηχὼς ἔσται καὶ τὴν αὑὗτοῦ ἀνακηρύξει κάλλιστον ἀγῶνα 
} σᾳ Μ 

καὶ σεµνότατον ἀγωνισάμενος' ὡς ἔγωγε πολὺ ἥδιον ἄν 
Ρο .ω πα η) 3 -- ο. λ Ἆ ζα. λ 

μοι δοχῶ μονομαγῶν ἠττηθεὶς ἄποτμηθηναι τὴν δεξιὰν, 
- ϱω .ν 3 { / 3 Ἆ - ᾷ ἆλλ 

ὅπερ τῆς Σκχυθικῆς ἐπιτίμιόν ἐστιν,  χείρων ἄλλου 
.ω σ 

κατὰ φιλίαν κεχρίσθαι, χαὶ ταῦτα Ἓλληνος Σχύθης 

αὐτὸς ὤν. 

11. ΜΝΗΣ. Ἔστι μὲν, ὦ Τόξαρι, οὐ φαῦλον τὸ 
ος ε ; 

ἔργον ἀνδρὶ οἵῳ σοὶ πολεμιστῃ μονομαχῆσαι πάνυ 
, ΄ ως 

εὐστόχους καὶ τεθηγµένους παρεσχευασµένῳ τοὺς λό- 
.. σ! Ν 

ους. Οὐ μὴν ἀγεννῶς γε οὕτω καταπροδοὺς ἐν βρα- 
- δσκ” Λ [ [4 / ΄ ἃ . - 

χεῖ τὸ Ἑλληνικὸν ἅπαν ὑποχωρήσομαι σοι" καὶ γὰρ ἂν 

εἴη πάνδεινον, ὑπὸ δυοῖν μὲν ἐκείνοιν ἡττηθΏναι τοσού-- 
ων Σχυθῶν, ὁπό ἅ τε μῦθοι δηλοῦ ος, 

τους τῶν Σχυθῶν, πόσους οἵ τε μῦθοι δηλοῦσι καὶ αἳ 
ο 5 /' 

ὑμέτεραι παλαιαὶ γραφαὶ, ἃς μικρῷ πρόσθεν εὖ µάλα 
.) “ΝΔ σ υ] λα / ο ω Ε/ 

ἐξετραγῴδησας' Ἓλληνας δὲ πάντας, τοσαῦτα ἔθνη 
-. -- μ 

γαὶ τοσαύτας πόλεις ἐρήμην ὑπὸ σοῦ ἁλῶναι. Εἰ γὰρ 
.ω / 3 ν αν τὸ ά « -” Ελ ἀ Δ 

τοῦτο γένοιτο, οὐ τὴν δεξιὰν ὥσπερ ὑμεῖς, ἀλλὰ τὴν 
- ζ εν ο , μη 

γλῶτταν ἀποτμηθῆναι καλόν. ΠἩότερον δὲ ὁρίσθαι 
- -” ο ΄ /“» Ἀ 

γρὴ τὸν ἀριθμὸν ἡμῖν τῶν φιλικῶν τούτων πράξεων, ἢ 
Ῥ / /΄ 

ὁπόσῳ ἄν τις πλείους ἔχη λέγειν, τοσούτῳ εὐπορώτερος 

δόξειεν ἂν πρὸς τὴν νίκην; 
- - π .ω 

ΤΟΞ. Οὐδαμῶς, ἀλλ᾽ ὡρίσθω μὴ ἐν τῷ πλήθει 
λα. λ ΄ 3’ 3 λα 4 ] ’ / 

αὐτῶν τὸ κράτος, ἀλλ᾽ εἰ ἀμείνους καὶ τομώτεραι φαί- 

νοιντο αἵ σαὶ τῶν ἐμῶν ἴσαι τὸν ἀριθμὸν οὖσαι, χαι- 

ριώτερα δῆλον ὅτι ἐργάσονταί μοιτραύµατα καὶ θᾶττον 
/΄ 

ἐνδώσω πρὸς τὰς πληγάς. οσα ς 
ΜΝΗΣ. Εὺ λέγεις, καὶ ὡρίσθωσαν ὁπόσαι ἵκαναί. 
/ -. 

Ἠέντε ἔμοιγε δοχοῦσιν ἑκατέρῳ. 

Τ0Ξ. Κάμοὶ δοχεῖ, πρότερος δὲ λέγε, ἀλλ ἐπομο- 

ΑΜΤΙΤΟΙΤΙΑ. 

{αβ1115.. Ἐσιαπάο τουῖς {τασωάϊ {α]ες απηοἰεῖας ἵπι 5οθηαΙ 

Ρτοάμείας οδίεπάμηί, Ἰαπδα[ῖς εί ρ]απά 15, ἸΠϊδαπε ρτο 5ο 

Ἰηγίοεπα ρετῖοΠίαπίνις Ρἱοτίαπε οἴίαπα ΠΠασγπιαπηϊηϊ : {ροι 

γοιο ΠΠ Ιαπάᾳ ἀἴρηαιη Ῥιῶσίατα Ῥτο απη]οῖς απἀοίῖς; 5εὰ 

5ἱ ατα το Ιπά]ρεαί Γοτίε απι]οις, 5αβίίο, τα]αί ἱπςοτηπία, αι - 

{αβίαπί νοβῖς αγο]απίαπε ο τος[1σῖο πι] Πα {τασωᾶῖα, 

Ἱπαπίραδααε Πῖ5 οἱ πιπῖς ρειςοπίς 5ἱπη]ες γος ἀεδαηί, 

ασ ἀῑάπείο τίεία εἰ Ίπππιαπα απαπίαπα Παηίος πε Πη]Π- 

παπα απ]άθπα 5οπΠῃ θά σπί.  ΧΝος οοηίτα θα, (παπ{απΙΕΙΠΙ- 

απο ἀῑεραία[ιοπῖρας ἆε απιοῖα Παβοπάϊς Ἱπ[ετίογος 5ΠΠΠΗς, 

{απίαπα ἵπ ορεθας απ; Π]α πιρεταί ργαρίαπηας. 

10, 11. 435 

10. Φπατε, 5ἱ γΙάδίς, Πα παπο ασαπηις. ᾿Απίί(πος 4Πη]» 

ϱ05 ρα[απηῦΓ 4πἱέδζετε, 5ἱ 4105 απ πος, απέ τος 4 ρεῖςοο 

«γο ΑΠΠΠΠΠΕΤαΤΟ Ροςδῖπιας: παπα Ἠαος απίάεπῃ ρατίθ Υος σῖ- 

οε{5, πππ]{ος 6054116 ἀῑσπος [46 {είες ἀαπίες Ροείαξ, απϊ 

ΑΟΠΙΗ15 εἰ Ῥαΐτοσ]ί απηϊοϊίαπι, οἱ Τμεςεῖ αίᾳαα ῬΙπίοί, 

τεἠ(πογαπΊ(αε 5οἁα ΠΠ ἵαπα Ῥαἱοἰιεγγίπιϊς νειςῖθις οἱ παπηετῖς 

οαπαηί: 564 ραπσος αποςάαπι ἆε Ηΐ5, απἱ ποςίτο ἱρ5ογΠῖα 

ἴΘΠΙΡΟΓΕ γ]χεγυπί, ῬΙοΠΠΠΙΙΣ, 4ΠοΓΙΠΙ ΕΠΑΓΓΕΠΙΗ5 [αοία, 

οσο απἶάεπα Φογ{μίσα, ἴα ααἴεπι ατῶσα : αἱ ἵπ Πῖ5 π{εν γ]ορτῖε 

εἰ ππε]ίογος ργοάαχεηέ απηῖσος, Ἰ]α τῖείοτ επί, 5Παπι(ε 

Ρταοοπῖο γἱεζοτίαια ογπαΡ{έ, ρα]ε]ιεγΓίπιο εἰ Ποπες{ἱ55ἴπιο Ρετ- 

ασίο οργίαπηῖπθ. ἈΝαπι ππ]{ο οηπ]άεπα Προπίας η ή νΙάθος 

εολίατία ρήσπα εαρεταίας ἀεχίταια Ῥγοεϊάρπάαιη ρτῶβοτο, 

σα; Βογ{μίσςς σεη{ί5 Ρῶπα ας, απαπι ἀείοτῖογ αἲῑο ἵπ απηῖ- 

οῖα Παάϊσατῖ, ἱάᾳπ6 ἄταζο, 411Π1 1ρ5ε 5ἶπι Βογί]ια, 

1. ΜΝΕΡ. Εδί αιάεπι, Τοχατί, ορ5 πη]πίπις οοπ{θιυΗ- 

Ρ16, ου νΊτο, απαἰῖς ία, Ὀε]ιαίογα ρΙσπαπα 5οΠατίαπη Ἰπίτε, 

απῖ ἴαπι αρία αἆ 5οορΙΠ] εί αοπία αγσαπιεηία Ἠαβεας. Ύε- 

ΤΗΠΙ{ΑΠΠΕΠ ΠΟΠ Ισηανο αἆθο ργοάΙ(ίαπα οἵίο 6ΓοΟΙαΠΙ ΟΠΠΠΘΙΠ 

ΠΡΙ 6ΟΠεβξςετο : ΙπάϊσηϊςςΙπιαπη οἴοπῖπι Ρποηέ, α ἆποβιας 

Π]ἱ5 {απίαπα Βογίμαγαπα ε55ε 5αρεταίαπα, (παπίος οί [αρπ]α. 

Ἰπάϊσαπί, εἰ απΠααα γεσίτα ρἰοίαγᾶ, απᾶς Ῥαμ]ο απίθ 

Ῥιῶο]αγα γείαί ἵπ [ταρῖσα 5εεΠα οπαιταδΗ : Οτῶσος Υετο 

ΠΠΙΥΘΓΣΟΣ, Τοἱ σεηίες εί {οί πτρες, ἀαξοτία εαηςα ἃ {6 5π- 

Ρεγαπ. Ἠοο επῖπι 5ἱ Παί, ποπ ἀθχίταπι, ιπί τορίς, 5θᾶ 

Ππσιαπα πΏῖ αΏδοῖάί Παξίαπα [αδηε. Ὀΐταπι Υετο βηϊγϊ ποΡΙΒ 

οροτίεί πΙπιετπα απσαταπα εἶαδπιοᾶί αοἰἴοπηπας αΏ απο 

Ῥϊατες ααἲς ρτοίογεπάας Παβιογῖ, {απίο αἆ γὶοξοτίαπι τἰἆθ- 

Μα Ιη5ίγασ[Πογ2 

ΤΟΝ. Νεππααπαπα : 5εᾷ ἀε[πϊίαπι αξίο ποη ἵπ πππ]ίῖ- 

ἰπάϊπα εᾶταπα τος, 5εά 5ἱ Ργδίαπ/ῖοτες οἱ απαξί Ρεπείτα- 

Ῥῆϊογες {παρ γἱάραπέατ απηϊο[ῖαε πείς, εξᾳπαίες οείετοπαῖ 

ΏΠΠΠΕΤΟ πτΠιε, ρτανῖοτα Πεπιρε [αεῖοπί πηϊηῖ γιπετα, 

6οσπε ερ]ογίας ρ]ασίς εοπεθάαΠη. 

ΜΝΕΡ. Ἠεείε ἀῑεῖς : οἱ Ππϊαπίατ απο 5α[ῖς επί, 

απε παϊΠῖ απϊάσπα απἰσαῖααε γἱάρηίατ 5α[ῇσετε. 

ΤΟΧ. Εί πμ νάείατ. Ρίο {ία ρτῖος, 5οά Ἱπταίο ρπῖας, {6 

Οµίή- 

΄ κά .ω -- . . . . . 

σάµενος η μὴν ἀληθη ἐρεῖν: ἄλλως γὰρ πλάττειν τὰ | γετα ἀῑοίμπαπη : αἰοπαῖη οπῖπι βηαοτε ἰα]ία ΠΟΠ αάπιοάιι 
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τοιαῦτα οὐ πάνυ χαλεπὸν καὶ ὃ ἔλεγχος ἀφανής. Εὶ 

δὲ ὀμόσειας, οὐχ ὅσιον ἀπιστεῖν. 

ΜΝΗΣ :Ὀμούμεθα, εἴ τι χαὶ ὅρχου δεῖν νομίζεις. 

Τίς δέ σοι τῶν ἡμετέρων θεῶν.... ἀρὶ Ἱκανὸς ὁ Φίλιος» 

Τ0Ξ. Καὶ µάλα: ἐγὼ δὲ τὸν ἐπιχώριον ὀμοῦμαί 

σοι ἐν τῷ ἐμαυτοῦ λόγῳ. ν 

19. ΜΝΗΣ. Ἴστω τοίνυν ὁ Ζεὺς ὁ φίλος ἡ μὴν 

ὁπόσα ἂν λέγω πρὸς σὲ ἢ αὐτὸς εἰδὼς ἢ παρ᾽ ἄλλων, 

ὑπόσον οἷόν τε ην, δι’ ἀκριθείας ἐκπυνθανόμενος ἐρεῖν, 

μηδὲν παρ᾽ ἐμαυτοῦ ἐπιτραγφδῶν. Καὶ πρώτην γέ 

σοι τὴν Ἀγαθοκλέους χαὶ Δεινίου φιλίαν διηγήσοµαι 

ἀοίδιμον ἐν τοῖς ωσι Ἰενομένην' Ἀγαθοκλῆς Ὑὰρ οὗ-- 

τος ὅ Σάμιος οὐ πρὸ πολλοῦ ἐ ἐγένετο; ἄριστος μὲν πρὸς 

φιλί αν, ὡς ἔδειξε, τἆλλα δὲ οὐδὲν Σαμίων τῶν πολλῶν 

ἀμείνων οὔτε ἐς τὸ γένος οὔτε ἐς τὴν ὤλλην περιουσίαν᾿ 

Δεινία δὲ τῷ Λύσωνος Ἐφεσίῳ φίλος ἐχ παίδων ἠν' ὃ 

δὲ λείας ο οια ἄρα εἰς ὑπερθολήν: χαὶ ὥσπερ εἰ- 

χὺς νεόπλουτον ὄντα, πολλοὺς καὶ ἄλλους εῖχε περ) 

ἑαυτὸν ἴχανοὺς μὲν συμπιεῖν καὶ πρὸς ἡδονὴν συνεῖναι» 

Φιλίας δὲ πλεῖστον ὅσον ἀποδέοντας. έως μὲν οὖν ἐν 

τούτοις χαὶ ὅ Ἀγαθοκλῆς ἐξητάζετο καὶ συν ἣν χαὶ συνέπι- 

γεν αὐτοῖς οὗ πάνυ χαίρων τῇ τοιαύτη διατριθῇ» καὶ ὁ 

Δεινίας οὐδὲν αὐτὸν ἐντιμότερον εἶχε τῶν. κολάχων" 

τελευταῖον δὲ καὶ προσέχρουε τὰ πολλὰ ἐπιτιμῶν, καὶ 

φορτικὸς ἐδόχει ὑπομιμνήσκων ἀεὶ τῶν προγόνων καὶ 

φυλάττειν -παραγγέλλων ἃ μετὰ πολλῶν χαμάτων ὃ 

πατὴρ: αὐτῷ κτησάµενος χατέλιπεν: ὥστε διὰ ταῦτα οὐδὲ 

ἐπὶ τοὺς κώµους ἐπῆγεν ἔτι αὐτὸν, ἀλλὰ μόνος μετ 

ἐχείνων ἐκώμαζε λανθάνειν πειρώμενος τὸν Ἀγαθοχλέα. 

19. Καὶ δή ποτε ὑπὸ τῶν κολάκων ἐκείνων ὁ ἄθλιος 

ἀναπείθεται ὣς ἐρῴη αὐτοῦ Χαρίκλεια Δημώνακτος 

γυνὴ ἀνδρὸς ἐπιφανοῦς. καὶ πρώτου Ἐφεσίων τὰ πο- 

λιτικά: καὶ γραμμάτιά τε εἰσεφοίτα αὐτῷ παρὰ τῆς 

Ἰυναικὸς καὶ στέφανοι Ἠμιμάραντοι καὶ μδλά τινα 

ἀποδεδηγμένα χαὶ ἄλλα πόσα αἵ μαδεροπον τοῖς νέοις 

ἐπιμηχανοντοι» κατὰ μικρὸν αὐτοῖς ἐπιτεχνώμεναι 

τοὺς ἔρωτας χαὶ ἀναφλέγουσαι τὸ ) πρῶτον ἐρᾶσθαι νοµί- 

ζοντας" ἐπαγωγότατον Ὑὰρ τοὺτό γε, χαὶ μάλιστα τοῖς 

καλοϊῖς εἶναι οἰομένοις, ἄχρι ἂν λάθωσυν εἰς τὰ δίκτυα 

ἐμπεσόντες. Ἡ Χαρίκλεια δὲ ἦν ἀστεῖον μέν τι γύ- 

ναιον, ἕ ἑταιρικὸν δὲ ἐκτόπως καὶ το προστυχόντος ἀεὶ, 

καὶ εἰ πάνυ ἐπ᾽ ὁλήῳ έθε λήσειέ τις καὶ εἰ προσί- 

δοι τις µόνον, εὐθὺς ἐπένευε καὶ δέος οὐδὲν ην μή τι 

ἀντείποι Χαρίκλεια. Δεινὴ δὲ καὶ τἆλλα τεχνῖτις 

παρ) ἥντινα βούλει τῶν ἑταιρῶν ἐπισπάσασθαι ἐραστὴν 

καὶ ἀμιφίθολον ἔτι ὄντα ὅλον ὑποποιήσασθαι χαὶ ἑνε-- 

χόμενον ἤδη ἐπιτεῖναι χαὶ πο ο ἄρτι μὲν ὁρ ἵε 

ἄρτι 2ὲ χολαχεία καὶ μετὰ μικρὸν ὑπεροψίᾳ καὶ τῷ 
πρὸς ἕτερον ἀποχλίνε ν δοχεῖν, χαὶ ὅλη συνεχεκρότητο 

ἅπαν ταχάθεν ᾗ Ἰννὴ καὶ πολλὰ μηχανήματα παρεσχεύ- 

αστο χατὰ τῶν ἐραστῶν. 

Ταύτην οὖν τότε οἵ Δεινίου κόλακες παραλαµ.- 
θάνουσιν ἐπὶ τὸ µειράχιον καὶ τὰ πολλὰ ὑπεχωμῴδουν 

συνωθοῦντες αὐτὸν εἰς τὸν ἔρωτα τῆς Χαρικλεέίας. Ἡ 

Ἡ ΦΙΛΙΑ. 19 --- 14. (11 51, 550) 

ἀϊῆΙοΙα, εἰ οοπγΙπορηάϊ οΏβουΓα ταίῖο, 8ἱ γθτο Ἰπταγοιῖς, - 
Πά6πα πθρατο Ιγε]ἱσίοδαπι (αθι{. 

ΜΝΕΡ. «πτθπηα5, δἱ απἷά ορ5 6556 Ἱηγαίο αυ γατῖς. 
οας γοτο ΗΡΙ 4θογΙΠῃ ΠΟΡΙΤΟΥΗΠΗ.... πάπα ἱάσποις ος ΡΠΙ- 
πο, 
ΤολΧ. Ρ4Π6. 

Π1οπθ 119.00. 

12. ΜΝΕΡ. Αιδϊαί ἰσίίατ Φαρίίος ΡΗΙΗ5, πια, φυ0ρουπ]- 

απθ αἆ {6 ἀϊχετο, απί απῑ ἴρ5α δοίαπη ἀἰσίαγαπα, απ Ύπα» 

αὐ αἰής απαπία Πουϊ ρο[αῖί ουτα οχαιἰκιγοτῖπι, πθ(ιθ απἱο- 

ααΠ1 4ο πηοο {γασίσαρ [αρα]ος[{α[ἰ5 αἀδΠπταπη. Ας Ρηϊηπαήα 

ΗΡῖ Αραίμοςς αἱ Ὠἰπία απηϊο]ῖαπι 6Παγ/αθο, ἀεζαηίαίατι 

Ἰπίθυ Ί9Π65. ΝΘΠΠρο Απαΐιιοσ]ος Ἠῖο ῥαππίας πο. ἀἷα οδε 

σπαπα γἰχιί, αἆ απηϊοαπα (πἱάσπα, αέ οδίοπάΙέ, Ῥγδία- 

ἠβίπαα5, ορίσγΠα γα]σο ΒαπΙΙΟΓΗΤΑ ΠΠ] Ππιο]ίοῦ, Πεσιιε 6θ- 

πθγθ, Ἠθ(μθ οορίῖς ορίοτῖς : Εἰπῖω απίθπ Πγδοηίς Πο, 

Ἐρ]ιοδίο, απιίο5 α ρηογῖς {αθγαί. Ας ἀῑνος εναί Εἰπίας αι]- 

ἵτα βάσπα, οἱ, αποά [αοῖ]ο ογθᾶας ἆς Ἠοπαίπο ἁῑγ]ίας παρει 

ἀθιπαπῃ πασίο, Πηπ]ίο5 Πποσπο αἰίος οἶτοα 5ο παροβαί, α 

εοιπροίαπά πα. απΙάσπι Ι40Π6Ο5. οἱ νοµαρίαίεηι οο οομν ἱοία 

Ραναπόαπα, αὖ αππϊοῖία απ{οιη (απίαιη, παΠ{αΠα. οδί πηανί- 

η, ΤοΠΙΟίΟ5. Τσίν αἆμιο απἰάθα ἵπ. Πορ παπιοατῖ 

οαία Ασαΐλιοςίο5, αἱ ππα 6556, εί υπᾶ Ρροίατα, ΦπαΠ(ΗςΠη 

ΠΟΠ γα]ά6 ἴ]α οοηδθιπάἶπο σαπάοτεί; Ὠϊπίας εἰἴπηι πΙΙ]ο 

πια]οΓο Πα ΤΠ. ῥτοίο Ἠάβθγα, παπα αἀμ]αίογες. Ταπάσπι 

οἰίαπα ο[ἴοηφιας οδί, αποᾶ οποῦγο Π]απα τερτομεπάεΓεί, οἱ 1πι- 

Ροπίης γίδας, αἱ πα]ογ η Πάπα αἀπποποτθί 5ΗΟΓΙΙΗ, οἱ 

«ογγανο [1ῦεγοί απ πηπ]ίο Ἰαῦοτο ρατία. Ραΐου 1ρ5ί τοἰφι[ς- 

86{. Ἰίαφιο ρτορίου Ιδία πεαιε αἲ οοπςδαΓῖοπες απηρῄης 

Ἠ]απι αἀλίροβαί, 5ο 5οἱα5 οππα. Ιδῖς Ροίατο, 5ράιιοσγθ 

56 Ασαἴ]ιοσ1 5ιπάσης, 

19. “απιαιο αὐ αἀπ]αίονίρας. ἰ5ίῖς ρειςιιαἀενῖ 5 δί πηῖςες 

Ίῆο ραίαν, 4ΠποΓς 1ρδίας αοθθηδαπ. Οµατίο]θαΠΙ Ὦ6Π1ο- 

πας{]5. ΙΧΟΤΘΠΑ, οἰαγὶςϊπηϊ υπ, αἱ ἵπ οἰνίίαία Ἐρ]ιαξίογιη 

Ρηπαί: οἱ γοπίϊίαπί ΤΠ] α- πι]ίθυο οοΚΙοΙΗΙ, οἱ 6οπρηα» 56- 

πιπιατοϊάσ]α., οἱ πια]α αποράαπα ἀεπιοιςᾶ, οἱ αα αι) η]α- 

οπαπίατ οοπίγα αἀο]εςορπίπ]ος Ίοπα., ἆππι ρα ]]α ΠΠ δις 

απ]βοῖῖς απηογος 1]ί5 Ἱηςίταυηί, εἰ αοοσπάπἰ πίτο απιανῖ 

5ο Ριίαηίος : Πιαχίηιο ομίπα Ίχου αἆ Πεϊοπάπι γα]θί, αριά 

ο05 Ῥγωβεγίη. ααἱ ρα] δ)δί γἱάσπίας, ἆππι Ἱπιρνπάεηίος 

Ἱπ τοµία Ἰποίάαπί. Εταί απίοηι Οµαπίοεα πη]ίσγοι]α αι 

ΠἹερίᾶα, 5εᾷ πθυδίγοϊ 5αρτα πποᾶυπα Ἱηροπῇ, απ οἶας 

66ΙΗΡΟΓ ο55οί, ἵπ 4πθπι {ογίο Ιποίάθγεί, αἰἶππι δἱ Ῥα:γο ἀά- 

πιοᾶμΙη 4ΠηαΓς απὶς Υο]]εί : δἱ 5ἳ απῖδ αδρίορτοί Ποβο, 

Ἱπππεραί, δἰαἰΐπι, ποσιθ ππα σπα. ΙΠδίΗ5 πο Ολαγίο]εα τθρι]- 

σπανοί. Ἐναί εἴῖαπι αοφαίΠ. πίτα απῃίοχ, 8ρΓα φπαπηγίς 

πηογοίῄσθιη, αίοῖοιαϊ απιαίοτεπα, οἱ απηρία5 αἱ αά μας 

οδοί, κα β]ασαπᾶϊ {οίσπα, οἱ αἱ Ίαπη {οπογσίας Ππίεπάεπαϊ εξ 

τηασὶς αοοοπᾶσπαἰ πιο ἵγα, πιπο ἀάπ]α[0Π6,, 6ἱ Ραμ]]ο Ροςί 

{αβ[Ιάο,, οἱ »Ἱπιπ]αία αἆ αἰαπα Ἱποπαίίοπο : ασ ἰοία ππαίφπε 

αά Ἰῶο οοπηροδίία. ογαί ππ]ίθυ, πηπ]ίαδαπθ Ρατάγεγαί {πι 

ΑΙΠΑ{ΟΓΟ5 ΠΠΔΟΠΙΠαΡ. 

Ἐπο αμίοπι Ρος ραἰτίαπα ΗΡΙ Ἱη πηεα οτα- 

14. απο 6150 {πω αφοϊδευπί Ὠἰπία αἀπ]αίοτος οοπίγᾶ 

αἀο]ιοδοσπίοπι, οἱ [στο αἱ 5εοππάατΙΠ Δ0ἱ0ΡΕ5 ΦΙΡΣΟ6Γ- 

γίαηί, ἵν Οανίσ] εις Παπ αΠΟΓοπΙ Ἰπιρο]]εηίςς. Η]α νετο, 



(, ος; -- 55θ) ΧΠΙ. ΤΟΧΛΔΗΒΙ5 5ευὺ 

δὲ πολλοὺς ἤδη γέους ἐκτραχηλίσασα καὶ µυρίους ἔρω- | 

τας ὑποκριναμένη χαὶ οἴκους πολυταλάντους ἄνατρε- 

Ψασα, ποικίλον τι καὶ πολυγύμνασ τον καχὸν, παραλα- 

θοῦσα εἷς τὰς χεῖρας ἁπλοϊκὸν καὶ ̓ ἄπειροντ τῶν τοιούτων 
μηχανημάτων νεανίσχον οὐκ ἄνηχεν ἐκ τῶν ὀνύχων, 

ἀλλὰ περιέχουσα πανταχόθεν καὶ διαπείρασα; ὅτε ἤδη 
παντάπασιν ἐκράτ ει, αὐτή τε ἀπώλετο ὑπὸ τῆς ἄγρας 

ο τῷ κακοδαίµονι μα. μυρίων καχῶν αἰτία 
3} κ 

έγε- 

ν / 

. Τὸ μὲν γὰρ πρῶτον εὐθὸς ἐ ἐχεῖνα ἐπ αὐτὸν καθίει 
κ 

ὃ Τραμμάτα, γαὶ συνεχῶς πεμπομένη τὴν ἄθραν, ὡς 
λ 

δάκρυσε καὶ ἐπηγρόπνησε χαὶ τέλος ὡς ἀπάγξε ει ἑαυτὴν 
ε , 
ἡ ἆθλία ὑπὸ τοῦ ἔρωτος, ἕως δὴ ὅ μακάριος ἐπείσθ 

καλὸς εἶναι καὶ ταῖς Ἐφεσίων γυναιξὶ περιπόθητος. 

15. Καΐπου συνηνέχθη πολλὰ ἴχετευθείς. Καὶ τὸ 
ο αβος Β ετᾶς 
ἐντεῦθεν ἤδη ὅδον, ὡς τὸ εἰκὸς, ἁλώσεσθαι ἔμελλεν ὑπὸ 

(υναικὸς καλΏς καὶ πρὸς ἡδονήν τ ε ὁμιλῆσαι ἐ ἐπιστα-- 

µένης καὶ ἐν κατρῖν δακρῦσαι καὶ μεταξὺ τῶν λόγων 
Ξ ο. « ρ. λάσμισα Εν 2/ . 
ἐλεεινῶς ὑποστενάξχι καὶ ἀπιόντος ἤδη λαθέσθαι καὶ 

εἰσελθόντ ει προσδραμεῖν χαὶ ἐκαλλωπίζεσθαι, ὁ ὡς ἂν µά-- 

λιστα ἀρέσεις, χαίΐπου καὶ σαι χαὶ χιθαρίσαι; οἷς ἅπασι 

χατὰ τοῦ Δεινίου ἐκέχρητο. Καὶ ἐπεὶ ὶ ἤσθετο πονηρῶς 
ἔχοντα καὶ διάθροχον ἤδη τῷ ἔρωτι καὶ τακερὸν γεγενη- 

7 εά ΑΝ ΄ 3 / Ν ν / το ’ 2 

μένον, ἄλλο ἐπὶ τούτοις ἐπενόει καὶ τὸν ἄθλιον ἀπώλλυε: 

χύειντε γὰρ ἐξ αὐτοῦ σκήπτεται ---- ἵκανὸν δὲ καὶ τοῦτο 

[σι η, 

βλᾶκα ἐραστὴν προσεκπυρῶσαι --- καὶ οὐχέτι ἐφοίτ 

πρὸς αὐτὸν φυλάττεσθαι ὁ ὑπὸ τἀνδρὸς λέγουσα πεπυσµέ- 

νου κὸν ο. δ δ) οὐχέτι οἷός τε Ξ ν ο. τὸ πρᾶγμα, 

ο» τὴ 

ὧπο η (η ον 

χαὶ νν εο. ον νο --- 

λευχοῦ ---- ἐκώχυε καὶ τέλος καταθαλὼν ἑ υτ οὔ- 

δαφος ἐκυλίνδετο καὶ λύττα ἦν ἀκριθῆς τὸ τ πρᾶγμα" τὰ 

μὲν χὰρ δῦρα οὗ κατὰ μῆλα καὶ στεφάνους ἀντεδίδοτο 

αὐτῃ, ἄλλὰ αυνοιχίαι ἅλαιικαὶ ἀγροὶ καὶ θεράπαιναι 

καὶ εἐσθητες εὐανθεῖς καὶ χρυσὸν ὁπόσον ἐθε ελήσειε. Καὶ 

τί γάρ; ἐν βραχεῖ ὁ ὁ Αύσωνος οἶκος ὀνομαστότ ατος τῶν 

ἐν Ἰωνία γενόμενος ἐ 

ς- ω Π] 

[ τν ον” ἐξήντλητο ἤδη καὶ ἐξεκεκένωτο. 

16. Εἶτα ὁ ὡς ἤδη αὖος Ἡν, ἀπολιποῦσα αὐτὸν ἄλλον 
τινὰ Κρῆτα νεανίσχον τῶν ὑποχρύσων ἐθήρα καὶ µε- 

΄ 2. 4 - ἂν Ρε .] ο 3 -- 3 / 

τέθαινεν ἐπ᾽ ἐχεῖνον καὶ Ἶρα ἤδη αὐτοῦ κἀχεῖνος ἐπί- 
3 / σ / 3 κο. ο 

στευεν. Ἀμελούμενος οὖν ὅ Δεινίας οὐχ ὑπὸ τῆς 
ια ’ Δ Ν ο 

Χαρικλείας µόνον, ἀλλὰ χαὶ ὑπὸ τῶν κολάκων --- 
- . . ΕΙ Α ” υωὼ ΜΥ ἁ 3 ΄ 

καχεῖνοι γὰρ ἐπὶ τὸν Κρῆτα Ίδη τὸν ἐρώμενον 
μετεληλύθεσαν ---- ἔρχεται παρὰ τὸν Ἀγαθοχλέα καὶ 

ζλ ελ -] { Ν. 9. λα ΄ 3 ου 

πάλαι εἶδότα ὡς ἔχει πονηρῶς τὰ πράγματα αὐτῷ. 
Καὶ αἰδούμενος τὸ πρῶτον ὅμως δνηγεῖτο πάντα, 
εν τν ἆ ἀπορίαν, τὴν ὑπεροψίαν τῆς γυνᾶικὸς, 

τεραστὴν τὸν Κρῆτα, καὶ τέλος ὡς οὗ ῥιώσεται μὴ 
οὖμλ συνὼν τῇ Χαρικλείᾳ. Ὁ δὲ ἄκαιρον εἶναι νομίσας 
ἐν τούτῳ ἀπομνημονεύειν τῷ Δεινία, διότι οὐ προσίετι 
μόνον τῶν φίλων αὐτὸν, ρλὸ τοὺς χόλαχας αὐτοῦ προξ- | 
τίµα τότε, ἣν μόνον εἴγε πατρῴαν οἰκίαν ἐν Σάμῳ 
ιπεμπολήσας ἦχεν 

λαντα. 

τὸν 
" 

τὸν 

αὐτῷ τὴν τιμην χομίζων τρία τά-- 

Λαξὼν δὲ ὃ Δεινίας οὐχ. ἀφανὴς εὐθὺς ἦν τῇ 

ΑΜΙΟΙΤΙΑ. 

πην]έος Ίαπῃ αἀο]οςερηίες 5αρρ]απίαγεταί, οἱ Ιλ] απιοτος 

αΙπηπ]αγεταί, εἰ ἆοπιας ορυ]επ{]5εῖπηας ογοτίοταί, πια]Ηρ]εν 

αποάἁαπα εἰ 5υβασίαπα Ίοησα εχοτοίαίῖοπε ἱπ[ογίαπίσηις Ώαο 

Ισίίαχ πασία Ἱπίτα πΙαΠΗς 5ιας 5Ιπιρ]ίεθπη αἱ ἱπρογίηπα {αμαπι 

ατΠΠΠΟΙΟΓΗΠΑ ΙΙΥΕΠΕΠΙ, ποπ. ἀῑπηϊκίί εχ υησυίρας, 5οά εοπΙ- 

Ῥ]εχα απάῖαπε εἰ εΟΠΗΣΕΠΡ, (11Η Ία1η εχ οπηπῖ Ρατίο Ἠλαπα 

1οηοτεί,, 6ἱ Ίρα ἃα 5ιᾶ Ῥγοάα Ῥογί, οἱ πιςδετο Ὠ]πία: πιῖ]]α 

ππαΙογΙΠα. οἈδα ΓΗΐ. Ναπι Ῥεῖπιο 5ίαΐϊπι 1ος ἀαποϊτι ἵπ 

θυΠά Παπηί ἰηδίατ οο1εῖ][ος, εἰ οοπίἵπαε Ἱεραί απεϊ]απα 51 αΠ1, 

τί Ἰασηπιείας, οἱ ρογν]ρηεί, ἴαπάεπι αἱ 5α5ρεηςυτα 56 5ἳϊ 

Ῥνα 4ΠΙΟΥΕ πηϊσοτα, 5ἱσπ]βοαίπταπα : ἆομθο ΡεγςΙᾶδΙΠΙ οςε 

Ῥοαίπ]ο, ρυ]εμγαπα ο.ςε οἱ Ἐρμεξίογαπα πχοτίρας αχρεί[έηπι. 

15. Αο ἰαπάεπι πηα]ῖς Ργοσῖρια5 εχοΓαίτ5 ΟΠΗ ἑα οοηστθά[- 

ασ. Τί Ἠπο Ίαπα [αο]]ε, αἱ αρραταξ, Ρα 1ῆαπα εχρισπατῖ 

α Ῥυ]εμτα πηπ]ετα, απσς 5εἶταί αἆ γο]αρίαίεπι αἰἴεπιρεΓατε 

5Η05. 56ΓΠΙΟΠΕΣ, αἳ Ῥ]οτατε ὀρροτίππε, εἰ ΙΠίετ 5Ξ6ΓΠΊΟΠΕΣ 

πηϊςεταβ[[ίος ἱπσεπηίσερτο, εί αμοιπίεπα Ίαπι οοπηρ]εοΙ, εί 

Ἰηστθά[επίϊ οζουτΓετα, οἱ 6υπη ογπαίαπα αἀμῖρεταο 4πο Πιᾶ- 

Χίπιθ Ρ]ασρτεί, οἱ Ιπίεγάυπηα «αΠεΓθ θΙαϊη ασ οἰίματαπα ρη]- 

58ο : απἱρια5 Ί]α οπ]ηῖθης αάγοτςας ΡΙΠίαπη δα ο5ί. Ἐ{ 4 πΗΠΙ 

εεηί]τοί Ίαπ Παπα Ἰαβοτατα, αἱ πιαάε[ασίαπα ΠΙΟΤΕΘ ΤΠΕΙ- 

ΞΗΠΙΠΗΟ 6.5α, Ἠἶπο αἰιιά εχεορῖίαξ, απο ρετάοτεί πηῖδογυΠῃ, 

ΏΘΠΙΡΕ Π{οΓΙΠΙ 5ε οαπῃ οκ Π]ο 6εγετε: τα]εί απίεπι ου 

εἰίαπι αἆ 5ἰοΠάππα απΙαίοΓεΠΙ πιασίς αεσεπάεπάπα : πθ(ε 

απηριίας αἲ Ἠ]απι γεπίαί, οαςίοἁϊπί 56 α το ἀἴσρης, απῖ 

απά]εγίί 4ε αΠΙΟΓ6. Αί 1] Τεπα πο [δγΓγε, ΠεΠΠθ Ρα Ρο556, 

αποά πον γΙάετεί Π]απα, ςεά Ἰασγπιατί, οἱ Ιπίτο πηΠίοτο αἆιι- 

Ἰαΐοτες, οἱ ποπιεῃ ΟΠαΓίο]ες) Ἰπο]αππατο, ε]υσαιθ 5ἰαίΠαΠΙ 

(46 εαπᾶ]άο ΠΙάΓΙΠΟΓΕ [αοία εγαξ) απηρ]εείεῃς εἶαίατα, ἱαη- 

ἄεπα Ἠαπηῖ 5ο αὐῄίοίεης γο]νίία, ΤοδάΙ6 ἵπ ΟΟΠΓΕΦΙΙΠΙ ΓΗΓΟ- 

ΤΕΠΗ εχΙΐ. Ώοπα οΠΙπ ΠΟΠ Ῥτο Ρογίῖοπε ππα]ογαπα οἱ εογο]]ᾶ- 

ταπα ΗΗ τεάάεραπίας, 5εᾷ ορᾶος {οία., εί αστῖ, θἱ δετνα., εί 

γεσίες Ποτίάα», αἱ αππῖ απαπίαπα γε]αί. Εί απἷά πιπ]ίαρ 

Ῥγενϊ ἴεππροτο Ἰ5οπῖς ἆοπιας ποβκεῖπια ει Τοπίαι ασ. 

Γαργαί, οχλαπσία Ίαῦα εἵ γαειεί[ασία οταί. 
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16. Ώείηαε απ η ]άπή 5ἶοσι5 Π]ε οἱ ατίάιι5 ε5ςεί, εο τε]ϊσίο, 

απη φπεπάαπα ΟΓΕΙΕΠΣΕΠΗ Πάγδπεπ], ἄε αυγαῖῖς ΠΠΐ5, τεπαία, 

αᾱ Ἠ]απα {ταηςη{Σ οἱ Π]απα Ίαπα απιαβαί, οἱ ]]α απιατῖ 5ε 6Γ6- 

ἀ4εραί.  Ὠϊηῖας Ιρῖμας, περ]εσίας Ίαπα ΠΟΠ α Οματῖο]εα 5ο]πτη, 

56 είαιι αἳ αἀπ]αίογίρης (παπι Πῖ ᾳποσαε Ίαπι αἆ ΟΥοίθη- 

5επῃ Π]απι απιαρίππη {γαησῖθγαπί), γοηῖ! αἆ Ασαΐμοσ]ετη, απϊ 

ἶαπι ἁἷα 5εἶτοί παπά ΠΠα]ο Ίοσο τες ὶρείης ε55εηί. Ας ΡΕΙΠΙΙΠΙ 

ΠΟΠ 5ἱΠΕ Ριάοτε, επατγαί {αΠιΘΠ οπηῖα, ΠΙΟΓΟΙΗ, Ιπάίρει- 

παπα, δαρετρίαπα πη]ῖειίς, τνα]επι Ογοίρησεπι, εί ἀεπίαπε 

Αί Π]ε ἵη- 

Ιοπιρεςίἴναπα ταία5 εο {επιροτε εχρτοβγαγα Ώίπία», σποᾶ 5ο- 

ΊἸαπι 5ε απηϊοοταπα πο αἀπη]ςῖςςεί, 5εά αἀπ]αίοιος Ῥται- 

56 ΥίγεΓε ΠΟΠ Ρρος58, πῖςῖ οσσεί ομπῃ ΟΠατῖε]οα. 

Ἠδεεί ἴηπα 5θῖ : γεπαϊία, απαπι 5οἶαπῃ Ἠαβεῦαί 5απηῖ, 4οΠπο 

ραΐσιια, νοπῖε ργο(ἵαπη ΠΠ! ἔετεης (πῖα ἰαἱοπία. Ηΐ5 αεεερβῖ5 
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Χαρικλείᾳ καλός ποθεν ἄρτι γεγενηµένος' καὶ αὖθις Ἡ 

ἄθρα καὶ τὰ γραμμάτια καὶ µέμψις, ὅτι μὴ πολλοῦ 

Ἰρόνου ἀφίκετο, χαὶ οἳ κόλαχες συνέθεον ἐπικαλαμη- 

οόμενοι ὁρῶντες ἐδώδιμον ἔτι ὄντα τὸν Δεινίαν. 

17. Ὡς δὲ ὑπέσχετο ἥξειν παρ᾽ αὐτὴν καὶ ἥχε περὶ 

πρῶτον ὕπνον καὶ ἔνδον ἦν, ὃ Δημῶναξ ὅ τῆς Χαριχλείας
 

ἂνὴρ εἴτε ἄλλως αἰσθόμενος εἴτε χαὶ ἀπὸ συνθήµατος 

τῆς γυναικός --- ἄμφω γὰρ λέγεται --- ἐπαναστὰς 

ὥσπερ ἐκ λόχου τήν τε αὔλειον ἀποχλείειν ἐχέλευε καὶ 

συλλαμέάνειν τὸν Δεινίαν, πῦρ καὶ µάστιγας ἀπειλῶν 

χαὶ ξίφος ὡς ἐπὶ μοιχὸν σπασάµενο. Ὅ δὲ συνιδὼν 

οὗ κακῶν ἣν, μοχλόν τινα πλησίον χείµενον ἁρπάσας 

αὐτόν τε ἀποχτείνει τὸν Δηικώνακτα πατάξας εἲς τὸν 

κρόταφον καὶ τὴν Χαρίχλειαν, οὐ μι πληγῇ ταύτην, 

ἀλλὰ καὶ τῷ μοχλῷ πολλάκις χαὶ τῷ Ξίφει τοῦ Δημώ- 

ναχτος ὕστερον.. Οἱ δ οἰκέται τέως μὲν ἑστήκεσαν 

ἄφωνοι τῷ παραδόξῳ τοῦ πράγματος ἐκπεπληγμένοι, 
8 ᾿ ϱ μη η ' 
εἶτα πειρώµενοι συλλαμέάνειν, ὡς καὶ αὐτοῖς ἐπῄει μετὰ 

ο ..» ο ο δα ο τους 
τοῦ ξίφους, ἐκεῖνοι μὲν ἔφευγον, ὁ Δεινίας δὲ ὑπεζεργε- 

. , ος δ 
ται τηλικοῦτον ἔργον εἰργασμένος: καὶ τὸ µέχρι τῆς ἕω 

ο .” Ν 

παρὰ τῷ Ἀγαθοχλεῖ διέτριθεν, ἀναλογιζόμενοι τὰ πε-- 

πραγµένα χαὶ περὶ τῶν µελλόντων ὅ τι ἀποθήσεται 
.ω .ω ψ 

σχοποῦντες' ἕωθεν δὲ οἳ στρατηγοὶ παρΏσαν --- ἤδη 

γὰρ τὸ πρᾶγμα διεθεθόητο ---- καὶ συλλαθόντες τὸν Δει- 
2 

νίαν, οὐδ αὐτὸν ἔξαρνον ὄντα μὴ οὐγὶ πεφονευχέναι, 
3 / Λ Δ ς ον ας λ 3 / 

ἀπάγουσι παρὰ τὸν ἁρμοστὴν, ὃς ἥρμοζε τὴν Ἀσίαν 
/ Φλ ορ ιά /᾿ 3 / 3 ο υπ ε 

τότε" ὃ δὲ βασιλεῖ τῷ µεγάλῳ ἀναπέμπει αὐτόν" καὶ µετ 
3 ιν / { 3 ΄ -ω -. 

οὗ πολὺ κατεπέµφθη ὃ Δεινίας εἲς Γύαρον νῆσον τῶν 

Κυκλάδων ἐν ταύτη φεύγειν εἰς ἀεὶ τεταγµένος ὑπὸ βα- 

σιλέως. 

18. Ὁ δὲ Ἀγαθοκλῆς χαὶ τἆλλα μὲν συνῆν καὶ 
κ» 3 μαι / ν .ω 2 ἄσεν 

συναπἥρεν εἰς τὴν Ἰταλίαν καὶ συνεισῆλθεν εἰς τὸ δι- 

χαστήριον μόνος τῶν φίλων χαὶ πρὸς οὐδὲν ἐνεδέησεν. 

πεὶ δὲ ἤδη ἔφευγεν ὁ Δεινίας, οὐδὲ τότε ἀπελείφθή 

τοῦ ἑταίρου, χαταδικάσας δὲ αὐτὸς αὑτοῦ διέτριόεν ἐν 

Γυάρῳ καὶ συνέφευγεν αὐτῷ, καὶ ἐπειδὴ παντάπασιν 

ἠπόρουν τῶν ἀναγκαίων, παραδοὺς ἑαυτὸν τοῖς πορφν- 

ρεὔσισυγκατεδύετοκαὶ τὸ γιγνόµενον ἐκ τούτου ἀποφέρων 

ἔτρεφε τὸν Δεινίαν χαὶ νοσήσαντά τε ἐπὶ μήκιστον ἐθε- 
ο αι 3 / η ο 3 ε 

ράπευσε καὶ ἀποθανόντος οὐχέτι ἐπανελθεῖν εἰς τὴν ἔαυ-- 
ω ο Γω 3 . 3 ο ὁ .” / Ε) 3 / 

τοῦ ἠθέλησεν, ἀλλ᾽ αὐτοῦ ἐν τῇ νήσῳ ἔμεινεν αἴσχυνομε- 

νος καὶ τεθνεῶτα ἀπολιπεῖν τὸν φίλον. Τοῦτό σοι 

ἔργον φίλου Ἕλληνος οὐ πρὸ πολλοῦ Ὑενόμενον: ἔτη 
ολ) ] σα 3 ν. να ὃ λήλ θ ο ο Ἀ. Δ 

ἵὰρ οὐκ οἶδα εἰ πέντε ἤδη διελήλυθεν, ἂἀφ' οὗ Ἄγα- 

θοχλΏς ἐν Γυάρῳ ἀπέθανε. ᾖ ρᾳ 
Ί0Ξ. Καὶ εἴθε γε, ὢ Μνήσιππε, ἀνώμοτος ὢν 

ταῦτα ἔλεγες, ἵνα χαὶ ἀπιστεῖν ἂν ἐδυνάμην αὐτοῖς" 
τ ον οὕτω Σχυθικόν τινα φίλον τὸν Ἀγαθοχλέα τοῦτον διη- 

{ κά γήσω. Πλὴν οὖν δέδια ή τινα καὶ ἄλλον ὅμοιον εἴ-- 

πης αὐτῷ. 

19. ΜΝΗΣ. Ἄχουε τοίνυν καὶ ἄλλον, ὦ Τόξαρι, 
ης ον ος ας 

Κὐθύδικον τὸν Χαλκιδέα. Διηγεῖτο δέ µοι περὶ αὐτοῦ 
ολ , - 

Σιμύλος ὃ γαύχληρος ὅ Μεγαρικὸς ἐπομοσάµενος ἡ 
τν : 9 

μὴν αὐτὸς ἑοραχέναι τὸ ἔργον: πλεῖν μὲν γὰρ ἔφη ἐξ 

ΧΙΙ. ΤΟΞΑΡΙΣ Η ΦΙΛΙΑ. 17 -- 19. {11 ο5ι - 07 

Ρ]ηῖας ]8Π1 ΠΟΠ ΟΏβοΙΓΗ5 655ο ΟΠαΓίσ]ο ρι]εμος ᾳποάανο 
πηοᾷο {αθΐα5 ἆθπιο : 6ἱ ΓΗΓ5Ι5 απεῖηα, οἱ ορβϊο]ΗΙ, οἱ τορτε- 
Ἠθηςῖο, αποᾷ ἁἷα ποη γεη]ςεεί : αἀπ]αίοτες οἴῖαπα εοπσύστοχς, 
{ασίανί φρϊοΠερίαπα απ π1 γἰάεγεηί ε55θ αά πας Εἴπίαπα ἰαΐεπα, 
4Π6Π1 οοΠΙεάΘΓεΠ{. 

17. Ου] απίοπι γοπίυταπα 5ε αἆ Ἰ]απι οοπάἰκϊκεοί, οἱ 

γοηΐςεεί οἶτοα ργίπηαπα απσίθπα, εἰ Ἱπίης εδδεί, Ώδπιοπας, 

Οματῖσ]οα» πιαπας, εἶνο [οτί Γογίαπα Π]αά 5εηςετῖέ, οἶγε το 

εππα πχοῦο οοπιροβίἴα (πἵταππααε επῖπα ἀῑο ασ), οοΗΣΗΓΡΘης 

νο]αί οχ Ἰηδίά[ῑς οἸαιά αβεί Ιαπυαπα αα]α., οί οοπιρτεμεπᾶί 

Ῥ]πίαπη, ΊσηΘΠΙ πηίπαηΣ ας Πασε]]α, 5ἰγοίοαπε γε]αῖ ἵπ αἀπ]ίο- 

τάπη ρ]αά[ο.. Αἱ ]ε ν]άσης απαηίῖς ἵπ πια[ῖς ε5δεί, οογγερίο 

νεο ααοάαπα Ῥτορο Ιαεοπία, ἔππα ἵρδυπι Ποπιοπασίοπι Ῥος- 

61550 {ΕΠΊΡΟΓΑ Ιη{ογ[οῖί, απ ΟΙατ]εΙθαΠ1, πες ππα Ἠαπο Ῥ]ᾶρα, 

νογαπη 6 γαςῖ 5ρίᾳς, οἱ ἀθίπάς Ώεπιοπας[ῖς σἰαά[ο.. Βεινί 

αυίθπα, απ πηπ αάμαο α5Ηίθιαηί Ἱπορίπαία το ρετομ]ςί, 

Ίαπα οοπΙρΓεμεπάθτε Ἰ]ηπα ἱοηίαπίος, απ 1ρ5ο5 αποσιυε 

πἰαᾶ1ο Ἰηναᾶενεί, 56 5αράπσεραπί, οἱ Πἰπίας, ἰαπίο ραΐταίο 

[αοἴποια, οαποσ]άπα οχΙ{, [πάς αὖ αΠΓοΓάΠΙ Ἡδαπθ πιογαΓΗς 

αριά ΑφαΐμοσἹεια, αδί ρογρεπάσηί αεία, οἱ 4 Ραανῖς, 4πεια 

γος οχ Παπ Παβίίαγα 6556{, οοηδϊἀεταηί. Ἅαπε γετο αἀξιηί 

πηαρϊςίταίας, το Ίαπι ταπποτῖρας ἀΠαία, εἰ οοπΙρτεμεηΣΠι 

Πἰπίαπα, οῖ Ώου Ίρεο οὔράδιῃ α 5ο [ποίαπη πεσατεί, αἲ Ῥγα- 

«ἰάθπα, αἱ {ση γθσοραί Απίαιι, αράπουηί. Αἲ Π]ε ΕΙ αά 

Ἱπηρεταίοτοπι : πεαιε Ία πη]ίο Ροδέ τε]εραίατ Ὠἰηία5 τι 

γατα ἱπςπ]απα, ππαιή ΟγοΙαάσπα, εχυ]ατε η εα Ρευρείο 

Ίπδδις αὐ Τπηρεταίογθ. 

18. Ασαΐμοσ]ος απίοπη αππῃ αἷῖας Πλάτα οοπη(αίης ο5ἱ, (μπι 

πανἰσανἰέ επ Π]ο ἵπ Πα]ίαπα, δὲ ἵπ ΠπάΙοῖαπα γεπῖϊ απαίθο- 

ΤΙΠΙ 5ο1ᾳ5,, οἱ πη]]α ἵη το ΠΗ ἀθ[αῖ. Ἐί αααπῃ ]άπι εχπ]αγοί 

Ῥϊπίας, πο {μπι απἱάθπῃ α 5οᾶα]ῖ ἀθςαίς ο5ί, απ τε]ηΐ 1ρ5ε 

«ο ἆαΠΊΠάΠ5, ἵη ἄγαΓο πιοτατείΠς, θχα]αη5 ειπα 1ο; εἴ απαπι 

οπιπίπο, τθρας πεοοςκατϊς ἀοβοστοπίας, Ἰοεαία Ῥυτρυτατής 

ορεγα,, οπΠα Ἠῖς απίπαβαξ, πιετοθάπ]αφπθ Ἰπάε αεοερία αἰεραί 

Ῥϊπίαπι. Ἐρτοίαπίεπι 4ποαπο ἀῑπ[ίςείπιε οπγανίέ; ασ πε 

ππογίπο απ]άθπα Ί]ο τεάίτε ἵπ ραἰτίαπα γο]α]έ, 5εᾶ 1Ρίάεπι ἵα 

Ἰηδυ]α πιαηςῖέ, ααῖ ππογίπαπη. εἴἴαπι απιίοιπα τεηαπετε Ρι- 

ἀοιῖ 5ἰρί ἀποογεί. Ἠοο ΕῑΡί [αοίαπι απιῖοῖ 6γοροῖ ΠΟΠ Τα ἀἴα 

οδί εκ απο οοη[ἰσῖέ : απηΐ οππα Ποκοῖο 4η απίπαπε αΡίεηῖηί, ἃ 

απο γατῖς ππογίαα5 οδί ΑπαίΙος]ες. 

ΤΟΧ. Τζ άπαπῃ γοτο ἱπ]ηταίας, Μπο5ίρρε, ἰδία ΠΤΓάΣΡΕΣ, η 

οίίαπα Πάθπι ποσαΓο 1] Ρο5βεπη : αἆθο Βογ[βίοι αυθπάα!η 

απιίσπη ΑσαἴλοσΙθιη ἰδίππι πατγαδῆ, Ὑεγαπα οπΙπα ΠΙΕΙΠΟ 

πο 416Πῃ αἴἴαπα ἀῑσας ΠΠ 5ἰππί]επῃ. 

19. ΜΝΕΣ. Αιάϊ οσο αἴαπα εἴίαπα, Τοχαπὶ, ΕυΙΗΥ4ἱουὴ 

ΟιαΙάάδησοπι. Νατταν]ί απίοπι πηλῖ ἆ6 11ο 5Ιπιγ]α5 παισ]ε 

τις Μοσατγεηςίς Ίπναης, 56 Γ6ΠΙ γἰάϊ556 15ΗΠΙ. Ναγίρ8β6ε 



(11, 55ς - 500) 
” 

Ἰταλίας ΑἈθήναζε τεὶ δύσιν Πλε ειάδος συλλογιµαίους 

τινὰς ἀνθρώπους χοµίζων, ἐν δὲ τούτοις εἶναι χαὶ τὸν 

Ἐὐθύδικον καὶ μετ αὐτοῦ Δάμωνα, Χαλκιδέα καὶ 
---- ο ο Ἅλιειώ δὲ εἶ ὃν μὲν Εὺ- 

τοῦτον, ἑταῖρον αὐτοῦ : ἡλικιώτας δὲ εἶναι, τὸν μὲν Εὺ 
Ν ἁ Ἀι / [ο 

θύδικον ἐρρωμένον καὶ καρτερὸν, τὸν δὲ Δάμωνα ὕπω- 
: μι» 

χρον χαὶ ἀσθενικὸν, ἄρτι ἐκ) γόσου μακρᾶς, ὥς ἐδόκει, 
ἀνιστάμενον. . μὲν οὖν ο ας εὐτοιῶς δια-- 

τ 
ον : 

ἐν αὐτῷ ἴδη τῷ Ἰονίῳ ἔπλεον, γ. 
λ τ 

απ οπιρίσαα τε 
μέγιστον ἐπιπεσεῖν αὐτοῖς. Καὶ τὰ μὲν πολλὰ 

έγοι .΄ τρικυµίας τινὰς καὶ στροθί ποῖς χαὶ χαλάζας χαὶ 

ἄλλα ἅ ὅσα χειμῶνος κακά; ἐπεὶ δὲ ἤδη σφᾶς χατὰ τὴν 

Ζάχωνθον εἶναι ἀπὸ ψιλῆς τῆς ο πλέοντας, ἔτι 

χαὶ σπείρας τινὰς ἐπισυρομένους, ὡς τὸ ῥόθιον ἐπιδέ- 

κο τῆς ὁρμῆς» Τ Ξρὶ μέσας γύχτας οἷον ἐν τοσούτῳ 

σάλῳ ναυτιάσαντα τὸν Δάμωνα ἐμεῖν ἐγχεχυφότα εἲς 

τὴν θάλατταν" εἶτα, οἶμαι, τῆς γεὼς βιαιότερον ἐς ὃ 

ἐκεκύφει µέ έρος : ἐπιωδιθείσης καὶ τοῦ κύματος συναπώ- 

σαντος» ἐκπεσεῖν αὐτὸν ἐπὶ κεφαλὴν ἐ ἐς ο ποσο οὐδὲ 

γυμνὸν τὸν ἆθλιον, ὡς ἂν καὶ ὅδον δύνασθαι νεῖν: εὖ- 

θὺς οὖν βοᾶν πνιγόμενον χαὶ µόγις ἑαυτὸν ὑπερ ρέχοντα 

τοῦ χλύδωνος. 

90. Τὸν δὲ Ῥὐθύδικον, ὡς ἴχουσε --- 

μνὸν ἐν τῇ εὐνῃ ὄντα --- ῥίψαι ἑαυτὸν εἰςτὴν θάλατ- 

ταν χαὶ χατ ταλαξόντα τὸν Δάμωνα ἤδη ἀπαγορεύοντα 

-- Φφαίνεσθαι γὰρ ἐπὶ πολὺ ταῦτα τῆς σελήνης κατα- 

λαμπούσης --- συμπαρανήχεσθαι καὶ συγκουφίζειν" 

σοᾶς δὲ ἐπιθυμεῖν μὲν αὐτοις βοηθεῖν χαὶ ἐλεειν τὴν 

συμφορὰν τῶν ἀνδρῶν, μὴ ὀδύνασθαι δὲ µεγάλῳ τῷ 

3 

τυχεῖν δὲ 

πνεύματι ἐλαυνομένους" πλὴν ἐκεϊνά γε ποιῆσαι, φελλούς᾽ 

τε γὰρ πολλοὺς Αφεῖναι αὐτοῖς καὶ τῶν χοντῶν τιναςς 
ὃς ἐπὶ τούτων ἀπονῄξαυντο, εἴ τινι αὐτῶν περιτύχοιεν 3 

καὶ τέλος καὶ τὴν ἀποθάθραν αὐτὴν οὐ μικρὰν οὖσαν. 
Ἐννόησον τοίνυν πρὸς θεῶν, ἥντινα ἄν τις ἄλλην 

ἐπίδειξιν ἐπιδείξαιτο εὐνοίας ῥεβαιοτέραν πρὸς ἄνδρα 

φΐλον ἐν νυκτὶ ἐκπεσόντα ἐς πέλαγος οὕτως ἠγριωμένον 
3 κοινωνήσας τοῦ θανάτου; καί αοι ἐπ᾽ ὀφθαλμῶν λαθὲ 

τὴν ἐπανάστασιν τῶν κυμάτων, τὸν Ἴχον τοῦ ὕδατος 
ἐπικλωμένου, τὸν ἀφρὸν περιζέοντα, τὴν νύχτα, τὴν 
ἀπόγνωσιν, ε εἶτα ἆπο πνιγόµε ενον ἐχεῖνον καὶ µόγις ἄνα-- 
χύπτοντα χαὶ τὰς αιρᾶς ὀρέγοντα τῷ ἑταίρῳ, τὸν δὲ 
3 δν 2 η) / να Ἡ 

ἐπιπηδῶντα εὐθὺς καὶ συννέοντα καὶ δεδιότα µη προα- 
3 -. / ο κ. ον ΄ ς 3 

πόληται αὐτοῦ ὃ Δάμων' οὕτω γὰρ ἂν µάθοις ὣς οὐκ 
.) .ω λ ο. λ .] “8 Ἂ / 

ἀγεννῃ σοι καὶ τοῦτον Φίλον τὸ Εὐθύδικον διηγησά- 

μην. 
δὲ 3 ”. / 

51. ΤΟΞ. Πότε .ρον δὲ ἀπώλοντο, ὦ ὦ Μνήσιππε, 
, 

οἳ ἄνδρες, ἢ τις αὐτοῖς ἐκ αραλ όγου σωτηρία ἐγένετο; 
ἥ 

ὡς ἔγωγε οὐ µετρίως δέδοικα ὁ ὑπὲρ αὐτῶν. 
ΜΝΗΣ. θάρρει, ἆ ῶ Τόξαρι, ἐσώθησαν χαὶ ἔτι καὶ 

νῦν εἶσιν Ἀθήνησυ ἄ ἄμφω Ψιλοσοφοῦντι ες. Ὃ μὸν γὰρ 

Σιμύλος ταῦτα μόνα εἶχε λέγειν, ἅ ποτε εἴδε τῆς νυ-- 
λ 

χτὸς, τὸν μὲν ἐκπίπτοντα, τὸν δὲ ἐπιπηδῶντα καὶ νη- 
κ, . ὁ 3 ο ο ν ολ Χομένους, ἐς ὅσον ἐν νυκτὶ καθορᾶν ἐδύνατο. Τὰ δὲ 
] , ο ο μ Ν ”ρ/9 λα ις -. 
απὸ τούτου οἳ ἄμφὶ τὸν Εὐθύδικον αὐτοι διηγοῦνται" 

η] 

ΧΙΙ. ΤΟΧΑΒΙΡ 5ευ ΑΜΙΟΙΤΙΑ. 20,21. 430 

ΠΠ ταπη 5ο ἀῑχιέ ες Πία]ΐα Αἴμιθῃας γογςης οἶτοα Ὑεγοϊ]ίαγιπι 

οσσᾶδΙΠη, 6ΠΠΗ γες[οτῖριας Ἠπο Ιπάς οοΠοσΏς : ἵη Πΐςορ αἱἰ- 

ἴεπι βαῖςσε Επηγάϊσοιπα, οἱ ουπῃ Π]ο ΏαΠΠΟΠεΠΙ, ΟΠα]εῖάοη- 

5επη Ἠηπο 4ποαπε, Πλας 5οάα]επα : [ηῖςδα απίθπα Φᾳμαίες, 

οείθγαπα Ἐπίηγάϊσυπη γαἰοπίοπῃ ασ τοπδίαπι, ὮαΠΙΟΠΕΙΗ 

τετο δα Ώρα]Πάππη αἱ Ιπιρεο]απα, απῖ ϱ Ίοησο ΠΙΟΙΏΟ. νῖάθ- 

τείΏτ πιοᾷο εοηνα]αϊςθ. ΑίΠιο αἆ Φἰοῖαιη αξαπο Γε[οίίοι 

Ίρ5ος πανΊραςσο, τοἰη]ῖέ πηηῖ ΒΙΠΙΥΊΗ5 : 6αρεταίο απίοπ [γείο, 

Τη Ίρ5ο Ίαπα Τοπίο παν]ραπίες, {εππρεςίαϊο οΡΡΓεΣ5Ο5 Ππαχίπια. 

Ου]ά απἴεπῃ αἰπεί ἀϊσρτε πιυ]ία Ίῆα, Πασίας ἀθεππιαπος, οί 

αρίπες, εἵ σιαπάἶπες, οἱ τε]ηπα {οπρεςίαῖς πια]α2 (πΗΠὰ 

Ίαπα Ῥτορε ΖαογηίΊναπα. εδ5οηί, πηᾶα πανἰσαπίος απίοηπα οί 

5ρίτας απαςζαπι αἆ Ἱπιρείαπι ππᾶας εχοΙρἰοπάαπη {τα]οπίος, 

πηεάἶα οἴτοῖίογ ποσίς, παιςοαπίδπα, αἱ ἵΠ ἱαηία ασἰία[ῖοπο, 

ΏΑΠΙΟΠΕΠΗ γοπημῖςςθ ργος]παίο γειςις π]ατα οοΓροίθ.. Τήπι 

πανῖ, Ρηίο, γἰο]οπίας ἵπ 6απα ρατίοη ἵπ παπα Ἱποιραοταί 

Ἱποηπαία, οἱ Παοία επι] ἀερε]]επία, ργαραΙρίέεπη οχοἰβίςςο ἵπ 

Ρε]αρας., πε πηά απ απἱάθπη πΠἰδθγΗΠΗ, πί παίατε Ῥος5εί [αεῖ- 

Ππ5.  Βίαἴπι Ἰσίίατ οἸαπιαςδο π{ απ Ίαπα ιµοσείΗς, οἱ γἱκ 

56 5αρτα Πιαοίας {ρηθαί. 

20. Ἐπαιγάϊουτη γετο, απ τη απαϊςςοί (Γαἱςςα απ{επη Γοιίε 

ἵη ουΡΗἱ πας απ), αρ]εοῖςσε 56 ἵη π]άγ6, οἱ ΟΟΠΙΡΓΕΙΕΗΣΟ Τα- 

πιοπῖ, ]4π1 γὶείο ας ἀεδροπάθηίϊ απίππαπα (γ]άοτῖ ρο[αῖςςε 

απίεπα Ῥ]εταπαε βΠα]σεπίε Ἰηπα), αἀπαίαςςα, επΠΠ(Πε 5β]θ- 

γας5θ. Ἠ]ος απίεπῃ εαρίϊςεε απἱάθπη οΡετη [61γ6, οἱ πιῖςεγα- 

ἴ05 εαδΗπα ΠοπΙΠΙΠΙ, 5οἀ ΠΟΠ Ῥοίμϊςεα, ἃ Πιᾶσπο τοπίο 

Δείος : αἱ Πἷα οετίε [οοῖςσε, 5αΏετίς [ηδία πηπ]ία Π]ῖς Ῥνο]ο- 

οἶσσε αἱ εοπίος αἰϊαποί, αἱ ἹΠογαπι ορο οπαίατοηί, οἱ απῖᾶ 

ἹΠοταπα παποϊκδεεγοπίιτ, οἱ {ρδήπα ἀεηῖαπο πανῖς ΡοΠίθΠΗ ΠΟΙΙ 

ΡαΙΥΙΠΙ, Οομίία Ίατα, Ρε ἀθος, αποά απἲς αἰῑιά 5ρθοῖπεη 

οδίεπᾶαί Ππηῖις Ῥεπεγο]επίῖα: αάγοικις απιῖσππη, 4εαρδιπι 

ποσία ἵπ πιαγε αἄεο ο[εταίαπα, Ύπαπ οἱ ἵπ ΠΙΟΓΙΙ5 ἱρδίπβ 

φοοἰείαίετη γοπίαί» Εί Ἰπίπετε πΙμῖ απῖπιο Πποίας ΤήςαΓσεή- 

ἴε5, φοπῖέαπα 5ε ΓΓαησοπίῇ5' αφ», οἴτουπη Γογγθηίεπ 5Ρρι- 

παπα, Ποςίεπα, ἀεερεταίίοπεπη : ἀεϊηάς Π]απα Ίαπι ἵπ 6ο αἱ 

ε/Γοσείατ, οἱ γὶκ εαρίΐο οπηἰπεηίεπα, {επάθπίεπι(πο πᾶηιας 

ἄπιεος Ἠππο γετο ἀρφ]]οηίοπῃ 5ἰαϊΐπα, εἰ παζαπίθπη απ, ἂς 

ΠΙΕΙΠΕΠ{ΕΠΙ Πε6 απΠἲε 5ο ΏαΠΙΟΠ Ρεγεαί : ἷο οηἵπι ἀῑδοας πηῖ- 

ΠΊπ]ε ἵβπαν πα π]ο Εθί Ἠιπιο οίἴαιη αππῖομπα Παγγᾶςςθ, Ειι- 

Πωγάϊοιπι. 

91. ΤΟΧ. ίταπα γετο Ἰπίεγίοταπί, ΜΠοΣῖρρε, ΠΠϊ γΙεῖ, 4 

αΠσιια Ἠ]ή5 οκ Ἱηδρεταίο 5αἶας εοπ/ϊσίίὃ παπα Ἠαιιά πιαβϊαοτῖ- 

{6 οπυ]άθπα Π]ῖς πιείπο, 

ΜΝΕΡ. ἨΒοπο εδίο απίπιο, Τοχατὶ : 5ειτα[ῖ 5ηπί, οί ππο 

αἆμιαο 5απί Αιοηῖς, απο ΡΙοδορΗῖα ἁαπίες ορείαΠ], 

5ΙΠΙΥΊΗ5 επΊπῃ Ίσο 5οἶα Ἰαβιί ἀϊσοτα, απ αποπάαπι Ί]α 

ποσῖε γίάεταί, οχεῖάσγε αἰίεταπα, αίεταπῃ φα[έα ἰδίαπη φεα1, 

παίατο ΠΙΟΣ, απαπίαπα γῖάεγ ποσῖα ροΐεγαί : Γαία ἴρ5ε 
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τ μὲν γὰρ πρῶτον φελλοῖς τισι περιπεσόντας ἀνέχειν 

ἐπὶ τούτων ἑαυτοὺς καὶ ἀπονή /χεσθαι πονήρως, ὕστερον 

δὲ τὸν ἀποβάθραν ἶ Ἰδόντας ἤδη πρὸς ἕω προσνήξασθαί 

τε αὐτῃ χαὶ τὸ λοιπὸν ἐπιθάντας εὐμαρῶς προσενεχθη- 

γαι τῇ Ζακύνθῳ. 

99. Μετὰ δὲ τούτους οὐ φαύλους ὄντας, ὡς ἔγωγ’ 

ἂν εἴποιμι, ἄχουσον δη τρίτον ἄλλον οὐδέν τι γείρονα 

αὐτῶν. Εὐδαμίδας Κορίνθιος Ἄρεταίῳ τῷ Κορινίῳ 

καὶ Χαριξένῳ τῷ Σινωνίῳ φίλοις ἐκέχρητο εὐπόροις 

οὖσι πενέστατος αὐτὸς ὤν' ἐπεὶ δὲ ἀπέθνησκε, διαθήκας 

ἀπέλιπε τοῖς μὲν ἄλλοις ἵ ἴσως Ὑελοίας, σοὶ δὲ οὐχ. οἶδα 

εἰ τοιαῦται δόξουσιν ἀνδρὶ αγαθη χαὶ φιλίαν τιμῶντι 

χαὶ περὶ τῶν ἐν αὐτῖ, πρωτείων ἁμιλλωμένῳ: ἐγέγραπτο 

γὰρ ἐν αὐταῖς, Ἀπολείπω Ἀρεταίῳ μὲν 

μου τρέφειν καὶ περα Χαριξένῳ ὃ δὲ 

ρα μου ἐκδοῦναι μετὰ προικὺς, ὑπόσην 

ἐπιδοῦναι παρ αὑτοῦ δύνηται ---Ἡν δὲ αὐτῷ καὶ μή- 

τηρ πρεσέῦτις καὶ θυγάτριον ὡραῖον ἤδη γάμου ἣν 

δὲ τι ἅτερος αὐτῶν ἐν τοσούτῳ πάθη, καὶ τὴν ἐκείνου 

ερί ίδα. φησὶν, ἐχέτο δξτ ον Τούτων κος 

σῶν τῶν απο οἵ τὴν πενίαν μὲν εἰδότες / τοῦ Εὺ- 

δαµίδα, τὴν φιλίαν ὃ δὲ, ἢ πρὸς τοὺς ἄνδρας ἦν αὐτῷ, 

ἁ)ωοσῦντε ες ἐν παιδιᾷ τὸ πρᾶγμα ἐποιοῦντο καὶ οὐδεὶς 

οὐ απο ὢν ἀπηλλάττετο, οἷον Ἀρεταῖος χαὶ Χαρίξενος οἳ 

εὐδαίμονες κληρον διαδέξονται, λέγοντες» εἴπερ ἀπο- 

τίσουσιν Ενδαμίδα χαὶ ζῶντες αὐτοὶ χληρονομήσονται 

ὑπὸ τοῦ νεκροῦ. 

59. Οἱ κληρονόμοι δὲ, οἷς ταῦτα χατελέλειπτο, ὡς 

ἤκουσαν, ὖχον εὐθὺς διαιτῶντες τὰ ἐκ τῶν διαθηκῶν. 

Ὅ μὲν οὖν Χαρίξενος πέντε µόνας ἡμέρας ἐ ἐπιθιοὺς ἀπέ- 

θανεν. ὁ δὲ Ἂρετ αἴος ἄριστος ᾱληρονόμων γενόμεν 

τήν τε αὑτοῦ καὶ τὴν ἐκείνου μερίδα ας τν τρέφει 

Εὐδαμίδα τὴν μητέ έρα καὶ τὴν θυγατέ 

πολλοῦ ἐκδέδωκεν, ἀπὸ ταλάντων πέντε 

τὴν μητέρα 

τὴν θυγατέ- 
- ῃ 
ἂν πλείστην 

ως 

τ 

; 
ὧν ε εἴγε ». δύο 

3 Ν 

ξαυτοῦ θυγατ τρ δύο οὲ τῇ τοῦ φίλου ἐπιδοὺς. 

με ξ τοι 
3 ς 

Ἑί σοι δοκεῖ, ῶ Τόξαρι, ὃ Ἀρεταῖος οὗτος; 

ἄρα ς φαῦΌλον παράδ μας φιλίας παρεσχησθαι τοιαῦτα 
- 

κληρονομήσας χαὶ μὴ προδοὺς τὰς διαθήκας τοῦ φίλου: 

τοῦτον ἐν ταῖς τελείαις Ψήφ οις μίαν τῶν 

7 

τῇ 
/ -νψ/ 

χαὶ τὸν γάμον . αὐταῖν ἐπὶ μιᾶς Ἅμέρας Ἠξίωσε 

νέσθαι. 

ἡ τθεμεν καὶ 

πέντε εἶναι 

ΤΟΞ. Καὶ οὗτος μὲν καλός: ἐγὼ δὲ τὸν Εὐδαμίδαν 

πολὺ μᾶλλον ἐθαύμασα τοῦ θάρσους ὃ εἴχεν ἐπὶ τοῖς 

φίλοις. Ἐδήλου γὰρ ὥς χαὶ αὐτὸς ἂν τὰ ὅμοια ἔπρα- 

τα ἐπ᾽ αὐτοῖς, εἰ καὶ μὴ ἐν διαθήκαις ταῦτα ἐνεγέ- 

γβαπτο, ἀλλὰ 7 πρὸ τῶν ἄλλων ἦχεν ἂν ἄγραφος Χληρο- 

γόµος τῶν τοιούτων. 
9 αρ 

δ4. ΜΝΗΣ. Εὺὐ λεγεις. 
{ : 

σοµαι, Ζηνόθεμιν τὸν } 
π 
σεμο 

2 
Τέταρτον 

ἳ 
τ ἐν Ἰταλία πρεσθεύοντι ἕ ὑπὲρ τῆς -. χαλὸς 

αρε χάθητο 

ε ἄλλα εἷ- 

2 /, 
ΕΟΟΧΕΙ" τ μα) 

ον ἷ 
ἀνὴρ καὶ μέγας χαὶ πλούσιος, ὡς 

αὐτῷ γυνὴ ἐπὶ ζεύγους 
Ξ 
δε χθὺς καὶ ξηρὰ τὸ ἥμισν τ 

, 
ἐκχεχομμένη, παλλώθητόν τι καὶ 

ΧΙΙ. ἨΟΞΑΡΙΣ απ ΦΙΛΙΑ. 22-24. (1. σοι -- συ) 

πατγαῖ Επηγάίσους: Ῥηπιο απἰάεπα 410Πῃ Ἱη 5αρενῖς σπα ἆαπα 

{τηςία ἸποιάΙςεεηί, Π]ῖ5 5ε εηςίημῖςς6, εἰ ὥστο παίαςεε; 

Ροδίγ]άἰο απἴοπι ]απ Ροηίο πανῖς εοπεδρεσίο, Ύθγδης Πηοῖς 

οχοτίαπα, αὖ 1]απα αἀπαίαςςα, 60118 Ο0ΠΞΕΘΗΣΟ, απαΠίΗΠΗ 

λος «ρα! {αυ]ε αἆ Ζαογπίμαπι αρρυ]ΐςςε. 

93. Ῥοβί Ἰχος απ{θΠα ΠΟΠ ΠῃαΙοξ, πέ 6ο ἀῑκοηίηι, απ Ί8ήη 

(ογτσπα ααπα, πμ ῖς αϊσας ο Ειάαιπ]άας ΟοσΊή- 

πας Ατοίώο Οοπίμίο εἰ Οµαίκειο ΦΙΕγοπΙο απηϊοῖς Ἠδης. 

{αεγαῖ, εορῖοςῖς Ποπηῖρας, ῬαπρεγπιΙς 1ρ56. Μοπθης 

απίθια {οδίαπιοπίπηι το]σαῖέ, αἰῖς ζοτίο πιάΙοα]υπας ΕΡί γετο 

ποςοῖο αἩ ἴαῑο ςἷέ γίςιτπα, Υῖτο Ώοπο αἱ πιαξηϊ απηϊοΠζαηι 

οοςΠπιαΠΙ, ϱἱ ἂε ῬΙπΙο Πας Ῥγαρπιῖο οργίαπΗ.  Βοηρίυπι 

απίθΠη 1η 1ο ογαί, Ἠείπα πο Αγείορο αἰεπάαπα π]α(γοπη ΠΕΒΠΗ 

επταμάαπη(αθ Πας 5επεοίπίεπ; Οµατίκεπο απζεπ ΠΠαπη 

ΏΙθάΠΙ οοΙοζαπάαια ἀοία, «παπι πακίπ]απι ἆατε 16 5πᾶ 

[απ Πανῖ ροἱορῖῖ ( οταῖ ΠΠ{ πιαίοτ απα5, εί ρπε]]α πυρ{ῆ]5 ΊάΠ1 

πιαίηγα ) :5ὶ Υογο αιογυ(τῖ ΠΙογαπη αααἷά Ἰαπιαπῖίας Ἰπίεγρα 

αοοῖᾶαί, εἴαπα ἵλτας ρατίεπη, παπί, αβεαί αἰίετ. Ἠϊς αρειῖς 

ταρι]ῖς, απἵ ραυροτίαίοπι ςοἴτοπί Επάαπι]άας, απο ατη 

απ{θι, 41 η ΠΠ τες Ἠαμηεταί, Ἰβηογατοηί, Ῥτο 

Ἰα40 τθιη Ἠαῦεγα. οἱ ΠεπιΟ ποη τάεης αβῖγα, Οµαπίαϊα, αἷ- 

ερηίες, Αγοίῶις οἱ Οµατίκοπις., Ώθαί 11, Πογοαίεα ασσῖ- 

ρῖθηί, 5ἰ απάεπα εο]γεπί Επαπιϊάα», εἳ πῖνεπίες 1ρεῖ Ἠεγθ- 

ἆθπα Πα βεβιαηί ΠΙΟΓΙΠΠΙΗ 1 

93. Αί οτεᾶος, ααρας το]εία Ἰεία Γαεταπί, απππὰ αιάϊς- 

ςεοπί, νοηίηηί 5ἰαβτα εί ΠεγοδΙίαίεπα ες {αδη]ῖς οετηυηί. Ας 

ΟΜαήχοπις απἴάεπα πἴησπο 5ο]ῖς ἀῑερας 5αρειςίες πιοΠίαγ: 

Ατοίοας απἴειη, ορπηας Πογεάυπι, [απ] μας, {πα 5πα ραγίε 

αδοῖία, οἱ πιαίγοπα αἲἲί Ἐπάαπιϊᾶα", εἰ Πάπα παρει εἰοζαν, 

4ε απἵπαπε, απο Ἰαροραί, {αἰεπίῖς ἆπο απἰάεπα θα 5η». 

ἄπο απίθπα απιῖοῖ Πα" ἵπ ἀοίεπα ἰπίραθης, πυρθῖς πἰΠας- 

απο ἵπ ουπάσπα ἀἴεη οο]]αίῖ. Οπ]ά ΠΡΙ νιάρίατ, Τονατί, 

Ἀτοίοης Ἠΐς2 ΡαΓνΙΠΙΠΕ 5ε οχεπηρ]απ) απιϊοῖα; ρταςΗσςε, 

Ιαπία Ἰογοβϊιαίο ααῖία, ποῃ Ῥγοβῖίο απα]οῖ ἰεείαππεπίο ὁ απ 

Ροπίηιις Ἠπης 4ποσπθ ἵπ ρεγ[εοῖς οα]ου]ῖς, αἱ ἂε απἴπαε 

ππς 5 

Ττοχ. Είίαπη Πίο Ἰοποδίας : αἱ εσο Ἐπάαπίάαια πηπ]ίο 

πηασῖς αἀπηήγαίας 5υπα Πάπσῖα οαηδα, 41 Πῃ ἆο απηῖοῖς Μαἰηῖτ. 

Οκίοπᾶῖί οπίπι 5ο 4ποΠπθ οπἀεπι Ῥτο Π]ς Γαῖςςε ΓαοίπγάΠι, 

οαπιςὶ πο φοπρία εσσοπί ἰδία ἵη {αυη]ῖς, 5εά απίε 4Πος πες 

κοΏρίυτη [αζωηα εγεάεπι τεπίαναπα Γαἱςςε. 

94. ΜΝΕΡ. Βοείο αῑοῖ. 5εᾶ ααατίαπι ΠΡ πατταρο Ζεπο- 

Εμοιηῖα. Οαγππο]θῖ ΠΗαπι, Μαςκιίεησεπη. ΟΣίεηςις εί 

απίοπι πλ ἵπ Πα[α, απππα Ἰεσαίίοπα Ρτο Ραϊτῖα ΠάΠΕΕΤΕΙ, 

ντ ρα]ο]ιος οἱ ππασηις εἰ ἀἴνες, αἱ σιάεραία : αρε]ἀεραί 

απίθπα. ΠΠῖ ππυ]]ος {απιοηίῖς Ἰαποῖῖς Πες Γασἴεπίῖ, ἔππι αἰῑα5 

ἀο[ονηιΐς, ἔππα ἀἰπηϊ]ία Ῥατίε, ἀετίτα, απίάα, εἴ εποὮΣ»ο 

οεμ]ο {αάα, οοπιυηιεἰοςίςείε Παβίέαπι ᾱ- Γογίαμᾶ εἰ ουί 



(απ; οος, 505) 

«ἴον. Εἶτα : τώ; ο” 
ὢν ἀγέχεται τοιαύτων αὐτῷ γυναῖκα, 
ὃ δείξας αὐτὸν δι γεῖτό µοι τὴν ἀνάγκην τοῦ Ἰάμου 

ἀχριέῶς εἰλὼς ἕχαστα" επι σος της δὲ καὶ αὐτὸς ἦν. 

Μενεκράτ τει γὰρ, ἔφη, τῷ πατρὶ τῆς δυσµόρφου ταύτης 

φίλος ἦν ὁ Ζηνόθεμις πρωτες : καὶ τιμωμένῳ ὅμότι- 

μος ὤν. 
ἐκ καταδίκης, ὅτεπερ καὶ ἄτιμος ἐγένετο ὑπὸ τῶν ἕξα-- 
κοσίων ὡς ἀποφηνάμενος ὶνώμην παράνομων. Οὕτω 
δὲ οἱ Μασσαλιῶται χολ. άζομεν, ἔ ἔφη, εἴ τις παράνομα 
γράψειεν. Ἐλυπεῖτο οὖν ὃ Μενεκράτης, χαὶ ἐπὶ τη 

καταδίκη καὶ ἐπεὶ ἐκ πλουσίου πένης χαὶ ἐξ ἐνλό 

ἄδοξος ἐν ὀλίγῳ ἐγένετο: μάλιστα δὲ αὖ τὸν. ηνία 

τηρ αὕτη ἐπίγαμος ἤδη ὀκτωκαιδεκαέτι 

ἐπεὶ ἐβαύμασα 
: 

παρογουµένην 

ξου 

ςοὔσα, ἣν οὐδὲ 
μετὰ πάσης τῆς οὐσίας τοῦ πατρὸς, ἢ ἣν πρὸ τῆς χατα- 
δίκης ἐκέκτητο, τις τῶν γε ἀγενῶν : καὶ πε- 

νήτων ῥᾳδίως παραλαξεῖν οὕτω κακοδαίµονα οὔσαν τὴν 

ὅψιν. Ἐλέγετο δὲ καὶ καταπίπτειν πρὸς τὴν σελήνην 

αὐξανομένη». 

55, Ὡς δὲ “ταῦτα πρὸς τὸν Ζηνόθεμιν ἀπωδύρετου 

Θάρρ: . ένα, ἵ] Μενέκρατες, οὔτε γὰρ ἀπορήσεις τῶν 

ἀνακαίων χαὶ ᾗ θυγάτηρ. σου ἄξιον τοῦ γένους εσας 

νυμφίον τινά: καὶ ταῦτα ἅμα δι εξιὼν λαδόµενος αὐτὸν 
τῆς δε ξιᾶς γα εἰς την οἴκίαν καὶ τήν 

.. 
ἠξίωσεν ἄν 

τε οὐσίαν πολ- 
Ἰὼν οὖσαν ἐνείματο πρὸς αὐτὸν καὶ δετπνον { παρασχευα- 

Ξ τρ το ὃς 
σθηναι χελεύσας εἶστία τοὺς φίλους καὶ τὸν ος 

τῶν ἑταίρων ρω ύποσ τῆς 

Ἐπεὶ το αὐτοῖς καὶ 

ἔσπεισαν τοῖς θξοῖς. ἐνταῦθα δἡ µεσ - αὐτῷ τὴν φιά- 
λην προτείνας, Λέδεζο, εἶπεν, ὦ 

τοῦ γαμθροῦ τὴν φιλοτησίαν: ἄξομαι 
τὴν σὺν θυγατέρα ᾿Κυδιμάχην' τὴν προῖκα δὲ πάλαι 

8 
εἴληφα, τάλαντα πέντε καὶ εἴκοσι. Τοῦ δε, Ἆπ ταγε, λέ- 

Ύοντος, μὲ σύ γε, ὦ Ζηνόθεμ. .μῆ οὕτω µανείην, ὥς 

περιιδεῖν σε νέον καὶ χαλὸν ὄντα πόρῃ αἶσχρ ρᾶ καὶ λε- 

λωθημένῃ συμιατάζευγνύμενου: δ ὃ δὲ, ταῦτα διεξιόντος, 
α .] ἀράμενος τὴν νύμφην ἀπήει ἐς τὸν θάλαμον καὶ µετ 

ο κ» πο σος ο ος 4, ισ αἲκ 
ὀλίγον προηλθε διακορήσας αὐτήν: καὶ τὸ ἀπ᾿ ἐκείνου 
σύνεστ 

3 / 

αὐτήν. 

26. Καὶ οὐγ ὅπως 

σεμνυνομένῳ ὃν, ιχεν, ἐπι 

την, ὡς δή τινα τηναι 
ον 

-- ᾽ : , 
ν ὑπεραγαπῶν καὶ πάντη ὡς ὀρᾶς περιαγόµενος 

ται τῷ Ἰάμῳ» ἀλλὰ καὶ 
εκνύμενος ὡς καταφρονεῖ 

μὲν τῶν ἐν τῷ σώµατι καλῶν Ἡ αἰσγρῶν καὶ πλούτου 

χαὶ δόξης, ἆφο αρᾶί δὲ ἐς τὸν φίλον καὶ τὸν Μενεκράτην: 

οὐδὲ οἴεται γείρω πρὸς φιλίαν ὑπὸ τῆς ψήφου τῶν ἕξα- 

χοσίων γεγονέναι. Ἠλὴν ἤδη γε τούτων οὕτως αὐτὸν 

ἡμείν τα: 
ι 

-ᾱ καὶ ᾗ ο βαν. το χαιὶ τυχη” παιοιον γαρ ἄγκαλον ἐκ τῆς 
πο ει λα αἴἰσγίστης αὐτῷ ταύτης ἐγένετ .. Κα πρῴην γε ἐπεὶ 

5 ΄ 2” 3 { Δ 

ο - αΌτο εἴσεκόμισεν ὅ πατηρ εἰς τὸ δε ευτήριον 

θαλλῷ ἐστεμμένον καὶ µέλανα ἀμπεχόμενον, ὡς ἐλεεινό- 
τερον φανείη ὑπὲρ τοῦ πάππου, τὸ μὲν ῥρέφος ἃ ἀνεγέ-- 
λασε πρὸς τοὺς βουλευτὰς καὶ συγεκρότει - τὸ χεῖρε, ἡ 
βουλή, δὲ ἐπικλασθεῖσα πρὸς αὐτὸ ἀφίησι τῷ ᾧ Μενεκράτε. 
τὴν χαταδίκην, καὶ Ἴδη ἐπί πίτιμός ἐστι τηλικούτῳ συνη- 

εἰ καλὸς οὕτω καὶ ὡραῖος | 

ΧΙΙ. ΤΟΧΔΗΒΙΡ 5ευσ ΑΜΙΟΙΤΙΑ. 25, 26. 

αρρτορίπαπατε πο]]ες (ογγῖοι]αππεπίαπῃ. 

454 

Ῥεϊηᾶε απππα αᾱ- 

' απίτατετ 4ποᾶ ρα]ε]ετ Ιςίε εί [ογπιοξης «ας εΙπργεί τεΠῖ 5δεΙΠι 

Χρόνῳ δὲ ὁ Μεγεκράτης ἀφτρέθη τὴν οὐσίαν 

θυγά-- 

ἳ σνακ ονς ε ω ων ος Ἐ τας 

1αἱεπα πππετεπα, με απϊ τίταπα πημῖ οξίεπἀεταί (παπι ασ. 

ευταίο ποτεταί οπιπία, ΜαξςΠ]εηρίς εἰ 1ρεε), πεοεςς]αίεπι 

Ππαταπα παρίίαταπα πμί επαττανῆῃ. Ἠοπεεταᾶ πἰπαίτητα, 

αἴε, ραπ ἀε[οτπηῖς ἴδμας πιπΠετίς, απηίει» εταί Ζεποϊμεπιῖς, 

ἁῑν{ά εἰ ἨἩοποχαίο, εἶαςάρπι Ίρεε αποαπε [α5ση, Ῥτούρ- 

ἀεπία γετο ἴεπιροτε Μεπεσταίες Ἱπαϊείο [αοπ]ανης εαῖς 

Ῥηϊναίας ε5ί, απο ἴεπιροτε εἰῖαπι Ἠοπος 1Πί α 5εχερῃβίς 56- 

παίοηρης αἀεππίας, πί απἲ 5επ{επ[ῖαπη εοπίτα Ίερες Γ]]ρεεί 

Ίια απ{επα, Ἱπαπῖε, Μαςς[εηςες ριµίπας, 5ἱ απῖς σοηίτα Ίεσες 

αΠηπῖά Ρτοπια]σεί. Τεςίῖς οι6ο Μεπεσταίες ἔππι Ρτορίες 

ἀαπιπαίίοπεπα, ἴππι ααοᾶ οκ ἁῑνίία Ῥαπρετ, εί εκ ποθῖ 

1βποΡΙ5 ρατγο αἆθο Ιπίειναιιο [αείας εδεεί; πιαχίπιο γθτο 

οταοἰαραίατ οϐ β]ίαπα απο, πα [επι Ίαπῃ οἳ ἀποάεν]σιηιῖ αἲἰ- 

ἨΟΓΗΠΙ, 4παΠῃ πε σππα οπιπί απἶάεπα ρα!τῖς 5αΏείαπίῖα, απαπι 

απίε ἀαπιπα Ιίοπεπα µαμπεταί, γο]αῖςςεί Παπ το! σπορ αι 

εἴ ραπρεγΗπη [αεῖ]ε, οσα Ιη{ε]ΙοΙ Π]α {οτππα, ἀποετε, Ῥιορβαίατ 

8πίεπα εἴίαπι εοποῖἆετο αἲ Ίππο Ἱπετεππεπία. 

25. Ἠωο απππι ἀερ]οτατεί αρπᾶ Ζεποίμεππ, Πε, Ῥοπο, 

Ἱπαπῖ, απίπιο εσίο, λΤεπευΓαΐες: πεΠιε επῖπη Ἡερεεξαι]α Πσι 

ἀεεταπί εἰ Πα πα ἀϊσηππι 5πο σεπετε δΡοΠςπα Ππγεπῖεί : 

0 ουπα Εἱ5 ἀἴε[ῖ5 ἀεχίτα 1][ας Ῥγεμεηςα 4οπππΠΗ 5ΕΕΠΠΗ 5ΏΒΠΙ 

Ἡ]απι ἀεάποῖε; 5παξαπε ορες, πω πιβσπαρ εταΠΕ, οµπι ΠΙΟ 

ἁῑνίαϊε, εἰ αρπα ρατατῖ Ίπξεα απιῖεος εχεαῖρῖέ οοηνῖνίο, 

Ἰρβυπησαε Μεπεσταίοπα, τε]αέ απαίεογιπῃ α[επῖ Ρθεςιαρίςεοί 

Ῥπε]]α αἀϊτε παρίας. Οπαπι τετο εαπα[ εκεεπί, οἱ ἀῑς Ἱῖ- 

Ῥαδεπί; Ἠίο ρ]επαπι ΠΠ ρΗΙαίαπα Ρτορίπαης, Αοαρε, Ἱπαπῖε, 

Μεπεεταίες, α Βεπετο Ῥοσμ]απα απο Πας! ἄπσἈπα επῖτη εσο 

Ἰοᾶῖε παπα βΠαπη ΟγάΙπιασμεπ: ἀοΐεπι αεορρῖ οἶῖπα, (αἱεηία 

απίπαπε εί γἱαϊπιϊ. Ἠ]ο τετο ἀῑσεπίε, Ἀρασθ, ποῖῖ ηος σενα, 

Ζειιοίμεπαῖ! πεῖία ορο Ἱηςαπίαπι, μέ γἶᾶοτε {8 ροδίπα, 14ΥΘΠΕΠΙ 

ε{ρι]εμταπῃ, Ῥπείία: ἐπερί εἰ πια]ε α[[εοία Παπείππη. Δί Πα, 

προ ἀῑερηία ραΐτε,, αΏ]αία 5Ροηςα ἵπ {ΠπαΙαιπτπι αὐίέ, εἰ ἵπᾶς 

Τγοᾶίΐ ραπ!]ο Ροςί ττρϊηϊίαίε Πλας Ἱπέογ[εεία : οἱ αὖ Π]ο Ἰπὰα 

ἴεππροτε οππα Π]α γ {νε γεμεπιεπ!ετ Π]απα αππαης, εἰ αμίαπε, 

υπ! νίάες, Ἰ]απι 5εοπι εἴτοπππάπσεηῃς. 

26. ΕΙ [απίηπῃ αβεςί τί Πυ]ας 6απα πιαϊτιπιοπᾶ ραηῖίεαί, 

αἱ σ]ογίαπίῖ εο γ]άραίατ ςἴπηῆς, οδίεπᾶθης οοπίρπιπῖ α 56 

γε] ρα]οιτα εἰ {πτρία σοτροιῖ5, εἰ ἀῑπίίας, εἰ 5ΡΙε- 

ἀοτεπα; τεδρῖαϊ γετο απιΙσμπα 6ἱ Μεπεεταίεπα, Ππθπι ΠΟΠ. 

Ραίεί ἀείετίογεπι αἆ απο ίαπαι 5ηβτασίϊς φοχοεηίοττη [- 

οἵππη. 

τεη : 

παίΐας ε5ί. 

Ὑεταπιίαππεη ρτο Πῖ5 Ίος Ίαπῃ 1ρ5ῖ ργπηῖσπι [οτίππᾶ. 

Ῥπετ επίπι ΤΠί ρυ]εμετεππας εκ {πτρὶςεῖπια ας 

Ἐίπηρες, απαπι 5αἱς Π]απα πιαπῖρας Ἱπιπ]]εςοί ἵη. 

Σεπαίηπα ραΐετ, ταπιο ο]ίνα τεδΠηϊίαπα εί ρπ]]α τεςίο Ἱῃ- 

ἁπέαπα, πέ παϊςεταῦῆῖος γιάεγείητ Ῥτο αγο ἄβρτοσαης, αγεῖς]ϊ 

εεπαίοτίρας Ῥαες, εί ρ]αιξυπα πιαπῖμας ἄεάΙί : [τασίης αιι- 

Τεπα ο ρεζίαεπ]ο 5επαίης, ἄαπιπα[ῖοπεπη γεπαϊς]ί Ἠοποεγαί{: 

εἴ Ίαπι Ποποπίρας τεςιήαίας εξί, αἄτοεαίο (αἱ αριό εεπα- 



453 

σος Ὕόρῳ χρησάμενος πρὸς τὸ συνέδριον. Τοιαῦτα ὅ Ἠ[ασ- 

σαλιώτης ἔλεγε τὸν Ζηνόθεμιν εἰργάσθαι ὑπὲρ τοῦ φί- 
λους ὡς ὁρᾶς» οὐ μικρὰ οὐδὲ ὑπὸ αλλον ἃ ἂν Σχυθον 

γενόμενα, οἵ γε κἂν τὰς παλλακὰς ἀκριθῶς τὰς χαλλί- 
στας ΞΧ' λέγεσθαι λέγονται. 

27 - Λοιπὸς δμᾶν ὁ πέμπτος" καί µοι δοχῶ οὐκ ἄλλον 
ἐρεῖν Δηι ητρίου τοῦ Σουνιέως ἐπιλαθόμενος: εύ- 

σας γὰρ ἐς τὴν Αἴγυπτον ὅ Δημήτριος Ἀντιφίλῳ τῷ 

Ἀλωπεκῆθεν ἑταίρῳ ἐκ παίδων ὄντι καὶ συνεφήδῳ συν- 
ον μδ. ος 
Ὃν καὶ συνεπαιδεύξτο αὐτὸς μὲν τὴν ἄσχησιν τὴν Νυ- 

λ Ε] ψεκ. κ λ κὖ ο τρ», ἂψ ο. ρα 
νικὴν ἀσκούμενος ὑπὸ τῷ Ῥοδίῳ ἐχείνῳ σοφιστῃ, ὃ δὲ 
.) ΄ . . - - 

Ἀντίφιλος ἵ [ατρικὴν ἄρα ἐμελέτα. Καὶ δή ποτε ὁ μὲν 

συνξχτς, 

Ἀημήτριος ἔτυχεν ἐς τὴν Αἴγυπτον ἀποζημῶν πατὸ.. 

βέαν τῶν πυραμίὃ δων χαὶ τοῦ Μέμνονος: ἴχουε γὰρ ταύ- 

τας ὑψηλὰς οὔσας μὴ παρέχε εσθαι σκιὰν, τὸν δὲ ἨΜέμνονα 

βοᾶν πρὺς ἀνατέλλοντα τὸν Ἕλιον: τούτων ε ἐπιθυμήσαξ 

Δημή τριος. θέας μὲν τῶν πυραμίδων, ἀκροάσεως δὲ τοῦ 

Μέμνονος, ἀνεπεπλεύχει κατὰ Νετλον ἔχτον ἤδη 
.. 3 ΄ μα λ ς . κ ωἽ 9 Ἀ 

μηνα ὀχνήσαντα τερὸς τὴν ὁδὸν καὶ τὸ θάλπος ἀπολιπὼν 

ν Ἀντίφιλον. 
5. Ὅ δξἐ 
: Αν ο ή, κ, παλ 

ναίου τινὸς Φίλου δεομένη: οἰκέτης γὰρ αὐτοῦ Σύρος 

καὶ τοὔνομα καὶ τὴν πατρίδα, ἱεροσύλοις τισὶ πχοινωνή- 
σε ΄ 3 - 51 ἃ {“ν ᾿ τὰ 

σας συνεισηλθέ τε αὐτοῖς ἐς τὸ Ἀνουδίδειον χαὶ ἄποσυ- 
: 

λήσαντες τὸν θεὸν χρυσᾶς τ ε Φιάλας δύο χαὶ χκηρύχιον, 

χρυσοῦν καὶ τοῦτο, χαὶ κυνοκεφάλους πο σς καὶ 
ἄλλα τοιαῦτα χατέθεντο πάντα παρὰ τῷ Σόρῳ: εἶτ᾽ 

ἐμπεσόντες --- ἑάλωσαν γάρ τι ἀπεμπολῶντες --- 
ἅπαντα εὐθὺς ἔλεγον στρεθλούµενοι ἔ ἐπὶ τοῦ τροχοῦ καὶ 

ἀγόμενοι Ἴχον ἐπὶ τὴν οἰχίαν τοῦ Ἀντιφίλου χαὶ τὰ 

τὸν 

, .. / . 
τοσοντω συσ0ρα ἐχ Όησατο μµαάλα ΥΞν- τ πι ο υ Ὠ 

ε 
φώρια ἐξέφερον ὑπὸ χλένγ τινὶ ἐν σχοτεινῷ 

5 στ, πλήν πολ λ Ρὸ ΄ ανα τε οὖν Σύρος ἐδέδετο εὐθὺς καὶ ὃ δεσπότης αὐτοῦ 
. . Β , ο. 

ών οὗτος μὲν καὶ μεταξὺ ἀχροώμενος τοῦ δι- 
ο Ξ να δεν 

σκάλου οσπασες ἐδοήθει ὃξ οὐδεὶς, ἀλλὰ καὶ οἳ 

τέως ἕταῖροι ἀπεστρέφοντο ὡς τὸ Ἀνουδίδειον σεσυλη- 

κείµενα. 

ο κά / / 

χότα χαὶ ἀσέδημα αὐτῶν ἡγοῦντο εἶναι, εἲ συνέπιόν 
.ο ν ας 

ποτε Ἡ συνειστιάθησαν αὐτῷ. Καὶ οἳ λοιποὶ ὃς τῶν 

ς, ἅπαντα ἐκ τῆς οἴχίας συσκευασά-- οἰχετῶν, δύο ὄντες 

μεγοι ὤχοντος φεύγοντ' τες. 
Δ ε 

99. Ἐδέδετο οὖν ὁ ἅθλιος ᾿Αντίφιλος πολὺν Ίδη 

/βόνον ἁπάντων ὅσοι ἦσαν καχοῦργοι ἐν κ» δεσμωτη- 
ταν μῶ 

ρίῳ. μιαρώτατος εἶναι δοχῶν: χαὶ ὁ ἐπὶ τῶν δεσμῶν 

ὤετο χαριε ο. Ἀἰγύπτιος» εισιὸ δαίμων ἄνθρωπος, 

χαὶ τιμµωρήσειν τῷ θεῖρ βαρὺς τῷ ἈντισΏῳ ἐφεστώς. 

Ἐὶ δ ἀπολογοιτό το 
σται. ἀναίσχυντος ἐδόχει χαὶ 

νο απο» ἴδη ααὶ νεος ε- 

τε λέγων ὣς οὐδὲ ν τοιουτον εἴργα- 

πολὺ πλέον ἐπι τού τ 

- δ κλολὸς ὄρκει χαὶ - εε. 

τὴν νύχτα ἔδει ὅλον χαταδε- 

υ οἴκήματος Ἡ δυσοσµία χαὶ 

χεὶρ τι 

δέσθαι. 
ου... 

το πνιγος ἓν ως πολλῶν οροο χαὶ στενοχῳ- 
ο. λ ) 5 , κ οξ Ἓχκω κ” Πα. 

Ρουμ ενων καὶ μολις ανατενεοντων χαι τον σιοηρονυ δ ποτ 

ΧΙΙ. ΤΟΞΑΡΙΣ Ε ΦΙΛΙΑ. 
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ἔππα πξας. Ταϊία ΜαςςιΠεηςϊς λνϊ Δεία ἆ Ζειμοιηειηῖ 

ἀπηϊοῖ στα[ἴαπα, ΠΟΠ Ῥαϊνα, οἱ τῖάες, πθσπε α δογιιῖς πη]ιῖς 

εχερεείαπάα, απῖ απἶάεπι ρε]Ποες αἀεο ρυ]ο]εγεῖπιας οι 

ευτα ἀῑσαηίατ εἰϊσειθ. 

27. Βαρεγεςί ποβῖς ααἱπίας : οἱ ΥΙάθοτ πΒΙ ποη αἴαπι 

ἀϊσοίατας δαπ]εηςὶ ὨΏεππείτῖο ργαεγηηίςεο. Ου Π1 πατῖρας- 

«οί ομίπ) Ἱη Ἐσγρίαπη Ῥεππείτίας ουσ ΑπΠΙΡΙΙΙΟ Αορεσῖει- 

5, 5ἱ0 ἃ ρπεγῖς Ιπάρ 5οάα]ῖ οἱ εᾳπα], παπα τῖνεβραί αἴσαε 

Ἱηςμ(πθραίατ, Ογηῖσας 1ρ56 εεεἰαίας εχετοϊίαίῖοπος, 50 

ςορ]σία Ἠ]ο Ἠλοάϊος Απιρμμιας απίθπα ππεάΙοίπαπι πιοβῖία- 

ῥαΐαν. ΑΠππαπάο Ώεπιείτίας ρετερτἰπαίπγρετ Ἐστρίαπι ρΥτᾶ- 

ηι]άας νῖςηγης οἱ Μαππησηθπῃ : απάτεραί επίπῃ ἴ]ας, απαηξπ]- 

τὶς αἰίας, πηῃγαπα ἨΟΠ ῬΓγαΏθγες ΜΕΠΙΠΟΠΕΠΙ αὐίθπι αὖ 

οπεηίεπη 5οἶεπῃ εχεἸαπιατθ. ΗΟΓΗΠΙ 6Γ5Ο ουρίας, Πεπρε 

τἰάοπάαταπα Ρυταπϊάσπι ας Μεπηποπῖς απάἰεπᾶῖ, ἀἄπετεο 

ΝΠο Ξεχίυπα Ίαπι ΠΊεηςεπῃ πατίσατεταί, τεβείο ΑπΗΡΗΙΟ, 

4πθπῃ τῖα εἰ αξίας ἀείεγγαθγαπί. 

98. Αίσιο Πο Ιπίοτῖπι ἵπ οα]απηίαίεπα Ἰποῖάϊξ, απῶ πιαχ]- 

πηθ αὔπετοςο απιῖοο Ἰπαϊσετεί. δετνης επ]πῃ Πας ΒΥτης πο- 

πιῖηε οἳ ραίτία, 5οοἰοίαίο ουπῃ 5αετηεσῖς απἱρηςάαπῃ Ππῖία, Τη- 

Ετθδεις ουπι Π]ῆς εδἰ ἵδπιρ]απι Απισιάϊς. ΗΙ5ρο]ἱαίο ἀθο, 
Ρ]ία]ας εΧ απο ἆπας., εί οβάποευπη, ΓεπΠα ἱρείπῃ σποσπε, 

εἳ οαπίπο εαΡίία 5ἰπιῖος αΓΡΕΠΙίΕΟΞ, αΠίασιε Ἰά πεπας, ἀ4ε- 

Ῥοσποτυπέ αριά θγταπι οπημῖα. Ὠεϊπᾶε Ιποϊάεηίες ἵη γίποπ]α 

(ἀερτεμεηςί επῖπα Γαόταπί γεπᾶεπίες αἰἴαπιά). οπιηῖα 5ἰαΐϊτο 

τοῖα απππα {οταπεγεπίατ, [α55ὶ επί, ἀποίῖατε ἵπ Ποξρίαπει 

απΡΗΙΗ τοπεταπί, Ργοιυ]ετυπίαπε τες Γατίῖνας 5α) Ἰεοίη]ο. 

αποᾶαπα. ἵπ. οΏσευτο Ἰαοεηίος. Άστας επσο γ]ποίας 5ἰαΐΐπι 

οί, οἱ Ίθτας Πας Απρμμιςς Μο ααἰάεπα, ἄππι πιασῖ- 

κίτυπα απᾶΙί, αὐσίτασίας, ααχἰ]απίε ποπηῖπε, 5οὔα]ίθας απ 

αάμαςο Γπεταπέ θσπα, τε]αῖ ααὶ Απιριάϊς οράεπι ςαοτ]εβῖο 

ϊο]αςδοί, ατοισαπίῖθης, Ἱπιραίοξααο 5ε Ρυίαπῖρας, εἳ 

αυαπᾶο οππα ἴρ5ο οοπηροίαίἴοπεπη απΐ οΦπᾶπι ορκκεηῖ. 

Οειοτῖ απίθιη 5εττῖ ἆπο, οοηγαςαῖς σπα ἵπ 49ΠΙο εταηῖ 

οπΙΠΙΡΗ5, ΔΠΓΙΕΘΤΘ. κ 

59. Ὑϊποίας ἰσίίας πιῖσετ ΑπΡΗΙας αι 5αΐῖς ἀῑα, εἵ Ργο 

Ἱπυραγὶςς]πιο οπηβίαη αποίαποί πια]εβοῖ ἵπ «ατετε εγαηῖ 

Παβία Επεταί : εἰ εατοετῖς οησίος Ἐρτρίῖας, φαρεςίζῖο- 

εις Ἠομιο, Ραϊαδαί σταίππι [άσσο 56 ἀεο εἰ ας οίκο 

Ἰη]υτῖας,, οἱ στανῖς Ἰηςίατεί ΑπΙΡΙΙΟ.  5ἱ τεΓο σααπᾶο οα- 

καπ ἀῑοθτοί, 56 ΠΜ ἰαῑε [δεῖςο, Ππηριάεης σιάρραίι, 

πια]οτίατθ 6491 1ρξαΠι 0 68Η5ΑΠΙ εταί 1Π οὔἵο. 1Πῃ ἀΕϊίαχ 

αεστοίαθαί ασααπίαση, οἱ π]αῖε παβεραί, αἱ ΡτοβαΡί]ε εγαῖ 

ααῖ Ιαοτεί Ἠηπηῖ, εἳ πο ποεία απϊάεπα εκίοπἀοπάογιπα ρε- 

άππι [που] (αἴ σπα Ἰαδοτεί, ἴπο]αξοσαπα ποπηρο ποστο : Ἰπίεγάῖα 

ομῖ (η παποο]]α 5 βῆοῖεδαί,, θἳ πιαηας α]ίετα οοπιροάϊία; ποεία 

απέοπα τποϊηί ἰοίυπι οροσίοραί. Ὑεταπῃ εἴαπι Γαάμ5 οὔος 

οπτοετῖς, οἱ ασίας, πιυ]εῖς ἵπ θοάεπι Ίουο σ]ποῖς οί αηρβυξία 

οὐπῖογῖς, γἶχαπε τεςρίταπῖδας, οἱ [δττῖ 5ἰτῖάος, εί ΡᾶΓοπν 
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φας καὶ ὕτενας ὀλέγος ταῦτα πάντα χαλεπὰ ἣν χαὶ ἀφό- 
ρητα οἵῳ ἀνδρὶ ἐκείνων ἀήβει χαὶ ἀμελετήτῳ πρὸς οὕτω 
σχληρὰν τὴν δίαιταν. 

80. Ἀπαγορεύοντος δὲ αὐτοῦ χαὶ μηδὲ αἴτον αἱρεῖ- 
αθαι ο ἀφικνειταί ποτε χαὶ ὅ Απμή δὲ Ίτριος οὔδεν 

εἰδὼς τῶν ἤδη γενημένων. ἔμαθεν, ὣς 

εἲ κ εὐθὺς ἐπὶ τὸ δεσμωτήριον δρομαῖος ἐλθὼν τότε 

μὲν οὐκ εἰσεδέχθη, ἑαπέρα γὰρ ην, καὶ ὅ δεσμοφύλαξ 
πάλαι χεχλεικὼς τὴν θύραν ἐχάθευδε φρουρεῖν τοῖς οἵ- 
χέταις ωζλοώῤάμοηςς ἕωθεν δὲ εἰσέρχεται πολλὰ 
Σχκετεύσας: καὶ παρελβὼν ἐπὶ πολὺ μὲν ἐζήτει τὸν Ἂν- 
τίφιλον ἄδηλον ὑπὸ τῶν κακῶν γεγενηµένον καὶ περιιὼν 
ἄνεσκοπεῖτο καθ᾽ ἕκαστον τῶν δεδεµένων, ὥσπερ εἰώ- 
βασιν οἳ τοὺς οἰκείους νεχροὺς, ἤδη ἑώλων ὄντων, ἄνα- 

ζητοῦντες ἐν ταῖς παρατάξεσι. Καὶ εἴ γε μὴ τοὔνομα 

ἐβόπσεν, Ἀντίφιλον Ἀεινομένους, χἂν ἐπὶ πολὺ ἠγνόη- 
σεν ἂν ὅστις ὧν, τοσοῦτον ἄλλακτο ὑπὸ τῶν δεινῶν. 
Ὃς δὲ τὴν φωνήν αἰσθόμενας ἀνεβόησε καὶ προσιόντος 

διαστείλας τὸν χκόµην καὶ ἀπαγαγὼν τοῦ προσώπου 
αὐχμη Τρὰν καὶ συμπεπιληµένην ἔδειξεν αὗτὸν ὅστις ἦν, 
ἄμφωι μὲν αὐτίχα πέπτουσιν Ἰλιγγιάσαντες ἐπὶ τῇ ἄπροσ- 
δοκήτω θέα. Χρόνῳ δὲ ο ἱὩ-υἹΠµ-υ-υ-ὓ--- 
Ἀντίφιλον δ Ἀημήτρις καὶ σαφῶς ἕκαστα ὥς εν 

Εκπυθόµενος τ παρ᾽ αὐτοῦ θαρρεῖν τε παρακελεύεται καὶ 

Διελὼν τὸ τριθώνιον τὸ μὲν ἥμισυ αὐτὸς ἀναθάλλεται, 

τὸ λοιπὸν δὲ ἐκείνω δίδωσιν ἅ εἶχε πιναρὰ καὶ ἔκτετρυ- 

χωμένα ῥάκη περιαπάσας. 
81. Καὶ τὸ ἀπὸ τούτου πάντα τρόπον συνην ἔπιμε-- 

λούμενας αὐτοῦ χαὶ θεραπεύων" παραδοὺς γὰρ ἑαυτὸν 

τοῖς ἐν τῷ λιμένι ἐμπόροις ἕωβεν εἰς µέσην ἡμέραν 

ἀπέφερεν ἀχθοφορῶν. Εἰτ᾽ ἐπανελθὼν 
. 

οὐκ ὀλέγον 

ἂν ἐκ τοῦ ξ. ογου, μέρος μὲν τοῦ μισθοῦ τῷ δεσμοφύλακχε 

βλ ---. αὐτῷ καὶ εἰρηνικὸν ἀπειργάζετο 

εἰς τὴν τοῦ φίλου θεραπείαν ἕκα- 

Καὶ τὰς μὲν ἡμέρας παρην τῷ 

τεὶ δὲ νὺξ καταλάδοι, 

αὐτὸν, τὸ λοιπὸν δὲ 

νῶς αὐτῷ δεήρχει. 
Ἀντιφίέω παραμυθούμενος, ἔτι 
ὀλέγον πρὸ της θύρας τοῦ δεσμωτηρίου στιβάδιόν τι 

Ξοιησάµενος καὶ Φύλλα ὁποθαλλόμενος ἀνεπαύττο. 
Χρόνον μὲν οὖν τινα οὕτω διῆγον, εἰσιὼν μὲν ὁ Δημή- 

τριος .... ὅδον δὲ φέρων τὴν συμφορὰν ὅ Ἂν- 

τέφιλος. 

35. Ὕστερον δὲ ἀποθανόντος ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ 

ληστοῦ τινας ὑπὸ Φαρμάκων, ὡς ἐδόχει, φυλακή τε 

ἀχριθὴς ἐ ἐγένετο χαὶ οὐχέτι παρῄει εἰς τὸ οἴχημα οὐδὲ 

εἲς τῶν δεομένων. Ἔφ οἲς ἀπορῶν χαὶ ἀνιώμενος, 
οὐκ ἔχων ἄλλως παρεῖναι τῷ ἑταίρῳ, προσαγγέλλει 

ξαυτὸν ἐλθὼν πρὸς τὸν ἁρμοστὴν, ὡς εἴη χεχοινωνηκὼς 

τῆς ἐπὶ τὸν Ἄνουθιν ἐπιβουλῆς. Ὡς δὲ τοῦτο εἷ- 

πεν, ἀπήγετο εὐθὺς εἷς τὸ δεσμωτήριον, χαὶ ἀχθεὶς | 
παρὰ τὸν Ἀντίφιλον --- τοῦτο γοῦν μόλις πολλὰ ἰκετεύ- 
σας τὸν δεσμοφύλακα ἐξειργάσατο παρ᾽ αὐτοῦ πλησίον 

τῷ Ἀντιφέλῳ καὶ ὑπὸ τῷ αὐτῷ χκλοιῷ δεδέσθαι ---- ἔνθα 

δὴ χαὶ μάλιστα ἔλειξε τὴν εὔνοιαν ἣν εἶχε πρὸς αὐτὸν, 

αμελῶν μὲν τῶν χαθ᾽ ἑαυτὸν δεινῶν- καίΐτοι ἐνόσησε καὶ 
ΙΕΕΙΛΝΓΕ. --- τ. 

ΧΠΙ. ΤΟΧΑΒΙ5 5ευ ΑΜΙΟΙΤΙΑ. 50 --- 35. 
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«οπιπῖ; Ώρες οπιηῖα ἀῑ[ῃεῖ]]α εταπέ αίφπε Ιπίο]εταδί]α, πέροίε 

Ἱπςιεῖο ἰαβτπι τίτο εί αἲ ἁπταπῃ 4ἀεο τὶοίαπι ΠρΏ ετοτ- 

εἴαίο.. 

30. ἆαπι ἀεεροπάεμαί απἴππαπα, Ί8Πι πες οἴθαπα «ἄρετο 

πο]εῦαί, απαπι {απάεπι τεαΙξ εἴῖαπι Ώεπιοίτῖας, πΙΠῖ] 6ογαπα 

5εἴεης σπορ αεοϊἀϊσεεπί. Ὁδῖ τετο τεςοϊνΙε, πέ εταί ουττίσπ][ο 

5ἱαἴἴπῃ γεπίεης αἆ εατοεγθπῃ , {ππα ᾳπ]άρηα πο εςί αἀπιῖςεις : 

εταί επίπῃ γεερετα , εἰ εατερεῖς οΗ5ίΟ5 εἰαιξα ἀἴα Ίαπαα απ- 

εεοεβαέ, οπςίοξῖα 5ειτἰς ἰγαάῖία. Μαπο απίεπι, αασπῃ ππυ]έαπα 

5υρρίϊζαςσεε, Ιπίτο πηέατ: αίαπε ἵηπστεξδας ἀία τεφαϊγῖε 

Απηρηἥασι, φαί Ίαπι ρτος π]α]ῖς ποςοῖ νὶκ ροΐοταξ, εἰ οἴτοππι- 

ἴεης εἱησα]ος τἰπείοταπα Ἱηςρίοῖε, πὲ 5ο]επέ απῖ 5αος πιο- 

105, Ίσα οοττηρίος, τεσυῖταηε ἵπ ρτω]ῇ5. Εί Πῖςί ποπιθη 

εκεἰαπιαςςεῖ, Απιρηἥμμσι Ριποπιεπῖς βΗαπι, ἀϊπίῖας οἴἵαπα, 

ααῖς εξςεξ, Ἰσποταίπτας εγαῖ; αἆθο πια]ῖς Π]ῖς Εαεταῖ ἵπιππα- 

ἰαΐᾳ5. Οπαπι τετο τος ἁσηϊϊᾶ εχε]απιατοξ,, εἵ ΠΙΙ αεοθἀοπ!ῖ, 

ἀϊπποία αἴσπε αὐάπεία α τα]ία οοπια 5ᾳπα]ίάα εοπάεηκαίααπε, 

56 απῖς εςσεεί οδίρηἀεεθέ; αππΏο 5{αΗΐπι, τετίῖϊσίπε αἲ ἵπεχ5ρε- 

οἰαίο 5ρεείασπ]ο οοστθρίῖ, οοπεϊάππ{. δρα(ἶο απίεπα {επιροτίς 

τεεϊρῖεης 56 ρατῖίετ αἴᾳαε ΑπρΗΙαπ Γοετθᾶπς Ῥεππείτῖας, 

ἀῑκΗποίε 5ἵησα]α αίῖςε ΠαῬετεπί αΏ 6ο απάπι Ξεϊςεϊιαπᾶο «οπι- 

Ρεεῖςεεξ, ῬΏοπο ἤ]απι απΊπιο εςςο ]1ῦαῖ, οἳ ἀϊγῖςο ρα]]ῖοῖο ᾱἷ- 

πηϊαϊα ἴρ5ε ρατίῖο απηϊεἴίατ, αἰίεταπη ἀαξ ΠΠ], ἀείτας[ῖς «οτάϊάϊς 

ἀείτίςααε, απος Παβιεταί, ραπηῖς. 

31. Αίαπε αὉ 6ο Ιπὰε ἴθίπροτε, άποειππσαε πιοάο ροίθ- 

τα, εαπι Π]ο εταῖ, ουταπα ΠΠ οἱ πηϊςίδεῖαπη 5ππῃ αεζΟΠ]- 

πιοάαης. Ἰοσαία επίπα πιρτεα[οτῖθας ἵπ Ροτία ορετᾶ 5υᾶ, ἃ 

πιαπε ἴπάρ αἆ πιεγίάῖθπη , ΏΟΏ ΡᾶΓΥΑΠΗ ΡΓο βεσἰαπαῖς οποτίριας 

πιετεεᾶεπι τε[ετεῦαί. Ταπι π τοάΙξ αἲ ορετε, ρατίο πῃετ- 

εεᾶῖς επςίοᾶϊ 5οἰπία, πιαπςπείαπι 51ρῖ Πίαπι ασ Ρ]ασαίαπα 

τεάᾶεραξ, τεϊαπαπα απίεπι αἆ απηῖευπῃ οπταπάσπα 5υ[βοῖθ- 

Ῥαξ. Αἴπαε Ἰπίοτάϊα εταί εππι ΑπΠΗΡΙΙΙΟ 5οἰαπά εἶας οααςᾶ» 

ποείε απίεηα Ἱπαταρεηίε ποπ ρτοςυ] α Ίαηπα οατοετῖς ΤΠ Ι6- 

εἰπίο, απεπι 5αΏ5ίταιϊς αἳὈί [ος [εεεταί, (πῖεσεεβαί. Α]- 

απαπίο Ισίέατ ἴεπιροτε Ἠππο ἵπ πιοάσπι τῖχειε, ΙΠίταης 

ππ]]ο Ῥτοβίρεπίο Ὠοπιοίπίας, Απρηἥις απίοπι Ἱεπίας ἴέα 

Γεγεης εαἰαπἰαίεπη. 

3». Ῥοείεα απππι Ἰαΐτο αησαῖς ἵπ «αζοετε πιοτίπης οςςθί ἃ 

πεπεπο, πέ ραἰαβαίας, εἳ επ5ίοᾶῖα αοοπταίο Πετῖ, που α- 

Ουα 4ο 

τε ἴπορς εοηςΏῆ οἱ α-στε Γεγεῃς, 4ΠΠ] αἷῖα εοπάΙοιιο αἀεςςθ 

πια απἴκαααπι 6ογαπι απῖ επρετεηί ἵη εατορτεπῃ. 

ποῦ Ρος5εί απΠηῖεο, Ῥταίδείαπι αἀϊθης Ίρ5ε 5ο ἀε[ετί, ας «ἴ 

«οεῖας Γαἱξςοί πςίάίαταπα εοπίτα Απαζη. Ἠϊς απίετι ἀῑοίῖς 

αὐάποῖξατ 5ἰαίπι ἵη εαγορτεπα, εί ἀποίας αὰ ΑπΗΡΙΠαΠΙ,Που 

οηῖπῃ «Εστο ππ]έαπη 5αρρ]ῖεαης ἃ εαγοετῖς οπΣίοᾶε ἱπρείταγε- 

ταί, πέ ρτορο ΑπΡΗΙαΠα οἱ πιπιε]]ς Πεάεπα Ιπε]αάεγείατ, 

Ἰὰς εεσο τε] πιατῖπιε Ῥεπεπο]επίῖαπα ἀεε]αγατίίέ, σπα ἴηπι 

εοπιρ]εείετείατ : απῖ 5αᾶ πια]α περ]ρετεί, σιωπητῖς ἴροε 
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α .ς 
αὐτός' ἐπιμελούμενος δὲ ὅπως ἐχεῖνος μάλιστα χαθευδή- | 

τ ζ σει καὶ Ίττον ἀνιάσεται" ὥστε ῥδον ἔφερον μετ αλλή- 

λών καχοπαθοῦντες. 

33. Χρόνῳ δὲ χαὶ τοιόνδε τι προσπεσὺν ἔπαυσεν 

ἐπὶ πλέον αὐτοὺς δυστυχοῦντας: εἷς γὰρ τῶν δεδε μένων 

οὐκ οἳδ ὅθεν ῥίνης εὐπορήσας χαὶ συνωμότας πολλοὺς 

τῶν δεσμωτῶν προσλαθὼν ἀποπρίει 

ἐδέδεντο ἑξῆς, τῶν χλοιῶν εἲς αὐτὴν ειρομένων, χαὶ 

ἀπολύει ἅπαντας: οἵ δὲ ἀποχτείναντες εὐμιαρῶς ὀλίγους 

ὄντας τοὺς φύλακας ἐ ἐκπηδῶσιν ἀθρόοι. Ἐχεῖνοι μὲν 

οὖν τὸ παραυτίκα ἔνθα ἐδύναντο ἕχαστος διασπαρέ έντες 

ον συνελήφθησαν οἳ πολλοί: ὅ ας δὲ καὶ 

ὁ ὁἌνκίφλας χατὰ χώραν ἔμειναν, χαὶ το Ἀύρου λαθό- 

µενοι ἤδη ἀπιόντο. ᾿Επεὶ δὲ ἡμέρα ἐγένετο : μαθὼν 

ὁ τὴν Αἴγυπτον ἐπιτετραμμένος τὸ ος ἐπ᾽ 

ἐκείνους μὲν ἔπεμψε τοὺς διωξομένους, µεταστειλάµε-- 

γος δὲ τοὺς "ἀμϕλ τὸν Δημήτριον ἀπέλυσε τῶν δεσμῶν 

ἐπαινέσας ὅτι μόνοι οὐχ ἀπέδρασαν; αλλ οὐκ ἐχεῖνοί 

Ύε ἠγάπησαν, οὕτως ἀφιέμενοι, ἐθόα δὲ ὁ Δημήτριος 

χαὶ δεινὰ ἐποίει, ἀδικεισθαι σφᾶς οὐ σμικρὰ » εἰ δόξουσι 

κακοῦργοι ὄντες ἐλέῳ Ἡ ἐπαίνῳ τοῦ μὴ ἀποδρᾶναι ἀφεῖ- 

σῦαι' καὶ τέλος Ἰνάγκασαν τὸν δικαστὴν κριθῶς τὸ 

πρᾶγμα ἐξετάσαι. κ) δὲ ἐπεὶ ἔμαθεν οὐδὲν ἀδικοῦν- 

τας, ἐπαινέσας αὐτοὺς, τὸν Δημήτριον δὲ καὶ πάνυ 
θαυμάσας ἀφίησι παραμυθησάμενος ἐπὶ τῇ κολάσει 

ἣν ἠνέσχοντο ἀδίχως δεθέντες, καὶ ἑχάτ τερον δωρησά- 

µενος παρ᾽ αὑτοῦ δραχμαῖς μὲν µυρίαις τὸν Ἀντίφιλον, 

δὶς τοσαύταις δὲ τὸν Δημήτριον. 
984. Ὃ μὲν οὖν Ἀντίφιλος ἔτι καὶ νῶν ἐν Αἰγύπτῳ 

ἐστὶν, ὅ 

ε τὴν ἄλυσιν, ᾗ 

δὲ Δημήτριος καὶ τὰς αὑτοῦ δισμυρίας ἐκείνῳ 

χαταλιπὼν ῴὤχξτο ἀπιὼν εἰς τὴν Ἰνδικὴν παρὰ τοὺς 

Ἡραχμᾶνας» τοσοῦτον εἰπὼν πρὸς τὸν Ἀντίφιλον, ὣς 

συγγνωστὺς ἂν εἰκότως νοµίζοιτο Ίδη ππιτὸν αὐτόν" 

οὔτε Ὑὰρ αὐτὸς δεισθαι τῶν χρημάτων, ἔστ᾽ ἂν αὐτὸς ῇ : 

ὅπερ ἐστὶν, ἀρχεῖσθαι ὀλίγοις ὃ δυνάµενος; οὔτε ἐχείνῳ 

ἔτι δεῖν φίλου εὐμαρῶν τῶν νεα αὐτῷ γεγενη- 

Τοιοῦτοι, ὢ Τόξαρι, οἳ Ἕλληνες φίλοι. η 

9ὲ μὴ] σος ἡμᾶς ὡς τν ῥήμασι µέγα Φρο-- 

νοῦντας., καὶ αὐτοὺς ἄν σοι τοὺς λόγους ὃιε εξῆλθον πο 

λοὺς χαὶ ἀγαβοὺς ὅ ὄντας, οὓς ὁ Δημήτριος εἶπεν ἐν τῷ 

δικαστηρίῳ» ὑπὲρ αὑτοῦ μὲν οὐδὲν ἀπολογούμενος, 

ὑπὲρ τοῦ Ἀντιφίλου δὲ, καὶ δακρύων προσέτι χαὶ ἴχε- 

τεύων καὶ τὸ πᾶν ἐφ᾽ ξαυτὸν ἀναδεχόμενος, ἄχρι μαστι- 

μένων. 

Ἰούµενος ὁ Ἄδρος ἀμφοτέρους ἀφίῃσιν αὐτούς. 

8δ. ᾿Εγὼ μὲν οὖν τούτους ὀλίγους ἀπὸ πλειόνων, 

ὓς πρώτους ἡ μνήμη ὑπέόαλε, διηγησάµην σοι ἄγα- 

αν καὶ βεθαίους φίλους. Καὶτὸ λοιπὸν ἤδη χαταθὰς 

ἀπὸ τοῦ λόγου σοὶ τὴν ῥήτραν παραδίδωµι" σὺ δὲ ὅπως 

μΏ χείρους ἐρεῖς τοὺς Σχύθας, ἀλλὰ πολλῷ τούτων 

ἀμείνους, αὐτῷ σοὶ µελήσει, εἴ τι καὶ τῆς δεξιᾶς πε- 

φρόντικας, ὡς μὴ ἀποτμηθείης αὐτήν. Ἀλλὰ χρὴ 
ἄνδρα ἆ ἀγαθὸν εἶναι" ἐπεὶ καὶ γελοια ἂν πάθοις Ὀρόστην 

μὲν καὶ Πυλάδην πάνυ σοφιστικῶς ἐπαινέσας, ὑπὲρ δὲ 

τῆς Σκυθίας φαΌλος ῥήτωρ φαινόμενος, Τ 

ΧΙΙ. ΤΟΞΔΡΙΣ Ἡ ΦΙΛΙΑ. 95 --- 86. α, δ45 - σ44) 

αποΠΠο οπυοίαἩς, επγαγείαπο αἱ Π]Γ φοςςΙπιηη οἱ ᾳμἱοσσο- 

τοί οἱ πιῖπιις αΠϊσογοίαν.  Τασιε Ἱοπῖας [ογοῦαμ! ππα]α. Ίά1η 

οοπηπηηηἶα. 

39. ΑΠαπαπιάῖα Ῥο5ί νογο ε]αςπιοάί ααἰάάσπα Ἱποϊάσης, 

π]ονΙοτῖ ΠΠογαΠα. Ιπ[οΠοΙίαΙ Εποπα Ἱππροδηί.  Υποίογαπι 

αμῖπα απ5 γης» οορίαπα Ἠθδοίο πάς πασίας, αππιαπη(ῖς ἵπι 

οοπ/]αταΠοπδΠα. οοπιρεά[ουαπα Ῥ]αήθΗ5, ἀἱβδεσαί οαἴθπαα 

απα ἀθίποθρς γΙποιῖ ουαΏ{, 1Π5ογ[15 ἵπ Ἠ]απα ΠΗΠΠΕΙΙΗ5, οἱ 5ο] γ]ε 

0ΠΊΠ6Σ.. Αἱ ΙΙ Ππίθγ[εοίϊς [ασῖα ραποίς ομδίοάΊρας, οπη- 

οι αγαπηρΠί, Αίαο ἴδίῖ ΤΠ Ῥγῶ δεις ἀἴδρογςί πο απῖδᾳπα 

Ροίοναί, Ῥ]ετίααθ Ροδίθα εοπιργε]θηςῖ 5πηπί,  Ὠοππδίας 

γοιο αἴ(αα ΑπΙΡΙΙΗ5 5ο Ίούο ππαηδοναΠ{, εἰ ΒΥΤΗΠΙ σπο- 

στο ρτεμεπάεταΠί ]απι αὐειηίσπη, Ἰωπός οτία, απ] απάΙςδοί 

Ῥιωίοείας «Ἐσυρίϊ απἷά [αοίαπι ο5ςεί, αἆ Ἠ]ος απἰάεπι Ῥει- 

ΞοΠΠεΠάΟ5 ΠΜΣ αγοθΣΣΙαπη απ{εΠα ΗΠΑ απηῖσο Ώοηδίήαπα 

γἰπου]5 Προναν]έ, οοΠαιάαίος αποά 5οἳἳ ποπ απβιρίς5εη!, 

Ὑοτη 111 πο 5αξς Παβεραηί 56 Πα 4Η; 5ο Ῥγου]απιαί 

Ῥοπιδίς, οἱ αεαιὮε οοπαπθνίαγ, Ἱπ]ανίαπα 5) Πο ΠΟΠ 

ραΐναια, δἳ γἱάεπηίηη, {απηαπα πια]θβοί, γα] πιϊςοοοναία 

ἀἰπιῖςῖ, γεὶ αἱ Ῥνωπιίαπα [ασα ποπ [οπίαία ᾖαφογοηί : 

εἰ οοορετη{ ἄοπίσαο ᾖπάσσια, αἱ αεοιταίθ οα154Π1 οχ(1γθ- 

αἱ. Ἠ]εγετο, οοσπῖίο η] πια] αὖ 15 αἀπαῖδειπα, οο]]αιι- 

ἆαπς 605, Ὀεπιοίπίαπα οἴαπα γεβορηοπ{ον αὐπηταίας, αιμα]- 

Πΐ, «οπβο]αῃς 4ο Ῥωπα απ Ἰπ]ηςία Υπο εα]εταηί, εί 

ΠΙΠΠΘΠΡΗΣ 6 5μα το [απΠαϊ α[Ποίοις α{γΙπ]ααθ, Απίϊ- 

ΡΗΙ απ. ἀθοῖος π]]]ε ἀτασμιηῖς, αἰίετο {απίο ααἴεπι Ώ6/]ε- 

ΠΠ 

Αίσαο ΑπΡΙΗΙα5 παπα αά πιο ἵπ Ἠσγρίο οδῖ : Ώθπιθ- 

Μας γονο οίἴαπα 5μἱ5 γἱοίαος πηῖ]]α ΠΙΙ γο]ῖοίῖς, ἵπ Τπάῖαπι 

Ῥνοίεοίας οδί αἲ Ῥνασμηαπας, δίο αἰοσπίας Απημημιἥι, 

εΏοῖ γοπίαπα πιογίο ἀἁαπάαπα γἰάσν, απ Ίαπι παπι τοἰη- 

απετοαί : πθ(ιθ οΠίπα 56 Ιπάίσειε ορίρα5, απσαὰ Ιάσπη ε5δοί, 

Ίου οί {αἰῖς απϊ ραιοί5 οοπίεηίας Ῥοδδοί γίνοτο; πο(αο ΠΠ 

οΡΗ5 6556 απίσο, ο]α5 14 τος ἵπ ΓαοΠἱ οδδεπί. Τα]ες, 

Τοχαιὶ, 5απί απη]οί ἀταοῖ.  ΝΙδΙ Υοιο ]απ1 απίο πος αοοι- 

εα5δο», π{ αἱ γειρίς σ]ομίανί5ο]εαπ]5 : 1ρ5ο5 4ο ΠΟΡΘΙΠΙΟΠΕΣ 

ΠΡ1 ποσο ΓΤοπα, πηπ]{ο5 Ἠ]ος οἱ Ώοπος, απος Πεπιείγῖας Παρι]ί 

Ίη Ηά1οἵο, Ρο 5ο Π]ο απἱάσπα οαδῶ πλ] ἀσθης, ΥθΡΙΠΙ 

το ΑΠΗΡΙΙΙο, Ἰαοηππαης ΠΠΣΗΡΟΙ οἱ 5ρρΙέαη5, οἱ ἵπ 56 

γθοΙρίεης οπηπία, ἀοπος Πασθ]ῖς {ογίας ΒΥΓΙ5 4ΠΊΡΟΣ αΏδο]- 

γιε. 

35. Ἐσο απἱάεπα Ισίίατ ραισος Ἠοδσς ἆς πηιΠ15, 4ος ρι]- 

πηος. φαβ]θοῖί πιοπιοτία, ΠΡΙ οπαιγαγί Ῥοπος ΠΓΠΙΟΣΗΙ6 απηῖ- 

95. Οοᾶ 5αρεγοδί ]απι ἀεοεάθῃς, οτα(ίοπε Πηϊία, αποηαϊ 

Ρανίες ΠΡΙ (παᾶο. Τα γετο πί πε ἀθίετῖογες ἀἶσας Βογίμα», 5εά 

ΜΗ Ἠ]5 ποογες, οἱ ἐρςῖ ουτος ου {, 5ἱ απ]άεπα ἀεκίταπα 

ουτας πε ΠΡΙ ργαοϊάαίηγ. δεᾷ ορογίεί {6 ΥΙΓΗΠΗ [ΟΓ{6Π1 8558 : 

αοσα]π πἱάΙου]ας [αετῖς απΙ, Οτεςίθ εί ΡΥΙαἱ16 ρ]άπο 5δορΠΙ- 

5ίαγΙΠῃ αγίο αὖς {6 Ἰαμάα{ίς, Ῥτο Βογ{λία ἴπα πηα]α5 οΓαίος 

γ]άεαθ. 
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ΤΟΞ. Εὖ γε, ὦ Μνήσιππε, ὅτι χαὶ παροτρύνεις . 

ΧΠΙ. ΤΟΧΑΒΙ5 5ευ ΑΜΙ(ΙΤΙΑ. 56 -- 58. 455 

ΤΟΧ. Ῥεπε [αεῖς, Μπεξίρρε, αιοᾶ εἴῖαπα Ἱποῖίας πῃο αἲ 
µε πρὸς τὸν λόγον, ὥσπερ οὐ πάνυ σοι µέλον, εἲ ἄπο- | οτα{ἴοπεπα, απαςῖ ποι. γεμομιοηίες Ἰαμοτος, πε ργωεῖᾷα της 
τμηθείης τὴν ’ Ἰλῶτταν κρατηθεὶ ὶς ἐν τοῖς λόγοις. Π)λὸν 
ἄρξομαί γε ἤδη μηδὲν ὥσπερ σὺ καλλιλογησάμενος" οὐ 

Ἱὰρ 
ὗπε 

3 
Σκυθικὸν τοῦτο, χαὶ μάλιστα ἐπι 

βρθέγγηται τοὺς λόγους. Προσδοκήσ σης δὲ μ.ηδὲν 

τοιοῦτο παρ᾽ ἡμῶν, οἷα σὺ διε ἠελήλυθας 

τις ἅπ ώμά ἔ' μεν αἰσχρὰν Υ γυναῖχα ἢ εἴ τις ἀργύριον 
5 Ὑαμουμένῃ φίλου ἆ ἀνδρὸς θυγατς οἱ δύο τάλαντα, 

ἢ καὶ νὴ Δί εἴ τις παρέσγεν ἑαυτὸν δεδησόμενον ἐπὶ 
προδήλῳ τῷ μικρὸν ὕστερον λυθήσεσθαι: πάνυ γὰρ 

Ότα καὶ μεγαλουργὸν ἐν αὐτοις ἡ ἀνδρεῖον ἔνι 

Ισ τη οὖν 
ειδαν τὰ έργα 

σα 

Β ο Μ 
ΕπαινΩων, εἰ. 

εὐτελῆ τα 
τς 

ουόεν. 
/ .) « Ν 

36. ᾿Εγὼ δέ σοι διηγήσοµαι φόνους πολλοὺς καὶ 
/ ᾿ / « μ -- 1" 1 άλνον ς 

πολέμους καὶ θανάτους ὑπὲρ τῶν φίλων, ἵν' εἴδῃς ὥς 
ς 

παιδιὰ τὰ ὑμέτερά ἐστι παρὰ τὰ Σχυθικὰ ος 

Καΐτοι οὐδὲ ἀλόγως αὐτὸ π πόνθατε, ἀλλὰ εἰκότως 
ντε” οὖὸ γὰρ οὐδέ εἶσιν ὑμῖν ἄφορ- 

ειξιν φιλίας ἐν εἰρήνη { βαθεία 
. , : 

ν γαλήνη μάθοις, εἰ ἀγαθὸς ὅ χυ- 

θερνήτης ἐστί: γειμῶνος γὰ 
ος ες 

γνωσιν. Παρ᾽ «ἡμῖν δὲ συνεχεῖς ο 
ος 5 τν 

ἐπελαύνομεν σ]λοις 4 ϊ ὑποχωροῦμεν ἐπιόντας Ἡ συµπε- 
Μ 7, 

σόντες ὑπὲρ νομῆς Ἡ λείας µαχόμεθα, ἔνθα μάλιστα 
ος ο ών , 

ἔλων ̓ ἀγαθῶν «καὶ διὰ τοῦτο ὡς βεθαιότατα συντι- 
-- λ 

» µόνον τοῦτο ὅπλον ἅμαγον καὶ 

-. / μ λ Α 7 

δεήσει σοὶ προς τὴν διά- 

πόλεμοι. ἳ 
ς 
η 

ν Α 
χαι Ἡ 

Έτ 
θέωεθα τὰς φιλίας 

δυσπολέµητον εἶναι νομίζοντες, 

97. Πρότερον δέ σοι εἰπειν βούλομαι ὃν 
τοὺς ο. οὐ» ἐκ τῶν 

οὐδ᾽ εἰ συνέφηθός τις ἢι γείτων τν, 

ἀγαθὸν ἄνδρα καὶ μεγάλα 

τοῦτον ἅπαντες σπεύδοµεν, καὶ 

τρόπον 
ο ὥσπερ 

ος. τ 
ἀλλ ἐπειδάν 

πότων, 

3 / ρ 
εργασασ αι 

ο 
περ 

ἡμεῖς ἐν τοῖς γάµοις, τοῦτο ἡμεῖς ἐπὶ τῶν φίλων ποιες ! 
ἀξιουμεν, ἐπὶ πολὺ μνηστευόμενοι χαὶ πάντα όμο 
πράττοντες» ὥς μὴ διαμαρτάνοιµεν τῆς φιλίας μηδὲ 

ἀπόθλητοι δόξωμεν εἶναι. Κάπειδὰν προκριθείς τις 

ἤδη φί ος ὃν συνθΏκαι τὸ ἀπὸ τούτου χαὶ ὄρχος ὃ µέ- 
γιστος, 7 μὴν καὶ βιώσεσθαι μετ ἀλλήλων χαὶ ἅπο- 

Ἀετοίαι, Ἆ ἣν δέῃ, ὑπὲρ τ ῦ. ἐτέ 

οὕτω δ 
βακτύλους ἐνσταλάξωμεν 

ξέφη ἄκρα βάψαντες ἃ ἅμα ο οτε γεν, π 

ὰ τοῦ ἃς διαλύσειεν ἄν. 
Ε 

ποιοῦμεν. 

μεν οὐχ ἔστιν ὅ τι τὸ μετα τουτ τη ἴμ. 
ὃ µέγιστον ἄχρι τριῶν ἐς τὰς συνθήχας εἶσ- 

“η τὸ ω, 
σ ς ὅστις ἂν πολύφιλος Ἡ, ὅμοιος ἡμῖν δοχεῖ ταῖς 

, . . / 

μοιγευομέναις Ὑυναιξί: χαὶ οἵό- 
. - 

μεθα οὐκέθ) ὁμοίως ἰσχυρὰν αὐτοῦ τὴν φιλίαν εἶναι 

πρὸς πολλὰς εὐνοίας διαιρεθεῖσαν. 
- .. ΄ 

38. Ἄρξομαι δὲ ἀπὸ τῶν Δανδάμιδος πρώην γενο- 
΄ υ πο 3 .. Δ / 

µένων: ὅ γὰρ Δάνδαμις ἐν τῃ πρὸς Σαυρομάτας συµ-- 

πλοχη. ἀπαχθέντος -αἰγμαλώτου Ἀμιζώχου τοῦ φίλου 

αὐτοῦ --- μᾶλλον ὃ δὲ πρότερον ὁμοῦμαί σοι τὸν ὅρχον 
τὸν ἡ καὶ τοῦτο ἐν ἀρχ]; διωμολογησάμην" 

1 κ . εμον καὶ τὸν ἀχινάχην οὐδὲν πρὸς σὲ, 

χοιναῖς ταυταις χαι 

3 
μέτ. τεοον, Ξ Επει 

Π0ἱ Ππαιια, 5ἱ γ]είας ογα[ῖοπο Παθτῖς. Ύεγαη απ ςἰαϊῖπι 
Πποῖρίαπα, π η] 5ἰαάρης., πῖ ἴα., γετβογαπη οἱοσαπίῖο» : πε(ιθ 
εμῖτη δογ{μίευπι Ἰδίας, Ῥγωκογίῖπη αδί τες Ίρεα ππασῖς σπαπι 
νειρα Ἰοᾳμαπίατ. Ἐχδρεείες αμίοπα ΠΠ! [αἱε Ποβῖς, απα- 
Ία ἴα γουα](δίῖ, απ πτη Ἰαμάαγες., 5ἱ ααῖς Ἱπάο(αἴαπι ἀθ[ΟΓΠΙΟΠΙ- 
απξε Πχοχεπι ἀπχ{έ, απ 5ἵ ααἲς ροευπῖαπα ἀθάῖε πα μοπ {1 β]ία» 
ἁπϊοϊ, ἀπο ἰα]επία, εἰ, Ῥεγ 1ογεπα, αἱ ααῖς νἰποϊεπᾶππα 56 
ρυσρης, «παπα πιαπῇζοςίαπα εκςοῖ, ραπ]]ο Ροδέ φο]αίπι 1π. 
Ὑα]ά6 οπίπι Ιδία να, εί πιασπίβειπι ἵῃ Π]ς απἲ υὶτῖε αἆεο 
ΙΙ] απἴεαπαπα Τποςί. 

56. Ἐπο νενο ΠΡΙ επαιταὮο οὐρᾶες ππ]ίας, εί Ἠο]ία, οἱ 
πηοτίε5 Ῥχο απ]οῖς 5ηεερίας, τί δεῖας Ιπάσπι 6556 τεσίτα, 
ουπα Βογ(ηοῖς 5ἱ εοπηρατεπίατ. Οπαπ(παΠ) ποῃ Ῥγῶίες τα- 

Ώοπεπα Ἰ]αὰ γοῬῖς οσοἵα]ξ, 5εᾶ εοπγοηίρης ο5ί Π]α Ράσνα εἰ 

γοβῖς Ἰαμάατί : πε(πε οπῖπι 5ιπηέ γοῬῖς οεεαίοπος Ἰησεηίος 
οδίοπάεπάα απηϊοἰίία:, ἵη αἶία ρασᾳ γἰνεπίῖρας : αἱ πες Ρετ 
5ΕΙΟΠΙΠΙ ἀῑκέᾳς, Ώοπηςηο δἳί σαρεγπαΐος: {πιροσίαίο ϱΠΙΠη 
αἆ [αοἱοπάππα ἴπαα ΠΡΙ ΠαάἹσίαπα ορις ε5ξ. Αρπ πος ααΐεπη 
Ῥε]ία Ρευρείια, απ απ! Ππγαάαπιας αἲῖος., απ! οχεἱρίαπηας απ 
πο» ασανεάἹππίας, απἲ 5αβία οοποπικῖοπε Ῥτο ραςεμῖς απ 

να ᾷα ΡΗσπεπήας.  Ἠῖο ππαχῖπιε απηϊοῖς Ροπῖς ορις εἰ; οἱ 
απο οἳ Γ6Π1 (παπι Βγπηϊςςῖπιε εοἴπηας απηϊοϊίας,, 5ο]απα Ίος 

{είαπα Ἱηγ[έέαπι εἰ τὶς 5αροταβ]]ε ο-ςο τα[ῖ. 

5τ. Ῥν]α5 απἴεπ ἀἴσοτο ΠΡΙ γο]ο, απα ταῖομθ [αοῖαπιις 

πΠΙΟΟΣΣ Ποπ ἆς οοπιϊςεαΠοπῖρας, πῖ νος, πε(πθ 5ἱ ααῖς 

ἄπαῶγας αάο]εερης, απί τῖσοίπιας ἳί: 5εᾶ 5ἵ απεπι γἱάραπηας 

νίταπα Γοτίεπι εί ππαρηῖς τεβιας σετεπάϊς αρίαπε, αἆ Ἠπης 

ΓαςΙπαπιας ΟΙΩΠΕς, εἰ αποᾶ τος ἵπ παρίῇς, Ίος πο ἵπ. 

απιῖοῖς οοποϊαπαϊς {ασθγε ορεγαῦ ΡΓΕΠΙΠΠΙ ΕΘΗΣΕΠΙΗ5., ππΠ]ΗΠα 

ΡΙοσαΠ{ες, εἰ οπιπία 5ἴπιπ] ασεηίες, πο εχοίάαπηηας Ἠας απηῖ- 

οἴδα, πει τε]]οπ]ϊ οςςα νἱάδαπηαγ. Ἐ! 5ἱ απῖς ργω]αίας αἰῆῖς. 

ε{ ]άπα απηοις εςε, {σάς ἀεῖπᾶς οἱ ας]αταπᾶ πα ππανίπιαπα, 

« νοααπη πα], εἰ πποπατιτη, 5ἱ ορας εξ, ππΗπ Ῥτο 

αΠετο. » Ἐῑ εῖο Ταοἴππας. ΑΔ απο θηῖπι ἴ6πιροτθ Ιηοῖδίς 

56πηε! ἀῑσίς Πη5ΠΙατετίπηας ςαησαῖπεπη η εα]ΐοεπι, οἳ ἵη- 

Ηποιῖς σ]αάἴογαπα πηποτοπίρης, ςἴπιη] απιΏο αἀπποίο ογς Ε- 

Ῥετῖπας: πῖ]] ες αποά Ρο5ί ϱα πος ἀῑςεο]ναί. Ας ρεγπῖς- 

5υπη ε5ί ἴθγπος 5ΙΠΙΠΙΙΠΗ ἴαΐα [ως Ἰπίτο : παπι απϊκααῖς 

πιμ]ίος Ἰαρεί απίοος, Π]ε 5Ιπηῆῖς πορῖς νῖάσίαγ γα]σατίρας 

15{15 εἰ αὐι](εῖς πππΠΤεγῖθας : Ῥπίαππαξα πε ΠΟΠ αππρΗας ἆᾳπα 

Πιππαπα Πας απη]οϊΠαπη 6556, Ρε πηπ]ίας Ῥεποτο]επέῖας ᾱἷ- 

Υίςαπῃ. 

38. Πποιρίαπα γετο αἲ Ῥαπάαπηϊαϊς τεῦας, σπα πηρετ 4ε- 

πιυπῃ οοπΠ/Ίσετα. Ὠαπάαπηῖς πΙπαΙγαπα η ρτα]ῖο 6ΙΠΙ Ρα 1Το- 

πιαῖῖς αάποίο Τη σαρΗνΠίαίεΒι Απιΐζοςε απιῖσο 510 --- απἴη 

Ῥτῖας5 Ίπταβο ΕΠΙ ποςίταπα Ιας]αταπάαπα, απαπάσααἶάεπι Ώου 

ΧΟΠ 6Ρο, ἵέα 16 Υεπίας 

28. 

εἴῖαπι ΙΠπΙ{ῖο πα]Πῖ {δοππα οοητεπῖϊ : 



456 

ὦ Μνήσιππε, ψεῦδος ἐρῶ περὶ τῶν φίλων τῶν Ἔκυθι- 

χῶν. 

ΜΝΗΣ. Ἐγὼ μὲν οὐ πάνυ σου ὀμνύοντος ἐδεόμην" 

σὺ δὲ ὅμως εὖ ποιῶν οὐδένα τῶν θεῶν ἐπωμόσω. 

ΤΟΞ. Τί οὺ λέγεις οὔ σοι δοχκοῦσιν ὁ ἄνεμος χαὶ 

ὃ ἀχινάκης θεοὶ εἶναι; οὕτως ἄρα ἠγνόησας ὅτι ἀνθρώ- 

ποις μεῖζον οὐδέν ἐστι ζωῆς τε καὶ θανάτου: ὁπόταν 

τοίνυν τὸν ἄνεμον χαὶ τὸν ἀχινάκην ὀμνύωμεν, ταῦτα 

ὀμνύομεν ὡς τὸν μὲν ἄνεμον ζωῆς αἴτιον ὄντα, τὸν 

ἀχινάχην δὲ ὅτι απο συ ποιεῖ. 

ΜΝΗΣ. Καὶ μὴν εἰ διά γε τοῦτο, καὶ ἄλλους ἂν 

ἔχοιτε πολλοὺς θεοὺς οἷος ὃ ἀχινάχης ἐστὶ, τὸν οἰστὸν 

καὶ τὴν λόγκηνα καὶ χώγειον δὲ καὶ βρόγον καὶ τὰ τοιαῦτα" 

ποικέλος γὰρ οὗτος ὅ θεὺς ὁ θάνατος καὶ ἀπείρους τὰς 

ἐφ᾽ ἑαυτὸν παρέχεται ἀγούσας ὁδούς. 

Τ0Ξ. Ὅρβς : τοῦτο ὡς ἐριστικὸν ποιεῖς χαὶ δικανικὸν 

ὑποχκρούων με ταξὺ καὶ διαφθείρων µου τὸν λόγον; ἐ ἐγὼ 

δὲ του γίαν Ἴγον σοῦ λέγοντος. 

ΜΝΕΣ. Ἀλλ οὐκ αὖρίς γε, ῶ Τόξαρι, ποιήσω 

τοῦτο. πάνυ γὰρ ὀρθῶς ἐπετίμησας: ὥστε θαρρῶν τό γε 

ἐπὶ τούτῳ λέγε, ὥς μηδὲ παρόντος ἐμοῦ τοῖς λόγοις, 

οὕτω σιωπήσοµαί σοι. 

89. ΤΟΞ. Τετάρτη | μὲν ἦν ἡμέρα τῆς φιλίας Δαν- 

δάµιδι καὶ Ἀμιζώκῃ» ἂφ᾿ οὗ τὸ ἀλλήλων αἷμα συνε- 

πεπώχεσαν: Ἴχον ὃ δὲ ἡμῖν ἐπὶ τὴν χώραν Σανρομάται 

μυρίοις μὲν ἵππεῦσιν, οἳ πεζοὶ δὲ τρὶς τοσοῦτοι ἐπελη- 

λυθέναι ἐλέγοντο. Οἷα δὲ οὐ προϊδομένοις τὴν ἔφοδον 

αὐτῶν ἐπεισπεσόντες ἅπαντας μὲν τρέπουσι, πολλοὺς 

δὲ τῶν μαχίµων χτείνουσι, τοὺς δὲ καὶ ζῶντας ἀπάγουσι Ἡ 

πλὴν εἴ τις ἔφθη διανηζάµενος εἲς τὸ πέραν τοῦ ποτα- 

μου, ἔνθα ἡμον τὸ ἥμισυ τοῦ στρατοπέδου χαὶ μέρος 

τῶν ἁμαξῶν Ἡν: οὕτω γὰρ ἐσχηνώσαμεν τότε, οὐκ 

οἶδα ὅ τι δόξαν τοῖς ἀρχιπλάνοις ἡμῶν, ἐ ἐπ᾽ ἀμφοτέρας 

τὰς ὄχθας τοῦ Ῥαναιδος, Ἐὐθὺς οὖν ἤ τε λεία περιη- 

λαύνετο καὶ τὰ αἰχμάλωτα ες χαὶ τὰς σχηνὰς 

διήρπαζον καὶ τὰς ἁμάξας κατελαμθάνοντο, αὐτάνδρους 

τὰς πλείστας ἁλισκομένας, καὶ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν 

ὑέρίζοντες τὰς παλλαχίδας καὶ τὰς γυναῖκας: ἡμεῖς δὲ 

ἠνιώμεθα τῷ πράγματι. 
“Ὅ δὲ Ἀμιζώκης ἀγόμενος --- ἕαλώχει Ἱάρ--- 

ἐθόα τὸν φίλον ὁ ὀνομαστὶ χακῶς δεδεµένος χαὶ ὑπεμί- 

µνησχε τοῦ αἵματος καὶ τῆς χύλικος. Ων ἀχούσας ὁ 

Δάνδαμις οὐδὲν ἔτι µελλήσας ἆ ἁπάντων δρώντων ὃ διανή- 

χεται εἰς τοὺς πολεµίους: καὶ οἳ μὲν Σαυρομάται διηρµέ- 

νοιτοὺς ἄκοντας ὥρμησαν ἐπ᾽ αὐτὸν ὡς καταχεντήσοντες, 
ὃ δὲ ἐθόα τὸ Ζίριν" τοῦτο δὲ ἤν τις εἴπῃ, οὐχέτι φονεύε- 

ῳ 5. Ε) αν” 3 λ « ο ΑΔ ’ (ῇ 
ται ὑπ᾿ αὐτῶν, ἀλλὰ δέχονται αὐτὸν ὡς ἐπὶ λύτροις ἤκου- 

 Ἂν ςἲ 3 Ν ν Ν Ν Μ .: -” 2 / 

τα. Καὶ δη ἀναχθεὶς πρὸς τὸν ἄρχοντα αὐτῶν ἀπήῄτει 

τὸν φίλον, ὃ δὲ λύτρα ἤτει' μὴ γὰρ προήσεσθαι, εἰ μὴν με- 

Ὑάλα ὁ ὑπὲρ αὐτοῦ λάδοι. ὍὉ Δάνδαμις ὃ δὲ, Ἂ μὲν εἶχον, 

φησὶν, ἅπαντα διήρπασται ὑφ᾽ ὑμῶν, εἰ δέ τι δύναµαι 
μ ε ή. -. -” 

γυμνὸς ὑποτελέσαι, ἔτοιμος ὑποστῆναι ὑμῖν, καὶ πρόσ-- 
ο ΦΑΗ 

ταττε ὅ τι ἂν θέλης: εἰ βούλει δὲ, ἐμὲ ἀντὶ τούτου 
ανν ας αμα 
λαζὼν κατάχρησαι πρὸς ὅ τι σοι φίλον. “Ὁ δὲ Σαυρο- 

ΧΙΙ. ΤΟΞΑΡΙΣ Ἡ ΦΙΛΙΑ. 99, 40. 1: 57 ---- οἱ) 

εί Αοἴπασες, πιεπάασἵππῃ αριά {ε, Μπρεῖρρε, ἀἴαπῃ ἄε απῖ- 

οἳς 5ογἰμοῖς. σᾷ 

ΜΝΕΡ. Εφπϊάεπι ποή Υα]άε ορας Ἠαβεβαπι ἴπο Ἰτε]α- 

ταπ(ο : Ἱπίετίπι Ώεπε εδί ααοᾷ Ῥεγ ἀειηῃ πα]απη Ἱπταςί]. 

ΤΟΝ. Οπιά αἶδδ ποη γἰἀεηίατ Εβί 4 εξεε Ὑεπίας οἱ 

Αοἴπασες2 α4εο Ιβποταδίϊ, ΠΠ] πια]α5 ε55ε τ]ία εἰ πιογία 

Ποηηήπίρας» ΩπαΠ1 εΓδο Υδπίαπη ΊήγαπηἩς εί Αοἴπασειῃ, θ8ΐ6- 

ης ΠΗΤαΠΙΗ5, μαίθηας ν]ία οαΙξ γεπίας (αεγ) αξί, αε]- 

παςθ5 Υ6ΓΟ ΠΙΟΤΙΕΠΗ ο[Ποῖί. 

ΝΜΝΕΡ. Ὑεγιπῃ 5ἱ ΡΓΟΡίΕΓ ἰδία, οἴἴαπα αἰῖος πηυ]ίος Ἠαβιθ- 

ης ἀθος απα]ῖς οί Αεἴπαςες, βαριίαιαι, εί Ηαξίαπα, Οἶσι- 

ἴαπι αἄεο, εἰ Ἱασαεαπα, ας {ία : νατίας ομίπι ἀεας 1]ε 

Μους ε»ί, εἰ Ἱη[ηϊίας ρταῬεί, απ ἀπεαηί αἆ 5ε, γία». 

ΤΟΧ. γΥἱάες απαπι εοπίεη{οςο Π]ιά ασας οἱ Ιηδίατ ταβι]- 

Ία5, ΙΠίεγρε]]αής εί Ρρεγγεγίεης ΟΓΙΙΟΠΕΠΙ ΠΙΘΙΠΙ 2 Αἴεσο ἄππι 

ία ἀἴεερας., φπἰείας 6ΓαΠΙ. 

ΜΝΕΡ. ΑίποΠ Πίεγαπι ορτίε, Τοχαγῖ, που [αεῖαπα : οΠηΠΙΠΟ 

εηίπ] γουία πε Ἰπογορι]ςίῖ. Τίασιθ αιἀαείετ απσρ 5εΠπυη- 

{ασ ἀἰσ]ίο : απαςί πες ΙΠΙεγξΙΠι {πο 5εγιποΠῖ, Πα 5ΠεηΗΙΗΠΙ 

ΠΡῖ ρτῶΣίαβο, 

39. ΤΟΧ. Οπατίας ἀῑος ῥγοσθεσοταί απη]οΓῖα Ὠαπάσπηϊαϊ 

εἰ Απηϊζοσα, εκ απο 5αηραἴπεπη αἱίετ αἰίοτίας παπα Ῥεγαηί : 

απ] γοβίοηθίη ποδίγαιη Ἰηγαάσηί βαπτοπιαίας ἀθζεπη πΙ ρας 

εσυίαπας Ῥεάεςίτίαπα γθτο οορίαγαπη {θγίῖαπα (απίάπα οοπίτα 

ΠΟ5 γοπίςςο ἀἰσθραίαγ. Οπομίαπι απίεπη Ἠος Ἱπιργηδεηίος 

Ἠ]ας. Ιπναξιοπῖς ορρτεςεεταπί, τεγίππί ἵῃ [ασαπα ΟΠΊΠΕΣ, 

πυ]ίοξαπε αγπιαίογαπα. Ππίετβοϊαηέ, αῑος απίεπι αθάπεσηί 

νῖνος, ργορίεγ( παπα δἳ απῖς 5αΐΐς ορ]εγίίετ ἵπ αἰίεγαπι τρᾶπι 

Παπηίς ἱταηςπαϊατεί, αΡῖ ποβῖς ἀἰπηϊάίας εχετοῖέας εἴ ρατς 

ῬιαιςίτογΙΠα οταί : 5ἱο θΠίΠῃ {πι οαδίγα ΡΟΣΙΕΓΑΠΙΗ5. πεςεῖο 

απο οοΠςΙΠο ἀποππη Ποδίτοταπη, αἆ π{ταπ](με τίραπι Τα- 

παῖς. Βία[ἴπι εισο Ῥγωζα αράαοῖ, εαρίῖγα ΕΟΓΡΟΓΑ ΟΟΠΙΡΓΕ- 

παπά! ἀῑπῖρῖ (αβογπασμ]α, Ρ]αυςίτα εαρί ευη 1ρδίς Ρ]ετα(αθ 

νοσίοτίρυς : 6ἱ ἵπ οσσ]ῖς ποδίτς εοπίυπεῄαπα Ἰη[εγεραηί 

Ρείαρας ποςίεῖς αἴαπε παχοσίρης : απσ γες Ῥεξείπιε πος 

λαβη]ῖ. 

40. Απιίζοςες ααίοιη σπα ἀποετοίαγ (εαρίας επίπι εγαί) 

ποπηϊπα(ἴπι Ιπε]απιαί απηῖουπα, ἀπτίίει γιποίας, εἰ οδ]ῖςις 

αἀπιοπεί ςαηραἱηίσαιθ. Οπῖρας Ῥαπάσπης απαῖς, ΠΠ] 

απηρ]ας οπποίαίας, οπηπίυπη {η οοπδρθείη αἆ Πορίος (γαηςπᾶ- 

(αἱ. Ας δαιτοπηαίος {θ]ίς 5αΡ]αῖς Ἱππροίαπα ἵπ πα {ασηί, 

πἵ εομ[οςςητῖ : αἲ 1ο ΖΙπῖπ οἸαπιαί; που γετο 5ί απἲς ἀῑσαί, 

ΠΟΠ Ίάπα πι Ἱπίετβοίαηέ, 5οᾶ {απαπαπη τεάϊπιεπάί ο8Ιξᾶ 

αἀγομίοπίοπη τοοἱρίαπέ. Ἰίασαο αθἀπεία5 αἆ ἀἆποπι 1]ο- 

ταπη, απηϊζιπι τεροιῖέ : Ἠΐο ργοβυπ Ροδίυ]αί, περαίαπε 5ε 

ἀἰπηϊσειταπη, ηἰςί πιᾶσηιπῃ Ῥγο Π]ο αοο]ρίαί. Ῥαπάσηῖς, 

Οσα Παβοβαπα, Ἰπαπῖε, θα οπιπία α γοῦίς ἀἰτορία 5η : οἱ 

απἰά γετο πάς ΡοβΙΙΠῃ 5οΊπετο, 5υβγε τοῬῖς ραγα[ας 5ΗΠ1: 

αἱ ἵπιρεγα αυ]εππῖά γο]αθτίδ. 8ἱ Υετο γο]ηθτῖς., Ρτο 1ος ππε 

ΗΡΙ αμα, οἱ, αποπιοάοσυπησαθ Πβί οοήραεΠί, αραίετε. 

Αί Φαιτοπιαία, Ἀοπ οροτίοί, Ἰησαίε, {ε τειπει [οίυτη, 



(ΠΕ, 550, ο5ἱ) ΧΕΙ. ΤΟΧΑΒΙ5 5ευ 

μάτης, Οὐδὲν, ἔφη» δεῖ ὅλον κατέ ἐχεσθαί σε χαὶ ταῦτα 

7έρυ ἤχοντα, σὺ δὲ ὁ ὧν ἔχεις µέ έρος καταθαλὼν ἄγου 

τὸν φίλον. ρετο ὁ Δάνδαμις ὅ ὅ τι καὶ βούλεται λα-- 
ο. ὍὉ δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἤπησεν. Ὁ δὲ αὐτίχα 
παρέ έσγεν ἐκκόπτειν αὐτούς: κἀπειδὴ ἐξεχέχοπτο χαὶ 

ἤδη τὰ λύτρα εἶμον οἵ Σαυρομάται, παραλαθὼν τὸν 
Ἀμιζώκην ἐπανήει ἐπερειδόμενος αὐτῷ, καὶ ἅμα δια- 

νηξάµενοι Απεσώθησαν 7 πβὸς ἡμᾶς. 

41. Τοῦτο γενόμενον ο ο. ἅπαντ. ας Σχύ- 

θας καὶ οὐχέτι ἡττᾶσθαι ἐνόμιζον ὄρουτεα ὅτι τὸ µέγι- 

στον ἡμῖν τῶν ἀγαθῶν οὐκ ἀπήγαγον οἱ πολέμιαι, ἀλλ᾽ 

ὅτι ἦν παρ ἡμῖν 3 ο Ἰνώμη χαὶ ἡ πρὸς τοὺς φίλους 

πίστιν. Ἰαὶ τοὺς Σαυρομάτας δὲ τὸ αὐτὸ οὐ μετρίως 
ἐφόθησε λογιζομένους πρὸς οἵους ἄνδρας ἐκ τ αρασκενῆς 

΄ [ὰ 

μαχοῦνται» εἰ καὶ ἐν τῷ ἀπροσδοκήτῳ τότε ὑπερέσχον' 

πλ 
Δ 

ὥστε νυκτὸς ἐπιγενομένης ἀπολιπόντες τὰπ 

βοσκημάτων χαὶ τὰς ἁμάξας ἐ ποστονος ὤχοντο φεύ- 

0] μέντοι ̓ Ἁμιζώχης οὐχέτι ἠνέσχετο βλέπειν 
Δ 

αὐτὸς τυφλῷ τῷ Δανδάμιδι, ἀλλὰ τυφλώσας χαὶ 
: μας, ες 

αὐτὸς ἑαυτὸν ἀμφότ τεροι κάθηνται ὑπὸ τοῦ κοινοῦ τῶν 
: 

Σχυθῶν δηµοσία | μετὰ πάσης . τρεφοµενοι. 
ς Ξ 

45. Τί τοιοῦτον, ῶ Μνήσιτπε, ὑμεῖς ἔχοιτε ἂν 
ο κο 

πεῖν, εἰ καὶ ἄλλους σοι δέχα δοίη τις ἐπὶ τοῖς πέντε 
/ 3 να 2 λε τῶς 1 λλὰ 

χαταριθµήσασθαι ἄνωμοτ οὓς, Ἐἰ βοὺ {» ὣς καὶ πολλα [ 
ς: Καίΐτοι ἐγὼ µέν σοι γυμνὸν τὸ ἐ ἔργον 

διηγησάµην" δὲ σύ τινα τοιοῦτον ὃς. γες, εὖ οἴδα, 
ὁπόσα ἂν χομψὰ ἐγκατέμιξας τῷ 'λόγῳ, οἷα Ἰκέτευεν ὁ ἶ 

εἴστα τῶν 

Ύὖοντες. 
ν 

τι Ετς 
ς 
Ε 

3 
ει- 

νε σαν . 
Επι ευσοιο αυτο: 

3 
ει 

Δάνδαμις καὶ ὡς ἐτωφλοῦτο χαὶ ἃ 
νο 

χαὶ ὡς ὑπεδέξαντο αὐτὸν ἐπευφημοῦντες οἳ Σχύθαι καὶ 
ο Ἡ ες αν ρε 

ἄλλα ὅποῖα ὑμεῖς ι.ηγανᾶσθαι εἰώθατε πρὸς τὴν ἀκρόα- 

εἶπε χαὶ ὥς ἐπανἽκε 

σιν. 
:. Ἄχουε ὃ οὖν καὶ ἄλλον ἰσότιμον, Βελίτταν 

Ἀμζόνων τούτου ἀνεψιόν ὃς ἐπεὶ χατασπασθέντα ἐχ 

τοῦ ἵππου ὑπὸ λέοντος εἰδε Ῥάσθην τὸν φίλον --- ἅμα 
δὲ ἔτυχον θηρῶντες --- χαὶ Ίδη ὅ λέων περιπλακεὶς 

φύχει τῷ λαιμῷ καὶ τοῖς ὄνυξιν ἐσπάραττε, 

καταπηδήσας χαὶ αὐτὸς ἐπιπίπτε 
εριέσπα, πρὸς ἑαυτὸν παροξύνων καὶ µετάγων καὶ διὰ 

τῶν ὀδόντων μεταξὺ διείρων τοὺς δακτύλους χαὶ τὸν 

Ῥάσθην, ὡς οἷόν τε ἦν, ὑπεξελεῖν πειρώµενος τοῦ δή-- 
γµατος: ἄχρι δὴ ὃ λέων ἀφὶς ἐκεινον ἡμιθνῆτα ἤδη ἐπὶ 

τὸν Βελίτταν ἀπεστράφη καὶ συμπλαχεὶς ἀπέχτεινε κ- 
χεῖνον : ὃ δὲ ἀποθνήσκων τὸ γοῦν τοσοῦτον ἔφθη πατάξας 
τῷ ἀχινάκῃ τὸν λέοντα εἲς τὸ στέρνον, ὥστε ἅμα πάντες 

ἐθάψαμεν αὐτοὺς δύο τάφους ἄνα- 

ε) Ἆ Ξι ω Ἑ- ιῃ 
οἱ 

ο 

; κατόπιν τῷ θηρίῳ καὶ 

στη μις - 
ἀπέθανον, χαὶ ἡμεϊ 

χώσαντες πλησίον, ἕνα μὲν τῶν φίλων, ἕνα δὲ καταντι- 

κρὺ τοῦ λέοντος. 

44. Τρίτην δέ σοι διηγήσοµαι, ὢ Μνήσιππε, τὴν 

Μακέντου φιλίαν καὶ Λογχάτου καὶ Ἀρσαχόμα. Ὅ 

γὰρ Ἀ ή Ὅτος ἠράσθη Μαζαίας τῆς Λευχάνορο γὰρ Ἀρσαχόμας οὗτος ἠράσθη ςτῆς Λε ρος 
-ω / μ 

τοῦ βασιλεύσαντος ἐν Βοσπόρῳ, ὃπότε ἐπρέσδευεν ὑπὲρ 

τοῦ δασμοῦ, ὃν οἳ Ἡοσπορανοὶ ἀεὶ φέροντες ἡμῖν τότε 
ἤδη τρίτον υΏνα ὑπερήμεροι ἐγεγένηντο. Ἐν τῷ δείπνῳ 

ΑΜΙΟΙΤΤΑ. 41 --- 44. 
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ἀαία απ]ουπι αράπσας Πσεί. Ἠοραί Ῥαπάσπηϊς απἷά. {πάσι 

Αί Π]ε δἰαίϊπι ε[[οάΙεπάος 

ρισοροί, «πππ](πε ο[[οβςῖ ε55οηί, οἱ Ίαπα γε απ Παβεγεπε 

γε]]εί αεοἴρετα. Ηἰο οσπ]ο5 ρε{. 

Ῥαμγοπιαία:, αδδιπηίο Απιζοσε τουῖί Π]ο πηῖχαςς οἱ 5ἵπιι! 

{ναησπαίαπίες 5α]γ] αἆ πος τοπ]πί. 

41. Που [αείαπι Βεγί]ας οπηΠες ογοχίΐ, πθ(ιο Ι4Πῃ 56 γ]- 

οἵος ραίατυπ{, απ γάεγεηί ΠΙακΙΠΙΙΠΙ ΏΟΠΟΓΗΠΙ ΠΟΡΙΓΟ- 

ΤηΠΙ ΠΟΠ αΡΙαίΙΠΙ 6556 αΏ ΠοξΗ5, πηαποπίθ αριιᾶ Πο5 Ἰο- 

Ἠθξίο αΠΙΠΙΟ οἱ 6υσα απηῖεος Πά46. Ύ6ΙΠΙ εἴαπα Φατοπησίας 

ποἩ. ππεάἰοσγ]ίου εαάεπα τος ροτίοιτηί, οοσῖαπίες οοπίτα 

απος γίτος ἵπ αοἰε ραρπα(ατὶ 55η, οἱδί Ἱπιριπάθηίος ἔππῃ 

5ΗρεΓαγεταΠ{.. Πασιε ρτοχῖπια ποσίε, τε]οῖς Ρ]είσᾳπε Ῥε- 

οπά σπα, Ἱπορησίσᾳπο ρ]αυςίτῖς, ἴαρα αβίεταπί. Ὑεταπι Απι- 

70085 [8ΙΓ6 ΠΟΠ Ροίεταἰ γίάετο 5ε, ἆπεο Ῥαπάσπιϊάες 5ο 

1ρ56 4ποαιθ 5ο οχοφεαν]ί :Ί4ππαπς 5εάοπί απιφο, αἴᾳπα 

α οοπιπππΠΙ Φογίμαγαπα Ῥαβ]ζς ουπῃ πηπ]ίο Ἰοπογο αἰαπίητ. 

. Ουῖά ἰαἱα, Μπεςῖρρε, Υο5 ἀϊοθγο ροδδῖς, εἰ 5ἱ απῖς 

αἲἱος ΠΡῖ ἀεσεπα 5ηρτα 1]ο5 ααἴπαιθ εΠΙΠΊετατε ρεηϊ{αί, 

Πανἡαταπάο πο 5ΗΡ]εσίος, αἱ οίῖαπι ππεηάασἴο α1σεγθ ΠηΠ]{α. 

Ῥορδί52 Αἱ ορο ΗΡΙ επ πιάαπα αχροδαῖ : 5 τοτο {π {α]επι 

ααθπάαπη ἀἴσθτες, επε πογί απαπίας γοηιηςίαίες αἀπα]ξίπτας 

65565 παιταοπῖ, απῖρας γετοῖς 5αρρ]ισαγοτί Ῥαπάαπηϊς, 6 

αποπποᾶο οχοσροαίας ΓΠαονῖξ, εἰ απα» ἔππι ἀῑχετέ, εἰ αἱ τεῖο- 

Πέ, οἱ αἱ οσπα ρααδα λαπα Βογί]α τοζερενη{, οἱ αἰία σπα; 

Υο5 πιασμίπαιί ααγίθς 5ο]εί]5. 

45. Αιά1 Ίαπα εἰ ανα «απο Ἠοπογε ἀἰσπππα, ΒελΠίίαπα, 

Αππίζοσας [ας οοηδοῦγίπαπα : απὶ ΎαΠ1 εαπο ἀθίτασίαπῃ α 

Ίοοπε Ῥαδίπεπ απαῖοιπα γἱάετεί (απα απίοπα εγαπ{ ἵπ γαηα[ι), 

αἱ Ίαπα Ί6ο οοπηρ]οχ5 ΙοπΙπθΠη [αποες Πας Ἰηναδὶςςεί, εἰ 

Ἰασετατεί θυπα πησιῖρης: ἀεδίΠεης ἴρ5ο άποαΠθ ἃ {6ιρο ἵτ- 

ταῖς ἵπ Ῥεσ[ίαπη, εαΓη(αε ἀείτα]λΙέ, ἵπ 5ε ἆππα Ἱτηίαί οἱ ἰΤᾶ- 

ἀποῖε, ΙΠίεγεΠΣ πίτα ἀἄεπίες Ίμας 5ος ἀῑδίίος, εἰ Βαδίμεῃ, 

απαπίαπα Πετί ροΐοταί, επἰρθγθ πιοιςηί ἱεηίαῃς : ἆοπες Ἰεο, 

το]οίο Π]ο ]απι 5επιαπῖπη!, γδιςις ἵπ Ῥομίίαπα, 6υπη(αθ οπ- 

Ῥϊεχας, ἵρδιπα αποσπθ ἱηίεγοπηί. Αίαπε ἴ]ε Ίαπα ΠΙΟΓΙΘΗ5 

απίο {απιεῃ 5ἱο αοἶπαςθ ΙΕΟΠΕΠΗ ἵπ ΡοοίοΓε ρετουδῖέ, αἱ 5ἴπιυ] 

οπΊΠ6ς. πιοΓεγοηίηΓ. Ἰπάε πος 5ερεΙνίπιας 1ος, ἆποριας 

Ῥτορο 5α Ιπγίσρπι {απιπ]ίς ασπος!ῖ5, ππο αππἰσοτΙπα, αἰίθτο 

απίεῦῃ οχαάγεΓςο Ἰεοπίς. 

44, Τογίίαπα ΠΡΙ οπατταβο, Μπεδίρρε, Μασεπία απη]ς]- 

Πάπα οἱ Γοπομαία εἰ ΑΓδαζοπΙῶ. «ΑΙΡΔΕΟΠΙᾶ5 Μίο 4ΠΠΟΓΕ ἵπ- 

οΘηςΗ5 [αεγαί Μάζα Πιεεαπογῖ5 Π]]α) Βο5ροταποΓΠῃ Υοιπ1, 

ασια Ἱοραίας αὖἲ θπα. ο55εί {πρι οαιδα, σος 56ΠΙΡΟΓ 

ποβῖς φο]νοπίος Βοδρογαπ], Πίο {επιροτε {δγίῖαπῃ ]αΠ1 ΠΊΘΗΣΟΠΙ 

αἰίτα ἀἴοπι ἀῑσίαπι ἀεραεταπί, Τη εωπα Ιαν απ γὰϊς5- 

οὖν ἰδὼν τὴν Μαζαίαν μεγάλην καὶ καλὴν παρθένον { 5οι Μαζωαπα, πΙᾶσΠαΠΙ εἰ ρυ]οταπη ΥΙγβίποπα, απ]ατο Παπ, 
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ν - 

Ἶρα καὶ πονήρως εἰχε. 
διεπέπρακτο ἤδη χαὶ ἐχρημάτιζεν αὐτῷ ὁ 

3 

χαὶ εἶστία ἤδη αὐτὸν ἀποπέμπων. Ἔθος ὃ δε εστιν 

Ῥρσπόρῳ, τοὺς μνηστῆρας ἐ ἐπὶ τῷ ὃ 
χόρας χαὶ λέγειν, οἵτινες ὄντες τδ' οι 

ἐπὶ τὸν Ὑάμον. Καὶ 5) καὶ τότε ἔτυγχον ἐν τῷ δείπνῳ 

πολλοὶ μνηστῆρες παρόντες, βασιλεῖς χαὶ βασιλέων 

παϊδες, καὶ Τιγραπάτης Ἰ ἦν ὅ Λαζῶν ὃ δυνάστης χαὶ Ἀδύρ- 

µαχος ὃ Μαγλυηνῆς ἄργων καὶ ἄλλοι πολλοί. Δεῖ δὲ 

τῶν μνηστήρων ἕκαστον προσαγγείλαντα ἑαυτὸν, διότι 
μνηστευσόµενος ἴχει, δειπνεῖν ἐν τοῖς ἄλλοις καταχεί- 

µενον εφ ἠσυχίας' ἐπὰν δὲ παύσωνται δειπνοῦντες, 

αἰτήσαντα πο ἐπισπεῖσαι χατὰ τῆς τραπέζης χαὶ 

μνηστεύ ύεσθαι τὴν παῖδα πολλὰ ἐπαινοῦντα ἑαυτὸν, ὥς 

ε ἔπνῳ αἴτεῖν τας 
πα. 

ξιοῦσι καταδεχθηναι 

τις ἢ γένους ἢ πλούτου ἢ δυνάμεως ἔχει. 
- απ. δ Δ / κ / / 

45. Πολλῶν οὖν κατὰ τόνδε τὸν νόµον σπεισάντων 
΄ 

χαὶ αἰτησάντων καὶ βασιλείας χαὶ πλούτους χαταρι- 
Δ 

θμησαμένων τελευταῖος ὁ Ἀρσαχόμας αἰτήσας τὴν 

ον οὐχ ἔσπεισεν - ---- οὐ γὰρ ἔθος ἡμῖν ἐκχεῖν τὸν 
« 

οἴνον, ἀλλὰ ὕθρις εἶναι δοχεῖ τοῦτο εἰς τὸν θεόν ---- 

πὶὼν δὲ ἀμυστὶ, Δός µοι εἶπεν, ῶ βασιλεὺ, τὴν θυγα- 

τέρα σου Μααίαν γυναϊῖκα ἔχειν το ἐπιτηδειοτέρῳ 
ο ΄ Ν .” ΄ 

τούτων ὄντι ὁπόσα γε ἐπὶ τῷ πλούτῳ χαὶ τοῖς χτήµασι. 
ο / 9 

Τοῦ δὲ Λευκάνορος θαυμάσαντος --- Ἠπίστατο γὰρ 

πένητα τὸν Ἀρσαχόμαν καὶ Σχυθῶν τῶν πολλῶν --- 
2 /΄ / αλ / ἁ / ς “” 

καὶ ἐρομένου, Πόσα δὲ βοσχήµατα ἢ πόσας ἁμάξας 
πΙ ως - ο Ἡ 

έχεις, ὠ ΄Ἀρσαχόμα: ταῦτα γὰρ. ὑμεῖς πλουτεῖτε: Ἅλλ 

οὐχ ἁμάξας, ἔφη» ἔχω οὐδὲ ἀγέλας, ἀλλ᾽ εἰσί µοι δύο 

Φίλοι καλοὶ χαὶ ἀγαθοὶ οἷοι οὐκ ἄλλῳ Σκυθῶν. "Τότε 
μὲν οὖν ἐγελάσθῃ ἐπὶ τούτοις καὶ παρώφ Φθη καὶ μεθύειν 

ἔδοξεν. "Έωθεν δὲ προχριθεὶς τῶν ἄλλων Ἀδύρμαχος 
Ε 9 Δ τετ σε ο ποωτ Αν αν 
ἔμελλεν ἀπάξειν τὴν νύμφην ἐς τὴν Μαιῶτιν παρὰ τοὺς 

Μάχλνας. ἴ Ἡ Ε 
46. Ὁ δὲ Ἀρσακόμας ἐπανελθὼν οἴχαδε μηνύει 

μα νρ πας πο νο ν; ι 
τοῖς φίλοις ὡς ἄτιμασθείη ὑπὸ τοῦ βασιλέως καὶ γελα- 

αν ος 5. , -- 
αθείη ἐν τῷ συμποσίῳ πένης εἶναι δόξας. Καΐτοι, ἔφη, 
ἐγὼ ὃ διηγησάµην αὐτῷ τὸν πλοῦτον, ὁπόσος ἐστί μοι 

ἃς, ὦ Λογμάτα χαὶ Μακέντα, καὶ τὴν εὔνοιαν τὴν 

έραν πολὺ ἀμείνω καὶ βεθαιοτέραν τῆς Ῥοσπορα- 

υνάμεως. Ἁλλ' ἐμοῦ ταῦτα διεξιόντος ἡμᾶς μὲν 
ο η ο η 
ἐλκώσ χαὶ κατεφρόνει,, Ἀδυρμάχῳ δὲ τῷ Μάχλυϊ 

παρέδωκε εν ἀπάγε ειν τὴν νύμφην, ὅτι χρυσᾶς. τε Φιάλας 

ἐλέγετο ἔχειν δέκα καὶ ἁμάξας τετραχλίνους ὀγδοήχοντα 
΄ «{ ν “/ 

χὰὶ πρόδατα καὶ βοῦς ο οσο Οὕτως ἄρα προετί- 

μησεν ἀνδρῶν ἀγαθῶν βοσχήµατα πολλὰ καὶ ' ἐκπώματα 
περίεργα χαὶ ἁμάξας βαρείας. Εγὼ δὲ, ῶ φίλοι, ὃ δι 

ας ος ΡΑΕ 
ἀμφότερα ἀνιομαι, καὶ Ύὰρ ἐρῷ τῆς Μαζαίας καὶ ἡ 
σ Ξ : ΄ , 
ὕθρις ἐν τοσούτοις ἀνθρώποις οὐ μετρίως µου καθίκετο, 
” Αλ ᾿ σι .ἳ σα 
οἶμαι δὲ καὶ ὑμᾶς ἐπ᾽ ἴσης Ἠδικῆσθαι: τὸ γὰρ τρίτον 

΄ ιο -. ο 

ία ἑκάστῳ ὑμῶν τῆς ἀτιμίας, εἴ γε οὕτω βιόῦμεν 
ὣς ἀφ᾽ οὗ συνεληλύθαμεν εἷς ἄνθρωπος ὅ ὄντες, καὶ τὰ 
αὐτὰ ἀνιώμενοι καὶ τὰ αὐτὰ Ὑαΐρο τε Οὐ µόνον, 
κα ς 
Επειπεν ὁ Λογχάτης, ἀλλὰ ἕκαστος δμῶν ὅλος ὕέρισ σται, 

΄ ἀ 

ἁπότε σὺ τοιαῦτα ἔπαθες. 

τε 
Ἀ 

σος 

Ἡ ΦΙΛΙΑ. 45, 46. 

Γ απ Πη. 416ΡΤΕΠΙ, 

Ῥοεμ]α. γαπα Ῥγε[ϊοςία[ῖς εἰ ραυσίτα στατῖα. 

: απη]οῖ, άπρ]ΙοΙ ἆς οπδα αΠσΟΓ : εἰ οηἵπῃ αΠΙΟ Μάζα αΠ1, οἱ 

(1, 55ο, 55δ 

αἱ ἴπᾶς απο «Ώρος 6556 ορ]. Άο ἆς (πρηίο ποσοίἵαπη 

Ῥοι[εοίαπα Ίαπα εταί : Ίαπι τεδροπάεβαντ Ἱ]ίτον, Ίαῦαι ἀῑςοος- 

55 ϱασα οοπνἰτῖο Ἠλαπα οχο]ρίεραί, Μος οί απίσοπι ἵῃ 

Ῥοβροτο; υἱ Ρος Ἱπ εῶμα Ρείαπί ρο]]ας, ἀσππίαπα, αι 

αἰπί, απὶ τουῖρὶ ἵπ αΠπ]ίαίοπα Ρορίπ]επί.  ἆαπι [οτίο αρσ]ᾶ]ε 

τά {ππα Ρ]αΓος5 ἵῃ θὰ 66Πα Ργοςί αἀεδδεηί, Τοσο5 οἱ γοσαπη ΠΠ, 

εί Τϊρταραίες ἵη Πῖς ογαῖ, ΤιαζογΠ1 τορι]ᾳ5, εἰ Αἀγγπιαζμις. 

ΜαςΜΊΥεΠες ΡΕΙΠΕΡΡΣ, αἱ αἲῆ πλ]. Οροτίαί γεγο ΡΤΟΘΟΓΙΠΗ 

ππυπ(Πσπη(αε, άΠΠΠΗ 5ο ΙπάΙσαν]ε, πΙπαΙγαπη παρ Παγαπη 56 

63Ηδὰ γοπίςσ, ΟΠ8ΤΟ ΟΠΠ αλῖς αἱ απίοίο ασοοΙηΏοτο : 

ΠηΙΙῖς νετο ερι]ῖ5 ροεμαπα Ῥοδέθγθ, Ἰραγε Τῃ ΠΙοηςαπα, οί 

τοσα 56 Ρ6]ος Ῥτοβίοιί, πηπ]ίηπα ἆ6 56 σ]οπίατ, Ύπ.πα 

6ΘΠΕΓΟΣΗΣ, (παπα ἀΐνες, απαπῃ Ροΐεης 5. 

45. ΜΙΤ Ιπίίατ Ῥτο Π]ο ππους (ΗΠΠΙ Πμαξσοηί οἱ ρε[Π]ς- 

εοηί Ῥηε]]απ1, οί τοσα 5πα αίπιπε ἀῑγίπας οπαπηεαδδόη{ί, 

π]ήπηας Ῥοει]ο Ῥε[ίίο ΑἰξασσπΙαξ, ΠΟΠ 1ο απἶάεπα ΠρανΙε 

(πεαπθ οπίηι 5οἱεπιὰς οὔπάενο τίπασα, ασ οοπ{αριε]ία 

Ροίίας ο-ςε ἵπ ἀθαπῃ γιάδίατ), 5ο εροία Ἰαμδία απο ρµΙα]α, 

Ώα πημῖ, τον, Ἰπαπῖε, Παπ παπι Ἠαζφαπα, ηί ΠΧΟΤΟΠΙ 

Ἰαβθαπα, Πλ]ίο Ἠΐςος π]ασίς Ι4οπ6ο απαπίπη αἲ ἀῑνηπας οἱ 

Ροβ5Ρ55ἴΟΠ65. Αἀπιϊγαπίε απ{οπα ΤΘΙΟΑΠΟΥΕ, απ! 5οἴγεί ραι]- 

ῬΕΓΕΠΙ 655ε ΑΓ5άςΟΠΙαΠ οἱ 4ᾳ νι]σο Βογίματυπ”, αἰαπε ἵη- 

Ιειτοσαπηία, Οποί απίοπα αγπχεπία, αί αποί Ρρ]αυδίτα Ἠαβος, 

ΛΙ5ΔςΟΠΙα 2 αρ θηίπΙ νεςίτο ἁῑν]ία : Αί οσο, Ἰπη, 10- 

απε ρ]αηδίτα Παβθο, Ώθ(πθ 5τεσοςΣ 5εά 5υηί πηϊμί απηῖοῖ ἆπο 

Ἱοπεςίῖ Πομῖαιαθ υπ, απα]ος Βογίπατυτη αἲῖ ποπ, Τηπο 

ἴφιίατ ἀετῖδας ῥτορίος Ιδία οί, εἰ οοπ{εη(Ης, οἱ ϱτο οετίο 

λαβίίας.  ΑΠίογο απ{οπα Παπ Ῥγορ]αίης οεἰοεῖς ΑἀγΓΙΠΩςΗΙ5 

αράποίυτας εταί 6ΡΟΠΣάΠΙ ἵπ Μαο[Ιάσπα αἆ ΤαςΠ]γες. 

48. ΑΓᾶζ0ηΙα5 Υετο γθγοίδας ἁοπιαπι ἰπᾶϊσαί απιϊοῖς, 

αμαΠα. σοΠ{ΘΠΙΠΠΙ Ἰαβίας εδσεί α τοσο, απαπι ἀθιίιις ἵι 

εοηγ]νίο, ϱο αποά Ρ8ΠΡεΥ γίδα ο5δεί : Αἰαπῖ οσο, Ἱπαιῖτ, 

παγγανί ΤΙ πΊεας ἀἰνίίας, απαπία; οἶπί, γο5 Ἠθπήρε, Τοη- 

ομαία εἰ Μαεεπία, οἱ Ἠοπεγο]επίίαπα γοδίταπα, ῬγαςίαΠ[ῖο- 

Τ6ΠΗ ΊοΠ56 οἱ ΠΓΠΙΙΟΓΕΠΙ ΒΟΣΡΟΤΑΠΟΤΗΠΙ ορίρης.. Ἠωῶο τοτο 

Ἠ05. ἴ]α απϊάεπα ἀετίςιί αἱ εοπἰοιη{η1 ιᾶ- 

Ῥεβαι, αίπαθ ΜασΠγί Αἀγτπιασμο αράπεθηάαπα (παδίαῖε 

ΞΡΟΗΣάΠΙ, αοᾷ αΓθᾶς 56 ρηία]ας αμεγο ἀθοσπῃ ἀϊοθτοί, οἱ 

Ρ]αιδίγα 4παἴΘΓΠΟΓΗΠΙ Ἱεοίογαπα οἱοαίπία, εἰ ογος Ῥογεξ(ιθ 

ηηη]ία».  δἱο 6ισο ργορυί νυὶτίς Ῥοπί5 ροσπάος πηπ]ίας οἱ 

Αί οσο, 

οοπ{απιε]ία ἵπ. ἴοί Ἰοπηίππ εοηδρεεία Ἠ]αία πηϊμί Ῥτοαπᾶς 

ἵπ απΙπΙπΠα. ἀεπεοπαϊε :. αιλΙίτος απἴομα γοςδ 4ποβιθ ΠΟΠ 

πηϊποί Ἱη/ητία α[οοίος (αγία επῖπ οοπ{απιθίΩ ρᾶι5 αἆ γο- 

Σἰτύπα ἨπΙπΙΠΘΠΊ(θ ρεγγοθηίές 5ἳ απϊάσπα Ἱία γἰνίπιης, 

οἱ, ἃ 410 ΙΟΠΙΡΟΓΕ ΟΠΠΙΗς, ππΠΗς ΠΟΙΟ 5ΙΠΗ5, ἀο]θαπιας 

Πκάονη τορις, Ἰαίοπιαν Πκάεπῃ. Νοπ Ίου δο]απα, δα Ὀ]υπαῖε 

Ἰμοπυμαίε5, γεια υπηδφπῖκᾳπθ ποκίτήπι ἴοίής Ιη]Γῖᾶ 

αΏεςίας ο5ί, α1Π1 Ιδία ΠΡῖ ογοπεγυΠ{. 



(1; οσα, 555) 

47. Πῶς οὔν. ὁ Μακέντης ἔφη, 

ο.» Διελώμεθα, ἔφη ὃ Λογχάτης, τὸ ἔργον: χαὶ ἐ ἐγὼ 

μὲν ὑπισγνοῦμαι Ἆρα ακόμα τὴν χεφαλὴν χομιεῖν τοῦ 
Ἀευκάνορος.! σὲ δὲ χρὴ τὴν νύμφ ην ἐπανάγειν αὐτῷ. Οὕτω 

Ἰνγνέσθω» ἔφι ὃ 

---εἰκὸς γὰρ καὶ στρατιᾶς καὶ πολέμου τὸ μετὰ τοῦτο 

δεήσειν ἡμᾶς ---- αὐτοῦ περιμένων συνάγειρε χαὶ πα-- 
ρασκεύαζε ὅπλα καὶ ἵππους καὶ τὴν ἄλλην δύναμιν ὃς 

Ῥᾶστα ὃ) ἂν πολλοὺς προσαγάγοις αὐτός 

τε ἀγαθὸς ὢν καὶ ἡμῖν οὐκ ὀλίγων ὄντων οἰκείων, μά-- 

χιασα δὲ εἰ καθέ ἔζοιο ἐ ἐπὶ τῆς βύρσης του βούς. Ἔδοξε 

ταῦτα, χαὶ ὁ μὲν ἐχώρει ὡς εἴγεν εὐθὺς ἐπὶ τοῦ Βοσ- 

πόρου ὃ Λογ ̓χάτης, ὁ Μακέντης δὲ ἐπὶ τοὺς Μάγλυας, 

Ἱππότης ἑκάτερος, ὅ δὲ Ἀρσαχόμας οἴχοι µένων τοῖς τε 

ἡλικιώταις διελέγετο καὶ ὤπλιζε δύναμιν παρὰ τῶν οἳ- 
4 /" ον κ ΕΕΑΙ ν ’ τν 3 1 Ξ 

χείωγ, τέλος δὲ καὶ ἐπὶ τῆς βύρσης ἐκαθέζετο. 

Τὸ δὲ ἔθος ἡμῖν τὸ περὶ τὴν βύρσαν οὕτως ἔχει" 

ο ον ἀδικηθείς τις πρὸς ἕτέρου ἀμύνασθαι βουλόμε- 

γος ἴδῃ καθ” ἑαυτὸν οὐχ ἀξιόμαχος ὢν, βοῦν ἱερεύσας 

τὰ μὲν κρέα καταχόψας ἤψησεν, αὐτὸς δὲ ἐκπετάσας 

χαμαὶ τὴν βύρσαν κάθηται ἐπ᾽ αὐτῆς εἰς τοὐπίσω πα- 

ρχγαγὼν τὼ χεῖρε ὥσπερ οἳ ἐκτῶν ἀγχώνων δεδεµένοι. 

Καὶ τοῦτό ἐστιν ἡμῖν ἡ μεγίστη ἵκετηρία. Ίαραχει- 

µένων δὲ τῶν κρεῶν τοῦ βοὺς προσιόντες οἱ οἰχεῖοι χαὶ 

τῶν ἄλλων ὃ βουλόμενος μοῖραν ἕχαστος λαθὼν ἐπιδὰς 

τῇ βύρση τὸν δεξιὸν πόδα ὑπισχνειται κατὰ δύναμιν, 

ὃ μὲν πέντε ἵππέας παρέξειν ἀσίτους καὶ ἀμίσθους, ὅ 

δὲ δέχα., ὃ δὲ πλείους, ὃ δὲ ὁπλίτας ἡ πεζοὺς ὑπόσους 

ἂν δύνηται, ὃ δὲ µόνον ἑαυτὸν ὃ πενέστατος. Ἀθροί- 

ζεται οὖν ἐπὶ τῆς βύρσης πολὺ πλῆθος ἐνίοτε καὶ τὸ 

τοιοῦτον σύνταγμα ι βεόαιότατόν τέ ἐστι συμμεῖναι χαὶ 

ἀπρόσμαχον τοῖς ἐχθροῖς ἅ ἅτε καὶ ἔνορχον ὄν' τὸ γὰρ ἐπι- 
θῆναι τῆς βύρσης ὅ ὅρχος ἐστίν. Ὁ μὲν οὖν Ἀρσαχόμας 

ἐν τούτοις ἠν. Καὶ ἠθροίσθησαν αὐτῷ ἵππεῖς μὲν ἀμφὶ 
ποὺς πεντακισχιλίους, ὁπλῖται δὲ καὶ ο συναµφότε- 

ροι δισμύριοι. κε μας 

49. Ὁ δὲ Λογχάτης ἀγνοούμενος παρελθὼν ἐς τὸν 
Ῥόσπορον προσέρχεται τῷ βασιλεῖ διοικουμένῳ τι τῆς 
ἀρχῆς καὶ φησὶν ἥχειν μὲν ἀπὸ τοῦ κοινοῦ τῶν Σκυθῶν, 

ἴδία δὲ αὐτῷ μεγάλα πράγματα χοµίζων. Τοῦ δὲ λέ- 
γειν χελεύσαντος, Οἵ μὲν Σχύθαι, φησὶ, τὰ κοινὰ ταῦτα 
καὶ τὰ καθ᾽ ἡμέραν ἀξιοῦσι, μὴ ὑπερθαίνειν τοὺς 
µέας ὑμῶν ἐς τὸ πεδίου, ἀλλὰ µέχρι τοῦ τραχῶνος 
μειν: τοὺς δὲ 

Σὺ δὲ, ὦ Ἀρσακόμα, ἐν τοσούτῳ 

νο- 
γε- 

ληστὰς οὓς αἴτιᾶσθε ὥς Χατατρέ Ὕοντας 

ὑμῶν τὴν χώραν, οὐ φασὶν ἀπὸ χοιν Ἶς γνώμης ἐκπέμ.-- 

πεσθαι, ἀλλ᾽ ἴδίᾳ ἕκαστον ἐπὶ τῷ χέρδει χλωπεύειν" εἰ 

δέ τις ἁλίσχοιτο, αὐτὸν σὲ χύριον εἶναι κολάζειν: ταῦτα 
μὲν ἐκεῖνοι μή 

50. Ἐγὼ δὲ μηνύω σοι μεγάλην ἔφοδον η 
ἐφ᾽ ὁ ἡμᾶς ὑπ᾽ Ἀρσαχόμα τοῦ Μαριάντα, ὃς ἐπρέσθευε 

πρῴην παρὰ σὲ καὶν οἶμαι, διότι αἰτήσας τὴν ̓  θυγατέρα 

οὐχ ἔτυχε παρὰ σοων ἀγανακτει καὶ ἐπὶ τῆς βύρσης 

ἑθδόμην ἤδη ἡμέραν κάθηται χαὶ συνηκται στρατὺς 
απάτες αμ σΤε Ξ ; ᾗ 

οὐκ ὀλίγος αὐτῷ. Ἔκουσα, ἔφη ὅ Λευχάνωρ, καὶ 

ΧΤΙ. ΤΟΧΛΗΒΙΟΡ 5ευ ΑΜΙΟΙΤΙΑ. 47 ---50. 
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47. Οποπιοᾶο ἰσίαν, Μασσπίος ἱπααίέ, ἵῃ Ργῶδθυς ορηςι.- 
Ίεη]ας 2 Πἱνίάαπλ5, αἲ Τοηομαίος, ορα5 τ οἱ, 6σο απϊάσπι 

Ῥο]6εΟς ΑπεασοιΠΣΣ οαραΐ πιο αΠαίαγαη. Τοισαπονίς : {ο 
Ἀπίθηα ορονίεί 6ΡοΗΣαΗ 11 αἀάπσοτο. Βίο βαί, παπί Π]ο, 
Τα νενο, Αγδαζοπιᾶ» Ἰπίοιοα, «πάπα ογεά]μ]]α δε οχογοῖίιι 
Ρο» Ἰῶο οἱ Ώε]]ο ποῦῖς ορι5 Γα{ατάΠ1, Ἠΐο ΠΠάΠΘΗ, 6056 οἱ 
ρα)ὰ α’πηᾶ εἰ 6ύπο5 οἱ τε]ίαιας σορία5 4απ1 απιρ]ἰςαίηιας. 
Γαοἱίπιε απίενα Ῥ]απΊπιος Εβί οοποΠίανοιϊς, (πι οί ἴρδο 
5ἱ5 υν Ῥοπ5, αἱ Π05 ΠΟΠ Ῥαπςο5 Παβοαπιας [απήίαγος : 
ππᾶΧΙΠΙΟ νογο 5ἱ Ῥαρη]ατη ρο]]ομη Ἰη5οᾶσεί5. Ῥ]ασπογιπί ἰδία. 
Άίαπο 6 γεκβαίο, τί ουαί, ἵπ ῬοδροτΗπῃ ροτεῖΐέ Τιοποιαίος, 
Μαορηίος γεΓο αἆ ΜασΠΙΥΕΒ, ἵπ θ(ιο μίογαιο. Αί ΑΓ400- 
11α5 40Η1ἱ ΠΠάΠΟΗΣ ασῖί οαα αᾳιπα]ίθιαςς οἱ [απη Ἴα Τ η οορίας 
αλα! : ἰαπάσπα οΓαηα Ρδ]]επι Ιηδίά ος. 

48, Οείεγπῃ ἴ]]α αραιά πος ἆθ ρο]]ο οοπβιιθίπᾶο Ιία 5ο Ἰνα- 
Ρεί : 5ἱ απἱς Ἱη]ανία Ἰῶ515 αὖ. α1ίο, οἱ ]οίδοῖ γοῖθµς,, γἰάσαί 
56 Ῥ6υ 56 ΙΠΊΡάΓΕΠΙ Ώ6]]0 6556, βαοτ{βοαίἰ Ὠουϊς οπ1Πος 601- 
οδας ορᾳηῖ. Τρ56 γογο φἰαίαπι Ἠπηὶ Ρο]]θπι Πηκίάσι, ηια- 
πίρης Ρο5έ {6υσιπη γο]οσιῖς, αἱ αἱ ἵπ ἴρ5ο Ῥγασ]Π] Ποχα το- 
πο θΠΙ. Εί ως οδί ναπο[ἰβείηια αριᾶ. πΟ5 5ηρρ]ί- 
σαπάΙ τα. Αρροριίαναπα γογο οαΓΠΙΗΠΗ Ῥονῖς, αοσοάθηίθς 
Γαμη/[αγες, εί οεἱογογαηι. φπἶσᾳαῖς γη], ρατίο υαπηδᾳαἶς- 
4πθ δαηία, ΠηςΟΘΠ (σης ἀεχίτο ροᾷο Ῥο]επῃ, ρο]σείας ΡΟ 
νήρις, Μο φπἱάοπα Φαίη θα [ες 5ο ρβατπα (αἱρης 
ηθφπε ἁἱραγία Π]ο ΠοΠιε 5Πρεπάία ἀεθοαί, α[ιίς ἄθοθπα, 
αΠας ΡΙ1165. αἴα5 αγά γοίη ατηπαίαταπη ααἲ ρεζ[ίος (ποίοιπι- 
απο ροβεί{; α1π5, Ραπροιγῖπιας ΠθΠηρο,, 56 {ρδίπη. Οοβίίας 
10 Τη Π]α. ρο]]ο Πιασια Ἱπίεγά τη Πα] μάο ασ {α]ῖς οχοτ- 
οτα5 σπα Πηπηςείηιας ο5ί αἲ πα. Ππαπομᾶί οοηδίαΠ[ίαπα, 
{παπα Πηγίοίας Ἱοξίήας, ]αταίας φπἱρρο ; παπα. ῥο]]θιη {ῃςζθη: 
46106 Φ6ΓΑΙΠΘΠΙΙΠΗ οδί.. Τη Πῖς 6υσο οεοαρα(α5 ογα{ ΑΓδασο- 
πηᾶς. Ο016ο(! παίθπι αἆ ἵρδαπα δαΠ{ οημ]ίες αἲ ααἱπηπῖες 
πηῇ]]ε, αιαγ]ς αγηχαξατ οἱ Ρο ΙΕΙΠΗ ἵη ΦΙΠΙΗΙΗ γΙβἰπΗΙ πη]]α. 

49. Πηετίπι Τοπομαίος Ιπποίας ἵπ Ῥοβρογαπη ααῑί ΤΘΘΠΙ 
Ῥτο ἱπαρονῖο αροπίοπα αΠηπ]ά, αἱ νοηῖτο 56 α οοπΙΠΠΙ Β0Υ- 
Πα υηι αἲέ, Ῥγϊνα (ο απίεπη τας ΠΠί π]αρπας [οηα, Ὠίσρις 
ἀπίθῦα ]ά5δι5, Βογ {λος πα] έ, οοπηπηηῖα Ί]]α οἱ φπο(ἱΚἶαπα 
Ροδίσ]αΠ{, πε γεν Ρᾷ5ίΟγΟς ἵπ 5105 6ΠΠΠΡΟς μαηβσυρ(ἵαη- 
ἴη, 5εᾷ ΙΠίΓὰ πποπ[ο5 πηαηθαΠ! : Ἰαΐγοηος απέθῃι Ίος, ἃ ο ]- 
Ῥα5 Ρεγοπιςανί Υοδίτατη ΤθβῖοποΠΙ φπογϊπη[ηὶ, ποσα ραβρ]ίσο 
οοηδΏῖο πι, 5ο ρηνα πα κα πΠαπι(πσπη(αο 110)ἱ οααδα 
Ιαἰγουἰπανὴ : δἳ φπἴ5 απἴετη ΠΠοναπα. ἀοριομοπάαίας, Ῥθηοας {6 
ο556 Πἴηπα Ριηίτο. Παο σπ]άδηα ΠΠ παποίατθ πηο ]ηδκοιιπί. 

50, Αἴ εμο Ἰπαϊσο, ΗΡΙ, ΠΙᾶΡΠΑΠΗ ΙΠΙΡΓΘΕΦΙΟΠΘΙΠ ἵῃ γος αἲ 

Αιδασοπ]α. Μαπίαπίω Πο Γαοίπηα Πτὶ, αῖ Ἰοσα[ίοπο Πο. ία 

Ρηάειι αριιᾷ γος Ππποίας οςί, οἱ Ἱπαῖρπε [οπί, Ριίο, φποά 
ενρεΒίαπη 5ἱρ] α 16 ΠΠίαπα ἔπαπι πολ Ππρείναν]{, οἱ [αἱ 5ερίῖ- 

πημΠὰ 4ἱεπη ρε][εμι Ἰηδίάεί, οοἸοσίαπιααθ Ἰαναί οκογο απη 
που ρα νηπα. ΑπάΙγοταπα, Ἰπαπί ΤθΙσΔΠΟΙ, ἱρδθ 4ποσιΘ 
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αὐτὸς ἀὐρο[ζεσθαι δύναμιν ἆ ἀπὸ Ῥύρσης, ὅτι δ) ἐφ' ἡμᾶς 

συνίσταται καὶ ὅτ :Ἀρσακόμαςδε ἑλαύνων ἐ στὶν, ἠγνόουν. 

Ἀλλ) ἐπὶ σὲ, ἔφη ὁ Λογκάτης, { παρασκευή’ ἐμοὶ δὲ 

ἐχθρὸς ὅ Ἀρσακόμας ἐστὶ, καὶ ἄχθεται διότι προτι- 

μῶμαι αὐτοῦ ὑπὸ τῶν γε ραισέ ρων χαὶ ἁμείνων τὰ πάντα 

δοχῶ εἶναι: εἰ δέ μοι ὑπόσχοιο τὴν ἑτέραν σου θυγατέρα 

Ῥαρχέτιν, οὐδὲ τὰ ἄλλα ἀναξίῳ ὑμῶν ὄντι, οὐχ. εἲς μα- 

χράν σοι ἠξω τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ κοµίζων. Ὑπισχνοῦ - 
ο ἔφη ὁ βασιλεὺς» μάλα περιδεὴς Ὑενόμενος: ἔγνω 

γὰρ τὴν αἰτίαν τῆς ὀργῆς τῆς Ἀρσαχόμα τὴν ἐπὶ τῷ 
γάμῳ καὶ ἄλλως ὅ ὑπέπτησσεν ἄεὶ τοὺς Σχύθας. ὍὉ ὃ 

Λογχάτης, Ὄμοσον, εἶπεν, ἡ μὴν φυλαξ ειν τὰς αυλή, 

χας, μηδὲ ἀπαρνήσεσθαι. Τότε Ίδη τούτων γενοµένων 

χαὶ ἐπεὶ ἀνατείνας εἰς τὸν οὐρανὸν ἤθελεν ὀμνύειν, Μὴ 

σύ γε ἐνταῦθα, εἶπε, μὴ καί τις ὑπίδητ ται τῶν ὁρώντων 

ἐφ᾽ ὅτῳ ὁρχωμοτοῦμεν, ἀλλ᾽ εἲς τὸ ἱερὸν τοῦ Ἄρεος 
τουτὶ εἰσελθόντες, ἐπικλεισάμενοι τὰς θύρας ὃ ὀμνύωμεν, 

ἀκουσάτω δὲ µηδείς' εἰ γάρ τι τούτων πύθοιτο Ἄρσα- 

χόμας, μὴ προθύσηταί µε τοῦ πολέμου χεῖρα οὐ 

μικρὰν ἤδη περιθεέληµένος. Ἐϊσίωμεν, ἔφη ὃ βασι- 

λεὺς, ὑμεῖς δὲ ἀπόστητε ὅτι πορρωτάτω" μηδεὶς δὲ πα- 

βέστω ἐς τὸν νεὼν, ὄντινα μὴ ἐγὼ χαλέσω. ᾿Επεὶ δὲ 
οἵ μὲν εἰσῆλθον, οἱ δορυφόροι. δὲ ἀπέ στησαν, σπασά- 
µενος τὸν ἀχινάκην ἐπισχὼν τ ἕτέρα τὸ στόµα, ὡς μὴ 
βοήσειε, παίει παρὰ τὸν μαστὸν, εἶτα ἀποτεμὼν τὴν 
χεφαλὴν ὑπὸ τῇ χλαμύθδι ἔχων ἐξπει, μεταξὺ διαλεγό- 

µεγος δῇθεν αὐτῷ καὶ διὰ ταχέων ἤξειν λέγων, ὡς δὴ 
ἐπίτι πεμφθεὶς ὑπ᾿ ἐχείνου. Καὶ οὕτως ἐπὶ τὸν τόπον 

ἀφικόμενος, ἔνθα καταδεδεµένον καταλελοίπει τὸν ἵππον, 

ἀναθὰς ἀφιππάσατο εἰς τὴν Ὑχυβίαν. Δίωξις δὲ οὐχ 

ἐγένετο αὐτοῦ, ἐπὶ πολὺ ἀγνοησάντων τὸ γεγονὸς τῶν 

Ῥοσπορανῶν, καὶ ὅτε ἔγνωσαν, ὑπὲρ τῆς βασιλείας στα- 

σιαζόντων. 

51. Γαῦτα μὲν ὃ Λογχάτης ἔπραξε χαὶ τὴν ὑπό- 
σχεσιν ἀπεπλήρωσε τῷ Ἀρσαχόμα παραδοὺς τὴν χεφα- 

λὴντοῦ Λευκάνορος. Ὁ Μακέντης δὲ καθ’ ὁδὸν ἀκούσας 

τὰ ἐν Ῥοσπόρῳ Ὑενόμενα Ἴχεν ἐς τοὺς Μάχλυας καὶ 

πρῶτος ἀγγείλας αὐτοῖς τὸν Φόνον τοῦ βασιλέως» ἥἩ 

πόλις δὲ, ἔφη, ὦ Ἀδύρμαχε, σὲ γαμόρὸν ὄντα ἐπὶ τὴν 

βασιλείαν χαλεῖ: ὥστε σὺ μὲν προελάσας πχραλάμβανε 

τὴν ἀρχὴν, τεταραγµένοις τοῖς πράγµασιν ἐπιφανείς" 

Ἡ κόρη δέ σοι κατόπιν ἐπὶ τῶν ἁμαξῶν ἐπέσθω: ῥᾷον 
γὰρ οὕτω προσάξεις Ῥοσπορανῶν τοὺς πολλοὺς ἰδόντας 

τὴν Λευκάνορος θυγατέρα. Εγὼ δὲ Ἀλανός τέ εἰμι 
καὶ τῇ παιδὶ ταύτῃ συγγενὴς μητρόθεν: παρ ἡμῶν γὰρ 
οὖσαν τὴν Μάστειραν ἠγάγετο ὃ Λευκάνωρ: καὶ νῦν 
σοι ὕχω παρὰ τῶν τῆς Μαστείρας ἀδελφῶν τῶν ἐν 

δέδια 

πι νή / τς μα. σε Ἀλανία παρακελευομένων ὅτι τάχιστα ἐλαύνειν ἐπὶ 
τὸν Ῥόσπορον καὶ μὴ περιιδεῖν ὡς Εὐθίοτον περιελθοῦ- 

λ 3 ες 3 / 

σαν τὴν ἀργὴν, ὃς ἀδελφὸς ὢν νόθος Λευκάνορος Σκύ- 
ια ο ΑΡ τς θαις μὲν αεὶ φίλος ἐστὶν, Ἀλανοῖς δὲ ἀπέχθεται. Ταῦτα 

φὶ ὃν ς αν - 
ὃς ἔλεγεν ὁ Μακέντης ὁμόσκενος καὶ ὁμόγλωττος τοῖς 
- ”- Ἀν .ω .. 

Ἀλανοῖς ὤν' κοινὰ γὰρ ταῦτα Ἀλανοῖς καὶ Σκύθαις, 
λ ΄ .) / κ. 

πλην ὁτι 00 πάνυ κομῶσιν οἳ Ἀλανοὶ ὥσπερ οἵ Σκύθα.. 

ΧΙΙ. ΤΟΞΑΡΙΣ Ἡ ΦΙΛΙΑ. σι. (11: 556, εο7) 

οο]1δὶ 4ε Ρε]]ε οορία5; οοπίτα ΠΟ5 Ὑετο ορῖτο αἱ ΑγςασΟΠΙΔΠ 

ἀπ68Π 6.56, Ισπογαβαπῃ. Ἐπίηνογῦ. οοηίτα ἴ6, Τοηο]αίες 

αἲες αρραταίης Πα. Μες γθυο ΑΓ5αζοπιᾶς Ἰπ]πιίοις οἱ, οἱ 

Ἰμθϊσηαία πιο 5ἳδί ργ[ευτί αὐ Ποπογαοτίρας, οἱ οπημίριας 

τεῦις Παβρενί ργωδίαη{ίογοιη. Οποᾶςί πΙμΙ ργοπηϊδεγῖς αἰίο- 

τᾶπα Π]ίαπη παπα Βατορίῖη , απῖ πες ορίετοσυἶπ. Ιπάίσηις γο- 

5 56ΠΕΓ 5ΗΠ1, ΠΟΠ Ἱία πηπ]ίο Ροδί γεπίαιη οαριαί ΠΡὶ ημας 

ἄΠθγθης. Ῥτοπίο, αἲί τον, Υα]ά6 ρογ{εέα5., απῖ οα15.1Η. 

Ἱναραπα. Αιδάσοπις, 49 πρι], οϊτοί, αἱ αοπιῖη 5εΠηρος 

{ογηπϊάατεί Θογίμαδ. Ἰοπομαίθς γετο, ὅπτα, Ἱπαπ]ε, 5εινᾶ- 

{τΙΠά {6 Ῥασία, πεΠαε περαίατυπη. Ἠϊς, ἆππι Ιδία Ίαπι 

Πετοηί, εἰ ἴ]]α εχίθηδα 1π οσρ]απῃ πΙαΠΗ ]αΠ1 ο55εί ᾖαγαίπτής, 

Νο Πίο {α, παπ]{, πο σας [ογία γἱάεη(ἴαπη ςαερίσδίαγ αα ἆε 

το Ίήγοπηςς : 566 Τη Ἰου Ματίς (οπιρ]άπῃ Ιηρτοςεί, ο]αιδῖς 

Ῥο5ί πος Ιαπηῖς Π1ΓθΙΠΗ5, απἀ[επία πεπαῖηε : 5ἱ απῖά θηίΠα 

ΠοΓΙΠΗ αμαἷαί ΑΓδαζΟΠΙΗ5, ΙΠΕίΠΟ πε απίο Ῥε]]ηπα ππε οσράαἲ, 

απ] ΠΠαΠΗΠΗ ΠΟΠ. ΡάΓναΠα ]απα οἶτοα 5ε Ἠαῦεαί. ΠΠίΤρΠΙΗ5, 

τον αἲῖ : ΥΟ5 γεγο ἸοηβίςΣίπιο τουθά]ία, πει ἵη ἴΕΠΙΡΙΟ αἲδῖε 

απἰδᾳαπα, 4161 650 ΠΟΠ. Υοσᾶγετο. 

σαἱάσπα Ιηίταδδεηί, 

ΟΗΠ1 Ὑθγο 1ρ5ῖ 

τοςθςρ]ςδοηί απίοπα φα{ο]μίος, εἰτιοίο 

αοἶπαςα, αίογα Π]αΠΙ 95 ηε σἸαπιατεί οεσ]άθης,, [ο] ἵρδιαπα 

αᾱ ΠΙαΠΊΙαΠΙ , ἴππη εαριί αὐδεῖδδαπη {οσους ομ]αιηγάε εχίξ, 

Ἰπίου εχουπάυπῃ γε]αί Ἰοᾳπ6ῃς ουπα Π]ο, οἱ 5ἰαΐΐπα 5ο γος]- 

{άτυπη ἀἴερῃς, ας 5ἱ αά ασια πηῖδδις αὖ Π]ο οξδεί. Εἰ 

εΐο ἀε]αίας αἲ ]απα Ίου, αδὶ τεγἰηοίυπα θᾳά1πα ΤεΠ(ε- 

τας, ϱ0 «ΟΠΞΟΡΗΣΟ ΒογΠμίαπι οιγσμ]ο τορεέ. Ας Ῥεί[ςθ6- 

οσἵα5 Π]απΙ ΠΕΠΙΟ εδί, απἷά αοίαπι ο.ςεί ἀἵα Ισποταπίίρας 

Ῥοδρογαπί5, ἃο μπα, αρί τεςεῖςδοηί, 

ἀεοεγίαπίῖρις. 

[αρίϊο5ε ἆδ τορπο. 

5{. Αἰσιε Ἰδία απἱάθπα Τοπομαίες Γοοῖέ, Ἱπρ]ενίίαπο ΑΓ- 

Φ400ΠΙ05 ΡΓΟΠΙΙΣΣΗΠΙ ἱταάεπάο Τειοαποτῖς οαρῖίο. Μαεοηίος 

απίθη, αιάΙίο ἵπ Ίρδα γία οπῖά ἵπ Ῥοδροτο βοδίαπι ο5δαί, 

Ῥεινοπ]{ αἆ ΜασμΙγες, εί απηιηοἴαης ρηίπας πιογίοπη τορῖς., 

Οἵνίίας, Ιπαί, ἴα, Αἀγτπασμα, 5οΠεΓΙΠΗ τερῖς αἲ τορηιπι 

γοσα{. Πίασιε {α φἱάδπα Ργαεερίο Ιπεγε τεβηπ οὔσυρα. 

1π {αγ ρα{ἶ5 τεβι5 Ῥγαδεης 5υβίίο: Ρε] Ὑετο Ροδί {6 ἵπ 

Ριαπςίτῖς 5οᾳυσαίαγς [αοΏίας οπίπη δἱο Ῥοδρογαπογαπι Πβῖ 

γυ]σας οοποΠἱαγετῖς, Τευσαποτίς Παπ ἳ νάενίπί. Έσο 

ποτο ΑΙαπς 5ΗΠ1, αἱ τ]γδἰηϊς Π]α5 α ππαίτο οοσηα{ας: εἴοηῖτη 

ποςίτῖ ποπογῖς ΜαςιΙταπη ἀπχ]ῖ Το έαΠΟΓ : εἰ απ α Μαξίίτα 

Ε0ῖ (να πίρας γεπῖο, αἱ 5υη{ ἴπ Αἰαπία, Πογίαπίῖρης ο τὲ 

απαπη οε]εγηίπηε γοηῖας ἵπ ΒοδΡΟΓΗΠΑ, πει ραατε {γαπς[ογγῖ 

Ἱππρογίππα ἵπ Ἐλοίαπα, απ] [αίος ποί]ας Ἠεπσαποιίς, 867- 

Πως Μα- 

ερηίος ἀῑκῖέ, γοςίο οἱ Ἰησια ΑΙαπογπι 5Ιπι]]5 : οοπηπηηία, 

Οής 56/Ώροτ απηίοις, Ἱη[οδίας απο οί Αἰαπί5. 

επίπῃ ἴδία Αἰαπῖς εί Φογιιῖς, πὶςϊ αιιοά ποῦ οπηΙπο Β6ΥΙΠ8- 

ΤΙΠΙ ἱηδίαι οοπια! 5υηί Αἰαπὶ, Ὑστυιπι Μασρηίες ἵη Ίος 

ομά, 



{1 οσ8, 559) 

Ἀλλὰ ὅ Μαχκέντης καὶ τοῦτο εἴκαστο αὐτοῖς καὶ ἆπο- 

χεχάρχει τῆς χόµης ὑπόσον εἰχὸς ἦν ἔλαττον κομᾶν τὸν 
Αλανὸν τοῦ Σχκύθου: ὥστε ἐπιστεύετο διὰ ταῦτα ἵἴα-- 

αι καὶ Μαζαίας συγγενὸς εἴ εἶναι. 

». Καὶ νῦν, ἔφη, ὦ Ἀδύρμαχε, ἐ ἐλαύνειν ἔτοιμος 
ο. σοι ἐπὶ τὸν Ῥόσπορον, ἣν ἐθέλῃς, µένειν τε, εἰ δέοι, 

Τοῦτο, ἔφη, καὶ μᾶλλον, ὁ 

Ἀδύρμαχος, ἐθελήσαιμ’ ἂν, ἀφ᾿ αἵματος ὄντα σε Μα- 
ζαίαν ἄγειν. Ἡν μὲν γὰρ ἅμα ἡμῖν ἴης ἐπὶ τὸν Ῥόσ- 

πορον, ἵππεῖ ἑνὶ πλείους ἂν γενοίµεθα: εἰ δέ µοι τὴν 

Ἰυναῖκα ἄγοις, ἀντὶ πολλῶν ἂν Ἰένοιο. Ταῦτα ἐγέγνετο: 

καὶ ὅ μὲν ἀπήλαυνε παραδοὺς τῷ Μακέντῃ ἄγειν τὴν 

Μαζαίαν παρθένου ἕ ἔτι οὖσαν. Ὅ δὲ ἡμέρας μὲν ἐπὶ 

τῆς ἁμάξης γεν αὐτὴν, ἐπεὶ δὲ νὺξ κατέλαθεν, ἀναθέ- 

ὶ λ σν Μ 
χαι την παιὸα αγειν. 

αν ὁ 2 ῃ δν α -α µενος ἐπὶ τὸν ἵππον ---- ἐτεθεραπεύχει δὲ ἕνα αφίσιν 
ἄλλον ἵππέα ἔπεσθαι ---- ἀναπηδήσας χαὶ αὐτὸς οὐχέτι 

παρὰ τὴν Μαιῶτιν ἤλαυνεν, ἀλλ᾽ ἀποτραπόμενος εἰς τὴν 
µεσόγειαν ἐν δεξιᾶ λαθὼν τὰ Μιτραίων ὄρη, διαναπαύων 

μεταξὺ τὴν παῖδα, τριταῖος ἐτέλεσεν ἐκ Μαχλύων ἐς 

Ὑχύθας. Καὶ ὃ μὲν ἵππος αὐτῷ, ἐπειδὴ ἐπαύσατο 
τοῦ νι .. ἐπιστὰς ἀποθνήσχει. 

. Ὁ ὃ ἑ Μακέντης ἐγχειρίσας τὴν Μαζαίαν τῷ 

ας Αάδεό, εἶπε » καὶ παρ ἐμοῦ τὴν ὑπόσχε-- 

οπως πρὸς τὸ ρα τοῦ θεάματος χατα-- 
πλαγέντος καὶ χάριν ὁμολογοῦντος, Παῦε, ἔφη ὅ Μα-- 
Χέντης, ἄλλον µε ποιῶν σεαυτοῦ: τὸ γὰρ χάριν ἐμοὶ 

ὁμολογεῖν ἐφ᾽ οἷς ἔπραξα τοιόνδε ἐστὶν ὥσπερ ἂν εἰ ἡ 

ἄριστερά µου χάριν εἰδείη τῇ δεξιᾶ, 
ποτε αὐτὴν ἐθεράπευσε καὶ φιλοφρόνως ἐπεμελήθη 
χαμνούσης. Γελοῖα τοίνυν καὶ ἡμεῖς ἂν ποιοῖμεν, εἰ 

πάλαι ἄναμιχθέντες χαὶ ὡς οἷόν τε ἦν εἰς ἕνα συνελθόν- 

ορ τν οσ 
διότι τρωθεῖσαν 

τες ἔτι μέγα νοµίζοιµεν εἶναι, εἰ τὸ µέ ἔρος ἡμῶν ἔπραξέ 

τι χρηστὸν ὑπὲρ ὅλου τοῦ σώματος" ὑπὲρ ἑαυτοῦ Ἱὰρ 
ἔπραττε µέ έρος ὃν τοῦ ὅλου εὖ πάσχοντος. Οὕτω μὲν ὅ 
Μαχέντης ἔφη τῷ Ἀρσαχόμα χάριν ὁμολογήσαντι. 

54. Ὁ δὲ Ἀδύρμαχος ὡς ἤχουσε τὴν ἐπιβουλὴν, εἲς 
μὲν τὸν Ῥόσπορον οὐχέτι Ἴλθεν --- ἤδη γὰρ Εὐθίοτος 
ἦρχεν ἐπικληθεὶς ἐκ Σαυροματῶν, παρ’ οἷς διέτριθεν ---- 

εἰς δὲ τὴν αὑτοῦ ἐπανελθὼν καὶ στρατι ιὰν πολλὴν συν- 

αγαγὼν διὰ τῆς δρεινῆς εἰσέθαλεν ἐ ἐς τὴν Σκυθίαν" καὶ 
ὃ Εὐέίοτος οὐ μετὰ πολὺ καὶ οὗτος εἰσέπεσεν ἄγων 

πανδημεὶ | μὲν τοὺς Ἕλληνας, Αλανοὺς δὲ καὶ Σαυρο- 

μάτας ἐπ τικλήτους ἑκατέρους δισµυρίους" ἀναμίξαντες 

δὲ τὰ στρατεύματα ὁ Εὐθίοτος καὶ ὃ Ἀδύρμαχος, ἐννέα 
: ; ἳ 

μυριάδες ἅπαντες ἐγένοντο καὶ τούτων τὸ τρίτον ἵππο- 

τοξόται. Ἡμεῖς δὲ --- καὶ γὰρ αὐτὸς µετέσχον τῆς 
ΣΥ .] ο Ε) ΔΝ 3 ω ’ / [ὰ / 3 

ἐξόδου αὐτοῖς ἐπιδοὺς ἐν τῇ βύρση τότε ἱππέας αὐτοτε- 
λεῖς ἑκατόν ---- οὐ πολλῷ ἔλαττον τῶν τρισμυρίων σὺν 

τοῖς ἵππεῦσιν ἀθροισθέντες ὑπεμένομεν τὴν ἔφοδον" 

ἐστρατήγει δὲ ὃ Ἀρσαχόμας. Καὶ ἐπειδὴ προσιόντας 

εἴδομεν αὐτοὺς, ἀντεπήγομεν προεπαφέντες τὸ ἱππικόν. 

Γενοµένης δὲ ἐπὶ πολὺ μάχης καρτερᾶς ἐνεδίδου ἤδη τὰ 
ο Ὃανκχο / ος ο... δν’ 
νο, [-ᾱ ια [-- Ἠωέτερα καὶ παρερρήγνυτο ἡ φάλαγξ, καὶ τέλος εἲς δύο 

πρ, ντ τ ῃ ον πα εη 2 διεκόπη τὸ Σκυθικὸν ἅπαν, καὶ τὸ μὲν ὑπέφευγεν οὗ 
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εἰίαπ 5ἱηιί]οπη 5ε 5 τοάδίάσγαί, αποᾶ ἀείοπάσιαι ἄς σοπ]α 
απαπίαπι οοπγεπίεβαί Πιῖπας Ρογί]α οΟΠΙΔΓΗΠΗ 65ο Α]α-ς 
πωπ1. Ῥπορίοι ἶδία 6/σο Βάε5 ΠΠΙ µαρίία, ραἱαίασαπε Μαςίτο 
ας Μάζα εορηαίης 6556. 

5», Ἐί Ίαπι, Ἰπααῖέ, Αάγιπιασμο, Ρραταίας 5ΠΠη ναί ἵο 
{6οππη 1π Ῥοβροτυπη , 5ἳ γο]ιθνῖς, Υοὶ παποια, οἱ ορις δέ, 
εἴ ἀποσγε γ]τβίηοπι. Ἠου Υετο, εί πιασίς φπἱάσπι γε]ίπα, αἲξ 
Α4ΥΤΠΙΟΟΗΗΕ, {6, σοηδαησιήποις ααἱ οἱ, Ραο]]απι ἀπορτο. 
51 οηίπῃ ἵπιη] θᾳ5 πομἰδοιπη Ίη ΒοδρογΙπῃ, οη]{ο Πο Ρ]ηγο5 
Γαεγῖπηης : 8ἱ Υθγο πχογθπι πημῖ αάάπσας, ππΠίοτΗΠῃ Ἰηδίας 
η] {αθηἱ5.. Ἠσρο [αοία δηπί, Αίήπο ἴ]ο απἱάθηι ἀἰδορρςί, 
ἰταβίία Μασοπία:, (παΠη ἀεάπορτοί, Μαζαα ας γ]γοῖπθ. 
ΑΙ Π]ε εο απἶάθπα ἀε ἵη Ῥ]απςίτο ἵρεαπι ἀπχ! : 411ΠΙ Ύογο 
ποχ Ιηργμ]ςςεί, εἩ Τη ΕΠΗ 6η ΗΠΑ. ἱππροδίέα (ραταγοταί αιι- 
ἴοπα αἰἴαπη η π1 οφ αἱέεπη, απ] 5ο δη πογο{Ηγ), 4πΙΠΗ Ίρςο απο 
απς Ιηβήαἱςςεί, πο ]απα Ἰαχία Μαο[ίη ρθίσοβαί, 5οᾷ γειςιις 
πιεάΙ[ογΓαπεα ἀε[εσίεῃς, πΏὶ ἀθχίτο Παμεγθί ΜΙΙΓΟΡΟΓΙΠΙ 
ηΟΠίες., τεζτεαία πίογροςῖία απ]οία ρπε]]α, ἰογίῖο ἀῑς Ἱίοι ος 
ΜασΒΙγαΠΙ τοσίοηο αἲ Βογίμας Ῥετοσίέ. Αίαπο ε(πς ΠΠ, 
απ ΠηΙ{ο οπήδ ραμ]]απι 5ἰείϊςδοί, ππογί(γ. 

σῦ.. Μασθηίες ΥεΓο Τῃ ΠπαπαΠΗ {παάθης ΜαζααΠι ΑΓΦά00- 

πια, Ἠαρο ΗΡΙ, ἴπαιξ, α ππε αἰἴαπη Ρ/ΟΠΗΙΒΒΙΠΙ. ΠΙΟ απίθΠι 

Δ4 {ΠροΓΔΙΠΗΣ 460 οΠδΡθείαπή ρετοι]ςο., οἱ ριαἶας ασυπίο,, 

Ῥερίπα, ἱπαπῖε Μασσπίες, αἰἴπηα πια α {6 [0616 : αποᾶ οηίπι 

Εναϊῖας. πμ! 6ογΙΠῃ ποπιίπθ, ασ» [οοῖ, ααὶς, ἱ4 ε[αςπιοάϊ 

εί, ας δἱ σα απ Ἠαβραί ἰπίκίτα πηθᾶ ἀθχίτα, αοᾷ γι]ηε- 

ταίαπα αΠ(παπάο Πάπα. φαπαγεπί οἱ Ώοπίσηο οπγαγοτ]{ Ἰα0ο0- 

ταηίθιη. ῬτοῖἨ τἰϊεπ]α Πο ποσα οσοΠιΙς, δἱ ο πι 

Ρενηιί5εῖ οἱ ᾳασαᾷ εἶας Πετί Ροΐθταί ἵπ ΠΠΗΠ σοσΗῇ, αὔ μας 

πιᾶΡΠΠΙ 6556 Ῥηίθμης, δἱ απα Ρα15 ποδίῖ π{ῇ]ο ααἰσΓααπι 

Ρυο ἴοίο 6οτροτε [εεεγῖί:  Ῥτο 56 οπίπη Γοοῖξ, 41Πῃ ρᾶ15 δἷε 

Τοπ. οοτροςί5, οπ] Ῥεπο ΓαοίΠΙ οδί. δἱο {πι Μασρπίες 

Ἰοσμίας οί οὔπῃ αροπίο 5[δί σταί]α5 ΑΓδασοπιᾶ. 

54, ΑάΥΤΠΙΔΕΠΗΣ Υεγο, απά [ες ηςίάΙῑς, ἵη ΒοδΡοΓΙΠΙ ΠΟΠ. 

Ίππα Ῥοτγοχ]{ (1απα οηπα Ἱπιροταραί αἀνοσαία5 ος Φαυγοπιᾶ- 

Π5, αριά 4105 γἰχογαί, Εαρίοίις }, 5οᾷ ΓαΥθΙ5ΙΙ5 ἵπ Ρα[γῖαπα 

Πισοπίῖ οοπηρατα{ο οχετοῖέα, Ἱγγαρίίοπεπι ρου πιοπίαπα [οοῖί 

ἵπ Βογίαπα. ΕΙ Ευλίοίας ποπ Πία πη]ίο Ρροςί ἴρ5θ ποππα 

γης, αἀάπσθης οπΊπος απ[άθιη 5αἱ Πππρεγὶ ἄΓῶΟΟΒ, ΑΙάΠΟΣ 

απ{θπη οἱ αυτοπιαίας ααχ]ῖατος ου/πδαιθ σεηοτῖς γὶοῖες 

πηΠ]επο». Οοπ]αποίἰς απίεπη οορίῖ Ἐαρίοίας αἴᾳαο Αάγτ- 

ππαζμ5. ποπαρίηία ΠΠ ]]ἷα απΡο εοηΠοῖεμαπί :. 4πογΙΠΗ [θγ- 

ΝΟ5 Υεγο (ΠαΠ1 1ρ56 4ποσιθ 

εκροδ[οπίς ραις Πα, αἱ ἀεάετῖπα Π]]5 ἵη ρο]]α απι οᾳ1ΐεε 

Πα ρατ5 Ιαεπ]αραίαγ εχ οᾳα15. 

ας θηρας ν]γοπίος ορηίαπι), ἠρίπια ΠΠ ΡΗΣ ΠΟΠ 

πηη]ίο ραποἴογας, οοπηρι{αξἶς απἰάθια οηΠ(ἴθας, Ἱπρείαπι 

60ΡΗΠΗ ΑΓΦ4ΟΟΠΙᾶ ἆπεθ εχεερίπηας : δἱ απ αἀπιογεπίος 

νΙάδγθιηας, οοπίτα 1195 οφυἰίαία Ργῖας οπηἱςδο ἀπχίπιις. 

Ου ήΠ1 αἷα [ου1ίου ρισπαίαπα οςδεί, Ίαπι σρᾷεγο ποςίτὶ, ΊάΠι 

Ρογτηπηρί Ρμα]αηχ, οἱ {απάθπη ἵπ ἆπας ρατίος 5οἶπα] 50Υ!]ια- 

ΤΗ οχεγοῖίης : αίᾳπε α[ίετα Ρατ ααϊάεπι 5ε ΡαράπεσΓθ, 



443 ΧΙΙ. ΤΟΞΛΡΙΣ Ἡ 

πάνυ σαφῶς ἠττημένον, αλλ) ἀναχώρησις ἐ ἐδόχει ἡ φυγή: ] 

οὐδὲ γὰρ οἵ Ἀλανοὶ ἐτόλμων ἐπὶ πολὺ διώκειν' τὸ δὲ | 

ἥμισυ, ὅπερ χαὶ εανοι περι Ἀλανοὶ καὶ 

Μάχλυες ἔχοτττον πανταχόβεν ἀφθόνως ἄν έντες τῶν 
, 

οἰστῶν καὶ ἄκον τίων. ὥστε παν ἐπονοῦντο μον οἳ } 

προς χαὶ Ίδη ών εντο οἳ πολλοὶ τὰ ὅπλα. 

Ἐν τούτοις ὃ δοδςι δΛ ογχάτης ς καὶ ὃ Μακέντης 

ο. ὄντες χα τρωντο ἤδη προχιγδυνεύοντες; ὁ 
ν μηβὸν ὁ Λογγάτης, ὁ Ἡ Μακέντης 

την κε φαλὴν καὶ Χοντ τῷ εἰς τὸν ὦμον" 

ες μὲν στυραχίῳ εἰς τὶ 

δὲ πελέχει εἲς τὴ 

ὅπερ αἰσθόμενος ὁ Ἀρσαχόμας, ἐ ἐν ἡμῖν τοῖς ἄλλοις ἃ ὢν, 

ἠγησάμενος, εἰ ἄπεισι καταλιπὼν τοὺς φίλους, 

ος. αλὼν τοὺς µύωπας τῷ ἵππῳ ἐμέοήσας σλαῦνε 

ὧν πολεµίων χοπίδα διηρµένος »ὥστε τοὺς Μάχλυας 
δν ς ν ν 7 

μηδὲ ὑποστῆναι τὸ ῥόθιον τοῦ θυμοῦ», ἀλλὰ διαιρεθέντες 
. ώς ον. σου» , Ἡ 

ἔδωκαν αὐτῷ. ο μυ Ὁ δὲ μι ἃ τοὺς 
οί 

ας ν 
ἐπὶ τὸν Ἀδ ορ μσν. καὶ πατάξας Ξ κοπίδι παρὰ τὸν 

αὐγένα µέ έχρι τῆς ζώνης διέτεµε. 

διελύθη τὸ 'Μαχλυϊκὸν ἅ 

πολὺ καὶ οἳ Ἕλλην 

ὑπαρχῆς ἡμεῖς καὶ 

/ ὶ 3 / 

ΤΠεσόντος δὲ ἐχείνου 
Ν Αλλα 4. 3 λ 

ἅπαν χαὶ τὸ Ἄλανιχον οὗ μετὰ 
ν . - Γά -. 

ὶ τούτοις: ὥστε ἐχρατοῦμεν 

ζλθομεν ἂν ἐπὶ 

2 

3 ἐπ ες 

επι 

τ 
γ κ ͵ 

πεξή πολὺ χτείνον-- 
5 .. 

τες, εἰ κ.Ἡ νὺξ τὸ ἔργον ἀφείλετο. Εὶς δὲ τὴν ἐπιοῦσαν 

ἵκέται παρὰ τῶν πολεμίων Ίκοντες ἐδέοντο φιλίαν 
» πας , ο 5 

οιεισθαι, Ῥοσπορανοὶ μὲν ὑποτελέσειν διπλάσιον τον 
δν Δ « ΄ / Αὶἱ ς / δ/ δασμὺν ὑπισχνούμενοι, Μάχλυες δὲ ὁμήρους δώσειν 
ἕφασαν, οἵ Ἀλανοὶ δὲ ἀντὶ 

’ « ιά 3 ο μ ο 

μῖν χειρώσασθαι ὑπέστησαν ἐχ πολλοῦ διεστῶτας. 

Ἐπὶ τούτοις ἐπείσθημεν, δόξαν πολὺ πρότερον Ἄρσα- 
: : 

χόμα καὶ Λογγάτῃ" καὶ ἐγένετο εἰρήνη ἐχείνων πρυτα- 
ἕκαστα. 

ω 2 /Δ Θες σ ὃ Δ 
της Ἔφοσου Εκεινης -νοιανοὺς 

οᾱ 

γευόντων 

Τοιαῦτα, ὢ Μνήσιππε, τολμῶσι ποιεῖν Σκύθαι ὑπὲρ 

τῶν φίλων. 
56. ΜΝΗΣ. Πάνυ τραγικὰ, ὦ Τοξ αρι; χαὶ μύθοις 

ὅμοιι. Καὶ ἴλεως μὲν ὅ ἀκινάχης καὶ ὃ ἄνεμος εἴεν, 

οὓς ὤμοσας" εἰ γοῦν τις ἀπιστοίη αὐτοῖς, οὐ πάνυ µεμ- 

πτὸς εἶναι δόξειεν ἄν. 

ΤΟΞ. Ἀλλ' ὅρα, ὢ γενναῖε, μὴ φθόνος ὑμῶν ἡ 
ἀπιστία τν πλὴν οὐκ ἐμὲ ἀποτρέψεις ἀπιστῶν καὶ ἄλλα 

τοιαῦτα εἰπεῖν ἃ οἶδα ὑπὸ Σκνθῶν Ὑθνόμενα, 

ΜΝΗΣ. ΜΗ μακρὰ | µόνον, ὢ ἄριστε, μηδὲ οὕτως 

ἀφέτοις Κβώμενος τοῖς λόγοις: ὥς νῦν γε ἄνω καὶ κάτω 

τὴν Σχυθίαν καὶ τὴν Μαχλυανὴν διαθέων γαὶ εἲς τὸν 

Ῥόσπορον ἀπιὼν, ε εἶτ' ἐπανιὼν πάνυ µου κατεχρήσω τῇ 

σιωπῇ. 

ως Πειστέον χαὶ ταῦτα σοι νομοθετοῦντι χαὶ 
δν 
διὰ βραχέων λεκτέον, μὴ καὶ κάµῃς ἡμῖν τῇ ἀχοῃ συµ- 

περινοστῶν. 
57. Μαλλον δ- ἄχουσον, ἐμοὶ αὐτῷ οἷα φίλος, Σισίν- 

γης τοὔνομα, ὑπηρέτησεν' ὅτε γὰρ Ἀθήναζε ἀπήειν 
οἴκοθεν ἐπιθυμία π παιδείαις τῆς Ἑλληνικῆς, κατέπλευσα 

ἐς Ἄμας στριν τὴν Ποντυοή ν: ἐν προσόολῃ δέ ἐστι τοῖς 
ν. 

ἀπὸ Σχυθίας πλέουσιν οὗ πολὺ τῆς Καράμθεως απέ- 
7θυσα ἡ πόλις" ὃξ ὁ Σι ἀήννης ἕ Ειπετο ὁ ταῖρος ἐκ παιδὸς 

ΦΙΛΙΑ. 556 --- δ7. (11, οσο, σσι) 

ΠΟΠ Ί]α απίάσμα αρετίε γἱεία, δοᾷ τούρδδις Π]α [ασα γάσμα- 
{απ αππα πεσε Α]απῖ ΠΗΓΗ Ροζξοπυί ]ος αι σγοηί : 

ἰί6ΓαΠΙ Ύ6Γο ραγίοπα, θαπάεππ(αο ΠΙΙΠΟΓΘΙΗ, οἴνομπηνοηία πι 

Α]απὶ οί Μασμιγες οράεραπί απάίααθ, Ἱπᾶσηα. ΦασΙ{αγΗπη 

Ἱαοπ]ογαπι(ας γἱ ἱπιπηῖςσδα : τα]άε Ἱίασπα Ἰαῦογανο ποβίγί 

ααἲ Ἱία οοπο]αδί ἰοπεγοηίαγ, ]απ]416 πη]{ αππηα ῥγο]ίεστο, 
5ο. Ἐοτίο [ογηπα ἵπ μῇ5 ογαπῖ Τοποἱαίες αἰαμο Ἠασρη- 

ἴο5, ἱαπιαπο νυ]ησναἳ, παπα Ρε 5ε ρογ]ου]ῖς ομ{η[Ιςκρη!, 

Ἰαδίῖ5 ουαδρίάο Ίπια Τιοποἱαίος ἵπ. Πο, Μασθηίΐες απίθιι 

5οεῇ εαρι{ δἱ Παδία ΠΠΊΕΡΗΠΙ. Ω10 εοπιροτίο ΑΓξαζοπιας, 

συ Ιπίοτ Πο5 γε]αιος γοιςατοία, ἹπάΙσηπτη(ιο ταίας ἱ 

το]ἱο(ῖς απηῖοῖς αβ]τοί, αἀπιοβῖς οσο οασατίρας οἱ 5αΏ]αίο. 

6Ἰαπποτο, Ρος Ποδίαος Ιπίομίαίο σ]αάϊο Ιποαιγο οᾳπ]ίαί, αἱ 

γα] ΠππρείαΠα 1 ας αΠΙΠΙΟΣΗΠΗ ΜασἩ]γος ΠΟΠ κας Ιπργεηί, 5ο 

ἀῑν]ςί Γαου]ίαΓεῦα ΠΠ (γαηδοιπαἶ ἀατοπί,  Αί Π]ε τουαρογαῖἲς 

απηϊοῖς, Ἰονίαίας αἱ αοζιγγεγεη{ 6Ρί6ΓΟ5 9ΠΊΠΕς, Ἱγε ΤΓ 

ΑΔ ντηιασ Παπ, ΘΗΠΠ(Π6 Ιπαραςίο αἆ οουγ{ζθηη β]αά1ο αἆ {ΟΠΠ 

πδαπο ἀῑνίά.  Ἠ]ο γετο οαἀσπία, φπἱσπυ]ά εταί! Μασλμίγπα, 

ηθήιο Ἱία πηπ]ίο Ῥοί Αἰαπῖ αποσιο ἀπ ασιαπί, εἰ ρο5ί ος 

εαπα Οτο. Βΐο 4θ ΠΟΥΟ ΠΟ 51ΡΕΙΊΟΓες., Ρογ5δομ{ηγ] Π]ος 

αππρῆας. οἱ ο κυτί 6ΓαΠΊΗ5, Πϊδί πον ορια5 Ιπίογορρίςςεί. 

ΡοΣίν]άϊα 5αρρ]ίσυς αὐ. Ποδίίρης νοπ]απί απηοϊαπα 560Η 1 

Πον1ρείοπίε», Ῥοπροτγαπί ἀπρ]άπη ρεμά οτε (πρ ίαπα ΡοΙΙΟΙΗ, 

Μασμ]γος ἆατο οὐδῖάες ραταί1Σ Α]απὶ Υοτο Ῥτο ἰδία Ιηγαδίοπο 

ΞΙΠ4ἶαΠΟς, ἃ Ίοησο ἴπάς {6ιπροτα α πορῖς ἀςδιάσπίος, Τη Ρο- 

{οδίαίεπη ποδίταπη 5ο τεύασίηγος τουρίοραπί.  Ἠϊς σοπάΠ1ο- 

π]ρας ρογ5ιαςεΓί ποβίς ρᾶςδῖ 5ΙΠΊΗ5, απ ΡΕΙΠΙΟ ΟΠΗΠΠΗΠΗ 

Πα νίκαπη ο5ςθί Αγ5ασΟΠΙΩ5 οἱ Τιοπο0ιαί1, οἱ 1ροῖς ἱτασίαπβδας 

υΠΙΥΕΥΣΗΗ πορβοίαπα, Ῥαχ [ασία ο51. 

Τα]ία, ἨΠποδίρρε, αάεηί [α0θΓ Ῥγο απηϊοῖς ΒΟΥ1]μο. 

56. ΜΝΕΡ. ΟπΙΠΙΠΟ (τασῖσα, Τοχατί, αἱ (αὐι]ῖς ςΙποϊ]ία, 

Αίαιο ἰσηοξσαί πμί Αοίπασος ας Ὑαπίας Ρος αππος τας : 

5ἱ απῖς ομίπη Πάθη Ἡς περεί, ΠΟΠ γα]άε τιάσαίας ΓΕΡΤΕΠΕΙ- 

ἀεπάις. 

ΤΟΝ. Οπῖῃ νίἀς, 56Π6ΓΟ56, Ἠ6 Ιηγ]άϊα δέ α]]α γοδίτα 
ογθάσπαϊ οαποία[ίο.. Ὑθγπιίαππεη Ποπ ἀοίεγγηθνῖς Π16 Πθ- 
σαπᾶα Πά6, «ποπηίπας αἰία ποπ 4ε Ἠου 6επεΓα ἀῑσαπι, 
αυ [αοία α ΒΟγΙΗΙ5 ποτ]. 

ΜΝΕΣ. Μοάο πο Ίοηρο πἰπαϊς, γἰτ ορίἴπια, πες Πα 5ο]α11ς 

πδης 6ΓΠΙΟΠΙΡΗΚ, αἱ ΠΙοςο 54Υ5ΙΠΙ 4δογδπῃ Β6Υ {Πίαπα ΝΠα- 

ομ]γαπδπ(θ ΡΕτΟΙΤΤΘΠΣ, εἰ αΡίεῃς ἵπ Ῥοδρογαπῃ ΤοβΙϱῃς- 

απο ἀοϊπάς, πΠθο οπηηίπο 5ΗΠεπίῖο αΏηδιας 65. 

ΤΟΝ. Οβε(ποπάπα Ίας 4ποαπθ η το οδί ΕΠβί Ἱερῖς]ᾶ- 

1οϊ, ας ἀἴοσπάσπα Ὀτονίίου, πο [αροτῖς, δἱ ατίθας οΏεί- 

ΤΑΓΟ ΠΟΡΙΞΟΜΠΙ 6064Γ6. 

57. Ῥοΐμ5 απάῖ, σπα; πηῖ 1ρ5ῖ απαίσια5, βδίηπες ποπι]ηε, 

να η (ου. ΟΠΗ οπίπῃ Αἴμεπᾶς 40Π10 Ῥτοβοῖςοσγον τας 

ἀἰκοίριπα. οπρϊάΠαία, ἵπ Ῥοπίίσαπι Απιαδίτίη πανἰρανί : 

ορροτίππο απ{οπα ορ]οσία οί 6 Βογίμία πανὶραπίῖρας Ἠαο 

ας ΟαγαπΒῖ ΠΟ. πη]απα. ἀῑδίαῃς.  Βεαποαξας Ώ]ε οἱ» 

5ἶΠπος, Ἠπειι5 ἃ Ῥήθτο Ἰπάε 5οζα]ῖς. Νο5 6ιϱο ἀθγειςοΓῖο 



(1; 5ο» -- 56ν) ΧΠ]. ΤΟΧΛΒΙΣ 5ετπ 

ὤγ. 'Ἠμεῖς μὲν οὖν χαταγωγήν τινα ἐπὶ τῷ λιµένι 
σχεψάµενοι κἀκ τοῦ πλοίου εἰς αὐτὴν μετασκευασάµε- 

γοι ἠγοράζομεν, « οὐδὲν πονηρὸν ὑφορώμενοι" ἐν τοσούτι τῷ 

δὲ χλῶπές τινες ἀνασπάσαντες τὸ ἀλεϊστρον, ἐχφέ ἔρουσιν 

ἅπαντα, ὡς μηδὲ τὰ εἲς ἐκείνην τὴν ἡμέραν διαρκέσοντα 

χαταλιπεῖν. Ἐπανελθόντες οὖν οἴκαδε καὶ τὸ Ἰεγονὸς 

µαθόντες δικάζεσθαι | μὲν τοῖς γείτοσι πολλοϊς οὔσιν ἢ τῷ 

ξένῳ οὐκ ἐδοκιμάζομεν, δεδιότες μὴ συχοφάνταιδόξωµεν 

τοῖς πολλοις λέγοντες ς, ὡς ὑφείλετο ἡ σση τις δαρεικοὺς 

τετρακοσίους χαὶ ἐσθῆτα πολλὴν καὶ δἀάπιδάς τινας καὶ 

πᾶλλα πόσα εἴχομεν. 

58. Ἐσκοπούμεθα δὲ περὶ τῶν παρόντων ὅ τι πρᾶ- 

ἔομεν, ἅποροι παντάπασιν ἐν τῇ ἀλλοδαπῃ Ἰενόμενοι: 

χαμοὶ μὲν ἐδόχει ὡς εἴχον αὐτοῦ παραθύσαντα ἐ ἐς τὴν 

πλευρὰν τὸν ἀκινάκην ἀπελθεῖν τοῦ βίου ος. ἀγεννές 

τι ὑποστῆναι λιμῷ ἢ δίψει πιεσθέντα., ὃ δὲ Σισίννης 

πο ας χαὶ ἵχέτευε μηδὲν τοιοῦτον ποιεῖν' αὐτὸς 

Υὰρ ἐπινοήσειν ὅθεν ἔξομεν ἵκανῶς τὰς προφάς. Καὶ 

τότε μὲ ἓν ξύλα ἐκ τοῦ λιμένος παρεχόµισε καὶ Ίχεν 

“Εωθεν δὲ πε- 

οιιὼν κατὰ τὴν ἀγορὰν. εἶδε πομπήν τινα, ὣς ἔφην γεν- 

ναίων καὶ καλῶν νεανίσκων" μονομαχεῖν δὲ οὗτοι ἐπὶ 

μισθῷ ἀνδρολογηθέντες εἲς τρίτην ἡμέραν δολ, 

σθαι ἔμελλον. ἸΚαὶ δὴ τὸ πᾶν ὡς εἶχεν ἅμφ αὐτοὺς 

πυθόµενος , ἐλθὼν ὡς ἐμὲ, Μηκέτι, ὠ Τσξαρι, ἔφη, πές 

γητα σεαυτὸν λέγε, εἰς γὰρ τρίτην ἡμέραν πλούσιόν σε 

ἀποφανὺ. 

59. Ταῦτα εἶπε, καὶ πονηρῶς τὸ μεταξὺ ἀποζήσαν- 

τες, ἐνστάσης ἤδη τῆς θέας ἐθεώμεθα καὶ αὐτοί- παρα 

λαθὼν γάρ µε ὣς ἐπὶ τερπνόν πι καὶ παράδοξον θέαμα 

τῶν Ἑλληνικὸν ἄγει εἰς τὸ θέατρον», χαὶ χαθίσαντες 

ἑωρῶμε εν τὸ μὲν πρῶτον θηρία καταχοντιζόµενα καὶ 

ὑπὸ χυνῶν διωκόµενα καὶ ἐπ ἀνθρώπους δεδεµένους 

ἀφιέμενα κακούργους τινὰς» ὡς εἰκάζομεν. Επεὶ δὲ 

εἰσΏλθον οἳ μονομάχοι χαί τινα παραγαγὼν ὃ κἩρυξ 

εὐμεγέθη γεαγίσχον εἶπεν, ὅστις ἂν ἐθέλῃ τούτῳ μονο- 

μαχῆσαι, ἴχειν εἰς τὸ μέσον δραχμὰς ληψόμενον μυρίας 

μισθον τῆς μάχης, ἑ παρα ὁ ἐξανίσταται ὁ Σισίννης καὶ 

καταπηδήσας ὑπέστη μαχεῖσθαι καὶ τὰ ὅπλα ἢ ἦτει, χαὶ 

τὸν μισθὸν λαθὼν τὰς μυρίας ἐμοὶ φε έρων ἐνεχείρισε» 

καὶ, Εἰ μὲν κρατήσαιμε, ὠ Ῥόξαρι, εἶπεν, ἅμα ἄπιμεν 

ἔχοντες τὰ ἀρκοῦντα, ἣν δὲ πέσω, θάψας µε ὑποχώρει 

ὀπίσω ἐς Σχύθας. 

60. Ἐγδι μὲν ἐπὶ τούτοις ἐκώχυον. Ὁ δὲ λαθὼν 

τὰ ὅπλα τὰ μὲν ἄλλα περιεδήσατο, τὸ κράνος ὁ δὲ οὐκ ἐπέ-- 

θηκεν ἀλλ ἀπὸ γυμνῆς τῆς χεφαλῆς καταστὰς ἐμάγετο" 

καὶ τὸ μὲν πρῶτον τιτρώσχεται αὐτὸς καμπύλῳ τῷ 

ξίφει ὑποτμηθεὶς τὴν γνύαν, ὥστε αἷμα ἔρρει πολύ: 

ἐγὼ δὲ προττεθνήκειν ἤδη τῷ δέει" θρασύτερον δὲ ἐπι- 

φερόµενον τηρήσας ςὺν ἀντίπαλον παίει εἰς τὸ στέρνον 

καὶ δυήλασεν, ὥστε αὐτίχα ἐπεπτώχει πρὸ τοῖν ποδοῖν 

αὐτοῦ: ὁ δὲ κάµνων καὶ αὐτὸς ἀπὸ τοῦ τραύματος 

ἐπεκάθιζε τῷ ο , καὶ ἄν δεν ἄφΊκεν αὐτὸν ἡ 

ἡμῖν ἀπὸ τοῦ μισθοῦ ἐπισιτισάμενος. 

ΑΜΤΙΟΙΤΙΑ. 5ς --- 60. 449 

αᾱ ρονίαπα απωδίο, ατοπα]Ιδᾳαε 46 παν1 ἵπ Π]ᾶ {παης]α- 

5. ηΙ]] πια! 5αςρίσα{ἰ, 1 ΓΟΓΗΠΑ ΡΓοάΙΠΠ5.  Ππίθγθα γογο 

{1165 απἱάαπα οἸααςίτῖς ἀοίνασίίς οπηπία ο[εγαηί, π{ που 

ἱαπίαπη τοἠπαπετοπί, «παπίσηι ἵπ Π]απη πορῖς ἀἴθπα 5η {[ῖ- 

εοτοί.. ΏοιηΠῃ οἱ5ο τογογςίῖς, Ιπία]]εσίο αιῖά [άοίπα εσδοί, 

ἵπ 115 γοσατο γνἰοῖπος, αἱ πππ]Ι οβ5οηί, απί Ποδρίίση, 

ΠΟΠ ρ]αση]ξ, γεν]5 ης βγοορµαπία» ρ]είδαπο γάσγοης, 5ἳ 

ἀἴσθνθιπας αὈς[α]ίς5ο πορῖς αμαπεπα Ώαγίους απαάΠηδεΠίο5, 

6{ Υοδίεπι πλπ]ίαπα, οἱ 5ἰτασα]α απσράαπα, εἰ σπα; Παριθγᾶ- 

πΙΙΣ γεια. 

58. Πο]βαεγαβαπα5 απίεπῃ 4ς ργαδθη{ῖ εοπά{ήοπε ποδίτα, 

απῖά απογεπΙἩ5, Ίπορος οπΙΠΙαΠα ΤΘΓΙΠΙ Τη τορίοπε ρογεσιῖηα 

{ποΗ... Ἆο πηηί απἰάθπα γιάσβαίας, αἱ Παῦεβαπα, ο γοςί]ᾳίο 

αζασίο 1 Ἰαΐας αοἶπασο ἆ6 γ]ία αβίτα Ργία5, απαπι μηπηῖ]θ 

σἱεαπαΠα {απο απί 511 εαὐϊσοηίε αἀπηξίθγεπα : αἲ ΡΙΡΙΠΠΕΡ 

οὐΠδο]αΏ5 πιο 5ρρ]ίσαβαί, πο απ]ά ἴα]ε [α6θΥοΠΙ : 5ε ᾳπἱρρθ 

οχοοσι(αίαναπα. αλαιῖά, ἀἰσεραί, απᾶθ απαηίαπι αἆ Υἱοίαη 

φαεΐ5 ο5δεί Ιαβοδηας. Ας απ απἱάσια Ἰίσπα 4ο Ρροπα 

Ῥα]α]ανίέ, νοπ]ίαιο σοπηρατα(ἶ 46 πιετοεᾶο οἱρῖς. ΑΙίθιο 

νοιο ΠπαΠο ἵπ. [ογο οἴγομπαίθης γῖάεί Ῥοπαραία, αἱ ἀῑεεραί, 

{ου ΗΠΗ οἱ Ποηοδία 5ρεοἰθ[αγεπτη : Ὠἱ απ{οπ Ρεουπία αοίο- 

γαι{ ρ]αδίαίονος, ἵπ {ου απη ἀῑθπη ἀερισπα(ατῖ οιαΏ{. Φ8Πι- 

απθ ομηπία ἆς ΠΠῖ5 α{ῖ 5ο Ἰαμογθηί ρογεοπίαία5, γεπί! α4 π1α, 

αἱ, Να απιρας, Ἱπαπῖί, ΡαπρεΓοπη {6, Τοχαί, ἀἰσΙίο : ἴ6ι- 

{10 οπῖπι αριίπο ἀῑς ἁῑν[ίοια {ο τοάἆαπι. 

59, Ἠωο ἀῑκίί. Αίαπο ὥστο Ἱπίοτ]εείο ἴδπρους γα 

(οἱογαπίος, Ιπδίαπία Ια11 ερεοίασι]ο, δροοίαπλ5 1ρ5ῖ αποΠιθ: 

ΠΑΠΑ 116 θίίαια αβδηπηίαπα. γοιαί αἆ Ἱπουπάιππι (πο άαπι 

ποΥππΊ(πε 5Ρος{αοπί παπα οχ ἀγαΟΟΡΗΠΗ ΡΕΠΕΓΘ, ἀποῖί ἵῃ {πθα- 

παπι. ἆαππαπε βροσίαπηας απδἰἀθπίος, ΡΙΙΠιο Ώεσίία5 Ιαου](ς 

οοπβοἳ, οἱ οχαρἰίαν οαπίβιας, εί ἵπ Υἱποίο5 αποβάαπα Ποπηίηος, 

πηα]θβςοΣ, αἱ οοπη/ἰοίεραηας, πμ. Πηρυεςςί5 απ{οπη ρ]α[α- 

{ονίθα5, παπα Ῥγοσθγτη αποπάαπη {άγοποπη Ρργοάμέθης Ργῶσο 

οἀϊσσιοί, ααὶ οὔπη Ίου Ῥασπατο γααί, Ῥτορτεάθισίαν {π 

πηράἴσπα, Ῥσηῦ Ργε(ἵππη αοοθρίατας ἀγαζμπιας ἀεοῖες Πλ]: 

Πο 5ηγοῖ{ ΦΙΙΠΠΟΣ, ασ Ύπαπι ἀρειμίςκεί, ριρπαίαΓΠ 5ε 

τοοῖρῖέ, ατηλα ροδοῖξ, εξ ππατοθάσπη ἀοοθρίαπα, ἀθοῖος πηῖ]ε 

ἀνασβπηας», αἆ πι [ου{, ἵῃ τησπῖς τηϊηἱ {γαα1ί τας, δἱ απἶάεια, 

Ἰπαπ]έ, νίσστο, Τοχαν!, ππυ] αρθίρίηας, Μαβἰτανϊ αιιοᾷ βαϊ5 

οδίς αἷπ. νουο οροϊάσνο, πιθ δερι]ίο αἆ Ρογίμας. γεγετίετθ. 

60. Δά Ίπος ΡΙογαβαπα οααἰάεπη. Ὑθγαα Π]ο αὐπηῖς οµΡΙΐ5, 

το]ῖ(πα ἱπάι]ξ, βα1εαηα Υεγο ποΠ Ἱπιροδη(έ, 5εᾷ ΠΙΟ εαρίίε 

οοηβίδίεης. Ρισμαναί. Λο Ῥιήπιο απἰάοπι γυ]πεναίς 1ρ56, 

οπτγαίο ομΏβα 5οσῖδας Ροριίοπα, 5αησαῖς αἱ οορίοξι5 Ρτο- 

Πιογοί; οσο Ρις» πηθία ρῶπε ἀπί6 ΠΙΟΓΗΙΙ5 6Γ8ΠΙ. Αί Π]ε ο- 

«ργναΠς Ἰη[εγθηίσιη 56 αἀασῖας αἆγοιδαγῖπη., Ρ6γ6ΡΣΙΠΙ ημας 

Ρεσίας παηκαδ]αῖέ, αἱ ίαἴπα απίε Ροά6ς Π]ίας εοποϊἀορεί : 

Πιο αιίοια Γο555 οἱ {ρ5ε πα]πετε, ἰηϊάεραί ππογίπο : εἰ ραῦΠΙΡ 

αφοτας, απῖη ἱρδαη 4ποἄε απἰπηᾶ τοἨπαεγεῖ. Αί αΕΟΠΙΓΕΠΒ 

ψυχή: αλλ ἐ ἐγὼ προσδραμὼν ἀνέστησα καὶ παρεµυθη- | οµϱο εχοϊανί ἐὴ εἰ εοηβο]αίας 5Ηπῃ : οἱ ααπῃ Ίαπη ῥγΟ τ]- 
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᾿Ἐπεὶ δὲ ἀφεῖτο ἤδη νενικηκὼς, ἀράμενος 

αὐτὸν ἐκόμισα εἰς τὴν οἰχίαν" καὶ ἐπὶ πολὺ θεραπευθεὶς 

ἐπέζησε μὲν καὶ ἐστι μέχρι νῦν ἐν Σκύθαις γήµας τὴν 

ἐμὴν ἀδελφὴν, χωλὸς δέ ἐστιν ὅμως ἀπὸ τοῦ τραύμα- 

τος. Τοῦτο, ὠ Μνήσιππε, οὐχ ἐν Μάχλυσιν οὐδὲ ἐν 

Ἁλανία ἐ ἐγένετο, ὡς ἆμάρτυρον εἶναι καὶ ἀπιστεῖσθαι, 
ἀλλὰ πολλοὶ πάρεισιν ᾽Αμαστριανῶν μεμνημένοι τῆς 

μάχης τοῦ Σισίννου. 
61. Πέμπτον ἔτι σοι τὸ ας ἔργον διηγησάµε- 

ἙἨχέ ποτε οὗτος ὁ Ἀθαύχας εἰς τὴν 

Βορυσθενιτῶν πόλιν ἔπα Ἰόμενος καὶ Ἰυναῖκα, Ἶς ἤρα 

μάλιστα» καὶ παιδία δύο: τὸ μὲν ἐπιμαστίδιον ἄρρεν, 
τὸ δὲ ἕτερον κόρη ἔπτ έτις ἦν" συναπεδήµει δὲ καὶ ἑταῖ- 

ρος αὐτοῦ Γυνδάνης, οὗτος μὲν καὶ νοσῶν ἀπὸ τραύ- 
µατος. ὃ ἐτέτρωτο χατὰ τὴν ὁδὸν ὑπὸ ληστῶν ἐ ἐπιπεσόν- 

των σφίσι; διαμαχόμενος γὰρ πρὸς αὐτοὺς ἐλαύνεται 
εἰς τὸν μηρὸν, ὥστε οὐδὲ ἑστάναι ἐδύνατο ὑπὸ τῆς 

ὀδύνης. Νύχτωρ ὃ δὲ καθευδόντων --- ἔτυχον δὲ ἐν ὑπερ- 
ῴῳ τινὶ οἰκοῦντες --- πυρχαϊὰ µεγάλη ἐξανίσταται καὶ 
πάντα περιεχλείετο χαὶ περιεῖχεν ἡ φλὸξ ἁπανταχόθεν 
τὴν οἰχίαν" ἐνταῦθα δὴ ἀνεγρόμενος ὃ Ἀθαύχας κατα- 
λιπὼν τὰ παιδία Χλανθμυριζόμενα χαὶ τὴν γυναῖχα 

ἐκκρεμαμένην Αποσεισάµενος χαὶ σώζειν αὐτὴν παρα- 

κελευσάμενος, ἀράμενος τὸν ἕταῖρον κατῆλθε χαὶ 

ἔφθη διεχπαίσας καθ) ὃ -μηδέπω τελέως ἀπεχέχαυτο 

ὑπὸ τοῦ πυρός ἡ γυνὴ δὲ φέ ἔρουσα τὸ βρέφος εἴπετο 

ἀχολουθεῖν χελεύσασα καὶ τὴν κόρην, ἡ δὲ ἡμέφλεχτος 

ἀφεῖσα τὸ παιδίον ἐκ τῆς ἀγχάλης μόλις διεπήδησε 

τὴν φλόγα χαὶ ἡ παῖς σὺν αὐτῇ, παρὰ μικρὸν ἐλθοῦσα 

χάχείνη ἀποθανεῖν. Καὶ ἐπε ιδὴ ὠνείδισέ στο ὕστ ερον 

τὸν Ἀέαύχαν, διότι προδοὺς τὰ τέχνα καὶ τὴν ̓Ίνναϊκα 

ὃ δὲ Γυνδάνην ἐξεκόμισεν, Ἀλλὰ παῖδας μὲν, ἔφην καὶ 

, 
ζαμην. 

; 
γος πανσοµ.αι. 

ϱ ὁξ 

Ἡ ΦΙΛΙΑ. 6ἱ -- 62. 

αὖθις ποιησασθαί | μοι ῥᾷδιον καὶ ἄδηλον εἰ ἀγαθοὶ ἔ ἔσον- | 

ται οὗτοι, φίλον δὲ οὐκ ἂν εὕροιμι ἄλλον ἐν πολλῷ 

χβόνῳ τοιοῦτον οἷος Γυνδάνης ἐστὶ πεῖράν µοι πολλὴν 

ο. εὐνοίας παρεσγημένος. 

2. Ενρηκα, : ὦ Μνήσιππε, ἀπὸ πολλῶν πέντε τού- 

τους οσα Ἠδη δὲ καιρὸς, ἂν εἴη κεκρί- 

σθαι ὅπότ τερον ἡμῶν ἢ τὴν Ἰλῶτταν ἢ Ἄ τὴν δεξιὰν ἆπο-- 

τετμΏσθαι δέοι. Τίς οὖν ὃ δικάσων ἐστίν., 

ΜΝΗΣ. Οὐδὲ εἷς' οὐ γὰρ ἐκαθίσαμέν τινα δικαστὴν 

τοῦ λόχου. Ἀλλλ’ οἴσθα ὃ δράσομεν; ἐπειδὴ νῦν ἄσχοπα 

τετοξεύχκαµεν, αὖθις ἑλόμενοι διαντητὴν ἄλλους ἐπ᾽ 

ἐκείνῳ εἴπωμεν που εἶτα ὃς ἂν ἅττων Ὑένηται, | 

ἀποτετμήσεται τότε ἢ ἐγὼ τὴν Πλοτεανλὴ Ὦ σὺ τὴν δε- 

ξιάν. Ἡ τοῦτο μὲν ἄγροικον, ἐπεὶ δὲ καὶ σὺ φιλίαν 

ἐπαινεῖν ἔδοξ τας, ἐγὼ δὲ οὐδὲν ἄλλο ἡγοῦμαι ἀνθρώ- 

ποις εἶναι τούτου ατῆμα ἄμεινον κάλλιον, τί οὐχ 

χαὶ ἡμεῖς συνθέµενοι πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς φίλοι τε αὖ- 

τόθεν εἶναι καὶ εἰσαεὶ ἔσεσθαι ἀγαπῶμεν ἄμφω νικήσαν- 

τες, τὰ μέγιστα ἆθλα προσλαθόντ ες, ἀντὶ μιᾶς Ἰλώττης 

καὶ μιᾶς δεξιᾶς Σύο ἑκάτεροςέ ἐπικτησάμενοι καὶ προ ἔτι 

γε καὶ ὀφθαλμοὺς τέξταρας χαὶ πόδας τέτταρας καὶ 

ὅλως θιπλᾶ πάντα; τοιοῦτόν τι γάρ ἐστι συνελθόντες 

(11: σος - 666) 

εἴοτο ἀἰπίσγείαν, 5 Ῥ]αίαπ απο . Ῥογίανί οσα, Ἠϊς 

αἷα ουγαίς, γἰχϊί 1] απἰάσπα, οἱ θδί ΠυΠΟ πα. Πιο 1ῃ 50Υ- 
Ες, 4ποίᾶ 8ΟΓΟΓΕ πηθᾶ, οἸαιάὴ5 {άΠΊΟΗ ος νπ]ηενο. ος, 
ΜΠΕΣΙΡΡΕ, πΟΠ Ἱπίου Ἠασμ]γες πε(αε Τη Αἰαπία [αοίυπη ος: 
αἱ {ο5ἶρη5 σατεαί εἰ Πάε5 ΠΠ απθαί ποσανῖ; 5εά ππα]ῇ αάναπε 
ΑπιαΣἰπίαποτπα, αὶ πποππογαηί ράρηα; ΦΙδιηπίς. 

οἱ. Οπἱπίαπα ΠΡὶ αά πο ΑΡαπσμα [αοἵπας απ ΠΠη Παστα- 

γοτο, ἀεδίπαπι.  Ὑοπίί αποπάαπα Πίο ΑΡαπομας 1π Βοιγ- 

5Ηιοηί{αγα πα Ι1ΏΘΠΙ, ἨαΡΘΠ5 56ΟΙΙΠΙ ΠΧΟΓΟΠΙ, (Παπ πβαχῖπιο 

αππατοί, οἱ μεγος ἀποδ; α]ίοι Ιαείοης αἆμαο ρου ογαξ, αἷ- 

6υὰ απ{ΘΠ1 5ορίθΠῃ 4ΠΠΟΓΙΙΗ Ρθ]]α..  Ῥοσῖας ρογορηΙπαΓἰοπίς 

απιΐσιι5 Πας ἀγΠάαΠο5, Πίο απἰάθπα σου οἵαπι α ΥΠΙΠεα, 

απο Ῥεγοιςδης ογαί ἵπ νία αἃ Ιαἰγοηίβις Ἱπρείαπη ἵΠ. 1ρ505. 

Γαοϊοπίβις : ἆππα οπίπα οοπίτα Ίος τθριρπαί, [οπία 111 {8- 

πηῦς, αί ηθ Ιηβίςίθγα φπ]άθπη ργ ἆο]οΓ6 Ῥοδ5εί. Νοσία απίθη 

ἀουππϊεηίριις 1] ({οτία {ογίππα επΊπα 1η 5ΞΠΡΓΕΙΙα οοΠ{]εσιᾶ- 

Ποπε ἀεγειδαβαπ{γ) ΙπορπάΙαπῃ οσ{{ΗΥ ΠΙάασΏΠΙ; οἰαιιδα ογαηΕ 

οἴτοιπα οπηπία, οἰγοιπιάεάεταί, ἀοππππα απάί(αα ΠαΠΙΠΙα. 

Ηϊο ο/δο οχοϊαίας ΑΡαασμας, τε]οῖς Ιετίς Ρ]οναπίρας, 

απη ἀεπιογ]ςδαί Ιπ]ογοηίθη 5101 ΠχογΟΠ1, ἱρδαπαε φαλα1 

50 οοης]θγο ]ηβδίςδοί, 5β]αίο ἵπ ἨΠπθγος απιίσο, ἆ6- 

φοθηΠ.. Εί εγαδῖί οΓΙΠΊΡΕΗΣ οα ρατίθ, απά ΠΟΠάΗΜΠΗ ρ]απθ 

ἴσηο Ἰηγα]οσορηίο αγοεραίαγ.. Μα]ἱογ απίεπα ΤΠ[αΠ{ΟΠΙ σ6Γ6Πς. 

φοηιία ο5ί, 5η 56 /η55α Ραθ]]α : αἴᾳιο Ίρδα δοηϊας{η]αία 

Ἰπ[απίθπα ον π]ηῖς Ρᾶςδα ἀθο]άθτο, τὶκ ΠαΠΙΠΙΠΠΑ ἰγαηδιηί, 

αἱ Ρο5ί Παπ ριθ]]α, ἵπ ργα5δη{ἴςδΙπλΙΠη Ίρξα 4ποφαθ πιογῖ5 

Ροπίζπ]απα αἀάπεία. ΕΙ απ] ροδίθα ορ/ίοσγεί ααα]ς ΑΡαι- 

ενα”, αποᾶ ρτοά]ῖς Πουῖς αἴ(αο αχογο εχρογίαδςεί γπάα- 

ΠοΠΙ, Ύοθγπα, ἰπαέ, Ἰῃθιος ἀεπιο άπῶγθγο ΙΙ [016 

οδί, αἴᾳαο Ἱποστίππα, Ῥομίπε Εὶ Γααῖ θἶπίς ἁαπιίσμα απίεΠα 

ΤΟΠ ἴΘΠΊΘΓΕ ΙΠΥΘΠΟΤΟ αἰἴαπα, {αιοπι απἱάθπα, αα1ῖς οδί ἄγη- 

ἄαπος, αἱ ππσ]ία πημῖ Ρεπεγο]επίία: εχρεηπιθηία ργοβί]- 

τετ. 

65. Ὠϊκί, Μποείρρο, ἆα πηᾶβΠο ἨΠΠΙΘΙΟ απίπ(αε Ιςίῖς 

ἀορνοπη[ΐς. απ ἴοπηρις Γαθηΐ ᾖπάίσαυ, ππῖ. ποςιτὴπι 

γα] Ἱησια γοὶ ἀοχίτα απηρη(απᾶα 5. Ουἷς ΙΡ Παάϊεαρίες 

ΜΝΕΕ. Νεπιο:. πθήαθ οπίπι ατρίγαπ απεΠ(ΙαΠὰ ἀἱδριι- 

ιαιἱοηίς, οοπφ ήπιας. 96 φοπ) απῖά. Γαοἴαας” 4πάΠάο- 

απἱά σπα πηο ἴεπεγο πε(πε αἆ 50ΟΡΙΠΗ Ἰασυ]αἡ 5ΗΠΛΗ5, ΤΗ: 

5ιις οἱοσίο αιηί(χο αἰίος 51) ἴ]ο απηῖσος οπαϊτοης: έαπα αά 

γίοίας Γαογῖέ, πππ Μαρίας, απἲ Πήρα 65ο, απί ἴα ἀθχίγα.. 

Απ Ρος Πἰηιϊς Ίου ἀπιοςία ΠΠ 2 απαμάο απίεπι εἰ ἴα 

αππἰσίαιη Ἰαπάατο γίδας ο5, οἱ οσο πι]]απα Ἰοπαίηί Ἰὰς Ῥοδ- 

ςο5Σίοηθ απί ππεΙίογοπη Ῥυίο αί ΠοΠΕΣΙΙΟΡΕΠΗ : απἰάπί ροίἵᾳς 

οίαπα Πο», Ρασίο Ππίαι πο5 [ω4ρ06, απιὶοἳ 655ε ε γες[1βίο 

οἳ ἵπ. ροροίπαα ΠΠαΠΓΟ δα. παβειλας» νἰοίογθος ΠΙΟ, 

πηακ]ηαί5 αΠΠΡΟ Ρο ἱ ρυπη(ΐς, Ῥτο Πησια ππα ε{ παπα ἀεχίτα, 

πας πἰοτπο σοπιίμας, οἱ 1Π51ρθς οΕΜἱΟ5 απαἰίπος, εἶ 

Ῥοᾷ65 απαΓίπου, εἰ 1π ΠΠΙΥΘΙΣΗΠΙ Εεπιίπα οπιπῖαὁ {4ἱε απἷά 

οπίπι 5υΠί οοθυπίο5 ἀμο ααί ἴγας δπιίοῖ, απαϊεπι 6ΕΓΥΟΠΟΗ. 



ΧΤΠΠ. 

δύο  τρεῖς φίλοι, ὁποῖον τὸν Γηρυόνην ο 

θείχνυνται, ἄνθρωπον ἑ ἐξάγειρα καὶ τρικ 

γὰρ δοχεῖ πρεῖς ἐκεῖνοι Ίσαν 

ὥσπερ ἐστὶ δίκαιον φίλους Ἱεὅ 

65. ΤΟΞ. Εὖ) λέγεις" 

ΜΝΗΣ. ἤ Ἀλλὰ μήτε αἵματος, ῶ 

ἀχινάχου δεώµεθα τὴν φιλίαν 

{11., 5οτ -- 50) 

χαὶ οὕτω ποιῶμεν. 
΄ 

Τόξαρι, μήτε 
- ’ 

ἡμῖν βεθαιώσοντος: ὁ 
μυ κ” υ ν ον . ; ο ϐ ΕΝ 

γαρ λογος δ παρὼν και το των πουν Ἕπα αι πολὺ 
: με ας ' πο 

πιστότερα τῆς χύλικος ἐκείνης ἣν πίνετε, ἐπεὶ τά γε 
ο ᾿ ΄ Ἀ - 

τοιαῦτα οὐκ ἀνάγχης, ἀλλὰ Υνώµης ὃ δεῖσθα αί µοι δοχεῖ. 
»/ 

ΤΟΞ. ᾿Ἐπαινῶ ταῦτα, καὶ ἤδη ὦμεν ο καὶ έ- 
: 

νου ἐμοὶ μὲν σὺ ἐνταῦθα ἐπὶ τῆς Ἑλλάδος, ἐγ 

εἴ ποτε ἐς τὴν Σκυθίαν ἀφίκοιο. 

ΜΝΗΣ. 

ἔτι πορβωτέρω 

ξεσθαι οἷος σὺ, ὦ 

γων. 

. δ . - Ἀ 

Καὶ μὴν εὖ ἴσθι, οὐκ ἂν ὀχνήσαιμι χαὶ 
ἐλθεῖν. εἰ µέλλω τοιούτοις φίλοις ἐντεύ- 

Τσξαρι, διεφάνης ἡμῖν ἀπὸ τῶν λό- μὲ 

ΧΙΗΠ. 

κ τς - 
ΛΟΥΚΙΟΣ Ἡ ΟΝΟΣ 

1. Ἀπήειν ποτ ε ἐς ο ελα’ ἦν δέ 

τι συμθόλαιον ἐκεῖ πρὸς ἄνθρωπον ἐ ἐπιχώριον »ἵππος δέ 

µε χατήγε καὶ τὰ σχεύη καὶ θεράπων ἠκολούθει εἷς. 

Ἐπορευόμην οὖν τὴ την τ προχειµένην ὁδόν: καί 

χον χαὶ ἄλλοι ἀπιόντες 

πως ἔτυ- 
ς ἐς }πατα πόλιν τῆς Θεττ ταλίας, 

ἐχεῖθεν ὄντες. καὶ ἁλῶν ἐ λε. καὶ οὕτως ἐχεί- 
νην τὸν :αργαλέαν δδον ἀνύσαντ 
πόλεως ημεν, 

ς πλησίον ἤδη τῆς 

χἀγὼ Πρόμην τοὺς νς Θοσρλος, εἴπερ 

ἐπίστανται ἄνδρα οἰκοῦντα ἐς τὰ Ὕπατα, Ἴππαρχον 
Μ. 4 Ε οσα, ΄ ” Μν κι 4 τν 

ποὔνομα. Γράμματα δὲ αὐτῷ ἐχόμιζον οἴκοθεν, ὥστε 
κ... 3 ”. -” ς οι 3/7 Ν σ' 

οἰκῆσαι παρ᾽ αὐτῷ. Οἱ δὲ εἰδέναι τὸν Ίππαρχον 
τοῦτον ἔ εἴον χαὶ ὅπη τῆς πόλεως οἰκεῖ καὶ ὅτι ἀργύ- 

βιον Ἱκανὸν ἔχει χαὶ ὅτι µίαν θεράπαιναν τρέφει 

τὴν αὐτοῦ γαμετὴν µόνας" ' ἔστι Ὑὰρ Φιλαργυρώτατος 

Ἐπεὶ τῆς πόλεως ἐγεγόνειμεν, 

κΏπός τις ἔνδον ἦν καὶ οἰχίδιον ἀνεχτὸν, ἔνθα ὁ ππαρ- 

χος ὧχει. 

2. Οἵ μὲν οὖν ἀσπασάμενοί µε ῴχοντο, ἐγὼ δὲ 

χόπτω προσελθὼν ς τὴν θύραν, χαι ἐμόλις μὲν καὶ βραδέως, 

ὑπήχουσε ) οὖν ἡ Ὑυνὴ, εἶτα χαὶ προᾶλθεν. Ἐγὼ 

μὲν Ἡρόμην εἰ ἔνδον εἴη ὃ Ὕππαρχος' Ἔνδον, ἔ ἔφη: σὺ 

δὲ τίς Ἡ τί βουλόμενος πυνθάνη: Γράμματα ἥχω κομί- 

ζων αὐτῷ παρὰ Δεκριανοῦ. τοῦ Πατρέως σοφιατοῦ. 
Μεϊνόν με, ἔφη, αὐτοῦ, χαὶ τὴν θύραν συγκλείσασα 
ὤχετο εἴσω πάλιν χαΐ ποτε ἐξελθοῦσα τε. ἡμᾶς 

εἴἰσελθεῖν. Κάγὼ δὲ παρελθὼν εἴσω ἀσπάζομαι αὐτὸν 

καὶ τὰ γράμματα ἐπέδωχα. Ἔτυχε δὲ ἐν ἀρχῇ 

δείπνου ὢν καὶ χατέκειτο ἐπὶ χλινιδίου στενοῦ., γυνὴ 
δὲ αὐτοῦ καθῆστο πλησίον, καὶ τράπεζα μ.ηδὲν ἔχουσα 

΄ 

παρέχειτο. 

χαὶ 

ο -- αλ / 
δεινῶς. δὲ πλησίον 

Ὁ δὲ ἐπειδὶ τοῖι ΄ δν ὲ ἐπειδὴ τοῖς γράμμασιν ἐνέτυχεν, 
Ν λ - Ἀλλ) ὃ μὲν φίλτατος ἐμοὶ, ἔφη, καὶ τῶν Ἑλλήνων 
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οκίοπάπΏξ ρἱείοτος., Ἰοπηίπεπα 5εχ. πιαπαπῃ οἱ ἱποῥίίρπι. 

Έτες επῖπα, γἰἀείας, παῖμῖ {πεγα, ἰππα] ασεηίες ουρία, αἱ 

ρᾶτ εγαῖ πἰπηΐγαια, σπα ο55οηί απη]ς]. 

63. ΤΟΧ. Ῥεπε 5απο ἀῑοῖς : αἱ 5ἷο ασαπης. 

ΜΝΕΣ. 5εᾷ ποσα ςαησαῖπεπι, Τοχατῖ, πεΠπο αὐἴπασθῃ 

ταπιϊτατηις αἆ 5αποϊεπάαπι απηϊοΠῖαπα Ποδίταπη :. ΡΙΩΣΞΘΗΒ. 

επίπα ἀἱδριία[ῖο, εἰ οαγυπάθπη τετΙπα πα ἴαπα, πηπ]έαπα 5απί 

εα[ίοε Π]ο αποπι ΕἱΡΙΗς Πτπηῖοτα : απαπάοσιΙάεΠα ΠΟΠ. ἴαπα 

ποορςεί{αίε {α]ία , 5εᾷ ρτοροςῖΐο Ιπάῖσεγε πηῖ γΙάσπ{ηΓ. 

ΤΟΧ. Ταπάο ἰδία εααῖάεπα : οἳ Ίαπ εἴπιας απηϊοῖ εἰ Πιοδρί- 

165, πα! απίάεπα ἴα Ἠῖο ἵπ ἀτοροῖα, εξο αμίεπη ΕΙ, 5ἳ Ἱη 

Βογ{μίαπι α(παπάο γεπετῖς. 

ΜΝΕΡ. ΑΙ πογῖς πῃἹθ ποπ Ῥἰσταίαταπῃ Ἰοησίας εἴῖαπα Ιΐθτ 

Ἱηστθια1, 5ἱ {αἱε» ηγοπίητις 5ἴπῃ απηῖσο5, απαίεπῃ {ε, Τοχατῖ, 

4ε 5εγπιοπίβας αἶς οοσπίαπα Παβεπης. 

ΧΙΙ. 

ΤΟΠ «ινε ΑΡΙΝΠ5. 

1. Τι Τῃοδδδα]ίαπα αΠαπαπάο Ῥτοβοῖσεσβατ : εταί απίθπι 

παϊηί αποάάαπα. Τδί ραΐετηαπα ποροβαπι οππα εἶης τερὶοηῖς 

Ἰοπλίπς. Έσαας πας πῃο εἰ ςαγοῖηα]ας ἀεγεμεβαί, 56Γγογπι 

εεαπεβαίητ ηηᾳς. δῖο γία Ῥγοροξίέα ΡεγβοΡαπη : ας [ογίο ᾳυα- 

ἆαπι αἰ εἴῖαπι Ἰραπί Ἠνραία, ππάε εταπί, Τῃοξξαα ατ- 

Ῥδπα: αποταπα οοην]οία αερατ. δίοππθ 5αρεταία Ί]α τῖα 

ἀΠΡΠΟΙΗ, ρτορε Ίαπ αΓΏεπῃ 6ΓαΙηΙΙ5. Ηῖς 6ρο ΙΠίειτοσο Τμες- 

φάϊο5, ποδξεηίπο γῖταπι Ἠνραί[ῖς αρηαπίοπα, Ηἱρρατο μπα 

πΟΠΙΙΠΕ. Ἐρίςίο]απα απ{θια Η]1 Γογοβαπα ἆοππο, αἲῖ αριιά Ἰπαπι 

4εγεικατετ. ΠΠ ποίαπι 5ἰρὶ Ἡϊρρατο]απα Ἠαπι ἀῑοπηί, οί 

απο Ίοεο ατβίς ΠαΡίίεί, οἱ ατσεπ!ῖ ἱρειπι Ἡαβετο φας, οί 

ΙΑΠΊΘΠ ΠΠαΠΙ ΠΙοάο απο]αΠα αεγα, 5Η8ΠΠΠΙ6 ΗΧΟΥΕΠΙ : 6558 

επἶπι 5αργα πΙού πα αναγίςςΙππαπῃ.  ΟΠΠΠΙ Υεγο ρτορε πτβθΠΙ 

6556ΠΊΗ15, Ποιές Ἱηίγα θαΠ1 εταί, οἱ ἀοπαιυπει]α {ο]εταβῖ]ς, 

αρί Παρίίαθαί Ἡϊρρατεμας. 

2. Αἴπιο ΠΠ να]ε ἀῑοίο αΏεππί; 65ο τετο αοεᾶεῃς Ρυ]ς5ό 

Ιαπυᾶπι. Ας τὶς απῖάεπη οἱ {οτᾶς, 5ο εχαιάἰσ]ῖ (απιοπ π- 

Ίος, ας ἀεϊπάς εἰῖαπι ῬΓοστεςδα οί. ἈἘοπο, Ιπίμςπε εσδοί 

Ηἱρρατεία5: Π]α αἲξ, 6.5ε; Τα γετο, πααίξ, απἰς ε52 απί σπα 

46 εαηδα απσγίς» Ταΐενας, ἵπαπαπας 1Πί αὔετο α Ώεοπίαπο 

Ραΐτεη5ί 5ορ]ξία. Εχδρεεία, παπέ, ππε Μίο; εἰαιξασε ]απια 

Ἰπίτο τήτδις5 αβ. Εί {απάεπι ΓεγεΓςα Ιπίτοῖτο Πος Ι1βεί. 

Ίηστεςξης οσο ςαἰηίο Ἰοπηίπεπα, εἰ τεάάο Πίετας. Ἐογίε αἰι- 

ἴεπι ο πατε Ἰπεερετα, ἵπ αηβαςίο αοοάπΙΡεης Ιθείαίος πιῖ- 

Ίτετ Ῥτορε Ιρίάεπα αξτίἀεραί, εἰ αρρορίΐα εταί πιεηρα γαειᾶ. 

Ίρ56 Ἱπεροοιίς Π{οεῖς, Ἐπίπατετο, Ἰπα]ξ, οκηϊδδίπια5 πηηῖ θἳ 

Ῥγορείαπ[ἰ5είπιας τῶέοτυτα Ῥεοτίαπας Ῥεπε [αεῖέ, απυπι 
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ὁρᾷς» ὠ 
τὸν οἴκοῦντα ἐνεγκεῖν' ποιήσεις δὲ αὐτὸ σὺ μεγάλην 

οἰχίαν ανεξυκάκως οἰκήσας. Καὶ καλεῖ τὴν παιδίσχην, 

Ὢ Παλαίστρα, δὸς τῷ ἑταίρῳ: κοιτῶνα καὶ χατάθες λα- 

ῥοῦσα εἴ τι Χομίζει σκεῦος» εἴτα πέµπε αὐτὸν εἰς βα-- 
λανεῖον: οὖγ» Ύὰρ μετρίαν ἐλήλυθεν δδόν. 

δ. Ταῦτα εἰπόντος τὸ παιδισχάριον { Παλαίστρα 

ἴγει µε καὶ δείχνυσί µοι χάλλιστον οἴκημάτιον: καὶ, 
./ / ο». αλ 

Σὺ μὲν, ἔφη, ἐπὶ ταύτης τῆς χλίνης κοιμήση, τῷ δὲ 
τς / Ἡ ῇ 

παιδί σου σχιμπόδιον αὐτοῦ παραθήσω χαὶ προσχεφᾶ- 

λαιον ἐπιθήσω. 
, / ” ον δν / νΊ 3 Ν ο 

λουσόμενοι δόντες αὐτῆ κριθιδίων τιμὴν εἲς τὸν ἵππον" 
- .ω ο Ν /, « .ν 

ἡ δὲ πάντα ἔφερε λαθοῦσα εἴσω καὶ χατέθηκεν. Ἡμεῖς 
/᾿ 

δὲ λουσάμενοι ἀναστρέψαντες εἴσω εὐθὺς παρήλθοµεν, 
η ισα’ / Ας / 3 / 

καὶ ὃ Ἱππαρχός µε δεξιωσάµενος ἐκέλευε συνανακλί- 
” σ- ... το οἱ ὃν ε] / / 

νεσθαι μετ αὐτοῦ. Τὸ δὲ δεῖπνον οὐ σφόδρα λιτόν' ὁ 
πνν , ςσλ λ ος η 3 ὦ ϱὶ δα. κ λμν 
δὲ οἶνος ἠδὺς καὶ παλαιὸς ἦν. Ἔπει δὲ ἐδεδειπνήκει- 

/ Ν λ / - αν ο / Δ 
μεν, πότος ἣν καὶ λόγος οἷος ἐπὶ δείπνου ξένου, καὶ 

οὕτω τὴν ἑσπέραν ἐχείνην πότῳ δόντες ἐχοιμήθημεν. 

Λούχιε, ὡς ἔστι μικρὸν { μὲν, ἀλλὰ εὔγνωμιον 

ας ασε 
Ταῦτα εἰπούσης ἡμεῖς ἄπῃειμεν 

πρ ο ρα ῃ σ ε ψ / η νο ολ ο 
ΤἨ δ’ ὑστεραία ὁ Ἴππαρχος Πρετό µε τίς μὲν ἔσται Ἡ 
ρω . μ / -- 3 ο 

νῦν ἵοι ὃδὸς καὶ εἰ πᾶσαις ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ προσ-- 
ο 3 λ Μ .] ΄ αν. ον 

μενῦ. Ἄπειμι μὲν, ἔφην, ἐς Λάρισσαν,, ἔοικα δὲ : μες ο. ὃν , τν 
ταῦθα διατρίψειν τριῶν Ὦ πέντε ἡμερῶν. 

- .ω τ κω / λ Π 

4. Ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἣν σχΏψις' ἐπεθύμουν δὲ σφό- 

δρα µείνας ἐνταῦθα ἐξευρεῖν τινα τῶν μαγεύειν ἐπιστα- 

µένων γυναικῶν καὶθεάσασθαίτι παράδοξον, Ἴπετόμενον 
ψ -- ΄ ο η! «νυν . / / 

ἄνθρωπον ἢ λιθούμενον. Καὶ τῷ ἔρωτι τῆς θέας ταύτης 

ἐν- 

δοὺς ἐμαυτὸν περιῄειν τὴν πόλιν, ἀπορῶν μὲν τῆς ἀρχτ δοὺς ἐμαυτὸν περιῄειν τὴν πόλιν, ἀπορῶν μὲν τῆς ἀρχῆς 
ς , : ας 

τοῦ ζητήματος, ὅμως δὲ περιῄειν' κάν τούτῳ γυναῖκα 
ὁρῶ προσιοῦσαν ἔτι νέαν, εὐπορουμένην, ὅσον ἦν ἐκ τῆς 
ρε - - . 
ὁδοὺ συμθαλεῖν: ἵμάτια γὰρ ἀνθινὰ χαὶ παϊδες συχνοὶ 

Δ 

καὶ γρυσίον περιττό. Ὡς δὲ πλησιαίτερον γίγνοµαι, 
προσαγορεύει µε ἡ γυνὰ, καὶ ἀμείθομαι αὐτῃ ὁμοίως, 

Δ Λ 5 ν } / 3 ή .ω κω Δ 

καὶ φησὶν, Εγὼ Ἀδροιά εἰμι» εἴ τινα τῆς σῆς μητρὸς 
φίλην ἄχούεις καὶ ὑμᾶς δὲ τοὺς κείνης γενοµένους ἡ η . 
οιλῶ ὥσπερ οὓς ἔτεχον αὐτή: τί οὖν οὐχὶ παρ) ἐμοὶ 

Ἀλλὰ σοὶ μὲν, ἔφην, πολλὴ 1 
ἄρις, αἰδοῦμαι δὲ οὐδὲν ἀνδρὶ ρλῳ ἐ ε αλῶν ἕ ἔπειτα : βίος 

φεύγων τὴν ἐχείνου οἴκίαν' ἀλλὰ τῇ γνώµῃ, ὢ φιλ- ή αἱ 2 

τάτη, κατάγοµαι παρὰ σοί. Ποϊ δὲ, ἔφ, καὶ κατάγη; 

Παρὰ Ἱπ ππάρχῳ. Τῷ Φιλαργόρῳ: ἔ ο. Μηδαμᾶς, 

εἶπον, ὦ μῆτερ, τοῦτο εἴπης: λαμπρὸς Ὑὰρ, χαὶ πολυτε-- 
λὴς γέγονεν εἲς ἐμὲ, ὥστε καὶ ἐγχαλέσαι ἄν τις τῇ τρυ- 

Ἡ δὲ µειδιάσασα καί µε τῆς χειρὸς λαθοµένη 
τν Ν ῃ 
ἀπωτέρω καὶ λέγει πρὸς ἐμὲ, 

εξ ἐ Ῥει ελ 

αταλύεις, ὦ τέχνον; 

φη. 
κ / 

Φυλάττου µοι, 
ο) / ον / 

τὴν Ἱππαάρχου γυναϊῖχα πᾶσῃ μηχανἥ’ µάγος γάρ 
ἐστι δεινἠ καὶ µάχλος καὶ πᾶσι τοῖς νέοις ἐπιθάλλει 

τον ὀφθαλμόν: καὶ εἰ µή τις ὑπήκουσεν αὐτῇ, τοῦτον 
αν : 

τῃ τέχνη ἀμύνεται, 
Δ α / 3 

καὶ πολλοὺς µετεμόρφωσεν εἰς 
ζφα, τοὺς δὲ / ο ή Χολ Δ / σσ 

τέλεον ἀπώλεσε: σὺ δὲ καὶ νέος εἰ, τέ- 

ΧΝΟΥ; χαὶ Χαλὸς , ὥστε εὐθὺς ἆ αρξ έσαι γυναικὶ χαὶ ξένος ; 

πμᾶγμα εὐχαταφρόνητον. 

ΑΟΥΚΙΟΣ Ἡ ΟΝΟΣ. 8, 4. {1 στο -- 5,5] 

Ὑ1ᾷες απ{θπι 4οΠΙΠΟΙΙ- 

ἐμὲ τοὺς ἑταίρους τοὺς ἑαυτοῦ: τὸ δὲ οἴκίδιον τὸ ἐμὸν |; Ἰ8πῃ πιεπα, Ἠοἳ, 4παΠη δἳί Ραυγα. Π]α απ]άσπα, δεᾷ καΐις αἲ 

ΓΟΥΟΠάΠΠΙ 4σγοΓ5οΓσπΙ Ῥοηίσηα : [οοργῖς απίσπη {πμ ΟΠΗ 

ΠΑΡΌΑΠΗ, 5 ραΠεπίου ἀθγειδοτῖ. Εί γοσαία απο]α, Ῥα]ω- 

ίνα, Ἱπαπ]έ, (ας 6ο 5ο αἱ ουΡΙοΠΙάΠά, οἱ δηαπη. ή 

4αροπο, 5ἱ απ] μαβθί, ςαγοἰπη]αΠα : ἔαπι {η Ῥαμπθιπα Ἠλαπν 

ἀεάπος γοπῖί οΠἵπι γίαπα ΠΟΠ ΠοΙσαΠη. 

ὖ. Πας αῖ ἀῑχεταί, αποϊηπ]α Ραϊωρίτα ἀπο{ ππς, οἱ 

ρολο γΙηλα πα πηϊηῖ οδ{οπἵί ου Ιου] αΠ1, ας, Τα (πἱάθπη, αἲξ, 

ου Τη Ἰθείο ἀογηιῖθς πο απ{θΓΗ ραογο συαβα{π]απη Ἠ]0 αρρο- 

ΠάΠΑ, ΙπΙΡΟΣΙΙΟ οιαπα οοιγ]σα,  Ιδία απ ἀῑκ]δδοί, Πο 

Ἰοίαπα αὐήηπας, ἀαίο 1ρ5ί λογαεἵ Ρίο Ῥτο θππο..  Τ]α νεγο 

οπιηία Ιπία5 αἰ]αία ἀδροξιί.  Νο5 Ἰοί, ααππι τοάΙςδΘΙΗΗ5, 

πἰα(ἴπα Ππίταπας.  Ἠῖο Ηἱρραιο]ας πιο 6οπηρ]οχι5 Π1Ώοί 56- 

ουπι αοοαπημθτο. Οα.Πᾶ ΠΟΠ π]πιϊς {οπιῖς, ΥΙπΙτη 5πᾶγο ογαί 

οἱ απ(πηπη.  Ῥοδί σαπαπη σοπαροία(ἴο αἱ 5ΕΓΠΙΟΠΕΣ, τί πι 

οσπα οβρίίαΙ. ΕΙ δἶἷο αβί γοδρείαπα απ ἀοάσοταπιας 

οοπαροία[ἰοπὶ, ο ΡΙ Γη Ἱνίπηας.  Ῥοδίπάϊο Ιπίρτοσαί Πϊρ- 

ΡαΤΕΜΗ5, 4ΠΟΓΣΙΠΙ ῬογΓο ΊΓ6Πά, 6ἱ, απ Γοἱο {ΕΠΙΡΟΤΕ 1Ρ] ΠΊΑΝ- 

51115 6558Π1.. ΑΡίΡο, Ἱπαπαπα, Τμαγίδδαιας Ῥαίο απίοα Ἠ]ο 

πΠιθ ΠΙΑΠΡΗΤΙΠΙ {γε5 απί απἴπαπο ἀῑες. 

4. Νου Π]α απἱάσιη 5Ιηπ]α[ῖο ογαί: γεθγησΠ{6Γ α{εΙη 

ορίαραπα Πο πἹάπθης Ιπνθπίγα. αἰἰ(απα πππΠεγα πα ππασῖσορ 

ατίῖς ροπίαγαΠα, οἱ γίάσνο πηϊτασπ]απα αποάάαπα, απί γο]ση- 

Τετ Ποπηίποπη, απί ἴπ Ἱαρίάσπα πηπία(απα. Ἠπ]ας πιο 5Ροο(α- 

ου! απιονί 41η ἀθάίςδοια, οἴγοπτηῖθαπα Ῥου Ώθα, ππᾶς 

Ππϊέῖαπα αποθΓοπά1 Γα6σγοΠα ἸαβογαἩς: ογοαπηῖ ρα {απιοῃ. Τη- 

{ος Ίο ππΠΕΓΘΠΙ γιάθο αεοθᾶσγθ, ΠΠΥ6ΠΟΠΑ αάπαο, Ὦοι- 

(απ, (ΠαΠΙΗΠΙ ον. Π]ο ρου αγΏοπα Ἰπόσσσα Πουραί εο]ίσογο : 

γοδίος ομίπα ΤΙ Ποτίᾶς, ιο οποῬῖ, ΠΡΙΠΗ ΠΙΤΠΗΙ. 

ΟΠΠ Ὑογο αοορβδίδδθπα Ρπορία5, 5α]αίαί πο Ἰηπ]αυ, 650 

Ἠ]απα γοϊρδία. Τα, Εδο, ἱπαπί, Αβγωα δαπη. 5ἱ (παπα 

ππα( τς (1ος απιΙσαΠΗ 5ο γοσατί αμάϊς; οἱ Υος οχ Π]α Παίο5 ΠΟΠ 

ΠΗΙΠΙΙ5 αΠΠΟ, 4 παΠ1 4105 ἴρδα Ρεροιί : οαπ]ά ἰσίίαν ποτ αριιά 

ηπ6 ἀδγοιςατῖς, ΠΡ Έσο, Βοπῖσπα, Ἱπαπαπι : 564 Ύετεος, 

απ. ΙΙ] Παβθαπα αοά ασοΙδείη απΙσΠα, Ἰλας ἆοπιο [- 

πογο : ΥεγΙΠῃ αΠΙπιο απἱάσπα, οαἱςδίπ]α, αριιά {6 46ΥθΓΡΟΓ, 

Ὦρϊνογο, Ππαπ]έ, ἀογογδαγῖς» Αριιά ΗΙρρατομπῃ. Αναγαπι 

Ἠ]άα» Ιπαα].  ΜΙΠΙΠΙθ Υογο, ἱπαπαπα, ΠΙαίθυ, Ίου ἀῑχοτῖς : 

«ρ]οπά]άας οπίπα οἱ 5Ηπηίποδς ΤΠ πηο φπἱάθηι ΓΗ: αάθο 

απ]άεπα, αἱ Πακ μας ασοιςατα αἰσαίς (αοίας ρορρῖέ, 

Αἱ Ώ]α κα μγίάσης, οἱ ππαπα ππε ΡυεμεήδΙΠΙ 5δὀμσρῃς, αγ 

πα]μί, Ἰπαπέ, οτηπΙ ορε Ηϊρρατολῖ ΠΧΟΤΕΠΗ : ππασα θηῖπα οδε 

Ῥεδίπια, οἱ Ιαδεῖνα, σα αἆ Ίαγεῃες οπηπες οσα]απα αἁ]ῑοῖαίς 

οἱ δί ααἲς ΠΕ ποή. ομδοφπαίας, ἴαπι αγία δα πἱοϊςοῖίαν, οἳ 

πμ]{ος πππίανΙ{ ἵπ απηα]ία; αᾗῑος απ{οῦα Παππά 15. ρογαιατ. 

Τα γετο εἰ αἀο]θσοθης ε5, ΠΙΙ, οἱ ρι]ἶου, αἱ 5ίαἰἴπα ρ]αςί- 

{ατας 5ἱς πη]]θηῖ, Ῥγῶίθτθα ἨΟΒΡΕ5, 165 4 Παπ ΠΘΠΙΟ ο/6ί 

πηᾶσΏο ΟΡ6Γ6. 



ΧΙΤΙ. 
΄ σ /᾿ ΄ 

πυθόµενος ὅτι τὸ πάλαι μοι Εητούμενον 
Ὡς 

1. 5τὸ -- 575 2 

5. Εγὼ δὲ 

οἴκοιπαρ ἐμοὶ χάθητα σι προσεῖχον αὐτῃ οὐδὲν ἔ ε ἔτι. 

δέ ποτε ἀφείθην, ἀπήειν οἴκαδε λαλῶν πρὸς ἐμαυτὸν ἐν 

τῃ δδῶ, ἄγε δὴ σὺ δ φάσχων ἐπιθυμεῖ) ταύτης τῆς πα- 

ῥαδόξου. θέας, ἔγειρέ πο σεαυτὸν χαὶ τ τέχνην εὕρισκε 

σοφὴν, Ἡ Ἡ τεύξῃ τούτων ὧν ἐρᾷς, καὶ ἐπὶ τὴν θεράπαι- 

ναν τὴν Παλαίστραν ἤδη ἀποδύου --- τῆς γὰρ γυναι- 

χὸς τοῦ Ξένου καὶ φίλου πόρρω ἵστασο --- κάπὶ ταύτης 
εκ ; 

χυλιόμενος καὶ γυμναζόµενος καὶ ταύτγ, συμπλεχόµε- 
Ξν ε ο; / Φα.» ῃ κο ις 

νος εὖ ἴσθι ὣς ῥᾳδίως γνώση" δοῦλοι Ύαρ τα οεσποτων 

Καὶ ταῦτα λέγων / Ε λ Δ Αν αν σε, 
Επιστανται χαι χαλὰ και αισίρα. 

δι. . πα ο 
πρὸς ἐμαυτον εἰσήειν οἴκαδε. Τὸν μὲν οὖν ἵππαρ- ί 

Αν 3 

χον οὗ κατέλαδον ἐν τῇ οἰκίᾳ οὐδὲ τὴν ἐκείνου Ἰυναῖκα, 
τ ων 

ἡ δὲ Παλαίστρα τῇ ἑστίᾳ παρήδρευε δεῖπνον ἡμῖν εὖ- 

τρεπίζουσα. 
-ᾱ - 3 Εῤ 

..6. ο ης εὐθὺς ἑλὼν, Ὡς εὐρύθμως, ἔφην, 

ν πυγὴν τῇ συμ.- 

Ἡ ὃ δὲ δαρὺς ἡμῖν ὑγρῶς επιχι- 

χύτρα ὅμοῦ 

εις καὶ χινεῖς, 

Μακάριος ὃ ὅστις ἐνταῦθα ἐ ἐνεθάψατο. 
δν 

νεῖται. δξ --- 

αφόδρα γ γὰρ ἦν ἴταμὸν καὶ Ἰαρίτων | μεστὸν τὸ πορᾶ- 
ν - 

σιον --- Φεύγοις ἂν, εἶπεν, ὠ υεανίσκε, εν πε νουν 

ἔχοις χαὶ ἕπν ἐθέλοις, ὡς πολλοῦ πυρὸς χα Ἀνίσης 

µεστά: ἣν Υὰρ αὐτοῦ µόνον ἄνη, πραθμα έχων πυρί- 

χαυτον αὐτοῦ µοι παρεδρεύσεις» θεραπεύσε ι δέ σε οὐ- 

σα. ἴατ. ρὸς, αλλ ο χατακαύὐσασά σ 
Ἂν 

δεὶς ἁλλ᾽ οὐδὲ 

ἐγὼ, καὶ τὸ παραδοξότατον, ἐγὼ μέν σε ποιῄσω πλέον 

σε µόνη 

ποθεῖν, καὶ τῆς ἀπὸ τῆς θεραπείας 6δ δύνης ἀρδόμενος αεὶ 

ἀνθέξῃ καὶ οὐδὲ λίθοις βαλλόμενος 

ύξη. Τί γελάς» ἄχριθη βλέπεις βρω ομάγειρον: οὗ 
᾿ ο. 

μόνα ταῦτ 3 ο. ἓδ δώδιμα σχε υάζω» ἀλλ Ἴδη τὸ 

τὸν Ὠλυκεῖαν ὀδ δύνην 

υ) 
ω 

αλά τρ ὧν αὐτῶν καὶ τῆς δα ἅπτομαι. Τῶτο 

ν ὀρθῶς, ἔφην, λέγεις' καὶ γὰρ ἐμὲ πόρρωθεν καὶ 

μηδὲ ἐγὺς ὄντα οὐ κατακαύµατι μὰ Δ/’, ἀλλὰ ὅλῳ 

ἐμ μπρησμῷ ἐπέθηκας, καὶ διὰ τῶν ὀμμάτων τῶν ἐμῶν τὸ 

σὺν μὴ φαινόμενον πὸρ χάτω ἐς τὰ σ σπλάγχνα τάμὰ ῥὲ- 

Ψασα φρύγεις, χαὶ ταῦτα οὐδὲν ἀδικοῦντα" ὥστ 5 πρὸς 

θεῶν ἴασαί µε ταύταις αἷς) λέγε ις αὐτὴ ταῖς πικραῖς καὶ 

ἠδείαις θεραπείαις, χαΐ µε ἤδη ἀπεσφαγμένον λαθοῦσα 

δεῖρε, ὅπως αὐτὴ θέλει. “Ἡ δὲ μέγα χαὶ ἥδιστον ἐχ 

τούτου ἀναχαχάσασα ἐμὴ τὸ λοιπὸν Ἵνν καὶ συνέ) 

ἡμῖν, ὅπως, ἐπειδὰν καταχοιµίση τοὺς ὃ 

εἴσω παρ᾽ ἐμὲ καὶ καθευδήση. 

τ. Κάπειδ) ἆ ἀφίκετό ποτε ὅ Ὕππαρχος» λρυσάµενοι 

ἐδειτενοῦμ.εν χαὶ πότος ἦν συχνὸς ἡμῶν ὁμιλούντων" 

εἶτα τοῦ ὕπνου καταγευσάµενος ἀνίσ ταμαι χαὶ ἔργῳ 

ἀπῄειν ἔνθα ᾧκουν. Πάντα δὲ τὰ ἔνδον εὖ παρεσκεύαστο: 

ἔξω ὑπέστρωτο, τράπεζα δὲ τῃ Χλίνῃ 

το 

δεσπότας, ἔλθη 

τῷ μὲ ν παιδὶ ἔ 

παρειστήχειτ τήριον ἔγουσα καὶ οἴνος αὐτοῦ παρέχειτο 

χαὶ ὕδωρ ἔτοιμον καὶ Ψυγρὸν καὶ θερµόν. Πτα ὃ δὲ ἦν 

Παλαίστρας τ παρασχευή. Τῶν ὃ στρωμά- 

πολλὰ κατεπέπχστ τὰ μὲν οὕτω γυμνὰ ααθ' 

εφάνοις συμπεπλεγµένα. 

αὕτη τῆς 
τν 

των ῥόθα 
/ Α Αν 

ἑαυτὰ, τὰ δξ λελυμένα, τὰ δὲ σ 

Συυά ῦς ετνε ΑΡΙΝΤΠΕ. 5-7. 41τ 

5. Αἴ ομο αια(ἴο, ἆοπηὶ πημῖ 5εάετθ αιιοᾶ ἀπά πι απῶγο- 
Όαπα. ΠΠ απιρ]ία5 αἲ εαπι αἰίομαί. Ὠηλίδνις ἰαΠάσΠι 
4οπηπα ἆππῃ αΏθο;, Ἰάρο αριιᾷ πηο ἵΠ γἷα ααῖ[ο : ἃσε 8.16 ἵμ 
απ] ομρίά μπα {6 εσςε αἱ αἀπηταρ]]ῖς Ἰη]ις 5ρεοἰασμ!, {ο 
πηί εχοῖία, εἰ εαρίοης απο άαπα ΠΠΥθηίΠα οοπιπμΠίςεετα, 
410 εα 410ΓΗΠΙ ἆΠΊΟΤΕ ἄγάες, οοπδεφιατίς : αἴηιιθ ἵπ αποῖ]- 
Ίαπι Ρα]ωφίταπη Ίαι αοεἶησοιο (αἨ χοίς ΘΠΙΗ Ποδρί(15 οἱ 
απη]οί Ίοησε {6 γεΠιονθ), αἴφαε ἵη µας {6 γο]αίαης Δίιο 6χθι- 
66Η5, Ἠη]ης Ἱπ απηρ]εχίρης, πονῖς [αοἷἱο ἀῑδεστο {6 Ῥ0556: 
5ουν{ οΠίΠ1 ἀομηΙπογαπα οί Ἠοπθδία κουπέ οἱ {αρία. Ἠασο 
πιθεπα αβίίαμ5 ἄοπηυπα Ππίτο : αἴφαε Ηἱρρατοπαπα ἀοπηί 
που. Ἰηγοπίο, πθ(πε ἴῖας πκοίθπα, Ραἰώδίτα απίσιη εἴγοα 
{οουπα νογδαθαίαν, ΡάΤαἨ5 ποβῖς (ΠΕΠ. 

6. Αίάπε 660 5ίαἴπα Ἰπάς Ἱπ]ῖυπα 5εγπιοπίς [αοἴσης, Ο14Π1 

6ΟΠΟΙΠΠΕ; ἵπαπαπα, ρυ]οητα Ῥαἰασίτα, επι οἴ]α]α ἰδία παίος 
υπα ο ομΠΙΙοτ(πος εἰ Πας! Τιππιβῖ αιίθπα πορῖς Ἰαῦεῖσα 
ΠΠΠ]αΠίοπε Πογεπίατ. εκ ου Πΐο Ἱπμπσετο οοπ[ῖσοεῖ!! 

Α Ί]α, αἱ οταί ἀἱεασπ]α ϱἱ γοπιςίαίαπι Ῥ]επα ρασ]]α, Οιη 

ἴπ Ιδία Πιδίς, Ππαπ]έ, αἀο]εςεθης, 5ἳ πιοηίοπα Ἠαβος εἰ οαρί5 

νίνονα, αἱ πππ]ίο 1ρηῖ 6ἱ Γαπιο Ῥίοπα. δἱ οΠίΠι γα] 5επιο] 

ΔἰΗσοτῖς ἴδίπο, να]ηας εχ αἀαςίοπθ πασίιας Πίο παῖῖ ἀο5ίάε- 

Ρἱ5, πειτε αἰῑας απἴσᾳπαη {ς, πο ἄθις φπἱάθτη Π]6 πιεάίσις, 

εαπανοηϊς 5εᾷ 5οα 65Ο απσ αἀπσδοτο : δί ποᾷ πιανίπιε 

αζπηήταρί]ε, απφεῦο εἴῖαπα ἀεσιάετίαπα {ααπα, ἵαφαε ἀο]ογσπα 

εκ ομΓαΚἴοΠΕ 5ΕΠΙ6Ι ρει[ηςα5 πδαπα εεσἰαρετίδ; Ἠθαπε, οἱ 

απῖς {6 Ιαρίάίας αὐίσαί, ἀπΙοσα Ἠλαπι ἀο]ογοῃ Ραρῖο5. 

Ουἷά, τἶάες» νεταπα γἷάες ἸποΙπΠα οούααπή.. Χεθπο οηίπι 

5ο]α Π]α γ]]ία εἀπ]ία ρατο, 5εᾷ εἴῖαπι ππαρηυπα Π]αά οἱ ρυ]- 

οππηπα, Ποπηίπεπα, πονῖ εσο οἱ ]ασπ]ατο οἱ σἱαΏετε δί οοπεῖ- 

ἀετε; ΙαΏοπ[Ιςκίππο απ{εΠα Ίρεα γίκοετα, οἱ 6ος αἆθο αᾳστθ- 
ἀἴον.. Ἠεείο 5απο, Ἱπαπαπα, Ιδίαο ἀῑοίδ: παπα ππε απἰάεπα 

Ἰοησίησιο, απὶ πο Ρίορο απ]άθπα ασθθΣΞΘΓΙΠΙ, ποη αἀαδεῖςίῖ 

ῥεύ 4ογεῦα, 5ος 1π {οΐαπα σοπ]εοῖςίὶ Ἱποσπάϊαπα, αἱ Ρε οσμ105 

ΏΊθος {10 Π]ο ΠΟΠ αρρατεπίο ἱρηίοι]ο , ἱπέας ἴπ Ίρδα Ώ]εα γ- 

5όονα οοπ]θείο, Πιο ἴοχτες, Ιάᾳαο απαπα πα]]α {ο Ιπ]αγῖα 

α[[οσθνίπα. Πασαε, Ῥει 4εΟ5, 5απᾶ πιο απιατί5 ΠΠ], απας 

π]οάο ἀΐσερας 1ρδα, εί 5αατίρι5 οὐταΙοπίραςς πηθΠθ απ 

Παρα]αίππα σαρε εἰ σίαρε ἔπο ατβητῖο. Ἠ]α γετο ἵη πιᾶρπη 

ιαγἰςΙππαππ(ς οπομίηπΙπη ε[ῖασα, 4ᾳ οδίετο ππεα Γαΐ : 

εοπτεπῖίαο Ιπίου πο, αξ, αασπα ουβ]απα τεδς(ῇς. Ποιῖς 

πηϊη]ςίγαδςοε, ἱπίας αἆ π]ε γοπῖτεί εί ππεσιπα οπραγοί, 

7. Ὑοπῖέ απάεπι Ηἱρρατοβαδ; Ίο οπαιπαΣ; ογοργεςοιηί 

1ΠίΘΥ 5ΕΙΠΠΟΠΟΣ Ρουπία: ἀεϊπάς 5ΟΠΗΠΗΠΙ Βησεης 5Η15ο, 

τοσία αΏσο αὈί οοπποταδαν. Οπιπία Πῖο Ῥα]ομτο ραταία 

ογαηί : ῬπεΓο. θἰταίαπα εχίτα Ἱαηιαπα ογαξ, ΠΙθηδΗ]α 6ΗΠΙ 

Ῥοεμ]ο αξίαραί Ἰοοίο: σππαπα Ἰρίάεπι αρροςίίαπι, οξ ἆαυα 

Ραταίΐα, Εσίάα ρατίίος εἰ οα]ᾶα : οπηηὶς ]ε Ῥα]λίτῷ αΡΡᾶ- 

ταίας οταί. . διτασα]α γοςίῖ5 τοςῖς 5ρᾶϊσα Ρ]αηιϊς., αλίς φαΙ- 

στη, αἱ Ρε 5ε σαηί, πααῖ5, ας εοποθιρίῖ5, αῖς ἀεπίαπθ ἵη 
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π Ν [ Ν ν ΄ σι Β Β 
κ ἀγὼ τὸ συμπόσιον εὑρὼν ἔτοιμον ἔμενον τὸν συµπό- ι οοτο]]ᾶς Ρ]εχῖς. Εί ερο, απ Ραναίοω οἵο σοπιρο(α{ἴοπειη 

την. ας: 
8. Ἡ δὲ ἐπειδὴ κατέχλινε τὴν δέσποιναν, σπουδῃ 

κά 3 / Αι -- νά 

παρ᾽ ἐμὲ ἦκε, καὶ Ἡν εὐφροσύνη τὸν οἴνον ἡμῶν καὶ τὰ 
3 /. αλ .ω -ω 

φιλήµατα προπινόντων ἀλλήλοις. Ὡς δὲ τῷ ποτῷ 
| ἆ ΔΝ 4 ’ / / 

παρεσχευάσαμεν ἑαυτοὺς εὖ πρὸς τὴν νύχτα, λέγειπρός 
-ω Δ - 

ε ἡ Παλαίστρα: Τοῦτο μὲν δὴ πάντως δεῖ σε μνημο- 
δ 

/ 

νεύειν, ὦ νεανίσχε, ὅτι εἲς Παλαίστραν ἐμπέπτωχας, 

καὶ χρή σε νῦν ἐπιδεῖξαι εἰ γέγονας ἐν τοῖς ἐφήδοις 
α΄ Ν / ν / 3 δι πα 

γοργὸς καὶ παλαίσματα πολλὰ ἔμαθές ποτε. Ἁλλ οὐχ 
ος ς πα, 

ἂν ἴδοις φεύγοντά µε τὸν ἔλεγγον τοῦτον ' ὥστε ἀπόδυ-- 
ν 9 / «ΣΥ οἱ 1 3 ε 

σαι, καὶ ἤδη παλαίωµεν. Ἡ δὲ, Οὕτως, ἔφη, ὡς 
κ ών 7" / Δ 5] /Δ ο ὃ ΔΝ υ / 

ἐγὼ θέλω, παράσχου µοι την ἐπίδειξιν: ἐγὼ μὲν νόμῳ 

διδασκάλου καὶ ἐπιστάτου τὰ ὀνόματα τῶν παλαισµά-- 
ο - ω ω Π / 3 ν 

των ὧν ἐθέλω εὑροῦσα ἐρῶ, σὺ δὲ ἔτοιμος γίγνου ἐς τὸ 
Σ ς ' μλρος ; οσο στ ῃ 
ὑπαχούειν χαὶ ποιεῖν πᾶν τὸ χελευόμενον. Ἁλλ' ἐπί- 

-ω Λ » ἡ 

ταττε, ἔφην; χαὶ σχόπει ὅπως εὐχερῶς καὶ ὑγρῶς τὰ 
Ε, 

παλαίσµατα καὶ εὐτόνως ἔσται. 

ϱ.. “Ἡ δὲ ἀποδυσαμένη τὴν ἐσθῆτα καὶ στᾶσα ὅλη 
ιν τί ο 3 / . / ΝΔ 

γυμνὴ ἔνθεν ἤρξατο ἐπιτάττειν, Ὦ µειράχιον, ἔχδυσαι 
-ω / / .. 

χαὶ ἀλειψάμενος ἔνθεν ἐκ τοῦ µύρου συµπλέχου τῷ 
ος αν δ. Αα ιδς 

ἀνταγωνιστῇ: δύο μηρῶν σπάσας χλῖνον ὑπτίαν, ἔπειτα 
κά /’ [4 

ἀνώτερος ὑποθάλλων διὰ μηρῶν καὶ διαστείλας αἰώρει 
.. 

/ ] / 

χαὶ τεῖνε ἄνω τὰ σχέλη, χαὶ χαλάσας χαὶ στήσας, 
κ. .” υ, Ν Δ /΄ Δ ; / 

κολλῶ αὐτῷ καὶ παρεισελθὼν βάλε καὶ πρώσας νύττε 

ἤδη πανταχοῦ ἕως πονέσῃ, χαὶ ᾗ ὀσφὺς ἰσχυέτω, εἶτα 

ἐξελκύσας κατὰ πλάτος διὰ βουθῶνος δἼξον, καὶ πάλιν 
ο . μ 

συνώθει εἲς τὸν τοῖγον, εἶτα τύπτε΄ ἐπειδὰν δὲ γάλασμα 
εν /.3 » ϱν, ὁ 2χη. ο 

ἴδης, τότ᾽ ἤδη ἐπιθὰς ἅμμα κατ’ ἰξύος δήσας σύνεχε, 
Ν κ. Ν΄ ”“Ν ο .] ὁλί μο Ψ. ΄ 

χαὶ πειρῷ μὴ σπεύδειν, ἀλλ’ ὀλίγον διακαρτερήσας σύν- 

τρεχε. Ηδη ἀπολέλυσαι. 
5 - / λ 

10. Κάγὼ ἐπειδὴ ῥᾳδίως πάντα ὑπήκουσα καὶ εἷς 
ο Ν . /{ / Δ Δ 

τέλος ἡμῖν ἔληξε τὰ παλαίσµατα, λέγω πρὸς τὴν Πα- 
/ ο 3 / ./ Φα δ/ κ» Ν 

λαίστραν ἅμα ἐπιγελάσας, Ὁ διδάσκαλε, ὁρᾶς μὲν 
μες ΄ ; ᾗ ; 

ὅπως εὐχερῶς και εὐηχόως πεπάλαισταί µοι, σχόπει 
αλ κ μνον / . λα: ποδόλλ ρα: πα 

δὲ, μὴ οὐκ ἐν κόσμῳ τὰ παλαίσµατα ὑποθαλλῃς' ἄλλα 
: ορ παν. 

γὰρ ἐξ ἄλλων ἐπ' τάττεις. Ἡ δὲ ἐπὶ κόρρης πλήξασα 
: ΄ ψ /' 6 λ / ιν / 

µε, Ἑς φλύαρον, ἔφη» παρέλαθον τὸν µαθητήν. 3Ὑκό- 

ὑτι οὖν μὲ πληγὰς ἔτι πλείους λάθης ἄλλα καὶ οὐ τὰ πει οὖν μὴ πληγὰς ἔτι πλείους λάθης ἄλλα χαὶ οὐ τὰ 
ο -- / 

ἐπιταττόμενα παλαίων. Καὶ ταῦτα εἰποῦσα ἐπανι- 
/ νὰ το Ν, αν / 

σταται καὶ θεραπεύσασα ἑαυτὴν, Νῦν, ἔφη, δείξεις, 
1 Ν /. 

Εἴπερ νέος εἰ χαὶ εὔτονος παλαιστὴς καὶ εἰ ἐπίστασαι 
Ξ ς 5 ἒε 

παλαίειν καὶ ποιεῖν τὰ ἀπὸ Ὑονατίου. Καὶ πεσοῦσα 
ς ο ν ν. ν Δ 
ἐπὶ τοῦ λέχους ἐς γόνυ, Ἄγε δὴ σὺ ὁ παλαιστὴς, ἔχεις τὰ 

5 ζ ; 
µέσα, ὥστε τινάξας ὀξεῖαν ἐπίπρωσον καὶ βάθυνον. 

ας ρος τν ; τν ών 
ιλὸν ὁρᾶς αὐτοῦ παραχείµενον, τούτῳ χρῆσαι' πρῶ- 

; 
τον δὲ κατὰ λόγον, ὡς ἅμμα σφίγγε, εἶτα ἀναχλάσας 

! 

ἔμβαλλε καὶ σύνεχε καὶ μὴ δίδου διάστηµα. ΄Γὰν δὲ 
νο) -. 

’ 

Ἰαλᾶται, θᾶττον ἐπάρας ἀνώτερον µετάθες καὶ χρούσας 

κῦψον καὶ σχόπει ὅπως μὴ ἀνασπάσης θᾶττον Ὢ κελευ- 
μον .λ Ν 

υ 

σθῆς, ἀλλὰ δὴ κυρτώσας πολὺ αὐτὸν ὕφελχε, καὶ ὕπο- 
2 ὸν / ο ο 
θαλὼν κάτω αὖθις τὴν παρεμβολὴν σύνεχε καὶ χινοῦ, 
ΕΙ ν 3 / εἶτα ἄφες αὐτόν: πέπτωκε Ὑὰρ καὶ λέλυται καὶ ὕδωρ 

ς - 5 ὅλος ἔστι σοι ὃ ἀνταγωγιστής. ᾿Εγὼ δὲ ἤδη µέγα ἄνα- 

ΙΠΥΘΠΙΞΣΕΠΙ, 6ΟΠΠΡΟΙΟΤΕΠΙ ]άΠα ΠΙΘΙΠΙ θχβρθοία αι. 

8. Αίαιο ἴ]α απ απ ου μΙέαπα δυηίἵ πηπ]ςίγαςδεί Ἰθγα», οία- 

Ππι αἆ πιε γεηῖί : ἀειεσίαππταιε ΥΙΠΗΠΙ δἱ οδοι]α Ρρτορῖ- 

παπίος Ιηγίσθπι. ΟΝΙΠΙ αμί6Πη Ροΐα πος αἆ ποσίεπῃ αγΠῃᾶξΕς- 

πΙΣ5, αἲί αἆ πιο Ῥα]ωρίτα : Ἠου απἱάθπα οπιπῖπο πηοπιϊηῖςςε 

16 οροµίεί, αἀοϊθσεθης, {ο ἵπ Ῥα]αδίταπι Ιποῖάϊςς : οδίεῃ- 

ἀοπάππα Εδί Ίαπα εδί, Γαθιΐσπε ἄςθΓ Ἰηίογ αΡΠεβος, οἱ Ἱαοία 

6επετα πηπ]ία ἀῑάιοεεῖς. Τα γετο, ἱπαιαπα, ΠΟΠ γιὰεβῖς 

πῃο ΤΕ[ΙΡΘΓΟ ΘΧΑΠΙΘΗ ἸαΓΠΙ ΤΘΓΙΠΙ : Πασαθ οχαε {6, ]απι 

Ἰποίοππατ. Πα, δίο, Ἰπαυ]έ, πὲ ρο Ἰαῦθο, ῬγοβαΙοπθπα 

πμ οχ]ήρθ. Ἐσο απἱάσπι ΠΙΟΤΕ Παρίσι οἱ ργῶῖαϊς, 

ποπηῖηα ΠΙΠΙΘΤΟΓΙΠΙ, 4105. γο]ο, Ἱπγεπίαπα αἰαιο ἀἴσαπῃ : 

απ. γετο ραταίας οδίο αἆ ορεδϊεπάωπι, οἱ Ἱπιρεταία οπιπῖα 

Γαοϊοπάυπα.  ΟπΙΠ ἴα Ίπιροτα, ἵπαιπαπα, αἱ γἱάρ αὐαπη 

ἀεχίτα, απαπῃ πποβ]Ηί6ς, 4παπ1 οοπ{εηίθ Παπί οπηηία. 

9. Ίρδα 61σο οχηἰῖς γοςπιοπϊς, πιάα ἰοία αδίαης ἵπι- 

Ῥογατθ Μπο Ἱπορρίί, Αἀοιεξορηία]ε, οχια ἴα, αἱἵ αβί ἆθ 

Ι5ίο {6 ππραοπίο πηχοΓί5, αἀγοι5αγίαπα οοπηρ]εείοτο. Ἐε- 

πηΓ 5 Πησεης πίγάπισθ 5αρίπαπα του]πα : ΠΠ 5ΠροτίοΓ 

1ρ56 εαῇῇίοῖεῃς {ο Ιπίθι [εηιογᾶ, 6π(Πθ ἀδίίπονς, {οἱ]ε εἰ 

ΞΗΓΞΗΠΑ [εμάς οτητα : ἔππι ἀθηιίεης αἴαπο Ιηβίδίεης, ΠΠ] 

πατε ας 5αβίοής [ογί, οἱ πδαιθ Υβεης [οάε Ίαπι ππάίᾳπα 

ἆοποες ἀε[ασοτῖς : τοβιςίῖ 5ἷπί οἰῖαπα Ιαπηβί : {ππα οχίτασίαπα 

16] άΠ1. 5οοππά Πα ΙαΜΜαάἹποπηα Ῥοι ἱρδιπα Ἱησήθη αάῑσε : εί 

τυή85 αἆ Ῥαπείοπι Ἰπρο]]ε: ἀθϊπάς Ρετουίο. ὉὈρί τενο 

Ίαχυπα απίᾶ νιάσνῖς, ἴππο ]απ Ἰπςεσπάεης, οἱ οἴοα 11η00ς 

εοπδΊησθης, οοΠ/ΊΠα, οἱ ἱεπία ποη [εδήμανες 56 ραπ]]απη 

υὶ ἐς εοπΙπαθτίς, ΠΠ ΟΟΠΟΙΙΤΕ. {ΠΠ ἀἰπηῖδεις ες. 

10. Αίαπο εσο 4αΠ1 [αοῖ]θ ἵη οππηίρ5 οΏδεοιίη5 655εΠη, 

οἱ ἀοπίαιο ΕπΙΙ ποβῖς ο5δοπί πιπθηῖς πάσης κἰπια] ἀῑσο 

Ῥα]ωσίτο, νΙάες, πηαβϊςίες, παπι ἀθχίτε εί ομδεΠιίοδε 

πημὶ Ῥησηα{απα ί. Υἱάε γετο, πθ Ργῶί6υ 4εοι5 ΠΙΠΙΘΓΟΦ 

εαηῄίοῖας : αἰῑα οπίπι Ροδί αἰία Ἱπ]ηπαί. λα γεγο αἱαρᾶπι 

πηϊηῖ Ἰπῆΐσοης, παπά παρασθπα, Ἰπαυῖέ, τοζερί ΗΤΟΠΕΠΙ. 

γἱὰ6 6ἵσ0 πο Ῥ]ητος θἱἴαπι Ρ]αρᾶς αοοἰρίας, 5ἱ 4105, πε(ιε 

605. αὶ Ἱπ]αποίί ΗΡΙ ογιηί, ΠΙΠΠΘΤΟΣ Ιαο{εσίς. Ἠΐδαπε αῑε[ῖ5 

δυγρῖέ, οἱ επταίο οοἱροΓθ, ἆάπα, παπί, οδίοπάες. {γα 

Παγεπῖς οἱς δί πονοδι5 Ἰποίαίος, Ἰηοἰαπίπα δοῖας, εί σοπ]- 

οπ]αίαπα ορι5 οὔετο. Αίάπο ἵη Ἰεοίο οοποῖάεης ἵη πεπα, 986 

β4Π6, αἰί, Ιαείαίος, Ἀαβες πηθᾶῖα : αὐαίίες 6Γρο αοπίαπα, 

Ῥοίταᾶς Ππίτο οἱ [οᾷς ρτο[απάδ, Ἀπάυπι γ]άθς ίο οχροβῖ- 

αππαπο ᾖαεο,, Ίου πἴθιε: ΡΕΙΠΙΟ απίόπα» αἱ τα(10. Ροδί]αί 3 

νο]αί ποᾶσπι φἰτῖησο ἀθϊπάα ΡΙοαίαπη, Ἱπαρε]ίε οἱ οοπίπε, 

οἱ ο͵νο οοποσᾶας πίειγααπι.  9ἱ γετο Ἰαχοίας, οε]εγίας 

Ἰηδίαης (ταπς[ος αἰῆας, αἵ Ἰπιρε]ο, ἵπας, εἰ 6απε τηε 

ορ]ονίας Ἱπιροταίο τοίτα]ιας : 5εᾷ πηπ]ηΠα ΙΠΟΙΓΥΔΗ5 Ἰ]σπι, 

{οπογα φυμίτα]ιος ας ἵηβα Γήδς. Ἱγγαρίίοποπη δυΏ/Ιοῖεης 

οοπίπο, ἴοαμο πιονο : ἀοϊπᾶς Ἠλαπι ἀἱπηιίο; ἀθο]ά]έ οπίπῃ 

εἰ 5ο]πίης θἰ, οἱ ἆαια ἰοίας οδί ἴπις α4γεγξβγηᾶ, Έμο 
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γελῶν, Ἐθέλω, ἔφην, καὶ αὐτὸς, ὢ διδάσχαλε, παλαί- 
Β] Δ Δ σµατα ὁλίγ᾽ ἄττα ἐπιτάξαι, σὺ δὲ ὑπάχουσον ἔπανα-- 

ο” φ -- Δ στᾶσα χαὶ χάθισον, εἶτα δοῦσα κατὰ χειρὸς παράψα τὸ 
Ν ρω ς / λοιπὸν καὶ χαταμάττου, καί µε πρὸς τοῦ Ἡρακλέους 

περιλαθοῦσα ἤδη κοίµισον. 
11. Ἐν τοιαύταις ἡδοναῖς καὶ παιδιαῖς παλαισµάτων 

ἀγωνιζόμεγοι νυκτερινοὺς ἀγῶνας ἐστεφανούμεθα, καὶ 
Ν 4 ο / ἣν πολλὴ μὲν ἐν τούτῳ τρυφή: ὥστε τῆς εἲς τὴν Λά-- 

ς .. / ” Νἱ βισσαν ὁδοῦ παντάπασιν ἐπιλελήσμην. Καί ποτε ἐπὶ , -- ας ς Ἡ νοῦν µοι Ίλθε τὸ μαθεῖν ὧν ἕνεκα Ἰθλουν, καὶ φημὶ 
ῃ σα Ὢ ὃς / ο ιο 5 , - Δ. προς αὐτὴν, Ὦ φιλτάτη, δεῖξόν µοι μαγγανεύουσαν ἢ 

τς ν μεταμορφουμένην τὴν δέσποιναν: πάλαι γὰρ τῆς παρα-- 
π. κο ο} 3 οι δόξου ταύτης θέας ἐπιθυμῶ. Ἡᾶλλον δ᾽ εἴ τι σὺ οἶδας, 
.] λ / ο ον / ζλλι 32 ζλλι αὐτὴ µαγγάνευσον, ὥστε φανῆναί µοι ἄλλην ἐξ ἄλλης 

ὄψιν. Οἶμαι δὲ καὶ σὲ οὐκ ἀπείρως τῆσδε τῆς τέχνης 
ν. ως ον. .Σς / Ν ἀλλὰ ιν ἔχειν τοῦτο δὲ οὐ παρ᾽ ἑτέρου μαθὼν, ἀλλὰ παρὰ τῆς 
ἐμαυτοῦ ψυγῆς λαθὼν οἶδα, ἐπεί µε τὸν πάλαι ἆδα- 

ο .» / .. μάντινον, ὡς ἔλεγον αἱ γυναῖχες, ἐς μηδεμίαν γυναῖχα 
τὰ ὄμματα ταῦτα ἐρωτικῶς ποτε ἐκτείναντα συλλαξοῦσα 
τῇ τέχνῃ ταύτῃ αἰχμάλωτον ἔχεις ἐρωτικῷ πολέμῳ 
ψυγαγωγοῦσα. Ἡ δὲ Παλαίστρα, Παῦσαι, φησὶ, 
προσπαίζων. Τίς γὰρ ᾠδὴ δύναται μαγεῦσαι τὸν 

.ω Ν Ν ντ ἔρωτα, ὄντα τῆς τέχνης κύριον; Εγὼ δὲ, ὦ φίλτατε, 
κ. Δ λ λ Μι λ τούτων μὲν οἶδα οὐδὲν μὰ τὴν χεφαλὴν τὴν σὺν καὶ 

ο λ /. .] / . 3 λλ λ ΄ Μ ϱ Τήνος την κακαρίαν εὐνήν: οὐδὲ γὰρ γράμματα ἔμαθον, Α να 
καὶ Ἡ δέσποινα βάσχανος οὖσα τυγχάνει εἰς τὴν αὐτῆς 

3 ια τέχνην" εἰ δέ µοι χαιρὸς ἐπιτρέψει, πειράσοµαι παρα- ἐν Ἕ Ἔ σχεῖν σοι τὸ ἰδεῖν μεταμορφουμένην τὴν κεκτηµένην. 
Καὶ τότε μὲν ἐπὶ τούτοις ἐκοιμήθημεν. 

19. Ἡμέραις δὲ ὕστερον οὐ πολλαῖς ἀγγέλλει πρός 
µε ἡ Παλαίστρα ὡς ἡ δέσποινα αὐτῆς μέλλοι ὄρνις 

Ἡ ᾿ τε ον ασ γενομένη πέτεσθαι πρὸς τὸν ἐρώμενον. Καγὼ, Νὸν, 
ε ; ο ας Ξ ἔφην, ὃ καιρὸς, ὦ Παλαίστρα, τῆς εἰς ἐμὲ χάριτος, ᾗ 

νῦν ἔγεις τὸν σαυτῆς ἴχέτην. ἀναπαῦσαι πολυγρονίου 
5 ες, / ψ. -3 δν ς / τν . ἐπιθυμίας. Θάρρει, ἔφη. ἸΚάἀπειδὴ ἑσπέρα ἦν, ἄγει ν με ; ν µε λαθοῦσα πρὸς τὴν θύραν τοῦ δωματίου, ἔνθα ἐχεῖνοι 

/ / ὸ ο οω / ἐκάθευδον, καὶ κελεύει µε προσαγειν ὀπῆ τινι τῆς θύρας 
Ορῶ οὖν τὴν 

τ κ. αι 
λεπτῇῃ καὶ σκοπεῖν τὰ γιγνόμενα ἔνδον. 

. ο. Ὕ. κ ος στ μὲν γυναῖκα ἀποδυομένην. Εῑῖτα γυμνη τῷ λύχνῳ 
προσελθοῦσα καὶ χόνδρους δύο λαξοῦσα τὸν μὲν λιθανω- 

.ω - 
.ω χ λ .. τὸν τῷ πυρὶ τοῦ λύγνου ἐπέθηχε καὶ στᾶσα πολλὰ τοῦ 

; Ν - λύχνου κατελάλησεν: εἶτα χιθώτιον ἁδρὸν ἀνοίξασα, 
ες Ν χ. |. 

πάνυ πολλὰς ἔχον πυξ Ὕπν ο 

ε-οὶ 

- 2 

λος εις 
θας εν αὑτῷ, 
Δ 

ε 
2 

Ἐκ τούτου λαθοῦσα χρίετα: ὅλη, ἀπὸ τῶν 
ὀνόχων ἀρξαμένη τῶν κάτω, καὶ ἄφνω πτερὰ ἐκφύεται 

π ν :αὐτῃ, καὶ ἡ ῥὶν κερατίνη χαὶ γρυπὴ ἐγένετο, καὶ τἆλλα 
Φν ς- / / λ ΄ / ορ οΒ Ν δε ὅσα ὀρνίθων κτήµατα καὶ σύμέολα πάντα εἰχε" χαὶ 
Ἡν ἄλλο οὐδὲν ἢ χόραξ νυχτερινό. ᾿Επεὶ δὲ εἶδεν 
ἑαυτὴν ἑπτερωμένην, χρώξασα δεινὸν καὶ οἷον ἐχεῖνο οἳ τς δα ο μἒέ κόραχες, ἀναστᾶσα ῴχετο πετοµένη ἔξω διὰ τῆς θυρίδος. 

.. / ο -- Ἆ / 19. Ἐγὼ δὲ ὄναρ ἐκεῖνο οἰόμενος δρᾶν τοῖς δακτύ- 
λοις τῶν ἐμαυτοῦ βλεφάρων ἡπτόμην, οὐ πιστεύων τοῖς 

α1ὔ01Ακύ5. Ἱ. 

αν 
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Ύετο, οἸαβαπ. [8η γίάρης, Ὑο]ο, Ἰπᾳπαπα, ἴρεο αποσπε, 
πηαβϊδίθυ, ΠΙΠηΘΓΟς Ραμ005 4ποδάαπα Ίππρογατο : τα γογο 
οΡεᾶΙ, «πγας, οί ἁδείάᾳ, ἀθίπᾶς ἵπ ΠΙΠΙΙΠΙ ΡΡΟΡΡΘΗ5., {τασία 
ρίεγΙΠ1; οἱ φαρίσα, οἱ πιο » Ρεῖ Ἠεου]επη, οοπιρ]εχα, Ίαπι 
δορί. 

11. Β]αςπιοᾶϊ Πβίάἰπίρας οἱ Ιαάἱογίς εοΠαε(αΠΠοηίρις 
ποσίπτηα οργίαπίας εογίαπηίπα, οΟΥΟΠΑΡΑΠΗΙΙς. ΟΡ ΙΠΥΙΡΠΙ 
6 [απα1 Ργοβηδα ογοί Ἠας ἵη γα νο]αρίας, αἱ Ἰηηονῖς Ταρῖκςαπι 
5η50θρ{ῖ οπηΠίπο οὐ]ϊνίκοριον. Άο {απάεπι ΤΠ ΠιθηίσΠΗ ΠΠ] 
γεη[έ Π]αά οίἵαπι ἀῑδεστα, ου]α5 γεῖ ο8]δα ἸαοίαΡατ : οἱ ἀἷσο 
ᾱ Ἠλαπι, ΟΡίοηάς η, οαἱκείηια, Ργος[ἰοῖας [αοἴθιίοπι 
Δπ{ (Γαης(οπηαηίοπα 56 Ἰθαπη {παΠη τ οἱἵμι επῖπι οπρίαιις 
510} αἀπηταβ[]ς Ἠη]ᾳς φροσίαση]ῖ. Ρος νενο δἱ απ]ά {α 

Γ ΠοδίΙ, Ίρδα [πο υορν[αίας, τα αρρατοαί πημί αἶία οκ αᾗα 
Ἀρθοῖεδ.  Ῥπίο οΠίπι {6 πος Ἱπαρογίίαπα Ἠπήης αγ[ῖς οςςο - 
ἴάᾳπο ΠΟΠ αἲ α1ῖο ΠΑΙΓΗΠΙ, 5οᾷ α Π]θο αοθερίυΠῃ αππιο «οἴο: 
(παπά οᾳ ἴδια πηο αζαππαΠΕΠΙΠΙ Ἰ]υπη αποπάαπα : η ἶ π]Η]]ο- 
τες ἀἰοεμαηί, ααῖσιο ἵπ. π]]απι ππ(υαπα ΠΙΠΠΙεΓοπῃ οσμ]ος 
Ἰμο56ς. απηα{οτῖο Πηιεπάονῖπα, ΕΟΠΙΡΤΕΠΕΗΚΗΙΙ. Π]α αγία {πα 
ἑαρίΐναπι ΠΡ Ἓάρος, απιαϊομῖο Π]ο Ῥο]ίο απίπια ΕΙ Ίρρα 
ἀθγ]ποίμπα, Αέ Ρα]αρίνα, ῬὨοκίπο, Ἰπαυ!, Ἰοσα.. Οπος 
εΠΙΠΗ 63ΓΠΊΘΠ. ϱοποΠίαγο 4ΠΙΟΓΕΠΙ Ῥοβδί{, απ[ῖς Ἱρείας ἀοπιί- 
πα ῦ Ἔρο νεο, ἀπ]οϊκείπιε ,  Ἠον Πα. ΠΠΠ]] απἱσρπαπή πον!, 
εαριί (παπη Ίππο οί Γο]ἱορια Ἠπο Ποξίγαπα Ἰσσίυ] η - πθηιε 
επίηι Πΐεγας ἀῑΔοῖ, οἱ ἱπνίᾶα ποια οςί σπαπίαπι αᾱ Π]απι 
δπαπα αγίοπι, 8Ι γενο (οπηριϊς (π]ου]έ, «έασῦο απ Ῥνάρθγο 
ΠΡΙ Ροδείπα γἰάσπάαπα, ἄππι ΠαἨΦ{ΟΥΠΙΑ{ΗΣ, 4ΟΠΗΙΠΑΙΠ.. Λα 
{ππα απἴάεπι Ιηίου Ίαρο ομάοπαϊνίπηας,, 

19. Ῥ]ερις γογο πο πηι][ῖς ϱοςί ἀθ[οτί αἲ πρ Ῥα]ωκίνα, 
γε]]ε άοπηίπαΠα 5Η άπά κυΠχία αγς φροοῖό γο]ατο αἲ αππαδίππη, 
Ἐίερο, Ναπος ἵπηπαπη, επηρας οδί, Ῥα]ωίτα,, ἐπί 1η Π]ο ηθ- 
Ἠε[ΙΟΗ, Ύπο πιο Ροίος. (Π] δηρρ]ίοἰς Ἰοησαπα οπρίἀΠαίθπη 
5εήατο. Βοπο, Ἰπαπ]έ, απίππο ο5/ο. ΕΙ, 4Π1Π1 γθδρετα οταῖ, 
Ρ6μεΠΣΙΠΙ ἀποῖς πιο αἲ ΙαπΙαΠΙ οπβ]συ, α)ί ΠΠ πἱεςες- 
μαπέ, αῬοίαπο αρρΙίσατο οσπ]ος πια ἵῃ Ίαπυα [οηηῖ, οἱ 
απ Πεγεηί δρεοπ]αΠ.  Ὑἱάρο Ιαίτα ΘχΙσγο «ο ΠΩΠΙΙΘΓΟΠΙ. 
Έππ1 πιᾶα αἆ Ἱποεγμαπα ἄοσθᾶθης, 5απιία ἐηρῖς 5υαπᾶ ἆπο ἵΠ 
ἴβπθηα Ἱποσγηα» Ἱππροδηίξ, «ιαηδ(θ πηυ]ία αἱ ἸποσγΠαὴ 10: 
αποραίαν. Τη ϱναπάϊηςοι]α. οἶκίο]]α αρετία, ασ ργχίάες 
ῬΡπῖπιας Παβθγοξ, απ[ογί ἱπᾷο Ῥνοπηϊίᾳπ ππΠαπῃ, (πα Παμεγοί 
Π{αδ ή αυ, φπ]ᾶ Ππογίέ που πονί, απ αΠΠΙ αά βρεοῖθι 
Ἰρβαπη. απϊάσπα, ΟΙΘΙΠΗ ος5α ρίαβαΠῃ. Ὦρ Ίος Ιβάν κα - 
Ίηδμ5. ἴοία 5ο Ιπιπαῖέ, αὐ πηραῖριας ἱποῖρίοης Ἱη[εγίοίρας, 
εἱ εαΡίίο Ρεμς ΠΙ οηαςομΗ{Ηή, οἱ πᾶδια5 οοἵΠοης Πί ίσια 
ἄάππεις : γεπα οἱ τοσα, απῶουπη(πα αγίαπι Ῥτορτία 
εἰ ερπα 5υπέ, Ἠαβοί οπηπῖαΣ πεσαε (ποια. οςὲ αμα, 
4141 6οὔγα5 ποσα ης. ΟΠΠΠΙ απίθηΙ ΡθηΠα(άΠΗ. 56 γἱζθ- 
γε, ἱονρί]ε απἰάάσπα ογοσίαης αί ᾳμα]ε οουν!, {ο]ϊθης 5 
Ῥρευ {οποδίταιη εγο]αί. 

19. Ἐβο νενο, απ βοπηπίαπι Π]αᾶ πης γίᾷσις ραίατθπι : 
Ῥα]ρεῦτας ἵρεοπιεας εοπ(ησεβαπι ἀῑρ[εῖς, αιιὶ οσι]ῖ5 1ρ5ε πιοῖς, 

29 
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ἐμαυτοῦ ὀφθαλμοις οὔθ) ὅτι βλέπουσιν οὔθ᾽ ὅτι ἐγρη- 

γόρασιν. Ὡς δὲ μόλις καὶ βραδέως ἐπείσθην ὅτι μὴ 

καθεύδω, ἐδεόμ.ην τότετῆς Παλ αίστρας πτερῶσαι χαμὲ 

γαὶ Γῶσασαν ἐξ ἐκείνου τοῦ φαρμάκου 

(- ἠθουλόμην γὰρ πεί ρα μαθεῖν εἴ μις εταμορφ
ωθεὶς ὃς 

τοῦ ἀνθρώπου χαὶ τὴν ψυν ὄρνις ἔσομαι. Ἡ ὃς τὸ | 

δωμάτιον ὑπανοίξασα χοµίζει τὴν πυξίδα. Ἐγὼ 

σπεύδων Ἴδη ἀποδύσας χρίω ὅλον ἐμαυτὸν, καὶ ὄρνις | 

μὲν οὗ Ἰέγνομαι ὁ δυστυχῆς, ἀλλά µοι οὐρὰ. ὄπισθεν | 

! ἳ 

450 

ἐᾶσαι πα, 

ἐξελθε., χαὶ οἳ δάκτυλοι πάντες ᾧχοντο οὐκ οἳδ ὅποι: 

ὄνυχας δὲ τοὺς πάντας εέτταρας να χαὶ τούτους οὐ- 

δὲν ἄλλο ἢ ὁπλὰς, καί µοι αἳ χεῖρ 
νουςπόδες ἐγένοντο, χαὶ τὰ ὥτα δὲ κρὰ καὶ τὸ πρόσ- 

Ἐπεὶ δὲ κύκλῳ περιεσκόπουν, ἐμαυτὸν 
ς ε ν / Δ ἑώρων ὄνον, φωνὴν δὲ ἂν θρώπου ἐς τὸ µέμψασθαι τὴν 

ς καὶ οἵ πόδες ἁπή- 

σος 
ωπον μέγα. ριε 

- ω ή / / 

Παλαίστραν οὐχέτι εἴχον. Τὸ δὲ γεῖλος ἐχτείνας κάτω ἱ 
Ι 

καὶ αὐτῷ δὲ τῷ σχήματι ὡς ὄνος Ὃ οταν ἠτιώμην | | 
αὐτὴν, ὅση δύναμις, ὄνος ἀντὶ ὄρνιθος Ὑεγόμενος. ! 

14. Ἡ δὲ ἀμφοτέραις ταῖς 70σὶ τυψαμένη τὸ πρόσ- ] 

ωπον, Ῥάλαινα,, εἶπεν, ἐγὼ, µέγα εἴργασμαι κακόν" | 
' 
] 

| 

΄ Λ α{ .) .ω / ρα γ/Ν 

σπεύσασα γὰρ ἵμαρτον ἐν τῇ ὁμοιότητι τῶν πυξίιθων 
ϱβ ν 3 3 .ἲ 

καὶ ἄλλην ἔλαθον οὐχὶ τὴν τὰ πτερὰ φύουσαν. Ἀλλὰ 
δ / Ἀν ος τς ας Ξ κ 
ὠ φίλτατε: ῥάστη γὰρ Ἡ τούτου θεραπεία 

5 ΄ λ / Ν ο. 

ῥόδα γὰρ μόνα εἰ φάγοις ἀποδύσῃ μὲν αὐτίκα τὸ κτῆ- 
μ π η 

ἐραστήν µοι τὸν ἐμὸν αὖθις ἀποδώσεις. | 
5 Σ /. αμ ΄ 1 / 

Ἄλλά μοι, ὦ φιλτατε, τὴν Ἡ μίαν νύκτα ταύτην ὑπόμει- | 
ο 

| | 

γον ἐν τῷ ονῳ» ὄρθρου δὲ δραμοῦσα οἴσω σοι ῥόδα χαὶ : 
φαγὼν ἰαθήσῃ. Ταὗτα εἶπε κατα ηλαφήσασά µου τὰ 

ὥτα χαὶ τὸ λοιπὸν δέρµα. 

15. ᾿Εγὼ δὲ τὰ μὲν ἄλλα ὄνος ἤμην, τὰς δὲ φ 

καὶ τὸν νοῦν ἄνθρωπος ἐ ἐκεῖνος ὃ Λούχιος, δίχα 
3 

Ἠολλὰ οὖν κατ ἐμ. 
τῆς 

αυτὸν μεμάµενος τὴν Πα- 
/ δν λ 

ἐπὶ τῇ ἁμαρτία δαχὼν 
στάµην ἕστῶτα τὸν ἐμαυτοῦ 
ο Αρ Ῥο αι 

θινὸν ὄνον τὸν παρχου. 

φιω- : 
γῆς. 
- ’ Δ 5 / Μ 

λαίστραν τὸ χεῖλος ἀπήειν ἔνθα 
ολ ν ν΄ οἱὴ 5 
ἵππον καὶ ἄλλον ἆλη- 

Οἱ δὲ αἰσθόμενοί µε εἴσω 

Πτι 

παριόντ ἄν δείσαντ ες μὴ του χόρ του πουνωνὸς αὐτοῖ. 

Έπεισε έρομαιν τὰ ὥτα χατακλί Ὃ μον ἔτοιμοι ἦσαν τοις 

ποσὶν ἀμύνειν τῇ γαστρί: κἀγὼ συνεὶς πορρωτέρω ποι 
-ω 3 λ [ / 7’ 

τῆς φάτνης ἀποχωρήσας ἑστὼς ἐγέλων, ὃ ὃξ µοι γέλως 
5 Ν ν ο ο υν 2) 3 / Ν 3 / 
ὀγκηθμὸς ην. Ταῦτα ὃ) ἄρ ἐνενόουν πρὸς ἐμαυτόν: 

; ος Ξ 
ταύτης περιεργίας: τί δὲ, εἰ λύχος 

κ ριας ας οι 
παρεισέελθοι Ὦ ἄλλο τι θηρίον; κινδυνεύεταί µοι μ.ηδὲν 

καχὸν πεποιηκότι διαφθαρῆναι. Γαῦτα ἐννοῶν ἠγνόουν 
[- ἀ μ / 

ὃ δυστυγΏς τὸ μέλλον κακόν. | 

ο τε / 
ο της ακπιρου 

16. ον γὰρ Ἡν ἤδη νὺξ βαθεῖα χαὶ σιωπὴ πολλὴ 
ὅ γλυχὺς, Ψοφεῖ μὲν ἔ καὶ ὕπνο ἔξωθεν ἆ ποῦχος ὣς δις- 

ρυττόμενος, καὶ διωρύττετό γε, καὶ ὁπὴ ἤδη ἐγεγόνει 
ἄνθρωπον ὃ 

παρήει καὶ ἄλλος ὁμοίως, χαὶ πολλοὶ ἔνδον Ἴσαν καὶ | 

' ἤ 
ἴ, ῃ κ α. λ τὖθὶ ε] ο οποστη ῃ | 
δέξασθαιδυναµενη, χαι ευ ΕΙΝ ρα αυτη | 

| 
κ ξίφη. ] 

Ἐϊτ α καταδήσαντες ἔνδον ἐν τοῖς 

ν Ἵππαρχον καὶ τὴν Παλαίστραν καὶ τὸν | 
οδν ἨΝ. Δ 3 ”/ ῃ ; αθεως ἤδη τὴν οἰκίαν Έκενουν τα τε .- : 

| αγη]αΙ ΟΠΠΠΕΣ. 

Ἡ ΟΝΟΣ. 14 -- 16. - (1, ο, 
ΠΟΠ ΟΓΕΔΘΓΕΠΑ, τοί ν]άεγε 605 γε] ν]σί]ατο. ΟΗΠῃ απίοΠι τῖν 

650) 

| [ω ας {ατάς τηηῖ ρεγςΠαδίςςεΠη πο ποπ ἀοτμήτο, το- 

5αθαΠ Γππη Ῥα]ῶείταπι αἱ ρεπηας εἴῖαπι πηῖ αἀθεινοί, οἱ ον 

Ἠ]ο πσιοπίο αποίαπα Υο]αταο πῃο 5Ἰηποτεί. Ὑο]εβραῦι οπῖῃι 

αχρετῖπιεη{ο ἀἴδοσγο πίταπῃ {Γαη5Γογπλα(α5 οχ Ποπηῖπα, ἀεῖπαο 

εὕῖαπι απαπίαπα αἆ απίπιᾶπα αγί5 εδδεπι [αΐηνα5. Αίηπο "λα 

αρετίο εἶαπα είοπ]ο α[[ετί ΡΥχἰάσπι. Εί εξο πες ορΗς, 

εχαίας {οίππα ππε πηπο, εἰ ανῖς απ]άθπα πηῖσθς ΠΟΠ Πο, 5εᾷ 

εααᾶα παμὶ ἆς Ροδίϊοο εν, εἰ ἀβῖ οπΊπος ποδοῖο απο 

: αρειηῖς απσιος απἱοπα ΠΠΙΥΘΓΣΟΣΠΟΠ Π]5ὶ απαἰπου Παθεβαπα, 

ε0ξ(αθ ΠΙΠΙ] αλά απαπα πησα]αςΣ ΠΠΗΣ(16 πηΗΙ ας ρθᾶος 

Παπποπίϊ Ῥεᾶες Περαπίς εἰ αυτες Ἰοηδας, οἱ [ασῖες ππασπα, 

Οτοαπιοῖγσοα αππἴεπα ηΠε α5ΡΙΟΙΘΗ5, Α5ΙΠΙΠΙ πῃθ 655ε γἰάθο, ος 

νοσεια Ἰοπη]π]ς αἆ οπᾳπεγεπά πη οΗπὰ Ῥα]ωσίτα πο απηρ]Πη5 

Ἰαβοῦαπι. ΤπΙεΠΙΠη Ἰαῦίο ἀθοίςιπι Ρτοίθηςο, εί 1ρ5ο ἀοπῖ- 

απα Παδίία αξΙπῖπο, ουσ παπα τοδρίοῖεης, ουΠα ]α, απαη- 

ἔπηι ΡοίθγαΠῃ, εχροξίπ]αβαπα, αποά αδίπας Ρτο νο]αοτί [ασίης 

655εΠΙ. 

14, Δί ]α απηραῦας πιαπῖρας [αοίθπι 51ᾶπ1 ΡΕΓΟΙΠΙΕΗΣ. 

Μϊκεγα οσο, πα ξ, πιασηυπα Γοοί ΠΠΑΙΗΠΙ: Ῥτος [ε5[ϊπα[ἴοπε 

σπῖπα ἵη Ῥυνίάσα πΙπηΠπάίπε ρεεσανῖ, αἱ αΠαπα αρα, 

ΠΟΠ 68Πὰ 4165 ρεηπας Ῥτοάιοϊί. 96 Ώοπο ε5 απίπιο, ἁμ]- 

οἴβδίπηο : [ασ π]α οπΊπα Πογαπα πο ]οῖμα. Φ16ΠΙΠΗ ΤΟΣας πηοᾶο 

οοππεᾶετῖδ, εχαες ο γεςσίο Ἰαπηθηέαα, απιαίογεη( ο πο! 

ΏΙΘΙΜΗ τοάἆες. Ῥ6ῦ {αι πηῖ, εαγῖςξῖπια, ππῖσαπα πχοᾶο Ἠαπο 

ηοςίεπα ρετά τα 1Π αδίΠΟ, 5ΗΠΊΠΙΟ ΠΊάΠε ομγτίου]ο ΠΡΙ τοδας 

αΠεταπα, σπἴρας οοπηθςίς 54παβετε. Ἠσο ἆσπι ἀῑοΙΕ, α.γες 

πη]ῖ οἱ τεΠαπαη. οαίθπι ἀεηπα]οοί, 

15. Αέασο απαπίαπι αἆ το]αια ογαΠΙ αδίΠΗ5, ΠΠΕΠΤΕΠΙ 

ποιο αίαο απΙπηΙΠΙ Ἠοπιο, ἴ]α Ἰσίας, γοςε οχοερία. 

Μα]έαπα Ιπίέας Ιηίτα πιο Ῥα]αςίταπι αοοαδαης Πας ρδεσα[ῖ 

οπησα, Ίαῦτα ππογάσης Πλας αῦεο, αβί 5ίατε Θ4 ΗΠΑ ΠΠΕΙΠΙ 

ΠΟΥΕΓΑΠΙ, 6ἱ αἰἴΠΠΙ ΥδγΠη α5ΙΠΗΠΙ Ἠ]ρρατοβ,  Ηἰ 5επ[[εηίθς 

πηθ ΙΠίγαγθ, πο ππειαθηίες πε ἆο {πο ἸΠογαπη ρατίετη αὐ]α- 

ἵωτας αἀγοπίςδεπα, ἀεηιῖςείς αυίρας ρατα εταπί ρεάΙριδ 

γαπίτεπα π]οῖδοῖ.. Οτο 65ο ἀΠΙΙΠάάγετ5ο, Ιοησίης5 ἃ ργῳ5ερί 

τοςθςςῖ 4ο δίαης τιάεβραπα : τας τετο εγαί τἱἰδΗ5 ΠΕΙ. 

Ἠωο Ισίίαν αριᾶ τηε οορ[ίαθαπα, Υαἲ ΙΠ{επαρες!ταπη επτῖο- 

φἰἰαίοπα! Οπῖά Υενο 5ἳ Ἱάριας Ἠπο Ππίτατεί ααἲ αα Ὀεσίία ὃ ἵπ. 

ρεπϊο]πη. γομῖο, απ πΙαΗ ηἰμῖ] Γοσρτίπι, Ρετευπᾶί.  Ἠσο 

Ίία οοσίίαης Ιπποταβατη 1η[ο]]ν Ἰηςίαης ΠΙαΙΠΑ. 

16. ΩππΠὰ οΡίΠ πον. Ῥγοβιπάα ]απι ο.δεί οἱ πιπ]ίαπα ο]- 

Ἰοπίπα εἰ 5οπηπας ἀπ]εῖς, 5ἰπερίίαπι ἀαἴ εχίγτα ΠΗΓΗΣ, Υθ- 

Ἰαΐ ρει[οάθγείαη, εί ρεν[οάιεραίας εαπι, Ιαππσπε Ἰασυπᾶ 

Γασία ογαί, απο οἈρθγθ ΠΟπΙΙΠΘΙΗ Ροδδοί :, 5ία[ἴππαιθ Ἰοπ1ο 

εα Ππίναί, οἱ αἰῑας φἰπα]ίου. ατα πια] Ἱπίας οταηί, σἰαδ1ῖς 

Τιπα νἰποβϊς πίτα ἵπ. οπθϊοη]ῖς ἨΗΙρρατομό 

εἰ Ῥαϊωρίτα οἵ ΠΠθῦ «61ΥΟ, 5116 πιεί ]άπι ἀοπιαπα ἰοίαπι 

ἀεριοδαπίας, ρεζμπϊαδαιθ οἱ τεσίες οἱ 5αρε]δοίῆεπα εκ- 

| Ῥοπίαπί, ΟΠΗ νογο ΠΠ] αἰῑπά γεβα απο Ἱπίας οςςεί, ἀπσεῃ- 

{ως πιε εἰ αἰίεγιπη αδίπαϊη οἱ ούπ πα, {εἰς οπηαΠές {054 



(ΠΠ. οδί - 586) 

τὸν ἄλλον ὄνον καὶτὸν ἵππον ἐπέσαξαν, ἔπε 
σαν, ἐπικατέδησαν ἡμῖν. ἸΚαὶοῦτω μέγα ᾱ ἆχθος Φέροντας 
ἡμᾶς ξύλοις παίοντες ἤλαυνον εἰς τὸ ὄρος ἀτρίπτῳ δδῷ 
φεύγειν πειρώµενοι. Τὰ μὲν οὖν ἄλλα κτήνη οὐκ ἔχω 
εἰπεῖν ὅτι ἔπασχεν, ἐγὼ δὲ8 ἀνυπόδητος ἀσυνήθης ἀπιὼν 
πέτραις ὀξείαις ἐπιθαίνων, τοσαῦτα σχεύη φέρων ἄπωλ- 

λύμην. Καὶ πολλάκις προσέπταιον, καὶ οὐκ ἣν ἐξὸν 
καπαπεσεϊν, καὶ εὐθὺς ἄλλος ὄπισθεν κατὰ τῶν μηρῶν 
ἔπαιε ζύλῳ. Ἐπεὶ δὲ πολλάκιςὦ Καϊσαριάναθοῆσαι 

ἐπεθύμουν, οὐδὲν ἄλλο ἢ ο ον καὶ τὸ μὲν ὦ µέ- 

γιστον καὶ εὐφωνότατον ἐδόων, τὸ δὲ Καΐσαρ οὐκ ἐπη- 
χολούθει. Ἀλλὰ μὴν καὶ δι αὐτὸ τοῦτο ἐτυπτόμην 

ὣς προδιδοὺς αὐτοὺς τῷ ὀγκηθμῷ. Μαθὼν οὖν ὅτι ἆλ- 

λως ἐθόων, ἔγνων σιγῇ προϊέναι καὶ χερδαίνειν τὸ μὴ 
πεαίεσθαι. 

1. ᾿Επὶ τούτῳ Ἴμέρα τε ἤδη Ἡν, καὶ ἡμεῖς ὄρη 
πολλὰ ἀναθεθήκειμεν, καὶ στόµατα δὲ 
ἐπείχετο, ὡς μὴ περιθοσχόµενοι τὴν ὁδὸν ἐς τὸ ἄριστον 
ο {. ο 3 κ / λ Υ ΡΕ) 3: Δ 

ἀναλίσχοιμεν' ὥστε ἐς τὴν τότε καὶ ἔμεινα ὄνος. ᾿Επεὶ 
στ 3 Λ ατα ο 3 
ἣν αὐτὸ τὸ μέσον τῆς ημέρας, καταλύομεν εἴς τινα 

τα ὅσα ἐθάστα- ! 

Ωω ὠά να τω 
ἵᾗ ψων σε συῳ 

[σα ὃ 
ψ. / 3 { 3 ΄ [) τσ 3 ο 
ἔπαυλιν συνήθων ἐκείνοις ἀνθρώπων, ὅσον ἦν ἐκ τῶν 

γιγνομένων σκοπεῖν: καὶ γὰρ φιλήµασιν ἠσπάζοντο ἆλ- 
3 Ν κ. 3 / 

λήλους καὶ καταλύειν ἐκέλευον αὐτοὺς οἱ ἐν τῇ ἐπαύλει 

καὶ παρέθηχαν ἄριστον καὶ τοῖς κτήγεσιν ἡμῖν παρέ- 
” ΕΛ [ὰ ἀὰ 3 { 

θαλον αριθία. καὶ οἵ μὲν Ἱρίστων, 

μὲν καχῶς" ἀλλ ἐπειδὴ οὕπω τότε κριθὰς ὁ ὠμὰς ριστή- 

χειν, ἐσχοπούμην ὅτι καὶ καταφάγοιµι. “Ορῶ δὲ κ- 

πον αὐτοῦ ὀπίσω τῆς αὐλῆς" χαὶ χε λάχανα πολλὰ 

καὶ χαλὰ καὶ ῥόδα ὗ ὑπὲρ αὐτῶν ἐφαίνετο" κἀγὼ λαθὼν 
- /. 3 Ν 

πάντας τοὺς ἔνδον ἀσγολουμένους περὶ τὸ ἄριστον ἔρχο- 

μαι ἐπὶ τὸν κἩπον, τοῦτο μὲν ὠμῶν λαχάνων ἐμπλη- 
΄ ο αλ κο εν [.. 3’ / Δ 

σθησόµενος, τοῦτο δὲ τῶν ῥόδων ἕνεκα ἐλογιζόμην γὰρ 
ε ἃῑ ; ρω Ἱν ς 

ὅτι ὃηθεν φαγὼν τῶν ἀνθέων πάλιν ἄνθρωπος ἔσομαι. 
ον 9 ον Ν / 

Εῖτα ἐμθὰς εἰς τὸν κῆπον θριδάκων μὲν καὶ ῥαφανίδων 

καὶ σελίνων, ὅσα ὠμὰ ἐσθίει ἄνθρωπος, ἐνεπλήσθην, τὰ 
ῥόδα ἐχεῖνα οὐκ ἦν ῥόθα ἀληθυὰ, τὰ δ᾽ ἦν ἐκ τῆς 

φυόμενα" ῥοδοδάφνην αὐτὰ καλοῦσιν οἳ 

τρις ον) 
Ὃ οΕ ἐπείνων 

δὲ 

ἀγρίας δάφνης 
ἄνθρωποι, χακὸν ἄριστον ὄνῳ τοῦτο παντὶ καὶ ἵππῳ' 

φασὶ γὰρ τὸν φαγόντα ἀποθνήσκειν αὐτίχα. 

18. Ἐν τούτῳ ὃ κηπουρὸς αἰσθόμενος χαὶ Εύλον 

εἰσελθὼν εἰς τὸν κηπον καὶ τὸν πολέικιον ἰδὼν 
θρον, ὥσπερ τις δυνάστης μι- 

τῷ ξύλῳ, 

ἁρπάσας, εἰ 
καὶ τῶν λαχάνων τὸν ὅλε 

σοπόνηρος χλέπτην λαθὼν οὕτω µε συνέκοψε 

μήτε πλευρῶν φεισάμενος μήτε μηρῶν, καὶ μὴν καὶ τὰ 
ὠτά µου χατέχλασε χαὶ τὸ πρσωπόν µου συνέτριψεν. 

Ἐγὼὸ δὲ οὐχέτ ἀνεχόμενος ἀπολαχτίσας ἆ ἀμφοτέροις χαὶ 

καταθαλὼν ὕπτιον ἐπὶ τῶν λαχάνων ἔφευγον ἄνω ἐς τὸ 

ὄρος. Ὁ δὲ ἐπειδὴ εἶδε δρυμῳ ἆ ἀπιόντα : ἀνέκραγε λὺ-- 

σαι τοὺς κύνας ἐ ἐπ᾽ ἐμοί; οἵ δὲ κύνες ο τε ἦσαν καὶ 

μεγάλοι καὶ ἄρκτοις μάχεσθαι ἴκανοι.  Ἔγνων ὅτι δὴ 
διασπάσονταί µε οὗτοι λαβόντες, καὶ ὀλίγον ἐκπεριελ- 

θὼν ἔκρινα τοῦτο δὴ τὸ τοῦ λόγου, « παλινδρομῆσαι 

Οπίσω οὖν ἀπῄειν χαὶ εἴσ- μᾶλλον ἢ κακῶς δραμεῖν. » 

Οἵ. δὲ τοὺς μὲν χύνας ειµι αὖθις εἲς τὴν ἔπαυλιν. { ς εις τη 

ΧΜ." Ε0ςδῦς εινε ΑΡΙΝΠΡ. 1, 18. 4οἳ 

{ απ εχρογίανεταηί, Ἱπροδίία πονίς ἀοίσαπί. ΕΙ Πα πος, 

πΙᾶΡΏ ΙΙΙ {ουθηία5 οΠ115, Γα5Ηβ5 Γπηςος αραπί, αἱ ΤΠ Πο - 

[6η γἷα πηίπας ἱπία [σογο {οπίανοΠί. Οπἷά τοἰφια. Ἱππτοι- 

{ία 5ΙΠ{ Ραςδᾶ, ΠΟΠ. Ἠαβθο ἀἴσριο: 65ο Ὑθγο ποπ. 5οἱθαίις 

Ππδιοίαδαπε Ἰπεράσης, ρε αοπίας προς ἱπστοάίεης, [οἱ σο- 

16Π5 βατοίπᾶς, Ῥομίβαα.  Εέςῶρο ο οπάεβαπα, ας ης ]ἱ0- 

Ῥαΐ απἱάσπα οαάεγο, 411 κἰαδἶπι αἴίας α ἴογσο [οποία ΠΗ5{ 

δα)Ίη(ε Ῥοτοπίθυεί. ΘΠΠΊ(16 5.ρς, ο Ο8ας 1! Ργού]αμιατο 

ΟΗΡΟΤΟΠΗ, ΠΙΗ] αΠιά Ύπαπὰ παάσβαπα, απ απα Ο φπἱάθηα τηαχ- 

ΛΙΠΗ ϱ{ γοσσ]ςδί πα οχ]ταί, Οω5αχ απίθπα ΠΟΠ 5οθτείις. 

Ύογυπη Ίου {ρ5ο σποσιο ποπαῖπο ρη]δαμαν, απῖ ταςίία Π]08 

ιού σιοµῃ. Βομίίθης 61ρο πο [αδίτα οἸαπ]ατα, ἀοογογί 5]- 

Ἰοηίο µοήσογο, οἱ σοΙΠρεπάΙ{ασθΓο ρ]αρας. 

17. Ἠπίεν Πο ]απα ἀῑος οναί, αἱ πο05 ππορίες πηπ]ίος 51ρο- 

ΤΑΥΟΤΑΠΊΗ5: ονα. απίοΠι Ποδίτα εαρἰδίτο οιαηέ τονἰηοία, πο 

οἱνουπηραςορη{ος. ναί. 6ΟΠ5ΙΗΘΤΟΙΗΙ5 Τη ῥταπα[ο : Πάσα 

Ρογγοχί απο εἰ πιαηςί αδίηας. ΜοάΙΟ 15ο ἀἷς ἀανονίπηυς 

Ἰπ βαα]άπα φποά σπα [απ Πα νίαπα Π 5 Ποπ (παπα, ασ 

οκ Ἠἱ5, Ύπα ΠεραΠί, Ποσῦας νιάσνα. ΤἘίοπῖπι οδ0μ]ο 56 ἵη- 

γίσσηα. απίαραπί, οἱ ἀογοτίογο 1]ος αριιά 5ο Ιαβοῦαηί δία- 

αν! : αρροπηπί οσα ῬναπάΊαπας ποβίς ἄπτθπ ΠάΠΙΟΠΙ16 

οᾖΙοίαΠ{ Πονάσα. Ἆο τοσα ῥΥαπάθ]{, οσο Ὑθυο ΠΙς6ΓΘ 

αδυγῖο: 6ἳ απΠὰ ΠΠ ΠΑΙΗ Ἰοτάσα ουαᾶα Ῥγαήδας 6856Η1, 

οτοιηδρίοίοβαπα απο οοπιθάθγεια,  Ὑἱάθο απίθιη Ίο {ΗΠΙ 

Πὶ Ῥοδί απ]ανη. απ οἶοία. πηπ]ία Ἠαθονοί οἱ Ῥομα : τορα 

ειαια 5πρου ἰδία γάσραπίαν, Πίο ο5ο πομαπΙ απΙπιαάψει- 

85. ΘΟΡΗΠΙ οΠΙΠΙΗΠΙ οί Ἱπίας ουαπέ, απὶ ΠΘΙΠΗΡΘ. οοοπρα(1 

6556η{ ἵη ρυαπάἶο, Υοηίο αἆ Ἰογίαηα ραπ ἱππρ]δίασιϊς νοι- 

{επι ογαᾶῖς οἰοίβας, ραγίπα τοδαγαπι οππδα.  Ῥιίαμαπι 

αιήρρο ππο οομιοςῖς Πονῖρας Ποπηῖποπα αγαπη ΠΙΠΗΥΗΠΙ. 

Τα. Πηδιοβδς ἸοῬίαα, Ἰαομαοίς φπἱάσπα, εί ταρµαπῖς, οἱ 

αρῖῖς, αασὈ ουπζα ἨοΓηΟ σοπηθά1{, πιο Πππρ]ον : ΥοΡΙΠΗ Τ0δα: 

Ἠ]ω οι τος ΠΟΠ ογαπί; 5εὰ ογαΠί ο Ίο αρτδςῇ οπαί. 

10805: ΤΟΡ4ΠΙ ΙάΗ/6«ΠΙ νουσηί{ Πουηίπος : ΠπαΙάΠ1 Ίος ῥτα- 

ἁἴππα αθίπο απίοπίαπο οἱ 6ο αἴπηί οηΙΠα εαΠ] αἱ οοταεθ- 

η {απ πλου]. 

18. Πίου μ..0 5οπ/ί6ης οΠίου, ατγορίοα6 Γα5{1 ΠΟΠΗ Ἰη- 

βνθς5Η5., γάσηδ(υο Ιοδίοπα οἱ ρειπἰοἴθπη οΙΕΓΙΠΗ, ΠΟΠ αΠί6 

αΠαΠ1 56Υ6ΓΙ15 ἵπ Ἰπα]ε[σος αμααῖς ἀγηαδία οαρίαηι ΓπΤοή, 

βιδίο πιο οοποία1έ, πδ(πα εοδ{ῖς ΡαΓζθή5 πεΠιο [εηλονίρης: 

απίπ οἱ απγος ηλ οοπ(εοσίέ, εἰ οοπ(η]ν{! Γαοἴεπι. Έπο απίεπα 

ΠΟΠ. πίτα Ραδης, οπ]ορις το]οσ[ῖς παρίπΠ ῬγοδίθγΠο Τη 

οἴσια, ἀΐάπο γοῦδας πιοπίοπα αα[αρίο. Ἠ]ο απυπῃ γ]άδγεί τηε 

ουδ αὐῖνα, οἸαππαν 1{ αἱ Ἱπππα {ο Γοπ{Γ ΤΠ Π]Ε 63Π65. Ἐταπί 

νθγο 6πΠο5 ΠΙΕΙ οἱ πιᾶση!, οΗαΠα οΠ1 αγδῖς Ρισηατε Ιάοποῖ. 

Τη{ο]]ονί ἰδίμιν Π]ος πια, 5 οαρίαηί, ἀἰφοθιρίπτος 6956 : 

ραμ]]απα Παιιο οἴτομπηίοης ἀοοιονὶ απο εί ἵη ΡγογοΓβΙο 

«τοίτο οΥτογθ Ροία5, Ύπαπα 1πα]ο εατίσγθ. » Βείτοοο ἰδίία, 

οἱ φίαθι]απα Πίστα ηριοδίου. ΠΙ οππίρα5, απ ουδ 
29. 



45» ΧΙΠ. ΛΟΥΙΣ 
ο . ας / 3 Ν / 
ρομῳ επιφεροµ.ενους Εοξσαντο χα! χατεοησαν, 

10 

παίοντες οὗ πρότερον ἀφηχκαν πρὶν Ἡ ὑπὸ τῆς ὀδύνης 
πάντα τὰ λάγχανα κάτωθεν ἐξεμέσαι. 

19. Ναὶ μὴν ὅτε ὁδοιπορεῖν ὥρα Ἡν, τὰ βαρύτατα 
τῶν κλεμμάτων καὶ τὰ πλεῖστα ἐμοὶ ἐπέθηκαν: κἀκεῖ-- 

τότε οὕτως ἐξελαύνομεν. Επεὶ δὲ ἀπηγόρευον 
λε ; ; η 

δη ππιόµενός τε καὶ τῷ φορτίῳ ἀχθόμενος καὶ τὰς 
ἤ 

ὁδοῦ ἐκτετριμμένος, ἔγνων αὐτοῦ χατα- 

ὃ) ἂν ἀποσφάττωσί με ταις πληγαϊς, 

ἐλπίσας μέγα | μοι ὄφ ελος 

ύματος: ᾠήθην γὰρ ὅτι πάντως ἠττώμενοι 

τοῦτο ἔσεσθαι δω .ὲ [ο] 

οκ 5 ο ο) «ἲ το [ο] 5, ἓ- 

σκεύη διανεμοῦσι τῷ τε ἵππῳ καὶ τῷ 

Ἐν σα. 
ας ο. -- τὰς 

τ΄ Ἡ- ὁ δὲ αὐτοῦ ἐάσουσι χεῖσθαι τοῖς λύχοις. 
ΐ 

Ἀλλά 
3 3 / / [. Δ ς εά Μ 

των ἐς τοὐναντίον περιήνεγχεν' ὃ γὰρ ἕτερος ὄνος ἴσως 
Οἱ αλ Δ ἵ δὲ τὰ 

μὲν πρῶτα ξύλῳπαίουτες ἆ ἀναστῆναι τὸν ἅθλιον ἐκέ έλευον, 

ὃς δὲ οὐδὲν ὑπήκουε ταῖς πληγαῖς, λαβόντες αὐτὸν οἵ 
μὲν τῶν ὥτων, οἳ δὲ τῆς οὐρᾶς ἀνεγείρειν ἐπειρῶντο: ὡς 

ὁ οὐδὲν ἤνυον, ἔχειτο δὲ ὥσπε ἐν τη ὁδῷ ἀπη- δὲ Ἴνυον, ο δὲ ὥσπερ λίθος ἐν δδῷ 
λ ΄ 3 Γλ / ς! Ν ῤ 

γορευχὼς, λογισάμενοι ἐν ἀλλήλοις ὅτι δη µάτην πο- 
κω Ν Ν α / ασ. 9 ο Ξὶ / Ὑ νά 

νοῦσι καὶ τὸν χρόνον τῆς φυγῆς ἀναλίσκουσιν, ὄνφ νε 
χρῷ παρεδρεύοντες, τὰ μὲν σχεύη πάντα ὅσα ἐχόμιζεν 
3 » ο / 3 / ΔΝ νο λ αἲ ν 

ἐκεῖνος, διανέµουσιν ἐμοίτε καὶ τῷ ἵππῳ, τὸν δὲ ἄθλιον 
- ο. 

κοινωνὸν καὶ τῆς αἰχμαλωσίας χαὶ τῆς ἀχθοφορίας 
ον ρ τν ο 

λαθόντες τῷ ξίφει ὑποτέμνουσιν ἐκ τῶν σχελῶν καὶ 
/ ΕΑ 3 .ω 3 Δ ς ον 3 / 

σπαίροντα ἔτι ὠθοῦσιν ἐς τὸν κρηµνόν. “Ὁ δὲ ἀπῄει 
Γ 

χάτω τὸν θάνατον ὀρχούμενος. 

20. ᾿Εγὼ δὲ ὁρῶν ἐν τῷ συνοδοιπόρῳ τῶν ἐμῶν βου- 

λευμάτων τὸ τέλος, ἔγνων φέρειν εὐγενῶς τὰ ἐν ποσὶ 
καὶ προθύµως περιπατεῖν 

, σας εξ τρ ; 
τις δαίµων βασκανος συνεις τῶν ἐμῶν βουλευμά- 

Ε] μοι λ σαν / / ο ς ο 
εμοι τα αυτα γρησας πιπτει Ἐν πα δδῷ. 

τς Μ. / λ 
2 ἐλπίδας ἔχων πάντως ποτὲ 

5 .» αν ς/9 2 / 3 Αν Ὅμο 
ἐμπεσεῖσθαι εἲς τὰ ῥόδα κάκ τούτων εἲς ἐμαυτὸν ἄνα- 

, ο να 9. οὶ ε 3 υ. 3 
σωθήσεσθαι' καὶ τῶν ληστῶν δὲ ἤκουον ὡς οὐκ εἴη ἔτι 

-ω . κ Δ ο .ω 

πολὺ τῆς ὁδοῦ λοιπὸν, καὶ ὅτι χαταμενοῦσιν ἔνθα κα-- 
ᾱ; ͵ β 

ταλύσουσιν' ὥστε ταῦτα πάντα δρόµῳ ἐκομίζομεν, καὶ 
Δ ο « / γ΄ 3 λ 9 τω ο Δ 

πρὸ τῆς ἑσπέρας ἤλθομεν εἰς τὰ οἰχεῖα. Τραῦς δὲ γυνὴ 
Ν η. Δ ω αἩ ο «. ς λ / 

ἔνδον καθῆστο, καὶ πὈρ πολὺ ἐκάετο. Οἱ δὲ πάντα 
3 .ν - /. Μ /” 

ἔχεινα ἅπερ ἐτυγχάνομεν ἡμεῖς κοµίζοντες» ᾿ εἴσω χατέ- 

θηκαν. Εἶτα ἴροντο τὴν γραῦν, Διὰ τί οὕτω καθέζη 

χαὶ οὗ παρασκευάζεις ἄριστον” Ἀλλὰ πάντα, εἶπεν ς 

γραὺς, εὐτρεπὴ ὑμῖν, ἄρτοι πολλοὶ, οἴνου παλαιοῦ πί- 

θοι, καὶ τὰ χρέα δὲ ὑμῖν τὰ ἄγρια σχευάσασα ἔχω. 
τα . / 5 

Οἵ δὲ τὴν γραῦν ἐπαινέσαντες, ἀποδυσάμενοι ἠλείφοντο 
Δ ᾽ .ω Ντ ΜΑ δν Ν τὁ 

πρὸς τὸ πῦρ καὶ λέθητος ἔνδον ὕδωρ θερμὸν ἔχοντος 
Ε / 
αρυσαμ.ενοι ἔνθεν καταχεάµενοι αὐτοσχεδίῳ τῷ λουτρῷ ἰ 
.) / 

εχρήσαντο. 

51. Είτα δλίγῳ ὕ ὕστερον ὖχον νεανίσχοι πολλοὶ χο- 

µίζοντες πλεῖστα ὅσα χα χαὶ ἄργυρᾶ καὶ ἵμάτια χαὶ 

χ Ἐκοινώνουν 
δὲ οὗτοι ο. καὶ ἐπειδὴ ταῦτα ἔνδον κατέθεντο, 

δι Λοιπὸν μετὰ τοῦτο ἣν 
ἄριστον δαψιλὲς καὶ λόγος πολὺς ἑ ἐν τῷ συμποσίῳ τῶν 
ἄνδροφόνων. Ἡ δὲ γραῦς ἐμοὶ καὶ τῷ ἵππῳ κριθὰς 

κευ" ἀλλ’ ἐκεῖνος μὲν σπουδῃ τὰς κριθὰς χατέπινε 

/ 
9σμον γυναικεῖον χαὶ ἀνδρεῖον πολύν. 

Ἡ ΟΝΟΣ. 19 ---51. 1. 587 » 585) 

Ἰπ π1ο ΓογοβΡαΠ[ΗΥ, τευρρ{1ς αἱΠσα[ἴσαια «Ἠ]6 ρη]δανο ῥΥΊΗς Που 

ἀοίονιηί, «πα ιο ἀοἱοτο οἶθια ομηπῖα ϱθς Ππ[οογοιι 

5υ{ΠΓΟΠ1 ΘΥΟΠΊΘΓΘΠΙ. 

19. Ὑετανη 1Ηπονίς ἱπρυεαἰεπᾶ1 ἔεπηριας «πΠ ε5δοί,, σνανῖς- 

πας ἄπαδαμε τοπ βαγΙναγατη οἱ ρ]ατῖπλας πμ Ίπωρο- 

5πεγο : αἴᾳια Ἱία Ἰ]της ἔππα ῥτοβοϊκοθΡαητ. ΟΠΗ γενο 

Ίαπι ἀεδροπάίδδοπη απίπιπη ραἰκαίας οἱ ρταναίης οποτο., ἆν- 

15 ΙΠ5ΗΡοΓ α ία μπα Ῥτουιπ]ρονο ΙΡί ἀθοΓογοταὴ, 

πεάπε ΗΠ(ΠάΠ1 , 5ἱ 6] ΠπίεγΠοργεΠ{ πῃο ρ]αρῖς, 

5ΡεταἩς 

8η/σογθς Ίου 

»ΠαβηᾶΠΙ αἆ της αΠΠ{αίεπη τοὔΙαταπη εχ ο οοης]]ίο. 

Ῥμίαβαπα ϱΠΙΠΙ 1505 Ρ]απΠε γἱοίος πιοα ρογ]σασία, αγοῖπας. 

πιθας ἀἰνίδατος ΙΠ{ευ (ΗΠΑ οἱ ΠΠΗΠΗΠΗ, 1ο απίοπα 0ί Ίαοσῃ- 

{επι Τεσίατος ργαζαπα Παρί. 9ο6ά Ἱπνίάπα απο ἁαία πιι- 

ΏΊΘΗ, πηθα οοηδἰ]α Ἰη{ε]]ίσεης, γοτΗέ οα ἵπ ϱΟΠΙΤΑΤΙΗΠΙ 

ἁ1ίετ οηίπα αδίηι5, οαάεπῃ Γογίε ας; οσο εοσίίαης, ἀθομπηῖί 

Ἰπ γία. ΠΠ ρυίνηο Πας απα 1ο ῦς 5πγσοτο [1 ῦοβαπ{ ΠΗΙΞΟΓΗΠΙ 7 

αἲ πμ]. ορεδϊεπίοπι Ῥ]αρί5, Ῥγοπεηςπι αΠῖ ααπῖθας, εααζα. 

11, οχο]ίατο {οπίαμαηί. ΟΤΙ ΠΙΠΙΙ Ῥτοβσρτοηϊ, ἱασοθγείαπε 

Ἰαρίαϊς Ἰηδίαι ἵπ γία, 5ἶπο π]]α τοςιγσεπά1 5ρο, 5αμάμος 

Ἰπίοι 5ε ταΙοπίρα5, πεαπἴσ(παπα 5ε Ἰαβογατε οἱ Πας ἴοπιρις. 

Ῥεγάστγε αδίΠΟ πποτίπο αβεἰἀσπίες, 5αγοῖπας απας 1]ε σεξίατα! 

ΟΠΊΠΕΣ Ιπίθυ πῃθ οἱ ε(ππα ἀῑνίάππί, παδεγατη γετο οπρ1ν]- 

{αεῖς Ῥατίίου εί σεδίαπάοΓΙΙΠ1 ΟΠΘΓΙΠΙ 6ΟΠ5ΟΥΙΟΠΙ ῬΓ6ΠΕΠάΕΠ- 

(65, 5ιιοσῖςίς Γ6ΓΓο οτί μας, Ραἱριίαπίοπα αάμο ρος Ῥγῶσερς 

Ἱπρε]]απί.  Αίαπε ἴ]ε πΙοτίεα 5α]ίαης ἀθδορπά]. 

20. Ἐσο νεγο απἰπιαάγοτίοης ἵπ 5οοἵο Ἰ]ποτῖς οοηδΙΠοτΙΠι 

ΠΊΘΟΓΗΠΗ εχΙέαπα, ἀεοτενῖ [ογΗίοτ Γετο ργδοη/ῖα, οἱ 5ίτοηθ 

Ἰποεάετα, αῖ 8Ρεπι Παβογοπα Γααγαπα αἱ οπηπΊπο αλαπαπάο 

1η τοδᾶ5 ΙΠοΙάΘΥΘΠΙ, αἴαιο Ιπάς πιο 5α]αίθιη(ιθ ΓδΙΡΟΤΟΠΗ. 

Απάϊεβαπι Υετο ε[ῖαπι οκ Ιαἰτοπίραςδ, ΠΟΠ ΠΙΙΠΙΠΙ 5πῃετεςδε 

νι, οἱ "παπι ΠπεΓίῖς η Ῥγοχῖπια ΠΙΠΣΙΟΠΕ. Τίασαε οπηηῖα 

Ίδία ουγσμ]ο ποξίαηίος απίο Ὑδδρεταπι ἆοππαπῃ Ῥειγοπί- 

Μι]ῖου απς Ἱηίας ἀεδοάεναί; 1ρηῖς ατάεραί πππ]έας τ 

ΠΠ, συ Ρροπίαγεταπηας, Ἱπίας ἀεροπαπί οπηπία.  Ταπι 

Ἰπ{οιτοσαπ{ ΑΠΙΠΗ, Οἱ4 Τα 5οἀες, αἱ οΦΠᾶΠΙ ΠΟΠ ραταςῦ Π]α, 

Οπή ραταία τοῖς φυΠί, Ἰπυῖί, οπηηία, Ῥᾶπες η], γἱηῖ 

γοίοτῖς ἀο]α, οἱ οαΓπες γορίς [οηῖπας Ῥαταία5 Ἰαβοο. ΙΙ 

οοἸαπᾶαία απα, εχα(ἶς γεδίίρις αἆ ἴδηοια 56 πησεραΠ!, εί 

απ] αἨθηΙΠΗ οα]άαπα αβοτοί, Παηδία Ίπάς αηπα ρει(αςί, 

εχιοπιροτα]! Ιδίο 5πΠ: αδὶ Βα1Πθο, 

ΤΠΗ5. 

91. Ὠοϊπᾶο ραι]]ο ροδί 1άποπος γοπίαη{ πλ]1, 5ηρε]]εοί]- 

Ίεμι α[Πογοπίες ΡΙαρίπηαπα, ααγεαπα, ἀ’ρεπίθαπα, ΥοςΗππεπία, 

Η! ἵπ 

εοπΙΠΊ ΠΕ οοη[ογαπίς εβιδᾳθ Ππίας ἀθροδίἷς, Ἰαγαπί ἱρδι 

πηηπάαα πα Πε ῦγοπα, εἰ γγί]οπι ογηα(απα ΠΠ. 

αποθαθ.. Οοίογάτη Ροδί Ίο οώπα ΓΗ οορίοδᾶ, θἱ 58/1ύ 

τη] ης ἵα ΠομαἱοΙάαγαπῃ οοηγ1νίο.. Απς πμ! οἱ ο/ 10 1οΙ- 

ἆοα αρροδιί: αἱ ἴ]]α [οςΗΙπαβαί ἀεγοτατε Ἰογάεα, ΠΠΕίΠΘΗΣ, 1 



ια ὅ89, 590) 
τ το ον {ἶ-α 
δεδιὼς, οἷα εἰχὸς, ἐμὲ τὸν συνάριστον. ᾿Εγὼ δὲ ἐπειδὴ 

ο νο μ ο 
ἴδοιμι τὴν γραὈν ἐξιοῦσαν τῶν ἔνδον ἄρτον ἤσθιον. Τη 
δὲ ὑστεραίᾳ χαταλιπόντες τῇ γραία νεανίσκον ἕνα οἳ 

; 3 ἀ δὲ 

Ἠγὰ ὃ ἐ 
Έστενον ἐμαυτὸν χαὶ τὴν ἀκριθη φρουράν; τῆς μὲν γὰρ 

βατ 
Ετς 

αμ /{ ΜΥ ΝΙ Ἰ48, 3 / 

λοιποὶ πάντες ἔξω το ο “σισος 

Ἰραὸς καταρρονησαι ἦν μοι χαὶ αν. ἐκ τῶν ἐκείνης 

ὀμμάτων θυνα τὸν, ὃ δξ νεανίσχος μέγας τε ἦν χαὶ σα 
ι μ τι ας. Δ ν Φι 

βερὸν ἔθλεπε, καὶ τὸ ξίφος ἀεὶ ἔφερε καὶ τὴν θύραν 
αεὶ μη 

ν οἱ ο - ΄ / κν ο 

95. Τρισὶ δὲ ὕστερον ἡμέραις µεσούσης αχεδὸν τῆς 
νυχτὸς ἀναστρέφουσιν οἳ λησταὶ χρυσίον | μὲν οὐδὲ ἄρ- 

γύριον οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν χοµίζοντες, µόνην δὲ παρθένον 
ὡραίαν, σφόδρα καλἠν, κλάουσαν καὶ κατεσπαραγµένην 

τὸν ἐσθῆτα καὶ τὴν κόμην" καὶ τα αδεννων αὐτὴν ἔν-- 
χέλευον καὶ τὴν γραῦν 
παῖδα 

δον ἐπὶ τῶν στιόάδων θαρ βρε 

ἐχέλευον ἀεὶ ἔνδον µένειν καὶ τὴν τ 

Ἡ δὲ παῖ 
- Υ 

ἴς οὔτε ἐμφαγεῖν τι Ίθελεν οὔτ 

- ο, ον 
Εν 'ρουρα ξ 

Ξ πιεῖν, ἀλλὰ 
΄ Μ. . ῃ / Αν ε: Ὁ 3 ασε 

πάντα ἔχλαε χαὶ τὴν χόμην τὴν αὑτῆς ἐσπάραττεν 
/ Δ μυ ϱω 

πλησίον ἑστὼς παρὰ τῇ 
5 ρα 
Ἐν δὲ 

Ξ . « ΄ Ελ] 

Ἠρὸς ἡμέραν ὃξ 
ον ἔφχε- : 
ι 

ο πως. - 7 ὥστε καὶ αὐτὸς φάτνη συνέ- 
" το σε 2 

χλαον ἐχείνη τη αν ον ολο 
ίπνουν. 

/ εν. 
τούτῳ οἳἵ λη- 

..« .) 

σταὶ ἔξω ἐν Έτ π 

ϱο υρεῖ ν εἰληχότων 
5 Ε 

ται ἀγγέλλων ὅτ 

λὺν πλοῦτον κοµίζοι. 

σετ μ.ξ έλλοι και το- 

ὄ οὕτως ὥς εἴχον ἄνασ τάντες 

χαὶ ὅτε σάμενοι χάμὲ χαὶ τὸν ἵππον ἐπισαξ ζαντες πλαυ- 
: 

νο. ᾿Εγὼ δὲ ὅ δυστυχἢς ἐπιστάμενος ἐπὶ μάχην καὶ 
/ 3 / 2 Σ -” / 3 ΄ 

πόλεμον ἐξελαύνεσθαι ὀκνηρῶς πραήειν, ἔνθεν ἐπαιόμην 
ο. Β ΄ 9. 3 ν οἱ ο 5 λ 

τῷ Εύλῳ ἐπειγομένων αὐτῶν. ᾿Ἐπεὶ δὲ ἥχομεν ἐς τὴν 
ὁδὸν ἔνθα ὃ ξένος παρελάσειν ἔμελλε, συµπεσόντες οἳ 

-- - / / 

ο τοῖς ὀχήμασιν αὐτόν τε καὶ τοὺς ἐκείνου θερά-- 
Σ / -ω 

τοντας ἀπέχτειναν, καὶ ὅσα ἣν τιμιώτατα ἐξελόντες τῷ 
Ε) λ 

ἵππῳ κἀμοὶ ἐπέθηχαν, τὰ δὲ ἕτερα τῶν σκευῶν αὐτοῦ 
» ψ 

ἓν τῃ ὕλη ἔ ἔχρυψαν. Ἔπειτα ἤλαυνον 4 ἡμᾶς οὕτως ὑπίσω, 

κἀγὼ ἐπειγόμενος καὶ τῷ ξύλῳ τυπτόµενος ρούω τὴν 

ὁπλὴν 
/ 

περὶ πετ. τραν ώσσεν χαί μοι ἀπὸ τῆς πληγῆης γί- 

εται τραύμα α ἄλγεινόν" καὶ γωλεύων ἔνθεν τὸ αρ 

τῆς ὁδοὺ ἐθάδιζον. ἵ δὲ πρὸς ἀλλήλους ἔλεγον, Τί 
' ας ως ; 

γὰρ ἡμῖν δοχεῖ τρέφειν τὸν ὄνον τοῦτον πάντα χατα-- 

πίπτοντα: ῥί Ψωμεν αὐτὸν ἀπὸ τοῦ κρημνοῦ οωνὸν οὐχ. 

ἄγαθόν. Ναὶ ἂν ῥίψωμεν αὐτὸν καθαρισμὸν τοῦ 

πτρατοῦ. ἐσόμενον. Καὶ οἳ μὲν συνετάττοντο ἐπ᾽ ἐμέ- 

ρα δὲ ἀκούων ταῦτα τῷ τραύματι λοιπὸν ὡς αλλοτρίῳ 
ο ο - 

ἐπέδαινον: ὃ γὰρ τοῦ θανάτου µε Φόθος ἀναίσθητον τῆς 
ών / Ε/ 

οδύνης ἔθηκεν. 

995. Επεὶ δὲ ἤλθομεν 
; τέ 

/ μ 

: σω ἔνθα κατελύομεν, τὰ μὲν 

σκεύη τῶν ἡμετέρων 
ο /, 

ἀφελόντες εὐ κατέθηκαν, 
/ σὲ ον τς αὐτοι δὲ ἀναπεσόντες Καὶ ἐπειδὴ νὺξ ἦν, 

ἀπήῄεσαν ὣς τὰ λοιπὰ τῶν σχευῶν ἀνασῶσαι. Ἔὸν δὲ 
ἅθλιον τοῦτον ὄνον, ἔφη τις αὐτῶν, τί ἐπάγομεν ἄχρη- 

.. .ω ο ΑΔ -. Ἀ λ ” 

στον ἐκ τῆς ὁπλῆς; τῶν δὲ σχευῶν ἃ μὲν ἡμεῖς οἴσοικεν. 
. μυ Α εν τ 

Καὶ ἀπῄεσαν τὸν ἵππον ἄγοντες. Νὺξ 

Κάγὼ τότε πρὸς 

”υ) 

ἐδείπνουν. 

ἃ δὲ ὃ ἵππος. 
δι ῃ 3 -ω / 
δὲ ἠν Ἰαμπροτάτη ἐκ τῆς σελήνης. 

Εμαυτὸν είπαν, Ἄθλι, τί μένεις ἔτι ἐνταῦθα; ἐγὐπές 

Οὐκ ἀκούεις οἷα περὶ γαὶ γυπῶν τέκνα θειπνήσουσιν. 

| 

' 

| 
| 

ΧΙΠ. " ΙΠΟΙΓ5 5ινε ΑδΙΝΙ5. 55, 

Ρατ εταῖ, πιε ϱΟΠΙΡΓΠςΟΤΕΠΙ. Αί οσο, αποίῖες τῖάεναπι 
εχίςσε πππῃ, ἆρ ραπίρης, σα! Ίπέας οταηί, οάεῦαπη. Ῥο- 
δἰΠάΐα τεµεία απα εἵ υπο Ίαγεπε, αἆ οµας τεααί οΠ]ηος 
εκ]εταπῖ. Ἐθπϊάεια πημῖ εἰ ασοπταία ομκίοᾶῖα» Ιησειηῖςες- 
Ῥαπα : παπα νείπ]απι (π]ᾶσπι Ροΐρταπ εοΠίσιηπογε εἰ Ἰῆις 
{αβεγε εν ους; αἱ {αγεπῖς ππᾶσηις οταί εί (ογεϊρῖ[ε φα{άἄαια 
οδιπεβα!, εί 5ἰαάϊαπα σεδίαραί 5επηρος, οἱ αζάπεσ]ιαί κεπι- 
Ρευ Ιαπααπῃ. 

2». Ττῖρης Ῥοσί ἀῑεῦας, οἴτοα πιοάίαπῖ {οτε Ποςίεια, Τ6- 

ἀειηί Ἰαΐτοπος., απ απ]άσπι απί αγσεπ!ῖ πΙμΠ, ποσο αιᾶ 

απἱεσπαπι α[[ογεπίες, 5εᾷ «οἶαπα νἹτοῖποια παβίθπα, τεῖιθ- 

πηοΠίαΙ Ῥα]εμταπα, Ρ]ογαπίεπ Ἰασογαία νοςίε εἴ οσπηῖς μαςςίς. 

Ἠαπο Ἱπία5 Ἡπ 5ἰταιῖς ἀερος[ίαπα ΏΟΠΟ αΠΙΠΙΟ εσςε [αρεπί, εε 

απαπα Παθεπί ππάποτο Ἱπίας ριαοῖ] οπδιοᾶϊειάας επησα. 

5εᾷ Ῥπε]]α πες οἵῬαπα «αρετε γο]εθαί που Ῥϊρετε, 5εᾷ ΠΙμΙ 

πὶςί ρ]οταβαί οἳ 5παπι Ἴρδα οοπιαπι τεβεβαί: αἆθο αἱ Ίρεα 

αποσιθ; τορο αξίαης αἆ ργῶ5ερε, ουπι ρυ]εμτα Πία τ]τσίπα 

ριοιαίοπα εἴπιπ]. Τπίοτ ως Ἰαίτοπες αχίτα οαπαβαπί 1π 

αίο. δαῦ Ἰασεπα 5ρεσπ]αίογυαπα αΠαπῖς εοταπα, απἶρις τίας 

εχρ]οτατο οΏγεπεταί, επῖε πυποῖαις Ῥετεσήππα αἴαπεπα 

μας (ταηδίαταπα, απἰ πηπ]ίας 5εουπη Γεγγεί ἁνίπας. Ηϊ πί 

εταηί «ΟΠΞΙΙΣΕΓΕ, ἄΤΠΠάΤΟ 56 Π16 απίοπι αἳ ε(Ππὰ ΟΓΠΑΤΘ. 

οΠΠεΗΙς, εκίτο. Ἠϊο Ιη[ε]ῖκ οσο, ααῖ αἲ Ῥήσπαπα εί ΡεΙΙαΠή ππε 

5οίτεπι ασί, οπποϊαηίος Ρτοστεάῖος : Πασπε [α5, [οδίίπαῃ- 

πδις Π]ς, Ῥη]καβατ. Οπέπι απίοπη αἆ τίαπη τεπίςξεπηης, 

αὈῖ {αηςιίυτας εταῖ Ρετεστίπας» Ἱγγαεπίος ἵη τε]ήεπ]α Ἰαΐτο- 

Ώ85, 1ρΣαπη 1ρείαξαπε 56ΙΥΟς Ιπίογβοϊαηί, οἳ Ῥγε[ϊοδίςδίπια 

αῶαπε αΡ]αία οΠιο οἱ πμῖ Ἱπιροπαπέ, τε(ιᾶς 5ατοῖηας 

Τρί ἵπ εἶἶνα αΏςοοπάπί. Ὠεϊπάε 5ἰο τεῖτο Πο5 ασιί, οἱ 650 

11 πγσετογ οἱ ναρυ]ατεπι Γα5{, αοαίο 5αχο Ιπιρίησο ππῃ- 

βα]ασι, οἱ ος τη αἲ. Ί]α Ρ]αρα να]πας ἀο]οτίβευπα, αξ 

οἸαπάῖσαης αποά τεσπαπα ογαί νῖα Πποεάετεπι. Δί ΠΗ τηῖοτ 

56, Οµπῖά επῖπι ποθῖς γιάείας, Ἱπαπϊαπί, παϊΊγο αδΙΠΙΠΙ 

Ἰδίαπα αΡίαπε εοπεϊἀθηίοιη 5 Ργαοἱρίίεπιας ]απι ἆᾳ ταρο, 

πια]ε οπηϊπαίαπα Ῥεξίίαπι. Τα καπα, ἴπαπ]ί αἶας, ἀθ[οῖα- 

πλας {παπι ρίασομἰατεμα Γαἱαπαπα ποςίϱ εχετοῖίης.  Αίπε 

111 ΤΠ ππε Ίαπα σοϊραπέ- γεταπα 6ρο απαΠῖς Μή5σε, απος τεῖῖ- 

απαπα οταΓ, γα]πας {απααπῃ αΠδηπῃ σαἱσαβαπη, ππογῖ5 ππεία. 

Ξ6ΗΞΙΠΙ ΠΠ ἀο]οτίς αἀἴπιεηίθ. 

93. Ο1Πῃ Τετ ΙηίταδδεΠΊΗ5 Τη 48ΥΘΓΟΓΙΗΙΠΗ ΠΟΣίΤΗΠΙ, 5αἵ- 

εἶπας ἆς ποςιῖς ἀθππίας Παππετῖς Ῥθπε οοἰοσαπέ, ἱρδίαπε 

οαπαίαπα αοεππηῬαπ{.  Νοείθ τετο οροτία αἆ τεἰίηπᾶς 5ατ- 

οἶπας 5ογναπζας αΏουπί. ΜΙκεγαπα τοτο Ἠάπο αδίπυπα , Ιπῃί 

Π]οταπα πας, απἷᾶ αἀάποίπιας, εχ ππηρα]α Ἱπα]επη 2 αγεῖ- 

Τίαφαθ υΠ1 

Ηϊεερυ 

παταπα. αῑας πος Ροτίαβίπιας, α[ία5 ε(αας. 

οηπο αρευπῖ. Ἐταί απἴοπη πο α Ίηπα εἰαγῖςςίπια. 

Ἱπίτα ππα, ἰςο]ίε, ἵπαπαπα, απ] πίτα Ἠϊς πιαπες» γα]ίαγες 

Νοη αιά!5, απῶ ἄε {ε ἆεῖλ- {6 εἰ ναίπταπι ΕΠΙ σα παβαΠί. 



ΧΤΤΙ. 

σοῦ ἐθουλεύσαντο; θέλεις τῷ κρημνῷ περιπεσεῖν» Νὺξ 

μὲν αὕτη καὶ σελήνη πολλή: οἳ δὲ οἴχονται ἀπιόντες: 
φυγῇ σῶζε σαυτὸν ἀπὸ δεσποτῶν ἀνδροφόνων. Γαῦτα 
πρὸς ἐμαντὸν ἐννοούμενος ὁρῶ ὅτι οὐδὲ προσεδεδέµην 

οὐδενὶ, ἀλλά µε ὁ σύρων ἐν ταῖς ὁδοῖς ἵμᾶς παρεκρέ- 

ψατο. Τοῦτό µε καὶ παρώξυνεν ὃς μάλιστα ἐς τὴν 

φυγὴν, καὶ δρόμῳ ἐξιὼν ἀπῄειν. Ἡ δὲ γραῦς ἐπεὶ εἶδεν 

ἀποδιδράσκειν ἔτοιμον, λαμθάνεταί µου ἐκ τῆς οὐρᾶς 

χαὶ εἴχετο. Ἐγὼ ὃ δὲ ἄξιον κρημνοῦ καὶ θανάτων ἄλλων 
εἰπὼν εἶναι τὸ ὑπὸ Υραίας ἁλῶναι ἔὶ ἔσυρον αὐτὴν, η δὲ 

μαλ᾽ ἀνέκχραγεν ἔνδοθεν τὴν παρθένον τὴν αἴχι μάλωτ ου" 

ἡ δὲ προσελθοῦσα καὶ ἰδοῦσα Υραῦν δίκην χέρκου ἐξ ἕ ὄνου 

ἡμμένην τολμᾶ τόλµηµα γενναῖον καὶ ἄξιον ἄπονενοη- 

454 

/ / 3 ρω Δ 3 3 λλ 9 / ζω 

µένου νεανίσκου; ἀναπηδᾶ γὰρ εἲς ἐμὲ, καὶ ἐπικαθίσασά 
λ ρω ο. κ. .ω ο. 

μοι ἤλαυνε: χάγὼ τῷ τε ἔρωτι τῆς φυγῆς καὶ τῇ τῆς 
/ δαν 3. α ας / Ας άν ος 

κόρης σπουδἩ ἔφυγον ἵππου δρόµῳ: ἡ δὲ γραῦς ὀπίσω 
ιν εν ; ώς ας 
ἀπελέλειπτο. Ἡ δὲ παρθένος τοῖς μὲν θεοῖς ηῦχετο 
σῶσαι αὐτὴν τη Φυγῇ πρὸς δὲ ἐμὲ, Ην µε, ἔφη, χο- 

µίσῃς πρὸς τὸν πατέρα, ὦ χαλὲ σὺ, ἐλεύθερον μέν σε 
ὔ ο ς 

παντὸς ἔργου ἀφήσω, χριθῶν δὲ µέδιμνος ἔσται σοι ἐφ᾽ 
« ιά ζὰ / ΔΝ ψ δεν .' αὶ Ν Ν τὸ 

ἑχάστης ἡμέρας τὸ ἄριστον.. ᾿Εγὼ δὲ καὶ τοὺς φονεῖς 
.ω η) 

τοὺς ἐμαυτοῦ φευζόμενος καὶ πολλὴν ἐπικουρίαν καὶ 0ε- 
/ 3 ο. 3 / 3 Ν ΄ .) /. Ε) 

ῥαπείαν ἐκ τῆς ἀνασωθείσης ἐμοι χόρης ἐλπίζων ἔθεον 
ο. / σέ 

τοῦ τραύματος ἀμελήσας. 

94. Ἐπεὶ δὲ ἥκομεν ἔνθα ἐσγίζετο τριπλΏ δδὺς, οἱ 
ρω / 

πολέμιοι ἡμᾶς καταλαμθάνουσιν ἀναστρέφοντες καὶ 

πόρρωθεν εὐθὺς πρὸς, τὴν σελήνην ἔγνωσαν τοὺς ὄυστυ- 

Ἱεῖς αἰγμαλώτους χαὶ τ προσδραµόντες λαμθάνονταί µου 
καὶ λέγουσιν, Ὢ καλὴ, κἀγαθὴ, σὺ παρθένεν ποῖ βαδίζεις 
ἀωρία ταλαίπωρε; οὐδὲ τὰ δαιμόνια δέδοικας; ἀλλὰ 
δεῦρο ἴθι πρὸς ἡμᾶς, ἡμεῖς σε τοῖς οἰχείοις ἀποδώσομεν, 

κω ο). δν) τἩ σαρδώνιον γελῶντες ἔλεγον, καμὲ ἀποστρέψαντες εἷλχον 
ὀπίσω. Κάγὼ περὶ τοῦ ποδὸς καὶ τοῦ τραύματος ἄνα- 

θοὺ- ας ς ΔΑ μπι, 3 ἆ ος κ) 
μνησθεὶς ἐχώλευον" οἱ δὲ, Νῦν, ἔφασαν, χωλὸς ὅτε ἄπο- 
ΔΑ / ς 3 .σς φ, 3Ν/ ιά ΄ 

διδράσχων ἑάλωκας; ἀλλ᾽ ὅτε φεύγειν ἐδόχει σοι, ὑγιαί- 
α Σ 

γων ἵππου ὠχύτερος χαὶ πετεινὸς ἠσθα. ἘΤοῖς δὲ λό" όγοις 

τούτοις τὸ ξύλον εἴπετο, καὶ ἤδη ἕλκος τῷ μηρῷ ε εἶχον 

νουθετούµενος. 2ὲ εἴσω πάλιν ἄνεστρέ έψαμεν, 

τὴν μὲν Υραῦν εὕρομε τῆς πέ ἔτρας κρεμαμένην ἐν 

χαλωδίῳ: δείσασα Υὰρ, οἵον εἰχὸς., τοὺς δεσπότας ἐπὶ 
΄ 3 .ω 

τῇ τῆς παρθένου φυγῇ κρημνᾶ ἑαυτὴν σφίγξασα ἐκ τοῦ 
Δ κο .ω 

τραχήλου. Οἱ δὲ τὴν γραῦν θαυμάσαντες τῆς εὖγνω- 

μοσύνης τὴν μὲν ἀπολύσαντες ἔ ἐς τὸν κρημνὸν κάτω 

ἀφῆχαν ὡς ην ἐν τῷ δεσμῷ ᾿ τὴν δὲ παρθένον ἔ ἔνδον κα- 
τέδησαν, εἶτα ἐδείπνουν, χαὶ πότος ην µαχρός. 

95. Ἰκάν τούτῳ ἤδη περὶ τῆς χόρης διελέγοντο πρὸς 

ἀλλήλους: Τί ποιοῦμεν, ἔφη τις αὐτῶν, τὴν δραπέτιν; 
Τί Ελ. Γ -ᾱ- .. .. / / 3 

Τί δὲ ἄλλο, εἶπεν ἕτερος, Ἡ τῇ γραῖ ταύτῃ κάτω ἐπιρ- 
ρίγωμεν αὐτ τὴν, ἀφελομένην μὲν ἡμᾶς ς χρήματα πολλὰ 
ὅσον ἐπ᾽ 

Β 
ν ΕΧ 

ος πο ὅλον τὸ ἐργαστή- 

εἷς ἂν ἡμῶν ἓῶν ύπελε ο ετο" πάντες γὰρ 
ἂν ἑάλωμεν, τῶν ἐγχθρῶν ἐκ παρασχευϊῆς ἡμῖν ἐπιπεσόν- 
των. Ὥστε ἀμυνώμεθα μὲν τὴν πολεμίαν: ἀλλὰ μὴ 

ΛΟΥΚΙΟΣ Ἡ ΟΝΟΣ. 94, 25. (11 σοι -- 05) 

ῬογαταΠ{2 γῖσηο {α ἵπ ῬγαοιρΙ Παπ Ἰποιάσγα» Ίαπι πος οί, 
εδί Ίηπα οἶατα : ΠΗ γογο αὐ]ογη! ; βισα τὸ ο ρε ἀομηϊηῖς Ἰιο- 

πι]σ]άΐδ..  Ἠσο αριιά πἹο οοδίίαης γίάεο πἹο πεί αΠΙσα Γη 

556 50 απ, 5εᾷ Ἱαχία Ῥεπάετα απο αμοῦαν αἷίας. Ιογ). 

ἘΠαπα Ίου πῃθ αά βΙσαπη παχίπηο ποϊαραί : ἵέααπε οπγΊσμ]ο 

ερτοςςης αβίραπι. Α{απις σπα Π1σογα Ῥαναέαπη γίάσνοί, α 

σαμζα 56 πλεα , απάτη Ῥγε]ιοπάεγαί, φαδρομά(έ. Έσο ργῶς]- 

ΡἱΠἱ0 οἱ ας πιογρις ἀἴσπαπα ρπίαης αὐ. απ εαρῖ, Πίαπα 

(απεγα Ί]α γεἰοπηοπίθς Ἱπο]αππανέ ρπο]]απ Ἱπίας οαρίῖ- 

ναπα. Αἲ ]α αοοεάεῃς γάδηδᾳιθ αΠΙΠΗ επ Ἰηδίαι οκ 

ΠδίπΟ αΡίαΠ , 6οΠΕΓΟΣΙΤΗ Γα0ἴΠΙΙ5 απζ οί εἰ ἀἴσηιπι ἀεδρογαίο 

Ίαγοπε : 1η5ῆ]{ οπῖπα 1π πια, Ἰηδίάεησαπε απῖ. Ἐί οσο ἴαπι 

Γη 50ϱ 4ΠΙΟΓΘ; {ΠΠ ΡΕ] 51ο , ε(α1 οπΗ51 ησίο, 4η ρο5έ 

ΠΟ Τε]εία.  Ὑ{ησο ἀἱἱ5 απἰάοπι 5αρρ]ίσαναί, α{ 1]α 5 Γασα 

5ογναγθη! : αἆ πῃο γονο, 9ἱ ππο, παπί, ο πηῖ ρι]ε]ος αἆ ρᾶ- 

ἴνοα Ῥον{]ονίς, Ἰρθγαη ἰο οπιηὶ ορούο ἀἰπιίαπα : Ἰου- 

4σοΓΠη Υοιο ΠΙΘΦΙΠΊΠΙΙς ον] ΠΡ] Τη ςἱησι]ος ἀῑος ΡΓΑΠΕΠΗΠΗ, 

Ἐσο Υοινο αἱ πηευς 1ρδίας Ιπίοι[εέίογος [σίθης, οἱ Παπ] 

αθ{απιοΏ/1 ααπα ου]{15 εχ. 5οιγαία α- ΠΠ Ρηθ]]α Ρείάης, 

εμῦνο οΡ] {15 νυ]ηοι]ς. 

24. ΟµΗΠΙ απίοπα ϱ0 γοηίτθιηας αβί Πάρα γἷα Τη π]- 

γίαπα, ἀοργεοπάπη{ πος Ἠορίες τοουηίος, οί ο ΙοβΙΠο 

φίαἴΐπι αἆ ἸάπαΠ1. ΠΙῖδεΓος εαρίίνος αρηοδοηῖ : οἱ αΕΟΠΤΥΡΗ- 

ἴ65, ρηοοπάπηί πιο ἀἰουηίαπα τα ΟΠΟΙΣΙΠΙ, Ποποσία οἱ 

Ῥοπα γ]γσο, Ἰπίοιπρεσία πουίο αδῖς πηϊδε]]α 2 πες ερεοίτα Π]θ- 

μας» γογαπι Ἠπο νοηῖ αἆ Πος, απῖ {πίς {ο τοάειηας, » 

ουπα βανάοπίο τῖκα ἀἰοεβαπί : ΠἹθΠιΕ οοΠΥΘΥΣΙΠΙ {Ταμεῦαί 

τοίτο.  Αίαιθ οβο ρος15 αἱ να]πονῖς γουσγάα {15 εἰαπάΙοαῦαΠὴ : 

Ἠμνειο, Χαπο, αἰπηί, οἰαπάμ5 εδ, απ 1π [ασα ος εαρίας2 

εοά πα [πσογο Πβῖ ο] ξ, δαπα5, οσἵος θήπο, εί νο- 

Ἰαοιῖς ας. Ἠσωο γοιρα οχοῖρίοραί {ηδίϊς: Ἰαππσπε π]οις 

1η [6ηΟΥΡ αβοβαπη αὐ Ίςε]ς αἀπιοπ] Ποπ θης,  ΏοππΠα Ποια 

τουειςὶ, ἄΠΗΠΗ Ἰπγαπίπιας Ύπῶ) τεδ[ῖεπ]α 56 6 Γ1Ρ8 5ΠςρεΠάε- 

αἳτ ΠΠδίΠθης ΠΘΙΠΡΕ, αἱ γοϊδΙπηε εδ! ἀοπιίπος οῦ Γασαπα 

γ]ταϊηῖς, Ιηποχο οργγ]0 Ίαα1εο 56 οχ αἰίο α5ροη οί. ΠΙ 

απίθπα νο ῦ/{αίσπη απ]πηϊ 1η απια απ] ταἰ1, τοο]αίαπη ππα 61 

τοςίῖ Ἱπ αἰίαπι ρηωοἱριίαταπές γἱρίπο απίθη Πηίας Πποία, 

Ροδίθα οΦηαΠέ; οἱ Ίοησα εγαί εοπηροία{1ο. 

25. Αίαπο Ἰπίογοα 4ε ρπο]]α Πίου 5ο ἀἱδραίαηί, ΟΙ α- 

ος, αἲί ΠΠοναπα υπα5, (ασίανας Οπἷά νοο ανα, Ἱπαυ]ί 

αας, «παπα γοιπ]α Ἰμαπα 5αροιη]ἰοίαπας ο απα πηπ]ίας 

πορῖς, απαΠίαΠα απΙάεΠ 1η Ίρσα ΡΗ[έ, ορες αὐδίι]ενῇ, Γοἵαπη- 

απο ποςίγαπα οΠποίμαπα ργοβἱάεγἩ.  Βθπο οΠΊΠι που] 15, απιῖςῖ, 

Ί]α ἳ ἀοππσδ[ίσος 5ος αβδοοιία []ςδοί, Πα ατάπη [αἱςδε,, αἱ 

γΐνας ποδίγήπα Πθιπο τοπαπογείαΓ τ εαρίῖ επΙΠι ε556ΠΠΙΙ5 

ΟΙΩΠΕΣ. ος Ῥγαραταίο Πγγπδηβῖιις ΤΠ. πος οδήβρις.  Ἠαππε 

πΠοϊςοαπιας πος απίάσπη Ππήπιῖσαπη ; 56 πο ἴία Γασῖ]ο ππογίαἔα 



(1, ο0ὰ -- 506) ΧΤΤΙ. 

οὕτω ῥᾳδίως ἀποθνησκέτω πεσοῦσα ἐπὶ τοῦ λίθου, θά- 
νατον δὲ αὐτῇ τὸν ἀλγεινότατον χαὶ µαχκρότατον ἐξεύρω- 
μεν καὶ ὅστις αὐτὴν χρόνῳ καὶ βασάνῳ φυλάξας ὕστερον 

Εῖτα ἐζήτουν θάνατον, χαί τις εἶπεν, Οἶδα 
Τὸν ὄνον δεῖ ἆπο- 

ἀπολει. 

ὅτι ἐπαινέσεσθε τὸ ἀρχιτεκτόνημα. 
97 . ἂν τω λ ο λιεῦ {ει δό 
λέσθαι πο ὄντα, νῦν ὃξ καὶ χωλον εἶναι ψευδόµε- 

νον, καὶ μὴν. καὶ τῆς φυγῆς τῆς ́ παρθένου Ὑενόμενον 

ὑπηοέτην καὶ διάκονον" τοῦτον οὖν ἕωθεν ἀποσφάξαν- ξ ος ν 
τες ἀνατέμωμεν ἐκ τῆς Ὑαστρὸς χαὶ 

τ 3 ϱ λ / / .. 

αγαθην ταύτην παρθενον τῷ 
Ει« ,». 

ἔξω τοῦ ὀνου 

τὰ μὲν ἔγκατα 
/' ν) Εο 

πάντα ἔξω βάλωμεν, τὴν ὃξ 
λ λ ο Αι) 

ὄνῳ ἐγκατοικίσωμεν, τὴν μὲν χεφαλὴν 
« ιο ἁ 3) 3 τῇ, δν Ἂὶ 3) λ -ω 

πρόγειρον, ὡς ἂν μὲ εὐθὺς ἀποπνιγείη» τὸ δὲ ἄλλο σῶμα 
πᾶν ἔνδον Ὄρο στόµενον, ὥς ἂν αὐτὴν καταχειµένην εὖ 

ταῦτα τοῖς μαάλα συρράψαντες ῥίνωμεν έξω ἄμφω 

γυψὶ. καινῶς τοῦτο ἐσχευασμένον ἄριστον τε 
: : τν τα 

δὲ, ὦ φίλοι, τῆς βασάνου τὸ δεινὸν, πρῶτον μὲν τὸ 
ο - 

νεκρῷ ὄνῳ αυνοικεῖν, εἶτα τὸ θέρους ὥρα ο τῳ 
ε αν μα 

ἡλίῳ ἐν κτήνει καθέψεσθαι καὶ λιμῷ 
θνήσχειν χαὶ μηδὲ ἑαυτὴν ἀποπνῖξαι ἔχειν τὰ μὲν γὰρ 

ἄλλ᾽ ὅσα 

τοῖς ἐώληᾶι 
αν ο 

οια του ονου 

ἴσως καὶ ζῶσαν ἔτι διασπάσονται. 
σα ας πο 

26. Πάντες ἀνεθόησαν ὡς ἐπὶ ἀγαθῷ µεγάλῳ τῷ 

᾿Εγὼ δὲ ἀνέστενον ἐμαυ- 

ολ ῃ Ε) 
αξι Χτεινοντι απο 

σεται σηποµέξνου τοῦ ὄνου τητ τε ο χαὶ 

Τέλος δὲ οἳ πεφυρμέ ένη ἐῶ λέγειν. : 
ταύτην ὡς ΞΧ' ν Πὴ μυ. 9 « παρε Εισιόντες εἴσω χαὶ 

“9 { α / 

τερατώδει τούτῳ εὑρήματι, γὼ δὲ 

τὸν ὡς ἂν ἀποσφαγησόμενος καὶ μηδὲ νεκρὸς 

χεισόμεγος, ἀλλὰ παρθένον αθλίαν ἐπιδεξόμενος καὶ 
θήκη οὐδὲν ἀδικούσης Κόρης ἐσόμενος.. Όρθρος δὲ ἦν 

ἔτι καὶ ἐξαίονης ἐφίσταται πλΏθος στρατιωτῶν ἐπὶ 

εὐθέως πάντας 

32 λ 

εὐτυχῆς 

τοὺς μιαροὺς τούτους ἀφιγμένον, καὶ 

ἐδέσμουν καὶ ἐπὶ τὸν τῆς χώρας 3] 

Ἔτυγε ὃ δὲ καὶ ὃ τὴν κόρην µε μνηστευμένος σὺν αὐτοῖς 

ἐλθών: αὐτὸς γὰρ ἣν ὁ καὶ τὸ καταγώγιον τῶν ληστῶν 

μηνύσας. . Παραλαθὼν οὖν τὴν παρθένον καὶ καθίσας 
οὕτως ἴγεν οἴκαδε. Οἵ δὲ κωμῆται ὡς εἶδον 

τι πόρρωθεν, ἔγνωσαν εὐτυγοῦντας, εὐαγγέλιον τ 

μόνα ἀπῄγον. 

ως 

αρθένος πολὺν λόγον εἴχεν ἐμοῦ δίκαιον 

ποιούσα τοῦ συναιχµαλώτου συναποδράντος καὶ τὸν 
ποινὸν αὐτῃ ἐκεῖνον θάνατον συγχινδυνεύσαντος. Καὶ 

μοι παρὰ τῆς Χεκτημένης ἄριστον παρέχειτο µέδιμνος 
χριθῶν καὶ γόρτος ὅσος καὶ καμήλῳ ἵκανός. Εγὼ δὲ 

τότε μάλιστα κατηρώµην τὴν Παλαίστραν ὡς ὄνον µε η 
η 

τέχνη ι μεταθεῖσαν" ἑώρων γὰρ τοὺς κύ-- 
νας εἲς' τοὐπτανεῖον παρεισιόντας καὶ λαφύσσοντας 

..λ ο Ε] , / / ε , 
πολλὰ καὶ ὅσα ἐν γάµοις πλουσίων νυμφίων. Ἡμέραις 
ΑΙ ο ν] ΄ .) - 3 κ ΄ 

δὲ ὕστερον μετὰ τὸν γάµον οὐ πολλαῖς ἐπειδὴ χάριν 
μυ -ω Λ Ν 

μοι ἡ δέσποινα ἔφη ἔχειν παρὰ τῷ πατρὶ καὶ ἀμείψα-- 

χαὶ οὐ χύνα τη 

ς 
ἀἆμοιθῃ τῇ δικαία θέλει ιν, ὃ πατὴρ 

ς κ 
καὶ σὺν ταῖς ἀγελαίαις 
ος ς - 
ἐλεύβερος, ἔφη, ζήσεται 

Καὶ αὕτη ὃι- 
πράγματα ἐν 

σθαί µε ἐχέλευσεν 
.. / 

Ελεύθερον ἀφιέναι ὑπαίθριον 
) ος 
ἵπποις νέµεσθαι: χαι γὰρ ὥς 

ἓν ἠδονῇ χαὶ ταῖς ἵπποις ἐπιθήσεται. 
α ϱ 7. ΄ Ἀ 3 λ 

καιοτάτη ἀμοιθη ἐδόχει τότε, εἴ ἦν τα 
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εχοορ!ίθπηι5 οἱ Ἰοηςΐςίπιαπα, 4 όΡᾳ16 Ί]απῃ {οπηροτί οἳ οτησ]α- 

ταἳ φειναίαπα ἴππι ἆθππππα Πηπ[ογίηαϊ, Ὠεϊπᾶε απαγερηῃί 

πηογῖς σεηιι5 : εἰ αῑαῖς αἲί, Νογῖ νο Ἰαπάαίαγος 6556 6ΟΠΙ- 

πιεηΙΗπῃ. ΑδΙΠΙΠΙ ΡεΓάετε οροτίοξ, Ιβπαγαπα, ΙαΠῃ ετο οἱ 

οἸαπάϊσαΙοπεπα ππρπβίαπα, οἱ [ασα γ]ησϊηϊς αἀ[αίοτοπα ἃς 

πηηϊςίταπα : Ἠππο Ἰρίαν οτας πΊαΠε πιασίαἴαπη οχοπ[ογαβῖ- 

πας, ε[εείσαιε ΠπίεςΗΠῖς οπιηῖρς Ῥοπαπα Ἠαπο γΙγαίπεπι 

εοΠοσαβΗπιι5 ἵπ αδίπο, εαρῖίε οχίγα αδίΠΗΤΗ {1 ργοπηίμθαί, 

πο ΤΠΟΧ 5μοσρίαΓ τε]ῖαο απίεπῃ «οτροΓο {οίο Ἰπίς οσοι] 

ἰείπη. ΒίΟ 6ησο ἀἹδροσίίαπα πβῖ Ῥτοῦο οοηδθΓίηις, εχίτα 

πίταπισας γυλππίρας Ῥτο]σίΙατης, Ῥαταίαπα πογα ταΠοπΠε 

Ρταπάίαπα. Ὑπάεία απίοπα, απηῖοϊ, οτασῖαίας Ἰῆας αεθτβῖ- 

[αἴεπα :. Ῥππιο) απἶάεπα ἵπ πιοτίαο Ἰαμβίαγο α5ίπο, ἀεϊπάς 

Φρεία[ῖ5 ΤοπΠρΟτθ 5ο]ε Γουν]ά15είπιο ΤΠ Ίρςο Πππιθπίο οοπι1, οἱ 

οποσαηῖο 5ΕΠΙΡΕΓ {απΠΊο Πλοτί, Ἠεαπο ποοῖς ορηςοϊςδοσπάις 

[αεπ]ίαίοηα Ἀαβογο : τοσα επίπι αοὸ ραθίατ, {σπα ραΐγο- 

5εθη{ΐ5 οὔοτα απ]πὶ, οἱ φοαίοης γοιπῖρας, Πίο ἀἴσργο. 

Ταπάεπα Ὑοτο ν]έητες 6ο Ροποίταπίος ρου αδίπαπα, ἵρδασι 

αἱ Ἠ]απα, ας [ονίε γτγεπίεπα αἀ λαο Ιασταβιιηέ. 

26. ΟἸαπιοτίρας οχοΙρ]αηί οΠΏΠΕΣ, αἱ Ίπσεῃς αποάἅατη Ὦο- 

ΠΕΠ, Ῥον[εμίοδιπα ΤΠ οοπιππεηίαπῃ. Έδο γεγο πηϊ]ή 1ρῖ 

Ἰησεπιίδεεβαπα, {απασαπα Ἱαβα]απάα5, οἱ απῖ ποσαε ροδε 

ππονίεπη ]ασεπάί πιο]ίετ [αου]ίαίοπα Παβίίατας 6856π1, 5εᾷ 

Ἰη[είσεπα 5α5οερίαγς γσίπεια , οἱ εαρα]ας ρπε]]α ΜηΠοΟσεή- 

1 Παἱπτας.  ζαπι Πποεξεεραί, απαη Ἰηδίαί 5αβῖίο πηἨ[έσηι 

ΠΙΑΡΗ5, Ἱπιριγῖς Ἠΐςος Ιπηπηῖςδα, απ ΤΠ γῖποι]α 5ἴα[ϊπα οΠηΠος 

εοπ]εεετηπΕ, αἆ Ῥγανίάεπα τορῖοπ]5 ΠΠας αμάπσοπάος. Ύε- 

πθγαί απίεπη οΙΠὰ Π]15 θἰίαπη Ῥηε]]α: 5Ροπ5Η5 : ἴρ5αο πΙπΙγατα 

ετα! απἲ τουρρίασπ]απη Ίου Ἰατοπαπα Ιπάϊζαγεναί. Α5δαπι- 

ἴαπ1 6εσο γϊτσῖπεπι οἱ πα]! Ἱπιροςίίαπα 5ἷο ἀοππππα ἀθάικῖε. 

Υ]σαπϊ απἴεπι απάπα ο Ἰοησίπαπο πος τίάετεπέ, Ίαπα Ώδπυ 

ποβίς 5οζθδδίδ5ε αρπογεταΠ{, τιδῖα ππὸ πθο ΏΟΠΙΙΠΙ Ηἶ5. 

ΠΙΠΟΙΗΠΗ Γεγοπία.. Ασσπτγεηίος Ισίίαν φα]πίαπί, οἱ Ιπίτο ἆθ- 

ἀπουηί. 

27. ΥΙΤ6ο πηπ]ίαπα πιετῖ{ο ταΓἴοποπη πιεῖ Παρηῖέ, απἲ, εαρίῖ- 

γα[ἰς ΠΠ! 5οοῖας, [ασαπαι οππα εα Γεπίαγίπα αἴσιθ ἵπ ϱΟΠ]- 

πιηπί πποΓῖς Ῥετῖομ]ο 5Ίπι γεισαίας5. Ας πλ αἲ ἀοπππα 

Ῥναμάίππα αρροπεραίας ππεάἴπηπας οταεἵ , δἱ [ωπῖ ααπίαπι 

63ΠΙΕΙΟ 5α{ϊς ε5ςεί. Αί οσο ἴαπο πιαχῖπιε Ῥα]Ωςίταπι οκξθςγᾶ- 

Ρατ, (πα) π]ο ἵπ α5ΙΠΙΠΙ, ΠΟΠ Τη ϱΔπεΠ] αγίθ 5ιιᾶ {γαηςβῄσιγας- 

«εί. Ὑπάεβαπι θΠίΠΙ σαπο5 Γαγ{ῖπΙ Ίπστοςςος ἵπ οππαπα 

πηπ]ία Πσατῖεπίος ασ» 5ο]εηί ἵπ παρ(ῖς 5Ροπςοταπι ἀῑνΙέαπι. 

Ῥαιοῖς ρο5ί παρίῖας ἀῑερις, απππα στα[ίαπα πηῖμῖ Ἠεγα ΠΗΙΠΟΓ 

Ἰαβογο ἀϊσογεί αρυά ραΐτεπι, εἴ Ιαδίαπα πηϊηῖ τῖσοπι γε]]α 

Ῥειο]νογε, ᾳ5ςῖί ραΐοτ Ἰρογαπα πἹο ἀπλ1 5αβ ἀϊνο οί οι 

αη(π σπα 

Ἐί Ἰωο Ἱα- 

5τοραΠρις εΠαβΡ5 Ῥαδεετο : δἱο επῖπ, ππαΐ, 

11ο 

ε]ςδίπια ἴππα αι 

Ἱπουπάο γῖτεί, εἴ οαπας Ἱηςορπάεί. 

αἴῑσο τε]α[ίο γἰάεραίαη, 5ἳ τος α5ΙΠΟ ᾖπά[ορ 
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ὄνῳ δικαστΏ. «Καλέσας ς οὖν τῶν Ἱπποφορθῶν τινα . 8Ιὰ ε5δεί. Αἀποσαίο εΓβο Ρδίοτιπη υπῖ πιο οοπηηοηᾶαί, 
τούτῳ µε παραδίδωσιν, ἐγὼ δὲ ἔχαιρον ὣς οὐχέτι ἀχθο- | ππε παπἀεηία, απ πο αΠΡΙΗ5 ΟΠυτᾶ ποςίαίμγης οξθΠῃ. 
φορήσων. Ἐπεὶ δὲ ὕχομεν ἐς τὸν ἀγρὸν, ταῖς ἵπποις | ΟπΙΠΙ οτο τιις γοηῖςδειηυς, θᾳπαῦας πιο αἀπηὶςομ]ί Ρᾶ5ίΟΥ, 

µε ὅ νομεὺς συνέµιξε καὶ γεν ἡμᾶς τὴν ἀγέλην εἰς νο- | δί πος, πτεσεπι, ΡὰΣίυπι ασεβαί. 
ᾗ 

μόν. 

28. ᾿Εχρῆν δὲ ἄρα κάνταῦθα ὥσπερ Κανδαύλη κά- 98. Ἐαΐαιε απἴθπ ογαῖ θα ἆθπι π]ῖ πα 0απάα πδα νο- 
ἐπι πϊτο. Μασϊςίοτ επῖπα σημα], 50 πχοτί Μεσαρο]α ἀομηῖ 

πι το](υ]ί : Ίχαρο Ὑοτο ππο]α τηο ςα]ασαπι ἀ4αμαί, τί 5ἳρῖ 

ππΠοιπα Πογάεαππαπα ΓΠΠοίαπα ΠΠΟΊΕΤΕΠΗ. Αίαπε Π]αά πιοάῖο- 

οτ6 απἴάεπι ΙΠποοπηπΙοάυπη εγαί α5ΊΠΟ πο Ἰησταίο, πιοῖθγο 

μοὶ Ἰενέσθαν’ ὁ γὰρ. πιστάτης τῶν ἵππων Ἡ αὐτοῦ γυ- 

ναικὶ Μεγαπ τόλη ἔνδον µε χατέλιπεν;: ἡ δὲ τῇ μόλη με 

ὑπεζεύγνυεν, ὥστε ἄλεν αὐτῃ χαὶ πυροὺς καὶ κριθὰς 

ὐλάς. Καὶ τοῦτο μὲν ἦν ορ 210Ν χαχὸν εὐχαρίστῳ 

ὄνῳ ἀλεῖν τοῖς ἑαυτοῦ ἐπιστάταις ἡ δὲ βελτίστη καὶ | 5αῖς πηαβϊίτῖς: αἱ ορίίπια πηυ]ῖεΓ εἴῖαπι α αἰῆς Ῥεε Ἰ]ος 

παρὰ τῶν ἄλλων τῶν ἐν ἐχείνοις τοῖς αγροῖς --πολλοὶ δὲ | 5ίΟ5 (ογαηί απἴεπι 5.Π6 απαπῃ πηπ]{1) Γαπίπας πηογοθᾶϊς Ίου 

πάνυ ἦσαν -- ἄλευρα τὸν μισθὸν αἰτοῦσα ἕξε εμίσθου Ῥοδέθης ., πηῖςεγας οεινῖοες ππθας οἸοσαραί. Αίμα Ἰογᾶεα 

Τη ΤΠΕΊΠΙ ῬΓαπάΠαπα 51Ρῖ ἀαία, ΠΠοία οἱ Ίρεα πμῖ πιο]ομᾶα 

Ἰη[αΚ1{, [ασίασαπε ΙΠᾷε ρ]ασεπίας ἀεγοταν]έ: αἲ πα ΓαΤΓ- 

τος οταη{ Ῥταπάϊαπι. δἱ σπαπάο γετο εαπι οππ εππαδης 

πηθ θχἰσογεί ρα5ίοΓ, ΡεγΟΙς5Ι5 ΠΙΟΙΣΗΣ4Π6 α πιαπῖρης εηαῖς 

Ῥομραπι. Ῥεπιρογ επῖπα π]ο αἀπ]ίεγαπῃ 5αςρίζαΙ εηπατΗπη, 

ΦΗΑΓΗΙΗ πχογιπα, Ῥεγδοπαεραπίας, πίταςααθ ΤΠ πῃρ σα]οος 

Ἰαοἰαπίες, αἀεο τ{ ἵππρατ εξσεπι Γετεπάαξ επππα ΤΠ ζε]οίγ- 

Ρίω. Ἐπιασϊαίας 6ι1βο οἱ 5ίτῖβοδας ποή Πα πιπ]{ο ΓΕΠΊρΟΤΟ 

Περαπα, απῖ πθσιθ ΙΠπίας Ἰίατει αἆ πιο]απι, πεπις 5 

ἀἴνο Ρᾶξοεῃς, ορρασηαίας απῖρρο ἃ ρας[ῖοηῖς 5οε[5. 

τὸν ἐμὸν ἆθλιον τράχηλον, κοὶ τὰς μὲν κριθὰς τοὺμὸν 
ο 3 - 

ἄριστον φρύγουσα αμ ὥστε ἀλεῖν ἐπιθάλλουσα, μά- 

-- ὁλὰς ποιοῦσα κατ. 
ο τν 

στον ην. Εὶ δέ ποτε χα 

πινεν: ἐμοὶ δὲ πίτυρα τὸ ἄρι- 

η συνελάσειέ µε ταῖς ἵπποις ὃ 

νομεὺς, παιόμενός τε καὶ δαχνόµενος ὑπὸ τῶν ̓ ἀρρένων 

ἀπωλλύμην: ἀεὶ γάρ με μοιχὸν ὑποπτεύοντες εἶναι τῶν 

ἵππων τῶν αὗτῶν γυναικῶν ἐδίωχον ἀμφοτέροις εἲς ἐμὲ 

ὑπολακτίζοντες, ὥστε φέ έρειν οὐκ Ἠδυνάμην ζηλοτυπίαν 

Ἱππικήν. Λεπτὸς οὖν καὶ ἄμορρος ἐ ἐν οὐ πολλῷ Ὑρόνῳ 

ἐγενόμην οὔτε ἔνδον εὐφραινόμενος, πρὸς τῇ μύλη οὔτε 

ὑπ τας νεμόμενος» ὑπὸ τῶν συννόµων πολεμούμενος. 

. Καὶ μὴν καὶ τὰ πολλὰ εἰς τὸ ὄρος ἄνω ἐπεμ- 

πόµην καὶ Εύλα τοῖς ὤμοις ἐκόμιζον. Τοῦτο δὲ ὖντ τὸ 

χεφάλαιον τῶν ἐμῶν κακῶν' πρῶτον μὲν ὑψηλὸν ὄρος 

ἀναθαίνειν ἔ κ. ὀρθὴν δεινῶς ὁδὸν, ο. καὶ ἄνυπο- 

δήτουν ὄρει ἐν λιθίνῳ. Καΐ µοι συνεξέπεμτε τον αι 

την, παϊδάριον ἀκάθαρτον. Τοῦτό µε καινῶς ἑκάστοτ 

ἀπώλλυε: πρῶτον μὲν ἔπαιέ µε χαὶ τρέ έχοντα λίαν οὗ 

ξύλῳ Απελίρ» ἀλλὰ τῷ ὄζους / πυχνοὺς ἔχοντι χαὶ δξεῖς 

καὶ ἀεὶ ἔπαιεν ἓ ἐς τὸ αὐτὸ τοῦ μηροῦ» ὥστε ἀνέωκτό ἰ 
μοι κατ ἐχεῖνο ὃ μηρὸς τῇ ῥάδδῳ: 9 δὲ ἀεὶ τὸ τραῦμα 

ἔπαιεν. τά μοι ἐπετίθει φορτ τον ὅσον γαλεπὸν εἶναι 

καὶ ἐλέφαντι ἐνεγχεῖν' χαὶ ἄνωθεν ϐ χατάδασις ὀξεῖα 

ὧν ὁ δὲ καὶ ἐνταῦθα ἔπαιεν. Ἠϊ δέ µοι περιπίπτον 

τδοι τὸ φορτίον χαὶ εἲς τὸ ἕτερον ον, δέον τῶν 

29. Ὑετηπῃ οίίαπα [γεΠιεηίο ΞΙΤΞΙΠΙ ἵη πιοπίεια πη{σρας, 

ε{ Πσπα σογεβαπη Ἠπιεγίς, Ἠ]αά τετο εαρ{ πΙαΙΟΓΗΠΗ Πθο- 

ΤΗΠΙ ΓΗΐ : Ῥηίππο απ]άεπη αἰίᾳς πιοης αδεεπάεπάης εταί, ατ- 

ἆμα γομεπεηίθγ τία, ΙΠ5ΙρεΓ ΠΟΠ σα]οθαίας 6ΓαΠΗ Τπ ππομίε 

«οΓπρθο. Ἐί πα Ἰηθοππα επ εβαπ{ πα ]οπεπα, Ἱππραγάπι 

ῬπεγΙσα, απ] ποσο πποᾶο τηθ 56ΠΏΡεΓ Ρετάετεί : Ρηῖπιο Ροισι]- 

Πεβραί πιο γα]άε Ποεί οαττοηίοΠα, ΠΟΠ βἰπιρ]οϊ {αδία, 5εᾶ 

εγερηῖς αοπ{ῖδαπε ποάίς Ἱπαραπα]ῖ, ααπάεπη(θ 56ΠΙΡε: Γοηοσῖς 

Ῥατίοπη ρετοπ/]εραί, αἄεο αἱ αροτίγείατ πηλῖ α Ῥασυ]ο ϱο0 

Ίοσο ΕΕΠΊΗΥ : αἲ 1]ε ἵρεαπα ροιρείπο τα]ηας Γετα. ειπε 

πηροπεβαί πηλῇ οπ5 εΙερ]απίί εἴῖαπι Ῥοτίαία ἀῑβπο]ε. Έταί- 

απε ἀεξεεῃσις 46 5ΙΠΊΠΙΟ ατάπα5; αἱ Π]ε Βῖς εῖαπα ρπςαραί, 

5Ι απαπᾶο Ἰαῦαγα πΙμῖ γιάογεί οπς οἱ ἵπ αίεταπῃ Ῥατίεπι 

Ἰποβπατο, απππα ἀεροτεί ἆε Πσηῖς αβαίαπι αΠαατά Ἰεγιοτὶ 

Ῥατίῖ αἀᾖίοστο οἱ Ἱέα ρεγᾶαπατθ,, Ίος ]ε πυπΠ πα ΓοοΙξ; 5εᾶ 

Ἰαρίάος π]ᾶσπος ἄε πποπίε 5αβ]αΐος. ἵπ ΙενΙογοΠη 6ἱ 5ὐΓ5ΙΠΗ 

πη(απίοπα οπειῖς ρατίοπα αἀάεραί : ἀεξοεπάεβαπα εισο πῖδες, 

επι Πρηΐς Ιαρίᾶςς 5ἴπια] Ιπαί]ες εἴτοππ[ετεης. Ἐταί ΡΟΙΓΟ 

πἶνας η γἷα ρεγεηπῖς : Π]ε τοτο , ΡάΓ0εΗ5 ἁ]οραπιεη !ς, Ρο5Έ 

Ἱίσηα πηῖ Ἰηςίάθης τ{ναπα {γα]ἰοιεραί. 

΄ 3. κ Ν΄ -ω νὰ /”. Δ μα 

ξύλων ἀφαιρεῖν καὶ τῷ κουφοτέρῳ προσθάλ ειν καὶ τὸ 
Ν - .ω Δ εδ ά ο 1, αλ 

ἴσον ποιεῖν, τοῦτο μὲν οὐδέποτε ε εἰργάσατο, λίθους δὲ 
ο ΄ / 

μεγάλους ἐκ τοῦ ὄρους ἀναιρούμενος εἰ τὸ κουφότερον 

ο . ῇ ο 
ἅθλιος τοῖς Σύλοις ὁμοῦ καὶ λίθους ἄχρεί ους περιφέρων. 

Καὶ ποταμὸς Ἡν ἀέναος ἐν τῇ ὁδῷ- ὁ ὃ δὲ τῶν ὑποδημά- 

των φαη ειδ δόμενος ὀπίσω τῶν ξύλων ἐπ᾽ ἐμοὶ καθίζων ἑπέρα 

30. 5Ι ᾳπαπᾶο τοτο Ῥτ ]α5δπάίπε εἰ οπεγε ἀοζππ]ρε- 

ΤΟΠΑ: ἔππι Υογο Ἰμίο]εταρῖ]ο εταί ππα]απη.  Οπ]ας οπίπῃ εταί 

πἱ ἀεξοσπᾶθης ΠΠΑΠΙΠΙ πηϊηί Ἰπῃορτεί, Ίπεαπε ἆ6 ἵδιγα οχζῖ- 

90. Ἐν ὃξ ποτε οἷα χάμν νων χαὶ αχόοπορω ὢν Χατα- 
: ἴ 

πέσοιµι, τότε δὴ τότε τὸ δεινὸν ἀφόρητον ην" οὗ γὰρ ὃν 
ν 

κ τη μ] ο] 

τ 

ην χεῖρά μοι ἐπιδοῦναι χάμὲ γαμόβεν 

ἐπεγείρειν καὶ τοῦ φορτίου ἀφελεῖν, εἴ ποτε καὶ δέοι. ὃ | ἰατοῖ, δἱ οποτο, 5ἰουρῖ ορα5 εδεοί, Ἱεταγεί; ΤΠε πθήπε ἄε- 

δὲ οὔτε κατηλθεν οὔτε χεῖρά µοι ἐπ πέδω ωχευ, ἀλλ᾽ ἄνωθεν | 5εεπᾶεραί, πεαπε παπα ῥγαρεραί πραπᾶα, 5ες Ἰηο ἃ 

ἀπὸ τῆς χεφαλῖις καὶ τῶν ὤτων ἀρξάμενος συνέκοπτέ | οδρίίο οἱ απῖδιας [αοίο, Γα5ίῖ ππε οοποῖάεραί, ἆππι 5η5οΠί8- 

µε τῷ ξύλῳ, ἕως ἐπεγείρωσί µε αἵ πληγαί. Καὶ μὴν | τερί πιο ρΙαρ». Δί Ἰιάσραί εἴῖαπα αἰἴαᾷ Ἡπ πηο πια]αΏ] ΙΠίο- 

- 

υ- 

Ἱωπμωωμο μα μμυμμμμμομ ο μου μμ ως σσ μμ 

τ 

Μ Ἰειαρί]α. Οοπιρογίαίαπη «ρἰπατιπα αο[ἰ5εΙπιαγατη [αδύοπι εἰ [η Ὅ- ρ με] ὢν Ὅ κα. δ -ϱ« ο .] ταιζε" συνενεγκὼν 



(1, ου0 -- 005) 

ἀκανθῶν θξυτάτων φορτίον. καὶ τοῦτο δεσμῷ περι 
σφίγξας ἀπεκρήμνα ὄπισθεν ἐκ τῆς οὐρᾶς, αἵ δὲ οἷον εἰ-- 

χὸς ἀπιόντος τὴν ὁδὸν ἀποχρεμάμεναι προσέπιπτόν µοι 
χαὶ πάντα µοι τὰ ὄπισθεν νύττουσαι ἐτίτρωσκον' καὶ 
Ἡν µοι τὸ ἀμύνειν ἀδύνατον, τῶν τιτρωσκόντων ἀεί µοι 
ἑπομένων χκἀμοῦ ἠρτημένων. ἨΕὶ μὲν γὰρ ἀτρέμα 
προΐοιμι φυλαττόμενος τῶν ἀκανθῶν τὴν προσθολὴν, 

ὑπὸ τῶν ὅθων ἀπωλλύμην, εἰ δὲ φεύγοιμι τὸ ξύλον, 
τότ᾽ ἤδη τὸ δεινὸν ὄπισθεν ὀξὺ προσέπιπτε. Καὶ ὅλως 

ἔργον ἦν τῷ ὀνηλάτη τῷ ἐμῦ; ἀποχτενεῖν µε. 
᾿Επεὶ δέ ποτε ἅπαξ κακὰ πάσχων πολλὰ οὐχέτι 

φέρων πρὸς αὐτὸν λὰξ ἐχίνησα., εἶχεν ἀεὶ τοῦτο τὸ λὰξ β ρος ς) χ᾿ 
ἐν μνήμη. Καί ποτε χελεύεται στυππεῖον ἐξ ἕτέρου 

χωρίου εἰς ἕτερον χωρίον μετενεγκεῖν: Χομίσας οὖν 
µε καὶ τὸ στυππεῖον τὸ πολὺ συνενεγκὼν κατέδησεν ἐπ᾽ 
ἐμὲ καὶ δεσμῷ ἀργαλέῳ εὖ µάλα προσέδησέ µε τῷ φορ- 
τίῳ καχὸν ἐμοὶ µέγα τυρεύων. Ἐπεὶ δὲ προϊέναι λοι-- 
πὸν ἔδει, ἐκ τῆς ἑστίας χλέψας δαλὸν ἔτι θερμὸν, ἐπειδὴ 

πόρρω τῆς αὐλῆς ἐγενόμεβα, τὸν δαλὸν ο εἰς 

τὸ στυππεῖον. ᾿Ρὸ δὲ ---- τίγὰρ ἄλλο ἐδύνατο; ---- εὐθὺς 

ἀνάπτεται, καὶ λοιπὸν οὐδὲν ἔφερον ἄλλο ἢ πῦρ ἅπλε-- 
τον. Μαθὼν οὖν ὃς αὐτίχα ὁπτήσομαι, ἐν τῇ δδῷ 

τέλµατι βαθεῖ ἐ ἐντυχὼν ῥίπτω ἐμαυτὸν τοῦ τέλµατος ἐς 

τὸ ὑγρότατου: εἶτα ἐκύλιον ἐνταῦθα τὸ στυππεῖον καὶ 
δινῶν καὶ στρέφων ἐμαυτὸν τῷ πηλῷ κατέσόεσα τὸ θερ- 

μὸν ἐκεῖνο καὶ πικρὸν ἐμοὶ φορτίον, καὶ οὕτω λοιπὸν 
ἀκινδυνότερον ἐθαάδιζον τῆς δδοῦ τὸ ἐπίλοιπον. Οὐδὲ 

γὰρ ἔτι µε ἀνάψαι τῷ παιδὶ δυνατὸν ἦν τοῦ στυππείου 

πηλῷ ὑγρῷ πεφυρµένου. ἸΚαὶ τοῦτόγεδ τολμηρὸς παῖς 

ἐλθὼν ἐμοῦ κατεψεύσατο, εἰπὼν ὡς παριὼν ἑκὼν ἑαυτὸν 

ἐνσείσαιμι τῇ ἑστία. ἸΚαὶ τότε μὲν ἐκ τοῦ στυππείου 
μηδὲ ἐλπίζων ὑπεξηλθον. 

39. Ἁλλ' ἕτερον ὃ ἀκάθαρτος παῖς ἐξεῦρεν ἐπ᾽ ἐμὲ 
μακρῷ ΚάΧιον: χοµέίσας γάρ µε ἐς τὸ ὄρος καί µοι φορ- 

τίον ἀδρὸν ἐπιθεὶς ἐκ. τῶν Ξύλων, τοῦτο μὲν πιπρᾶσχει 

γεωργῷ πλησίον οἰκοῦντι, ἐμὲ δὲ γυμνὸν καὶ ἄξυλον 

χοµίσας οἴκαδε καταψεύδεταί | µου πρὸς τὸν αὑτοῦ δε-- 
σπότην ἔργον ἀνόσιον: Τοῦτον, δέσποτα, τὸν ὄνον οὐχ 
οἵδ) ὅτι βόσχοµεν ὃ δεινῶς ἂρ γὸν ὄντα καὶ βρ᾿δόν, Ἀλλὰ 

μὴν νῦν ἐπιτηδεύει καὶ ἄλλο ἔργον. ἐπὰν γυναῖκα ἢ 

παρθένον χαλῆν καὶ ὥραίαν ἴδη Ἡ παῖδα. ἀπολαχτίσας 

ἔπεται δρόμῳ ἐπ᾽ αὐτοὺς, ὥς εἴ τις ἐρᾷ ἄνθρωπος ἆ ἄρρην 
ἐπὶ ἐρωμένη γυναικὶ κινούμενος, καὶ δάΧνει ἐν φιλή- 
µατος σχήµατι καὶ πλησιάζειν βιάζεται, ἐ ἐχ. δὲ τούτου 

σοι δίχας καὶ πράγματα παρέξει, πάντων ὑθριζομένων, 

πάντων ἀνατρεποµένων. Καὶ γὰρ νῦν ξύλα χοµίζων 
γυναῖχα εἰς ἀγρὸν ἀπιοῦσαν ἰλδὼν τὰ μὲν ξύλα πάντα 

χαμαὶ ἐσχόρπισεν ἀποσεισάµενος, τὴν δὲ γυναῖχα ἐς 
τὴν ὁδὸν ἀνατρέψας γαμεῖν ἐθούλετο, ἕως ἄλλος ἄλλο- 

θεν ἐκδραμόντες Ἠμύναμεν τῇ γυναικὶ ἐς τὸ μὴ διασπα-- 

αθῆναι ὑπὸ τοῦ καλοῦ τούτου ἐραστοῦ. 

98. Ὁ δὲ ταῦτα πυθόµενος, Ἀλλ' εἰ µήτε βαδίζειν, 
Ἰ» ἐθέλει µήτε φορτηγεῖν καὶ ἔρωτας ἀνθρωπίνους 

ἃ ἐπὶ γυναῖκας καὶ παῖδας οἰστρούμεγος, ἀποσφάξατε 

ω « 

ω. 

ρα 

πω ως 
Ὃ 

ΧΙΠ. Σ Ε0οςῦςδ δινε ΑΡΙΝΠΣΡ. 8 --- 88. 457 

γ]πομ]ο οθηςίτίοίηπα, ἃ ἴεησο αἱ οαιᾶα ΠΜ θΠ5ρομάσβα!, 

1] 6υσο, αἱ [αο]]ο οδί αἆ οορἰίαπάππα, Ῥουσοηία της γίαπη, 

ἀθροπάσπίας Ἱπιρ]ηβοψαπί αἴπα αδείάπο ριποῖα Ρορίοιίογα 

τη ομηπία γα]ποταβαπ{. Νοο ἀε[οπάστο Πῃθ ΠΙ]ο πἹοᾶο Ροίο- 

ταΠὰ, ἱηδίαπ[ΐρις πηϊῖ 5επηρου απο να]πογατεηί, οἱ α Πῃθ ἴρ5ο 

βηδρθηςίς. Εἰδηίπι 5ἱ δοηδίπι ρτοργοάθιοτ αρραΙςια 5ρίηᾶ- 

ΤΗΠΙ ΟΆΝΘΗ5, Ῥεπίβαπα α Πα5ἴθας : δἱ ονο ΠΙΦΗΙΠΙ ΓΠάΡΤΟΠΗ, 

{0πα αμα πΙαΙΗπη. "ιά α ἴεησο αοπ{ἰβςϊππαη {πστασραί. Εί 

οΡΙΠΙΠΟ 1ᾷ ορεγαῦα ἆαβαί ασαδο πιθι5, πο μ{ Ἱπίοιβοσιοί. 

31, ΟΠΙΠΙ απί6ΠΙ 56Π16] αἰφπαπάο πια]α ΡογρθςΣιΙς π]π]ία». 

Ρος πιρα[οηίῖα. οαἱόρπα οοπίτα. ΠΠΗΠΗ ΠΙΟΥΙΦΡΟΠΗ, Φ6ΠΊΡΟΝ 

]απα οαἱοεη ἵπ. πιοπιονῖα Ἰαρηήέ. Λο ]ηβδις αἰᾳπαπᾶο 

5(ΠΡΡᾶΠΙ οχ πο ἃρτο ἴπ αἰίοταπα (γαηδίρινο, αἀἀποῖί πια, 

5ίπρραπ]απο Π]απα πππ]ίαπα. οο]]αίαπα πΙΙΠΙ Ἱππροπί{, Υαάο- 

απο πηθ ΓΗΠ0 φατοῖπῶ ρτοΏο αἰσα, Γαζή πηΠῖ ο το Π]ᾶ- 

ολ αίς ππαχίπ]απη, ΟΠΠ Υεγο Ίαπῃ Ρρεογροπά τη οδδεί, 4ς 

{οσο [αγα(α5 {ογγεπ αἆπας ατάθπίοπα, αβί ργοσυ] αΏ απ]α Το- 

ο65δΕΓΑΠΙΙ5, 6Η1Π1 {οτΓοπη ἵῃ 5ἴαρρα αΏδοσπαάί : Π]α γενο (ααἲ 

είπα Ρο5εί αΠίοι 2) 5αβ]ίο ἴδπεπα οοποῖρῖέ : Ισοί, ΠΤΙ [ου 

αλά, Ύπατη. ἴσπθιι Ἱππππρήδαπι.  Ὑάσης οσο 5ἰαΓἴπα Πιο ἵπ 

γἷα ἱπαβδαίαπα, ομδογγαία [οτία ]ασυπα ρα]αςίαῖ, η Πα αἱαἱςεῖ- 

ππαῖη. Π[ίας Π]6 ρατίοιη αρᾖιοῖο :. γοἱνθηδ(ο Τρί 5ίπρραπη, 

πηθηιιΕ ἵρδαπα α4θο οἵγοππηαδεης 6{ γοτίθης, Παίο ονξησιο 

απάΘΗ{ΕΠα οἱ αοθγΏαπα πλ αγοἴπαπη : 5ἶσᾳπο τοφαηα τία» 

πηἰποΓί οΠ1 ρετίεπ]ο αΏδοίνο. ΝεΠια οηίπῃ ροίεγαί ΊαΠ1 Ρο: 

ΠίΘΓΙΠΙ αεζθπάσνο 5ίπρραπα Παπίάο Ἰηίο 5αβασίαπῃ. Δίου 

οετίο αμάαχ Ρος, 4 ΠΠ ἀε]αίας οδοί «πο (δπάθβαξ, πηο 

εααπηπίαΓα5 οδέ, πιο ργα{ογοιμη {θα π]ίτο Ιπ[ϊσμ]ςςθ η] [οσο, 

Ἰπίογθα ΓπΠα ο 5ίαρρα Ργα{6υ 5ΡΟΠΙ 6ΥΔ5ΘΥΑΠΗ. 

5». 86 απά ἵππρυγις Π]ο Ῥποιυ οοηίγα Πο Ίοησο ρθ]ις 

εχοοφί{αϊ. . Τη πιοπίσπη πιο ἀθάιεί!, σναγὶ ΠσπογΙπα δα οἶΠᾶ. 

οπογα(απα : 6416. Πσπα γηςίῖσο γεπα1ί Παρα] Ἱῃ γἱοιηία: 

πηθ ΎΕΓΟ ΠΠ ΠΠΗ 5ἶπα Ηπηϊς ἀοππαπῃ ἀθάποίαπι αρ ἀοπη]- 

ΠΠ ΗΠΙΑ πο[απά{ Γαο]ποτῖς Ρο. οααπηπία Πα ΓΘΙΠΙ Γαοἷέ : 

Τδίση, Ἰογε, παπ]έ, α5ίπανη ποδοῖο ου. αἰαπηας, 5αργα ΠΙΟᾶΠΙ 

ρ]ρεν απ] δίέαο ἴανᾶμς. Ὑεναπα ππΠο ααᾶ 4ποφπε ἳρί οριας 

οπγα. Ἠαβδί : αβὶ πππ]ετοια, απ γησίποιη ρε μναιη ας 

ΓΟΓΠΊΟ5άΙΗ γἱάεί, ααἲ ραογάπα Ιαοίας οπ]οῖρας οπΓδα 6ος 

Ἰηδοηυ[ίμς, οπάθηηηιιο [ογο ΤαΠΟΠΕ, ἀἴΠιθ απΙΚΙΟΣ. ΠοΠ1Ο ἡΠ. 

απηαία 5ἳΡί ΠΊΗ]ΙΟΓΕ, ΟΟΠΊΠΙΟΥΕΙΗΥ: οἱ οδοι]ῖ ἵπ ΠΟΤΘΙΙ ΠΙΟΓ- 

βἰσαί, οἱ γἱ 1π οοπηρ]εχΙπη τ{. Ἐν ος απίεπα το Πίος Ρί 

αἱ ποροίῖα [αζθδδοί, “πα [ηδη]ίοί οπηίρας. ογογία{ ΟΠΊΠΟ5. 

Ἠ{6ΠΙΡ1 Πιοᾷο Ἰΐππα αεείαης, οοπδρεεία πηπ]ίθγο τας αροιηίο, 

πο ἀἱδροιςίέ οχοιςσα Ἰἶσπα οπηπία, οΙΠΙ Πα]ῖογο γθΓΟ. ἵπ 

γίαπα ἐγθιδα πηρίῖας [ασθγο γο]αῖε, ἆοπες αοομτθηίο5 αΠππάθ 

415, απχ[]]ο [αἱ πηαΠοτῖ, πο α Ρτῶσ]αγο ἰδίος αΠΙαίΟΓ6 

Ιασριατείαγ. 

38. Ἠ]α Υοτο 5 αιιάΤΗς., 8ἱ γογο, ἱπαπίί, ποιο Ἱπορᾶσιε 

γυ]{, ποβιθ Ρεδίατο οπεγα, οἱ ἨπΠαπος ΠΠΟΓΟ5 αππαί, 

πημ]ίεΓος ΡΠεγοδα 16 ἰηδαπίοης, Πάπα Ἱηρη]αία, αίααε ἰπίε- 



ΧΙΙ. 

9, Δ Δ Δ ν .ν Γι / 

αὐτὸν, καὶ τὰ μὲν ἔγκατα τοῖς χυσὶ δότ 
τοῖς ἐργάταις φυλάξατε" καὶ ἣν ἔρηται πῶς οὗτος ἄπέ- 

-ω Ν 5 / 

θανε, λύκου τοῦτο παταψεύσασθε. ὍὉ μὲν οὖν ἀχκά-- 
: 

θαρτος παὶς ὁ ἐμὸς ὀνηλάτης ἔχαιρε χαΐ µε αὐτίκα 

ἤθελεν ἅπ ποσφάττειν. Ἀλλ' ἔτυχε γάρ τις παρὼν τότ 

τῶν γειτόνων γεωργῶν: οὗτος ἐρρύσατό µε ἐκ τοῦ θάνά: 
του δεινὰ ἐπ᾽ ἐμοὶ βουλευσάµενος. Μηδαμῶς, ἔφη, 

ἀποσφάξῃς ὄνον καὶ ἀλεῖν καὶ ἀγθοφορεῖν δυνάµενου: 
ος να πειδὴ Ν ὶς ἀνθρύ Μ ι 

καὶ οὐ μέγα. πειδη γὰρ εἲς ἀνθρώπους ἔρωτι καὶ 
3) { Ν 3 λ Μ νά η 3 

οἴστρῳ φέρεται, λαθὼν αὐτὸν ἔκτεμε: τῆς γὰρ ἔπαφρο- 
ᾗ ως ο, α ο 

δίτου ταύτης ὁρμῆς ἀφαιρεθεὶς ἥμερός τε εὐθὺς καὶ πίων 
αγ. ον 3/- / / 3 ΔΑ 3 / 3 ΔΑ 

ἔσται καὶ οἴσει φορτίον µέγα οὐδὲν ἀγθόμενος. Ἐὶ δὲ 
3 Υψ. ο ο 

αὐτὸς ἀπείρως ἔχεις ταύτης τῆς ἰατρείας, ἀφίξομαι δεῦρο 
ον” .ω / ο ο 

μεταξὺ τριῶν ἢ τεττάρων αρων καί σοι τοῦτον σω-- ας 
Φρονέ ἕστερον προδατίου παρέ ξω τῇ τομῆ. Οἱ μὲν οὖν 

ἔνδον ἅπαντες ἐπῄνουν τὸν σύμάουλον, ὡς εὖ λέγου, ἐγὼ 

ἑ ἤδη ἐδάχρυον ὡς οπαλέσων αὐτίκα τὸν ἐν τῷ ὄνῳ 
Ν Δ ον 3 / δρ” Ε) 3 / ε -ω 

ἄνδρα καὶ ζῆν οὐχέτι ἐθέλειν ἔφην, εἰ γενοίµην εὐνοῦ- 
/ .ω .ω κω 3ὁ 

χος' ὥστε καὶ ὅλως ἀποσιτῆσαι τοῦ λοιποῦ ἐγνώχειν ἢ 

ῥῖψαι ἐμαυτὸν ἐκ τοῦ ὄρους, ἔνθα ἐκπεσὼν θανάτῳ 
3 / ς / α. ντ / Δ “Υ 

οἴκτίστῳ ὁλόκληρος ἔτι καὶ ἀχέραιος νεχρὸς τεθνήξοµαι. 
3 λ δ Ν - κω 

84. Ἐπεὶ δὲ ἦν νὺξ βαθεῖα, ἄγγελός τις ἀπὸ τῆς 
΄ στ . 

κώμηςΊχεν εἰς τὸν ἀγρὸν καὶ τὴν ἔπανλιν, ταύτην λέγων 
τὴν νεόνυμφον χόρην τὴν ὑπὸ τοῖς λησταῖς Ὑενομένην 

χαὶ τὸν ταύτης νυµφίον, περὶ δείλην ὀψίαν ἀμφοτέρους 

αὐτοὺς ἐν τῷ αἰγιαλῷ περιπατοῦντας, ἐπιπολάσασαν 

455 

ο2 ω- 

ἄφνω τὴν θάλατταν ἁρπάσαιαῦτοὺς χαὶ ἀφανεῖς τ ποιῆσαι, 

χαὶ τέλος αὖτοις τοῦτο τῆς συμφορᾶς ᾿ χαὶ θανάτου γε- 
γέσθαι. Οἱ δὲ οἷα δὴ χεκενωμένης τῆς οἰχίας νέων ὃε- 

σποτῶν ἔ- ρώσαν μηκέτι μένειν ἐν ῃ δουλεία, ἀλλὰ πάντα 

διαρπάσαντες τὰ ἔνδον φυγῇ ἐσώζοντο. Ὁ δὲ νομεὺς 
τῶν ἵππων κάμὲ παραλαθὼν χαὶ πάνθ᾽ ὅσα δυνατὸς ἦν 

συλλαθὼν ἐπικατέδησέ μοικαὶ ταῖς ἵπποις"'''. ᾿Εγὼ 
πε] / Δ / / Μ ῶ ϱω.. 3 ες δὲ ἠχθόμτην μὲν φέρων φορτίον ὄνου ἀληθινοῦ, ἀλλ᾽ οὖν 

ἄσμεγος τὸ ἐμπόδιον τοῦτο τῆς ἐμῆς ἐδεξάμην ἐκτομῆς. 
 ἃ ΔΝ / δ᾿ ΄ ςνΑ 3 / Δ κο 

Καὶ τὴν νύκτα ὅλην ἐλθόντες ὁδὸν ἀργαλέαν καὶ τριῶν 

ἄλλων ἡμερῶν τὴν ὁδὸν ἀνύ ἐρχόμεθα ἐς πόλιν τη ἄλλων ἡμερῶν τὴν ὁδὸν ἀνύσαντες ἐρχόμεθα ἐς πόλιν τῆς 
/. / / Δ { 

Μακεδονίας Ῥερροιαν μεγάλην. χαὶ πολυάνθρωπον. 
” .. ο ο Δ 

36. Ενταῦθα ἔ ἔγνωσαν οἵ ἄγοντε ς ἡμᾶς ἱδρῦσαι καὶ 

ἑαυτούς. ἸΚαὶ τότε δὴ πρᾶσις ἦν ἡμῶν τῶν κτηνῶν 
ο, καὶ χΏρυζ εὔφωνος ἐν ἀγορᾶ μέση ἑστὼς ἐκήρυττεν. Οἱ 

ον { αν Μ Λ { ς σω 3 /. 

δὲ προσιόντες ἰδειν ἤθελον τὰ στόµατα ἡμῶν ἀνοίγοντες 
λ Δ ῃ / 3 ο αν ον ς ΄ 6) Δ 

καὶ τὴν ἡλικίαν ἐν τοις ὀδοῦσιν ἑκάστου ἔθλεπον, καὶ 
 .ὃἱ ο 3 

τοὺς μὲν ὠνήσαντο ἄλλος ἄλλον, ἐμὲ δὲ ὕστατον ἄπολε- 

λειμμένον ὁ κἩρυξ. ἐχέλευεν αὖθις ἐπανάγειν ἐς οἴχον. 

Όρᾶς, ἔ ἔφη, οὗτος μόνος οὐχ. εὕρηκε κύριον. Ἡ οὲ 

πολλὰ τ πολλάχις ὃ δινουµένη καὶ μεταπίπτουσα Νέμεσις 
» 
Ίγαγε κἀμοὶ τὸν δεσπότη», οἷον οὐκ ἂν εὐξαίμην" κίναι- 

δος Υὰρ καὶ γέ ἔρων ἣν τούτων εἷς τῶν τὴν θξὸν τὴν Συ- 
ρίαν εἰς τὰς χώµας χαὶ τοὺς ἀγροὺς περιφ 

Τούτῳ πιπράσχοµαι 

ερόντων χαὶ 

τὴν θεὸν ἐπαιτεῖν ἀναγκαζόντων. 
Ξ Ἁ το; πολλῆς πάνυ τιμῆς, τριάκοντα δραχ μῶν' καὶ στενων 

ω α / ο 

ΛΟΥΚΙΟΣ π ΟΝΟΣ. 94, 55. 

ἤ 

σης : 
ἤδη τῷ δεσπότη εἰπόμην ἄγοντι. 

Εμ σν 5 ος 
96. Ἐπεὶ δὲ ἥκομεν ἔνθα ῴχει Φίληθος ---- τοῦτο 

(11, ους, 604) 

5ίΐπα Ῥγο]]οῖίε οαπίρΗ5, οἄγηος απίθηι 5ογναἰο οροΓῖς : ας 5ἱ 

Ἱπίειγοραβίίατ 4ποπιοἆο ἶδίε ρεπίοηί, α Ἴαρο Γασίμπα πηρη(]- 

πηπϊ, Ἱππραγας 6υβο ΡΠΕΓ, πηεις πια]]ο,, σαιᾶστε, ας δἰα( τι 

π]ο γο]]ε ]ασ]ατο. δες [οτίε [οτίηπα Ἱηίογγοπίεης ἆο γ]οῖηία 

τΗδΜΙεογαΠα αθη]ς, ἵλα ππο πποτίε οπἱρα]{, ἀἴγαπα συ διη 

εοπίγα η]ο οοηδ[απα 5αβ]ίοίθης. Νθηπασπαηα, Ἱπαπ]ἳ, Ἰπίον- 

Γοοσρῖς5 αδίπαπα, οἱ ΠποΙεΓο γα]επίοπῃ εἰ ποδίαγο οπετα : πος 

πιᾶςΏΙΠΙ ορ5. ΟπαπΙο οπἴπῃ Ἰη ΠοπΙΠες αΠπΟΤΟ ας Φίτο 

[αγία ΕΟΠΗΡΥΘΠΟΠΣΤΊΠΗ θχ56σα : θἰοπίπ Υ6Πετεο Ι5ίο Ἱπρεία 

5ηβ]αίο, ππαηδιδίς5 5ἰα[ἴπα οἱ ρἱηραῖς οί, οἱ πιασΠΠΙ 51 

Ἰαῦογο οπΗς πο5ίαβῖῖ. 8ἱ Υογο ἴρ5ε Πας ομγαΠοπίς Ἱπιρετίίης. 

65, πίτα {ου απα απατίαπγο ἀοιῃ Ίο γοπίαπα, αἱ Ι5ίππη ΠΡ 

ογ]ου]α ΠΙΙΠΟΤΟΠΗ Ί]]α 5οε(ῖοπο ργα5ίαβο.. Πασιε [απίατες 

ΟΙΗΠΟΣ Ἰαμάαγο οοηςΠΠαίατα, Ώεπο Π]απῃ ἀἴσεγο αΞσενογαπίες. 

Έσο γογο απ Ῥ]οτατο, απ] πιον Ρογά[ἴαγις 655επῃ Ἰαἰοηίοπα 

1Ἠ Α5ΙΠΟ ΥΙΙΠα, εἱ ποσανο ΠηΘ γίνοίαο γο]α, ἳ οΙΠΙΟΡΗς 

Πογθιά : αἀθο τί οπππΙπο οἵ νο αΏβίποτο Τη ΡοδίογΙη ἄθοθι- 

ΠθΓΘΠΙ, ἀπί 4 πποπίο πιο ῥγωορίίαταο, πάς ἀείαρσις 

πα]ςθγηίπια απ]άσηα πιοιία, Ἱπίοσναπι {απιθη αάμιο οἱ ΙΠί6- 

πιογα(πη «α4αγ6Υ, ΠΙΟΓΕΓΕΙ. 

984. Τη{οπαρορία Ίαπι ποσίο ΠΠΠΟΙΙ5 ἆσς νίσο αἰσαῖς τας 

γοπΙ! αἱ ἵπ νῖ]απα, ἀἴερης ρο]]απι Ἠ]απα τοῦρης πηρίαπα, 

Ἠ]απη απα. 1π Ἰαϊτοππη Ῥοίορίαϊο βιοταί, Ιρβίήςαια 8ΡΟΗ- 

ΦΗΠΗ 5610 ἀῑθῖ αππΏος οἱ 5οἶος ἵπ Πίογο απαρη]απίες, αςζθ- 

ἀθπίε 5αβίίο ππατῖς Πποί αὈγθρίο, ΠΟΠ απιρΙΙΗ5 οΟΠΠΡΑΓΟΥΕ, 

ΘΙΜΠ(Π6 ΠΠΕΠΙ 15 οα]απηϊίαἰῖς ασ πποτῖς αοοϊά]δθ. Ἠϊο 

ΠΠ, νο]αί ογραία Παπ]οηῖριας Ποιῖς ἆοπιο, ἀθοθπαπί ΠΟΠ 

απηρ]ας ΠΙάΠΟΓΕ ἵη 5ογγ]αίο, 5ο ἀπορίϊς αμα; Ἱπίας ογαηί 

οπιπίρας, ῄισα 5ἱ1ρί εοπδη]απί.  Ἑσπαγαπα απίθ Ῥαδίοι, 

οἱ πως αδδιπλίο οἱ σοηγαδαίῖς απ ροίεγαί οπηηΙρΗς, θα 

πα ηί οἱ οαυαῦιῖς Πηροπ(. Α  Ἔσο βιαναβατ απἱάεπι [ογθης 

γονί οπι15 αδίηϊῖ : Ἱπίογῖπα Ἰάμοης ἹπιρεζΙπποπίαη Π]ηά πια» 

οαδίτα[ἴοπῖς οχοερῖ.. Ας ρε οίαπι Ἠ]απη ποσίεπι «ΠΙΕΙ 

1ήΠογθ 4111 ΡογγεχΙδδεΙηΙ5, οἱ Γπίμηα αΠογιπα ἀἴθτήπα 51ρε- 

ταία γα, γδηίπης ἵπ αγ Ώοη Μασεάοπία., ΏεγΓἨαῃ, ΠΠασΠΑΠΙ 

οἱ Πποο]ῖς Πο(ιοΠίΕΠΙ. 

35. Πυῖ φιαυιπί απῖ πος οσογαΠ!, οἱ ἱρδῖ 5ε σοΙοαγο. 

Τυπα ρίατ ποδίτήπα, ᾖαπποπίογΙπα, ἹπςΗίηία ο5ί απο[ῖο : 

οἱ νοσα[ῖς Ῥγῶσο, 1η πποᾶῖο δίαπς Γοτο, Ργου]αηαί. Αοὐε: 

ἀοηίος απίοπι οιηίογος ἱπδρίσοργαο πο5. νο]εῦαπί, αρετίδανε 

ποςίπῖς οτίθα5, ἄπΏος ἆε ἀεπίῖθις απ[αςομ/ δα δρεείαθαΠ!. 

ΕΕ ρανῖπα φπἱάσηα, αἰἴαά αἲῖας οπεγιηί : της αΠ{ΘΠΗ τε]ἱοίη 

Ίπθοί 4οπηυπι ταῖς γοᾶαοῖ ῥγῶσο, γΥἱάες, Ἱπαπίθης, Βία 

5ο]α5 ἀοιπίπΗ σα πο τορρον!. Υεναα Π]α, ππ]απα 5ρε 

γογϊσίο απαςῖ απαάαπα οἴγομηιασία οἱ Ίας Ίλας Ίαραης 

αἰπῖν Ῥτονίάσηίῖα αἀάιχῖί πΠί αποαπα, απα]επι πηίπιε 

ορίανοπα, Ἡδγαη.  Οἰπαάς5 ομῖπ οἱ 5οπεχ εταί, εχ εο 

Ροπογο ης, απὶ γπίαπη 4εάπα Ρος γίσος αβτοδαιθ οἴγοιη- 

[ογυπί, οἱ πιοπαϊσαίαπα Ίο ἀεαά εοσαηί. Ἠπίο γεπάος 

Ἱηᾶαπο 53Π6 Ῥγοίῖο, ἀνασἰιπαῖς ἐμ]σίμία. Φαπιαπε ἱησεηηί5εΡῃΣ 

ἀποσπίοπι 5ε(οΥ ἀοπηππ. 

36. Οππά απίσιη νοπίςεθιηις ἵπ 4ἴγαγεοιπη ΡΙΠΕΒΙ 



4, 605: 606) 
/ 

ΧΤΠ.Ξ ΤΡΟΙΌΏ5 σττε 

Υὰρ εἴγεν ὄνομα δ ὁ ὠνησάμενός µε --- με γα εὐθὺς πρὸ | 
ῃ 

της θύρας ἆ ἀνέκραγεν, Ὢ χοράσια, θοῦλον ὑμῖν ἐώνημαι 

Σαλὸν χαὶ ἄδρὸν καὶ Καππαδόκην τὸ γένος. "σαν δὲ 

τὰ χοράσια ταῦτα ὄχλος κιναίδων συνεργῶν τοῦ Φιλήβου, 

χα) πάντες πρὸς τὴν βοὴν ἆ ἀνεκρότησαν: ὤοντο γὰρ ἄλη- 

θῶς ἄνθρωπον εἶναι τὸν ἑωνημένον. Ὡς δὲ εἶδον ὄνον 
ο να νοςς ο ος ον Φφῷ 
ὄντα τὸν δοῦλον, ἤδη ταῦτα ἐς τὸν Φίληθον ἔσκωπτον, 

.. 3 Νο» 311 / -ω ΄, Ὑ 

Τοῦτον οὐ δοῦλον, ἀλλὰ νυμφίον σαυτῇ πόθεν ἄγεις λα- 
δὲ τούτων τῶν καλῶν Ὑάμων χαὶ τέχοις 

ταγέως ἡμῖν πώλους τοιούτους. Καὶ οἳ µ 
αγέν τω Ε ο 
9τ. Τη δὲ ὕστεραίᾳ συνετάττοντο ἐπ᾽ ἔργον, ὥσπερ 

ς ταν 
αὐτοὶ ἔλεγον, καὶ τὴν θεὸν ἐνσχευασάμενοι ἐμοὶ ἐπέ- 

οω 3 ή λ λ ΄ 

Εἶτα ἐκ τῆς πόλεως ἐξηλαύνομεν καὶ τὴν χώραν 
9 λ 

Ἐπειδὴ δ) εἲς κώμην τινὰ εἰσέλθοιμεν, 
« ΄ αν σα. λ αν ΕΨ 
στάμην, ὃ δὲ αὐλητῆς ἐφύσα 

ῥοῦσα» ὄναιο 

ο. 

περιῄειμεν. 

ἐγ Ἰὼ μὲν ὁ νονός βητος 

μελος ἔνβεον, οἳ δὲ τὰς μίτρας ο: τες τὴ 

ν ο. ἐκ τοῦ ον. ση θα εν. 
πα 

Ξ ιίσσοντ. ες 
. 
μ] Ος τς τπτ κ ω 5 μ] ο) Π] ο, ο” μή 

τμ. 
ὃς ω . 

ο άτ] 
ας » μα. οἩ -ᾱ ἓ, ἕ 8, [οι «1. «4 

5 

κ” αι] ς - 

σν Σἱ [η 
Ξ 

-. λλων ἕ ἄκκστὸς ἔτεμνε καὶ ώση ὥστε ἐν 

πεπλῆσθαι μαλαχοῦ αἵματος. 

ρῶν τι πρῶτα ἔτρεμον ἑστὼς, µή ποτ θεῷ 
- 3 

χαὶ ὀνείου αἵματος γένοιτο. Ἐπειδὴ δὲ μαρρκώ]ειαν 

οὕτως ἑαυτοὺς, ἐκ τῶν περιεστηκότων θεατῶν συνέλε: ον 
ος Α ο κ / ν΄ 3 ΓΑ λ μ Δ 
ὀθολοὺς καὶ δραχµάς: ἄλλος ἰσγάδας καὶ τυροὺς καὶ 

ο σιῥ ἳ 8 
οἴνου κάδον ἐπέδωχε καὶ πυροῦ µέδιμνον καὶ κριθῶν 

λ 

Οἱ δὲ ἐκ τούτων ἐτρέφοντο καὶ τὴν ἐπ᾽ ἐμοὶ 
/ λ 3 / 

χομιζομένην θεὸν ἐθεράπενον. 
. ν - ’ 3 [ .ι σ 3 / 

38. Ἰκαί ποτε εἲς κώμην τινὰ αὐτῶν εἰσθαλόντων 

ἡμῶν νεανίσχκον τῶν Χωμητῶν μέγαν ἀγρεύσαντες εἶσαά-- 

Ύουσιν εἴσω ἔνθα χαταλύοντες ἔτυχον" ἔπειτα ἐπ πασχον 

ἐκ τοῦ κωμήτου ὅσα συνήθη καὶ φίλια τοιούτοις ἆνο- 
΄ ρα δ 3 ἃ Αν 

σίοις χιναίδοις ην. Ἐγὼ δὲ 
, 

μεταθολῃ, Καὶ μέχρινΏν ἀνέχομαι 
κ. 

ὦ Ζεῦ σχέτλιε, ἠθέλησα, ἀλλ’ ἡ μὲν φωνὴ οὐκ ἀνέδη ἀλλ Ἶι 
ον ἃς Ἕ ρς ο ψοι 

μοι ἡ ἐμὴ, ἀλλ᾽ ᾗ τοῦ ὄνου ἐκ τοῦ φάς βυγγος» καὶ μέγα 

11 μς 
ι ο» 

ων 
τῷ ϱνῳ. 

ο ο μώσιΕ ὃς 
ὑπεραλγήσας ἐπὶ τῇ ἐμαυτοῦ 

καχῶν, ἀναθοῆσαι, 

ὠγκησάμην. Τῶν δὲ κωμητῶν τινες ἔτυχον τότε ὄνον 
ο ’ . / ΄ 

ἁπολωλεχι Χότες» χαὶ τὸν ἀπολωλότα ζητοῦντες ἀχούσαν- 
: ν ς 

ς μου μέγα ἀνοθούσαντος 7 παρέρχονται εἴσω οὐδενὶ 

υτες ὣς ἐμον τοῦ εκείνων ὄντος, καὶ χατα- 

| δάννα. τοὺς χιναίδους ἄρρητα ἔνδον ἐργαζομένους: 
ᾗ ας ο 

καὶ 3 Ίλως ἐ ἐκ τῶν ἐπεισελθόντων πολὺς γίγνεται. "Έξω 
ω / 

ντες ὅλη τῇ κώμη τῷ λόγῳ διέδωχαν τῶν Ἱερέων 

Οἱ δὲ αἰδούμενοι δεινῶς ταῦτα ἔλη- 
Β εν εεηλ λ 
ἐπιούσης νυχτὸς εὐθὺς ἔνθεν ἐξήλασαν, καὶ 

3 ο 3 /΄ ως ] 9 ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς ὅδο ἐχαλέπαινον χαὶ 
ἐμοὶ τῷ αηνύσαντι τὰ «ἐκείνων Μυστήρια. ' : 
μὲν ἀνεκτὸν τὸ δεινὸν ἦν, καχῶς τῷ λόγῳ 

μετὰ τοῦτο οὐχέτ) ἀνεκτά. τὴν γὰρ 
λ ἡ 

καὶ Ἰαμαὶ καταθέµενοι καὶ τὰ 

ολο --- Π δ -” απ] 

ἀχούειν, ἆλ 

βεὸν ἀφελόν τες 

στρώματά ι µου πάντα Ἡπερισπάσαντες Ἡ γυμνὸν ἤδη προσ- 
δέουσί µε δένδρῳ μεγάλῳ, εἶτα ἐκείνῃ τῇ ἐκ τῶν 
ἄστραγάλων µάστιγι παίοντες ὀλίγου ἐ ἐδέησαν ἀποχτεῖ- 

οὉ ἄφωνον εἶναι θεοφόρη τον. 
ἱ 

οντές µε τοῦ λοιπε 

" τὰς µάστιγας ἐθουλεύ- Καὶ μὴν καὶ ἀποσφάξαι μετὸ 

ἐν ἐγέλων. 

ΛΡΙΝΠΡ. 37, 48. 4509 

(Ἴϊος οπῖπα ΠοππσΠ Ἱαβο]αί απΐ π]ε οπθγα(), Πηᾶσηα ς{α[ἴπῃ 
ἁπίε ]απιᾶπι Ύοςε εχο]αππαί, Ἐππὶ γοῬῖς, Ῥηε]]α., «ο Γ νι 
ρυ]οησαπα, εἰ οοπηρασίπα, θἱ σοηίο Οαρραάοσειι. Αί Πα 
Ρε]! εγαηί {πνρα οἴπαράοταπη, ΡΠΗ]οΡί 5οὔαΠππι, απῖ οπ]ηος 
44 Ἡλαπα εἸαπιοτοπα ΡίααςαΠι {οἰμηί, ταΕῖ Τεγθγα. Ιο(ηΊΠοΠΙ 
6556 αποά ΘΠΙΓΗΠΙ εςκοί.. Οππι αιίοπι γἰάσιοηί αΞΙΠΙΠι 
ε5ςε Ιλιπη δουν πα, Ίαπῃ Ιδία ἵπ Ῥ]]ο τη εαν]]απίής, Ἠππο 
0 5ΕΓΥΗΠΙ, ο Ἠοδίνα, 5οᾷ 5ροήςια ΠΡΙ ππᾶς πῶςο ας- 
οερίαπι αἀθπεῖς» Γοοῖίου τετο Πρὶ ογοπῖαπί Ῥγορσ]ανα» Ίιος 
πηρίίας, Ῥαπίαςηαο ποδῖς Ργορεαἴστη {α]ες Ῥι]]ο5. δίο {πα 
τιάεραπί. 

57. Ῥοδίπᾶϊε αἆ ορα5., αἱ ἐρςῖ ἀἰσοραπέ, 5πΠΠη 56 αοοῖη- 
Εεραπί; οππαίαππαπο ἆθαπῃ πηηῖ Ἱπροξπετηπέ. Ταπῃ μα 
ερτες» ῬεΓ αστος οἴτοππη]ραπαας. Οπο[ῖος γογο αά τσι 
ἄΠαπεπ αΕΕΒΕΣΕΓΑΠΙΙ5, 65ο ἀθῶ σεγη]ας Ἰηβῖςίεραπα; ας {ῖ- 
ΡΙεἴπαπα {πτρα απαίϊουπι απ]άἄαπι Ἱηβαπία, ΠΠ1, πητῖς αἱ - 
1εείῖ5, εαριΐ 5ΗΙ5ΙΠΙ ος οογν]ζρ Ππίοταπεηίος, σ]αάῇς ςμί 
Ἰαρετίος γη]πεγαπέ, θἱ εχκετίαπα π]ίτα ἀθπίος Ἡησπαπι αηἶς- 
απε 6{ ἵρδαπῃ Ιποϊάσηί : αἆθο αἱ Ώγογίςίπιο ἰοππροτίς 5ρα[1ο 
πΙΟΙΗ φαησαἴπο Ῥ]οπα οπφεπί οηιπῖα. Ἐσο Υθγο Ἱκία σσππι 
γΙάδγεπα, ῬηΠΙΙη αδίαης Ίπθπιστο, ης Γοι{ς ἆθος αςἰπίηΟ 
εἴῖαπα 5αησιίπε ορης ο55αί. Τί τετο Ίϊα 5ο οοπο]ἀεταΠ!, 
4ο εἰτεππισίαπρας «ροεἰαίοτίδιας 5Πρεπι, οὗο]ος ας ἀνᾶ- 
οπ]ας εο]Ηαιπῖ. Α]ῑάς Πες, οἱ 63δθος, εἰ γἰπί εαᾶσΠι 
Ίηδυρετ ἀθα1ί, αἱ (πΠΙοῖ ππεά(πημτη εί Ποτάθὶ αφίπο. Ἐν Πῖς 
ΤΙ αἰερανίας, σεκίαίαπηπ(αε Ἠαπηοτῖς πιοῖς ἆθαπι οο]εβαί. 

38. Αίάαα ἵπ νίοιπι αλᾳπαπάο Πϊογαπα ἀε]αίῖς πο, 

εαρίαπι ἆς γ]οαηϊς ππαση πα. ΤΙΥΕΠΕΠΗ Ιπίτο ἀεάποιηί, αθὶ 

ἀεγοιςαραπίαν : ἀεϊπᾶς ραπίατ α- ταςίσο απ οοηξιεία 

ἁἴηπε οἄνα πεί[απαῖς Ιςίῖς οἰπαάϊν ογαπί. Ἐσο γετο 5ΗρΓα 

πιοᾶππη ἀο]θης ππεα Ί]α (γαπςΙΟΓΠΠΔΙΙΟΠΑ, Έτσο αἆ Ίππο ταδ- 

πε ἀἴεπι πηααπα 5ςίίπθο, εχεαπιαγε, ο εγπάε]ίς Φαρίΐοι ! 

γο]εβαπα : δεᾷ γος απἰά δι πηεα ΠΙΕΙ ΠΟΠ αςερηαῑί ασιΗπτο,, 

564 απηῖ; ππᾶσπΙΠΙ πειηρε ταάθβαπῃ.  ὙεγπΙ αστοσίος 

απ{αάαπα, απ] Γογίθ αδίπαπη ῬετάΙάσγαπί, τοπαϊγεπίθς απηῄςδπ, 

απάϊίο π]ο γα]άππι οἰαππαπία, Ιπίτο Ἰησνράϊππίαν, ποηῖηε 

Ῥγαπηοπῖἴο, ἱαπαιαπι εσο Π]ογιπῃ εδδεπα; ἀεργτεμεπάππίαιε 

οἴπαρᾶος Ἱπ[απάα Ἱπίας Ραϊταπίος.  Πασας τίδας πιπ]ς αἲ 

Ἠς5 απῖ Ἱπστοςςί [πεταπί οπίασ : Ἠἶπο οχίτα ἀἰςουτιοηίος 

Ρεν {οίππα γίσαπα, 5εγπιοηῖρας ἀῑβεταπ{έ 5ασρτάοίαπα Πρία- 

πεπι. ΗΙ, απο» γεµεπιοπίες Ῥιάστεί εα 1π αρεγίαπι ε5ςε Ργο- 

Ἰαΐα, Ρτοχίπια ποσίε 5ία[ῖπα Ίπάς ἀἰδεεδσετυπί : Ἕπππ](ιθ Τπ 

ἀοξετίο ία εδ5εΠί, Ἰπάίσπε [εγεβαπί οἱ ἱπαςοεβαπίτ ΩΙ, 

απῖ πιγςίετία Πλοταπι επυποίαδδειῃ.  Αίππε Ἰηαά αα- 

ἆαπι {ο]εταβτ]α τησ] εγαί, τπα]εδ]οία ΠΠογαπα αι τας 5εᾷ 

σπα 5εαπεραπίας, Πο Ίαπη {οιεγαβίία : ἄθα επίπι αρ]αία α 

116 εί Παπηί ἀερορίία, ἀείταείῖδηια οπηπίρας5 πηεῖς 5ἰταρι]ῖ5., 

πάπα απ πιασπς ατρονί αλϊσαπί :. ἴππι Ίο 6 ἰαί5 

Πασε]]ο ορδαπα Ῥαίαπα αθεταί απίῃ ἱπίεγβοργεηί, πηοπδη{ες 

πί ππίας ἵπ Ροδίογαπα εκοπῃ ἆ60 σοτα]α5. Οπίπ ἆε ]- 

πι]απᾶο τηε δίῖαπα Ῥο5ί γειβετα ἀε[μεγαῦαπΕ, απ ἰαηία 1ο» 
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σαντο ὡς ἐς ὕόριν αὐτοὺς βαλόντα πολλὴν καὶ τῆς χώ- 

µης οὐκ ἐργασαμένους ἐκθαλόντα: ἀλλ᾽ ὥστε µε μὴ 

ἀποχτεῖναι, δεινῶς αὐτοὺς ἡ θεὺς ἐδυσώπησε χαμαὶ κα- 
ς 

θηµένη χαὶ οὐχ. ἔχουσα ὅπως ὁδεύοι. 

89. Εντεῦθεν οὖν μετὰ ή 
9 

τὰς µάστιγας λαθὼν τὴν 

δέσποιναν ἐθάδιζον καὶ πρὸς ἔσπ 
; 

πέραν ἢ δη καταλύομεν 

εἰς ἀγρὸν πλουτοῦντος ἀνθρώπου", καὶ Ἶν οὗτος ἔνδον 
καὶ τὴν θεὸν μάλα ἄσμενος τῇ οἰκίᾳ ὑπεδέξατο καὶ θυ-- 

σίας αὐτῇῃ προσήγαγεν. ᾿Ενθάδε οἶδα μέ γαν) κίνδυνον 
αὐτὸς ὑποστάς τῶν φίλων γάρ τις τῷ δεσπότη τῶν ἀγρῶν 

ἔπεμψε δῶρον ὄνου ἀγρίου µηρόν' τοῦτον ὁ µάγειρος 
σκευάσαι λαθὼν ῥαθυμία ἀπώλεσε, χυνῶν πολλῶν λα 
θραίως εἴσω παρελθόντων: ὃς δεδιὼς πληγὰς πολλὰς 

καὶ βάσανον ἐκ τῆς ἀπωλείας τοῦ μηροῦ ἔγνω κρεμά- 
σαι ἑαυτὸν ἐκ τοῦ τραχήλου. Ἡ δὲ γυνὴ ἡ τούτου, 
καχὸν ἐξαίσιον ἐμὸν, Ἀλλὰ μήτε ἀπόθνησχε, εἶπεν, ὦ 
φΏσατε, μήτε ἀθυμίᾳ τοιαύτῃ δῶς σεαυτόν: πειθόµε-- 

νος γάρ µοι .πράξε Τῶν κιναίδων τὸν 

ὄνον λαθὼν ἔξ ἔξω εἲς ἔρημον χωρίον χάπειτ 
τὸν τὸ μέρος | μὲν ἐκεῖνο τὸν μηρὸν ἀποτεμὼν χκόμιζε 
ὃεῦρο χαὶ χατασκευάσας τῷ δε σπότῃ ἀπόδος χαὶ τὸ ἄλλο 
τοῦ ὄνου κάτω που ἓς κρημνὸν ἄφες' δόξει Ὑὰρ ἀποδρὰς 
οἴχεσθαί ποι καὶ εἶναι ἀφανής. ὍΌρᾶς δὲ ὡς ἔστιν 
εὔσαρχος χαὶ τοῦ ἀγρίου ἐκείνου πάντα ἀμείνων; Ὁ δὲ 
μάγειρος τῆς Υυναικὸς παινέσας τὸ βούλευμα, Ἄριστα, 

ἔφην σοι, ὠ Ὑύναι, ταῦτα, καὶ τούτῳ µόνῳ τῷ ἔργῳ 
μ 

τας μάστιγας ως Ἰεῖν ἔχω, καὶ τοῦτό μοι Ἴδη πεπράξε- 

. εὐ πάντα. 

σφάξας αὐ- 

ια 

ται. ὍὉ μὲν οὖν ἀνόσιος οὗτος οὑμὸς µάγειρος ἐμοῦ 

εαν ἑστὼς τῇ γυναικὶ ταῦτα συνεθουλεύετο. 

᾿Εγὼ δὲ τὸ μέλλον ἤδη προορώµενος κράτιστον 

ω. τὸ σώζειν ἐμαυτὸν ἐκ τῆς χοπίδος καὶ ῥήξας τὸν 

ἵμάντα ᾧ διηγόµην καὶ ἀνασχιρτήσας ἴεμαι δρόμῳ εἴσω 
ἔνθα ἐδείπνουν οἳ χίναιδοι σὺν τῷ δεσπότη τῶν ἀγρῶν. 

᾿Ενταῦθα εἰσδραμὼν ἀνατρέπω πάντα τῷ σχιρτήµατι 
χαὶ λυχνίαν καὶ τραπέζας: χάγὼ μὲν ὤμην κομψόν τι 

τοῦτο πρὸς σωτηρίαν ἐμὴν εὑρηχέναι, καὶ τὸν δεσπότην 
τῶν ἀγρῶν κελεύειν εὐθέως ὡς ἀγέρωχον ὄνον ἐμὲ κα-- 

ταχλεισθέντα ποι φυλάττεσθαι ἀσφαλῶς" ἀλλά µε τοῦτο 

τὸ χομψὸν εἲς ἔσχατον, ἠνείχε χίνδυνον. Λυττᾶν δό- 

ξαντές με ξίφ φηπολλὰ ἤ Ίδη χαὶ λόγχας ἐ ἐπ᾽ ἐμὲ ἐσπάσαντο 

καὶ ξύλα μακρὰ, καὶ εἴχον οὕτως ὥστε ἀποχτενεῖν µε. 

ο δὲ ὁρῶν τοῦ δεινοῦ τὸ μέγεθος δρόμῳ εἴσω πα-- 

βέρχοµαι ἔνθα οἵ ἐμοὶ δεσπόται κοιµηθήσεσθαι ἔμελ λον. 
Οἱ δὲ θεασάµενοι τοῦτο συγκλείουσι τὰς θύρας εὖ μάλα 

ἔξωθεν. 
Ἐπειδὴ δὲ ἤδη ὄρθρος Ἡν, ἀράμενος τὴν θεὸν 

αὖθις ἀπῄειν ἅμα τοῖς ἀγύρταις χαὶ ἀφικόμεθα εἲς χώ- 

μτην ἄλλ ην μεγάλην χαὶ πολνάνθρωπον, ἐν ᾗ καὶ χαι- 

ὁτερόν τι ἑτερατεύσαν του τὴν θεὸν μὴ μεῖναι ἐν ἀνθρώ- 
που οἰκίφν τῆς δὲ παρ' ἐκείνοις μάλιστα τιμωμένης 
ἐπιχωρίου δαίµονος τὸν ναὺν οἰκῆσαι. Οἱ δὲ καὶ µάλα 
ή ή Ν 
ασμενοι τὴν ξένην θεὸν ὑπεδέξαντο τη σφῶν αὐτῶν θεῷ 

ας 

; Ξ 
συνοικίσαντες, ἡμῖν δὲ οἴκίαν ἀπέδειξαν ἀνθρώπων πε- 

ἔ : 
1η. σ {ο λ νητων. ᾿Ενταῦθα συχνὰς ημέρας οἳ δεσπόται διατρί- έ [ 
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πιογδίςςθπα οοπ{ηπησ]ία, αἱ απίε(παΠι πιογπὶςςοηί αμα υ]ά., 
γίοο εχειςδῖςδεπα : 5εᾷ αποπηῖηας πηο  Ο00ΊάθΓοΗ!, 46ᾳ» γε- 
γοομπᾶῖα. ππογεραπίας, {ασοπίΐς Ἠηπιή πθο Ἰαρομίῖς πο- 
πιοᾷο 1ΐεγ [ασθγεί. 

99. Ηἶης 6’βο Ῥο»ί Παρο]]α, τεορρία ἀοπηῖπα, Ρέγρο, Ὑοι. 

5115 ΥΕΡΡΕΓάΠΙ ἀαγογπηας ἵπ ργῶαἶο Ποπη]ηϊς ἀἰγῖς. οπή 

μίς εγαί εοπιηιοάπα, Ἰάβεηδαιιε ἆθαπα ἀοπηῖ γδοἱρίεαί, οἳ- 

Γογοβαίααο ΤΗ καογ]ῇοῖα. 

ΡοπΙοα]Ηῃ, 

Ηῖο πιθηηϊηϊ ΠΙΑΡΠΙΠΗ ππο 5η μγο 

ΜΙξεγαί ἀοπΙπο ρα ἄοπαπα απηϊσογαα α]- 

απίς, [επι φἨνοςίτὶς αθ[ηῖ: ου σοαμα5, ἀοοθρίαπα πέ ρᾳ- 

τατεί περ]ἰσεηίῖα ρεγάιά1έ, εδηῖρας πιπ]ῖς οἶαπι Ἰηστοςεῖς. 

Ἠϊο ρ]αρατυπα ππα]ατυπα ππθία αἴσας ογασἶαίας οὗ ΡεγάΙέαη 

ΓδηΛΙΗ 5α5ροπάενθ 5ε ἀαρθιπῖί. Ὑεγαπῃ πχογ Πας, Ἱπαιδρῖ- 

οαἴαπα πηϊΗΙ πα]άὴ, Τη Υεγο, εαπἱςδῖπιθ, Ιπαπ]Ε, πιονῖ πο], 

πο ἀεδρεταί]οπί {αἱ {ο (παδιάθνϊς : πι ομῖπαι οΏδθουέης 

Ῥεπα οπιπῖα Γεοθτῖς. ΟἰπΦάοταπ ]απα αδίηαπη οὖμο ἵπ 

Ἰουυπα Γοπιοίαπα, Τρία πιασία ΓΙ ρατίθυη ]απα, Γοππαγ αὐδοῖς- 

5ηπ1 Ἠμο βίος, αρρααἴαπη(ιθ τούᾶς ἀοπηίπο, γε]αα αξιηῖ 

Ρ6υ ρτῶε6ρς5 αἰἰαποί5Ηπῃ αὐ]ίοα: γΙάεβίατ οηἵπα απ[ασῖςςο 

αΠσιο, οἱ δῖο ἀῑςοθςδίςδθ οχ οομ]ῖς. Ὑἱά επ) 4παΠῃ θδί 64ΓΠΟ- 

515, οἱ αρτες[ 1ο οπηπίρα5 πιοαῖς πηο]ίου 5 0σαπ5, Ἰαπάαίο 

πημΠογῖς οοηςῆ]ο, Ορπιο, Ιπαμέ, ἰδία, χο ε{ Ίου 5ο]ο 

ορεγο Πασο]]α ππλί σε] [ασε : οἱ που Ίαπα 5{αἴπα Ῥει- 

Γεσίατῃ ἀαρίίαγα της. ἨΗωο πεί[απίης Ἠ]α ππεας σούπας ῥτορε 

πῃθ ΔδίΗ5, ΟΠΗ πχογς ἀεΠβεγαβα!. 

40. Αί οσο απῖά Μαίαγαπα ο5ςοί ΡΓοβρίοἴεΠς, ΟΡΠΠΗΙΠΗ Γ1- 

{5 α οπ]ίτο πο οιἴροτθ, τρίο απο ἀποσβατ Ἰουο εί εν- 

κυ]ίαι5, οαγ]σμ]ο ἴγγαπαρο αδί σα παβαη{ επ ἀοπιῖπο αστο- 

ταπα οἰποᾶί. Ἠϊο Ἰπίνο οαήθης εγθτίο Ἰηδ]ία πιο οπηπία, 

εαπάς]αῦγΠα οἱ Ίπθηδας. Ας νίάεραν πα! οφ πἱά σπα 5οἳ η 

απϊά σπα αᾱ 5αἸπίθηα ΠθαΠα Ἰηγεηίσςα, ἃο {Η5δυγαπα γηῖς 

ἀοπιίπαπη φἰαἰἴπα π]ο {απαπαπα εἰαίαπα [εγουῖα αδίπαα Ιπο]αά1 

πδρίαπα ἀΠίσοπίογαπο αρφειναηῖ. 9εᾷ Π]αά ἵρειπῃ πιο 5ΟΙ8ΗΠΙ 

ἵπ οχίγεπη πα ρου]ομ]ῖ αἀάαχέ. Παρίοδαπι πηο τα, πππ]ίος 

Ίαπα σἰαθΐος ἵπ πε Παρίασαυε φἰππχογαη{ οἱ Ίοησος. Γηδίος, 

αἴᾳπα αἱ φίαἴπα Ἰπίοι[εσίατί πηε 5ο οοπηραανογαΠ!. ΕΡο 

απίοπη Ῥοιδρθεία ρεγίοπ]ῖ πιασπ]{πάἶπα, οπής 11 ΠΠίτο 1η 

θὰ Ίσσα Ῥγοηρίος αθὶ ρεποσίαανῖ εγαπί πιεί ἀοπηηί, 

Φιιο ΠΠΙ απἰπηαάνουςο, Ρἵοῦε Ίαπιας οχίτα οεσ]αά η. 

41. Ῥοβί Ἰοῖς οκονίαα φηρ]αΐα. έογαπη ἀθα ευη ασγτί]ς 

αὔρο, Ρεγγοπίππαδα πο ἵπ Υ{οιη αΜαπη ππαρΠΙΠη εἰ ολη ῖρς. 

Ποαπθιίσπα, ἵη 41ο πονυα ργρρίαταπα αεηας ρατασυηί, 

ΠΟΠ ΠΠάΠοΥς ἆθαπα ἵπ Ἰοπηηῖς «άΐδας, 5ο ἵπ ἴ6πηρ]ο ἀεα" 

Ί]ϊας Ἰουί, ας ππανίπια αὐ Η]ί5 εοἰ]εραίαή, ἀεγειςαιὶ γο]ίθ. 

ΤΙ ας Ἰαμοπίες α πάση ρουδσνίπαπη ἀεαπα ταοἱρίυηί, ἀἰοθηίες 

Ίπ. 50 ἱρδογυπι θα Πορρίῖππα ἀοάποίαπα : πορῖς Υθο 40: 

ΤΊΠΙ Ρ8ΗΡΕΓΟΠΙΟΥΗΤΗ Ποπ μΙ) αδδἰρπαΠί. Ηἰο ἀῑε5 α (παπι 

πην]ίος οπαπογα(ἰ ἀοπηϊηϊ αεί αθίτο ἵπ ΥγΙσίπα πα 1 θΠΙ ΦΗΗΗ 
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Ψαντες ἀπιέναι ηθε λον εἲς τὴν 1 πλησίον πόλιν καὶ τὴν 

θεὸν ἀπῄτουν τοὺς ἐπιχωρίους» χαὶ αὐτοὶ ἐς τὸ τέμενος 

παρελθόντε ςἐκόμιζον αὐτὴν, καὶ θέντες ἐπ᾽ ἐμοὶ ἤλαυνον 

ἔξω. Έτυχον δὲ οἵ δυσσεθεῖς εἲς τὸ τέμενος ἐκεῖνο 

αρελθόντες ἀνάθημα φιάλην χρυσῆν κλέ ἕψαντες, ἣν ὑπὸ 

.αἡ ἔφερον' οἳ δὲ κωηπαν αἰσθόμενοι τοῦτο εὐθὺς 

θδίωκον, εἶτα ὡς πλ ησίον ἐγένοντο, καταπηδήσαντες 

ἀπὸ τῶν ἵππων εἴχοντο αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ καὶ δυσσεθεῖς 

χαὶ ἱεροσύλους ἐκάλουν καὶ ἀπήτουν τὸ χλαπὸν ἀνάθημα, 

χαὶ ἐρε ευνῶντες πάντα εὗρον. αὐτὸ ἐν τῷ κόλπῳ τῆς θεοῦ. 

Δήσαντες οὖν τοὺς γυνίας ηχου ὀπίσω καὶ τοὺς μὲν εἰς 

τὴν εἰρχτὴν ἐμθάλλουσι, τὴν δὲ θεὸν τὴν ἐπ᾽ ἐμοὶ χο- 
Ἡ 

χρυσίον 2 [σα 
πως ον Ν 

μιζομένην ἀράμενοι ναῷ ἄλλῳ ἔδωκαν, τὸ 
«ος Ας ας 

τῇ πολίτιδι θεῷ πάλιν ἀπέθωκαν. 
ν / μ ’ ε σχεύη χάμὲ πιπράσχειν 

ο νο ἃ ; 
νῳ ἀνθρώπῳ τὴν πλησίον 
ντι ἄρτους πέττειν" οὑτός 

δίµνους δέκα ὠνησάμενος, 

ἐπιθείς µοι τὸν πυρὸν οἴκαδε Ἴλαυνον ὡς ἑαυτὸν ὁδὸν 
1 σ 3 Ν κ. 

ἀργαλέαν: ὡς δὲ ἥχομεν, εἰσάγει µε εἰς τὸν μυλῶνα, 
Νλ ς Ὁ Δ .» ΜΥ ον 1 . Δ / 

καὶ ὁρῷ πολὺ πλῆθος ἔνδον ὁμοδούλων κτηνῶν, καὶ μύ- 
κά πα / 3 

λαι πολλαὶ ἦσαν, καὶ πᾶσαι τούτοις ἐστρέφοντο, καὶ 
- δ /΄ ” / 

πάντα ἐχεῖνα μεστὰ ἦν ἀλεύρων. Καὶ τότε μέν µε 
τν κο / 3 / λ 

οἷα ξένον δοῦλον καὶ φορτίον βαρύτατον ἀράμενον καὶ 
Αλ 3 / 3 / 3 /{ Μ ἃ μα... 

ὅδον ἀργαλεαν ἀφιγμένον ἀναπαύεσθαι ἔνδον ἄπηναν, 

τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἐ δθόνῃ τὰ ὄμματά μου σχεπάσαντες ὑπο- 
ζευγνύουσίι με τη χώπη τῆς μύλης- εἴτα ᾖλαυνο.. Εγὼ 

δὲ ἠπιστάμην ὅπως χρὴ ἀλεῖν πολλάκις παθὼν, προσε- 
Λαθόντες 

Υὰρ πολλοὶ τῶν ἔνδον βακτηρίας περιίστανταί | µε καὶ 
μὴ προσὸ δοκήσαντα, ὡς οὐ. δρῶντα, παίουσιν ἀθρόα 
τη χε ερὶ, ὥστε µε ὑπὸ τῆς πληγῆς ὥσπερ στρόµθον 

ποιούµην δὲ ἀγνοεῖν" ἀλλὰ μάτην ἤλπισα. 

Ελα ἐξαπίνης στρέ έφεσθαι; χαὶ πείρα ἔμαθον ὅτι χρὶ τὸν 

δοῦλον ἐς τὸ τὰ δέοντα ποιεῖν, μὴ περιµένειν τὴν χεῖρα 

τοῦ δεσπότου. 
43. Λεπτὸς οὖν πάνυ Ίγνομαι καὶ ἀσθενὴς τῷ σώ-- 

ματι; ὥστε ἔγνω µε ὃ δεσπότης πωλῆσαι, καὶ ἀποδίδο- 

ταί µε ἀνθρώπῳ κηπουρῷ τὴν τέχνην ' οὗτος Ὑὰρ εἶχε 
χῆπον λαθὼν γεωργεῖν. Καὶ τοῦτο εἴχομεν ἔργον" ὁ 

δὲ δεσπότης ἕωθεν ἐπιθείς μοι τὰ λάχανα ἐκόμιζεν εἰς 

τὴν ἀγορὰν, χαὶ παραδοὺς τοῖς ταῦτα πιππράσκουσιν 
Ἠγέ µε πᾶἄλιν εἰς τὸν τον. Εἶτα ἐκεῖνος μὲν καὶ 

ἔσκαπτε καὶ ἐφύτευε καὶ τὸ ὕδωρ τῷ φυτῷ ἐπῆγεν, ἐγὼ 
δὲ ἐν πο ντῷ εἶστήχειν ἀργός. Ἡν δέ μοι δεινῶς χει 

τε βίος” “πρῶτον μὲν ἐπεὶ χειμὼν Ἴδη ἦν κάκεῖγος 
οὐδὲ αὑτῷ στρῶμα πο ἀγοράσαι οὐχ ὅπως ἐμοὶ, χαὶ 

ἀνυπόδητος πηλὸν ὁ ὑγρὸν χαὶ πάγον σχληρὸν χαὶ ὀξὺν 

ἐπάτουν, καὶ φαγεῖν τοῦτο μόνον ἀμφοτέροις ἦν θρίδακας 

πικρὰς χαὶ σκληράς. 

44. Καί ποτε ἐξιόντων ἡμῶν ἐς τὸν χῆπον ἐντυγχά- 

γει ἂν]ρ γενναῖος στρατιώτου στολὴν ἠμφιεσμένος, χαὶ 

τὰ μὲν πρῶτα λαλει πρὸς ἡμᾶς τῇ Ἰταλῶν φωνῇ καὶ 

ἤρετο τὸν κηπουρὸν ὅποι ἀπάγοι τὸν ὄνον ἐμέ; ὁ δὲ, 
οἶμαι, τῆς φωνῆς ἄνόητος ὢν οὐδὲν ἀπεκρίνατο" ὃ δὲ 
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γο]εΠί, ἆθαπα Γερείαπί αὖ Πποο[ίς, αίαιο 1ρ5ί ἵπ αγά πο. ΠΠ 

βτοςδῖ πάς οαπῃ θχρογίαπέ, ππλίαε Ἱπιροδίίαπι οὐπουοί, 

ΥΠΑ Ἱπαρίϊ ΤΠ. φασγαπα ιά ἱπστοςδὶ ἀοπατίαπα, ΡΗα]απι 

απγθαπα ατα (πεταπί, (παπα 5αῦ ἀθσ γαδίῖρας Γεγοραί, 

564 αππαγθίδα τα, γἰσαπί ία(ἴπι ρεγδεαιεβαµίΗς: 46- 

1π46, {ΠΠ Ῥτορθ ϱσ5οπ{, ἀεδι]οπίες αἲ οσιῖς ]ος ἵπ γία 

Ῥτολοπάσραπ{, Ἱπιρίος γοζαβαπί 5αοτθροδαα, 5αβ]αίαπα 

{απίο ἀοπατίαπι τοροςσσραηί, Ἰάᾳπ6 οχοιδεῖς οπιπίβΗς ἵπ 

είπα ἀσθα Ἱπγεποτιπί. Ὑϊπείος 65ο ο[οππϊπαίος5 Ἠο5ος 

τοοπηΕ, αἴᾳαθ ἴρ5ος απἶάεπα εοπἰοϊαη{ ἵπ γπου]ας ἀθαπι 

απίθΠα, αααΠ ΠἹεο σαδίαβαπῃ ἴθισο, δα ]αίαπα ἵπ αι, ἰοιῇ- 

Ρίαπα ἀοάθτα; απταπα ἀεπίαπε 5 οἰγίίαἶ5 Ώου τεδτηο- 

τυηί, 

ς Ῥοδίτάϊς οµπα. 5προ]]εσίΙ Π]ογαΠα Π1ε 4ποφιο 5ία- 

ΠαογΗπί γεπάετο : εἰ γεπάἰάετο Ποδρί ἆ4ᾳ Ρτοχίπιο ίσου 

Πουηίηῖ, οπ]α5 αγ5 ογαί ΡαΠες 6041166. Ἠϊς πιο αΒΞΗΠΙΙΙΜΗ, 

Ιπιροδῆϊς ἀθοεπα, 4ος οπιεταί, οί ποδϊπιπίς, ἀοΠΙΠ 

ἀθάπχ]ε παπι, γἷα (πἱάθιη ἄδρεια. ΟΠ αἀγεπίδδειης, 

ἀοδος πιο ἵπ Ρἰδίπαπη.  Εέ γἰάθο 1δὶ Ππαρπαπι Ππίας 

ΟΘΠΡΘΕΥΟΤΙΙΗ ΠπΠπΘΠΙΟΓΙΠΗ πα µαάἴπεπα; αἱ πλο]α» ΠΡἱ πη]ία” 

ουαΠΕ, απα; οΠΊΠο5 αἲ Πΐ5 οἰγοππιαρθβαπίας, ῥ]επαφι1ο Γαγ[ηϊς 

οπιηία. ΕΙ {πι (πἱάεπα πῃθ Πέ 5εΓΥΠΙ Ῥεγεσυο αἀγθπίθη- 

ἴοπα, απἶ(αο βταγΊβκίππαπα οη15 σεδίαδδεπη, γίαπΊᾳιε 1 [ίεῖ- 

1611 οοΠ{οςἴβδαοπα, γοαιἱεςεστθ Ιπῖας ρᾶδί δι. Αί ροδἰ]άΐε 

εἶας ἀῑαί, Ριῶίεηςο οσπ]ῖς πιοῖς γείο, (ρπιοπί πε ππΟ]α» 5)- 

ασαπίς ἴππι αρἰίαθαπί. Ας Ῥεπθ εαπἰάσπα ποΓᾶΠη 4ποπιοᾶς 

πιοϊεπά πα ο5ςεί, ααϊ 5ρο 5αβϊδδοπι : ἱππογαια {απιεη ΠΠ 

εἰπππ]αβαπῃ. Οοιτορίῖς επί 

Ῥαοιπ]ῖ5 ἀοπιεδίῖεογαπα πια ῖ πια οἰτουπηκίαηί, πηθ(ιε πΠες- 

ορίπαπίαπα, ααἲ πι] νἰάετεπι, οοπ[οτία παπα Ῥυ]δαπί, 

αὖοο αἱ α Ρ]ασίς {πουβῖ Ἰηξίαν 5αΡ]{ο οἴΓειΠΙΡΕΙΟΓ. Πασιε 

ετρει]ηιθηίο. ἴππα ἀῑάῑοῖ, ΠΟΠ οροΓίεΓθ 5ΕΓΥΗΠΙ αἆ Ἠος, αί 

οβΠοἵαπα {ασἷαξ, ΠΙάΠΙΠΗ οχδροσίαγο οι]. 

γΥετήα [γδίτα Γαῑξ «Ρος πηρα. 

43. Ἐπιασϊαίας εισο εἰ Ιπιρεσϊ]ο οο/ροτο απππα Πετεπι, 

5ίαἑέ ἀοπηϊηιϊ5 ππο Υομάστε, γεπά[ίηιαο Ιοισίπί οἰ[ουἳ, φαί 

πογίαπα οοἰοπά μπι οοπάαχοεταί. Ηῖο Ἠ]αά αβεραπηα5 πορο- 

ΠΠ: ἀοππίπιας απίσπα Ππαπο Ἱπροδίία ΠΠ οἶετα ἀοροτίαβαί 

Ἱπ [ογαπα, οπσπ6 απαΠα γοπάεπῖρας (ταδίαίφδοαί, τοίνο πε 

Ἰπ Πογίαπα ασεῦαί.. Ὠείπάθ Π]ο εί [οάϊεπία οἱ ρ]απίαπίο οί 

Ρἰαπίας Ππισαπία, γασπ5 6ρο αδίαραπι. Ἐτας απίοπῃ Ὑδ[ιθ- 

πηΘΠΙ6Γ πηο]οσία «παπα. ἴαπα γΙίαπι ασεβαιη : Ῥείπιο απίάεπα 

ᾳαοᾷ Πίοπης Ίαπι ο55οί, οἱ Π]ε πε(ιε ππάε ἰτασι]α δἱρῖ 6η16- 

τοί Ἰαβοταί, ποάπι αἱ πλ, εί αποᾶ 5ίπ6 5οἱεῖς {μπι 

Ἰαπηίά μπα οἱ σ]ασῖεπι ἀπταπι αἴᾳαθ αοπίαπηα οαἱσαγοπα; οἱ) 

γετο Ίου 5οἶάπῃ αἰτίαπο ο5ςαί, Ιαοίοῦς απιανα ας ἀυτα. 

44. ΑΠηπαπᾶο εχευπίῖρας ποὺῖς ἵπ Πογίαπα, αάεςί γΙί 

{ου πηϊΠ(ανῖ Υεξίο Ἱπάπίας, ας ΡΓΙΠΙΙΠΙ Πα] πος 

Ἰπσια αοφαϊέατ, Ἱπίεγγοσαης οΠίΟΓΟΠΙ, 41Ο Πηο ΔδΙΠΙΠ} αὐ- 

ἀποστοίὸ Ης, Ιπσισ», Ρίο, ἵσηαγας, πμ! Γοδροπᾶ εί. Τα 
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ὀργιζόμενος, ὥς ὅ ὑπερορώμενος, παίει τῆ μάστ τιγι τὸν 

κηπουβὸν, κἀκεῖνος συµπλέχεται αὐτῷ καὶ ἐκτῶν ποδῶν 

εἰς τὴν ὃδὸν ὑποσπάσας ἐχτείνει, καὶ κείµενον ἔπαιεν 

οὕτω καὶ χειρὶ χαὶ ποδὶ καὶ λίθῳ τῷ ἐκ τῆς ὁδοῦ- ὁ δὲ 

τὰ πρῶτα καὶ ἀντεμάχετο καὶ Ἠπείλε ος εἰ ἀνασταίη, 
ἀποχτενεῖν τῇ µαγαίρα: ὃ δὲ ὥσπερ ὑπ αὐτοῦ ἐκείνου 

διδαχθεὶς, τὸ ἀχινδυνότατου, σπἃ τὴν μάχαιραν αὐτοῦ 

καὶ ῥιπτεῖ πόρρω, κείμενο. Ὁ δὲ 

τὸ κακὸν ὁρῶν ἤδη ἀφό Ρητον ἡ Ψεύδεται ὡς τεθνηκὼς ἐν 

ταῖς πας: ὅὃ δὲ δείσας ἐπὶ τούτῳ τὸν μὲν αὐτοῦ ὡς 
τῇ ͵ / 

χε κείµενον ἄπολε ο τὴν δὲ μάχαιραν βαστάσας 

εἴτα αὖθις ἔπαιε 

5 
στ ἐμοὶ ἤλαυνεν ἐς τὴν πόλιν. 

κ 3 -. 

45. Ὡς δὲ ἤλθομεν, τὸν μὲν κῆπον αὐτοῦ συνεργῷ 
ε .» . / ο σα 

τινι ἐπέδωχε Ὑεωργεῖν, εις δὲ τὸν κίνδυνον τὸν ἐκ τῆς 
- νου κ 

οοὓ θεδιὼς χρύπτεται ἅμα ἐμοὶ πρός τινος τῶν ἐν ἄστει 

ΤΠ δ' ὑστεραία, δόξαν αὐτοῖς, οὕτω ποιοῦσι: 
θμλιδν αρα” ἐμε ὃξ ἄρ 

συνήθων. 

τὸν μὲν ἐμὸν δεσπότην κιθωτῷ ἐνέχρυψαν, 
μενοι ἐκ τῶν ποδῶν χομίζουσιν ἄνω τη χλίµακχι ἐς ὑπε- 

οἶδον κάχει µε ἄνω συγκλείουσιν. Ὁ δὲ στρατιώτης 
χ τῆς ὁδοῦ τότε μόλις ἐ ἐξαναστὰς, ὡς ἔφασαν, καρηθα- 
ταν ταῖς 7 πληγαῖς Ίχεν εἲς τὴν πόλιν καὶ τοῖς στρατιώ-- 

ταις τοῖς σὺν αὐτῷ ἐντυχὼν λέγει τὴν ἀπόνοιαν τοῦ 
οἳ δὲ σὺν αὐτῷ ἐλθόντες µανθάνουσιν ἔνθα 

ἦμεν κεχρυμμένοι, χα παραλαμθάνουσι τοὺς τῆς πό-- 

λεως ἄρχοντας. Οἱ δὲ εἴσω τινὰ πέµπουσι τῶν ὑπη- 

κ. χαὶ τοὺς ἔνδον ἅπαντ προελθεῖν ἔ ἔξω κελεύουσιν: 

ὃς δὲ προΏλθον, ὁ χηπουρὸς ὑδαμοῦ ἐφαίνετο. οἱ 
ὃς 

μὲν οὖν στρατιῶται ἔνδον ἔφασαν εἶναι τὸν κηπουρὸν 

κ 

κηπουροῦ: 

5 ο κάν 
κάμὲ τὸν ἐκ 

3 ὄ 

ο. οὔτε μεν. οὔτε ὄνον. 

είνου ὄνον: οἳ δὲ οὐθὲν ἄλλο ὑπολελεῖφθαι 

Θορύθω ὃ δὲ ἐν τῷ 

ος. Οἵ δέ µε ος .. ἀνέκραγον" οἳ δὲ ώς. 

αἱ ο ἄρχοντες εἴσω παρελθόντες 
ς 

οι 

εὗοί τὸν ἐμὸν δεσπότην 
ἤ 

Χπι παντα ἀνερευνῶν τες ρε ἴσχουσι 
«ν 3 / ντ) ν λ 3 ο Αν 

τη χιθωτῷ ως, καν λαθόντε ες τον μεν ειςτο οε- 

μψαν λόγον τῶν τετολμημένων ὑφέξοντα, σμωτή Ἴριον ἔπεμ' 

ἐμὲ δὲ κάτω βα στάσαντες τοις στρατιώταις παρέδοσαν. 

Πάντες δὲ ἄσέεστον ἐγέλων ἐπὶ τῷ μηνύσαντι ἐκ τῶν 
ὑπερῴων καὶ προδόντι τὸν ἑαυτοῦ δεσπότην κάκ τι ύτε 

εξ ἐμοῦ πρώτ του Τλθε εν εἲς ἀνθρώπους ὃ λόγος οὗτος, Ἔξ 

νου παρακύψεως. 

46. Τῃ δ᾽ ἔπαθεν ὃ χηπουρὸς ὁ ἐμὸς 
; ς ον 

δα, ὁ δὲ στρατιώτης πωλήσειν µε ἔγνω, 

« / σοή " 
πως εραια τι υ.ΕΥ 

οἱ 2 ς δ ρ ἃ κά 
χαὶ πιπράσχει µε πεντε καὶ εἴχοσιν Ἀττικῶν : ὁ δὲ 

ος ϱ) / / ΑΣ . 
ὄνησαι Ἐν ο. περα τν αὖγορος ο, 

, 
τι σ 

ον εν ἆδελ / λ καὶ εἶχεν ον σύνδουλον ἄρτους πέττειν χαὶ µελί- 
ι ω.. 3 ῃ στ νο πηκτα κιρνᾶν ἐπιστάμενον. Οὗτοι οἵ ἀδελφοὶ σύσκη-- 
ολ τος .. ο. 

ΣΤ0Όςῦ5 δτνε ΛΣΙΝῦ5. 45, 46. 411 οἱΣ 

γετο Ιτανοῖίαν, γε]αί ααἲ οοπίοπιηῖ ἨἨετδέας, ϱἱ Παρο]]ο 
Ρα]καί οΠούεη. Ἠϊο οΟΠηρ]εχας Ποπήποπα, φρρ]αυἱαίσπη 

τὰ γῖα εχει, αἴαπε Πία ]αοεηίεπῃ ππαπα, Ῥεᾶε, Ἱαρίᾶς ἂς 

γία οοποϊ]άεραί. Ἠ]ε ρπίπιο εἰ οοπίτα ρήσηστα,, εἰ, αἱ ςχ- 

τεχ]κεεί, εἰαᾶϊο 5ε Άπηο Ππίογ[οσίαγανα, πηπαν  Ἠΐο τογο;, 

ἵαπ(παπῃ αἲ Ἠ]ο Ίρ5ο οἀοσίας, αποᾶ ογας (αἰκείπαπα, αἲς- 

ἱνασίαπα οἳ Εἰαάϊαπα Ίοησε αὐ]ίοέ, ἴππι ἆθππο Ιαορηίσπη 

Τεπεμαί. Η]ε Ιπίο]εγταβῆ]ς ]απὴ ππα]απη γ]άσης, Ῥ]ασίς 5ε ΠΙΟΓ- 

{παπα Βησίί. Αί μίς εα τε Ρρεγειηϊ ας, ἰδίαπῃ ΤΙ αἱ ογαῖ ]α- 

ορπίεπα τοπ]! βἰαάϊο απίθπη 5ιπαίο τηηῖ Ἰηξίάεης ἵπ 

υγ ροπα Ροιρῖῖ. 

ϱ19) 

45. Ότο αΠπΠα γεΠῖςεεπης, Ἰογέππη 5ΠΠΠα οἱ σπα 50 

«ο6ἵο οο]επάσπι 4εδΤ{:, 1ρ8ε γετο πηεία ἱπππποηίϊς ον [αοῖ-- 

ποτθ Τη γία Ρεγου[, 5ε πηθοΠα αριιά απεπιάσπη ἵπ ατΏς [α- 

πηϊΠατίαπη οεει]ίαῖ.. Ῥοίετο ἀῑθ, οοΠδΙῖο Παὐ]ίο, ἵνα Γαοπῖ, 

ΠΘΗΠΙ 4ΟΠΙΙΠΙΠΙ αἲζα αΏεευπάπηί, Πο απίθῦ ροάΐρης 5ας- 

ΡΕΠΣΗΠΗ Ρος 5εα]ᾶς 55ΗΠη. Ροτίαηξ ἵη 5αρεγΠπΠα. φποᾶᾶαπα 

οαρίοπ]απα, Ιρῖαπε 5αρτα Ἰπο]αάυηί. ΔΙ πη]ος, στο ἂε γία 

απ πα ςαητοχίςεί, αἱ ἀἰεεραπί, εαρΊίθα ρ]ασῖς αἆμαο βταγαῖο 

ἵπ ΙΤΡΕΠΙ γεπῖί, εἰ οοπαποπῖρας ςαῖς οοΗοσμίας, παντα 

ολονῖς απάααατη. ΠΠ, ραπ οοπαΙ, αδῖ οσσου]ίαἲ 

6556πΙΗ5 εχρ]οταπί, ας πιαρἰκίταίας ατρῖς αἀλ]ρεπί. ἨΗ 

Παίογανα απεπάαπα Τίτο παπί, ας Ῥγοᾶῖγο απῖ Ππίς οξςεηί 

οΠΊΗος Παροπί: ῖς ργοδιπῖδας, παδ( παπα οοπηρατοί οΗίος, 

ΜΗΠίες ουσο Ππίας εσξαο αἰπηί οἩἴογθια, Ίπε(αε 1ρδίας αξί- 

πια : αἲ ΠΠ πηη] τοοίαπα οἱ αἰῑαά οοπβπηαπέ, πεφθ 

ἸουηῖποΠα, Πε(ο αξίπαη. Ταπησ]ία τοτο ἵπ απσηςίο νῖσο 

οἸαπιογεσιο 1πᾷ6 εχοΓίο πη]{ο,, 1]ε οσο [ογοσι]ας οἱ ου ΊαΠα. 

οπΓΙο5Η5, 5οτε χο]εῃς απῖ εξςοηί ΙΙΙ οἸαππσηίος, ἄεσαρει αἲ 

Ἰη[οτίογᾶ Ῥευ Γεποςίε]]απι ἀθερίοῖο.  Αἲ 5Η πε εοπεροςίο 

5Ια[Πῃ οχζἸαπατο: α[[ετῖ ΤΠ ππεπάασῖο ἀεργομεπα!. Τησνεςς! 

ππαβἰςἰταία5 οἱ ρει5ογαζαἰ οπηπῖα, Ἱηγοπῖαπί 4οπαΙπΙΠΙ ΠΠΘΗΙΗ. 

Ιασεηίθιη ἵπ αγοας Ῥτεμεηςαπησ(ς παπί 1η οπτοετοπα, αξ 

ζαΗδαπα απάασἶορ 51ος ἀσθτοί, πιε απίεπη ἀεροτίαίαπι ἀεάπηε 

πα ρας.  ΟείετΙΠῃ τδας οοπιρεςοῖ πο Ρος 5πρες ]ο 

46 {ους Ιπάϊες, οἱ 5αἱ ἀοπιηϊ ῬτοάΙίογς.. Αίας οκ εο πάς 

εΠΊΡΟΤΕ ἃ Π1θ ῥΓΙΠΙΗΗ Τη Ἰοπηϊη ατα οτα τεβὶς Ρτογεγβίαη, 

Ῥο Ρνοδρεοία ας[π]. 

40. Ῥοπίπαῖο οΠίογειηθο ἀοπιῖπο απῖᾶ Γαείαηα 51{ Ίσποτο, 

16 ν6γο γεπάστε πηῖ]ες 5[αἴπ]ί, γεπάϊίσιε αἵπαπε οἱ γἱαη(ῖ 

ἁτασλπιῖς λιῑοῖς. Οπἵ πιο οπιεταί [αππσίας οαί γι ἀῖς- 

εἰηη!, ος 198 Ρο Μασεάοπίαπα πλαχίνπα, Τηεςφα]οπίορ. Ἠΐα 

ατίοια Παῦοβαί ἱςίαπα : Ῥηππεηίατία, ραταῦαί ἀοπηίπος Ἰπαῦο- 

Ῥαίαιε ϱοΠςΘΙΥΙΠΗ ΓΓαΙΓΕΠΙ, Ῥαπος οο(πεΓθ εἰ ππε]Ηία 60Η- 

οηματο εά πα ἀοσίαπα.  Ηϊ Καίτος οοπίαβεγηίο 5ΕΠΙΡΕΓ 60-. 

ἄοια αἰοναπίας, ἀογοικαραπίατ ἵπ εοάεπι, οἱ ρογηιϊσία 51ρῖ 

ἸηγΊσοπα ατα Ἱπςαπιοπία ΠαβοβαΠί.  Ἠείπᾶς πηῖ οἴαηι 

}. 6ο ἵπ ἀογετκοτίο 5ἰαῦαἱαπι ἑπρααηέ., Ηἶ Ροδέ οσπαπα Ἠθυῖ τε 
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πνον τοῦ δεσπότου πολλὰ λείψανα ἆ πω εἴσω ἐχόμιζον 

ὃ μὲν κρεῶν καὶ ἐχθύων, ὁ δὲ ἄρτων καὶ πλακούντων. 

Οἱ δὲ καταχλείσαντες ἔνδον ἐμὲ μετὰ τούτων καὶ φυλα- 

κὴν ἐμοὶ Ὑλυκυτάτην περιστήσαντες ἀπῄεσαν ὥστε 

ο πο καγὼ τοῖς παρακειµένοις αριθιδίοις | μα- 

κρὰ χαίρει λέγων ταῖς τέχναις καὶ τοῖς κέρδεσι τῶν 

δεσποτῶν ἐδίδουν ἐμαυτὸν, καὶ διὰ 

μιζόμην ἀνθρωπείου προφῆς. 
μακροῦ πάνυ ἐγε- 

οἵ δὲ ἄναστρέφαντες 

σω τὰ μὲν πρῶτα οὐδὲν ἠσθάνοντο τῆς ὀψοφ αγίας τῆς 

μις ἐκ τοῦ πλήθους τῶν παρακειµένων, κἀμοῦ ἔτι ἐν 
Ἡ κ 

φόδῳ καὶ φειδοῖ χλέπτοντος τὸ ἄριστον. Ἐπεὶ δὲ καὶ 
τέλεον ἥμην αὐτῶν καταγνοὺς ἄγνοιαν, τὰς καλλίστας 
τῶν μερίδων καὶ ἄλλα πολλὰ κατέτρω Ἰον., Καὶ ἐπειδὶ 
ἤσθοντο ἤδη τῆς ζημίας, τὰ μὲν πρωκα ἄμφω ὕποπτον 
ἓ ἀλλήλους ἔθλεπον καὶ οσο. ὅ ἕτερος τὸν ἕτερον 
χαὶ ἅρπαγα τῶν κοινῶν καὶ ἀναίσχυντ τον ἔλεγον, καὶ 
ησαν ἄκριθεῖς λοιπὸν ἄμφω καὶ τῶν µερίδων ἀριθμὸς 
ἐγίγνετο. ῷ 

47, Εγὼ δὲ τὸν βίον εἶχον ἐν ἡδονη καὶ τρυφῃ, 
καὶ τὸ σῶμά μου ἐκ τῆς συνήθους τροφῆς πάλιν χαλὸν 
ἐγεγόνει χαὶ τὸ δέρµα ἐπανθούσῃ τῇ τριχὶ ἀπέστιλόεν. 
Οἱ ὃὲ Ἰνναιός τατοι μέγαν τέ µε καὶ πίονα ὄρῶντες χαὶ 
τὰ αριθίδια μὴ δαπανώµενα, ἀλλ) ἐν ταὐτῷ µέ έτρῳ ὄντα, 
εἲς ὑπόνοιαν ἔρχονται τῶν τολμημάτων τῶν ἐμῶν, καὶ 
προελθόντες ὥς εἲς τὸ βαλανεῖον ἀπιόγτες, ἔπειτα τὰς 
θύρας συγκλείσαντ τες», προσθαλόντες ὁ ὁπῆ τινι τὰ ὄμμ. ατα 
τῆς θύρας ἐ ἐσκοποῦντο τᾶνδον. Κάγὼ τότε μηδὲν τοῦ 
δόλου εἰδὼς Πρίστων προσελθών. οί δὲ τὰ μὲν πρῶτα 
ἐγέλων ὁρῶντες ἄριστον ἄπιστον: εἶτα δὲ τοὺς ὁμοδού- 
λους ἐκάλουν ἐπὶ τὴν ἐμὴν θέαν, καὶ γέλως πολης ἦν, 
ὥστε καὶ ὃ δεσπότης αὐτῶν ἴκουσε τοῦ γέλωτος, θορύ- 
βου ὄντος ἔξωθεν, καὶ Πρετό τινα ἐφ' ᾧ τοσοῦτον οἳ 
ἔξω γελῶσιν. ᾿Ἐπεὶ δὲ ἤκουσεν, ἐξανίσταται τοῦ συμ- 
ποσίου καὶ ὃ διακύψας εἴσω ὃρἃ µε συὺς ἆ ἀγρίου μερίδα 
καταπίνοντα, καὶ μέγα ἑ ἐν Ύέλωτι ἀναθοήσας εἴστρέχει 
εἴσω. Κάγὺ σφύδρα ἠχθόμην ἐπὶ τοῦ δεσπότου χλέ - 
πτης ἅμα καὶ λίχνος ἑαλωχώς. “Ὁ δὲ 
ἐμοὶ γέλωτα,, καὶ τὰ μὲν πρῦτα χελεύει 

πολὼν εἶχεν ἐπ᾽ 
ε εἴσω ἄγεσθαι 

εἲς τὸ ἐκείνου συµπόσιον, ἕ ἔπειτα τράπεζάν | μοι παρα- 
θεῖναι εἶπε καὶ εἶναι ἐπ᾽ αυτῃ πολλὰ τῶν ὅσα μὴ] δυνα-- 
τὸν ἄλλῳ ὅ ονῳ καταφα] ειν 2 Χρέα λοπάδας ζωμοὺς ἀχθῦς, 
τοῦτο μὲν ἐν Ὑάρῳ καὶ ἐλαίῳ καταχειµένους, τοῦτο δὲ 
τις Ε/νμένους. Κάγὼ τὴν τόχην ὁρῶν ἤδη ἅπα- 
λόν µοι προαμειδιῶσαν χαὶ μαθὼν ὅ ὅτι µε τοῦτο μόνον 
εὺ παί Ύνιον ἀνασώσει,, καίτοι ἤδη ἐμπεπλησμένος ὃ ὅμως 
Πρίστων τῇ τραπέζῃ παραστάς. Τὸ δὲ συμπόσιον ἐκλο- 
γεῖτο τῷ Ύέλωτι, Καί τις εἶπε, Καὶ πίεται οἴνον οὗτος 
ὁ ὄνος, ἥν τις αὐτῷ ἐγκερασάµενος ἐπιδῷ : καὶ ὁ δεσπό- 
της ἐχέλευσε κἀγὼ τὸ προσενεχθὲν ἔπιον. 

48. Ὁ δὲ οἷον εἰκὺς ὁδρῶν με χτῆμα παράδοξον τω 
μὲν τιμὴν τὴν ἐμὴν κελεύει τῶν διοικητῶν τινι κατ 
ον τῷ ἐμὲ ὠνησαμένῳ χαὶ ἄλλο πσο ἐμὲ δὲ 
παρέθωχεν ἄπελε υθέρῳ. τῶν αὑτοῦ τινι νεανίσχῳ καὶ 

γεν ὅσ. α ποιῶν μάλιστα Ψυγαγωγεῖν αὐτὸν 
ια Ἡψ] τα ω κ » υ] 

ΧΤΠ.  ΕΒΕΟΙΠ5 δτνε ΑΦΙΝΙΙ5. 47: 48. 465 

Ππῖας αΠΡΟ ππα]ίας 60 6ΟΠΓΟΡΙΙΠΙ, οβγΠΙΗΠΗ α]ίου οἱ Ρἰδοίαπα, 
ἄ]του ΡαΠΙΙΠ1 οἱ ΡΙαζομίαναπη. Τρί ἀαϊηάς Πιο ΟΠΗ. Πῖς Τη: 
{ας Ἱπο]αςο, ἀπ] οἴςςππαφαο μη] μῖ πιαπᾶαία οιςίοᾶία Ι8ΥαΠΠΙ 
ἄρομηί. Ἐίσπο, αρροςί(ῖς πμ Πογᾶσο]ῖς Ίοηβήπι γαἰα ἁἷ- 
6ΕΠ5, απΠΡΙ5 π16 οἱ Παοτῖς 4οπιΙ ποτ ΙΠὰ ἴταᾷο; ασ ΙοΗ6ο Ρο5ί 
Ππίου να] ἨΠάΠΟ. π]α 6ἶψο Ρχοῦα Φ4ΡΙΥΤΟ, ΠΠ 4οΠΙΠΗ 
τεγειὶ ΡΗΙΠΙΟ πΙΙΙ 4ς πηρα Πσατγοπο 5οη!]τα, Ρος πηΗ{- 
{πάϊης θογΠά. πα ογαΠί αρροξίία, οἱ αποᾶ α. [ης οι 
ππεία ε{ ραυκ[πιοηία παάαπῃ ΙΓάΓοΥ ΡγαΠΕ(ηΠῃ. ΟΙΠΠΙ Υογα. 
{μα οΠιηῖπο. οθγίΠα. ΠΠ ε.ςοί ἆο Π]ΟγΗΠή Ἰσηογαίίοπο, ρυ]- 
Οιεγηῖρ]ας 4πα5ᾳπο ρανίες οἱ αα πι]έα ἀογοταβα. Ῥε]πᾶς 
αΡ{ 4πΡΙΠΗΤΗ δοηςεταη, ρηποῖρίο ἆς 56 ΙΠΥΙΟΘΠΙ εηςρίσανϊ 
αμσιῖᾶ, ας Ε1ΤοΠΙ αἰ ου α{θγάΠι » εἰ εοπηππηπίαπα ταρίογεια, 
εἰ Ἱπριδεπίοι ἀῑσστο, ας φοΠΙεϊίαπι πίεγαπα ἆε οείοτο 
οπταπῃ αὐ ἀἴπαπιογα[Ιοπεπη ρατίῖαπῃ αάμίροτο. 

47. Ἐβο Ππίενῖηι γο]αρίπαγίαπα ασογο γἱίαπα ας ἀο]ίοαίαη - 
αἱ σοΓρ5 ΠΙΘΙΠΙ 46 οοηφιείο οἶψο 6ρθοϊοδαΠα Γαήδιις ΠΕΥΕΕ, 
εἴ οονἵαπα ε[Πογοκεσπία Ρίο π]ίοιοί. ΤΙ ππίοπι Ὀορὶ γι, 
ΟΡΟΣΙΙΗ Πιο οἱ ρἴησισοπα απ ν]άετεπέ, πες οοπιδηπη] {α1ΠΘΗ. 

"Ἠονᾶσα, 5οᾷ εαπᾶσηι 6ογγατο ΠΙΘΗΣΗΥΑΠΑ, ἵπ. ΙςΡΙΟΊΟΠΘΙΙ 
απζασία. που αζἀποπηίαν, Τίαπαε Ῥτορτοςςί {απαπαπα ἵπ 
Ρα]πειηα αβίτοηέ, οοοἹηςα ἀοϊηᾶς Ίαπια, οἱ οσι]ῖς για οὐ]: 
ἆαπι ]απις αἀπιοῖς, απἷά. Ἱπέας βογοί ρεοπ]απίαν. Έσο 
{πηα 4ο]ἵ ἵβηατι5, οοΠΙΠΙΟΔΙΠ1 αἲ ρταπάεπά τη αοζθεςΘΓΑΠ:, 
ἨΙὶ νετο Ῥηϊπιο γάεμαπέ, ἱπεγοβϊμί]ο, γἱάρηίας Ῥναπάἴαπας 
ἀθίπάε 6ΟΠΕΘΙΥΟ5 α βρος{απάΠΠΙ 1ηο αἀγοσαβαπί, οἱ τῖσιις 
η] Μας εναί, αἄθο αἱ ἀοιηῖπις ο[ἶαπα Π]ατη απαίτοί, {απίας 
εχίτα ουαί (ππιπ]έας, τοσατείᾳια ἄΠφπσπα, ατα 46 οβαδα. απϊ 
εχίτα εβδρηί δἷο τάσγοηί. Το Υοτο απαϊία, 5ατδῖ{ί ἆθ 6οΠ- 
Υαν]ο εἴ Ιπιτοςρίοίεις γ]ᾷσί πο αρηῖ Ρατίεπι ἀεγοίανα; 5Ἠ- 
Ἰαΐοαπο αεμΊππο, Ιπίτο οασῖί. ΜΙΠΙ γοἱοππθηίρτ Πιο]εβίΠα 
ογα! 6ογαπ ἀοπηίπο Γαγοπα 5η] οἱ Παανγῖίογοπι ἀορτε[ιομά]. 
ΑΕΙΠε πηπ]ίαπα ἁἴπαπο ἆ6 πιο τ]ᾶσμα!, ας ΡΗΙΠΙΟ ΤΠ 5ΠάΠὰ Πιό 
ΟΦΠΑΠΟΠΕΠΗ ]1ῦδί Ιπιγοᾶαοῖ, ἔππι ἸΠδήςαΠΙ πηηῖ αρροηί, εξ 
ε556 Τπ Π]α αογαή Πηη]ία απα» αἴἴας εάστε αξίηι5 ΠΟΠ. Ροίε»ί, 
«γη65, οδίἵθα, Ἱαγα]επία, Ῥῖκους, ρανίῖπα ἵπ Ρατο οἱ οἶεο 
ΡΟ5ΙΙΟ5, ΡατΗπη Ρεγ[ακος εἰπαρί. Έσο ΓοἨΠαΠΙ γἰάοῃς Ἱ 14Π1 
Ρ]απά πα. πηΙμΙ πάσπίοπι, ΔΠΙΠΙαάΥθΙςΟ, Ίου 5ο Πη]ηἰ 
Ἰπάἱοναπα κα1α{1 Γααγαπη, Πἶσος αῦ. Ἱπιρ]σίας οἶμῖς, {αΠΠ6ΙΙ 
ΡαΠάεΡαΠΙ αδίαῃς Πιοηςίο. Παξοπαβαί, Ἰπίογοα τἶδα οοην]- 
γίαπη. Ας ἀἰοεραί αΠπαϊς, Βῆροί οαπι γίπιπι Πίο αδίηας, 
5ἱ ααἲς. ΠΠ (σπηρογαίαή ργαἨσαί, 
ορ]αίαπα Ἠΐρο, 

{α0αί ἀοπίπις, οἳ οσο 

4δ. Ἠ]ε, αί [ασ]]ο οί αὖ ογεζεπά πα, απππ ἱπσι]αγα οί 
Ἰη5οΠἔυπῃ Π1 απῖπια γ]άστοί, ΡΓΘΗΙΠΙ ΠΘΗΠΙ «ο]γεγε Ίαμαί 
Ρτοζηγα(οΓῦῃ αΠ(πεπη εἴ φαϊ π]ο ειηθγαί, οί αἰἴθγιη {πηίΗΠΙ : 
πιο απίεπα ρορίο ουἱάαπη 5ο αἀο]οςεσπιί ἐγαᾶῖαἰε εί ἆοσοΓ6 
ἠαδαῖς, απἴρας. {αοἰοπαῖς πηακίπια Ἱ]απι Ῥό5δεΠη ομ]εοίατθ, 
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δυναίµην. Τῷ δέ γε ῥάδια ἦν πάντα" ὑπήκουον γὰρ ζ 

εὐθὺς εἰς ἅποντα διδασχόµεµος. Καὶ πρῶτον μὲν κα- 

πὶ 
ἃ 
χλίνης ὥσ σπερ ἄνθρωπον ἐπ᾽ ἀγχὣνος 

Ν Λι λ 

προσπαλαίειν αὐτῷ, καὶ μὴν καὶ 
ταχλίνεσθαί. με ἐπ 

ἐποίησεν, εἴτα χαὶ 

ὀρ/εῖσθαι ἐπὶ τοὺς δύο ἐπανιστάμενον θρθὸν καὶ κατα- 

νεύειν καὶ ἀνανεύειν 

ἐδυνάικην μὲν καὶ δίχα. τοῦ μανθάνειν, ποιεῖν' χαὶ τὸ 

πρᾶ ἵμα περιθόη τον Ἵνν ὄνος ὅ τοῦ δεσπότου, οἴνοπότης ο 
ει αίων, ὄνος ὀρχούμενος. Τὸ δὲ μέγιστον, ὅτι πρὸς 

ἃς φωνὰς ἀνένευον ἐν χαιρῷ χαὶ χατένευον" καὶ πιεῖν 
ποτε θελήσαιµι;, ἤτουν τοῖς ὀφθαλμοῖς τὸν οϊνοχόον 

χινήσας. Ναὶ οἳ μὲν ἐθαύμαζον τὸ πρᾶγμα ὡς παρᾶ- 

δοξον ἂν Ἰνοσῦντες ἄνθρωπον ἐν τῷ ὄνῳ κείωενον" ἐγὼ δὲ 

πα ἐποιούμην τὴν ἐκείνων ἄγνοιαν. ἸΚκαὶ μὴν καὶ 

ειν ἐμάνθανον καὶ χομίζειν τὸν δεσπότην ἐπὶ νώ-- 

«1 ο 

. 

[ο] 

ος Σω 
καὶ τρέχειν δρόµον ἁλυπότατον καὶ τῷ ἀναθάτῃ 

λ Ν , 

Ἰναίσθητον. Καὶ σχευή µοι ἣν πολυτε ελὴς» καὶ α. 

ατα πορφυρᾶ ἐπιδάλλομαι, καὶ χαλινοὺς εἴσεδεγι 

δ) 

ρυ-ς ὰ 

οµ: 
Ἱόρφ καὶ χρυσῷ πεποικιλµένους, καὶ κώδωνες ας η-- 

ττοντό µου μέλ ος μουσικώτατον ἐκφωνοῦντες. 

49. Ὁ δὲ ππενεκλης ὃ δεσπότης ἡμῶν, ὥ ὥσπερ ἔφην, 

ἐκ τῆς Θεσσαλονίκης δεῦρο ἐληλύθει ἐπ᾽ αἰτίᾳ τοιαύτη" 

ὑπέσχετο τῇ πατρίθι θέαντ παρέξειν μα ὅπλοις πρὸς 

ἀλλήλ ους μονομαχεῖν εἰδότων: καὶ οἱ μὲν ἄνδρες τ τῆς ἤδη 
 ΤΣ 

μάγης σαν ἐν παρθαχενιο καὶ ἀφιχτο ᾗ πορεία. Ἐτε- 

λαύνομεν ἕωθεν, κά γὼ τὸν δε σπότην ἔφερον ε εἴ ποτε γω- 

ρίον εἴη τῆς ὁδοῦ τραχὺ καὶ ς ὀγήμασιν ἐπιθαίνειν 

Ὡς δὲ κατέ έδηµεν 

τοῖς 

πώ ἐτ πὶ Θεσσαλονίκην, οὐκ ἦν 
στις ἐπὶ θέαν οὐκ ἠπείγετο καὶ τὴν ὄψιν τὴν ἐμήν' ᾗ 

γὰρ ἐμὴ δόξα προεληλύθει ἐκ μακροῦ καὶ τὸ τ πολυπρόσ- 

ωπον καὶ 
- / 

παλαισυ.ατων. 

τὸ ἀνθρώπινον 

Ἀλλ ὃ μὲν δεσπότης τοῖς ἐνδοξοτάτοις 

τῶν ἐμῶν ὀρχημάτων, χαὶ 

τῶν αὐτοῦ πολιτῶν παρὰ τὸν πότον ἐδείχνυέ µε καὶ τὰ 

παράδοξα ἐκεῖνα τὰ ἐν ἐμοὶ παίγνια ἐν τῷ δείπνῳ πα-- 

ρετίθει. 

50. 9) δὲ { 

ος χαὶ τοῖς λε ἴδειν ἐμὲ κ 

ῥάλοξα ἔργα μισθοῦ τὴν θύραν ἤνοιγεν. ἵ ὃ 

κόμιζον ἄλλος ἄλλο τι τῶν ἐδωδίμων» μάλιστα τὸ 
ἐχθρὸν εἶναι ὄνου Υαστρὶ δοχκοῦν: ἐγὼ δὲ ἠσθιον. "Ὥστε 

ὀλέγων ἡμερῶν τῷ δεσπότη χαὶ τοῖς ἐν τῇ πόλει συνα-- 
τε καὶ πίων δεινῶς Ίδη ἐγεγόνειν. Ἰαί 

4 ΄ Δ ΕΑ ιά λ 

πα Χεκτηµενη» τὴν ὄψιν ἵκανη, 
ριστῶν | με έγας τ 

ποτε γυνὴ ξένη οὐ | 
παρελθοῦσα ἔσω ἰδεῖν ἐμὲ ἀριστῶντα εἰς ἔρωτά κ μου 
θερμὸν ἐμπίπτει, τοῦτο μὲν ν τὸ κάλλος ἰδοῦσα τοῦ ὄνου, 

τοῦτο δὲ τῷ παραδόξῳ τῶν ἐμῶν ἐπιτηδευμάτων εἷς 
ἐπιθυμίαν συνουσίας προελθοῦσα: χαὶ διαλέγεται πρὸς 

τὸν αστ τὸν ἐμὸν καὶ μισθὸν αὐτῷ ἀδρὸν ὑπέ- 

σγετο, εἰ συγχωρήσειεν αὐτῃ σὺν ἐμοὶ τὴν νύχτα ἄνα- 
παύσασθαι: κάκεϊνως οὐδὲν φροντίσας, εἴτε ἀνύσει τι 
ἐχείνη ἐξ ἐμοῦ εἴτε καὶ μὴ, λαμβάνει τὸν µισθόν. 

Καπειδὴ ἑσπέρα τε ἣν Ίδη χάκ-τοῦ συμποσίου 
ἄστχεν ἡμᾶς ὅ δεσπότης, ἀναστρέφομεν ἔνθα ἐκαθεύδο- 

πρὺς τὰς φωνὰς, χαὶ πάνθ) ὅσα 

Ἡ ΟΝΟΣ. 49 -:5Ι. {1 οἱ7, οιε] 

Γαοἴ]ία λαο Γα6γε οπηΠ]α : ΠΠ} 5{αΠΠα οσο οΏθᾶΙοῦα η , ἀος]]ῖς 
αᾱ οπηπία. Ας ΡΠΙΠΙΗΠΙ αοοΠΏογε πηθ ἵπ Ἰθοίο αἱ Ἱομηίῃοι . 
οπῖ(α πῖκυπα, Ἰη5Η(πΙ{ς : ἀοϊηᾶς εἰἴαια Ἰηοίατῖ 5601Π1, (1η 

εἴῖαπα 5αίατο 1π ἆπος Ῥεῖες εγδοίΗΠα, 6ἱ 4ΠΠΠΟΓΟ οἱ ΥΟΠΠΟΓΟ 

ἃ4 γουες, οἵ απ ομπιαπε Ροίηἱςςεπη εἰῖαπι κἶπο ἀἰκοῖρημα, 

[ασεγε.. Οε]εργαίατ ετπο τες [απια, Αδίηας ἀοπηηί, Ροῖος 

γ]πῖ, Ἰαείαἴοῦ, φααίος αφῖηις. Μαχίπιηα γετο Π]αᾶ, απσᾶ 

αἆ γοςες αΠΠΠΕΡΑΠΙ ορροτίηπε, εἰ Τοπεβαη : οἱ 5ἱ ᾳπαπάο 

μετ γε]ίοπα, Ῥοδοθβαια, Ρον οσπ]ό5 Πιοίο Ῥίποθιπα, Αί- 

απο 11 απάεπα Τοπα πηταραπ{α αἱ ρ]απο Ἱπαςμαίασα, απππι 

πεςοΙτοηί Ποπαίπεπα Ιπο]αδΙΠη ΤΠ αξἴΠο : 65ο Υοτο αἲ ἀθ]ίοῖας 

πηθας α{εραι Π]ογιπα Ισπογαπίῖα. Ὑεγαπῃ δίἴαπα αδίσατε ἀῑςος- 

Ῥαπα., 6ἱ {ουσο Ῥονίανο ἀοπΙΙΠΗΠΙ, 6ἱ οΠΓΕΙΤΗ ΟΙΤΓΟΓΟ ΠΙΙΠΊπηε 

πηο]θίιπ δἱ 416 κ δεπῄγεί Θή1ο5. Ἐίαπι ραταίας 

πηΏ ετα! 5απίποδης, εἰ 5ίταρυ]α πηῖ Ράτράτεα Ιπᾖοϊεβα- 

αι, εἰ [πεπα ο νρε αν ο... αἴσιο αππο ἀϊδηπεία, οί 

ΕπμηπαΡ]α πηηῖ ασ Εἱβςίπαπα εοποσπίαπα οἀθη[ία αΡΡει- 

ἀεραπίι. 

49. γεπεναί απ ΜΤεΠοσ]ες ποςίει Ἠθγις, αί αἀῑχί, Τμες- 

ςα]οπίςε ἵπ Ἠαπο π1ἨεΠ1, {αἱ οαιδα : Ῥτοπηϊσεναίϊ ραίτία; σ]α- 

ἀἰαίοταπα. δρεείασπ]απης οἱ γή (πΙάεπῃ Ίαμι αἲ ΡΙδΠαΠι 

εχεγοεραπίας, οἱ Ἰηδίαμαί ργο[εσ[ῖο.. Μαπο Ἰεῖίαν οχίπιας, 

εἰ ορο ἀοππαπα Ῥονίο 5ειί τοδίο οςοί ἵῃ ία ἄδρετα εί 

αἆ νελοπάππι οπνγα ἀΠιοΠΐ, ΟππΠη γοιο Τ]οςςα]οηῖσθιι 

ῬογνεπίδδειλΙς, ΠΟΠ οταί φαξ παν ααῖ αἆ ερεοίασπ]απα ΠΟΠ 

(ο5Ηπατεί οἱ αἆ πηο γἰάοπάππι. Ναπι [απια ἆε πιο ο Ἰοπαίη- 

απο ργῶοποπιτοταί, 4παΠ1 Πλη]ίας ἄφθγο Ῥθγ5οπᾶς Ῥοδδεπα, 

απαΏα ἨΠΙάΠΙΠΗ ΤΠ ΠΊΟΤΕΠΙ 5α]ίαΓο αίαπε Ἰπεία.  Αἴ ἀοπιῖ- 

ης πορ[ἰςςιπηίς 5πογπη οἰνίαπα 1η γηήο πῃε οδίεπάεβαί, οἳ 

πη]ταπάος Π]ος 1π. πιο Ίά5ας ρτοάπεσβραί Ἰπ οηα. 

50, ΆΤεις5 γενο πιασϊὶςίει τοβΙίππα 4θ πιο ππη]ίαγΗτη Ρ]αμο 

ἀνασπιαγΙπα τερεγοναί, Τπία5 οηΊπῃ εοπο]Η5ΙΙη πια οἱ 5ἰα- 

Ῥπ]απίεπι Ἠαρεβραί, εἰ πἹε αἰφπο αἀππϊγαμάα Π]α ορθγα Ίπθα 

νίάσνο νο]επίῖθας ππεγορᾶο Ππίογοράρηίε αρεγίεραί ]απάαίη. 

Η! Ἰπ[εγεραη{ ας αἰιιά α]ά οδῖ, ππαχίππο απσά Τη ηΙσυπα 

αφῖηῖ αἶνο νάρνοίαν: οσο γειο ἀενογαβαπ. Παππο πίτα 

Ρα1605 4165, 6ΙΙΠΙ Ἰθυο ΠἹεΟ οἱ οἶνίριας αΏίς σαπα ΡιαΠάθ- 

}6Π, πηᾶσηιις αἱ νο]επιεηίου ρἰησιϊς α1 ονασεταπι. ΑΙΙ- 

απαπάο ρογοερτίπα ππα[ῖου ΠΟΠ ππεδϊοση{οτ ἀΐνος, δρεεῖθ δα[ῖς 
Ἰοηθδία, Ἱπσιθσσα {1ης Ῥγαπάση(επα γἱάετοί, ἵπ αΠπογοπι 

πηθί ΙΠοΙαΙ Γουνά πα, Ῥανίπι «ρεοῖο αρίηῖ σαρία, Ραγίῖην 

ἸπηςΙίαἰῖς πιοῖς αγ Πδρας αᾱ οοπουβῖέας πηθὶ ουρ]ὀΠαίεπι Ῥτ0- 

Ἓνεςσα. ΑπΙΙ οσο Π1θΟ ΟΠ Ππασίδίτο, οἱ Πιεγοράσπι ΠΠ 

Ἰαο]επίαια. Ῥο]σθίας, δἳ ποσίθα ΠάΠΙ ΤΠΘΟΠΠΙ (πἱθςορπά 

οορίαπα 5)υὶ [οοῖςκοῖ. Ἠ[εραγαπ 5ο][οίέας, 5ἴγε Π]α αἰῑᾳαῖά 

ἃ πῃο Ἰπηροίταγεί, 5ἴνα ΠΠ, Ιπεγοράεπι σαρί[. 

54. Ύδδρονα ]αΠ1 ογαί οἱ 4 εοηνγ!γῖο ος ἀἱπιῖσοναί ἀοππίπις, 

Ύπαπι 6ο, αί ἀοιπιίοῦαπηας, οβίπας, εἳ ππΙΙΕΓΕΙΩ 11Υ6- 



(1, οἳο, ον) ΧΙΙ. 
μεν, χαὶ τὴν γυναῖκα εὕρομεν πάλαι ἀφιγμένην ἐπὶ τὴν 
ἐμὴν εὐνήν. Νεχόμιστο δὲ αὐτῃ προσκεφάλαια μα- 
λακὰ καὶ στρώματα εἴσω Χατέθεντο καὶ χαμεύνιον 

ἡμῖν εὖτρε] επὲ Τν. Εἶτα οἳ μὲν 'τῆς Υυναικὸς θεράπον- 

τες αὐτοῦ που πλησίον πρὸ τοῦ δωματίου ἐκάθευδον, ἡ 

δὲ δὲ λύχνον ἔνδον ἔχαε µ. έγαν τῷ πυρὶ λαμπόμενον: ἔπειτα 

ποδυσαµένη παρέστη τῇ λόγνῳ Τωμνὴ ὅλη καὶ μύρον 

τινος ἁλαθάστρου προχεαμένη. τούτῳ ἀλείφεται, 

μυρίζει ἔνθεν, µάλιστα τὴν ῥῖνά . μύρων 

ησεν, εἰτά µε καὶ ἐφίλησε καὶ οἵα πρὸς αὐτῆς ἐρώ- 

ενον καὶ ἄνθρωπον διελέγετο καί µε ἐκ τῆς φορθειᾶς 

ἐπιλαβομέγη ἐπὶ τὸ χαμεύνιον ελκει κά Ἰὼ οὐδέν τι τοῦ 
παρπκαλέσαντος εἰς τοῦτο δεόµενος καὶ οἴνῳ δὲ παλαις 

πολλῷ ὑποθεθρεγμένος καὶ τῷ γρωτὶ τοῦ μύρου ᾠστρη- 
/ νὶ ς ον / .) Ἀἱ / 

μένος καὶ τὴν παιδίσκην δὲ ὁρῶν πάντα καλὴν χλίνο- 
΄ - ιό Ι Μ 

μαι, καὶ σφόδρα Ἱπόρουν ὅπως ἀναθήσομαι τὴν ἄνθρω- ' ᾿ 
που: καὶ γὰρ ἐξ ὅτου ἐγεγόνειν ὄνος, συνουσίας ἀλλ᾽ οὐδὲ 

τῆς ὄνοις συνήθους ἔτυχον ἀψάμενος, οὐδὲ γυναιχὶ ἐχρη- 

σάμην ὄνῳ: καὶ μὴν καὶ τοῦτό μ’ εἰς δέος οὐχὶ μέτριον 

Ἴγε, μὴ οὗ χωρήσασα ἡ Ἱυνὴ διασπασθῆ, κάγὼ ὥσπ τερ 
ἀνδροφόνος καλὴν δώσω δίκην. ἨἩγνόουν δὲ οὐχ. τς 

ον ἀδιώς Ἡ γὰρ γυνὴ, πολλοῖς τοῖς φιλήµασι, χαὶ 

τούτοις ἐρωτικοῖς» προχαλουµένη ὥς εἴδεν οὐ χατέχοντα, 

ὥσπερ ἀνδρὶ παραχειµένη περιβάλλεταί µε καὶ ἄρασα 
εἴσω ὅλον παρεδεξατο. ἸΚάγὼ μὲν ὃ δειλὸς ἐδεδοί- 

χειν ἔτι καὶ ὀπίσω ἀπἢγον ἐμαυτὸν ἀτρέμα, 

ο» 

δν 
ἡ δὲ τῆς 

σεν ω ο” χγ ελ λντεν ο 9 
τε ὀσφύος τῆς ἐμῆς εἴχετα, ὥστε μὴ ὑποχωρεῖν, καὶ 
Εν ὑο . κ... η δὲ ἆ εδ ὀπείσθ: 

αὐτὴ εἴπετο τὸ φεῦγον. ᾿Επεὶ δὲ ἀκριθῶς ἐπείσθην 
-- λ .ω Δ κ ΄ 

ἔτι µοι καὶ προσδεῖν πρὸς τὴν τῆς γυναικὸς ἡδονήν τε 
κο ΄ 3 / 

καὶ τέρψιν, ἀδεῶς λοιπὸν ὑπηρέτουν ἐνγοούμενος ὡς 
τν νὰ 
τῆς Πασιφάης μοιγοῦ. Η 

ἃ ἀφροδίσια ἑτοίμη καὶ τῆς ἀπὸ 

αλ 
οὐδὲν εἴην Χακίων τοῦ 
γυνὴ οὕτως ἦν ἄρα ἐς τ 
τῆς συνουσίας ἡδονῆς ἀχό ζρε 

ἐν ἐμοὶ ἐδαπάνησεν. 

52. Ἅμα δὲ τῇ ἡμέρα ἡ μὲν ἀναστᾶσα ἀπῄει συν- 
θεµένη πρὸς τὸν ἐπιστάτην τὸν ἐμὸν οἴσειν ἐπὶ τοῖς αὐ- 

τοῖς τὸν μισθὸν τὸν αὐτὸν τῆς νυχτός. “Ὅ δὲ 

πλουσιώτερος ἐκ τῶν ἐμῶν γενόμενος καὶ τῷ 

στος, ὥστε ὅλην τὴν νύχτα 

ο μ ἅμα μὲν 
/. δεσπότη 

Ε] 2 ον ΑΣ. / .ω 
Καινότερον ἐν ἐμοὶ ἐπιδειξόμενος συγχαταχλείει µε τῇ 

3: εε. 
γυναικί: ἡ δὲ κατεχρήσατό µοι δεινῶς. Βαΐ ποτε ἑλ- 

θὼν ὃ ἐπιστάτης ἀπαγγέλλει τῷ δεσπότη τὸ ἔργον ὡς 

ἣν αὐτὸς διδάξας, καὶ ἐμοῦ μὴ Εἰδότος ἄγει, αὐτὸν ἑσπέ- 
ρας ἤδη ἔνθα ἐκαθεύδομεν, καὶ διά τινος ὀπῆς τῆς θύρας 

τ , ς 
δείκνυσί µε ἔνδον τῇ µείραχκι συνευναζόµενον. Ὁ 

-ω -. .” 

ἡσθεὶς τῇ θέα καὶ δηµοσίᾳ µε ποιοῦντα δεῖξαι 
3 4 Ξ ς Ν) / λ νά Ει« πω ” . 

ἐπεθυμησε, καὶ χελεύει πρὸς µηδένα ἔξω τοῦτο εἰπεῖν, 
τς ον ͵ ο 

να, ἔφη, ἐν τῇ ἡμέρα τῆς θέας παραγάγωµεν τοῦτον 
: ; αν ; 

εἲς τὸ θέατρον σύν τινι τῶν καταδεδικασµένων γυναι- 

ταῦτα 

κῶν, κάν πάντων ὀφθαλμοῖς ἐπὶ τὴν Ὑυναῖχα ἀναθήσε- 

ται. Καί τινα τῶν γυναικῶν, ἥτις χατ. Ξεκέχριτο θη- 

βίοις ἀποθανεῖν, ἄγουσιν ἔνδον παρ ἐμὲ καὶ προσιέναι 
τε ἐχέλευον καὶ ψΨαύειν ἐμοῦ. 

63. Ἑλτα τὸ τελευταῖον τῆς :ἡμέρας ἓ ἐχείνης ἐνστάσης 
ἐν ῇ τὰς Φιλοτιμίας γεν 

ΕΡΩΙΑΝΗΒ. 1. 

ση ὁ ἐμὸς δεσπότης, εἰσάγειν 

ΣΙΠΟΓΕΟΣΡ 5τνε ΑΡΙΝΠΙΡ. 5ο, 58. 465 

πίπας, σπα αι ]απι πχειπα αἲ ου μ]]ο γοποναί. Αρρογίαία 
απίεπι ΠΗΙ ΓΠαεταπί οριγ]εα]ία πιοβῖα εἰ 5ἰτασι]α» γορίος ΠΠ 

ἀεροςίία,, αἱ Πα] οπβ]]ε ποὺῖς ος5οί ραταίιπη. ΤΗ ΠηηΙ- 

Πθτίς 5οιγί ἵη Ῥτορίπααο απίο οεΙ]απα επβίέαπα ουΗ{ : Π]α γογο 

Ίποεγηαπα ἴπίας αοσθπά1ξ ππασηαπα ἶρπα Ἰαοσπίοιῃ. Ὠοίπάο 

εχη(]ς γεξίίρη5 Παοβγπα: αξίαί πηᾶα Ἱπίοστα, Γπ5ούιε ἆε αἱα- 

Ῥαδίτο πηριεπίο 5ε πηρῖ!, Ἠίπο πιο ποφπθς Ἱπριηίς νοτο 

παγος πΒί πησιεπ!ῖς Ιπιρ]εί : {ππι οφομ]ΐς πια Ιπνααίε, ἱαη- 

α πάπα 6ΗΠΙ απιαδΙΟ 5110 αἱ Ἰοπηίπο σο]οφπΠ Ην, οἱ πιο επρἰςίτο 

ΡΤΕΙΙΕΗΣΙΙΠΙ {αλ ἵΠ δἰταίαπῃ.  Ερο Υοτο αἲίο ᾳποάαπη. Ιποι- 

ἰαίογε αἆ Ίου ΠΠ] Ιπάϊπεης, αἱ Υπο απίῖ(ιιο πππ]ίο πιαθ]άας, 

εἴ υηβπεπίῖ οογα 5ἰπιπ]αίας, οἱ ραε]]απι γίάεῃς ρα] οἴγαια 

ππάίαπο, ασσΠποτ. 5εᾷ γε]εππεπίθς ἵπ 60 αηχῖις ειαπα, 
4ποπιο(ο. Πα εγαπα Ἱπςορπάθιθπι. Ἐν απο οπίπα {δπηροτα 
ἁδίπης ΠΠεΓαπΙ, ΥΘΠΕΤΕΠΙ πε αθἰηῖς αἰάσπι οοηκηθίαπα αἲίῖ- 
ΒΕΓΑΠΙ, Ώθ(πε αδ]πα [οπιῖπα εΓ8ΠΙ Ἠδις. Ὑσγαπῃ Ίος ποφπθ 
πηθίηπη πη]ηῖ ΠΟΠ ΠιοᾷΙοσγεπη Ἱποπίεραί, πο πιπ]ῖος ποῃ ση- 
ΡΙΕΠ5 πια, Ἰασρτατείην 6ἳ εσο ἀαϊπᾶς αἱ Ποπιϊοῖᾶα ερτεσῖα 
Ρ6Πα5 ἀαΤθΠΙ. Ισποταβαπη 5ε]]σθί, πιο εἶπα σα15ᾷ ΠΙΘίΠΘΓΟ. 
ΑΙ πα [ευ ηλη][Μῖν ο5ομ]ῇ5 Ίδη απια{ογῖῖς πᾳο αἰΗοῖσης,, (πΠ1 
γ]άστεί Π16 ΠΟΠ ]απη εΟΠΠΠΘΓΕΘ, {απαπαπι αἆ ΥΙγαπα 5ο αβρ]- 
Ε3Η5 πηε απιριεο (αγ δ{ 5απγίσοης Ἱπίτα 5ο {οίππη γθεσρί. Ἐί 
ἐρο πιε[οι]οι5 αά πιο γοτεβας, οἱ 5οΠΙΠΙ π]θ 5 ποΘΡαΠΗ - 
αἳ Π]α Μπηβῖς Ππλαργοβαί πηοῖς, αὲ 5αΏίταἨσγο ης ΠΟΠ Ρο55εΠ1, 
ε{ Ίρσα, φποᾷ [πσογαο γἸάσραίατ, ἱπδεηπ]έαγ.  ΩΠΠΠΙ γοΓο 
»αῑῖς αεοιγαία οὐ οσίας ε55αηα αά]ναο 4εεσςα πηΏῖ αἰἴηιῖᾶ αἲ 
νο]αρίαίεπη αἱ ἀε]εσίαιἴοποπη ηιη][οιϊς, 5ἶπο πιθία αποᾷ 5ι- 
Ῥετεγαί 5αΏδετνίεβαπα, οορῖίαης ποπ ἀδίθΓΙΟΓΕΠΙ Π]6 6556 Ῥα- 
5ἱρμαες αἀπ]ίοτο. Μπο απίεπῃ αἆθο εγαξ ραταία αἆ γεπε- 
τμ, 8460 ΙηδαΠαΏ[ς οἶας απο οκ οοἵέα ΡοΗίας το]αρίαίῖς, 
Ἡ{ {οίαπα ἵπ πιο ποσίοπη οοπίτϊγετϊ{. 

6», Οππ} Ίπος απίθΠι 5ασοης ἀῑπεεςδίέ, Ρασία ΠΊ6Ο 6ΙΠΙ 
πηααϊςίτο ἠςάεπι 4ο πεῦιις ἱά6ιῃ ποςίῖς ῥγοῖαπα. Πίο «ἴπη] 
ΜΠΠογ πΊθα ορεγα Γαοίας., οἱ ο5ΙΘΠΡΙΙΥΊΙ5 ἵπ Π]ο ΠΟΥΠΠΗ απῖά- 
πι ἀοπιίπο, οπΠὰ πηι]ίθγε π]θ οοπε]πᾶ1έ, σπα σηαν 1{6υ πιο 
ἂΡιηδα θδΙ.. Αἰππαπᾶο πιααϊςίογ 4οΠΙΙΠΟ ΤΘΠΙ ἀεπαποῖαί, 
πα! 1ρ5ε ἀοοιῖςσεί, ας πηθ Ἰηκοῖο ἀθάποῖ! Ἠ]απη ἶαπα γεβρογί 
ἵπ θυΠα Ίοσπα αδῖ εοποιπηβεβαπηας, οἱ Ρ6Γ. ΤΙΠΠΑΙΠΗ Ιαπιια: 
οδίεπα[ξ πια Ἱπέης ο ρπε]ία οοθιπίοπι. Τα ἀε]οσίαίις 
ρεοίασπ]ο, οίίαπι ρυβ]ῖσς πια οδίεπάοτο {αοἰοπίσηυ ἴδία οἱι- 
Ρίεαι.. ο αρεί Ιαϊίαν πεμαῖηί Ἠου οπαποῖαῖ, ει, Ἰπσυ]ξ, 1ρςο 
ρεοίασπ[ῖ ἀῑε ριοάπσαπιας Ἠαπο ἵπ (Ποαίταπα ΟΙΠ1 ἀαΠιπᾶ- 
{αναπα ππ]ίεγαα ατα» Πρίαα ἵῃ οπηπίππη ομ]ΐς ΠΠΙΙΘΓΟΠΙ 
Ἰηδοθηάεί. αππαπθ πα[θγυπῃ αἰίαπαπα, (ασς ἀαπηηαία εγαί 
αἆ Ροςβας, ἴπίας αἆ πιο ἀεάπομηί, αεοθἆετο αἆ π] Ιαβεπί 
εί πιο πηα]σογθ, 

50. Ῥεηίαπε ἰπδίαπίε Ίαη ἀῑε ἴ]α, αα ΠΊπηι5 οἀ[ίατας 

: ετας πθις ἀοπιίπας, ςίαἴαιηί Ππίτοᾶπσθτα 16 1Π {Ποπίτη. 
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ΧΤ,ΤΙ. 

ϕ Ῥ. 3 ᾿ ” ρα 

ἔγνωσάν µε εἷς τὸ θέατρο. Καὶ 
ο τς λώννς Ἰνδοοε πεποιραένα ρήμα ἦν µεγάλη, ἀπὸ χελώνης Ἰνδικῆς πεποιημένη, γρυσῷ 

3 - ν 

ἐσφηχωμένη, ἐπὶ ταύτη µε ἀναχλίνουσι κἀχεῖ µοι τὴν [λκά) 12 αν ! 
- /. ων. ” σ ο. Ε) / 

γυναῖκα παρακατέχλιναν. τα οὕτως ἡμᾶς ἐπέθηχαν 
ο, 

ἐπί τινος μηχανήματος καὶ εἴσω εἷς τὸ θέατρον παρε- 

νέγκαντες χατέθηχαν ἐν τῷ µέσῳ, καὶ οἳ ἄνθρωποι μέγα 

406 

αγ ο/ / 
εισηειν ουτω" χλίνη 

ἀνεθόησαν καὶ χρότος πάσης χειρὸς ἐξήλατο ἐπ᾽ ἐμοὶ, 

καὶ τράπεζα ἡμῖν παρέχειτο καὶ πολλὰ ἐσχευασμένα 
' ἔχειτο ὅσα τρυφῶντες ἄνθρωποι ἐν δείπνῳ 

Καὶ παῖδες ἡμῖν παρειστήκεισαν οἰνοχόοι 
Ὁ μὲν 

ἐμὸς ἐπιστάτης ἑστὼς ὄπισθεν οος µε ἀριστᾶν" 
ἅμα μὲν ἠδούμην ἐν τῷ “θεάτρῳ κατακείµενος» 

3. 
εχουσ». 

χαλοὶ τὸν οἶνον Ἡμ μῖν Χρυσίῳ διακονούµενοι. 

ἑ ἐδεδίειν μη. που ἄρχτος ἢ λέων ἀναπηὃ λήσεται. 

564. Ἐν τούτῳ δέ τινος ἄνθη Φέροντος παροδεύοντος 
- .. ... εά - ου .. / κο /΄ 

ἐν τοῖς ἄλλοις ἄνθεσιν ὁρῷ καὶ ῥόδων χλωρῶν φύλλα, 

καὶ μ.ηδὲν ἔτι ὀκνῶν ἀναπηδήσας τοῦ λέ έχους ἐχπίπτω": 

καὶ οἵ μὲν ᾠοντό µε ἀνίστασθαι ὀρχησόμενον: ἐγὼ δὲ 
Ἂν 27 εν) ος να δι έσης ο. ο) σας σος 
5 ες Ένος ἐπιτρέχων καὶ ἀπανθιξόμενος Ἀπ' πὔτων των 
3 / ς/Α .ω Φὶ Ἡ / 

ἀνθέων τὰ να χατέπινον. Τῶν δὲ ἔτι θαυμαζόντων 
ος 3 ο» / 
ἐπ᾽ ἐμοὶ ἀποπίπτει ἐξ ἐμοῦ ἐκείνη ἡ τοῦ κτήνους ὄψις 

ὃ 5 .. 5 .. /΄ 

καὶ ἀπόλλυται, καὶ ἀφανὴς ἐχεῖνος ὃ πάλαι ὄνος, ὁ δὲ 
’ Φως Ν κ ς / οω τι ἆ 

Λούκιος αὐτὸς ἔνδον µοι γυμνὸς εἰστήχει. Τῇῃ δὲ πα- 
κ / λ δ/ ὰλ. ., ΄ 

ραδόξῳ ταύτῃ χαὶ µηδέποτε ἐλπισθείσῃ θέα 
- . πα ν 3 4 ών 3 
ἐκπεπληγμένοι δεινὸν ἐπεθορύθησαν καὶ τὸ θέατρον εἲς 

’ 3 λ Δ ο / 

δύο γνώµας ἐσχίζετο: οἳ μὲν γὰρ ὥσπερ φάρµαχα δεινὰ 
5 ῃ 3 3 
ἐπιστάμενον καὶ κακόν τι πολύμορφον ἠξίουν εὐθὺς ἔν- 

3 ο ς οὶ -- 3 
δον πυρί µε ἀποθανεῖν, οἵ δὲ περιμεῖναι χαὶ τοὺς ἀπ᾿ 

ο. 
ο] 
ο 
ο 

/ 
πάντες 

ο 3 ψ’ ἐμοῦ λόγους ἔλεγον δεῖν καὶ πρότερον διαγνῶναι, εἴθ᾽ 
οὕτως δικάσαι περὶ τούτων. Κάῑὼ δραμὼν πρὸς τὸν 

ἄργοντα τ τῆς ἐπαρχίας ---- ἔτυχε δὲ τῇ θέα ταύτῃ παρών 
--- ἔλεγον κάτωθεν ὅτι γυνή µε Θετταλὴ γυναικὸς Θετ- 

ταλᾶς δούλη χρίσµατι μεμαγευμένῳ ἐπαλείψασα ὄνον 
χαὶ ἵκέτευον αὐτὸν λαθόντα ἔχειν µε ἐν 

πείσαιµι , ὡς οὐ καταψεύδοµαι 

οὕτω γεγονός. 

55. Ἰαὶ ὃ ἄργων, Λέγε, φησὶν, ἡ μῖν ὄνομα τὸ σὸν 

χαὶ γονέων τῶν σῶν καὶ συγγενῶν, εἴ τινας φὴς ἔχειν τῷ 
γένει προσήκοντας, καὶ πόλιν. Κάὺ, Πατὴρ μὲν, 

ἔφην, ΣΑ Ἡ ἔστι μοι Λούκιος, τῷ δὲ ἀδελ ῷ τῷ 

εμῷ Γάτος. ἄμφω δὲ τὰ λοιπὰ δύο ὀνόματα κοινὰ ἔχο- 

εν. ἸΚάγὼ μὲν ἵστοριῶν καὶ ἄλλων εἰμὶ συγγραφεὺς, 

δὲ ποιητῆς ἐλεγείων ἐστὶ καὶ µάντις ἀγαθός: πατρὶς 

ἑ ἡμῖν Πάτραι τῆς Ἀγαίας, ὍὉ δὲ 

ταῦτα ἴχουσε, Φιλτάτων ἐμοὶ, ἔφη, λίαν ἀνδρῶν υἱὸς 

εἰ καὶ ξένων οἴχίᾳ τέ µε νο. καὶ δώροις τι- 

μµησάντων, καὶ ἐπίσταμαι ὅτι οὐδὲν ψεύδη παῖς ἐχείνων 
ὤν: καὶ τοῦ δίφρου ἀναπηδήσας πε βιδάλλει τε καὶ 

π)λλὰ ἐφίλε ε καί µε οἴκαδε γεν ὥς ἑαυτόν. Ἐν 
χαὶ ὁ ε ἐμὸς ἀδελφὸς ἆ ἀφίκετο ἀργύριον χαὶ ἄλλα 

μοι πολλὰ Ἀομίζων» κάν τούτῳ µε ὅ ἄρχων δημοσία 

πάντων ἀχουόντων ἀπολύει. Καὶ Ελθόντες ἐπὶ θάλατ- 

ταν νοῦν ἐσκεψάμεθα καὶ τὴν ἀποσχευὴν ἐνεθέμεθα. 
50. ᾿Εγὼ δὲ κράτιστον εἶναι ἔγνων ἐλθεῖν παοὰ τὴν 

Φ παμη 
ὀιχκαστης επει 

ΔΟΥΝΙΟΣ Ἡ ΟΝΟΣ. 54 ---ὄθ. τσ, ο - ὦχ) 

Ἐ{ Ππίνανϊ Ίος πιοάο : Ἰεοίας οταί Π]ασηας, ἆς {οςεάῖπο Τη- 
ἀἷσα [αοίας, οανίς αιγοῖς ϱ Ἠποίαςς ἵπ Ἠου ῃῃο ἀεροπιη 
αἱ Ιαχία πηο ΠΠΙεΓοΠΗ ]πβοηί αοσαπιὮθις. ΤΠΠῃ π{ οΓαΠή]ς 
ηο5 ΤΠ ΠΙΑΟΠΙΠΑΠΙ (παπάαπα Ἱπιροςῖΐος, οἱ Πα ἵη Ποπέγαπι 

ἀε]αίο5, ἀεροδιογιηί ἵπ πιθβῖο. Μασπος ἵη οπνοα (ο]ηέ 

6ἸαπΊοΓος., Ῥ]αυ5ιι5 οΙΠΙΗΤΩ πηαπῖρης ΕΙ ἆαἴατ τας ΠποηΣ. 

πορίς εγαί αρροβίία, οἱ πιη]έα ἵη ο ραναία, απο ἵπ ορηῖς 

αὐμίρεγο ἀε]ίσαίϊ Ἠοππῖπος 5ο]επί.  Ῥπογί άπο(πε πυβῖς αδία- 

Ῥαπί Ρίπερτης» ρα]ομηί, γῖπαπα πορῖς ἵπ απο πηηϊκίαμίες., 

Μαβίδίυ πΊεις ἃ ἴοηςβο δίαης Ρταπάςτε π]θ ]αμοβαί : αἱ οσο 

ραγ[ΐπι ραἆογο α[Ποῖεραν Τη {Πδαϊτο Ἱζα Ίά0ρΗ5, ΡαγΠΙΠΙ ΠηείΗο- 

Ῥαμα πο αἰἰππάς πγξας απί Ίεο οκς]τοί. 

4, Ππίετ Ίο Ῥγοίεγειπίαο αποάαπα απ Πογες Γεγεί, 

τοµα ος Ἰπίθυ Πογες γίάσο οἴῖαπι τοδατΙΠ τασρηΙαπα Γοἶῖα : 

οἳ πμ] Ίαπι ομπείαία5, οχδΙεης ἆ6 Ἰεοίο πἹο Ῥγοηρίο, 

Αίαιο 1Η ρυίαθαπ{ π]ο οοΠξΙχσενε αἆ 5αΙαπάιπα : 650 τετο 

ΠΠΠΙΗ οχ. αἰίτο Ῥοοιττεης πατῖρας Ποτοια, οατρίας Ἰπάο 

105α5 ἀαγοταβαπῃ. ἨΗὶς αἆλας ἵπ αἀπιϊγαίῖοπε πιεῖ ἀοβνῖς, 

ἀθοῖαιϊι α π]ο ἴ]α [ΠΠ]! 5ροοΐας εί ρεηΐ, ἀδρατι]ίαπο εν 

οσμ]ἰς αδίπας Π]α απΗσ(5, α5ΕΗΠΕ απίοπ πα ζα5 πΙΙΗΙ πί6ι- 

πας ἴ]ε Ἰμαοῖας. Ἱπορϊπαίο Ίου ἱπδρεταίούα Ῥγοιςης 5Ρ8- 

οἴασπ]ο Ροτου]ςί οΙΏΠος. πηπ]ίαπα ἀθάστο Πουτρή]οτη, 5οἵς- 

ΞΗΠ(ΠΕ ἵπ ἆπας 5επἰαηίίας οδί {οαίγαπα : αἰίοτί σπἰάεπα αἱ 

ΏΙΑΙΟΓΗΤΩ ΥΘΠΕΠΟΙΟΓΗΠΗ Ρ6Ι πα, οἳ γεγξῖρεί]ο ΡοΓίεΠ{ΗΠΙ, 

Ροςίμ]αῦαπί {ατα Ἠ]ο Ἰηίας ἴσπο πι πιοτῖ; αλίονϊ οχδρεσίαη- 

ἆαπι ἀἰεσθαπί 1ηθαΠὰ ΟΓΠΟΠΕΠΑ, οἳ Ῥτίας οοσποξερμάσα, 

ἀθϊπάς 5ῖο 46 5 [εγοπάαπι 5εη{εη{ἴαπῃ. Ἐσο Υεγο ΔΟΟΗΤΙΘΗΣ. 

αἆ ργαδίάσηα Ῥγονϊποίῶ, απῖ [ονίο 5ροοίασμ]ο Ὠπαίο αἀεταί, 

αἨ Ἱπ[ογίογί Ίοσο. ἀἱ6ο ΤΠεςξα]αΠα ΠΙΠΕΓΘΙΑ, ΤΠεςδα]ας πιΙ- 

Ἠθγῖς αποἸ]]απα, πηασίσο ΠΠΟΙΗΠΙ πησιθηίο, [οείδςο α5ΙΠΙΠΗ : 

οἱ αβρ]ῖοο θαη, αἱ ἴπ 5ΠαΠΙ της οαδίοάἵαπα πεοῖρίαί, ἀ6[- 

ποαίαπε ἀἆοπθο Ῥτοβατθ ΠΠ Ῥοδ5επι πιο 4ε Πο [ασίο ΠΟΠ 

ππθη η Γ]. 

56. Ἐί Ρτῶςες, Ρῖο ποβίς, παιξ, ΠΟΠΊΘΗ {ΠΙΠΙ δ{ ΡάΓΕΠ- 

{ατα {ποτ πα οἱ οοσπαίογαπη, 5ἱ απος Παβετο {6 αἲς 5εοτε 

μΡῖ οοπ]αποίος, οἱ α1Ώδπα.. Είσρο, Ραΐοτ, ἵπαπαπα, "ο πἩ 

(ΡγΩΠΟΠΙΟΙ) πα εί Ἰμποῖας, [τα απίοπη ππεο Οπ1η5: 

απηῦο το]ίᾳπα ἄπο ποπιῖπα οοπηπημηῖα ἸαβεηΊης.  Έπο Π5ίο- 

τΙΑΥΊΠΗ οἱ αΠἴογαΠα ΠβγογΙ Πα 5οΠρίος 5Ηπα ἴ]ε οδί εἱοσογΗ ή 

Ροεία οἱ ναίας Ώοπιις : Ραΐτα πορῖς Ῥαΐτα, πτὴς Αομαῖα, 

Αιάϊθης ἰδία Ῥγῶςες, ατἱςδΙπιογΙΠα Ἰοησο πημῖ ΠοπηίπΙτη, 

Ἱπαπίε, Β]ας ο5 αἰᾳπα Ποδρίίσα, απὶ 6ἱ ἀ0Π1Ο ππΘ 6χοθρε- 

ταηέ, οἱ Ποποχαγαηί ἀοπῖς; οἱ πη] {6 απἰε(ιαπα πχεηΗ τί 

πον], ἩοΓΠη αιὶ δἷς βΗα5: εχδΙΠεηδ(πε ἆ6 5ε]]α αππρ]εσ Πας 

πρ οἱ πππ]ίαπα ο5ου]αξης, ἀοππππη(αο αἲ 56 πο ἀεάυχίῖ, 

Ἰπίοισα γογο {ταίογ 4ποαιιθ πηδιις αἀνοπεταί, ΡουυηΙα Πα πηηξ 

αἱ αἰία πηπ]ία αἴἴογοης φἴππα] θἴαπη ριῶ5ε5 πιο ρηβ]ίσο, ἱ1- 

ἀἰοπίῖρας οπιηίρας, αὐσο]νίε.  Ταπι αἲ πιαῦ «πΙΠΙ ἀδ- 

φοοπδεθιμις, πανίπα οἰτουπιδρεχίηας, 5αΓοἴπαξαΙε ἵπ Θ41Π 

πηροδυ/πης. 

56. Οοίοταπα εοηδι]ίαπι ῬηίατΙ αοοθάεγε αἆ πΙμΙΘΓΘΙΗ, 



{1 οι -- 626) 
- Ἅ, 3 .».. / Ὢ.. ν Ν/ .. γυναῖκα τὴν ἐρασθεῖσάν µου τοῦ ὄνου, καλλίων αὐτῖ 
- / ο 3 ο) ’ 4 « Αἲἱ ὁ / / ἵες φανείσθαι λέγων νῦν ἐν ἀνθρώπῳ ὦγ. Ἡ δὲ ἀσμένητέ μ. 

- -ω ”” σ ο / 3 εἴσεδεξατο τῷ παραθόξῳ, οἶμχι, τοῦ πράγματος ἐπι- 
- ο δν ΄ [- / τερποµένη , καὶ δειπγεῖν σὺν αὐτῇ καὶ καθεύδειν ἱκέτευε- νε κ. / Σχ καγὼ ἐπειθόμην νεµέσεως ἄξιον εἶναι νοµίζων τὸν ὄνον 5 αν ; σ Β τν τὸν ἀγαπηθέντα νῦν γενομενον ἄνθρωπον ὑπερτρυφᾶν 

.ν .ω -ω. Δ ο. Δ χαὶ τὴν ἐρασθεῖσαν ὑπερορᾶν: καὶ δειπνῶ σὺν αὐτῃ καὶ 
πολὺ ἐκ τοῦ µύρου ἀλείφομαι καὶ στεφανοῦμαι τῷ φιλ- 

Ε 3 ’ ’ / λ) λ μ τάτῳ ἐς ἀνθρώπους µε ἀνασώσαντι ῥόδῳ. Επεὶ δὲ : Γι 

καὶ καθεύδειν ἔδει, κἀγὼ ὃ᾽ ἐπανί- 
σταµαι καὶ ὡσπερεὶ μέγα τι ἀγαθὸν ποιῶν ἀποδύομαι 
καὶ ἵσταμαι γυμνὸς ὡς δῇθεν ἔτι μᾶλλον ἀρέσων ἐχ τῆς 
πρὸς τὸν ὄνον συγχρίσεως. Ἡ δὲ ἐπειδὴ εἰδέ µε πάντα 
ἀνθρώπινα ἔχοντα, προσπτύσασά μοι, Οὐ φθερεῖ ἀπ᾿ 
ἐμοῦ, ἔφη, καὶ τῆς ἐμῆς οἴχίας καὶ μαχρὰν ἀπελθὼν 
χοικήση; Εμοῦ ὃ᾽ ἐρομένου, Τί γὰρ καὶ ἡμάρτηταί µοι ἡ 

υ 
π. ο. -- ο 
ἦν νὺξ βαθεῖα ἤδη 

ας 

-. Ὑ Ν 1. Δ ο ) .» ν τοσοῦτο: Ἐγὼ, ἔφη, μὰ Δί οὐχὶ σοῦ., ἀλλὰ τοῦ ὄνου 
- -” κά / Δ τοῦ σοῦ ἐρῶσα τότε ἐκείνῳ καὶ οὐχὶ σοὶ συνεκάθευδον, 

ος ο α ο. / . η -. καὶ ὤμην σε χαι νυν καν ἐκεινό Υξ μ.ονον το μρεγα του 

ὄνου σύμόολον διασώζειν καὶ σύρειν: σὺ δέ µοι ἐλήλυθας 
ἐξ ἐχείνου τοῦ καλοῦ καὶ χρησίµου ζῴου ἐς πίθηκον με- 
ταµορφωθείς. Καὶ καλει εὐθὺς ἤδη τοὺς οἰκέτας καὶ 
χελεύει µε τῶν νώτων µετέωρον χομισθῆναι ἔξω τῆς 
οἰχίας. καὶ εξωσθεὶς πρὸ τοῦ δωματίου ἔξω γυμνὸς κα- 
λῶς ἐστεφανωμένος καὶ μεμυρισμένος τὴν γην γυμνὴν 
περιλαθὼν ταύτῃ συνεκάθευδον. Ἅμα ὃξ τῷ ὄρθρῳ 
γυμνὸς ὢν ἔθεον ἐπὶ ναῦν καὶ λέγω πρὸς τὸν ἀδελφὸν 
τὴν ἐμαυτοῦ ἐν γέλωτι συμφοράν. Ἔπειτα ἐκ τῆς πό- 
λευς δεξιοῦ πνεύσαντος ἀνέμου πύκσμεν ἔνθεν, καὶ ὁλί-- 
γαις ἡμέραις ἔρχομαι εἲς τὴν ἐμὴν πατρίδα. ᾿Ενταῦθα 
εοῖς σωτῖρσιν ἔθυον χαὶ ἀναθήματα ἀνέθηχα, μὰ 
Δύ οὐκ ἐκ χυνὸς πρωχτοὺ, τὸ δὴ τοῦ λόγου, αλλ 

διὰ μακροῦ πάνυ, καὶ οὕτω δὲ μό- 
3 ΜὙ / Εξ ονου πεοιξονίας εξ ονου περιξργίας 

λις, οἴκαδε ἀνασωθείς. 

ΧΙµΠ. 

2ΕΥΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ. 

1. ΚΥΝΙΣΚΟΣ. Ἐγὼ δὲ, ὦ Ζεῦ, τὰ μὲν τοιαῦτα 
οὐκ ἐνοχλήσω σε πλοῦτον καὶ χρυσίον καὶ βασιλείας 
αἰτῶν, ἅπερ εὐχταιότατα τοῖς ἄλλοις, καὶ σοὶ οὗ πάνυ 
ῥάδια παρασχεῖν" ὁρῷ γοῦν σε τὰ πολλὰ παρακούοντα 
εὐχομένων αὐτῶν. Ἓν δὲ, καὶ τοῦτο 
λόμην παρὰ σοῦ µοι γενέσθαι. 

ας : 
ῥδίστον, ἐδου-- 
Ισ) 

. ρα Σ / ο) - ΖΕΥΣ. Τί τοῦτό ἐστιν, ὦ Κυνίσκε; οὗ γὰρ ἀτυχή- 
/ ’ ς λ σεις καὶ μάλιστα µετρίων, ὡς φὴς, δεόµενος. ος ; ; σάς ΚΥΝ. Ἀπόκοιναί μοι πρός τινα οὗ /αλεπὴν ἐρώ- τ 

τησιν. 

ΖΕΥΣ. Μικρά γε ὥς ἀληθῶς ἡ εὐγ} καὶ πού: Ξερος" ο με». ή αι ροχξιῃ 
ὥστε ἐρώτα ὁπάσα ἂν ἐθέλῃς. 

ΥΝ. Ἰδου ταῦτα, ὦ Ζεῦ: ἀνέγνως γὰρ ὃηλον ὅτι μι Δ 9 ίς νλ ς {3 / ο τα. καὶ σὺ τα Ὁμήρου καὶ Ἡσιόδου ποιήματα: εἰπὲ οὖν 

πι 
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α(Ώ πηεο αδίΠϊ 4ΠΙΟΓΘ οογτορία [αογαί, εορῖίαῃς ρπ]οἩσίοτοπι 
πια ηπο ΠΗ, Ροδίᾳπαπα Ἠοηη]πί γοβῖέης 85561, γίδαπη Ἱπῖ, 
Ἠ]α Ἰαβεῃς πια οχερρῖί πηνασπ]ο τοῖ ἀε]οείαία, αἱ ή του, ας 
οπΠαΓΕΕΕΙΠΗ εί πβατε αξ γο]ετη τοσαν]{. ΟΡΡεαπογ οσο, 
ΠπάΙσηΙπα ταῖς αἱ ἶς απ Τη αςπο απα[Ης οσςαί »ΏΠΟ Ποιπο 
{αεία5 [α5άἴνο γθ]]οί οἱ απηα(εῖζοπα 5Ι18Πη ἀθβρίοριο. Τία- 
4πθ οῶπο ΟΠΗ Ἠ]α, εἰ πησιθηίο ΠηΓ{ἔαπη ΠΠΡΟΥ, θ{ ΟΟΓΟΠΑΠΙ 
5ΗΠΙΟ 46 οαηἱκείπια τοσα, απο οπηϊηίρας πια τοδπεταί. 
Οπή Ίάπα Ῥγοβ από α ποχ 6ε5αί οἱ 5οπιηῖ ΓΕΠΗΡΙΙ5, 5η1σο οηι- 
4επα οἱ {απαπαπα Πιάση Πα απ]άαπα Ῥομαπι [Αείπτας, οχμο. 
πιθ ας πηάι5 αδίο, Πηασῖς ΠΊΠΙΤΙΠΙ ος 6ὐΠΙΡΑΓΑΠΙΟΠΘ οι 
α5Ιπο Ρ]ασϊγας.. Αίμα, απππη γἷάθί οπηπία πιο Ώαπιαπα 
Ἠαβειε, ἀοδριοης ἵη πιο, Νο τα, Ἱπαπῖί, ἵπ ΠΙα]απα τοπ] αἃ 
ηῃ8 πηθαΠ1Ε 4010 [Ἀσθσεας,, ε{ Ίοησο Πίπο σποέπππ(πε αβίθη» 
ἀογπηβίςῦ Μο νογο Ἰπίοιτοσαπίαε, Θιοᾷ οπἷπι {απίππι Ῥες- 
[ΠΠ ΟΟΠΙΠΙΙ6Ι2 Αἱ οσο, ἱπαπῖέ, ΏΟΠ {1, 5ος αςῖηί έπ1Π τἱ 
ΠηΟΓΟ ἀτάθΗ5, οππι Ίο, ποη. ἴδομπι οαμαγί - ριίαβαππ(πο 
ἴε πης ε[ῖαπα Π]αά ορν{α 5ο]Πι πΙᾶσηΙΠΙ αδ[ηῖ Ἰηδίσηρ 56- 
ναίππη αάμῃο {παμεγο : ]απη γογο {πα Πηλῖ τοπῖς ο Ῥυ]ο το 
"1ο αἱ α{Πἵ απ]πιαΙ! πηπίαίας Τη εἰππίο]ηπι. Ἐί αἀγοσα[ῖς Ίππι 
5ΙαΠΠα δοιγῖς Ίπιρογαί, π{ πῃο [είς 5ΡΙίΠιεΠι ἆοπιο αχκροι- 
Πεηί. Παπιε εχο]ηςης, απίο 4οπΊΗΠΗ 5) ἀἴγο » ημάς, ρη]- 
6ἨΕΗ, οτοπα({Ι5 αξ ΠΠοίι5., ἔσγτᾶπα ΠΙΙΔ 11 οοπηρ]θνας., οΙΠΙ 
Ἰας ἀονπιῖο. Οπή Ρεῖπ]α γεγο Ίπσο πηᾶιις αἆ πανίπα 6ΠΊτο 
πάεησαιιθ (γαἴτ] πῖά πηΗῖ ασοἰθίςςοί ΠαΓΓΟ. Ῥεϊπάε γοπίο 
46 τε 5εεππάο Παπία,, Ίηάε 5ο] γίπι!5; ραποῖκαπο ἀἴθβις ἵῃ 
πηθαπη γεΠΙ5 Ῥαΐτίαπα, Ἠϊο φεγναίοιῖριις ἄῑῑς 5αοι]ῆσα- 
Ῥαπα, 6ἱ ροκ ἀοπαρία, απῖ, ΠΟΠ Ρτο(εείο ο οαπῖς ροᾷϊσα, 
απο αἴπῆί, ΥΟΡΙΠΙ οκ αδίπο, ἵῃ ΦπεΙῃ ομη]οδίίας ης ἱπηπηῖ- 
5εΓαί, Ῥο»ί ΊοήσιΠ] ἴθπωρις., οἱ γὶν {αππση Ἱία, εαΐγις {αη- 
4οπι τεβῖςκοιη. 

ΧΙΙ. 

Ι9ΡΙΤΕΗΝ οονεῦτατῆς, 

1. 6ΥΝΙΡΟῦΡ. Ἐσο γετο {1, φαρίΐου, Ῥγορίαυ ἰδία ποῃ 
6ο πιο]εςίας, ἀῑνῆς, απί απτο; απί Υ6ΡΠΟ Ρείεπᾶο; ααα» 
γπ]βο ππανίπιε ορίαβ]]ἶα νἰάρπέαν, Εβῖ απίσιη αἲ ῬγαῬεπά παπα 
ΠΟΠ. ΟπΠΠΙΠΟ Γας][ία : γίᾷσο οεγία ῥτθυες {6 ΠΠογΙΠι ΡΙΘυπῃ- 
απε απᾶςί ποη απἀῖίας ταηςμήήσια, Αί ΠΠΠΠΙ, Ἰάᾳις {α- 
εὔΗπιαπα, α {ο πηΗΙ γοἱοβαΠα 6οπ/Ιησογθ. 
Ι0ΡΙΓΕΠ. Οπῖά ΠΠαᾶ εδί, ΟΥπῖςοςρ πεΠπο επῖπ τερι]ςαπι 

ίθΓε5, Ργαςου{{πι 5ἱ πιεἰοστία, αἱ αἷς., Ῥεία». 
ΟΥΝ. Πεκροπά6 πηῖ 65ο αἲ αἰἴ(ααπι Ιπ{ειγορβα[ἴοπεπι 

πο ἀ[Ποῖ]οπῃ. 

10Ρ. Ῥαϊναπι γεγογα γοίαπῃ οἱ αχρεᾶ(έηπι. 1ΕΙίατ Ἰπίογ 
τορα (ΑΠΙΗΠΠΟΠΠΙ4Π6 γο]αθγῖς. 

ΟΥΝ. Έηπ Ιδία ποβ4Ρο, Φαρίίε : Ἰεαϊςίϊ π]πηίναπι {ρδο 
4ποσπε Ἠοιπεγῖ εἰ Ἠεσίοᾶϊ ροθιπαία : ἀῑς ΠΠΙ 6/50, π{γυΠι 

50. 
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μοι, εἶ ἀληθη ἐστι τὰ περὶ τῆς Είμαρμένης καὶ τῶν 

Μοιρῶν ἃ ἐκεῖνοι ἐρραψῳδήκασιν, ἄφυχκτα εἶναι ὁπόσα 

ἂν αὗται ἐπινήσωσι γεινομένῳ ἑκάστῳ. 

7ΕΥΣ. Καὶ πάνυ ἀληθη ταῦτα" οὐδὲν γάρ ἐστιν 

ὅ τι μὴ αἳ Μοῖραι διατάττουσιν, ἀλλὰ πάντα ὅπόσα 

/ ε νο / 3 ῃ / αρλ., 27 

γτγνεται, υπο τῷ τουτων ατραχκτῳ στρεφοµ.ενα εὖθὺς ες 

κκ το 3 . ΄ Ρα μας ᾷ Δ 

αρίης εκαστον επικεχκλὠσμ.Ξνην ΕΕ: την αποσυασιὺ, χαι 

οὐ θέµις ἄλλως γενέσθαι. 
κδά ες ορ ἡν] 

9 ΚΥΝ. Οὐχοῦν ὁπόταν ὃ αὐτος Όμηρος ἐν ἑτέρῳ 
πό) 

.ω / 

μέρει τῆς ποιήσεως λέγη, 

μὴ καὶ ὑπὲρ μαῖραν δόμον "Αἴδος εἰσαφίχηαι, 

λ Δ ο -- κ. λ νὰ / / 3 /. 

χαὶ τὰ τοιαῦτα, ληρεῖν δηλαδη φήσομεν τότε αὐτον» 
. Ἡ ξ 

7ΕΥΣ. Καὶ µάλα" οὐδὲν γὰρ ἂν οὕτω γένοιτο ἔξω 

Οἵ ποιη- 

ταὶ δὲ ὁπόσα μὲν ἂν ἐκ τῶν Νουσῶν κατεχόµενοι ἄδω-- 

3 -ω -ω / 3 / ολ η ς 

σιν, ἀληθη ταῦτά ἐστιν" ὁπόταν δὲ 

θεαὶ καὶ καθ) αὑτοὺς ποιῶσι , τότε δὴ καὶ σφάλλονται 

α9δὶ ς οπής ο ο Ανν τῃ 
τοῦ νόµου τῶν Μοιρῶν » ο0όΞ ὕπερ το λίνον. 

ο... 5] Εν ε 
ἀφῶσιν αὐτοὺς αἳ 

. / ιά Ν / 

χαὶ ὑπεναντία τοῖς πρότερον διεξίασι: καὶ ξυγγνώμη, 

ε 
εἰ ἄνθρωποι ὄντες ἀγνοσῦσι τἀληθὲς ἀπελθ

όντος ἐκείνου» 

ὃ τέως παρὸν ἐρραψῴδει δι αὐτῶν. 

ΚΥΝ. Ἀλλὰ τοῦτο μὲν οὕτω φήσοµεν. Ἔτι δὲ 

κἀχεϊνό µοι ἀπόκριναι" σὺ τρεῖς αἵ Μοῖραί εἴσι, Νλωθὸ 
ΔΝ / ..) 

καὶ Λάχεσις καὶ τροπος: 

7ΖΕΥΣ. Πάνυ μὲν οὐν. 

3. ΚΥΝ. Ἡ Εἰμαρμένη τοίνυν καὶ ἡ Ἑύγη --- πολυ- 

4 ΔΝ / Λ 3 4 /. μα 3 { 

θρύλητοι γὰρ πάνυ καὶ αὐται ----. τῖνες ποτ εἰσὶ καὶ τί 

λύναται αὐτῶν ἑκατέρα» πότερον τὰ ἴσα ταῖς Μοίραις 

τι καὶ ὑπὲρ ἐκείνας; ἀκούω γοῦν ἁπάντων λεγόντων, 
λ λ 5 / Δ ς / σν / 

καὶ μιηδὲν εἶναι Τύγης και Ἠϊμαρμένης δυνατώτερον. 

ΤΕΥΣ. Οὓ θέμις ἅπαντά σε εἰδέναι, ὦ Κυνίσχε. 
/ κας νν ο ἰὸ ατ µ νο 

Τίένος ὃ᾽ οῦν ἕνεκα Ἠρώτησάς ποτε το περι τὸν Μοι- 

ὢνς 

4. ΚΥΝ. ν πρότερόν μοι, ὦ 2εὔ, χἀχεϊνο εἴπης» 
ο κά 3. / .- ος 

εἰ καὶ ὑμῶν αὗται ἄρχουσι καὶ ἀνάγκη ὑμῖν ἠρτῆσθαι 

Απὸ τοῦ λίνου αὐτῶν. 

7ΕΥΣ. Ἀνάγκη, ὦ Κυνίσχε. 

σας; 
ΚΥΝ. Ἀνεμνήσθην ἐκείνων τῶν ὍὉμήρου ἐπῶν, ἃ 

ἠν «ή! μαι 1 

ὦ δω. ο .ω / ω ο ο ο 

πεποίησα. αὐτῷ ἐν τῃ ἐκκλησία τῶν θεῶν δημ.ηγορῶν, 
ῃ /’ ελ ον ο .ω 

πότε ἠπείλεις αὐτοῖς ὡς ἀπὸ σειρᾶς τινος γρυσης 

ἀναρτησόμενος τὰ πάντα" ἔφησθα γὰρ αὐτὸς μὲν τὴν 

σειρὰν χαθήσειν ἐξ οὐρανοῦ, τοὺς θεοὺς δὲ ἅμα πάντας, 

εἰ βούλοιντο, ἐκκρεμαμένους κατασπᾶν βιάσεσθαι, οὐ 
Ν / αν ῷ / 2θελίή δί 

μὴν κατασπάσειν γε, σὲ δὲ, ὑπόταν εὐελήσης» ῥᾳδίως 

ἅπαντας 

αὐτῇ κεν γαίη ἐρύσαι αὐτῃ τε θαλάσση. ' 

Τότε μὲν δὴ θαυμάσιος ἐδόχεις µοι τὴν βίαν χαὶ ὑπέ- 

φριττον μεταξὺ ἀκούων τῶν ἐπῶν" νῶν δὲ αὐτόν σε ἤδη 

ὁρῦ μετὰ τῆς σειρᾶς χαὶ τῶν ἀπειλῶν ἀπὸ λεπτοῦ νή- 
. ο | 

µατος, ὡς φὴς, κρεµάµενον. Δοχει γοῦν µοι δικαιο- 

ἂν ᾗ Κλωθὰ / ε κ, λαο 

τερον ἂν ἡ Κλωθὼ µεγαλαυχήσασθαι, ὡς καὶ σε αυτόν 
5 : ας ας 
ἀνασπαστὸν αἰωροῦσα ἐκ τοῦ ἀτράχτου καθάπερ οἳ 
νε. ω : 
ἁλιεῖς ἐκ τοῦ καλάµου τὰ ὀψάρια. 

ΧΙΙ. ΖΤΕΥΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ. 2---4- 

{ νοτα οἷπί 410 46 Ἐαΐο οι 46 Ῥατοῖς ΠΠί εεοϊπθναΠί, ον αι 

ἀαδίῖας σἱοι]αιἳ Ρο556 ΟΙοί]ιο, αἱ απ; ἵρευπη [6 4ποφιέ ΡΕΗ: 

(1, οὐ7 - 050) 

ΠΟΠ Ῥο556 4πάΡΟπππ(ο ΠΙ παξορη{ῖ ππ]οπ]αιθ Πεν οί. 

ΠΡ. ΟπΙΠΙΠΟ Υθγᾶ Ἠῶδο : ηθαπθ οπίπα (πἱσσηαπη εδ φοᾶ 

ποῃ Ῥαπουρ ονάιπονί : 5ο (πο ΠπΙ(ο Πιηί, ΙΙοΓαΠ Υεί- 

καΐα [μςο., Ἱπᾶς αὖ Ππ](ῖο 5{αξἴπι ἀθογείαπα αροηί οχΙαπη, πθο 

{α5 οδί αΠίοι Πεγῖ. 

ο, ΟΥΝ. Ἐνρο α παπι Ἰάθπα Ί]α Ἡοπιθγιις 1η αἰία ροσπ]ᾶ([ἶ5 

ρατίο αἲί, 

Νο αργα [αίαπα 5αβεας Ῥ]α{ομία {οπηρ]α. 

αἱ Ἰήςορ φἰπιί]ία, {οίῖο5 παιηρο ἀθ]ίτανο απη ἀἰσενης 2 

ΠΡ. 5απθ.  δἱ6 οηῖπα πἰμΙΙ απἰε(παα Πἱ, Ῥτα{εῦ 1ΕβΟΠ1, 

Ίπηυαπη, Ῥατσαγαπα πθ(μ6 Ργωΐου Ἠ]πᾶ βἰαπῃ. Ἀεπιρο αασ 

Μιςαγαπη αΏ]αία οαηηί Ροεία, ο γεγα 5υπί : 4101 γετο 

ἀεδομί α ἄοαδις, Ρτο 56 [ποϊπηί Υθιδς, πο ΠΙΠΙΡΠΗΙ [α]- 

Ἰωπίπτ,. οί εοπίναία, ροηῖρας. Πλί5 πανναμί. Αἰαπε 1σηο- 

ςεοπ η ἱρεῖς οδί,, οἱ, οπηίπος 4ΠΙΠΑ 5ΗΠ{, ΥΟΡΗΠΗ 1σηογαΠί, 

ἀϊφοράσιίο ἴ]ο ᾳοᾶ, παπα απ ΡΓῶ5εης ενα!, Ρεῦ Ίρ5σς ΠΙΗ- 

ἀθραί οαγη]πᾶ. 

ΟΥΝ. Πος 1ο δἷο ἀἴσριπας. {απ Υουο 1 4πο(μθ 

πηϊλιί Γο5ρομᾶθ : ΠΟΗΠΕ {πος 5υπί Ρα1ζα0, ΟΙοί]νο, Τνασμεςῖς, 

εί ΑίΤΟΡΟΣ2 

10Ρ. Ποοίο. 

3, ΟΥΝ. Ἐαίαπη οιϱο αἱ Εοτίπᾶ (ΠΠ) ία θΠΙΠΙ ἰδία 

απο μθ ποπηίηα) απο δυηί, απ απῖᾶ ρος5υηί 5ἱησ] 2 αἴΓΕΠη
 

ὤφπα]επα Ῥαγοῖς Ροίεδία{θΠη Ἰαβεηέ, 0η αα]ά οαπα 5αρΓα 

Ίϊας να]οπί 5 απᾶῖο εογέο ἀἴσθγο απ Υου5ο5, ΠΠ] ο55ε οι Τα 

οἳ Ἔαΐο ροίοηίᾳς. 

ΠΡ. Έας αι εδ, ΟΥπίςοθ, 5οἵτε {6 οπηηία. Οπ]ας γετο 

(απάσπι τοὶ εαασα Ἰπίοιτοβαδί 46 Ραι0ἶ5 2 

4. ΟΥΝ. 5ἱ ας Ἠ]ια πηνὶ χεις, πηρίίος, νοβίδηθ 

εἰίαια Ί]]ο Ἱπαρογοπί, οοραπηϊπί(πε Υο5 αὖ Π]ουΙὴ ΠΙΟ Ρεπά6- 

Τ. 

Π0Ρ. Οοσίπας, ΟΥπίς0θ. Οπῖά νογο αἰ5ίδήρ 

ΟΥΝ. Πεεονᾶαβας Πλογαπ Ηοπιο ΥΘΥΣΗΗ 41ος 40 60 

Ἰπασσιῖς ἵπ. σοπΟΙΟΠΘ 4θογΙΠΙ Ῥνοπποῖα!ς, αρ πήπαμαιϊς 

Τίς (6 απγθα απαάαπα οαἴεπᾶ οπιπῖα 5α5ροηδΙΓΠ. Ὠίοερας 

οπίμα Π]απι {6 εἈίομᾶ(η ε6ο ἀθηλῖςδΙτΗΠι, 4905 Υ6Υ0 ΟΠΠΠΕΣ, 

αἱ νο]ηί, 5ἴπια] αὖ Π]α 515ΡΕΠΡΟ5 νὶ {ο ἀαίνα]θγο οοπαΓΗΓ08 

πιηίπιθ Υογο 6556 ἀθίγασίιγο5; αἱ {6 5ἱ γο]!ς, [αο1]ς ΠΠΙΝΕΓΦΟΝ. 

ἔρσα ουσ ευτα {γασίαζαπαν Ίρεοσιο Ρτνο[απάο, 

Ἔιπο φπἱᾶσην ἰρίίαν. αἁπηῖν αρ] ποά απαζαπη. υὶ γἱάεραγε 

να αἴίας., 5υΡ]ιου ε5οθρᾶμηα μέ Υειδα5 ἴδίο5 απΙΙΠΙ α4ΗΘΗ1 : 

πιοᾶο νογο {ρδπη ἴ6 Ίαπλ ΥΙά60 πᾶ 610) οαίοπα Π]α ϱἱ πα] 

πῖς α ἴοπιί Πο, αἱ αἴδ, 5Η5ΡΕΗΡΙΗ). γ]άσίαν 6σο Πή 

«αίμα ἂς εοἶο 5ιια Πριοί, πέ Ρἱσεαίουες 4ε αγιπάἴπε ρἰδείσα- 

105. 



{Π,, 60ο - 6ὐ5) 

ΜΠΟΥΣ. 

ἐρωτήματα. 
ΚΥΝ. Ἐκεῖνο, ὦ Ζεῦ: καὶ πρὸς τῶν Μοιρῶν καὶ 

τῆς Εἰμαρμένης μὴ τραχέως μηδὲ πρὸς ὁ 

μου τἀληθῆ μετὰ παρρησίας λέγοντος. οτ Ἄρ οὕτως 

ἔχε ει ταῦτα καὶ πάντων αἵ οϊραυ: χκρατοῦσι καὶ οὐδὲν 

κ ο Δ Ν 

Οὐκ οἳδ) ὅ τι σοι βούλεται ταυτὶ τὰ 

ὀρηὴν ἀκούσης ή 

ο... 
ἂν ὑπ οὐδενὸς ἀλλαγείη τῶν ἅπαξ δοξάντων αὖτ αἲςν 

τίνος ἕνεχα ὑμῖν οἵ ἄνθρωποι θύομεν χαὶ ἑκατόμθας 

προσάγοµεν εὐχόμενοι γενέσθαι ἡμῖν 
: οὐχ ὅ τι ἂν ἀπολαύσαιμεν τῆς ἐπιμε-- 

λείας ταύτης, εἰ μήτε τῶν φαύλων ἅπ τροπὰς εὗοξ 

ἐκ τῶν εὐχῶν µήτε ἀγαθοῦ τινος θεοσδό- 

πα ος 
παρ ὑμῶν τᾶ- 

ας ος 
δυνατὸν ἡμῖν 

του ἐπιτυχεῖν. 
. ο ΔΝ Δ .ω 3 / ῃ 

6. ΖΕΥΣ. Οἶδα ὄθενσοι τὰ κομψὰ ταῦτα ἐρωτήματα 
ας : τος 

ἐστι, παρὰ τῶν χαταράτων σοφιστῶν, οἳ μηδὲ προνοεῖν 
ον Γι 

ἡμᾶς τῶν ἀνθρώπων φασίν' ἐχεῖνοι γοῦν τὰ τοιαῦταέρω- 

ὑπ) ἆσ δεί » ἄποτ τρέ έποντες καὶ τοὺς ἄλλους 

καὶ εὔγεσθαι ὥς εἴκατον ὃν: ἡμᾶς ος οὔτ' "Επι .ξ 

τῶν πρα στομένων παρ᾽ ὅ 

τὰ ἐν τῇ γη 

τοιαῦτα ὃ διεξιόντες. 

ΚΥΝ. 

ο 

ψ 
τρακτον, Οὐ μὰ τὸν τῆς Κλωθοῦς ὠ 

ρω / 3 

25ῦ., οὐγ ὑπ ἐκείνων ἀναπεισθεὶς ταῦτά σε ἠρώτησα, 
ρ Ε 5 5 σα ςϱ ς τν Ἔ αν. 

ὃ δὲ λόγος αὐτὸς οὖκ οἵδ ὅπως ἡμῖν προϊὼν ἐς τοῦτ 
λ ΄ τ ο) 39 

ἀπέθη, περιττὰς εἶναι τὰς θυσίας. Άὖθις δ᾽, εἰ δο- 
. Ε 

ὀχνήσης ἄπο- χεῖ, διὰ βραχέων ἐρήσομαί σε, σὺ δὲ μὴ 
κρίνασθαι, καὶ ὅπως τι 

ΖΕΥΣ. Ἐρώτα,ε 
7. ΚΥΝ. Πάντα φὶς 

2ΕΥΣ. Φημὶ γάρ. 

ΚΥΝ. Ὑμῖν δὲ δυνατὸν ἀλλάττειν ταῦτα χαὶ 

χλώθειν: 

ΖΕΥΣ. Οὐδαμῶς. 

ΚΥΝ. Βούλει οὖν ἐπαγαγὼ χαὶ τὸ 

ὅἥλον, κἂν μὴ εἴπω αὐτό; 

ΖΕΥΣ. Άὖλον μέν. Οἱ 
ἕνεκα θύουσιν ἀντίδοσίν τινα ποιούμενοι 

ὠνούμενοι τἀγαθὰ παρ ἡμῶν, ἀλλὰ τιμῶντες ἄλλως τ 

βέλτιον. 

ΚΥΝ. Ἱκανὸν τῶτο, εἰ καὶ 

σίμῳ γίγνεσθαι εν νο εὐγνωμοσύνη ὃ 

ἀνθρώπων. τιμώντων τὸ βέλτιον. 

σοφιστῶν ἐκξίνων παρ, δρετ' 

φὺς τοὺς θεοὺς, καὶ 

8 τῶν ρος γέγνε ο ος. 

ἄνα-- 

Καίτοι εἴ τις τῶν 

ἄν σε καθ ὅ τι βελτίους 
ῳ µε 

ταῦτα ὁμοδούλους τῶν ἀνθρώπων 

ὄντας χαὶ ὑπὸ ταῖς αὐταῖς δεσποῖναις ταῖς Μοΐραις τατ- 

τοµένους. Οὐ γὰρ ἀποχρήσ ει 
τς ΡΝΑΗ 

ναι, ὃς δὲ αὖ 

ες. τα / Ξ 
αὐτοῖς το ἀθανάτους εἰ- 

αμεί ένους ο ἐπεὶ ο ε εἰ αὸ 

τὸ ου. χαὶ 

ακρῷ τῷ λίνῳ στρεφο- 

-. τ- ς -- 
.ΖΕΥΣ. Ἀλλ ὁ Κυνίσκε» τὸ ἀῑδιον τοῦτο καὶ 

πει μάς εὔδαιμον ἡμῖν ἐστι καὶ ἐν ἅπασιν ἄγαθοις ἡμεῖ 

ιουμαν. 

ον 

ΧΙΙ. ΣΠΡΙΤΕΠπ αΟΝΕὉ"ΤΑΤΤΟς. 6 ---. 469 

5. 40Ρ. Νεςεῖο απῖά Ίνα 5Πῖ (πα. ᾳπαςςίῖοπες γε]πῖ. 

ΟΥΝ. Παπά, αρίίευ: εί Ῥετ ερο {6 Ῥατοαᾶς εί Εαΐππι οἳἩ- 

ΞεΟΙΟ, Ἡ6 ἄ5ρεγθ πεγε Ἱταεπηάς αμάίας πῃθ, ασ γετα 

«υπ, οσπι Πάμεῖα ἀῑοοηίοπι. 5ἱ οηῖπι ἴίαίξε Παβεπί Ί]]α, οί 

οπηηῖα ἵη Ῥαγοαγαπι ροϊοςίαἴα 5υΠί, πδ(πο ᾳπἰζ(παπα 6ογΙπε, 

απ 5ειπε] Η1ἱς Ρ]αεπετε, α 4πο(παπα Ρογο πππίατί Ροΐοςί : 

επ]ησπαπα τεῖ σταίῖα τοῖς ςαογῖβεαπιις Ποπηίπες, οἱ Ίδυα- 

οηιβας αἀπιογεπας, Ρτεζαπίες αἱ πορίς εοπ{ησαΠί α- γουῖς 

Ῥοπα»2 Χθπιε οηίπι ίάρο, απῖά Ῥομί αἆ πος αὖ Π]ο ο] το- 

ἀεαξ, 5 πεσιε πΙα]οταπι ἀθρπ]δίοπες Ἱηγοπίγο πορῖς Ποοί 

Ῥνδοίρας, πειε Ώοπαπα σπἱάσπαπα ἀῑγίπο ΠηΙΠογα παΠοϊςε. 

0. 40Ρ. Νογί ππἆθ Παβεας ατση(ας Π]ας Ἱπ[ογτοσαβίοπεςς 

 5ορη!ςεῖς Π]ς ςαορττίπηῖς, απῖ οἴῖαπι ρτογίάθτε πος Ποπῖ- 

πίρης πεσαηί. ΤΙ οπῖτα Ῥτο Ἱπρίείαίο ἰαῖα απαταῃί, εί 

8Πο5 ᾳποσπε, πε 5αετίβσατε γε[ῖηί απἲ ργοσατῖ, ἀεμοτίαηίας, 

ἵαπαπαπα ΓΓηδίτα 5ἰῖ : Πο θΠἵπῃ ΠεΠιθ ΟΠΤΑΠΙ σΘΓΕΓΟ ΘΟΓΙΠΙ 

απ αριά γος αβαπίησ, πθ(πε οπΙΠΙΠΟ Ῥο55ε απεππαπα αἲ 

τος [ειτεςίτες. ὙετΗπι ποπ ἵππραπε 5ο απ[ογθηί α[α5ηοςί 

ἀἱδριίαίῖοπες. 

᾿ΟΥΝ. Χοπ Ρτο[εοίο, Ρετ Παπ ΟἸοίμας (πδαπα, σαρίίες, 

ποη αμ Π]ς Ἱπάποίας Ιδία ἰε Ιπίιτοσανί : 5οᾷ Ίρ5α πορίοι 

ΒΕΓΠΊΠΟ ἨΟΠ Ἠαῦεο ἀἴεετα αποπιοάο Ῥτοστοςδης Ἠπο ποὺῖς 

εγαξεΓ!, 5αρεγγᾶζαπεα 6.56 5αεγ]βοῖα. ἨθΘΓΙΠΙ αΠίΘηΙ, 5ἳ 

γἰἀείας, ραμοῖς {ε τοσαβο : ἔα τεγο τεςροπάογα πε σταγετῖς, οξ 

[ας πί τεςροπᾶθας Πγπηῖας. ι 

15Ρ. Ῥοςα, 5ἳ 5αἲῖς ΗΡΙ ο{Η ο5ί αἆ εἷς ἀε[Ιταπά ση. 

7. ΟΥΝ. Οπιπῖα αἲς α Ῥατεῖς Πετί» 

1ΌΡ. Χεπιρε. 

ΟΥΝ. Τη τεσίτα απίεπι ροίεςίαίο εςί πηπίατε ἰξία εἰ τείτα- 

οἴατορ 

10Ρ. Νεππααιαπη. 

ΟΥΝ. Υἱ5 ἱπίατ Ἱπάπεαπα αποά 5εππίαςς αἩ ππαπ](οςίαπι 

14 οδε, οίῖαπα 5ἵ ΠΟΠ ἀἴκετο» 

45Ρ. Μαπιεδίαπι τὰ απἰάεπα. Ὑεταππίαπχεῃ απῖ εαστβεαη!, 

πο. ἴαπι Ἱπάϊσεπίῖα εαηξδα ςαστίβοαηί, τοππιπθΓαοΠεΠα 

απαπάαπα [αοϊεπίες εί απαςῖ επἹεπίες α ποβῖς Ῥοπα, απαπι 

αλοφπίπ Ἱοπογς ργωςίαπίῖογεπα παίαταπι αΠιοϊαπί. 

ΟΥΝ. Φαΐῖς οἴῖαια Ίου αςί, 5 ία ἆποᾳπο ἀῑεῖς, πα]]ας 

αΠΗ(α 5 οααδα Πετῖ 5αορίΠεῖα, 5εά Ἠοπ]σηϊίαία ᾳπαᾶᾶτη Ἰπο- 

ΠπΙΙΠΙΠΗ, ἨΟΠοΓε ργα5ίαπ{ἴογεπα παίυταπα α[ΠοϊοηΠαπα. Οαη- 

σπα. 5ἳ απἵς 5ορΗΙξίαταπα Π]ογαπα αἀοδςεί, Γοτίαςςο {6 ἵη- 

ἱεγγοσατεί, 4Παπαπα το Ῥγαδίαγε ἀῑσας ἆἄθος, Ἱάᾳπο παπι 

Ἰοππίπαπα 5]Πί οοηςουν!, Πδάσια ἀοπηίπαβας Ρατοῖς 5αΏ]θείῖ. 

Ἀθπιο επῖπα, αποά Ἱπηπποτία]ες 5πΠί, Ίου Ἡς εαΠεεση!, πε 

46ο ππε[ῖογες πἰάσαπίατ : (παπάοσπϊάσπι πηπ]ίο Ἠος ος ἀε- 

{δγίας; αΏῖ Π]ος, 5ἱ πμ] α[αά, αἲ εετία πιους ἵπ Ποτίαίειι 

αδκογίί; τοῖς απίθι; 1Π ΙπβπΙίαπη τος οχ1Ε, εί Φίετπα 5εττίέας 

οσἴίας, (πα Ίοησο 1ο Π]ο {ογαπεαίαγ. 

8. ΠΡ. Υεταπι, ΟγΠίςεε, ἴρδα Π]α αίεγηϊίας οἱ Ἱπῃηϊίας 

πορῖς οδί Ῥεαβίαίο ρίοπα, αίαπε ἵπ Ῥοπῖς οπηπίθας γἰτίπηας. 



ἀτο ΧΙ. ΖΕΥΣ 

ΚΥΝ. 
τα ὑμῖν τὸ πρᾶγμα καὶ πολλὴ ταραχὴ ἔνεστι" σὺ μὲν 

Ὑὰρ εὐδαίμων, βασιλεὺς γὰρ εἰ καὶ δύνασαι ἀνασπᾶν 

τὴν γην χαι τὴν θάλατταν ὥσπερ ἴμονιὰν καθείς. ὃ 

ναισ τος δὲ γωλός ἐστι χαὶ βάναυσός τις καὶ 1 πυρίτης 

τὴν τέχνην' ὅ Προμηθεὺ ὺς δὲ καὶ ἀνεσκολοπίσθη ποτέ. 

τί ἂν λέγοιμι πεδήτην ἔτι ἐν τῷ 

Οὐχ ἅπαντες» ῶ η ἀλλὰ ὃ διώρισται χα) 

Τὸν γὰρ πατέρα σου 

Γαρτάρ ᾧ ὄντας Καὶ ἐ 

μοι χαὶ δουλεύειν ἑνίς 

αμέ 

πα ερὰ τῷ Ἀδωήτῳ 
αι 

τ κνυ εὐδαίμονα ΟΟΧΕ 

ο ο ’ 

ἂν δὲ ὑμᾶς φασι χαὶ τιτρὠσχε- 
- ’ ο 

τε παρὰ τοῖς ἀνθρώποις, ὥσπερ 
ο / Δ 

(δελφὸν παρὰ τῷ Λαομέδοντι καὶ 
ακη 2 β 

ν Ἀπόλλω. ἸΤΓαῦτα δέ 
ΥΣ »/ « .ω ς / : εν ἑοίκασιν ὑμῶν οἵ μεν τινες 

ει καὶ τὸν σὺν ἆ 

το 

Π 

εὐτυγεῖς τε καὶ εὔμοιροι εἶναι, οἵ δ' ἔωπαλιν' ἐῶ γὰρ 
λέγειν, ὅτι καὶ ληστεύεσθε ὦ ὥσπερ ἡμεϊς καὶπερισυλᾶσθε 

ὑπὸ τῶν ἱεροσύλων καὶ ἐκ πλουσιωτάτων πενέστατοι ἐν 
παρε εἴ Ἰθχρε εσθε" πολλοὶ δὲ καὶ κατεχωνε εύθησαν δη 
χρυσοῖ ἢ ἀργυροϊ ὄντες. οἷς τοῦτο εἵμαρτο δηλαδή. 

9. ΖΕΥΣ. “Ορᾶς: ταῦτ᾽ ἤδη ῥθριστικὰ, ὦ Κυνί- 

σχε, φής: καί σοί ποτε | µεταμελήσει αὐτῶν. 
ΚΥΝ. Φείδου» ῶ το, τῶν ἀπειλῶν εἰδὼς οὖδ δέν µε 

πεισόμενον ὅ τι μὴ καὶ τῇ Μοίρα πρὸ σοῦ ἔδοξεν" πα 

οὐδ) αὐτοὺς ἐχείνους ὁρῶ τοὺς Ἱεροσύλους χολαζοµένους 

ἅπαντας, αλλ. οἵ γε πλεῖστοι θιαφεύγουσιν ὑμᾶς. οὐ 

γὰρ εἴωαρτο, οἴμαι, ἁλῶναι αὐτούς. 
ΖΕΥΣ . Οὐκ ἔλεγον, ὁ ὡς ἄρ᾽ ἐχείνων τις εἶ τῶν ἄναι- 

ρούντων τὴν πρόνοιαν τῷ λόγῳ; 
ΚΥΝ. Παάνυ, ὦ πο. : δέδιας αὐτοὺς, οὐκ οἶδα ὅτου 

ἕνεχα": πάντα γοῦν ὅπι τόσα ἂν εἴπω, ὑποπτεύεις ἐχείνων 

παιδεύµατα είναι. 
ο 9 ἈἊ 

10. Ἐγὼ δὲ -- παρὰ τίνος γὰρ ἂν ἄλλου τἀληθὲς ἢ 

παρὰ σοῦ µάθοιµι; ---Ἠθέως δ’ ἂν καὶ τοῦτο ἐροίμην σε, 
να / : ον ἡ ῃ ει να. Άι 

τίς .ἡ Ἡρόνοια ὑμῖν αὕτη ἐστὶ, Μοῖρά τις ἢ χαὶ ὑπὲρ 

ταύτην θεὺς ὥσπερ ἄρχουσα καὶ αὐτῶν ἐκείνων; 

ΖΕΥΣ. δη σοι καὶ πρότερον ἔφην οὐ θεμιτὸν 
εἶναι πάντα σε εἰδέναι. Σὺ δ᾽ ἕν τι ἐν ἀρχῃ ἐρωτήσειν 

φήσας οὐ παύη τοσαῦτα τ πρός | με λεπτολογού ύμενος" χαὶ 

ὁρῶ ὅτι σοι τὸ χεφάλαιόν ἐ ἐστι τοῦ λόγου, ἐπιδεῖξαι οὗ-- 

δενὸς ἡμᾶς προνοοῦντας τῶν ἀνθρωπίνων. 

ΚΥΝ. Οὐκ ἐμὸν τοῦτο, ἀλλὰ σὺ μικρὸν ἔμπροσθεν 

ἔφησθα τὰς Μοίρας εἶναι τὰς ἅπαντα ἐπιτελούσας, 

Εχτὸς εἰ μὴ µεταμέλει σοι ἐκείνων καὶ µετατίθεσαι αὖ- 

θις τὰ εἰρημένα καὶ ἀμφισθητεῖτε τῆς ἐπιμελείας πα- 

ρωσάμενοι τὴν Εἰμαρμένην. 
11. ΖΕΥΣ. Οὐδαμῶς, ἀλλ ἡ Μοῖρα δι ἡμῶν 

ἕχαστα ἐπιτελεῖ. 

ΚΥΝ. «Μανθάνω" ὑπηρέται καὶ διάκονοί τινες τῶν 
Μριρῶν εἶναί φατε. Πλὸν ἀλλὰ καὶ οὕτως ἐκεῖναι ἂν 

εἶεν αἵ προνοοῦσαι, ὑμεῖς δὲ ὥσπερ σχεύη τινὰ χαὶ ἐρ- 
ιετά ἐστε αὐτῶν. 
ος  Πῶς λέγεις; 

ΚΥΝ. "Ὥσπερ, οἵμαι, καὶ τὸ σχέπαρνον τῷ τέχτονι 
ων Π τὸ τοπ αν. σα ὅ- ω τρυπι . ανον συνεργεῖ | αξν τι πρὸς τὴν τέχνην, οὔ- 

δεὶς δ᾽ ἂν εἴπ οι ὃς ταῦτα ὁ τεχνίτης ἐστὶν, οὐδ ἡ ναὺς ς ὦ 
ΕΡΥΟν τον σκετς τάρνου ἢ του τρυπάνου, ἀλλὰ α τοῦ ναυπη γοῦ: 

ΕΛΕΙΓΧΟΜΕΝΟΣ. 

τα(ιο εδί, οἱ πημ]ία Ίπεδί οοΠ/[α5ίο. 

9---τ1. (Π., ὧς. σε) 

ΟΥΝ. Νοη ΟΠΠΕΣ, παρ]ίος, 5εὰ ἀἴνοιδα εἴῖαπι αριιᾶ Υος 

Ναπι ἴα (π]άεμα Ὀεαίας, 

απῖ τεχ 5ἱ5, 6ἱ Ροβ5ί5 {δγγαπα Ο1π1 πιατί αἰίταμενο γε]! ρ{εα]ῖ 

μπα ἀεηιῖςςο : αἱ Ὑπ]εαπας εἰαπάι5 ε5ί, 5εἰα]ατίας ορ][ον 

οἱ ΓαΗβίποξας: Ῥτοπιεί]ει5 δίἴαπῃ ἵη αἰίο α/ῆχας αποπάαπι. 

Ὢο ραΐτο οπῖπι {πο απῖά ἀῑσαπα, απ] 5ἷς οοπιρεζίας αὐ μας 

Ἰπ Ῥατίατο» Αἴπηί απίθιη τος απ]ατε εἰῖαπα, εἰ γ]πετατϊ, οἱ 

εογνΠαίρηα 5ουνἰτο Ιπίογά Πα αριιά ΠοΠΊΙΠος, π{ ποπηρο ΓΓαίγειι 

{παπα Ταοππεάοπϊ, εἰ Δάπιείο ΑΡροῄπεπι. Ἰδία απ]άειι 

ηοἨ τα]άο πι νιάσηίητ Ῥεαία : 56 τογϊκϊπι]α Ἰΐπο εδ 

αποδάαπα. γεςίτήπα [ογίππαίος αἱ Γε]εος ο.5ε; αἰος απίθΠῃ 

οοπίτα.. ΟπΙΠο ἀϊσετο αποᾶ οἴῖαπι ἵπ Ἰαΐτοπες Ιποῖα]εῖς 

5ἶοπί πο5, αἱ 5ροµαπηϊπί α 5ασγηορίς, εἰ ος ἀΙςειπιϊς Ῥαι- 

Ρεντη! {επροτῖς πιοπιθπίο Πῖ5 : πππ]Η αἀθο Ίαπ1. οοπΠα(ί 

δππ{, απγοῖ (ΠΠ 6ς5εηί το] αγσεηίο: απῖθας πεπηρο 14 1ρ51Π1 

{αἰο ἀεοτδίαπα Γαθγα. 

9. 10Ρ. Υἱάεῃ) 5 Ιδία ]απι, 0γΠῖςσε, οοπίππηθ]ίοξα 5αηΐ 0 

ἀῑσῖ5 : αἴπαο οί Γογίε (ππα {6 Π]ογαπα ρα ηΙ πε. 

ΟΥΝ. Ῥατος παπὶς, φαρίΐος, ππῃ δεῖας ΠΠ] πή 6γε- 

{πταπι σποά ποπ Ῥατος απίο {6 γίσαπι Γαοηί : απαπάοσ]- 

ἆσππ πας ἴρ5ο51]]ος ν]άθο 5ασγ]εσος ρυπ]γῖ οΠΊΠΕΣ 5οὐ ρΊειε 

νο εΏασίαπέ : πηθαπε επῖπα, Ραΐο, εαρί Ἠ]ος ἵω [αἲῖς ε5ί. 

ΠΌῬ. Νοππο ργοαϊνῖ Π]ογαπι {ο ἆθ στεσε ε-ςο, απἵ [οἱ 

Ἰαη{ ἀἱκδραίαπᾶο τον εη[ἴαηα 5 

ΟΥΝ. Υεμεπιεπίευ 195, δαρίΐας, πιείαῖς, πεξοῖο απα ὧε 

εαυδα : σποαπησιθ θοΡΙῃ 65ο ἀῑεο, ἹΠογαπα Ῥηίας ο ἀῑδεῖ- 

ΡΙίπα 6556. 

10. Ἐσο τετο (α αποπᾶπΙ οΠἵπῃ ο ΥΕΓΙΠΙ απαπι ἃ {α 

ἀἴκοαπι 5) Ἠεπίος Π]αά «αοαπε {ε Ιη{ογγοσαγεΓίπα, 4Π{ΘΠΔΠΙ 

Ί]α νορῖς εἴέ Ρτονἱάθηίία, Ῥατοαγαπηπο ππα, 4Π 11411 ΠΙΟΣ 

1η] ἆοα, αἱ 115 1ρ5ῖς {απσπαπα Ἱπρεγαης» 

ΠΌΡ. ὅαπι απία ΗΡΙ ἀῑπι οᾳυἱάσπα, ΠΟΠ [ᾳ5 6556 5εἴγο {6 

οπηπία. Αἲ ία απῖ ρηποῖρίο ππαπα αΙἁἆαπη {6 Ιπίουγοραί- 

ΤΗΠΗ ἀἰχεγας, ποπ ἀοσίπὶς πηπαίας τη Ηῖ πησας ο[αςπιοᾶϊ οἳ- 

Ῥ]αίεταιο : 6ἱ γἰάδο οαριί ΠΡΙ ἀἹπραίαοηίς Ίου 8.5α, αέ 

οδίεπάας πη]]άτη Πο5 ΤΕΓΙΠΙ ἨΠΙαπαΡΙΠΗ ΟΗΓΑΠΙ ἄσεγθ. 

ΟΥΝ. Νοἢ ΠΙΘΙΙΑ ος οί; 56 ία απο απίο ἀἴοθβας, 

Ῥαΐζαςδ ο.ςθ ασ Ῥεγήοίαηί οππία : Πηϊςί [οτί ρωπ]{οί {6 

Ἠἠ]ογαπα, εἰ ἀῑοία ἴ]α ἵπα τοἰτασίας, ἀἰσεερίαπαρας γουῖς 46 

ουτα ΤθγαΠ οἱ ΕαἴπΠῃ αΏ θα τερεΠεπ ρα. 

1. 4ΌΡ. ΝεπιᾶαΙαΠα : 5εᾶ Ρε πος Εαΐηπα οπυπ]α Ρεί- 

Ρείταί. 

ΟΥΝ. Ῥοταῖρίο : πηηϊςίτος οἱ {απηπ]ος αποδζαΠα ῬακζΘΓΙΠΗ 

γο5 6556 ἀῑοΙῖδ. Ὑεγιπιίαπιθη 5ἷο ποσο Π]α, Γαποτῖπί απ. 

Ῥτογίάεηίς τος απ{επι γε]α{ Ταδα αυ ἆαπι Παναπα οἱ Ἱπ- 

ίταπ]εηία θδ[1ς. 

1ΌΡ. Ουπ]ᾷ ας» 

ΟΥΝ. Ῥαΐο απεπιαάπιοάα 5εευγῖς Γ[αῦγο αἱ {ογεῦγα 60η: 

Γογαπί Ί]]α απἰάσπα ααπ]ά αᾱ ατίεπα, ΠΘΙΠΟ Ὑθγο Ίος ο5ξὲ 

ἀἰχενῖί αγβορηαΣ πθ(πε παγῖς ορις οδί 5οουσῖς απἲ {ργθβας. 

φεὰ παμρεαί : εαάεπα Ταίἴοπα, αοᾶᾷ ατομΙιοοίαίς Ἠαπο Ών»- 

Ελ ----- 



{11 οἳσ -- ϱδ7) 
ς 

ἀνάλογον τοίνυν Ἡ μὲν ναυπηγουμένη ἕκαστ α ᾗ Ἑἶμαρ: 

µένη ἐστὶν, ὑμεῖςὶ δὲ ᾶρα τρύπανα χαὶ σχε ἐπαρνά ἐ ἐστε τῶν 

Μοιρῶν. καὶ, ὥς ἔοικεν, οἵ ἄνθρωποι δέον αι Ἑϊμαρμένῃ 

θύειν καὶ παρ᾽ ἐχείνης αἴτειν τἀγαθὰ, οἵ ὃ) ἐφ᾽ ὑμᾶς ἴασι 
ο. 

προσύδοις χαὶ θυσίαις Ἱεραίροντες" οἳ δ οὐδὲ τὴν 

τιμῶντες ἂν ἐς δέον αὐτὸ ἔπραττον" οὐ γὰρ 

αὐ ο ας ἔτι ταῖς Μοΐραις ἄλλά- 

ἀρχῆς δοξάντων περὶ 

σα 

μαρμένην 
οἶμαι δυνατον εἶναι οὐδὲ 

-- τι χαὶ µετατρέψαι τῶν ἐξ 

ἑκάστου" ἡ γοῦν Ἄτροπος οὐκ ἀνάσχοιτ᾽ ἂν, εἴ τις ἐς τὸ 

ἐναντίον στρέψειε τὸν ἄτρακτον ἀναλύων τῆς Κλωθοῦς 

τὸ ος 

ᾷΕΥΣ. 
ρας σης πρὸς τῶν ἀνθρώπων ἄξιοῖς 

ἅπαντα συγχεῖν. προαιρεῖσθαι. Ἡμεις δὲε 

ἄλλου ἕ ἕνεκα, τοῦ γε μαντεύεσθαι καὶ προµην ύει 

Σὺ ὃ᾽ ἤδη, ὦ Κυνίσκε, ο 
ο 

0δὲ τὰς ΜΠοί- 
- - . 

1 

« ἴκ 
ν ἕκαστα 

7 

τῶν ὑπὸ τῆς Μοίρας χε εκυρωµένων δικαίως τιμῴμεθ 

ἄν. ο 
υ. Μ .] -ω 

ΚΥΝ. Τὸ μὲν ὅλον, ἄχρηστον, ὦ Ζεν ᾿ 
τὰ μέλλοντα οἷς γε τὸ φυλάξασθαι αὐτὰ πάντως ἀδύνα- 

τον; ἐκτὸς εἰ μὴ ποσο φὴς, ὡς ὁ προμαθὼν ὅτι ὑπὸ 
3. .. δν ο “Υ αἊ/ 1 3. - .. ΔΝ θ ́ 

αἰχμῆς σιδηρᾶς τεθνήξεται δύναιτ’ ἂν ἐκφυγεῖν τὸν θ- 
τὲ 95 3 » λ 

νατον ἐγχλεισάμενος ἑαυτόν: ἀλλ᾽ ἀθύνατον: ἐξάξει γὰρ 
ος ; ο 

αὐτὸν ἡ Μοῖρα χυνηγετήσοντα χαὶ παραδώσει τη 
; 

αἰχμῆ χαὶ ὁ Ἄδραστος ἐ ἐπὶ τὸν σὺν ἀφεὶς τὴν λόγγην 
. -ω ”- { 

ἐκείνου μὲν ἁμαρτήσεται, φονεύσει δὲ τὸν τοῦ Κροίσου 
παῖδα, ὡς ἂν ἀπ᾿ ἰσχυρᾶς ἐντολῆς τῶν Μοιρῶν φερο- 

-ω Ν / 

ένου τοῦ ἀκοντίου ἐπὶ τὸν νεανίσχον. 
.ω “ - . 

19. Τὸ μὲν γὰρ τοῦ Λαΐου καὶ γελοῖον, τὸ» 

προειδέναι αν {-ᾱ -λ 

Μη σπεῖρε τέχνων ἄλοχα δαιμόνων βία” 
τν ο 

εἰ γὰρ τεχνώσεις (φησὶ) παῖο’, ἀποχτενεῖ σ᾿ ὁ φύς' 

Ν / ν Δ / “- 
γὰρ, οἶμαι, ἡ παραίνεσις πρὸς τὰ πάντως οὕτω 

λ Ἅ ὁ 

γεγησόμενα. ἜΓοιγάρτοι μετὰ τὸν γοησμὸν καὶ ἔσπειρε Υ ντε ες τι 
. / 3 -ω 3 .ϱ τ) 

ς ἀπέχτεινεν. στε οὐχ. δρῶ ἀνθ ὅτου ἅπαι- 
τε τὸν μισθὸν ἐπὶ τῇ μαντικῇ. 

ο 
κ» - ω ον 5] σ- 

Γ.Σ 
14. Εῶ γὰρ λέγειν, ὡς καὶ ἀμφίδοξα καὶ ἐπαμφο- 

αν. 
τερίζοντα τοῖς πολλοῖς χρᾶν εἰώθατε οὗ πάνυ ἄποσα- 

φοῦντες εἰ ὁ τὸν Ἅλυν διαθὰς τὴν αὑτοῦ ἀρχὴν κατα- 

λύσει ἃ Ἡ τὴν τοῦ Κύρου: ἄμφω γὰρ δύναται ὁ χρησμός. 

ΖΕΥΣ. Ἶν τις, ὢ Κωνίσκε, τῷ Ἀπόλλωνι ὀργῆς 
αἰτία κατὰ τοῦ Κροίσου, διότι ἐπείρα ἐκεῖνος αὐτὸν 
ἄρνεια χρέα καὶ γελώνην ἐς τὸ αὐτὸ ἕψων. 

ΚΥΝ. Ἐγρῆν | μὲν μηδὲ ὀργίζεσθαι θεὸν ὄντα" πλὴν 

ἀλλὰ χαὶ τὸ ἐξαπατηθῆναι τῷ Λυδῷ ὅ ὑπὸ τοῦ ο οῦ 

ἐπέπρωτο, οἶμαι , καὶ λος τὸ μὴ σαφῶς ἀχοῦσαι τὰ 

μέλλοντα ᾗ Εἰμαρμένη ἐπέκλωσεν. 

τικὴ ὑμῶν ἐχείνης ἔργον ἐστίν. 

15. 2ΕΥΣ. "Ἡμῖν δὲ οὐδὲν ἀπολείπεις, ἀλλὰ µάτην 
θεαί ἐσμεν οὔτε πρόνοιάν ᾿ τινα ἐσφε βόμενοι ἐς τὰ πρά- 
γµατα οὔτε τῶν θυσιῶν ἄξιοι χαβάπερ τρύπανα ὡς ἅλη- 
θῶς χαὶ σκέπαρνα; Καί µοι δοχεῖς εἰκότως µου χατα-- 
φρονεῖν, ὅτι κεραυνὸν, ὥς δρᾶς, διηγκνλωμένος ἀνέχομαί 
σε τοσαῦτα καθ” ἡμῶν διεξιόντα. 

ι ΚΥΝ. Ράλλε, ὦ Ζεῦ, εἴ μοι καὶ χεραυνῷ πληγῇ- 

"Ὥστε χαὶ ἡ µαν- 

/ 
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5πΑΠΗ παν Ίνα, Εαίαιπ οδέ; Υος απίθνα ΠΙΠΗΙΤΕΠΙ 5εοπγος Ῥαγ- 

εαΓΗΠΗ οδίῖ5 ας ἴδγεριος. Επί αρρατεί, ΠοΠΙΙΠΕΣ, 4ππηι 

Έαἱο Σαστα [ασϊεπάα ο55εηί οἱ αὖ Π]ο ρείεπάα Ῥοπα, 11 γοτο 

αᾱ νο» ουΠί, »α)ἰαἰοπίρισαιθ Υος εί εαοηβοῖῖς οοαηί: 

56ᾷ πεφιο ςἳ Εαίηπη οο]εγεπ{, τουίο ΠΠ] Ίου [ασετοΏί: Πθ(ο 

ομίπα, Ῥαίο, ἱρ5ῖς εἰἴαπη Ῥατοῖς Ἱπίοστπα οί πηπίατο οἱ αἱ1ου- 

5Η. οοηγθιίθυα (πἱσππαπα 6ογΙπα, απ αἲ ΙΠΙΙο Ἰπά6 ἆα 

ππασιασιιθ 1ο ἀεογεία 5απέ: ΠΟΠ ρααία ορ[ο ΑίΤΟΡΟΣ 

(απιπιμίαθι{15 }, 5ἱ απἶς ἵπ εοπίτααπα {οΓ41Ι6ΓΕ γε! ΓΠ5ΙΠΙ 

αἱ Ο1ο(μοπῖ» ορΗ5 Γ6ςο]γεΓα. 

.40Ρ. Τα ]απα, ΟγΠίςζ6, πο Ῥατσας απἶάσπα σοἱ α 110- 

ΠΗΙΠΙΡΗ5 «4 Π1Π1 66Π5652 1ΠΙο ου α5εΓθ γἰάονῖς, τἱ οοΠ/αη- 

ἆαξ οπηπία. Α{ ΠΟ, 5ῖ να] πι]]α αῖα, οᾳ έθυ[ο ΟΙ. ἨΟΠΟΓΘ- 

πηΝΕ πιθηίο, Ύποά ναοϊπαππας, οἱ απ ταία παπί αριά 

Ῥατοαηα εἴηση]α τα ἀ[είηχας. 

ΟΥΝ. Τπ απίνογςυπῃ αἱάσπα ἴπη]]6 οί, ἑαρίίου, ῥγωςοῖνο 

πίτα Π]]ς, απῖθας πεσαίαπα Ρ]αΠο δἳί Π]α 6αγοτο: Ππὶςί [οία 

Ίου ἀἶσας., ἴλαπα φαῖ ἀῑάιερηί α- ΠΙΕΤΟΠΕ Γεγγῖ 5ο ΠΙΟΙΓι- 

ΤΗΠΙ, ε[ασογο πιογίοΠη Ιπε]πάσπάο 56 Ῥο55α. 9ο6ά Παν ΠΟΠ 

ροΐαξί: οἀσεί οπῖπα ατα Γαία, αἱ νοπδίην, οἱ πημοτοπί 

{αεί οἱ Αάταδία5, επίδδα ΤΠ αΡΡΙΗ Ἰαδία, αΏ Π]ο αὔθιγα- 

ΕΙ, ἸπίονΠοῖοί απίοπα Ογα15Ι ΒΙαπα, Ύππα γο]αί α γα]άΙοτί 

Ῥατέααπα Ἱππρογίο Γογα[α Παδία ἵπ ΠάΥεΠΘΡ. 

19. Οµἵπ Π]πὰ ἆς Τιαἴο εἴίαπα τἱάΙου]πΙη ο5ί, 

Να 5ρατσο 5α]οαπι Προσήπι, τείαηί ἀοῖ : 

ηαπι 5ἳ ογθανίς (αἲτ), ἴε πεσαβῖ{ Πας. 

Ῥηρειναζαπσα ϱΗα, 

Ἱία [αίανα 5 ΠΙ. 

Ῥαΐο, αἀπιοπ]Πο ΤΠ 5 απ οΠΙΠΊπΟ. 

ΤΒία9 Ῥοδί ογασπ]πΙ οἱ 5εηϊπαν1{ αἱ, απ 

παίας οί, 1ρδαπα ΙπίειΓδοΙί. Τίασας ποπ γΙάθο 41Ο ΠΟΠΙΙΠΕ 

ΠΙΘΓΕΘΙΡΠΙ γοδίτογΙπη. γα[οιπΙογαηα τερείαἰἶς. 

14. ΜΙΠΟ οπἵπι ἀἴεεῦα 4 παπα οῬ]ί(πα, 4παπ1 απηβίσια γ6- 

ΡΟΠ4ΕΥΕ Υη]βο 5ο]εαῖς, πο 5α[ῑς ἀθο]αταπίας, ΙΠΠΙΠΘ Π]α, 

απ Ηα]γη (ναηρίεηέ, αη ΟΥ] ἱππροτίαπα ογθγδΙτς οἳξ: Ὠ8ΙΙ 

αἱ π(ο 5Ιση]βοαί ονασπ]απῃ. 

Φ0Ρ. Ἐναι απάαπα, Ογηίςεα, ΑΡΟΠΙΗΙ ἴπῶ οπ]δα οοπίτα 

Ον05.11, αποά Πάπα ἰεπίατεταί εοφπεπᾶῖς ππα ασηϊηϊς οἱ 

εδ ἡηῖς σανηῖραας. 

ΟΥΝ. Οροίεραί απἰάεπα, 5ἳ 4εις 65, Πίο Ἰγαςοί : 

566 πἰμηϊναπα [αίαΙα, Ῥηίο, Γαογας Τγ4ο, αἲ οτασπ]ο πέ ἆ6ε- 

αἱρειείαν: ἱ αοφαί Εαίηπη Π]αᾶ πογοναί, πο ἀΠασ]ᾶς [αίανα 

Ἰμ{ε]σεναί. Πασαθ γεδίτα θίἴαπι ία ἀῑνίπα[ῖο ἰκίας ον 

ορις. 

15. ΦὉΡ. Νορῖς απίοπι πμ τοπααῖς, 5εᾷ Εηςίτα αῑϊ 

ΣΗΠη5, πδπε ΡγουΙάεπ[ίαπα αἀμίρεπης ΤΕΡΙΙ5, πθήμθ ἀῑσηϊ 

ΞΙΗΠΗ5 Υτοιηηϊς, αἱ {εγοβγας ΠΙπΙΙΓαΠα απί 5οσιγοςῦ Εἰ πιογῖίο 

ν{άαι]5 Π1Ε ΕΟΠΙΕΙΗΠΕΓΕ, αποᾶ Γη(Πα, πί νίᾶος,, Ίαη αἲἲ 1ὰ- 

οἵπηα Ραῦαἴο αξίαης Γοἵο {8 ἴδία ουπίτα 1ο5 ἀἱδρι[απέοπη. 

ΟΥΝ. Εεη, ὁπρίίοι, ςἳ πμί [αίαΙο οδί [α]πιίπο ροτοι! ς 
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γαι εἵμαρται, καὶ σὲ οὐδὲν αἴτιάσομιχι τῆς πληγῆς, ἀλλὰ 

τὴν Κλωθὼ τὴν διὰ σοῦ τιτρώσχουσαν: οὐδὲ γὰρ τὸν 
κεραυνὸν αὐτὸν φαίην ἄν µοι αἴτιον ] Ὑενέσθαι τοῦ τραύ- 

µατος ἨΠλὴν ἐ ἐκεῖνό γε ὑμᾶς ἐ ἐρήσομαι χαὶ σὲ καὶ τὴν 

Βἰμαρμένην' σὺ δέ µοι καὶ ὑπὲρ ἐχείνης ἀπόχριναι" 
ἀνέμνησας γάρ με ἀπειλήσας. 

16. Τί δήποτε τοὺς ἱεροσύλους χαὶ ληστὰς ἀφέντες 

χαὶ τοσούτους ὑθριστὰς χαὶ βιαίους καὶ ἐπιόρχους δρῦν 

τινα πολλάκις χεραυνοῦτε ἢ λίθον ἢ νεὼς ἵστὸν οὐδὲν 

ἀδικούσης, ἐνίοτε δὲ ̓χρηστόν τινα καὶ ὅσιον ὁδοιπόρον; 
τί σιωπᾶς, ὦ 25ῦ: Ἡ Ἆ οὐδὲ τοῦτο θέμις εἰδέναι µε; 

28ΥΣ. Οὐ γὰρ» ὢ Κυνίσχε. Σὺ δὲ πολυπράγµων 
τις εἶ καὶ οὐκ οἱδ) ὅθεν ταῦτα χεις μοι συµπεφορήη- 

; 
χώς. 

ΚΥΝ. Οὐχοῦν μηδὲ ἐκεῖνο ὑμᾶς ἔρωμαι, 

τὴν Πρόνοιαν καὶ τὴν Εἰμαρμένην, τί δήποτε Φωχίων 

μὲν ὃ χρηστὸὺς ἐν τοσαύτη πενία χαὶ σπάνει τῶν ἀναγ- 

σέτε χαὶ 

. / Δ 

χαίων ἀπέθανε καὶ Ἄριστείδης πρὸ αὐτοῦ, Καλλίας δὲ 

καὶ Ἀλκιθιάδης, ἀκόλαστα µειράκια, ὑπερεπλούτουν 

χαὶ Μειδίας ὃ ὑθριστὴς καὶ Χάροψ ὃ Αἰγινήτης, χίναι-- 
ὃος ἄνθρωπος, τὴν μητέρα λμῷ ἀπεκτονὼς, καὶ πάλιν 
Σωχράτης μὲν παρεδόθη τοῖς ἔνδεκα, Ἠ[έλητος δὲ οὗ πα-- 

ρεδόθη, καὶ Σαρδανάπαλλος μὲν ης. - θΠλυς ὦν, 
Ἠερσῶν δὲ τοσοῦτοι καλοὶ κάγαθοὶ ἄνδρες ἀνεσκολοπί- 

ζοντο πρὸς αὐτοῦ. διότι μὴ Ἱρέσκοντο τοῖς γιγνομέ- 

γοις; 
17. “να ὑμῖν μὴ τὰ νῦν λέγω καθ) ἕκαστον ἐπεξ- 

τῶν, τοὺς μὲν πονηροὺς εὐδαιμονοῦντας καὶ τοὺς πλεο-- 
/ νέκτας, ἀγομένους δὲ καὶ φ φεροµένους τοὺς χρηστοὺς ἐν 

πενία καὶ νόσοις χαὶ μνρίοις χαχοῖς πιεζοµένους. 
ΖΕΥΣ. Οὐ Υὰρ οἴσθα, ὦ Κυνίσχε, Ῥλίκας μετὰ τὸν 

βίον οἳ πονηροὶ τὰς χολάσεις ὃ ὑπομένουσιν, ἢ ἐν ὅσῃ οἵ 

χρηστοὶ εὐδαιμονία διατρίθουσιν; 
ΚΥΝ. “Άδη μοι λέγεις χαὶ Ἐιτνοὺς χαὶ Γαντά-- 

λους. Ἐχὼ δε, εἰ μέν τι καὶ τοιουτόν ἐστιν, εἴσομαι 

τὸ σαφὲς ἐπειδὰν ἀποθάνω: τὸ δὲ νῦν ἔχον ἐῥουλόμην 

τὸν ὁποσονοῦν Ἰβόνον τοῦτον εὐδαιμόνως διαθιοὺς ὑπὸ 
ἐκκαίδεκα γυπῶν κείρεσθαι τὸ ἧπαρ ἀποθανὼν, ἀλλὰ 

μὴ ἐνταῦθα δυψήσας ὥσπερ ὁ Τάνταλος ἐν µακάρων 

νήσοις πίνειν μετὰ τῶν ἠρώων ἐν τῷ ᾿Ηλυσίῳ λειμῶνι 

καταχείµενος. 
Ἱς. ΕΙ Σι φής : ἀπιστεῖς εἶναί τινας Χολάσεις 

καὶ τιμὰς καὶ δικαστήριον, ἔνθα δὴ ἐξετάζεται ὃ ἑκά-- 

στου βίος; 
ΚΥΝ. Ἀκούω τινὰ Μίνωα Κρῆτα δικάζειν τὰ τοι- 

αὗτα: καί µοι ἀπόχριναί τι καὶ ὑπὲρ ἐχείνου: σὺς γὰρ 

υἱὸς εἶναι λέγεται. 

7ΖΕΥΣ. Τί δ) αὐτὸν ἐρωτᾶς, ὤ Κυνίσχε; 

ΚΥΝ. Τίνας κολάζει μάλιστα; 
ΖΕΥΣ. Τοὺς πονηροὺς δηλαδὴ, οἷον ἀνδροφόνους 

καὶ ἱεροσύλους. 

ΚΥΝ. Τίνας δὲ παρὰ τοὺς ἥρωας ἀποπέμπει; 

72ΕΥΣ. Τοὺς ἀγαθούς τε καὶ ὁσίους καὶ κατ’ ἀρετὴν 

βεδιωκότας. 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ. 

το 01ο]: 

το. "18. 5 ὦ {1 οὖς -- οἳυ) 

πευ ἴε Ρ]αμίΡ Ἠ]ας ποπιῖπο αοζΠςαβο, δρᾷ γυ]ηοταπίθι ρε 

5οἶ]οσί πο ἵρπα αἱ θμα ΓΗΠ1θή σαδαπη ΠΠ ιῖ 

γυ]ηοιῖς [αἱ5ςε ἀἰσαπι.  Ὑενταπα Π]αά εοτίθ νο τοβανογπα, {8 

Ραπί6Ι ας Γαίας ἴα απίεπα πηΕῖ 6 Ῥτο Ἠ]ο τοδροπάε; α- 

πιοπιἰδεῖ ΘΗΙΠ πῃο π]η]5 {μΐ5. 

16. Ομ] {αράεπα, οπι]ςςῖς 5αοτ]]ορίς οἱ Ιαἰγοπίρης, ἰοίήιο 
εοπ{ππηε]]οδίς νἰο]οπ!!, αἱ ροη]ατὶς Ἰοπηηίθας, «ΠθΓΟΙΗΝ 
500ρθ απαπάαπη Γα]η1μια!ἶς, απί Ἰαρίάοπι, απ{ πανῖς ππαΙαη, 
ασ ΠΠ] πια! Γοερηῖέ: Ππίογά πα οαπα Βοππα 4ποπάαπα εί 
Φ4ΠΟΙΙΠΙ γἰαίοΓοπΙ» Ου]4 {ασος, Φαρίίογ» παπιαπῖά Ίου οίαπν 
16 56118 πο[ας ο5ἱ2 

40ρ. Ἐπίπινοιο Ποία».  Αἱ απ ομποδα]ας 65, εἰ Ι5ίς 

οπιπ]βα5 Ποξδοῖο πάς οονγταςὶς Ώο πΙΙΗΙ γοηῖς. 

ΟΥΝ. Ιριίατ ποια 1]ηά γοδ Ιπίογγοδαγοτίπα, ἴθᾳπε οἵ 

Ῥνογ]άεπίίαπη εἰ αίαπα, αὶ {απάθπη Ῥ]ουίον 1]ε γἱγ Ώοπς 

Ίπ {απία ραπρετίαίο οἱ πορδεαΠΙοΗΠΙ ροπητία πποτίαας δἷεν 

αἴαπε απίο ἱρ5αιῃ Απίκμάε5; Οα[ας ααἴεπ οἱ Ααρίασες, 

οοτγαρ[ῖ αἀο]εσεση(π]!, αθιπαγίηί ἀῑντηϊ5, οἱ Ιηςο]θης 1]ε 

ΜΙάϊα5, εἰ Οµατορς Ἐβίπείος, οἴποράας, απἶ(πο 5Η8Π1 Πιᾶ- 

{τθΠα {απ1ο Ἱπίοτοπηέ; οἱ τατδης Ῥοεταίες απάεοΙπαν]γῖς οἩ- 

ΡΙίαΙῖρ5. {γαθῖας εἰς, ΜεΠίας απίεπι ἰΤαβίδας ποἨ. ἳές οἵ 

Βατάαπαρα]ας, ο[οππαίας Ἠοππο, τοριαγοηέ, Ῥογδαγπι 

γετο {οἱ ρυο]ατί οἱ Ῥοηί γι ἵπ Ῥα]απι αΏ Π]ο αοἲί δἰπί, αποά 

Ργῶβ56Η5 ΤΟΡΗΠΗ δἰαΐας 115 ἀἱδρ]ίοσγεί 

17. Νο γορῖς Ργ5οπ/]α ἀἴσαΠα Ρ6ΓΟΙΤΤΘΗΕ 5ἱηση]α, ΠΠΑΙΟ5 

Ἰοπηῖπες αίαπθ 4ΥαΓΟ5, εοδάθπη 6556 [ε]ΐσες; ασὶ απίοπι οἳ 

Γοινῖ Ώοπος. γτο5, Ραπρεγίαίε εί πιογρῖς αἱ πια]ῖ5 5οχορη!ῖς 

ΟΡΡΙΕΣΣΟ5. 

Π0Ρ. ΝιπΙηΠο Ίσπογας, Ογηῖδοο, αηαπία Ροδί απο γ{ία, 

βρρ]ίοῖα ππα]! 5αςΠπεαπί, απ απαπία 1η Γοοἴαιο γεγδεηίας 

ροπ12 

ΟΥΝ. Τηΐοτος τί Παϊτας, οἱ Τ1γο5, οἱ Τοπίαίος. Ἐθαῖ- 

ἄ.σμη, δἶέηο {α]ε ᾳπἱο( παπα, ἀλαοῖάε 5οἶαπα 41111 6Γ0 πιουία5: 

πἱ απίθια ἨΠο 65 δυΠί, ορίθη, θα Ίσα Ίου (παπΠα]α]- 

οπΠ(πο οδί {οπιρονῖς [οσίου (παπδίρειε, αἱ πιου(αἱ Ίο! α 

φοάθοῖπα π]ανῖρας (οπάσαίανς 5ο ποπ θα σοπ(ΠἴοΠθ 

Ταπία]ί Ἰπείατ ίο φἰένα, τ{ ἵπ Ῥεαίογαπα Ιηδη]ΐ5, πι Ἐ]γδίο 

Ῥταίο αοσμπΏεης ουα Πεγοῖρης ΡίραΠῃ, 

18. ΠΡ. Οιίᾶ αἴδὃ πο ογθᾷῖς 655 ΡΩΠα5 απαςζαπη θἱ 

Ῥισοπηία, οἱ ᾖαάἱοίσπα, αλ! γἱία ππἰαςου/αδσπα εχαππεςῇ 

ΟΥΝ. Αιάϊΐο α Μίπορ αποάαπι Οτοίοηςῖ μιαϊσανϊ, {αἰζα, 

ΤἘ{το5ροπάο πα] ιί αἴἴαπα αλα] ἄο Ἠ]ος {πας οηίπη 55ο Η1ῆ5 

ἀἰσατ. 

ΠΡ, Φυ]ᾶ Υετο 4ο Π]ο Ἰπίοιίοσας, Ογπίδοεῦ 

ΟΥΝ. Οποςπαπα ΡυΠΙ πιαχΙπηϱ» 

1ΏΡ. Μαϊος Π6πηρο, Υε]αῖ Ἰοηϊοῖάας οἱ 5αο]ερο».. 

ΟΥΝ. Φιιος απίοπα πι α Ίογοας 2 

10. Ώοπος ας 5αΠοΐος,, οἱ αἱ ουπι Υἱπίίε γἰκεγιηί. 



ΠΠ, οἱ - οί») 

ΚΥΝ. Τίνος ἕνεκα, ὦ Ζεῦ: 
ΖΕΥΣ. Διότι οἳ μὲν τιμῆς, 
ΚΥΝ. Ἔϊ ὃ δέ τις ἀχούσιόν τι 

λάζεσθαι καὶ τοῦτον δικαιοῖ; 

ΖΕΥΣ. Οὐδαμῶς. 

ΚΥΝ. 005 ἄρα εἴ τις ἄκων τι ἀγαθὸν ἔδρασεν, οὐδὲ 
τοῦτον τιμᾶν ἀξιώσειεν ἄν; 

ΖΕΥΣ. Οὐ γὰρ οὖν. 
ΚΥΝ. Οὐδένα τοίνυν, ὢ Ζεῦ, οὔτε τι 

λάζειν αὐτῷ προσήχει. 

ΖΕΥΣ. Πῶς οὐδένα: 

ΚΥΝ. “Οτι οὐδὲν ἑχόντες οἳ ἄνθρωποι ποιοῦμεν, 

ἀλλά τινι ἀνάγκη ἀφύκτῳ κεκελευσµένοι, εἴ γε ἀληθη 
ἐκεῖνά ἐστι τὰ ἔμπροσθεν ὡμολογημένα, ὡς ἡ Μοῖρα 

πάντων αἰτία: καὶ ἣν φονεύῃ τις, ἐχείνη ἐστὶν Ἡ φο- 
νεύουσα, καὶ ἣν ἱεροσυλῆ, προστεταγµένον αὐτῷ δρᾶ. 
Ὥστε εἴ γε τὰ δίκαια ὃ Μίνως δικάζειν µέλλοι, τὴν 

Ἐϊμαρμένην ἀντὶ τοῦ Σισύφου κολάσεται καὶ τὴν Μο- 

ραν ἀντὶ τοῦ Ταντάλου: 

σθέντες τοῖς ἐπιτάγμασιν; 

19. 2ΕΥΣ. Οὐχέτ οὐδ ἀποχρίνεσθαί σοι ἄξιον 

τοιαῦτα ἐρωτῶντι" θρασὺς γὰρ εἶ καὶ σοφιστής. Καί σε 

ἄπειυι ἤδη καταλιπών. 

ΚΥΝ. Ἐδεόμην μὲν ἔτι κἂν τοῦτο ἐρέσθαι σε, ποὺ 
αἱ Μοῖραι διατρίδουαιν Ἆ ἢ πῶς ἐφικνοῦνται τῃ ἐπιμελείᾳ 
τῶν τοσούτων ἐς τὸ λεπτότατον, καὶ ταῦτα τρεῖς οὔσαι; 
ἐπίπονον γάρ τινα καὶ οὐχ εὔμοιρόν | µοι δοκοῦσι βιοῦν 
τὸν βίον τοσαῦτα ἔχουσαι πράγματα καὶ, ὡς ἔοικεν, 
οὐ πάνυ οὐδὲ αὗται ὑπὸ χρηστῇ Εμαρμένῃ ἐ Ἰεννήθη- 

ΜΥ 
ως αξιοι, δὲ χολάσει 

ἐργάσαιτο, χο- 

οἱ 
οι 

νο ον 
οεινον 

-ω Υ 

μᾶν οὔτε Χο- 

κο ο εκ : 
τι γαρ ἐχεῖνοι ἠδιχησαν πει- 

Ἀνς τος 
σαν. ᾿Εγὼ οῦν, εἴ µοι αἴρεσις δοθείη., οὐκ ἂν ἄλλα- 
» / κ  ὰ Α 3 ο ’ αν Ν ἕλ ” Ἀ ξαίμην πρὸς αὐτὰς τὸν ἐμαυτοῦ βίον, ἀλλὰ ἑ οἶμην ἂν 
ἔτι πενέστερος διαθιῶναι ἥπερ χαθῆσθαι χλώθων ἄτρα- 
κτον τοτούτων πραγμάτων μεστὸν, ἐπιτηρῶν ὃ ἕχαστα. Εἰ 
δὲ μὴ ῥᾳθιόν σοι ἀποχρίνασθαι πρὸς αὐτὰ, ὦ Ζ5ῦ, καὶ 

τούτοις ἀγαπήσομεν οἷς ἆ ἀπεχρίνω" Ἱκανὰ Υὰρ ἐμφανίσαι 
τὸν περὶ τῆς Εϊμαρμένης καὶ Προνοίας λόγον" τὰ λοιπὰ 

δ᾽ ἴσως οὐγ. εἵμαρτο ἀχοῦσαί μοι. 

ΧΙΙΥ. 

ΖΕΥΣ ΤΡΑΓΩΔΟΣ 

1. ΕΡΜΗΣ. Ὢ Ζεῦ, τί σύννους κατὰ µόνας σαντῷ λαλεῖς, 
ὠχρὸς, περιπατῶν, φιλοσόφον τὸ γρῶμ” ἔχων; 
ἐμοὶ προσανάθον, λαθέ µε σύμόθουλον πόνων, 
μὴ καταφρονήσῃς οἰκέτου φλναρίας. 
Ναὶ πάτερ ἡμέτερε, Κρονίδη, ὕπατε χρειόντων, 
γουνοῦμαί σε θεὰ γλανκῶπις , τριτογένεια, 
ἐξαύδα, μὴ κεῦθε νόῳ, ἵνα εἴδομεν ἤδη, 
τίς μῆτις δάλνει σὲ κατὰ φρένα χαὶ κατὰ θυμὸν, 
τί βαρὺ στενάγεις ὢχρός τέ σον εἷλε παρειάς; 
Οὐκ ἔστιν οὐδὲν δεινὸν ὦδ᾽ εἰπεῖν ἔπος, 
οὐδὲ πάθος οὐδὲ ξυμφορὰ τραγῳδικὴ, 
ἧς οκ ἂν ἄραιτ᾽ ἄχθος ἡ θεῶν φύσις. 
"Απολλον, οἷοις φροιµίοις ἄρχει λόγον. 

ΑΘΗΝΗ. 

2ΕΥΣ. 

ΑΘΗΝΗ. 

Χ]ιγ. ο ΟΡΙΤΕΗΒ ΤΜΝΜΑΟΟΕΡΟΣ. |. 415 

ΟΥΝ. Ον Ἠρο, ααρίοηο 

4ΌΡ. Οποά αἰίουί ργήίο, Ῥωπα απίθιη αἰίενῖ ἀῑδηϊ επί, 

ΟΥΝ. 5ἱ φπἲδ γογο ἰπγο]απίαγίαπα πια]άπη Γοοσηῖξ, Ῥι]τ]- 

πο πο οσπα Φα παπα ρπία{ρ 

105. Νεπιασιαη. 

ΟΥΝ. Νεο Ιβίην, 5ἱ απῖς ργῶί6τ γο]υπίαίθιη οί απῑς- 

απαπα [οοθηῖς, ΡΓῶΠΗΙΟ αΠϊοϊεπάαπα {αΐθη αΏἰ τας” 

40Ρ. ΝοΠρθ, 

ΟΥΝ. Πασπα πεπιίπεπι, δρίίος, ποιο ριώΠπίο αΠίοσνο, 

Ἀθήμο ρώπα ΠΠ οοπγοπῖέ. 

4Όδ. Οποπιοάο ΠΘΠΙΙΠΘΠΙ2 

ΟΥΝ. Οία ΠΙΠΙΙ γοιαηίαία ποδίτα ΓαοἵππΠ5 Ποιπίπος, 5οᾷ 

Ἱπον[ίαθ{]]5 ου α5άαπα πεοος»!{α[15 Ἱππροτίο αἀαςίῖ, 5ἱ απίάεπι 

ΥεγΙΠΙ ο5ί, 4ᾳ απο απίε Ιπίου πος οοΠγεΠῖΕ, Ῥατθαιῃ 6556 

οαηδαπ οπημίαπη : θἱ ϱἳ αἱ οφάεπι [αοῖαί, Ί]α οδί ασ 

{οοῖί; εἰ δἳ 5αογηοσίαπα οοππη]αί, Ἱππροταία Γαο. ας 

5ἱ απἰάεπι Ἱαδία {πάϊσατο Μίπος γο]αστῖέ, Εαίαπα ραπίοί ρτο 

ΒΙΥΡΙΙΟ, οἱ Ῥατσαπα Ῥτο Ταπία]ο : φαἷά επίπα Ἰη]αςία [οοσγαηέ 

ΤΠ, ομβεσι1 Ππροτϊ5 ο . 

19. 39Ρ. Νες Τεδροηδίοπε ΙαΠ ΡοΓΟ ἀῑσηις ος, ααἲ ἰαΙία 

Ἰπίογίοβος : απάαχ επί 65 οἱ δορ]ϊδία.  Πασαθ ΊαΠ1 Τ6- 

Ιοίο {6 ἀῑδεσάο. 

ΟΥΝ. ΟρογΏ πμί ογαί εἰῖαπα ιά αἆμιο {αγορατα, υβί 

γειδεπία Ῥατσας, οἱ 4ποπιοάο ΡᾶΤο5 6556 ομταΙοπὶ {οί ἵαπ- 

{αγαππα πο ΤΕΓάΠΙ αἆ πηπ{ία5 πδαπε ρορδίη{; ἱάᾳπε (πππῃ ἴτες 

πιοᾶο οἷπί : Ιαμογίοδαπι οηἵπα απαπάαπα πες Πἰηηϊς Ἠθα[α1η 

πα γἱίαπα γάσηίαν ασογο, ασ {οἱ κας πεαηξ ποσοΠα: οἱ 

αἱ γἰάείατ, Ἐα{ο ἴρ5αρ ποπ να]άθ Ργορ]Πο παία» 5αΠ/. Ἐππῖ- 

ἀθπα, 5ἱ ἀθίατ πμ! ορίίο, πον. Ρευπιπίαγθτῖπη ΠηΘᾶΠΙ ΟΠΠ. 

Π]ἱ5 νίίαπι, 5εᾷ γαὶ ραπρενῖος εἴίαπα γῖνοτο ργορίαγετῖπη, 

41αΠ1 564 θΓο Γα5ΠΗ {ογα ος {οἱ τοπ ρΙοππα, εἰ Ἱπίδηίας. 

οπηίρης.  8ἱ Υοτο ΕΡί (ποῖε ποῃ αδί, Φαρίίες, τθδροπᾶςτθ: 

ἂἆ ου οίαια Π]ς, απάὈ ΤοςροπᾶἰδΗ, οοπίοπ{1 οτἴπιας, αέ 

απ εα/]οἷαπί αἆ οχρ]σαπάαπα Π]απα 46 Ἐαιο αἱ Ρνογἱάεπ{ῖα, 

ἀἱδριίαίίοποια. : τε]ίαπα. απάἶτο Γογίαςκα [αἰαῖ πα ῖ ΠΟΠ. 

πμ 

ΧΠΥ. 

Π0ΡΙΤΕΑ ΤπλαοςΡῦς. 

:ΜΡΒΟΡΒΙΟΡ. Ῥαΐος, ᾳαἱᾶ Ἰοᾳπενο ἐεῖςίῖς ἵία 5ο]ας 01, 
ρα]ά15, Ἱπαπαρα]αης, οοἶοτε ΡΗΙΙΟΞορΗ ὃ 

αᾷ πιο το[ονίο, Τ1θ 5ΗΠ16 Φαγ](αα[ηίς 

φοσἶαπα 115, Πθ Ρ6ΓΗΘ ηισας 5οτγο[ῖ. 

ΜΙΝΕΒΥΑ. Εἶα Ῥαΐου πορίες, δαιατηΐα, ππακίπο γοσΠι, 
ΒΗΡΡΙΕΧ {6 γεπετοΥ Ἑπίοηία, ορδία Ῥα]]ας, 

εἰοάπεΓε, ο, Ώθια πιθηίθ Ῥτειπα, αἱ οοπποςοεγο ἀδίαν, 

αποά ΕβΙ οοη5Ιαπι τοᾶαί Ρτῶσοτᾶῖα πιεηίθπι(ο : 
απαί 6τανε απἷά σεπηῖςὃ απἲ ρα]]ος οασ οσεαραξ οτα 

ΌΡΙΤΕΠ. Νο εἰ ονα(ῖο αἶ]α {απι ἀῑσία στα νῖς͵, 
πο εδί Ἕταπιπα, ααί οαἱαπηίας {τασωάϊΐσα, 

οσ]α5 ἀείπα πα ία γα ΟΠΗ5 ΠΟΠ 5οη/ταἱ. 

ΜΙΝ. ΑΡοϊίο! απα]ί οκογςα5 65 Ργοςπιῖο 



44 ΧΗΥ. ΖΡΕΥΣ 

2Η0ΥΣ. Ὢ παγκάκιστα χθόνια γῆς παιδεύµατα, 
σύτ᾽, ὦ Ἡρομηθεν, οἷά μ εἴ ρΥασαι κακά. 

ΑΘΗΝΗ. Τί) ἔστε, : πρὸς χορὸν γὰρ οἰκείων ἐρεῖς. 

ΖΕΥΣ. ΤὮ μεγαλοσμαράγον στεροπᾶς ῥοίζημα,τί ῥέ 

ΗΡΑ. Κοίµισον ὀργὰν, εἰ μὴ χωμῳδίαν, ὦ Ζεῦ, 

δυνάµεθα ὑποκρίνεσθαι μηδὲ ἑ ῥαψῳδεῖν ὥσπερ οὗτοι 

μηδὲ τὸν Εδριπίὸ ην ὅλον χαταπεπώχαµεν, ὥστε σοι 

ὑποδραματουργεν. 
9 Ἄγνοεν ἡμᾶς 

ἥτις ἐστί σοι; 

ομίζεις τὴν αἰτίαν τῆς λύπης 

ΖΕΥΣ. Οὐκ οἵἴσθ᾽, ἐπεί τοι κἂν ἐκώχνες μέγα. 

ΗΡΑ. Οἶδα τὸ κεφάλαιον αὐτὸ ὧν πάσχεις ὅτι 

ἐρωτικόν ἐστιν" οὐ μὴν κωκύω γε ὑπὸ ἔθους ἤδη πολ- 

λάχις ὑθρισθεῖσα ὑπὸ σοῦ τὰ τοιαῦτα. ᾿ϊκὸς σὺν 

τοι ην τινὰ ἡ Σεµέλην ἢ Εδρώπην αὖθις εὑρόντα 

σε ανιᾶσθαι ὑπὸ τοῦ ἔρωτος, εἶτα "βουλεύεσθαι ο 

ἢ σάτυρον ἢ Ἰρυσὸν Ἰενόμενον ῥυῆναι διὰ τοῦ ὀρόφου 

εἰς τὸν χόλπον τῆς ἄγαπωμένης: τὰ σημεῖα Υὰρ ταῦτα, 

ΤΡΑΓ 

οἳ στεναγμοὶ χαὶ τὰ δάκρ υα χαὶ τὸ ὠγχρὸν εἶναι, οὖκ | 

ἄλλου του ἢ ἐ ἐρῶντός ἐστιν. 

2ΕΥΣ. Ὁ μακαρία, ἥτις ἐν ἔρωτι χαὶ ταῖς τοιαύ- 

ταις παιδιαῖς οἴει τὰ πράγματα ἡμῖν εἶναι. 

ΗΡΑ. Ἀλλὰ τί ἄλλο, εἰ μὴ τοῦτο, ανιᾷ σε 

ὄντας ς 

8. ΖΕΥΣ. Ἐν ἐσχάτοις ὠ ρα, τὰ θεῶν πρά- 

Ύματα, χαὶ τοῦτο δὴ τὸ τοῦ λόγου, ἐπὶ ξυροῦλ νῦν ἕστη- 

χεν, εἴτε 1θὴ τιμᾶσθαι ἡμᾶς ἔτι καὶ τὰ Ἱέρα ἔχειν 

τὰν τῇ Υῇ. εἴτε καὶ ἡμελῆσθαι παντάπασι χαὶ τὸ µη- 

Δία 

δὲν εἶναι δοχεῖν. 

ΗΡΑ. Μῶν ἡ 3 Ὑεγαντάς τινας αὖθις ἡ ἡ γἩ ἔφυσεν 

οἳ Τιτᾶνες διαρρήζαντες τὰ δεσμὰ καὶ τῆς ο « ὧν 
κρατήσαντες αὖθις ἡμῖν ἐναντία αἴρονται τὰ ος ἡ 

κ. 

ΖΕΥΣ. Θάρσει, τὰ νέρθεν ἀσφαλῶς ἔχει θεοῖς. 

ΗΡΑ. Τί οὖν ἄλλο δεινὸν ἂν γένοιτο; οὐχ ὁρῶ γὰρ, 

ὅτε μὴ τὰ τοιαῦτα παραλυπεῖ, ἐφ᾽ ὅτῳ Πῶλος ἢ Ἆρι- 

στόδηµος ἀντὶ Διὸς ἡμῖν ἀναπέ έφηνας. 

4. ΖΕΥΣ. Τιμοχλῆς, ῶ ρα, ὃ Στωϊκὸς καὶ Δᾶ- 

µις ὁ Ἔπ τικούρειος 1ΐς, οὐκ οἵδ ὅθεν σφίσιν ἀρξαμέ- 

νου τοῦ λόγου, προνοίας πέρι διελεγέσδην παρόντ των 

μάλα αυχνῶν χαὶ δοχίµμων ἀνθρώπων, ὅπερ µάλιστα 

ἠνίασέ με; χαὶ ὁ μὲν Δᾶμις οὔτ᾽ εἶναι θεοὺς ἔφασχεν 

οὔθ' ὅλως τὰ γιγνόμενα ἐπισχοπεῖν Ἡ διατάττειν, ὃ Τι- 

μοχλῆς δὲ ὃ βέ λτιστος ἐπειρᾶτο συναγωνίζςαθαι ἡμῖν: 

εἶτα ὄχλου 1 πολλοὺ ἐ ἐπιρρυέντος οὐδὲν πέρας ἐγένετο τῆς 

ξυνονσίας. διελύθησαν γὰρ ἐσαῦθις ἐπισκέψεσθαι τὰ 

λοιπὰ συνθέµενοι, καὶ νῦν µετέωροι πάντες εἰσὶ πρὸς 

τὴν ἀκρόασιν, ὁπότ τερος κρατήσει χαὶ ἀληθέστερα. δόξει 

“Ορᾶτε τὸν κίνδυνον» ὡς ἐν στενῷ παντάπασι 

ἡμέτερα, ἐν δνὶ ἀνδοὶ κινδυνευόµενα: χαὶ δυοῖν θά- 

ρᾶσθαι ἀνάγκη ὀνόματα εἶναι μόνον δό- 

σθαι ὥς πρὸ τοῦ, ἣν ὃ Τιμοκλῆς ὑπέρσγη ως ολ. ξαντας ἢ τιμᾶσ 

λέγων. 

ΩΛΔΟΣ ο -ᾱ 1, οἳ - 6.α] 

40Ρ. Ο Ροςεῖπια π]ές, {ατίατεαπη 1Π ἵθτγα 5ορ]α5., 

{απσαε, ο Ῥτοππείπεα, σααῖς π1θ α[[εοῖς[ῖ ππα]ῖς! 

ΜΙΝ. Ου]ά ο5ίὃ «ποτο {α Ίοπετε οηῖπι ἀοππες[ῖοο. 

30Ρ. Μαρη]οτερῖ ο {οπῖίτα 5ἰτΙάος, Ίαπι {εππρης ασοηα! ε5ί. 

45ΝΟ. ΟοΠΊρεςορ Ἱπιρείαπα, Φαρίίοτ, 5 ΠΟΠ οοπΊρά]ας 

Άσφετο απί Ροεπιαία τοοϊίαγε 5ἶουί Ι5ίῖ Ῥοδδιππαςξ, πθ(πε Ἐπ- 

Πρίάσπα. {οίαπα. ἀαγοτανίπιας, αἱ εαΏδονίτο [αρα] ἴπα 

4ΠΘαΠΙΙ5. 

». ΤΡΠΟΤΑΤΕ ΠΟΣ ρη{ας οπΗδαΠα {αἱ ἀο]οιῖς απ 5{ρ 

40Ρ. Νοῃ πος!ῖ: οποία παπα πηῖςοθγες Πορ. 

40Ν. Νονί οπραί εοταπ απας {ο ρετίαραηί : απιαίοΓίαπη 

αἰάἁατη εςέ: πες {αππεη Ρ]ογο, οοηδιθ(αάἶπε σπα ζαπη, αααπι 

«ορο Ίατῃ ταίρης ἵπ τορης οοπίαπηε]ία ππο Ἰωδοτίς. Οταςῖ- 

Ῥῆε πΙπαῖγαπα εςί, Ώαπαθη απαπάαπα, απί ΦΕΙΠΕΙΕΠ., απί Ἐιι- 

ΤΟΡΘΠ {ο τεροΓῖςσα ἀ6ΠΠΟ, οπ]άς 4ΠΙΟΥΘ ογησϊθγῖς: ἀεϊπάς 

οοηςΠῖα {6 αβ[ίατα, {απΓΗςΠε γε]ῖς απ ςαίγτας ΠοΓῖ, απ ΑΠΓΙΠΙ 

| αἱ Ρε ἵεπα]ας ΙπΠΠοΓΕ 1Π 5ΙΠΙΠΙ απιαδίαρ : 5ἶσπα απἱρρε ἰδία, 

σοπηέας, Ιασπια, Ρα11ο5, ΠΟΠ αῑας Ποπηηϊς απαπα απιαπ(ῖς 

5Πί. 

10Ρ. Ο Ρεαία, (πα; ἵη απιογε εί ε]αξιποςϊ Ιαδίθς τες Πο- 

είγας γειΣαγῖ εχἰςίίπ]ος. 

ΙΝ. Ὑεγαπα ααἷά α[αά π]ςῖ Ἠου {6 απσῖε, απῖ 5ἰς ααρίεγ» 

5. ΦΌρ. Τη πἱΗπιῖς, ζππο, Ῥεγιοπ]ῖς τογςαπίαγ τος ἆεο- 

τΙΠα οἱ ἵῃ πονασπ]α, αποᾶ οδί ἵη Ῥτοτειβίο, οοηδῖςΕῖ, ΟΡΟΓ- 

{ααίπο πος οο]ί αἆλαο οἱ Ποποτος παρετε ΤΠ ἵετια, απ περ]ϊσί 

Ῥτουσης εί ρίαπο πμ ο55ε γιάετί. 

ΠΝ. Νυπιααῖά σὶσαπίος αποδάαπα Τεγτα τΗΓ5Η5 σου!» απ 

Τ{απος ταριῖς νϊηου]ῖς οα5ίοάϊρασαπε 5αρεγα[ῖς ΓΙΓΣΗ5 Ππ]- 

πηῖσα ποὺῖς αγη]α οαρ]απί ὁ 

40Ρ. Ομἴεςος: ία 5αη{ ἁνίπα αἩ Ἰη[εεῖς. 

10Ν. Οπία Ιδίατ α[αά Τογγῖρί]α Ῥος5ίΐ αεοϊἀετε» πεσιε 

οπίπι γἰάθο;, πῖς! {αϊῖα {ο ἀο]ογε αΠιοῖαπί, οἳ (παπα ΤΗ Ῥο- 

Ίπς ποβίς απῖ Απϊκίοάθησας Ρτο ἆογε Ῥγοδ[εγίς. 

4. αρ. Τϊπιοσ]ος, απο, δίοΐοας, εἰ Ἐρίευτεις Ώαπηῖς 

Ἰογ], ποςοῖο ππάε ο{ο Π[5 56ΓΠΙΟΠΕ, 4ε ργογϊάρηίῖα ἀἹδριία- 

χυηῖ, Ργοξοηίῖρς απαπρ]αππιῖς εἰ Ῥτοραιί5 Ποπήπίρας, 

αοὰ απ]άθπα γα] ππαχίηαε πποἰεςίιπα πΗΙ ΓΗ. Ας Ῥαπηῖς 

απἰάεπα που 6556 ἀθος ἀῑνΙί, πεαπε οπηΠΙπο εα αμα ΠαΠί 

Ἰπορίσσγο απί ογάΐπανος ορπηας απίεπ νε Τίποε]ες οἩι]- 

58Πη ἄσοτε 5ιπάεβαί ποςίταιη : ἴππα αδῖ Ῥορυ]ας ευπΠαχεταί 

πιπ]ίας, οχἰέαπα ποι Παβη[ί οοἹοαπἵαπε: ἀἰκορδδεταπί οπίπι, 

εοπάΙείο τε]ῖα πα ροςίτἰᾶ]ε 56 εοηΣΙάθΓαίμτο5. ΕΙ αι 5Ι5ΡΕΗ- 

οἱ οπηΠος 5υπί οχεροεία[ῖοπε αιά{θμαῖ, {εν 5αρεβίος δἲί ΠΙ- 

{τας οἱ γοτίοτα ἀῑεστο γῖδανας.  ΥάεΙμ) ρεευ]ηπα, απαπι 

1η αησιςίο 5ἶπί οΠ]ηίπο γε5 ποδίγῶ, εἰ ἵηπ οπηῖηε πο Ρεεῖ- 

οεθηία 5 αίσπε αἰἐογηίγαπα ΠΟΓΗΠΗ πεορςςθ οδί, απί ἀεδρίοί 

πο θἱ ποπιῖπα {απίαπι γἰάδεί, απἲ Ποποτατί, αἱ οσα, δἳ 

ἀῑσεπάο Τϊπιοσ]ες 5αρετανοτΙ. 
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5. ἨΗΡΑΔ. Δεινὰ ταῦτα ὡς ἀληθῶς, καὶ οὐ µάτην, 

πεὺ., ἐπετ αγῴδεις͵ αὐτοῖς. ῶ 
ΖΡΕΙΣ. Σὺ δ) ᾧου Δανάης τινὸς Ἆ, Ἀντιόπης εἰναί 

μοι λόγον ἐ ἐν ταράχῳ τοσούτῳ. Τί δ᾽ ορ ὦ Ἑρμῆ καὶ 

ρα καὶ Ἀθηνᾶ, πράττοιµεν ἄν; ξυνευρίσχετε γὰρ 

καὶ αὐτοὶ τὸ µέρος. 

ΕΡΝΜ. Ἐγὼ μὲν ἐπὶ τὸ κοινόν φημι δεῖν τὴν σχέψιν 
πενεγκεῖν ἐκκλησίαν συναγαγόντα. 
ΗΡΑ. Κάμοὶ ταῦτα ἔ ξυνδοχεῖ ἅπερ καὶ τούτῳ. 
ΑΘΟΗΝ. Ἀλλ) ἐμοὶ μὲν τἀναντία δοχεῖ τν, ῶ πάτερ, 

μὴ ξυνταρᾶτ τειν τὸν οὐρανὸν μηδὲ ὃηλον εἶναι θρρος 

θούμενον τῷ πράγματι, πράττειν δὲ ἰδίᾳ ταῦτα, ἐ εξ ὧν 
κρατήσει μὲν ὃ Τιμοκλῆς λέγων, ὁ Δᾶμις δὲ χαταγε- 

λασθεὶς ἄπεισιν ἐκ τῆς συνουσίας. 

ΕΡΜ. Ἀλλ' οὔτε ἀγνοηθήσετα 
Φανερῷ Ὑενομένης τῆς ἔριδος τοῖς φιλοσόφοις., χαὶ σὺ 
δόξεις τυραννικὸς εἶναι μὴ κοινούµενος περὶ τῶν οὕτω 

μεγάλων καὶ κοινῶν ἅπασιν. 
6. ΖΕΥΣ. Οὐκοῦν ἤδη κήρυττε καὶ παρέστωσαν 

ἅπαντες ὀρθῶς γὰρ λέγεις. 

ΕΡΙ. Ιδοὺ δὴ ἐς ἐκκλησίαν ξυνέλύετε οἳ θεοί: μὴ 
µέλλετε, ξυνέλθετε πάντες, ἥχετε, περὶ μεγάλων ἐκ- 

χλησιάσομεν. 

ΖΕΥΣ. Οὕτω Ψιλὰ, ὦ Ἑρμῆ, καὶ ἁπλοϊκὰ καὶ πεζὰ 
χηρύττεις, καὶ ταῦτα ἐπὶ τοῖς μεγίστοις 

ΕΡΜ. Ἀλλὰ πῶς γὰρ, ὦ Ζεῦ. ἀξιοῖς; 

ο δ ο 3 
ι ταῦτα, ὦ Ζ7εὺ , ἐν 

ξυγκαλῶν; 

τς ων ον 
ΖΕΥΣ. Ὅπως ἀξιῶ:; ἀποσεμνῦναί φημι δειν τὸ 

χήρυγµα µέτροις τισὶ καὶ µεγαλοφωνίᾳ ποιητικῇ, ὡς 
μᾶλλον συνέλθοιεν. 

ΕΡΜ. Ναί. Ἀλλ' ἐποποιῶν, ὦ Ζεῦ, καὶ βαψῳδῶν 

τὰ τοιαῦτα, ἐγὼ δὲ ἥχιστα ποιητικός εἶμι' ὥστε δια- 
φθερῶῷ τὸ κήρυγμα ἢ ὑπέρμετρα Ἡ ἐνδεᾶ ξυνείρων, καὶ 
γέλως ἔσται παρ) αὐτοῖς ἐπὶ τῇ ἀμουσία τῶν ἐπῶν" 
ὁρῶ γοῦν καὶ τὸν Ἀπόλλω γελώμενον ἐπ᾽ ἐγίοις τῶν 
γρησμῶν, καίτοι ἐπικρυπτούσης τὰ πολλὰ τῆς µαντι- 
χῆς, ὣς μὴ πάνυ σχολὴν ἄγειν τοὺς ἀκούοντας ἐξετά-- 

ζειν τὰ µέτρα. - 

ΖΕΥΣ. Οὐχκοῦν, ὦ Ἑρμῆ, τῶν Ὁμήρου ἐπῶν έγκα- 
ταµέγνυε τὰ πολλὰ τῷ κηρύγματι, ὡς ἐκεῖνος ἡμᾶς 
ζυγεκάλει: μεμνῆσθαι δέ σε εἰχός. 
ἘΡΜ. Οὐ πάνυ μὲν οὕτω σαφῶς καὶ προχείρως: 

πειράσοµαι δὲ ὅμως. 

Μήτε τις οὖν θήλεια θεὸς .. . μήτε τις ἄρσην, 
μηδ᾽ αὐτῶν ποταμῶν µενέτω νόσφ᾽ Ὠκεανοῖο 
µηδέτε νυµφάων, ἀλλ ἐς Διὸς ἔλθετε πάντες 

εἰς ἀγορὴν, ὅσσοι τε κλυτὰς δαίνυσθ᾽ ἑκατόμθας, 
ὅσσοι τ’ αὖ µέσατοι ἢ ὕστατοι ἢ µάλα πάγχν 
νώνυμνοι βωμοῖσι παρὰ κνίσῃσι κάθησθε. 

7. ΖΕΥΣ. Εὺ γε, ὦ Ἑρμη, ἄριστα κεκήρυχταί 
σοι, καὶ ξυνθέουσι γὰ ζρ η" ὥστε παραλαμθάνων κά- 
διζε αὐτοὺς κατὰ τὴν ἀξίαν ἕκαστον, ὡς ἂν «ὕλης ἃ 

τέχνης ἔρ ἐν προεδρία ία - μὲν τοὺς χρυσοῦς, εἶτα ἐπὶ 
τούτοις τοὺς ἀργυροῦς, εἶτα ἑξῆς ὁπόσοι ἐ ἐλεφάντινοι, 
Εἶτα τοὺς χαλκοῦς ἢ λιθίνους, καὶ ἐν αὐτοῖς τούτοις οἳ 

ΧΠΙΥ. ΣΠΡΙΤΕΠ ο αμομς. πο τς 415 

ὡ | 5 40Ν. Οναγ]ςδίπ]α δαΠ6, Πηρίίσυ, 5ΗΠΕ ασ Ώριτας: πες 

"Ητησίτα πα Πῆς ασορας {γασωαΐας. 

10Όρ. Έα γετο ρπίαρας Ώαμαες οπ]αςάαπα απί Απορα. 

ταΠΙΟΠΘΠΙ πο Ἠαβογο ΤΠ {απία τοτΗπη Ρογίητραίοπο. Οπἷά 

ἐπο, Μετοιτί, οἱ φππο, οἱ Μίπεινα, [αοἴαπαας2 τοροτῖίο οί 

νο5 ποΡΙςΟΠΙΏ Ῥγο δια απἶκᾳπο ρατίο αἰϊᾳιιῖά. 

ΜΕΜΟ. Εαπϊάεπι αἲ ΕΟΠΙΠΙΙΠΕ 4εογΙΠΙ. ΡΗ{ο σοηφίεγα- 

' Ποποπα µα]α5 οἱ τοογοπάαπα, οοπγοσα{α 6ΟΠΟΙΟΠΟ. 

4ΓΝ. Ἐπαπα πηηῖ οαάεπα σα αῖο ρτοραπίας. 

ΜΙΝ. Βεὰ αῖα οπηπῖα τη μῖ νΙάσπίτ, Ραΐθν, ΠΙπΙγΗΠΙ ΠΟΠ 

Ῥογ[α1μαγο εΦΙ1Π1, πες πιαπ[[οδίππη βοιὶ {6 πιογογί Ίος. πθ 

βο(ῖο; 5ο Ῥϊνα[ἴπι σα ἀσεηάᾶα Ῥετ ϱῶ γ]ησαί ἀἰσεπᾶο Τί - 

Ἰπος]ες, ἀετίσας απίθπι Ώαπηῖς 4ᾳ ἀἱκραία[ίοπο ἀῑορααί. 

ΜΕΒΟ. Ὑενυπα παπι ἱσποταβραπίης Ιδία, «αρίΐος, απΠΙ 

οοπ{θπ[ῖο ΡΙΙ]οςορΠογαπ ἵη ραβ]ίοο αἳέ Γαέατα : ας τα ἵψταῃ- 

πἰάθηα εχοτορτο γἱἀδρετίς, δί ποη. σοπηπημπῖσες ἆᾳ πιασηῖς 

4490 ΤεΡΗ5, 4πσρηπθ ϱΟΠΙΠΊΠΠΟς αἷπί οπιηίαπη. 

6. 30. Ἐπδο Ίαπ Ῥγοβοοπίαπι (πο, 6ί αἀξιπίο ΟΠΊΠΘ5: 

τοςία εἰεπίπι ἀῑςεῖς. 

ΜΕΒΟ. Ἠεις ἵπ εοποίοΠεπι οοπγοεπῖίο «Π : πο ουπεία- 

πηϊηϊ, οοπγοπ]{ ΟΠΊΠΕΣ: γοπῖϊα; ἆ6 π]ασηίς ΤΘΡΙΙ5 οΟΠΟΙΟΠΘΙ:, 

Ἰαβεβίπας. 
40Ρ. ία πάς, Μεγουνὶ, οἱ 5Ἰπιρῃοῖίοι εί Ρεάρίτὶ οΓ- 

Ποπα ῥγαοοΠΙΙΠΙ [αοἵς, Ἰάσπα (παπα ἆ6 πιανἰπη!5 γ6βις ἆθος 
6ΟΠΥΟΕΕΞ2 

ΜΕΒΟ. Φποπιοᾶο Ιδίίαγ Ίαρες, Παρογ 

40Ρ. Οποπιοάο Παβεαπα» σταν]ίαίεπι οοποΠἰαπάαπη αἷο 

Ρτωεοπίο γειδίρας απραςάαπα οἱ πιαρπ]οσαεηβία ρορβσα., 

αἱ πιασίς οοπγεηίαΠ{. 

ΜΕΒΟ. Ἐρίο. δεᾷ τειξιβεαίογαπη Ιδία, Παρίίος, εί εαι- 

πηῖπα αἆ γΙγπατη ΤΕΟΙΕΙΠΗΠΠΙ: οσο νογο πΙΙΠΙΠΊο αρίΗ5 ΒΗΠΙ 

αᾱ Ροείῖσαπα : Ἱασιο οογταρετο ῥταΟΟΠΙΗΠΗ, γε] οχοσάρηίος 

ΠΙΘΗΘΗΓΑΠΙ ὙθιδΗ5, γε] ἀοβοίοηίος οοηξατοῖπαΠς : οἱ τῖδας 

οπἱδίατ αἲ Η]ῖ5 Ρτορίας Ππρογίβίαπι οαγΠΙΙΠΙΠΗ.  Ὑϊάευ θΠΊΠι 

ἵρδυπα. 4ποηαθ ΑΡοΠίποπα τίάετο 46 οτασμ]ῖς φαἱρηξάαπα, 

α παπα Πα Ῥ]εταπιε Πῖο {εραί ναοί οΏδουτίίας, αἱ απῖ 

απζαη{ Πο ππα]ίαπα Παβεαπε οἱ αἆ γδιςις οχαπΙΠαΠᾶος. 

4ΌΡ. Ἐτρο, Μετοππί, 4ε Ἠοπιετ οαηϊηῖθας Ῥ]ογα(ιθ 

αἀπιίκορ Ργοοοπῖο, τα! Π]ε πο εοπνοσαβαί: πηθπηϊηίςςθ αιι- 

Ί6Πῃ {6 εγεθΙρῖ]ε οςί. 

ο ΝΕΡΟ. Νο φπἶάεπι οπηπίπο Ρίαπε οἱ εχρεα1ία: ροίου]απα 

{αΠΙσΠ [αοῖαπα. 

Νο σπα Ἱᾳίίατ ππα]]ες ἄεα.. πενε νῖγ πας, 

πει απὶς 4ο Παν1ῖς 1ρεῖς ραΐτίς Οσεαπῖ αὐδίί, 
η6α (π Ἠγπιρµαταπα, γεταπι αἆ Πουί5 οπιηῖς αἀοςίο 
οοποϊ σπα, (ποἰφᾳαοξ οεἶερτες οὔ1εῖς Πεσαίοπι μας : 

σαῖ πιος, ααῖ ροδίτεπηῖ, ααῖ ποπιῖπε πα]]ο, 
ονα 5αρίπα(ἶ πἰάοτε 5εάείῖς αἆ ατα». 

7. 4ῦΡ. Ἐασε Μετοπτῖ : ορίῖπιο [αποίας 65 ργῷσοπίο. 

Εἰθπῖπι ]απι οοποιατιπῖ. Ἠασπε εχοθρίϊς 5εάΠία Ῥγῶβρο 

Ῥτο ἀἱρηϊίαία οιάπε, Ῥτουί τεὶ φπαπίαπι αἆ πιαίεΓίαΠα 5θ 

Ἠαμεηί γα απαπίαπα αἆ ατίεΠα : ΡΓΙΠΙΟ 4πἱά6Π1 Ίοςο ααγεῖς, 

{ππα Ρο5ί Π]ος α’σεπ{εῖς, ἀείπάς ]αχία ος, ααἴ δυπί εὔττ- 

πεῖ, ἴππι ὧτεῖς απἲί Ιαρίαεῖς: ε{ Τη Ἰῖς, ααϊ ΡΗΙἷας διη{, ααί 



4τ6 ΧΙΙν. 2ΕἷΥΣ 

τῶν ὁιοίων 
δὲ οὗτοι καὶ ἄτεχνοι πόρρω που ξυνωσθέντες σιωπῖ 

ἀναπληρούντων μόνον τὴν ἐκκλησίαν. 

ἘΡΜ. Ἔσται ταῦτα καὶ καθεδοῦνται ὥς προσήχει. 

Ἀλλ' ἐκεῖνο οὐ γεῖρον εἰδέναι, ἦν τις αὐτῶν χρυσοῦς 

μὲ ν ῇ καὶ πολυτάλαντος τὴν δλκὴν, οὐχ. ἀκριθῆς ὃ δὲ τὴν 

ἐργασίαν, ἀλλὰ κομιδῇ ἰδιωτικὸς καὶ ἀσόμμετρος, πρὸ 

τῶν χαλκῶν τῶν Μύρωνος χαὶ Πολυχλείτου καὶ τῶν 

Φειδίου καὶ Ἀλκαμένους τῶν λιθίνων καθεδεῖται Ἱ 

προτιμοτέραν χρὴ νομίζειν τὴν τέχνην» 

ΖΕΥΣ. ᾿Εχρηνι μὲν οὕτως, ἀλλ’ ὅ χρυσὸς ὅμως προ- 

τιµητέος. 
ΤΡΜ. Μανθάνω ὅτι πλουτίνδην χελεύεις, ἀλλὰ μὴ 

ἀριστίνδην χαθίζειν καὶ ἀπὸ τμημάτων. "Ἠχετ' οὖν 

εἰς τὴν προεδρίαν οἵ χρυσοῖ ὑμεῖς. 
8. Ἐοίκασιν, ὦ 7εῦ, οἳ βαρθαρικοὶ προεδρεύσειν 

μόνοι" ὥς τούς γε Ἕλληνας ὁρᾶς ὃ ὑποιοί εἶσι, χαρίεντες 

μὲν καὶ εὐπρόσωποι: καὶ κατὰ τ τέχνην οκ ολο 

λίθινοι δὲ χαλκοῖ ὅ ὅμως ἅπαντες Ἡ οἵ γε πολυτελέστ 

τεγνιτῶν προτετιμήσθων, οἵἳ συρφετώδεις 

τοι αὐτῶν ἐλεφάντινοι ὀλίγον ὅσον τοῦ γρυσοῦ ἀπο- 

στίλδοντες, ὡς ἐπικεχρῶσθαι χαὶ ἔπηλω Ὑάσθαι μόνον, 

ἔνδον ὑπόξυλοι καὶ οὗτοι, μυῶν ἄγέελας ὅλας 
κα 
δὲ αὕτη καὶ ὅ 

ὰ δὲ ἓ 
μπολιτ ευοιμένας σχέποντες' ἡ Βενδῖς 

Ἄνουθις ἐχεινοσὶ χαὶ παρ᾽ αὐτὸν ὁ Ἅττις χαὶ ὁ Μί-- 

ὔρης χαὶ ὃ Μὴν ὅλοι ὁλόχρυσοι καὶ βαρεῖς χαὶ πολυ- 

τίµητοι ὣς ἀληθῶς. 

9. ΠΟΣ 
πρόσωπον τοῦτον προχαθίζειν µου τον Αἰγύπτιον καὶ 

ταῦτα Ποσειδῶνος ὄντος: 

ΕΡΜ. Ναί. 
ὃ Λύσιππος καὶ -Ί πένητα ἐποίησεν, οὐχ ἐχόντων τότ 

τῶν ἸΚορινθίων χρυσόν: οὗτος δὲ ὅλοις μετάλλοις πλου- 

Ἀνέχεσθαι οὖν χρη π 

μὴ ἀγανακτεῖν, εἴ τις ῥινα τηλικαύτην. γρυσΏν ἔγων 

« «ω «Ἱ 

ᾱ- ἃ 
. Καὶ τοῦτο, ὦ Ἑομη, δίκαιον, τὸν κυνο- 

Ἰ 

Ἀλλὰ σὲ μὲν, ὦ ἐννοσίγαιε, Ἰαλκοῦν 

σιώτερός ἐστιν. παρεωσμένον χαὶ 

προτετίµηταί σου. 
10. ΔΦΡ. Οὐκοῦν, ὦ Ἑρμῆ, κἀμὲ λαθὼν ἐν τοῖς 

προέδροις που χάθιζε; χρυση γάρ εἴμι, 
ΕΡΜ. Οὐχ ὅσα γε, ὢ Ἀφροδίτη, κἀμὲ ὅραν, Ελλ ἀλλ) 

εἰ μὴ πάνυ λημῶ» λίθου τοῦ λευκοῦ Πεντέ 

λιθοτοιηθεῖσα., εἶτα δόξαν οὕτω Πραξ ιτέλει Ἀφροδίτι 

γενοµένη Κνιδίοις παρ ο. 
ΑΦΡ. Καὶ μὴν ἀξιόπιστόν σοι μάρτυρα τὸν Ὅμη- 

ρον παρέξοµαι ἄνω καὶ κάτω τῶν ῥαψῳδιῶν γρυσΏν µε 

τὴν Ἀφροδίτην εἶναι λέγοντα. 
ναό Καὶ γὰρ τὸν Ἀπόλλω ὃ αὐτὸς πολύγρυσον 

ο 

ἱηθεν, οἶμαι, 

εἶναι ἔφη καὶ πλούσιον: ἀλλὰ νῦν ὄψει καχεῖνον ἐν τοῖς 

τας που καθήµενον, ἀπεστεφανωμένον γε ὑπὸ τῶν 
ληστῶν καὶ τοὺς χόλλοπας τῆς κιθάρας τ ο ας έ- 

ῷ νου. Ὥστε ἀγάπα καὶ σὺ μὴ πάνυ ἐν τῷ θητικῷ ἐκ- 

μας 
: ΚΟΔΛΟΣΣΟ 

3 3 Δ ή - να) / 

.. Ἐμοὶ δὲ τίς ἂν ἐρίσαι τολµίή-- 

σειεν αν τε ὄντι καὶ ος ον 
τηλικούτῳ τὸ μέγεθος; 

ὑπέρμετρον οἳ 
Ὀ ζ 

εἰ γοῦν 
ς Γπν / 

Ῥόδιοι χατασχευἁ- Ἔ 
. ς 
Ὢ ὕπερφυᾶ µηδε 

ΤΡΑΓΩΔΟΣ. 8δ-- 11. (1, οοι -- οὖ) 

Α]σαππεπῖς, απ Μντοπῖς, απ Ἐπρηταπορς, απ επ σν 

ατήβουπα, ρα [οιαπίης αἲ ΙΠῖ εκ ῄροε, απ] οπιηηῖς 6χρεγ- 

165, Ῥοττο 1η αησ]απῃ αΠα επι οοπἰγηςί 5Πεπίῖο, οοπεῖομῖς 

πιοάο οχρ]οπάα οπη-α, αςΣιάεαπί. 

ΜΕΒΟ. Εἰεπί Ιξία : 5εάεριπί αἱ οοπγεπῖ. Ὑδγυπη Πλαᾶ 

ποζβςςαΓΙΙΠη οδὲ αἱ 5οἶαπα, 5ἱ απῖς Πογαπα απτους π]άεῃα 

5Ι{ οἳ πιπ]ίογαπα {αἰοπίογαπα Ῥοπάεγε, 5ο Ίάεπῃ ποπ ο- 

τῖοδε εἸαθοταίης, 5ο Ρ]εμεῖας οπιπίπο εἰ ΡᾶΓΙΠΙ ΟΟΠΙΠΠΕΗΣΙΙ 

51Ρί τεςροπάοης, Ἠῖσπε απίε «πεος Ἠ]ος Ἡπτοπίς, Ρο]γο]αοί!, 

Ῥ]]άῖα., οἱ Ιαρίάθος ΑΙσαπιεπῖς αδδιάεΏΙί, απ ρηαπάσπα, 

Ῥγα[ουγί ἀεβετο αγίθπη 2 

40ρ. Ρίο απἶάεπι ἀεεεραί : 5ο4 ρτα[εγεπάσπα {αππθη ει 

αὐΤΗΠΗ. 

ΜΕΒΟ. ΑπάΙο : Περθ ος ἀῑν]ῆς αἴπαο οθησα Ίαθες, 

ἨΟΠ εκ πορΏίαίε εἰ ργαςίαπίῖα 1ος α πια οο]]οσαξ. Ύθ- 

πῖίο 6Γ5ο ἵη Ῥεῖπιας 5θ4ε5 νο αμγεῖ. 

8. Υιάεπίατ Ῥτοϊπάς, ααρίίες, Ῥπίπια ςοἀΏῖα οσευρααγῖ 

5ο]ἵ Ραγρατῖοῖ : ἄταεος επῖπι απα]ος 51ηί τῖάες : γεπις!ῖ Ητ 

απἶάεπι, οἱ Ροπί τη]ίης, εἰ εκ ατίε Ησιγαί!; 5εὰ Πάεπῃ {απιοη 

Ιαρῖαεῖ ααί ατεῖ ἵη ΙΠΙνΘΓςΠΙΙ ΟΠΊΠΕΣ; αιί Ῥγε[ῖοδίςςιπηῖ 

απ]άθπα 1Πογιιπα εΏαιπεῖ, Ρααχ ΠΠ ]απη απαπίαπη απγὶ τεβα]σεπ(ῖς 

Παβεπίες, πί «ο]οταο Π]ο αἱ ερ]επάοτε ἱπάποίί (απίππη εἴηίς 

Ἰηίας Ὑοτο Πάσπι 5υπί Ἰσηεῖ, εί ἰοΐο5 πιπγίαπα στοσος Πω 

τοπηρηῬ]σαπι Ἠαμεπίος {οσυπί. Αί Ῥεπαϊς Πία, οἱ Απιζις 

Ιδίο, οἱ Ἱαχία Ἠίαπα Αῑ5, εἰ ΜΠίμτες, εἰ Ώεις Ἰωπας, ες 

41Γο 5ο]]άο {οἱ1, εἰ στανες εἰ πια]ά τεγετα Ργείῇ. 

9. ΝΕΡΤ. Εἰ αῖ που αξίαπα ο5ε, Μετοιτῖ, Ἠήπο οβΠΙΠΟ 

τη]ία ργαζΙέαπα απίο π]ο 5οἀεγο /Ἐσγρίϊαπη 

εσο Νερίαπης 5ἴπι2 

ΜΕΒΟ. 5ἱ6 65. Ύετηπι ία, (μαξδαίος {αυτῖς, του 

Ἰδίρρας εἰ Ραιρεγοπ [εοῖξ, Ποη Ἠαβοηθης 6ο ἴεππροτε 

αὐτὴ Οονη{ΗΙῖς τ αἲ Ἠϊο Τοἱῖς πιεία]ς οσί ἀππον. Έστε 

Πίαμπε ορογίεί ἴ6 5αΏπιογεγῖ, πθσιθ ΙπάΙσπαϊ 5ἵ ααῖς {απίυα 

εκ αυτο τοδίταπα παθεῃς Πί ρτω]αίας ος. 

. Ἱάᾳ16 α παπι 

10. ΥΕΝ. Ενρο τηε οῖαπι ἵπ ρηπαῖς αἰοαΡΙ οο]]οσα 5ῇΏ- 

5θ]115 : αἰεπίπῃ α1γθα 5ΙΤη. 

ΜΕΜΟ. Νοπ απαπίαπα εσο 4ποᾳιθ γίάενε, Ὑεπῃς, Ρος- 

ΞΗΠ1 : 5εᾷ 5ἱ ποπ Ρίάπε Πρρίο, εχ οαποἱάο Ἰαριάε, Ῥοπίε]ῖες 

ατΡΙΤΟΣ, οχοῖσα, ἀθίπᾶς ααπῃ Πα ῬτακΙ{ε]ῖ γιάετείς, Ὑεπας 

{ασία οἱ ἱταῖία ες ΟπΙάΙ15. 

ΥΕΝ. Δί οσο β4ε ἀἴρηαπι ΠΡ] {οδίεπι ἨοππεγΙπη αάπσαπα, 

απῖ α οαρίίο αὖ οαἶσοπι πιο οαΓΠΙΙΠΙΠΙ απγθαπη 6556 ΎΘΠετθΠι 

ἀῑοΙΙ. 

ΜΕΠΟ. Νιπιΐγαπα Ἰάθιη οἴίαπι Αρο]πειαι πππ]Η εςςε αῖ 

ἀῑσΙί ασ ἀῑνίεπα : 5οᾷ Ίαπι τἰάεβίς Πλάπι σποηπθ 5εάεπίεΠι 

Ιπίεγ Ἰησατίος, οοτοµα εχηίαπα α Ἰαίτοπίρας, εί γεγΠεΠΗς 

Ίντα α 5αεπ]οσῖς εροµαίαπῃ : Πάσα οοπ[επία εἰ ἴα εδίο, 

αποά ποή οπηπῖπο ΤΠ εαρίίο οεηςίς [ες πα γασῖηπη. 

141. 60ΠΟ55Ό5. Μοσππα γετο οργίαγε αμ] απδῖί, ααὶ εξ 

50] 5ἶπῃ, αἱ ἰαπία πιαση]{αάἶπο2 η]ςῖ οηίπ] Ρογίεηίοςε πιαβη 

αἱ ππεηςΙΓαπη ΟΠΊΠΕΠΗ 5ΗρθγσΓΕΞΦΙΠΙ θχδίΓιθγο Π]ε Υο]ηῖςδεηέ 



(Π,, 664 - οσ7) ΧΠΙΝΥ. 

σασθαί µε ἠξίωσαν, ἀπὸ τοῦ ἴσου τελέσµατος ἐχκαίδεκα 

χρυσοῶς θεοὺς ἐπεποίηντο ἄν' ὥστε . ἀνάλογον πολυτελέ- 

στερος ἂν νομιζοίµην. Καὶ πρόσεστιν Ἡ τέχνη καὶ 
τῆς ἐργασίας τὸ ἀκριθὲς ἐν µεγέθει τοσούτῳ. 

ΕΡΜ. τ, ὦ Ζεῦ, χρὴ ποιεῖν ; δύσχριτον ἐμοὶ γοῦν 

καὶ τοῦτο: εἰ μὲν γὰρ ἐς τὴν ὕλην ἀποθλέποιμι, χαλ- 
κοὺς ἐστιν, εἰ δὲ λογιζοίμην ἀφ᾽ ὁπόσων αλάτι χε- 

χάλκευται, ὑπὲρ τοὺς πενταχοσιοµεδίµνους ἂν εἴη. 
ΖΕΥΣ. Τί γὰρ ἔδει παρεῖναι καὶ τοῦτον ἑλέγξοντα 

τὴν τῶν ἄλλων σµικρότητα χαὶ ἐνοχλήσοντα τῇ καθέ-- 
δρα; πλὴν ἀλλὰ, ὦ Ῥοδίων ἄριστε, εἰ καὶ ὅτι μάλιστα 

προτιµ. τέος εἶ τῶν χρυσῶν, πῶς ἂν καὶ προεδρεύοις, 
εἰ μὴ δεήσει ἀναστῆναι ἅπαντας, ὡς µόνος χαθέζοιο 
τὴν Πύχνα ὅλην θατέρα τῶν πυγῶν ἐπιλαθών; ὥστε 

ἄμεινον ποιήσεις ὀρθοστάδην ἐχκλησιάζων, ἐπικεχυφὼς 

τῷ συνεδρίῳ. 
ΕΡΜ. Ἰδου πάλιν ἄλλο δύσλυτον καὶ 

χαλκῶ μὲν γὰρ ἀμφοτέρω ἐστὸν καὶ τέχνης τῆς αὐτῆς, 

Λυσίππου ἑκάτερον τὸ ἔργον, καὶ τὸ µέγιστον, ὁμοτίμω 
τὰ ἐς γένος, ἅτε δὴ Διὸς παῖδξ, ὁ Λιόνυσος οὗτοσὶ καὶ 

Ἡρακλῆς. Πότερος οὖν αὐτῶν προχκαθεδεῖται; Φιλο- 

νεικοῦσι .. ὡς ὁρᾶς. 

ΖΕΥΣ : Διατρίθοµεν, Ὀ] Ἑρμϊ, πάλαι δέον ἐκκλη- 
σιάζειν' ὥστε νῦν μὲν ἀναμὶξ καθιζόντων, ἔνθ᾽ ἂν ἕκα- 

στος ἐθέλῃ, ἐσαῦθις δὲ ἀποδοθήσεται περὶ τούτων ἐκ- 

Ἀλησία, κἀγὼ εἴσομαι τότε ποιήσασθαι 

τὴν τάξιν ἐπ᾽ αὗτοις. 

18. ἘΡΜ. Ἀλλ', Ἡράκλεις, ὡς θορυθοῦσιτὰ χοινὰ 
καὶ τὰ καθ᾽ ἡμέραν ταῦτα βοῶντες, Διανομάς, διανοµάς: 

ποὺ τὸ νέκταρ, ποῦ τὸ νέκταρ; ἡ ἀμέροσία ἐπ 

ἃ ἀμθροσια ἐπέλιπεν : ποῦ αἱ Ἡ 

τόμδαι; κοινὰς τὰς θυσίας. 

Γι ΖΕΥΣ. Κατασιώπησον αὐτοὺς, ὦ Ἑρμϊἃ, ὡς µά- 

θωσιν ὅτου ἕνεκα ξυνελέγησαν τοὺς λήρους τούτους 

ἀφέντες. 
ἘΡΜ. οὐχ ἅπαντες, ὦ Ζεῦ, τὴν Ἑλλήνων φωνὴν 

ξυνιᾶσιν" ἐγὼ ἓξ οὐ πολύ) ἠλωττός εἰμι, ὥστε καὶ 

Ἀχύθαις χαὶ Πέρσαις καὶθρᾳαξὶ ὶ καὶ Κελτοῖς ἔ ξυνετὰ κη- 

ρύττειν. ἜἌμεινον οὖν, οἶμαι, τῇ χειρὶ σηµαίνειν καὶ 
παραχελεύεσθαι σιωπᾶν. 

ΖΕΥΣ. Οὕτω ποίει. 

114. ΕΡΜ. Εὺ γε, 

σοφιστῶν. 

τοῦτο" 

ἤντινα χρὴ 

τέλιπεν, 
αἱ ς / ϱ ζ 

Ἑκατομ.οαι, που αἱ εκα- 

ἀφωνότεροι γεγένηνταί σοι τῶν 

Ὥστε ὥρα δημηγορεῖν. Ὀρᾶς: πάλαι 
πρὸς σὲ ἀποθλέπουσι περιμέγουτες ὅτι χαὶ ἐρεῖς. 

ΖΕΥΣ. Ἁλλ ὅγε πέπονθα, ὦ Ἑρμη ;. οὐκ ἂν ὀχνή-- 

σαιμι πβὸς σὲ εἰπεῖν υἱὸν ὄντα.  Οἶσθα ὅπως θαρ-- 

βχλέος αεὶ καὶ μεγαληγόρος ἑ ἐν ταῖς ἐκκλησίαις ἣν ην. 

ΕΡΜ. Οἶδα καὶ ἐδεδίειν ε ἀχούων σου δημΊΥο- 

ροῦντος, καὶ μάλιστα ὁπότε ἀπειλοίης ἀνασπάσειν ἐκ 
Ωω’ λ σω Δ /. 3 -- κ 

βάθρων τὴν γῆν καὶ τὴν θάλατταν αὐτοῖς θεοῖς τὸν σει- 

ρὰν ἐχείνην τὴν γρυσῆν καθείς. 

ΖΕΥΣ ὑπὸ 
πο 2 ρ. ο. / νὰ ὼ Μ οί του µεγεθους τῶν ἐφεστώτων δεινῶν εἴτε καὶ ὑπὸ τοῦ 

᾿ -. στο πε, Ἴλους τῶν παρόντων --- πολυθεωτάτη γὰρ, ὡς ὁρᾶς, 

νο κο δι / σ 
Ἀλλα νῦν, ὦ τέχνον, οὐκ οἶδα, εἴτε 

Ι0ΌΡΙΤΕΗΒ ΤΑΑαΟΕΡΤΏΌΡ. 19 -- 14. 417 

Ἠ]μοά, ἆς αθιιαΙί ἵπιροηδα 5ο δοῖπῃ ΔΗ1605 Γαζστο ἆρος 

Ροίεγαπ{ : αυ Πααπα Ρτορογοπί5 νορι]α πια]ονῖς ερ ιο [1 

Ἰπάϊσου.  Αοσσαῖϊ αἲς, εἰ οχααἱθίαπα ΤΠ {απία πιασηἑαζίπο 

ατΠοῖαπα, 

ΜΕΡΜΟ. Οπ]ᾷ αποπάνπα, Φαρίίοι 2 ἀΠββοι]ο οπῖπα μη] Ἱ- 

ἀῑσαία Ίος 4ποἄπο : δἱ οΠΊΠ1 αἲ πια[ογῖαπα γοβρίοαπα, «ποις 

δὲ δἱη ταραίεπα αποί {αἱοηί]5 5ἰ{ (αρησαίας, ατα, ΡΓΙΗΙΠΗ 

ραπϊίθς 6ΘΗΣΗΠΙ 6{ οηιιο5ίτοπη Παογί{. 

40Ρ. Οπἷᾶ οηἱπα ΠάπΠο αποαπθ ορογίεραί αἆθςςο, αι] 16- 

Παπογαπα αγσιαί ρα νΠαίοιη εἰ εοΠδεδδΙΠη {ατροίς Ὑοτυπι 

πθις ἴα, Ἀλοάίογαπα ορίτηθ, 5ἱ ναι πανίππο ρυῶροποπά5 

5 αμγοίς, 4ποπιοᾶο {απάσιη ΡΙπΊαπη οσοπραΒίς., η]ςὶ ἀομθαπί 

5υήσοἳς ΟΊΠΟΝ, Εμ 5οἶα5 αδδίάσας ας αἱ ἰοίαπη ῬΗγΟσΙΙ 

αἰἴοια. οΙΗΠΙΗΠΙ. οέζαρος2 Παφααο πποας [οσριῖς 5ἱ δγαοίιις 

5ίο5 ἵπ 60ΠΟΙΟΠΕ, εαρίίθ Υ6ί5Η5 6οΠδΘΡΣΙΤΗ ΙποΗπαίο. 

12. ΜΕΒΟ. Ἐπ ΠΡΙ ααά, 5ο]αία ἀῑ[ῆοια οἱ ἵρεαπι. 

«τοὶ οπίπι δυη{ 4Π1ΡΟ, οἱ ατα ο[αδάσπα, Τγ5Πρρί ορα5 

πἰθιαπο, οἱ (ος ΠΙαΧΙΠΙΠΠΗ, 56Π6Γ6 «ρ(πα]ες, πἱροίο Πας 

πίοτ(θ {οτῖδ; Πίο Βασσμας, εἰ Ηετοι]ας. Ὀίει ἰσιν Ἰο- 

ΤΠ ρηίοΓεΠα 5εάεια οσσυραβῖ» εοπίοπάηί οπῖπα αἱ γίάος. 

40ΌΡ. Ῥοπιρας, Μεγουτί, (ους, άπάΠα ο1ἵπα ορον(πθτῖέ 

6οΠΕΙΟΠΕΠΙ Ἠαβθγα. Ἰασιθ πυπο Ρτομηΐδεαα 5εἀσαπί, αλὶ 

σαίδαας γο]αστ! τ ἵπ ΡοδίΤΘΠΙΙΠΙ οοποΙο ἆᾳ6 Πῖς άαβΡΙΙτ 

αἴαιο 6ρο {πΠα 5οἶαπα, απῖς ογάο ἴπ Π]ῆ5 5ἱ{ οοπ5Πἰποπάι5. 

13.. ΜΕΒΟ. 5δεᾷ απαπίο5, Ἠειομ]α5, (απηυ]ίης οἱοπί, 

οοπηπηηηία ἰδία οἱ φο[ἰαῖαπα οἸαππαηίες, Ὑϊ5οθγαίίοπθς, γι- 

5σθΓα(ἴοποα»! αΏί πεσίαν, αΏὶ πεσίαγὸ απηῤγοδία ἀ6[οοῖί, αΠΙῦΥΟ- 

[ δία ἀε[εοῖ! αδὶ Ἰεσαίοπι ρα, αδί Ποραίοπαῦας 5. ΟΠΊΠΙΙΠΟΣ 

χιοίπηας 1 

10. ῬΠεηίίαπα Ἠ]ίς Ίππρετα, Μοτουνῖ, αἱ απᾶἶαπί ου]ας 

γοί 6πηδα Ίο εο]]εοί! οἶπέ, πισίς Πΐςος οπι]ς»ῖς. 

ΜΕΠΟ. Χοη οΠΠΠΕς, δαρίίοι, ανῶσα ΙπίεΠῖσυπί : οσο 

απίσπη ΠΟΠ Ἱία πππ]ίαταπη Ρεπίίας Πησιαταϊα 5η, αἱ οση- 

οἴοπατί ροβδίπα απ οἵαπι Βογίνο, Ῥευσα, Τηνασες οί Οο]έα 

Ππίε]σαπί. Μοαιίας Ιδίαν, Ῥαίο, (αεί, πιαπα. 5Π]οπίίαπι 

Ῥο566γ8. 

40Όρ. δῖο [αείίο. 

14. ΜΕΒΟ. Ἐπραι πιααῖς ππῖ ΠΡΙ [αοιἳ. 5υπί 4ΠδΠ1 5ο- 

ΡΙδί. Τίαφαο ]άπα οοποῖοπίς Παῦοπάα {επηριις οςί. Υἱάδμὁ 

ἀπάπα {6 αδρἰοἰπηί, απῖά ἀῑοίατας δἷς οχδρεσίαπ[ος. 

30Ρ. δεᾷ απἱά πα μῖ ασοἸάεν]ς, Μοτουηί, ΠΟΠ. οΙΠΟΙΑΡΟΓ 

ΠΡΙ ἀϊοετο, Πο που. Νοδίῖ απάτη ααᾶαν ΕΠΙΡΟΓ οἱ Π]ᾶ- 

βηῇ]οσυ5 Γαθηίπα Τη οοποιοπίρας. 

ΜΕΜΟ. Νονί, εἰ ππείπεβαπα οάεπα 5 απαπάο απ νθι] 

ἵο οοποϊοπαπίθια ῥγακοτῖπα ΎππΠὰ πηϊηανοιῖς, ία ἀπ [αα- 

πηθη(ής ςς αχ {γασΓα γα {θγΓαπα θἱ ΠΠαΓθ ΟΠΠα ἀῑῑς, ἀοηιίσςα 

λα οπίεπα α 11ο. . 

40Ρρ. ΑΙ Ίαῦα, ΕΠΗ, πεςοῖο πίταπη α ππαρηϊπάἶπο Ιηδίαη- 

ΠΕΠ ΠΙαΙοΓΙΗ, απ ἃα πηυ]Παάϊποα οδεπίίαπα (σοἱεεινίηα 
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ὁ ἐχχλησία---- διατετάραγµαι τ ἡ ΕΧΧ. «ησια ώιατε ταραγµ.α! την 

ΣΕΝ 

γνώμην καὶ ὑπότρο- 

αός εἰμι καὶ ἡ γλῶττά | µου πεπεδη 
ἀτοτιώτατον ἁπάντων, ἐπιλέλησ σµαι τὸ 

λόγων, ὃ παρεσχευασάµην, ὡς εὖτ προσωποτάτη µοι ἡ 

ἄἂργχὴ γένοιτο πρὸς αὐτούς. 

ΕΡΜ. Ἀπολώλεκας, ὢ Ζεῦ., ἅπαντα" οἳ 

πτεύουσι τὴν σιωπὴν καί τι ὑπέρμεγα χαχὸν ἀκούσε- 

σθαι προσδοχῶσιν, ἐφ᾽ ὅτῳ σὺ διαµέλλεις. 

7ΖΕΥΣ. Βούλει οὖν, ω Ἑρμῆ, τὸ Ὁμηρικὸν ἐκεῖνο 

προοίµιον ἀναρραψῳδήσω πρὸς αὐτούς: 

ΕΡΜ. Τὸ ποῖον; 

ΖΕΥΣ 

͵ 
ημενη ή 

προοίι μιον των 

. 

πὲ 

ῳ 

Κέχλντέ µεν πάντες τε θεοὶ πᾶσαί τε θέαιναι. 

ΕΡΜ. Ἄπαγε, ἱκανῶς καὶ πρὸς ἡμᾶς πεπχρῴνηταί 

Πλὴν εἰ δοχεῖ, τὸ μὲν φορτικὸν τῶν 

ο ἄφες, σὺ δὲ τῶν Δημοσθένους δημηγοριῶν τῶν 

τὰ Φιλίππου ἤντινα ἂν ἐθέλῃς, Εόναρ» ὀλίγα ἐναλ- 

ον οὕτω γοῦν οἳ πολλοὶ νΏν ῥητορεύονσιν. 

7ΕΥΣ. Εὺ λέ έγεις ἐπίτομόν τινα ῥητορείαν χαὶ ῥα- 

διουργίαν ταύτην ος τοῖς ἀπορουμένοις, 

15. ΓΕΡΜ. Άρξαι δ' οὖν ποτε. 

2ΕΥΣ ντι πολλῶν ἃ ἂν ῶ ἄνδρες θεοὶ, } Ἰρημά- 

των ὑμᾶς το, νομίζω» εἰ φανερὸν γένοιτο ὑμῖν ὅτι 

δήποτε ἄρα τοῦτό ἐστιν ἐφ᾽ ὅτῳ νῦν ξυνελέγητε. "Ὅτε 

τοίνυν τοῦθ᾽ οὕτως έρλι ς προσήκει προθύµως ἀκροᾶσθαί 

μου λέγοντος. Ὅ μὲν οὖν τ παρὼν καιρὸς, ὦ θεοὶ, µ.ονον- 

ουγὶ λέγει φωνὴν ἀφιεὶς ὅτι τῶν παρόντ των ἐρρωμένως 

ἀντιληπτέον ἡμῖν ἐστιν ἡμεῖς δὲ πάνυ ὁλιγώρως ἔχειν 

μοι δοχοῦμεν πρὸς αὐτά. Βούλομαι δὲ Ίδη --- καὶ γὰρ 

ἐπιλείπει µε ὅ Δημοσθένης --- αὐτὰ ὑμῖν δηλῶσαι σα-- 

σοι τὰ πρῶσα, 

» 2 5 σσ. 

Όως» Ξ οις 
τ 

διαταραχθεὶς ξυνήγαγον τὴν ἐκχλησίαν: 

γθὲς γὰρ, ὃς ἴστε, Μνησιθέου τοῦ ναυκλήρου θύσαντος 

τὰ σωτήρια ττι τῇ νηϊῖ ὀλίγου δεῖν πολι ομένῃ περὶ τὸν 

Καφηρέα, εἶστ ιώμεθα ἐν Πειραιεῖ, ὑπόσους μον ὁ 

Μνησίθεος ἐπὶ τὴν θυσίαν ἐκάλεσεν: εἶτα μετὰ τὰς 

σπονδὰς ὑμεῖς μὲν ἄλλος ἄλλη ἐ ερατεσ ές ὧς ἑκάστῳ 

ἔδοξεν, ἐγὼ ὃν ---οὐδέπω γὰρ πάνυ ὀψὲ ην --- Ἀντλθον 

ἔς τὸ ἄστυ, ὡς περιπατήσαιµι τὸ δειλινὸν ἐν Κε εραµει» 

κῷ. ἐννοῶν ἅμα τοῦ Μνησιθέου τὴν σμικρολογίαν, ὃς 

ἑκκαίὸε χα θεοὺς ἑστιων ο... μόνον χατ τέθυσε, 

Υέροντα κάκεῖνον ἤδη γαὶ κορυζῶντα, καὶ δν συ 

Ὑόνδρους τ 

ἐπισόεσθῆναι τῷ ἄνθραχ., 

σφρέσθαι τοῦ καπνοῦ παρασχόντας, χαὶ ταῦτ 

τόµθας ὅλας ὑπισγνούμενος ὁπότε ἡ ναῦς ἤδη προσε- 

φέρετο τῷ σχοπέλῳ καὶ ἐντὸς ἣν τῶν ἑρμάτων. 

16. Ἔπε 
Τοι κίλην, ὁρῦ πλῆθος ἀνθρώτι των πάμπολυ ξυν νεστηκὸς, 

κ Ελ" 

ἐνίους μὲ ν ἔνδον ἐν αὐτῃ τη στ οἩν πολλοὺς ὁε εν 

ἕτταρας εὖ µάλα εὑρωτιῶντας, ὡς αὐτίχα 

μηδὲ ὅσον ἄκρα τῇ ῥινὶ 

ἔχα- 

ὶ δὲ ταῦτα ἐννοῶν γίγνοµαι γατ' ὰ τὴν 

ο 

κ υ 
ὑπαι- 
πο 

θρίῳ, καί τινας βοῶντας χαὶ διατεινομένους ἐπὶ τῶν 

θάχων καθηµένους. Ἐἰκάσας οὖν ὅπερ ἦν, φιλοσόφους 

τούτων, ἐδουλήθην ἐπιστὰς ἀκοῦ- 
/, 

λέγουσι" χαὶ ε---- ἔτυγον γὰρ ώς. 

ο κο ᾳ .ω 
ειναι των εριστ'χων 

ΑΣ 
σαι αὐτῶν ὅ τι χαὶ 
3 πων Πε] 5 ο . Αην τον πα)ειων περν 6εβλημένος -Ἡ σχηματίσας 

ΤΡΑΓΩΔΟΣ 15. 10. 

. .. . -ᾱ 

: θπῖπι ἀδ, πί γῖάες, οοπεῖο ο5{), Ροατηαίας 5αη απίπιο, 

εί αληπαπίυπα ἱπορίάο, εί εοπαρεᾶτία πηῖμῖ γ]άσίαν Ἱπαιας 

αποᾶ απίοπα οπηηῖαπα εί αμδιτάἱδδίππαπα, οὐ]ης πι 

Ῥτοςρηη! {ος οταΙοπῖ5, ααοᾶ ραταγεγαπα, αἱ «ρεο]οδΙςςίπηο 

αριᾶ Ἠ]ος ρ]ηοῖρίο π{εγοτ. 

ΜΕΒΟ. Ῥεγθταϊδα, απαρίίει, οπηπία. Αἲ ΠΕ 5α5ρεοίυπι 

Ἰαροπί εΠοηίαπα, οἱ αἰἰᾳαοά Ίπσοῃς ΠΙαΙΗΠΗ 56 απ {ίηνος 

οχδροσίαπί, ἵπ απο ἴα οππείοτίς. 

ΌΡ. Υπ) 6υπο, Μοαγοπῖ, ΗΠοπιθγϊοια Π]αά ϱΓοαΠΙΙΠΠΧ 

αριά Π]ος ταῦδα5 οαη{θΠῃ2 

ΜΕΒΟ. Οποάπαπη» 

40ΡῬ. Αιδου]ίαία πε] νο οΠΊΠ65, ἀἴαπο ἀοθαποί 

ΜΕΒΟ. Δρασε : 5ας εἴῖαπι ποβῖς Ἱπιροτίαπο ασσεδρὶςίῖ 

Ῥτῖπια Π]α Ἱπδαμα.. Ὑεγαπη, 5ἳ γάείαν, αΓΗΙΠΗΗΗ Π]αΠὰ ΠΠΟ- 

Ἰεε[ίαιη ομη]ζα 5ο Παταπα Ώεπιοςί]οηίς οοπίτα ΡΙΠΙΡΡΗΤΩ 

οοποΙοπΠα. απαπιοΙπη(αθ νο]αεῖδ, Ραυσα ἹπΙπηίαης5 ε0Π- 

εατοῖπα.. Τα οπῖπι Ῥ]εγίαιθ ]απῃ ογαἴογος [αοἱηη. 

ΠΡ. Ῥοπο πῃθ ΠΊΟΠΕς ἆᾳ οοπιρεπάϊαγία πααα. ἀσοπα] 

ατίο 6ἱ εοπηπιεηίο. Ίχου Ἰαβοταπίριας ορρογίαπο, 

15. ΜΕΒΟ. 8εᾷ ἰαπάσπι αΠᾳπαπᾶο ἵπαῖρο. 

40Ῥ. Ῥπ πιπ]ῖς νο, υῖ 4, ορίρα5 ῥγορίαανος 

Ρίο, 5 πιαμϊ[οςίαπι γοδίς βαί, απ] {πάει Ἰλιά 5η 

Ριορίον αποᾶ Ίαπι οοηστεραίΙ οί. Ου απ Ἱα δη, 

εοπγεΠ]ξ ῬγΟΡΘΠΦΟ. αΠΙΠΙΟ 1ης απάίγα ἀἰσσηίθιη, Ῥγῶδεης 

Ἰαίία {οπιρας, αἱ, ἰαπίαπα ΠΟΠ οπιίδδα γους ἀῑσΙε, ΡΓ56Η- 

Πρας Γογίοι αἀπιογοπάαπα 6556 ΠΠΑΠΙΠΗ : αἱ πο περ]πεπίει: 

αἀπιοᾶσπα α[[οσι{ αἆ οα γἱάεπααν.  Υοἱο απίθηι Ίαπα (οξεΠΙΠι 

ἀεβαΙ{ πιο Ὠοπιοδίμεπες) Πα νοῬῖς ἀῑλαοῖᾶς εχροπευε, απῖ- 

Ῥα5. Ρογίανραία5 σοποίοπεπα Ἠαπο οοπγοσαγοπι. Ηεη 

οπίπα, αἱ ποδίῖς, ΜΠΕΣΙΙΊεο παπσ]εγο 5αοιΠοῖαπα οὔετεπία 

Ῥχο οιναία πανὶ, απο ἵαπίαπα πομ οἶγσα Οαρβανεα ρεηίεγαί, 

ορυ]αραπια ἵηπ Ῥίπῶσο, αποϊαποί ποδίτήτη Ἠποςίίμειις αἆ 

φαοπΙβοῖαπα γοζανοναί. Ὠεϊπᾶε Ρο5ί Πρα[ῖοπες Υο5 απἰάεπη 

α1ο αας, αἱ οπίαπο οο]ΗρΙίαπα εγαί, ἀἰδορρίς[ῖς: ερο γετο 

(ποσαθ οπῖαι γα]ά6 5εγαπι οΓα{) ἵη ας Ώθμῃ α5οσΠάΙ ν ΠΙαΠΙΡΙΙ- 

Ἰαίπγας γοδρου ἵπ Οσταπηίσο, Μποςί(μοὶ 5ἴπηα] 5ογζ{άπηα 60- 

αἴίανς ραιςἰπιοπίαπα, απὶ 5ο θοῖπι ἀῑς γουαῖς αἆ ερι]ας, 

κο]σπα ρα απ πιασίαναη{, εππΊάπε αια]αηα οἱ ρμη{α ]απα 

Ἰαμοταπίθπα {πια ανῖς σταπα απαίπος, Ώομο σα Ὠλησῖᾶα, 

αάσο τί φἰαπι οχδησιθγοπίατ πι οατροπίρΗς, δἱ πε ἴαη- 

Ε]λαπι απ]ᾶσυα Γαποῖ, αασά οχἰτεπιᾶς Γουηε Ῥοδ5εί ΠάΓΕΣ, 

να ροπίία : Ἰάήπο 4 παπι [οίας Πεοαίοηρας ῥτοπηϊκίς5εί, 41ο 

(θπηρονο, πανῖς Ίαπι Γογοραίαγ αἆ ς«εορα]υπή. οἱ πίτα γαβᾶ 

ενα. 

16. Τπίοι Ίπας εοσἰ(αΏοπος αππῃ αἆ Ῥωσ]]επ γεπίο, νιᾷεο 

Πρ] πιακῖπησπη πα 5ίατο Ἰλοπηίπαπη, πα] πάἴπεπα, αποδάαπι 

Ίπέῃς 1η Ίρσα Ῥοτίοα, πηπ]ίος απίθι. ςευῦ ἀΐνο, αἱ εἰαπαπίες 

αποδάαπα. Υοῦθπ](ε εοπίθπᾶοπίες, απί ἵπ 5εά Πρι απίάθ- 

Ῥαπί. Οοπ]ίάθης 61Ρο ααοά τες εταί, ΡΙΗΠΟΣΟΡΗΟΣ 6556 4 

εοπἰοηιἰορῖς ἰΠίς, νοἰαῖ αδίαης Π]ο5 απά(τε, απίᾷ, ἀἰοεγεηί : 

| Ίμμλς (πα βοΏλ ἄθηδαπα Γου{ο Ιπά πετά) βσιτα ἹΠογαπι οἱ ΠαὐΙί1 

1. οὖς - οὐθ) 
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3 Ν Ἀ ΄ 

ἐμαυτὸν εἲς τὸν ἐκείνων τρόπον καὶ τὸν πώγωνα ἐπι- 
/ οτ ῳ 3/ ος ες: 

σπασάµενος εὖ µάλα ἐῴχειν Φιλοσόφῳ καὶ δὴ παραγ- 
Ν µ Β νὸ 

χωνισάµενος τοὺς πολλοὺς εἰσέρχομαι 
Σ κι] Δ λ 3 / ο μ 

ὅστις Ἡν' εὑρίσχω δὲ τὸν ᾿Επιχούρειον ΔΆμιν, τὸν 

πίτριπτον, καὶ Γιμοχλέατὸν Στωϊκὸν ἀνδρῶν βέλτιστον, 

Ε) / 
αὖνοουμ.ενος 

-.ω σω | σαν 

γοὺν Τιμοκλῆς καὶ ἵδρου 

το ὑπὸ τῆς βοῆς, ὁ Αμις 

; ϕ 
ἐκθύμως πάνυ ἐρίζοντας' ὅ 

»-. 
χαὶ τὴν φωνὴν δη ἐξεκέχοπ 

δὲ τὸν σαρδώνιον ἐπιμωχεύων ἔτι μᾶλλον παρώξυνε 

τὸν Τιμοχλέα. 

"Ἡν δὲ ἄρα περὶ ἡμῶν ὃ πᾶς λόγος αὐτοῖς ὅ 

μὲν γὰρ κατάρατος Δᾶμις οὔτε προνοεῖν ἡμᾶς ἔφασχε 

τῶν ἀνθρώπων οὔτ) ἐπισχοπεῖν τὰ γιγνόµενα παρ᾽ αὖ- 

τοῖς, οὐδὲν ἄλλο ἢ μηδὲ ὅλως ἡμᾶς εἶναι λέ Ίων; τοῦτο 
γὰρ αὐτῷ δηλαδὴ ὃ ὃ λόγος ἐ ἐδύνατο. Καὶ ἠσάν τινες οἳ 

Ὁ δ᾽ ἕτερος τὰ ἡμέτερα ὃ Τιμοκλῆς 
ης η 

ει καὶ πάντα τρό- 
πίνουν αὐτόν. 

Ἓφρόνει καὶ ὑπε Ερεμάχει καὶ Ἰγανάχτε 
: κ... 5 -- Ν 

τιμέ .ειαν ἡμῶν Επαινων χαι 

ση αὖτ. 

πον ξυνηγωνίζετο τὴν ἐπ 
2 ἐν κόσµῳ τε χαὶ τάξει τη προσηκούσῃ έξη- 

καστα" χαὶ εἶχε | μέν τινας 
Πλὴν ἐκεκμήκει γὰρ ἤδη 

ον ! καὶ τὸ πλΏθος ἐς τὸν Δᾶμιν ἀπέ- 
ὰ ἐγὼ τὸ κινδυνευόµενον τὴν νύκτα 

τσ αν τὴν ζυνουσίαν διαλῶσαι. Ἀπὶλ- 

διεξ ξιὼν, ὡς 
/ 9) 

Ἰούμεθα καὶ διατάττοµεν ΕΧ 

χαὶ αὐτὸς τοὺ αινοῦντας. ςὲ 
: 

καὶ πονήρως ἐ 
. ς 
θλεπε.. ' Συνεὶς ὃ 

ἐχε λευσα ο. 
ον τρ 

βον οὖν ἐς τὴν ὑστεραίαν ἔννθέ μενοι ἐς τέλος ἐπεξελεύ-- 

σεσθαι τὸ σχέαμα, κἀγὼ παρομαρτῶν τοῖς πολλοῖς 
Ν ο. Ε) 

ἐπίήχουον μετ ξὺ ἀπιόντων οἴκαδε παρ αὑτοὺς ετεαι- 
Λ Δ ς ΄ 

γούντων τὰ τοῦ Δάμιδος καὶ ἤδη παρὰ πολὺ αἱρουμέ- 

νων τὰ ἐκείνου. σαν δὲ καὶ οἳ μὴ ἀξιοῦντες προχα- 

τεγνωκέναι τῶν ἐναντίων, ἀλλὰ περιµένειν εἴ τι καὶ 

ὁ Τιμοχλῆς αὔριον ἐρεῖ. 

Ταῦτ᾽ ἔστιν ἐφ᾽ οἷς ὑμᾶς 

ὢ θεοὶ, εἰ λογιεῖσθε ὡς ἡ πΆσα µ. 

οδος καὶ δόξα οἳ ἄνθρωποί εἶσιν εἰ δ᾽ οὗτοι πειαθεῖεν 

ἢ μηδὲ ὅλως ἡμᾶς εἶναι ἢ Ἡ ὄντας ἀπρονοήτους εἶναι 

σοῶν αὐτῶν, ἄθυτα καὶ ἀγέραστα καὶ ἀτίμητα ἡμῖν 

ἔσ ται τὰκ γῆς καὶ μάτην ἐν οὐρανῷ καθεδούµεθα λιμῶῷ 

ἐχόμενοι, ἑορτῶν ἐχείνων καὶ πανηγύρεων καὶ ἀγώνων 

ες 
ὑπὲρ τηλικούτων φημὶ δεῖν ἅπαντας ἐπινοεῖν τι σωτή- 

παροῦσι χαὶ ἀφ᾿ ὅτου κρατήσει μὲν ὃ Τιμο- 

τερα λέγειν, ὃ Αᾶμις δὲ χαταγε- 

ν 43 3 Ν 

ξυνεκάλεσα, οὐ μικρὰ, 
- Δ Δ ΄ 

ἐν ἡμῖν τιμὴ καὶ πρόσ- 
η 

χαὶ θυσιῶν καἰπαννυγίδων: καὶ πομπῶν στερόµενοι. 

οὖν ὁ 
ριον τοῖς 
χλῆς καὶ δόξει ἆληθέσ 
λασθήσεται πρὸς τῶν ἀκουόντων ' ὡς ἔγωγε οὐ πάνυ τῷ 

Τμοκλεϊ πέποιθα ὡς κρατήσει καθ᾽ ἑαυτὸν, Ὢν μὴ καὶ 

τὰ παρ) ἡμῶν αὐτῷ προσγένηται. ἸΚήρυττε οὖν, ὦ 

Ἑρμὴ, τὸ κήρυγμα τὸ ἐκ τοῦ νόµου, ὡς ἀνιστάμενοι 
συμβουλεύοιεν. 

ἘΡΜ. 

τῶν τελείων θεῶν , οἷς ἔξεστι; Τί τοῦτο; οὖδεὶς ἂνί- 
σταται, ἀλλ᾽ ἠσυχάζετε πρὸς τὸ µέχεθος τῶν ἐπη πηγγελ- 

µένων ἐκπεπληγμένοι: 

Ἄχονε, σίγα, μὴ τάραττε"' τίς ἀγορεύειν βούλεται 

19.ΜΩΜΟΣ. λε μας ὑπ ον οστό 

᾿Εγὼ δὲ, εἴ γέ µοι μετὰ παρρησίας δοθείη λέγειν, πολλὰ γὠ 65 ή Ἱ εηξεο, 
ἂν, ὦ Ζεῦ, εἰπεῖν ἔγοιμι. 

ΧΙΙΥ. Η0ΠῬΡρΙΤΕΕΒ ΤΕλΛαΟΕΡΙΠΡ 1Τ-- ιο. 4Τ9 

δππηίο, ας Ῥατρα ἀθμηῖσσα, δαΐϊς εγαΠΙ Ρ]Η]ο5ορ]ο οἰηηῆῆς 
Ῥ]ανῖρης Παφπο οπΡ1{ο ἀἴπιοιῖς Ἱπστοα[ος, ἰσποίας απἱςοσσσπι, 

Ἰηγεπίο απίεπι Ἐρίουτεππα Ὠαπιίῃ, Ρθγά[ἳςςΙππαπη Πο Ώο- 

πεπα, εἰ Τπιοε]επι Βἰοίσσπα, ΥΙταπη ορΗππυπα, 5επῖο γα]άε 

οοπ{επἀεπίθς : Παπ 5αάαραί Τίπιος]ος, Υοζεππ(πε οἶαπιογο 

Ίαπι ομίμάεταί; Ώαπηῖς απίοπη Φαγάοπίο εἶσα ἸΠ]ηάρης τηασῖς 

οἵαπα Ἰπεεπάεραί ΤΙππος]επι. 

17. Ἐταί απίεπ ἰοία ΠΠογιπι ἆε ποθὶς ἀἱςρι[αίίος αι 

εαζοιγίπης 1ο Ώαπηῖς Ργον]άετε πος πεσατοί οππίρης, αι 

Ἱπερίεετο αάθο απα αριᾶ Ἰ]ος βαπίς πΙμΙ] αΠιά ςἳρῖ τοῖοης 

414Π1 ΠΟ5 πες ΟΠΙΠΙΠΟ 6558 : παπα 60 πΙπΙΙγΗΠη Π]ίας να]εραί 

ἀἱδρυίαίίο.. Αίσπα εταπί απὶ Π]απι Ἰαπάατεπί. Αέ αἶιος, 

απἱ α πορῖς εταί, Τίπιοσίες Ῥασπαβαί 5ρτα τος, οἱ Ιπα]- 

βπαβαίυ, ε{ οπιπῖ πιοᾷο ΡΓο οαηςα ποδίτα ἀθοετίαραί, απ πη 

ποδίταπη Ἰαμάατεί ρτογἱάρηίῖαπα, αἱ απαττατοί απαπίο οΟἵ- 

παία, συαπι ογάίπε εοπγεπ]αη τεσαπης οπηπία αἴάμο ἵηςίῖ- 

ἵπαππας. Αίπαε Παβεραί απϊάθπῃ εί Ίρεο 5πο5 αποςᾶαπι 

Ἰαμδαίότεςς Ὑεταπα οηῖπα [ε55ι5 Ίαπα εταί, δἱ πια]ο οἶαπια- 

μαΐ, εἰ πα] πάο τεςρίοῖεραί α ὨΏαπῖη. Ἰπίο]οσίο Ρετῖ- 

ομ]ο, ποσίεπα 65ο ]αςςῖ οἴνοσπη[ασαπη 5οἱγοτε ἀἹςρι[α[ἴοποτη. 

ῬκοβδδετιΠ{ Ισίίας, Ῥασἱ Ροίτῖᾶϊε 5ο αἆ Βπεπι ἀεάποίατος 

αῶ5ίοπεπα : εἰ οσο οοπηίαης ππι]Π(πάἴπεπι ευβ]εσί Π]ο- 

τηπα, ἀππα ἀοππάτη θΗΠί, 5ΕΓΠΊΟΠΕς, Ργοβαπ[ίαπα ρατίες Τα- 

πηῖαϊς,, εἰ πχη]ίο Ίατη ππα]ογῖ παπΊθτο αἆ Ί]ας 5ο αἀ[απσεηίαπι. 

Ἐταηί Υετο εἰῖαπι απ Ργῶάαπηπατο αἄνεισας ΤΙ ρατίες πο]- 

1εηί, 5εὰ αχδροείατε 5ἳ αῖά Τίπιοσ]ες ἀϊσογαί ροςἰγ]άϊς. 

1δ. Ἠωο 5υπί Ῥτορίεγ απ τος οοηγοσανί, ΠΟΠ ραϊτνα, 

αἡ, 5ἱ εοηδἰἀεταγεγῖεῖς, ΟΠΊΠΕΠΙ ποβῖς ΠΟΠΟΓΘΙΗ εί σἱογίαπι 

εξ τεβΙίπηι 6556 Ἠοππίπες. Ἠϊς τετο 5ἱ μογ»μαδεαίατ απί 

ΟΠΙΠΙΠΟ 4805 ΠΟΠ 6556, αι! 5ἳ 5ἰηί, ΙΡβΟΓΗΠΙ ΟΗΓΑΠΙ ΠΟΠ. 

Ἰαβεγας ]απ που νΙοΗπιαπα, πες ΠΊΙΠΗ5., πθς ἩΟΠΟΤΕΠΗ 6 ἵευτα 

ΡεγΟΙΡΙΕΠΊΗ5., εἰ [γδίτα ἀεειάεβίηιας ἴπ οσ]ο [απ18 γεχαπᾶ!, 

[εις Π]ς Γεείΐ εἰ εε]ερηίαίριας καοηβοϊς, εἰ ροινὶσϊ- 

115 εἰ ροπρίς οατοηίε5. Ταπηπαπη ἴσίίτ ἆς τεῦας {απίῖ 

ΤΙΟΙΠΕΠΙΙ, αἴο εχεοβίίαΓο Ο9ΠΊΠ65 ἀ4εβοτε απο α]πίατε 

εοηςΗ πα τεῦς Ῥιωσεπίῖθας, οπής ορο 5πρειῖος ἀϊκερᾶαί 

Τίπιοσ]ες εἰ τοτίοτα γιάεαίατ ἀἴεργο; Ὠαπηῖς Υετο αἲ αἱἰ- 

ἀἰεπῖρας ἀείάεαίατ : πθαπθ οπῖπι γα]άε οοπβᾶο Τϊπιος]ϊ, 

Μαΐπταπα αἱ Ῥευ 5ε γῖπσαί, Πἰδί α ποδῖς 1ρ5ῖ αφμῖά αακΠ 

αεοεᾷαί.. Ῥταοοπίαπι 6Γσο ἴας, Μετουγῖ, ἄ6 πποτε, η 5Γ- 

βαπί εοηςΏΠ ἀαπαϊ οαιδα. 

ΜΕΒΟ. Αιάϊ : ἴασε : πε {πτρα : απῖς εοποϊοπατί γυί 

ἀθογαπα Πηςία» οίαῖῖς απ]θας Πσοίρ Οπ]ᾶ Ἠοςῦ Πεπιο φαγαῖῖ, 

56ᾷ {ασείῖς πιαρηΠάΐπε 6ογπα, απα; ἀρηιηοϊαία γοβῖς ευη, 

Ρετοι]ςί2 

19. ΜΟΝΟΣ. Αί νεδίγάπι ]απῃ απῖξατο Ιαίαπῃ Πα[ᾶς αἱ Παπιοτ! 

Ἐδο τετο, 5ἱ πηϊμῖ Ἰοᾳπεπάϊ οεαπι Πάποῖα [αοπ]ίας ἀείητ, 

παυ]ία, α1ρίίον, Παῦεο , σπα) ἀῑεαπῃ. 



450 ΚΙΝ. ΖΕΗΣ 

ΖΕΥΣ :Λέγε, ὦ Μῶμε, πάνυ θαρρῶν: δῆλος γὰρ 
εἶ ἐπὶ τῷ συμφέροντι παρρησιασόµενος. 

ΜΟΜ. Οὐκοῦν ἆ ἀκούετε, ὦ θεοὶ, τά Ίε ἀπὸ καρδίας, 
φασίν ἐγὼ γὰρ καὶ πάνυ προσεδόκων ἐς τόδε άμηχα- 

γίας περιστήσεσθαι τὰ ἡμέτερα χαὶ πολλοὺς τοιούτους 

ἀναφύσεσθαι ἡμῖν σοφ φιστὰς, παρ) ἡμῶν αὐτῶν τὴν αἲ- 

τίαν τῆς τόλµ.ης λαμθάνοντας: καὶ μὰ τὴν Θέμιν οὔτε 

τῷ Ἐπικούρῳ ὀργίζεσθαι ἅ ἄξιον οὔτε τοῖς ὁμιληταῖς αὐτοῦ 

χαὶ διαδόχοις τῶν λόγων, εἰ τοιαῦτα περὶ ἡμῶν ὑπειλή- 

3Η τί Ἱὰρ αὐτοὺς ἀξιώσειέ τις ἂν πο 

ὑπόταν ὁρῶσι τοσαύτην ἐν τῷ βίῳ τὴν ταραχἍν, χαὶ 
Φασιν. 

τοὺς μὲν Ἰρηστοὺς αὐτῶν ολο ήοις, ἐν πενία χαὶ 

υόσοις καὶ δουλεία καταφθειροµένους, παμπονήρους δὲ 

καὶ μιαροὺς ἀνθρώπους προτιμωμένους χαὶ ὕπερπλου- 

τοῦντας καὶ ἐπιτάττοντας τοῖς χρείττοσι, καὶ τοὺς μὲν 

ἱεροσύλους οὐ κολαζοµένους, ἀλλὰ διαλανθάνοντας, 

ἀνασχολοπιζομένους δὲ καὶ τυμπανιζοµέ ένους ἐνίοτε τοὺς 
οὐδὲν ἀδικοῦντας; Τἰκότως τοίνυν ταῦτα ὁρῶντες οὕτω 

διαιροῦνται περὶ ἡμῶν ὡς οὐδὲ ὅλως ὄντων, 

90. καὶ μάλιστα ὅταν ἀχούσωσι τῶν χρησμῶν λε- 

γόντων ὣς διαθάς τις τὸν Ἅλυν μεγάλην ἀρχὴν κατα- 

λύσει, οὐ μέντοι δηλούντων εἴτε τὴν αὑτοῦ εἴτε τὴν τῶν 

πολεμίων ' καὶ πάλιν 

Ὦ θείη Σαλαμὶς, ἀπολεῖς δὲ σὺ τέκνα γυναικῶν" 

καὶ Πέρσαι γὰρ, οἵμαι, καὶ “Έλληνες τέκνα Ὑυναικῶν 

σαν. "Όταν μὲν γὰρ πάλιν τῶν ῥα! ψῳδῶν ἀχούσωσιν, 

ὅτι καὶ ἐρῶμεν καὶ τιτρωσχόμεθα χαὶ δεσμούμεθα καὶ 

δουλεύομεν καὶ στασιάζοµεν χαὶ μυρία ὅσα πράγματα 

ἔχομεν,, καὶ ταῦτα µαχάριοι καὶ ἄφ φθαρτοι ἀξιοῦντες 

εἶναι, τί ἄλλο ἢ δικαίως καταγελῶσι καὶ ἐν οὐδενὶ τί-- 

ϐενται τὰ ἡμέτερα» Ἠμεῖς δὲ ἀγανακτοῦμεν, εἴ τινες 

ἄνθρωποι ὄντες οὐ πάνυ ἀνόητοι διελέγχουσι ταῦτα καὶ 

τὴν πρόνοιαν ἡμῶν παρωθοῦνται, δέον ἀγαπᾶν, εἴ τινες 
ἡμῖν θύουσιν ἔτι τὰ τοιαῦτα « ἐξαμαρτάνουσι. 

91. Καί µοι ἐνταῦθα, ὦ Ζεῦ --- μόνοι Ὑάρ ἐσμεν 
καὶ οὖδεις ἄνθρωπος πάρεστι τῷ ξυλλόγῳ ἐξ ἔξω Ἡρα- 

χλέους καὶ Διονύσου καὶ Γανυμήδους καὶ Ἀσχληπιοῦ, 
τῶν παρεγγράπτων τούτων --- ἀπόχριναί µοι μετ) ἆλη- 

θείας, εἴ ποτέ σοι ἐμέλησεν ἐς τοσοῦτον τῶν ἐν τῇ γῇ 

ὣς ἐξετάσαι τίνες αὐτῶν οἳ φαῦλοι ἢ οἵτινες οἳ χρηστοί 

εἶσιν: ἀλλ οὐκ ἂν εἴποι. Εἰ γοῦν μὴ ὁ Θησεὺς ἐκ 

ΤροιζΏνος ἐς Ἀθήνας Ἰὼν ὁδοῦ πάρεργον ἐξέκοψε τοὺς 

κακούργους, ὅσον ἐπὶ σοὶ καὶ τῇ σἩ προνοίᾳ οὐδὲν ἂν 
ἐκώλνυεν ἐντρυφῶντας ζην ταῖς τῶν παροδοιπορούντων 

σφαγαῖς τὸν Σχείρωνα καὶ τὸν Πιτυοχάµπτην καὶ Κερ- 
χυόνα καὶ τοὺς ἄλλους: ἢ εἴ γε μὴ ὁ Εὐρυσθεὺς, ἂνὴρ 

ἁρχαῖος καὶ προνοητικὸς, ὑπὸ φιλανθρωπίας ἄναπυνθα- 
νόμεγος τὰ παρ᾽ ἑχάστοις ἐξέπεμπε τουτονὶ τὸν οἰκέτην 

αὐτοῦ, ἐργατικὸν ἄνθρωπον καὶ πρόθυµον ἐς τοὺς πὀ- 
νους, ὁ Ζεὺς σὺ ὀλίγον ἐφρόντιζες ἂν τῆς Ὕδρας καὶ 

τῶν ἐν Στυμφάλῳ ὀρέων καὶ ἵππων τῶν Θρακικῶν καὶ 
τῆς ος ὕθρεως καὶ παροινίας. 

Ἀλλ' εἰ οἡ τἀληθῃ λέγειν, καθήµεθα τοῦτο 

ΤΡΑΓΩΔΟΣ. 20 --- 2». (1. οοί - ο67] 

430Ρ. Απάασίες, Νἴοσις, ἀἱρ]ί0 :. αροτίΗπη 6ΡΙΠΙ ο5ῖ τε 
ο {αἱἶ5δ οαηδα Ἠρεγα ἸοσοίΙτΗΠη. 

ΜΟΥ. ΑπΦΙΙεσΙΡο, 4, απ εκ απίπιο, αἴπηί, Ργο[οταπι. 

Ἐβο επῖπα εἰ γα]ᾶο απίάειη οχερεείαραπι, αἲ Ἠου αησι- 

Παπ Ρεγγεμίηγας ε556 τες Ποδίτα, Πηη]ίοςᾳπο 1 πο- 

ἨΗ5 οχοΓΙΓΙΓΟ5 ποβίς 5ορη!σίας, α ποβῖς 1ρεῖς απάασῖα) δηος 

οΡίαπίΙΠΙ οαρἰεηίος. Τί ρε ΤΠοπιίάθιη, ΠΟΠ. Ιγαδοβη αι 

οδί Ἐρίοιτο, πε(πε 1ρδίας 5οὔαΠρις οἱ 5αοσθξςοιΙβι5 56η- 

{θη[ίατΗΠα, 5ἱ ἰαία 4ᾳ ποβῖς ρηίαναπί. Ομ οηἵπι αἰιὰ 

σοη!ΐγε Π]ος αΠαϊς Ροδίμ]οί, 4παπᾶο {απίαπα ἵη γἷία Ῥογίηί- 

ῬαΠΟΠΕΠΑ ΤεΡΗΠΙ οἨ5εγναηίς απῖ Ώου] Ἰπίου Ἠ]ος 5Π{, ποσ]ἰαί, 

Ἱπ ραπρενίαία, οἱ πιογβῖς, οἱ 5ογγ](πία ρογοιηίθς; Ρεβίήιος 

οοπίγα ΙΠΙΡΗΤΟΣ4Ι6 Ἠοπίηες ῥια/ο] Η]]ς, ἁῑνίίες Πίτα 

πιοάμπα, Ἱπιροταπίος πιε[ἰοπί ας: 5αοθσος που ραμῖ, 

5εᾷ Ἰαΐεγα» ἵπ ογασθΠη γετο ασὶ, ΓαςΗβιις οσα ΙπίθΓ Πα εος 

απἰ πΙμῇ Ππ]ηςίο οσεγπΙὸ Μοπίο Ισίίη, οᾳ «παπα γἰάρηί, 

Ἱία 46 πορῖς οοδίίαη{, φιαςῖ ΟΠΠΙΠΟ ΠΟΠ 861115 : 

20. ρτςδογπ 5ἱ απαἰαπί ονασπ]α ἀἴσοιο, 

Οἱ εαρεταί Ἠαϊγη, πιασπαπα Ῥογγεγίθί οράπα νἶπα, 

ηθο ἴ4Π]6ῃ ΙΠάΙ6316, ΝΧΠΙΠΕ, 4η Ποδίαπας οἱ Ιή5Η5, 

Ο δα]απιῖς, Ῥετάος ππυ]ευτῖ 6 ΕΟΓΡΟΓΘ ΠΠΙΟ5 : 

εί Ῥευ5 οπίπι, αιθΙίτοι, αἱ ἀγαοὶ πηπ]ευνῖ ο ΟΥΡΟΓΘ. Πα{] 

εαηί.. Ἠπιδας Ίπάε σαγΠΙΙΠΙΠΗ φπ{ογος (παπι αι θἴπηΕ, πος 

εἰ απαῦε, οἱ γα]πενατΙ, οἱ γ]ποῖνῖ, αἱ 5εγνίτα, εί ἀῑςείάενο, 

ε{ βοχοθη{α» πηο]θς[ία5 Ἰαβοτο πανταπίες, Ἰάᾳ1ε «πα Ώθα[ή 

οἱ Ιπηιογία]ες 655 Ροδία]πις : απ]ά ααά απαπα πιθν[ίο 

πο5 ἀθτ]άρπέ, οἱ πα]]απ ποδίγῖ 1αοπθπη Παροπίρ Νος τοιο 

ΙπάΙδησΠΛΗΙ, 5ἳ αἱ ΠοΠΊ]Πε5 ΠΟΠ Ρ]άµ6 απηθΠΙ65 ΤορΓοΙοπᾶ η 

Ἰδία οἱ Ποςίταπα ριογἱάθη[ίαπα το]οϊαπίς (πα φας Ἠαμογο 

ἀθβεαπὴς, 5ἱ απίάαπι αἆμιο ποβῖς Ροδί {οί ποβίτα ροσςα[ᾶ. 

5αοηΠεαηϊ, 

21. Αίαπε Πῖο πμ, φαρίΐας (59ἱ1 οπΊπα 5ΗΠΛΗ5, πεῃιθ αά- 

εδί ἵπ οσα Ίου ΠοπΙπΙπα (δα παπα, Ῥγοίου Ηοτου]θιη οί 

ῬαςσΒΗΗ, 6αΠΥΠΙΘΔΘΙΗ οἱ /Ἐκου]αρίαπα, αφοπρΗ(ος Π]ος), 

ΤΘΒΡΟΠ(6 ΠΜ οκ Ὑογο, απ. ΠΠ(ΠΙΑΠΙ ΠΡΙ {αΠ{ΗΠΑ οᾳ απ ΤΠ 

ἵειτα αρυηίατ οπγα Ραθηῖηί, αἱ οχαιήτενο απἲ Π]ογια 

πια], εἰ ααὶ οί δη : γεγαπῃ ηοἨ ἀῑκειίς.  ΝΙδί οηῖπι ΤΗΕ- 

5615, ΤΓΦΖΕΠ6 ΑἰΠεπᾶς Ρ6/5εης, ομΙίθγ ἵπ γἷα αχο]ϊςεοί 

π]α]εβσος, απαπίαπαι αἲ {ο {παπιφπα Ῥνογἱάδη[ίαπα, ΠΠ] 

Ῥτομίρεβαί νίνετο οἱ ἵπ γἱοίοραπα οράἴθας Ἰαχανϊ 80100: 

ΠοΠα, οἱ Ῥ(γοσαιηρίθη, οἱ Ο6ΥΟΥΟΠΟΠΗ, αἱ τεί( ος : αιξ Πὶςί 

Ἐπιγδίμθις, απ α5 γἱς εἰ Ργον]άθης, Ἰαπιαπ]ίαίο ἀποίας, 

εχρ]οταίο αι]ά αριιά 4ποδᾳπε ἀρθγδίιη, παδίςδεί πο 5Η 1Πι 

ΓΑΠΊΠΊΗΠ1, οΡΟΓΟΣΗΠΗ Ποπίποπα οἱ αἆ Ίαβογες ΡΟΗ 1, 

φπρίίοῦ, ῬαΤΙΠΙ ομ1α5565 Ηγάταπι, οἱ Ί]ας Ἱπ ΒΙΥπΙρμαΙΟ 

γο]αστεςδ, οἱ ε(πο5 ΤΠταείο5, αἱ εὐτῖοδας Οεπίαιτογα. 

οοπ{απηθ]ία5. 

9», 56 5ἱ γεγαα ἀἰοεμάιπι οδί, 5εάεπηας. ἴη Ίου εοἶ στι 



{11 οὖν -- οτι) 
.. 

ω λ ἁ µόνον ἐπιτηροῦντες, εἴ τις θύει καὶ Χνισᾷ παρὰ τοὺς 
Δ .ω / - ΄ βωμούς: τὰ δ) ἄλλα κατὰ ῥοῦν φέρεται ὡς ἂν τύχη 

- 
. ΄ ο / ἕκαστον παρασυρόµενα. Τοιγαροῦν εἰκότα νῦν πάσχο- 

Υ μεν καὶ ἔτι πεισόµεθα, ἐπειδὰν κατ’ ὀλέγον οἳ ἄνθρωποι 
η) Φος αλ αἱ -- ἀνακύπτοντες εὑρίσχωσιν οὐδὲν ὄφελος αὐτοις ὃν, εἲ ε8 ; ο. Ας θύοιεν ἡμῖν καὶ τὰς πομπὰς πέμποιεν. Εἶτ ἐν βραχεῖ 

Ὕ ὃ ”ω λ Ἀ Ἔπ ΄ . ο. ΛΙ ὄψει καταγελῶντας μὲν τοὺς ᾿Ἐπικούρους χαὶ ] ητρο-- 
; 

/ αλ .. 3 δώρους καὶ Δάμιδας, κρατουμένους δὲ καὶ ἄποφραττο-- 
ο / ΄ . εά µένους ὑπ αὐτῶν τοὺς ἡμετέρους ξυνηγόρους: ὥστε 

μ τα πμ ὑμέτερον ἂν εἴη παύειν καὶ ἰσθαι ταῦτα, τῶν καὶ ἐς 
δε αὐτὰ τ ὀντων. Μώμῳ δὲ οὐ µέγας ὁ χίν- τόδε αὐτὰ προαγαγόντων. ὤμῳ δὲ οὗ µέγας 

ον 2 » αν λίθος δῇ αν: / ὀυνος, εἰ ἄτιμος ἔσται" οὖδὲ γὰρ πάλαι τῶν τιµωµένων 
Σ -- / . ο ἦν, ὑμῶν ἔτ᾽ εὐτυχούντων καὶ τὰς θυσίας µόνων 
μένων. 

ο. 1 ντ Δ 295. ΖΕΥΣ. Τοῦτον μὲν, ὦ θεοὶ, 
- ἃ εῤ νι αεὶ τραχὺν ὄντα καὶ ἔστι 

: 
θαυμαστὸς Δημοσθένης 

ἕστιω- εστ 

Επιτιμητικόν" 
Μ 

ἔρη, 
; 

ορ οἃ μὲν γὰρ, ὡς 
ς μ : 

τὸ μὲν ἐγχαλέσαι καὶ 
ς τν όσα, 2 

ῥᾳθιον καὶ τοῦ βουλομένου 
ορ 7 Ἔ παντὸς, τὸ δ᾽ ὅπως τὰ παρόντα βΒελτίω γενήσεται ξυµ- τ ἓ 

µέμψασθαι καὶ ἐπιτιμῆσαι Ἱ 

ὃς ὃς ΜΕ αι θουλεῦσαι, τοῦτ᾽ ἔμφρονος ὡς ἀληθῶς ξυμθούλου, ὅπερ 
ς 3 χω ἆ / νεος πο  Η οἳ ἄλλοι εὖ οἱδ᾽ ὅτι ποιήσετε καὶ τούτου σιωπῶντος. 

νὰ η ο Ε. 24. ΠΟΣ. Ἐγὼ δὲ τὰ μὲν ἄλλα ὑποθρύχιός εἴμι, 
κ. ο /΄ να 3 εν ο ὥς ἴστε, καὶ ἐν βυθῷ πολιτεύομαι κατ πασωες 

; ᾱ - ν 7 ὅσον ἐμοὶ δυνατὸν σώζων τοὺς πλέοντας χαὶ παραπέμ-- 
ο ἀλ ΄ Γ ος 2 ον - πων τὰ πλοῖα χαὶ τοὺς ἄγέμους καταμαλάττων ὅμως ο κ ον φας δ' οὖν --- µέλει γάρ µοι καὶ τῶν ἐνταῦθα --- φημὶ δεῖν 

3 -- δλ / ο αμ κκη πηγε τὸν Δᾶμιν τοῦτον ἐκποδὼν ποιήσασθαι, πρὶν ἐπὶ τὴν 
υΌ. ν -ω ἔριν ἤχειν, ἤτοι χεραυνῷ ἤ τινι ἄλλη μηχανη, μὴ καὶ 

Ὕ -ω ΄ - ὑπέρσχη λέγων ---- φὴς γὰρ, ὦ Ζεῦ, πιθανόν τινα εἶναι 
τὰ 

. / αὐτόν ---- ἅμα γὰρ καὶ δείζοµεν αὐτοῖς ὧς μετερχόμεθα 
τς τς - 

τοὺς τὰ τοιαῦτα καθ’ ἡμῶν διεξιόντας. 
. κ 3 ες 25. 2ΕΥΣ. Ἠαίζεις, ὦ Πόσειδον, ἡ τέλεον ἐπιλέ- 

ο βκρα : ο σος 
λησαι ὥς οὐδὲν ἐφ᾽ ἡμῖν τῶν τοιούτων ἐστὶν, ἀλλ αἱ τς - ΙΙ ΕΕΣ Μοῖραι ἑκάστῳ ἐπικλώβουσι τὸν μεν χεραυνῷ τὸν δὲ ς οί ἕ σπα η ξίφει, τὸν δὲ πυρετῷ Ὢ φθόῃ ἀποθανεῖν; ἐπεί τοί γε 

λ ρω τ ε. 3 ς ὧν ως εἴ µοι ἐπ᾽ ἐξουσίας τὸ πρᾶγμα ἦν, εἴασα ἂν, οἴει, τοὺς 
ΐ όλ ὕην ἀπελθεῖν ἀχεραυνώτους ἐκ Πίσης δύο ἱεροσύλους πρῴην ἀπελθεῖν ἄκερ τους ἐκ Πίση 

ῶ 4 7 4 ος -- µου τῶν πλοκάµων ἀποχείραντας ἓξ μνᾶς ἑκάτερον 
Ἂ λ 5. -ᾱ -- δν ἕλκοντα: σὺ αὐτὸ περιεῖδες ἂν ἐν Γεραιστῷ τὸν ; ος ος ᾿ : 3 ἁλιέα τὸν ἐξ Ὡρεοῦ ὑφαιρούμενόν σου τὴν τρίαιναν; 
Ἄλλως τε τῷ 

ο δα 1» - - ” . / καὶ δόζομεν ἀγαναχτεῖν λελυπημένοι 
μα. ΜΕΝ) πράγματι καὶ δεδιέναι τοὺς παρὰ τοῦ Δάμιδος λόγους ΗΕ ΄ καὶ διὰ τοῦτο ἀποσχευάζεσθαι τὸν ἄνδρα οὐ περιμεί- 

. -ω -- σ ’ ναντες ἀντεξετασθῆναι αὐτὸν τῷ ἘΤιμοχλει ὥστε τί 
- 2-5 / μα ΝΕ ἄλλο ἢ ἐξ ἐρήμης οὕτω χρατεῖν δόξοµεν 

΄ εα ΠΟΣ. Καὶ μὴν ἐπίτομόν τινα ταύτην ἔγωγε ὤμην 
/ ἐπινενοηχέναι πρὸς τὴν νίκην. 

- -. Σ ΄ ΖΕΥΣ. Ἄπαγε, θυννῶδες τὸ ἐνθύμημα, ὦ Πόσει- 
... λ δον, καὶ χομιδῃ παχὺ, προαναιρεῖν τὸν ἀνταγωνιστὴν, 

3 / 5/ 3 / ο, Ἡς ην ῥ ἓν ὃς ἀποθάνῃ ἀήττητος αμφήριστον ἔτι καὶ ἀδιάκριτον 
μ / 

καταλιπὼν τὸν λόγον. 
ΠΟΣ. Οὐχοῦν ἄμεινόν τι ὑμεῖς ἄλλο ἐπινοεῖτε » εἰ 

τἀμὰ οὕτως ὑμῖν ἀποτεβύννισται, 
ος . . - 26. ΑΠΟΛ. Εἰχαὶ τοῖς νέοις ἔτι χαὶ ἀγεγείοις ἡμῖν 

ΗΠΟΙΑΝΙ5. 1. 

} 
΄ 
τ 

- 
5 
ς 
υ 

ΧΙΗΙΥ. ΙὉΡΙΤΕΗ ΤΑΛάΟΕΡΤΙς, 5- ος, 

| 
451 

ἸηἴεηΗ, 5ἱ ααῖς 5ασγῖΠορί οἱ πἰάογοπι εχοϊεί ρτορο αἰίατ] 
τεβηπᾶ 5ο Πχ Γεγαηίυς, οἱ (ταμαπί απαππ(ποᾶαπε τε 
5ος {π]ε{.  Ταφπε ΠΠ! ρταίετ 5Ρρεπῃ ποβίς ασοἰᾶ1ε, οἱ ἵῃ. 
Ροδίεταπι ασοῖᾶεί, απππῃ αροτεῖς ραυ]]α[ἴπι οομ]ῖς Ἰοηηίπες 
Ἰηγεπῖεηέ ΠΠ] εἴδῖ Ρτοᾶσςςε 5 5ἱ φασγ]βορηί πορῖς οί Ῥοπ]- 
ρᾶς παπί, ΈΤιπ ραπ]]ο ροςί νἰάορῖς Ἰπάεηίες ποβῖς 
Ἐρίουτος, εί Μείτοᾶοτος, οἱ Ώαπιϊάες, γἱοίος γενο αὖ Π[ς 
οοπεἰπ]οίοδᾳπθ ΠΟΡίΤΟς ΡάίΓΟΠΟς. Ὑοσίταπι Ε/50 Γαεγῖί 5οάατα 
ἃο 5.ΠαΤε {α]ία, απῖ πεππρε θα ἵπ Ἠωης ςἰαίηπῃ Ρετάπχεγ(ῖς. 
Μοπιο απἰάεηχ ΠΟΠ ππᾶσηΗΠα ἱπηπηῖηοί Ρετῖου]απα, αἱ Ἠοποτα 
εατεβῖές πεσπε επίπι ο]ἵπα Ιπίοτ Ἱοπογαίος ΓΕ, σααπι τος 
άλας [ο]ῖοος 5ο] Γεαογοπηϊηϊ ν]ο[]ηιῖς. 

20. 4ὉΡ. Ηυπο, 4Ἡ, ἀε[ίτατο ΡΔΙΑΠΙΗΣ, 45ΡΟΤΗΠΙ 56ΠΙ- 
Ρεν εἰ αἆ τεργεμοπείοποπα Ῥτουίγοπι. Ἐςί πἰπηίταπα, πε 
αἀπηταρῆϊς νῖτ Ώεπποδίμεπος ἀῑκῖε, αοσιδατο ααϊάεπη οί γε- 
τεμεπάεγε οἱ ἵπετερατε [αεῖ]ς » εἰ πηἱι5επ]αςηιθ απ πιοᾶο 
Σο]πεπξ; 5εᾷ εοηςῖαπα ἆατο ᾳποπιοᾷο Πηε]ίοτα βαπί ρα)- 
5επίῖα, Π]αά ἀεππαπι ργαᾶθη[ῖς ττογα, οοηδ]ατῇῖ οςέ: αποᾶ 
Υο5 τε]αα1, Ῥτοῦε φοῖο., το] ἱαορηίο Ἱςίο ας]ε[ῖ. 

24. ΝΕΡΤ. Ἐσο ἆε οείοιο 5βπηδιςις 5η, Πέ πορῖς, 
εἰ ἵπ Γαπᾶο τηατῖς γθγκος Ῥτο πἹε, 4παΠ{ΠΠΙ ΡοξςάΠΙ, 5ΘΓΥαΠ5. 
παν]παπίες, οἱ πανῖσῖα ἀεάπερης, 6ἱ πιο]]ῖεπς γοπίος : Ιπίς- 
τΙπῃ {αΠ1θη (Πάπα Ίος οίῖαπα πηλῖ ουγα 5υπ{) αἱο οροτίετο 
Ἠηπο Ῥαπηϊη {ο]θτο απο ἆς ππεάϊο, απαπῃ αἆ οοπίθη{ῖοποπι 
γοπῖαί, γε] [απιπα, γα] αἰῖα απαἁαπα ταίῖοπα, το ἀϊσρηάο, 
Σηρετεί (ἀῑεῖς επίπα, Ζαρίΐος, Ῥεγειιαάθηαϊ Ρετῖζαπῃ ος5ε Ἠο- 
ΠΙΙΠΕΠΙ) : ΠαΠῃ ςἴπηι] οςἰοπάθγπιης Η1{5, απαπῃ α]οῖςοῖ 5ο]θα- 
πας εος απῖ {α[ία οοπίτα πος ἀἹεριίαπί.. 

55. ΦΌΡ. Ἰαάμη), Χερίαπε, απ ΡΙαπε οΏ]{η5 ας, ΠΠ] {α- 
Ἰηπ1 ἵπ Ποξίτα Ῥοες{αΐα ε5σε, 5εᾷ πετο απῖσοπῖππε Ῥανεας, 
πἱ αἴας βηπηΐπε, αἰαάῖο αἴἴας,, αἴῖας [οΡΕΙ ααἲ ἵαῦε πιοτΙαίηγὃ 
ΑΠοπϊ, οἳ απϊάεπα ἵῃ πιει Ροΐεσίαἰε Τες εςςεί, Ρᾶςεισης 
ετανα, Ῥηΐας, «αογῖ]ερος προς ἀἰκερᾶοτο ΠΟΠ Γαπηϊπαίος 
ΟΙμπιρία, απἳ ἆπος ἆᾳ πιρὶς οἴτγῖς ἀείοπάεταπί, δες πιῖπας 
Ῥεπάεπίεπα πππ(Πθπ(πεὸ απέ ἴππα Ίρςε περἰδείηγι]ς οΓ88 
1π 6εγῶςίο ΡἱςβίογεΠῃ ες ΟΥ6ο »απῖ ἱτίάρηίεπα ΕΙ ςαράα- 
χΗί2 Οεἴεταπα δίίαπα γΙάεΕίπιατ Ἰπάίσπο ἔοττο οἱ ἀο]θτε Ἠος. 
πεποβῖαπα, ϱἱ πιείαοτο ατσαπιοπία Ῥαπηϊᾶϊς, εἰ ρτορίες Ίος, 
ἵρειπῃ απιο]ϊτῖ Ἠοπίποπι »ΏεΠΠΕ εχςροοίατε αἱ οππα Τίππος]α 
οπιρατείηγ: Ἱίασαε απἷᾶ αἰῑπά απαπι ἰπαίεία αἳ Βάγειςᾶ- 
τῖο εἂμςα, γῖπορτο εἰς γἱάευίππιγ5 

ΝΕΡΤ. Αἱ εξο εοπιρεπαατίαπα Ίππο εχοορίίαςσο πηῃῖ τῖ- 
4εατ αἆ γείογίαπι νίαπι. 

ΠΌΡ. ΑρᾶΡε, (πππος οἷθί Ἠος εοπηπιεηίαπα, Νερίαπε, 
εἰ π]πιϊς ε5ί Ῥίησαε, απίο Ιπίεγβοργο αἀγεισατίαπε, αἲ Ἰητί- 
είς πιοπίαίατ, ἀϊςρη[α[ίοποπι τεπαεης ΠΟΠ ἀῆαάϊοβίαπα 
εἴ ἄε απα οοπ{οπἰοπῖ αἀλας Ίοσιις ςἲε, 
ΝΕΡΤ. Ἐτρο πιε]ῖας τος α[πᾶ εχεοσῖϊαία, δἱ πΊθᾶ αἆθο αἲ 

Ώπηπος α γοβίς αΡ]εραπίηγ, 

26. ΑΡΟΙΗΟ. 5ἱ Παγεπῖρας δίῖαπι οἱ αἆμιο Ιπιρεγρῖοις 

δι 



.. ΧΙΙΙΥ. ΖΕΥΣ ΤΡΑΓΦΔΟΣ. 2] --- 29. (Π., οἳ» - οτι) 
-- 8 - --ᾱ - 5 - « 

ἐωεῖτο ἐκ τοῦ νόµου δημ ηγο ορεῖ ν, ἴσως ἂν εἰπόν τι ξυμ.--- ποβῖς Ρογηίς5ΙΠα Ίεσο οσδεί εοποϊοπανῖ, Γογΐς ἀἴσσεθιι αἰ- 

φέρον ἐς τὴν διάσκεψιν. απῖᾷ αἱ]ο αἆ ποδίταπα 4ε]μονα[οποπη. σΞ 
5 ἑ 

ΜΩΜ. Ἡ μὲν σχέψις, ὢ Ἆπ τολλον, οὕτω περὶ µε- 

γάλων, ὥστε μὴ καθ Φλικίαν, ᾱλ λὰ χοινὸν ἅπασι πβο- 

κεῖσθαι τὸν λόγον" 1άριεν Υὰρ, 

χινδυνεύοντες περὶ τ ἃς ἓν τοι. ς γόµοις ις ἐξουσίας σμικρο- 
ολλ Σ 

πάνυ 7δ Ἄ ἔννομος ει δηµηγόρος, 

ἐγγεγραμμένος δὲ ἐς 

περὶ τῶν ἐσγάτων 

λο γοίµε εθα. Σὺ δὲ καὶ 

πρόπαλαι μὲν ἐ ξ ἐφ φῄδων Ἰεγονὼς, ἐ 

τὸ τῶν δώδεκα μηνα καὶ 

Κρόνου βουλῖης ὤν: ὥστ 

ἀλλὰ λέγε θαρρῶν ἤδη τὰ 

αν / Νο ω ΜΙΑ 

ὀλίγου δειν τῆς ἐπι 
ἴ ἃ κά 

ε μὴ μειραχιεύου πρὸς ἡμᾶς, 
δι ο. ονἳ 3 . 

δοχοῦντα μ.ηδεν αἰδεσθεις. 
/ 

ὅτι ἄγένειος ὢν δηµηγορή: σεις, καὶ ταῦτα βαθυπώγωνα 

Αλ χαὶ εὖ γένε ειον οὕτως υῖὸν ἔχων τὸν αν Άλλως 
λ 

τε καὶ πρέπον ἂν εἴη σοι νῦν µάλιστ ἐκφαίνειν την 

σοφίαν, εἰ μὴ µάτην ἐν τῷ Ἑλικῶνι κάθησαι ταῖς Μού- 

σαις συμφιλοσοφῶν. 

αΠΟΛ. Ἀλλ) οὐ σὲ ῶ Μῶμε, 7ρῃ τὰ τοιαῦτα 

τὸν Δία δέ: καὶ ἣν οὗτος χελεύσῃ, τάχα ἄν τι 

οὐκ ἄμουσον εἴποιμι, αλλὰ τῆς ἐν τῷ Ἑλικῶνι μελέτης 

ἄξιον. 

ΖΕΥΣ 

ο ή- ΑΠΟ: κ ω ιμοδᾶς οὗτος ἔστι μὲν χ χβηστὸς 

ἀνὴρ καὶ εὐσεθῆς χαὶ τοὺς ο) υς πάνυ ρίέωκε τοὺς ἵά 

ων ὃν. η) οί, λλοῖ: τι 
των Στωϊχῶν" ὥστε χαὶ σύνε στιν Επι σοφτα πολλοις τῶν 

νέων χαὶ μισθοὺς οὐκ ὀλίγους ἐπὶ τούτῳ ἐκλέγει, σφό- 

δρα πιθανὸς ὢν, πότε ἰδία τοῖς μαθηταῖς διαλέγοιτο: 
ἓν πλήθει δὲ εἶπεν εκ φωνὴν 

ἰδιώτης καὶ µιζ ξοβάρβαρας, ὦ ὥστε γέλωτα ὀφλισκάνειν 
διὰ τοῦτο ἐν ταῖς συνουσίαις οὗ Ἐναίρων, ἀλλὰ βαττα- 

βίζων καὶ ταραττόµενος, καὶ μάλιστα ὁπόταν οὕτως 
ἔχων καὶ καλλιρρημοσύνην ἐπιδερούσθαι βούληται. 

Ξωυνεῖναι μὲν γὰρ εἲς ὑπερθολὴν ὀξύς ρε. χαὶ λεπτο- 

Ἰνώμων, ὥς φασιν οἳ ἄμεινον τὰ τῶν Σπωϊκῶν εἰδότες» 

ἐφιέναι͵, 

πω 
35 λ λ 
εστι χαι την 

λέγων δὲ καὶ ἑρμηνεύων ὑπ᾿ ἀσθξνείας διαφθείρει αὐτὰ 

καὶ συγχεῖ οὐκ ἀποσαφηνίζων ὅ τι βούλεται, ἀλλ’ αἰ-- 
νέγμασι ξοικότα προτείνων χαὶ πάλιν αὖ πολὺ ἆ ἀσαφέ- 

στερα πρὸς τὰς ἐρωτήσεις ἀποκρινόμει ενος" οἵ δὲ οὐ ξυν-- 

ιέντες χκαταγελῶσιν αὐτοῦ. Δεϊ ὃ) οἶμαι σαφῶς λέγειν 

χαὶ τούτου μάλιστα πολλὴν ποιεῖσθαι τὴν πρόνοιαν, ὡς 

ξυνήσουσιν οἳ ἀκούοντες. η 
28. ΜΩΜ. Τοῦτο μὲν ὀρθῶς ἔλεξας, ὦ Ἄπολλον, 

ἐπαινέσας τοὺς σαφῶς λέγοντ ας, εἰ καὶ μὴ πάνυ ποιεῖς 

τὸ σὺ ἐν τοῖς χρησμοῖς λοξὸς ὢν καὶ Ἰβιφώδης χαὶ 

:ς τὸ μεταίχμιον ἀσφαλῶς ἀπορρίπτων τὸ. πολλὰ, ὡς 

τοὺς ἀκούοντας ἄλλου δεῖσθαι Πυθίου 

σιν αὐτῶν. 

5 

πρὸς τὴν ἐξήγη- 
λ στα μ 3 
Ἀτὰρ τί τὸ ἐπὶ τούτῳ ξυμθουλεύεις: τίνα Β 

ἴασιν ποιήσασθαι της τοῦ Ῥιμοκλέους ἃ ἀδυναμίας ἐν τοῖς 
αρ 
λόγοις; ὰ 

--- ν ς 
50. ΑΠΟΛ. Ἐυνήγορον, ὦ Μῶμε, εἴ πως δυνη-- 

ο ος ἳ . Ξ ᾗ 
θείηµεν, αὐτῷ παρασχειν ἄλλον τῶν δεινῶν τούτων, 
δα. ΑΜ) μ να ς οἳς ὰς Ε νς ϱ/ ἐροῦντα κατ ἀξίαν ἅπερ ἂν ἐχεῖνος ἐνθυμηθεις ὑποθάλῃ. 

ΜΩΜ. Ἂ» Ίένειον τοῦτο ὡς ἀληθῶς εἴρηκας, ἐ ἔτι παι- 

δαγωγοῦ τινος δεόµενον, ξυνήγορον ἐν ξυνουσίᾳ Φιλοσό- 

ΜΟΜ. Ῥε]μονα[ῖο, ΑΡο]ο, 4άθο 4ε πιασηϊῖς τες ον, 

π{ πο 5ο 0ΗΠάΠΠΗ ορἰαίθπα, 5ο οοπηπιηῖς οπηηίθης ἀἴσρης] 

Γαου]ία Ρτοροδίΐα 5ἵέ. Πιαρίάππα απἱρρο Γαονῖέ, 5ἳ, απαπα ἵη 

οχι ποπηῖς ΥΕΓΞΕΠΊΗΥ Ρεγομ]]5., 4ο ροίε5ίαἰο Ἰεσίεπια ευ ίοτ 

οἱ Ίε]ηπο ἀἱδριίεπιας. Τα γογο ο[ἵαπι οπηΠΙΠΟ ]απι [εςηῖ- 

ἨΊΗ5. «οΠΟΙΟΠΑίΟΓ 65, αἱ ερµεβίς οἰῖπι εχορβδοΓῖς, εἰ ἵπ 

ἀποάθοῖπι ἀθογαπα αΡΗΠΙ το]αίας., αἴαπε {απίπηι ΠΟΠ 6 Ἠ]ο 

510 Βαΐπγπο εοπδΙ]ο πΠις 5ἶδ. Θπατο πο αριᾶ πο αἆο- 

Ἱεδερη{η]! Ῥιάσ γε. ἱπι]ατο, 5οᾷ απάασίος Ίαπα απ ΠΡ 

νιάθαπία ἀῑσῖίο, πι] νεγευππάαίας, δἳ Ἱπιροτρίς σ0ηοΊθ- 

Πθγς. ΡΓΩΣΕΓΗΠΙ 411Π1 Ῥγοπηίδδα αάθο Ρατβα οἱ ππεη{Ι ρτοβε 

Ἰηςα(ἳ Πάπα Ἰαβοας ποπ]αρίαπι. Ῥταίετεα ἄεοεί ἴσ 

ἨΠΠΟ Ῥγῶ5θΓΙΙΠΙ {παπα ΡΤΟΓΘΙΓΕ 5αρίθηιίαια, Πϊςί [γηδίτα πι 

Ἠε]ίσοπε τοδῖάος οἱ ϱΙή]οξορµαΓα ο ἉΠαδίς. 

αΡΟΙ,. Αίαπϊ ἴπππ Πο. οδί, οπιο, απ [αοπαίθα 

ἄατο, δε ᾖογῖς. Ηϊο 5ί Ιαδδετί, Γοτίο ααπ]ά ἀἴχετο α 

Μιςίς ΠΟΠ αΠθΠΙα, 564 εχετοϊα[οπε απαπα Ἱπ Ἠε]ίεσπο 

ης ἴπης ἀἱβπαπῃ. 

10Ρ. Ρίο, ΠΠ, Ρον {ο οΠΙπῃ. 

27. ΑΡΟΙ,. Ῥοπας νῖν ο5ὲ Ἰδίο Τίπιοσυ]ας, οἱ ἀθοταπα 

ΑΊΠΔΗ5. εἰ Ταίῖοπες ΘΙοἱσοΓΙΠΙ Ῥίαπο Ῥετοιάϊοι. Πασιο 

πλα]{15 οἱ] Παγεπίρας ΡΗΙ]οδορ]ία: εαµδα γεΓδαίας, ἨΠΡΓΟΘ- 

ἄθδπιθ 60 ΠΟπΠΙΠο ΠΟΠ Ῥαϊνας σοπΠοί, απῖ ρεγ5ααᾶραξ 

ορτορῖα, παμάο Ῥηϊναἴπι ἀἱκερηίαί ου αἀο]εςοεπή ας : 

1 ἔπτρα απίσοπα ἀἴσστο ΠΙΙΠΊΠΙΟ απᾶοί, οἱ ΥουσθΠα Ἰαροί 

Ἰπιρονη Ποπη]ηϊς, αο 5οπραιρατας οί, αἱ τίδαπα Ῥγορίογ 

Ἱεία ἀεροαί ἵπ οοηβτεδδίρας, απὶ πο οοηηοσίαέ τετρα, 5οὰ 

λα] μίας οἱ ρουαιβείαγ: οἱ ππανίπ]ο φποίῖες οΙΠΗ Ἠου 1η68- 

πο οἵαπι γεηιςίαο ἀῑσοιαϊ [αουμαίεπα γα]ί ορίοπάοτο, Δά 

Ιπ{θ]]1σοπά{ οπίπα γίπι αοπ{Ι5δίπηνς οδί, οἱ 5αΡ{{ου οορῖ(αξ, 

αἱ αγπαπ{ αὐὶ ορπιο ΦΙοἱσογΙπα τες ποταπίέ : 6ππα Ὕοτο 

ἀϊοιί εἰ εχρ]ῖσαί, Ῥγα Ιπιροσϊ]Πίαίε οα οοττηπηρῖ{ οἱ οΟΠΓΙπῃ- 

4ἱἱ, απῖ ποπ οἶατο απ] 5Ιρῖ τε]ί εχρ]απεί, 5ε4 απίσηια[ῖς 

5Ιηϊ]ία ρτοίογαί, ας τάῦ5α5 πηπ]{ο οίαπη οΏδουτίας αἲ Ιη{θγΓΟ- 

παΐα ποδροπᾶραί. Ἰπάς ααἱ 1]απα πο π{ε]Ισιηί. ἀεγ]άστί, 

Οροτίαί απἴεπα, Ραΐο, ἀλιεῖάς ἀἴσογα, 6/αδαιιο τεῖ πηπ]ίαπα 

αὐμήρεγε ρτογ]ἀσηίίαπα , αἱ Ιπίε]σαπί απὶ απαἰαπί. 

98. ΜΟΜ. Ἠεεία απ απἰάσια μιά, Αροῇο, αποά Ἱαπάας 

ἀἡποκ]ο ἀῑσθηίες, οἱδὶ πιἰπίπιε οπΙΠΙΠΠΙ 1ρ5α ος Γαοἵς ἵπ 

ογαση]ῖς, 5ο ορ]ίααας ε5 οἱ Ῥοιρ]εχις, εἰ απῖ ἵπ πιθάῖαπα 

Ἰπίος ορνίαη{ες Ίοσπα {πίης 1ρ5ο Ρ]ετασπε ρτο]ίοίας, αέ, απὶ 

απάἰογαπ{, αΠο ορια Ἠαροαπί αἲ οα Ππίοτρτείαπᾶα Ῥτί]ίο, 

γεταπῃ απ]ά ρο5ί Π]α ἴα οοης]ῖς2 απάτη ππεθΙοίπαπη [ασεΓθ 

ΤΠηλος]!5 ἵπ ἀἰοσπάο ΙπιρεοΙ{αἲ15 

99. ΑΡΟΙ,. ῬαίτοπΙπα, ΜΟΠΙΕ, 5ἱ απα Ροβδ6]Η5 ΠΠ] αὐᾖμη- 

μενα απ ἆς γεμοπιοηίῖρις Π[ς, απἲ ρτο ἀῑρηϊίαίο ἀῑσαί 

απο ππ(πο ἰςίο οχεοφίίαία ΠΠ! 5αρ]οσθι]{. 

ΜΟΝΜ. Ύετο το Ιπιροβί πίπο ἀῑν]ςίϊ οί ααἲ ραάαβορο 

αάμαο Ἰπάϊρεαί, ΡαίτοπΙΠα ἵπ. ΡΙΙΙοςορ]ογυπα ἀἱερυίαΠοπε 

σων παραστήσασθαι ἕ ἑρμηνεύσοντα πρὸς τοὺς παρόντας | ἁδίατο, οχρ[εαηίομι ργσεπίίρας απἷά εεπίῖαί Τπος]ες : 



(1, οτο -- 6:8) 
ξα 9 ν 1 αν . / ἅπερ ἂν δοκῇ Τιμοκλεῖ, καὶ τὸν μὲν Άᾶμιν αὐτοπρόσ-- 

ν .- « λ νι ο. ο 5 / ωπον καὶ δι αὗτοῦ λέγειν, τον 05 ὑποκριτῃ προσχρώ- δν ας 
μενον ἴδίᾳ πρὸς τὸ οὗ 
ΕΙΡ αλ ν ἲς µ 29 ν Σ πα τον ὕποκριτην δε ῥητορεύειν, οὐδ᾽ αὐτὸν ἴσως ξυνιέντα αι τὴ νέας κε ΠΙΟΣ ῃς ὅτι ἀχούσειε. Ταῦτα πῶς οὗ γέλως ἂν εἴη τῷ πλήθει; 
Ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἄλλως ἐπινοήσομεν. 

ὃν ο ὰ ϱ / ο) ον ον οὲ. 90. ου δὲ. ὦ θαυμασιε Φῆς Υαρ καὶ µαντις . ἀμε ων Ε .ω / .. » εἶναι καὶ μισθοὺς οὐχ ὀλίγους ἐπὶ τῷ τοιούτῳ ἐξέλεξας ον ο τα παν ἄχρι καὶ τοῦ πλίνθους γρυσᾶς ποτε εἰληφέναι -----τί οὐκ ίέ ἴ σος ε. ν.. κ ῄ εδείξω ἡμῖν κατὰ καιρὸν τὴν τέχνην προειπὼν ὁπό- 
ο. ο ο» / ο. Δ κ τ Σερος τῶν σοφιστῶν κρατήσει λέγων; οἴσθα γὰρ δήπου 

5 ος . ες ς ἐκείνῳ ὑποθάλλειν τὰ δοχοῦντα, : 

3 / / Ὑ τὸ ἀποζησόμενον μάντις ὤν. 
ο ο σ -ω ο - -.ω ΑΠΟΛ. Πῶς, ὁ Μῶμε, δυνατὸν ποιεῖν ταῦτα μήτε 

ΜΩΛ. Ὀρᾶς:; ἀποδιδράσχεις τὸν ἓ 
ἐχόμενος. 

ΖΕΥΣ. Ὅμως, ὦ τέχνον μως; 2 Ι ας ; ν ; ον πλ τῷ συκοφαντῃ τούτῳ προφάσεις διαθάλλειν καὶ χλευά- 
ζειν τὰ σὰ ὡς ἐπὶ τοί ἔπι τρίποδὸ 

ς 3 ΑΔ 
μενα, ὡς, εἴ μη 

ιεγχον ἐν στενῷ 

Ετε 

ἔγοιςταῦτα,σ 

έ - - .. πω -- ς , ἓν Κολοφῶνι τὰ τοιαῦτα ποιεῖν, ἁπάντων 
ς - 

σίμων παρόντων, ὡς ἔθος" 
ὃν { ἵ ἐχείνων καὶ ἄσχευος πειράσοµαι προειπεῖν ὁποτέρου τὸ 

Ἁ αν ταν 
οἑ, εἴ μη 

Α » δ) / / Ν λ 3 ξυνηγόρου καὶ αὐτὰ ἡ ἑρμηνέως δεόµενα" χαὶ γὰρ οὐκ 

..- λ -- 
προ του 

/ χος 
τετρχυμενη χαι οἳ ου 

πα ποῦτα ὦδῃ Φοξερός ος χρησμοῦ, ταῦτα Ίδη φοθερά;: ἡ χρόα 
. μα νο. 

ὀφθαλμοὶ περιφερεῖς χαὶ χόμιη ἄνασοβ. 
- τς / 

χορυθαντῶδες καὶ ὅλως χατόγχιµα 
΄ χαὶ μυστικά. 

81. ΑΠΟ Λ. Κέκλυτεμαντιπόλουτό» 

ἀμφ᾽ ἔριδος χρνερῆ-, τὴν ἀνέρ σαντ 
ὀξνδόαι µύθοισι κορυσσόμενοι πυχιναῖσι. 
Ἠολλὰ γὰρ ἔνθα γαὶ ἔνθα µόθου ἕτερα)» 
ταρφέος ἄχρα χόρυµθα χαταπλήσσουσιν ἐχέτ 

ᾖ νο, 
υμεγη καὶ χίνημα 

Ξ ο αν 
ρικώδη τ 

[ν] 

ΖΕΥΣ. Τί τοῦτο ανεκάχασας. ὤ Μᾶμε: καὶ μὴν 
οὐ γελοῖα τὰ ἐν ποσί: παῦσαι χαχόδα µου, ἀποπνιγήση 
ὑπὸ τοῦ γέλωτος. 

ΜΩΜ. Καὶ πῶς δυνατὸν, ὦ 750. ἐφ᾽ οὕτω σαφεῖ 
καὶ προδήλῳ τῷ ρησμῷ: 

2ΖΕΥΣ. Οὐκον καὶ ἡμῖν ἴδι ἑρμηνεύοις ἂν αὐτὸν 
ὅτι καὶ λέγει. 
ΜΩΜ. Πάνυ πρόδηλα, ὥστε οὐδὲν ἡμῖν Θεμιστο-- 

Χλέους δεήσει" φησὶ γὰρ τὸ 
γόητα μὲν εἶναι ος 
Δία χαὶ ἡμιόνους, τοὺς πιστεύοντας αὐτῷ, οὐδ) ὅσον 
ἀχρίδος τὸν νοῦν ἔχοντας. 
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40 ΏαΠηΙη εχ 5Ια ΡΕΙ5ΟΠα οί Ῥνο 5ε Ἰοημ1, αἰέσγιπα απ{σῃῃ Ἰη- 
5ἰπίοπο μη, θἱ 5οοὔκυπα ΠΠ ἵη αΠΓΘΠΙ απας ν]άδαπίας ςαηῇί- 
ε6ῦ8, ας Ἠςίγίοποπη ἀθϊπάς ππασηίβσο γοιψα Γαοσγο » (α1 [οτίο 
πθυ 1ρ5ο απ» αιάϊν]ε ΠποΠοχουϊ. Ἰξία αποπηοᾶο ΠΟ τῖσιις 
εταηί παπά ΙΙ  Ὑεγιπῃ ἆς Π]ο φπἰά σπα [πηκίτα οοσίίαΓῖ- 
ΠΗ5. 

50. Α ία, Ῥγωφίαμ[ἰςςίηιο (αῑοῖς οηίπα {ο γαίσιι 6556, οἱ 
ππΘΓΟΘᾷθς ΠΟΠ Ῥάινας 60 ΠΟΠΙΙηΟ οερῖς!, αἆεο π{ Ἰαΐογος 
ΕΠαΠΙ απτεος αΠΠιππάο αοζερετίς), 41Π ἴα οδίομάΙςΗί ποβῖς 
ἵπ Ι6Προίο απίεα, Ῥιαάῖέοης πίθς 5ορΗϊκίατινη. ἀἰσεπᾶο 
5ἱέ φηρεταίαγας» ποςί οηίπι ςοϊ]οσί απἷά  υγαμα. 5ἲε, 
αυυηι ἀῑγίπας οἳς. 

ΑΡΟΓ.. Ωποπιοᾶο, Μοππε, βοτῖ Ροίεςί αἱ [ασίαπι (αμα, 
απ] πθηπε ἱΠρας πορῖς ργῶςίο »ἳε, πεσιε εα[Ππηοπία, πε- 
απε [οης [αάῖοις, απα]ῖς οςὲ σαςίαμςο 
ΜΟΜ. ὙΥἱάες» Πιβῖς οοην]ηο!,, ἵῃ ἁηριςίο ἀερτε[δηςις. 
105Ρ. Ταππεῃ ἀἷς, ΠΙΤ, πει Ῥνα ρε οαλαπηπ[α [οτί ἴκίί οὐ έοη- 

[τη Πηςπηπ]απάϊ οἱ Ἰηγάοπᾶϊ ἔπας ἀνίπαΠοπος, ἵσπαπαπα 
Τη {πίροᾶς εἰ αππα ας {Ίαν Ροδίία5., Π{, οἱ ἰδία ΠΟΠ. Ἰαάβεας., 
ἃΤί6 4ποσιθ Ίρδα ϱ.Γ6ας. 

ΑΡΟΗ. Μεῖας πἱάδμι δναί, Ραΐει, Ώε]ρ]ής απί 6οἹορβομα 
ἰα[ία [ασθυα, αΏί ργῶςίο ΠηΠὶ 5η Ῥ{ο ΠΠΟΓΕ απαὶ αἆ 6η 
{αοἴπηί οπηπία : αἴἴαππσῃ 5ἷο ο[ἴαηι » πα σης 1Πῖ5 εἰ ἱππραναίας, 
[επίαῦο Ῥγαάϊσετε ομ]5 παπα. ςἳε τἱοίομία : εαδπερ]ε]ς 
4Η{ΕΠ1, δἳ ΠΟΠ 5αΐϊς πιοᾶπ]αία ἀϊκογο. 
ΜΟΜ. Ῥῖα, ναγαπῃ ἀποῖᾶα πιοῦο ΑΡΟΙΙΟ, πες οοηςΠ]ατίο 

αὐ{ Ιπίευρτοίε ἱρεα 4ποΠπε Ππάἱβεπίία : ποσα επΊτη απη]ηω 
«.Υπες ε{ {εσίαάο πππο παπα. οο(πΠΠ{Ητ ἵπ ῶ4ἷα : ενα 
5οῖς ατα ἄς το ἀο]ϊρογοίις, 

1ΌΡ. Ου] {απᾶσπα ἀῑσος, ΠΙ5 παπα οἩ απο Ῥνῶσθά μη 
ογαζΠ]ππη, Ίαπι Ἠωος δαΠί ἐδιημ]]ία : πηπία[ας οο[ου, οὐπ]ῖ 
Ίο ἴ]ας {ουΕῖ, εοπιᾶ 6ΠΠΙ οΓΓΟΓΘ {ατραία, πποίας ΟΟΓΥΡΠ- 
Ποις; αἱ ἵπ απῖνδίςΗπι Ροφεςςῖ Ποπηηϊῖς οππία,, οἱ Ποτγῖηῖ- 
Ί εἰ πηγ[ῖσα. 

38Η. ΑΡΟΙ;. Ῥεγαῖρῖία, ο παροῖ, ᾳαδ Ίαπι οαΠῖέ ααδαγ Αροϊιο 
Πίο 5αρον τἶαϊᾶα, ᾳπαπι οοπ5Ηίπθτο ναἱθηίος 
ΔΤΡΙΙΟ οἸαπποτο ν]τῖ, νετβῖςαιιο ρο(α]οῖ. 
Μα]ίαπα Ἠῖης αογηῖς ογοσ]ῖρας αθγα 6{ Ἰπάε, 
ΏΟΠ 5ἵηθ Ἰποεπ[ϊῖς «να ιεστοεῖρας, Ἱπαρ]θηί. 
Οπτνο αἲ αΡῖ να ία οοπηρτεπάετ]έ πησιθ οἴσαᾷαπι 4 
{απα σας Ππιρνί[ογα οοτηἶσος α]εῖπια οἰαησεπί. 
γ]οίοτες πια]ῖ, αξί αξίηας «οβο]θπι ατίεία!ς αοΓ6ΠΙ. 

10Ρ. Οπίά ρίεπο ία τῖοία εαζΒΙηπας, ΜΤΟΠΙΕ2 αι! τ]- 
ἀἵσμ]α πο 5απί ῥγωκοη/ῖα. Ῥεείπα, Πη[α]ῖκ., α(Γοσαμοιῖς α 
τσι. 

ΜΟΝΜ.. Εί απἲ Ροδεῖπι ἀοείπετε, Φηρίΐ6Γ, 51ρ6ς οιασΠο ἵἴα 
εἶαγο ασ ἀΠποίάο» 

1ΌΡ. Ἐτσο. εἴἴαπι πορῖς Ἱαα εχρ]σαγετῖς απ]ᾷ 5μῖ νε- 
μι. 

ΜΟΝ. Μαπι[οςίηπι οΓΠΠΙΠΟ. Τίάαππε ΠΠ] ποδῖς ορΗ5 ου]! 
Τμεπηϊδίοε]ε, αὖθο ἀῑδογια ἀῑοῖε οτάσυ]άΠα Ἠηπο Ργῶς[ἰσῖα- 
ἴΟΡΕΠΙ 6556, ΠΟ5 ΥοΓο αςίηος οΠία]]ατῖος., ἵία πιο ἠηρίίετ, οἱ 
ΠΙΠΙΟ5, απῖ εΓαάαπ]ις ΠΠ, αἱ πθαις {απίπηι πιθη[ῖς σιιδη- 
ἴαπα οἰεαάαπα Ἠαβοια, 

σθΙ. 
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3». ἩΡΑΚ. Ἐγὼ δὲ, ὢ πάτερ, εἰ καὶ μέτοικός 

εἰμι, οὐκ. ὀκνήσω ὅμως τὰ δοκοῦντά µοι εἰπεῖν: ὁπόταν 

γὰρ ἤδη ἔυνελθόντες διαλέγωνται, τηνικαῦτα, ἣν μὲν 

ὃ Τιμοχλῆς ὑπέρσχῃ, ἐάσομεν προχωρεῖν 
τὴν ξυνουσίαν 

ὑπὲρ ἡμῶν, ἢν δέ τι ἕτεροῖον ἀποθαίνῃ, τότε ἤδη τὴν 

τοὰν αὐτὴν ἔγωγε διασείσας, εἰ δοχεῖ, ἐμθαλῶ τῷ 

Δάμιδι, ὡς μὴ χατάρατος ὢν ὑθρίζη
 ἐς ἡμᾶς. 

ΖΠΥΣ. Ἡράχλεις, ὦ Ἡράκλεις, ἄγροικον τοῦτ᾽ 

εἴρηκας χαὶ δεινῶς Βοιώτιον, ξυναπολέσαι ἑνὶ πονηρῷ 

τοσούτους καὶ προσέτι τὴν στοὰν αὐτῷ Μαραθῶνι χαὶ 

Μιλτιάδη καὶ Κυναιγείρῳ. Καὶ πῶς ἂν τούτων ἔνμ- 

πεσόντων οἳ ῥήτορες ἔτι ῥητορεύοιεν τὴν µεγίστην εἷς 

τοὺς λόγους ὑπόθεσιν ἀφηρημένοι; Ἄλλως τε ζῶντι μέν 

σοι δυνατὸν ἦν ἴσως ἄν τι χαὶ πρᾶξαι τοιοῦτον, ἀφ᾿ οὗ 

δὲ θεὸς γεγένησαι, µεμάθηχας, οἶμαι;, ὡς αἵ Μοῖραι τὰ 

τοιαῦτα µόναι δύνανται, ἡμεῖς δὲ ἄχυροι αὐτῶν ἐσμεν. 

ΒΗΡΑΚ. Οὐκοῦν καὶ ὁπότε τὸν λέοντα τὴν ὕδραν 

ἐφόνενον, αἱ Μοιραι δι ἐμοῦ ἐκεῖνα ἔπραττον» 

ΖΕΥΣ. Καὶ μάλιστα. 

ΗΡΑ Κ. Καὶ νῦν ἦν τις ὑδρίζῃ εἲς ἐμὲ ἢ περισυλῶν 

µου τὸν νεὼν ἢ ἀνατρέπων τὸ ἄγαλμα, Ἂν μὴ ταῖς 

Μοίραις πάλαι δεδογµένον Ἡ οὐκ ἐπιτρίψω αὐτόν; 

7ΖΕΥΣ. Οὐδαμῶς. 

ΗΡΑΚ. Οὐχοῦν ἄχουσον, ὢ Ζεῦ, μετὰ παρρησίας” 

ἐγὼ γὰρ, ὡς ὁ χωμικὸς ἔφη, ἄγροικός εἰμι τὴν σκάφην 

σχάφην λέγων: εἰ τοιαῦτά ἐστι τὰ ὑμέτερα, μακρὰ 

χαΐρειν φράσας ταῖς ἐνταῦθα τιμαῖς καὶ κνίση 
καὶ ἱερείων 

αἵματι ἐς τὸν ἅδην ἄπειμι, ὅπου µε γυμνὸν τὸ τόξον 

ἔχοντα χἂν τὰ εἴδωλα φοθήσεται τῶν ὑπ ἐμοῦ πεφο- 

νευµένων θηρίων. 

ΖΕΥΣ. Εὺ γε, οἴκοθεν ὁ μάρτυς, φησίν: ἀπέσωσάς 

᾿ ἂν οὖν τῷ Δάμιδι ταῦτα εἰπεῖν ὑποθάλλων. 

33. Ἀλλὰ τίς ὅ σπουδῆ προσιὼν οὗτός ἐστιν, ὃ χαλ- 

χοῦς. ὁ εὔγραμμος χαὶ εὐπερίγραπτος» ὃ ἀρχαῖος τὴν 

ἀνάδεσιν τῆς κόμης; μᾶλλον δὲ ὅ σὺς, ὦ Ἑρμῆ, ἀδελ- 

φός ἐστιν, ὃ ἀγοραῖος, ὃ παρὰ τὴν Ποικίλην: πίττης 

γοῦν ἀναπέπλησται ὁσημέραι ἐκματτόμενος ὑπὸ τῶν 

ἀνδριαντοποιῶν. Τί, ὦ παῖ, δρομαῖος ἡμῖν ἀφῖξαι; 

7 πού τι ἐκ γῆς νεώτερον ἀπαγγέλλεις; 

ΕΡΜΑΓΟΡΑΣ. Ὑπέρμεγα, ὢ Ζεῦ, καὶ µυρίας 

τῆς σπουδΏς δεόµενον. 

ΖΕΥΣ. Λέγε ἤδη, εἴ τι καὶ ἄλλο ἡμᾶς ἐπανιστά- 

µενον λέληθεν. 

ΕΡΜΑΓ. Ἐτύγχανον μὲν ἄρτι χαλκονργῶν ὕπο 

πιττούµενος στέρνον τε καὶ μετάφρενον 

θώραξ δέ µοι γελοῖος ἀμφὶ σώµατι 

πλασθεὶς παργώρητο μιμηλῃ τέχνη 

σφραγίδα γαλκοῦ,πᾶσαν ἐκτυπούμενος 

ὁρῶ δ᾽ ὄχλον στείχοντα καί τινας δύο 

ὠχροὺς χεχράχτας», πυγµάχους σοφισµάτων, 

Δαμίν τε καὶ... 

ΖΕΥΣ. Παῦε, ὦ Ἑρμαγόρα βέλτιστε, ζαμιόίζων: 
” Ν ϱ ω 

οἶδα γὰρ οὕστινας λέγει. Ἀλλ' ἐκεῖνό µοι φράσον, εἰ 
» ” ». ς 

παλαι ξυγχροτεῖται αὐτοις ἡ ἔρις. 

ΧΙΙΥ. ΖΤΕΥΣ ΤΡΑΓΩΔΟΣ. ὅδ, 98. 
ο 

(11: ο7ο - οἱ) 

3, ἨΓΠΟ. Ἐρο νεο, Ραΐοτ, απαπαα πα πας 

πιοᾶο, {απιΕΠ Πο. ουποίαρος αμῖά πημῖ ἰάραίαγ ἀϊσργε. 

Νοπιρθ απΠῃ {άπη οοηρτες»! ἀἱδριίαθιηί, {ππωπος, 5 απἶάεπι 

Τπποσ]ες 5αροτα γθυῖ{, Ργουράεγε ἴπεπηνς ἹηςΗαίαηι ρτο ποβίς 

ἀἱδριίαίίοπεπη : 5ἳ γογο απ]ά δεοία5 οποπογί{, ἴππα Ίαπι οσο 

Ίρδαπα οοπουδδᾶπι, οἱ Ἱία γἰάείας, Ῥογ/οιπα ἵπ Ὠαπηιάθπη 

Ἰπ]]οίαπα, πε Ἠοπιο οχφεογαῦῇ]ῖ5 οοπ{πιεΠίς Ῥουγο πος αΠῇ- 

οἷαί,. 

ΠΙΡ. Ἠοιοι]ες, Ίθις Ηοτοι]ες! γαδῖσυηα Παά εδ αιοᾶ 

ἀῑκίςΗ, οἱ γεϊοπιοπίου Βαοίίσιπα, ρεγάσγο ΟΙΠ1 ΠΠΟ πΠᾶΙΟ {οἳ 

Ἠοπιίπος, οἱ ἵπ5αροι {οίαπι Ρο σπα 6υΠΗ 51ο Ματαίμοπε εξ 

ΜΝΙαᾶε οἱ Ογπα στο. Ἐί αποπποᾶο Πΐ5 ππα Ρεγευη δις 

ἵη ΡοδίθΓΠη ογαοπεπα οπαῦιπί τλείοτος, πηαχΙπιΟ 110 ᾱἷ- 

ορπᾶ1 αγσιπηθπίο ργῖνα!ὁ Ργορίθγθα γῖνας αυἱάεπῃ 410ΠΗ ε55έ5, 

Ῥοΐθγας ΓοΓ5α {αἱ αυἷᾷ εἴῇοεγε : ἃ απο απἴεπῃ {επιρονε 4εις 

[ιοίας 65, ἀἰδϊαϊςΗ, Ρίο, Ῥατεᾶς 5ο]ᾶ5 Ῥο55ο {α]ία, ΠΟ αι- 

{θΠι ΘΟΓΗΠ1 6556 ΕΧΡΕΓΙΕ5., 

ἨΕΡΟ. Ιδίίυτ οἰίαπι αι Ίεοπεπῃ ααί Ἰγάταπα Ἰπ{θΥ{Ι- 

οσγεπα, Ῥάσεςς Ί]α Ῥει της [αοἱεραπ{ 2 

10ΌΡ. Οπιπίπο. 

ΗΕΒΟ. Εἰαπι οἱ ααἲς οοπ{απηε]ίοδας {η τηε οἳέ - απί {6Πι- 

Ῥίαπα 5ροµαπάο ππειπα, απΐ εγετίεπάα κίαΐίμα, ηιςὶ Ῥαποῖς 

οἶἵπα ία ἀθογεέαπα Γαετῖέ, Ίσα ποπ εἰἰάαπα) 

40Ρ. Νεπαασααπη. 

ἨΕΠΟ. Ἱίασπε απᾶῖ, ααρίίος, Ίρεγε ἀἰορηίειηΣ 6Ρ0 οπ]πη, 

αἱ αἰί Οοπιίος, 5απι τηδίῖοα5 εἰ 5οαρμαπΙ Υοςο. 503- 

Ῥίναπη : δἱ ησρο εδί γεσίτα οοπα1ῖο, ΙοΏβαΠ1 εμο γαἱετε ]ηβδίς 

τοςτῖς Ιςίῖς οποίας, οἱ πἰάουε, οἱ υἹοππααπη βαηβαίπε, 

απ Ἰπίοτος ἀθεσθπάο, αρὶ ππθ, παάυπι 5ἱ Ἰάρεᾶηι ἄΓΟΙΠΗ, 

απηβγα: οοτίο Ἰπίθγ[οοίαγαπα ἃ πως Ῥε]α8γΙη τηε(ποηῖ. 

ΠΙΡ. Ἐασα, ἀοπηθείίοις, αἰπηί, {εδίϊςι εοπηρεπα1[οοῖςίῖ 

οπίπα Ώαπηαϊ πο Ί]]α ἀῑσαί, 4πππῃ 1ρ5θ 5α)ῇἰσίας. 

33. 5εᾷ ααἲς οδί Ἠ]α επι εν ἠπα[ῖοπε αοὔθάεΠΣ, Πε πεις, 

Ἠ]ο Ἰπδαπιοπ!ῖς οπιπίθιας εἰγοιπιοῖτοα ρι]οἶινε εἰ αἆ αΠηηδΣΙπ 

{ασίας, ἴθ Ρεΐσοο πποε γευ]ποίας οομηαΠλ απῖη {πι [Γαίθγ 

οδί, Μαιου, [ονεηςὶς 116, Ἰαχία Ῥωο]θι : Ρίο επΊπα ορρ]είας 

οί, απἱ απο[ῖάίο εχρηπιαίης ἃ εἰα(μαῖῖς. Οπῖά, ΠΒ, 5ἷο 

οποίο αἆ πος γοπίςϊὃ παπα απἷᾶ πουί πορῖς ἆε {ειΓα 

αἴειςὸ 

ἨΗΕΗΕΜΛΔ(ΑΟΒΑΡ. Ίπσεης ααἰάάαπα, ἀαρίίει, εἴ Πηβηϊία 

ἀπῄσοπίϊα ἀἱδηιπη. 

ΠΡ. Ρίο Ίαπα παπα απίά ργ[ετεᾶ 5εά]μοπίς ποίς ἵπι- 

Ρτπά επ θια5 5ἳἱ οοογίηπῃ. 

ἨΕΕΒΜ. θιαἰαατῖῖς Ῥτο ποτε ΡγάῬεῦᾶπι πιοᾶο 

Ῥίορ ορ]πεπᾶαπα Ῥεοίας αἴσιο {ογρογᾶ5 

{ρπαχ Ἰοτῖσα οοΓροΓ!, ΣΙ5ΗΠΙ ΠΙΟΥΕΗΣ» 

αἲβοία Ίαπι ρεπάεραί ατίε εἰπη]α, 

εἴσηαπι νο]αί {οίῖας ὧτὶ5 αχρτΙπιεηΣ 5 

απαπι γίάθο ασραπα αἴ[ποτο, οἰηροπίεπῃ ἀπο5 

οΙ8ΠΙΟΣΟΣ, αἱθο5, αἲ Ραρί]ες εορΠήσπιαίαπα, 

Ῥαππϊπααθ 6ἱ «νε.» 

ΠΡ. Ὀορῖπε, ορίῖπιε Ηειπιαβοτᾶ, 14ΠΙΡΟ5: ΠΟ
γ] οπίΠῃ αποφ΄ 

αἰας. Αἲ Πλιά ἀἷο πο], 4η απ εοπιπιίσδα 5Ἡ ίς ῬυβηΒ. 



(11; 658, ο84) 

ΕΡΜΑΓ. Οὐδέπω, ἀλλ’ ἐν ἀκροέολισμοῖς ἔτι ἦσαν 
Αποσφενδονῶντες ἀλλήλοις πόρρωθέν ποθεν λοιδορού-- 
μενοι. 

ΖΕΥΣ. Τί οὖν ἔτι χρὴ ποιεῖν λοιπὸν, ὦ θεοὶ, ἢ 
ἀχροᾶσθαι ἐπικύψαντας αὐτῶν; Ὥστε ἀφαιρείτωσαν αἵ 
Ὥραι τὸν μοχλὸν ἤδη καὶ ἀπάγουσαι τὰ νέφη ἄναπε- 
ταννύτωσαν τὰς πύλας τοῦ οὐρανοῦ. 

84. Ἡράκλεις, ὅσον τὸ πλῆθος ἐπὶ τὴν ἀκρόασιν 
Απηντήχασιν. “Ὁ δὲ Τιμοχκλῆς αὐτὸς οὗ πάνυ μοι ἀρέ- 
σχει ὑποτρέμων καὶ ταραττόµενος: ἀπολεῖ ἅπαντα οὗτος 
τήµερον: ὃηλος γοῦν ἐστιν ὅτι οὐδ᾽ ἀντάρασθαι τῷ Δά- 
μιδι δυνησόµενος. Ἁλλ’ ὅπερ ἡμῖν δυνατώτατον, εὖὐ- 
γώμεθα ὑπὲρ αὐτοῦ 

σιγη ἐφ᾽ ἡμείων, ἵνα μὴ Δᾶμίς γε πύθηται. 

ΤΙΜ. Τέ φὺς, ὦ Ἱερόσυλε Δᾶμι, θεοὺς μὴ εἶναι 
μηδὲ προνοεῖν τῶν ἀνθρώπων: ά 

ΔΑΜ. Οὔκ: ἀλλὰ σὺ πρότερον ἀπόκριναί µοι ᾧτινι 
λόγῳ ἐπείσθης εἶναι αὐτούς. 

ΤΙΜ. Οὐ μὲν οὖν, ἀλλὰ σὺ, 
ΔΑΜ. Οὐ μὲν οὖν, ἀλλὰ σύ. 
ΖΕΥΣ. Ταυτὶ μὲν παρὰ πολὺ ὁ ἡμέτερος ἄμεινον 

καὶ εὐφωνότερον τραχύνεται. Εὖ γε, ὦ Τιμόκλεις, 
ἐπίγει τῶν βλασφημιῶν: ἐν γὰρ τούτῳ σοι τὸ κράτος, 
ὥς τά γε ἄλλα ἰχθύν σε ἀποφανεῖ ἐπιστομίζων. 

ΤΙΜ. Ἀλλὰ, μὰ τὴν Ἀθηνᾶν, οὐκ ἂν ἀποχριναίμην 
σοι πρότερος. . 

ΔΑΜ. Οὐχοῦν ἐρώτα, ὦ Τιμόχλεις: ἐκράτησας γὰρ 
τοῦτό γε ὁμωμοχώς: ἀλλ᾽ ἄνευ τῶν βλασφημιῶν, εἰ 
δοχεῖ. 

36. ΤΙΜ. Εὔ λέγεις: εἰπὲ οὖν µοι, οὗ δοχοῦσί σοι, 
ὢ κατάρατε, προνοεῖν οἵ θεοί; 

ΔΑΜ. Οὐδαμῶς, 
ΤΙΜ. Τί φής; ἀπρονόητα οὖν ταῦτα ἅπαντα; 
ΔΑΜ. Ναί. 

ΤΙΜ. Ο0ὐδ' ὑπό τινι ἄρα θεῷ τάττεται ἡ τῶν ὅλων 
ἐπιμέλεια: 

ΔΑΜ. Οὔ. 

ΤΗ. Ἠάντα δὲ εἰκὴ φέρεται ἀλόγῳ τῇ φορᾶ; 
ΔΑΜ. Ναί. 

ΤΙΜ. Εἴτ) ἄνθρωποι ταῦτα ἀκούοντες ἀνέχεσθε καὶ 
οὐ καταλεύσετε τὸν ἀλιτήριον; 
ΔΑ. Τί τοὺς ἄνθρώπους ἐπ) ἐμὲ παροξύνεις, ὢ 

Τιμόκλεις: ἢ τίς ὢν ἀγαναχτεῖς ὑπὲρ τῶν θεῶν, χαὶ 
παῦτα ἐχείνων αὐτῶν οὐκ ἀγανακτούντων:; οἵ γε οὐδὲν 
δεινὸν διατεθείκασί µε πάλαι ἀχούοντες, εἴ γε ἀχούουσιν. 

ΤΙΜ. Ἀκούουσι γὰρ, ὦ Δᾶμι, ἀκούουσι, χαί σε 
µετίασί ποτε χρόνῳ ὕστερον. 

87. ΔΑΜ. Καὶ πότε ἂν ἐχεῖνοι σχολὴν ἀγάγοιεν 
ἐπ᾽ ἐμὲ, τοσαῦτα, ὡς φὴς, πράγματα ἔχοντες χαὶ τὰ ἐν 
τῷ κόσμῳ ἄπειρα τὸ πλῆθος ὄντα οἰκονομούμενοι: ὥστε 
οὐδέ σέ πω Ἰμύναντο ὧν ἐπιορκεῖς ἀεὶ καὶ τῶν ἄλλων, 

.. 
Ὑ ο 

ιο) μιαρε, αποχριναι. 

ἵνα μὴ καὶ αὐτὸς βλασφημεῖν ἄναγκάζωμαι παρὰ τὰ 
’ ” / 3” -» αᾗἩ - αὶ Ε) {4 ξυγχείµενα. Καΐτοι οὐχ ὁρῶ ἤντινα ἂν ἄλλην ἐπίδει- 

ΧΠΗΙΥ. ΣΠΡΙΤΕΝ ΤΑΕΛαΡΙἘς, 51- 37. 
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ἨΗΕΒΜ. Νοπάππῃ : 5οᾷ αἄμιο ογαη{ ἵῃ γεμαΙοπίρης, πί 
Γυπάϊς Ροίθηίες 5ο Ἰηγίσεεπα, οοηγ]οῖῖς 6 Ἰοησίπαπο ]ασίαιῖς. 

10Ρ. Ου]ᾷ ευσο Ίαπι βιοϊδπάιΠη 5ηρεΓθ»ί, 4, 4 παπι αἱ 
Ῥτοδρϊοϊεηίες Ί]ος απάἴαππας2 Οµατο Ίαῦ1 τεπιογθαηί Ἠοιω 
ορίσεπι, τεάπεςαπο παβίδιας Ροτίας ε6] ραπᾶαπί, 

34. Ἠετομ]ες] απαπία ἵατνα απάϊξαπι σοηγοπίΕ] Αί Ιείε 
Τίπιοε]ε5 ποῃ γα]άς πιῖηῖ Ρ]αοεί εοπίτεπηϊκορης θί Ῥετίατβα- 
ἴπ5.τ οογΓηπηροί Ἰςίο Ἰοᾶῖο οπηπία : αρρατεί επίπι Ἰ]ηπι πε 
ΔπδυτΙπῃ οοηίτα Ῥαπιίάσπι 58 α{ο]]οτα. Ύετιαπι, ᾳασᾶ 
πηαχῖπ]ε ΡΟΗΠΙΙ5, νοία [αείαπης Ρίο Π]ο, 

568 {αοῖ(ῖ Ἱπίτα ος, [ετίαπί ης Ραπιϊᾶϊς απτες, 

35. ΤΙΜ. Οπ]ὰ αἶς, φαστί]θσο Ραπηῖ, ἄθος ΠΟΠ ε556, πεπιθ 
Ῥτογίάετο Ιοπηπίριας 2 

ΡΒΑΜ. Νο : 564 {1 Ρεῖας πη]ηῖ ΤΕΕΡΟΠά8, απο αΓσαπιεπίο 
Π]ος 655ε ογοάἰἀρεῖς. 

ΤΙΜ. Νο ία : 6 {α, Ίπαριτε, τθςροπᾷς. 
ΏΑΜ. Νο, ἵπαπαπι : 5οᾷ {π. 
10ΌΡ. Ἠπο πξαπε πηπ]ίο ποςίεγ πιθ]ῖας οἱ γοσα]]ης εχαςΡ6- 

ταίατ. Ἐπσε, Τίπιοσ]ες! ἵπαρτα οοηγἰοῖα : ἵῃ Ἀου θΠἷΠα ΗΠὶ 
τορυγ; παηίππη αἆ αἶία, Ρίκοεπι {6 οβίπγαπἆο οΓ6 οβῇοῖθί, 

ΤΙΜ. Έρο γετο, ἴία πιο Ῥα]]ας, Ρεῖος ΕΡῖ ποη τοςροπᾷστο. 

ΏΑΜ. Ἐτρο, Τίπιοσ]ες, Ἰπίετιοσα : Ἀος οπίπι ορείε νὶοῖςεῖ 
ατε]πγαπάο {πο : 5οᾷ αὔσᾳπε ΠΠ πια]οα[οιῖς, αἱ γἱάδίυτ. 

36. ΤΙΜ. Ῥεπε ἴσίπο ἀῑοῖς. Ρίο Ιϊίας πηηῖ, πο γάρη- 
Έτ ΗΡΙ, Ἰνοπιο οχκεσταΒ]]ῖς, Ῥτογίάεγε 41 
ΏΑΜ. Νεππααπαῃη, 

ΤΙΜ. Οµ]ά αἴςρ εἴπο ργονϊάρη(ῖα Ίἴαπιε βαπέ Ἠσοο οπηη]α2 
ΏΑΜ. δαµο. 

ΤΙΜ. Νεππε α πποᾷαπη Ιβῖίητ ἆθο Ῥτοσμτα(ῖο ΠΠΙΥΕΙςΟ- 
ΤΗ ογάΙπαίατρ 

ΏΑΜ. Νοῃ. 

ΤΙΜ. Οπιπῖα απίοπι ἴεπηθτε [ογηπίηγ ἱγταΠοπαΡ]]ί Ἱπρεία5 
ΡΑΜ. Νεππρθ. 

ΤΙΜ. Έα γος, ααἲ ἴδία αια[ῆς, ρα ἰπι]πί »ηες Ιαρίάϊρις 
οΕγαεῖς Ἱππρίαπα 5 

ΏΑΜ. Οµῖά Ἰοπηίπος οοπίγα πια Ἱτ]ίας, Τίπιοσ]ες2 αι 
απῖ5 ες, αἱ ἄθοναπῃ νίεεπα Ἱταςεανίς, Ίάᾳπο ΠΗς ἱρεῖς ΠΟΠ. 
Ἱακοεηῖρις» αἱ αι ΠΙΗΙ Τη πηο σταν]ας οοηεη]πθγίη{, ο]ἴπι 
Ἰἱορί απάἰετίηέ, πποᾶο απαἰαηΕ. 

ΤΙΜ. Ἐπίπιγετο απἀἴαπε, Ώαπιί, απαἰυπέ, αἵ αἰϊᾳπαπάο 
{65110 ο]ίπα (6Πηροτθ π]οϊορηίηγ. 

37. ΒΑΜ. Εί ᾳμαπᾶο ΠΠ οἵἵππῃ αἆ τηε Ρπίοπά μη ἱι- 
Ῥεαπί, απ {οἱ, αἱ αἲς, πεβο[ῖα φη5πθαπί, εἰ τος Π/Η5 
ππ]γεταί, Ἱπβηϊίας πππηετο,, αἀπη]πἰκίτρπερ Πασαε πεσεάπ]η 

᾿ τε υ]{ ευπί οὗ Ρειρείτια ἵπα ρογ]αεῖα, οἳ τε]ίᾳιαᾶ σπα ἔασεο, 
ηε εἱ 1ρ5ε πια]εάῖεετο ργερίετ ρασία οορᾶΓ. Ωπαπαπαπῃ ποια 
γ]άεο, απαπα ΠΠΙ Ρορδίηέ αἰϊαπι ἀειποπςίτα[ἴοΠοΠι Ργονί- 



486 ΚΙ. ου» 
κ ο ” ο / καν... ολ οι ἃ 
ἔιν τῆς αὐτῶν Ἱπρονοίας µείζω ἐξενεγκεῖν ἠδύναντο Ἡ σε 

κ κα «η τό ον 
χαχὸν χαχῶς επ τρίψαντες. Ἀλλὰ οἹλοί εἶσιν ἄποδη- 

Ν .] μοῦντες ὑπὲρ τὸν Ὠχεανὸν ἴσως μετ 
ον νὰ αν ο δαν 

πΠας: ἔθος γοῦν αὐτοῖς συνεχῶς ἴέναι παρ᾽ αὐτοὺς 

δαῖτα καὶ αὐτεπα" Ὕέλτοις ἐνίοτε. 

ΤΙΜ. Τί πρὸς τοσχύτην ἀναισχυντίαν εἴποιμι 
Ἀ Σ ο 
αν, ὦ Ἀᾶμις 

ΔΑΜ. Ἔ 
ἀχοῦσαί σου, ὅπως ἐ 

το τρ 
ΤΠ. Ἡ ταξις | 

ώνσας ὃ ο ανα ο πο. ος κ τες 
ὃ Ἕλιος ἄεὶ τὴν αὐτὴν δδὸν τὼν καὶ σελήνη χατὰ ταὐτὰ 

ἴνο, ὢ Τιμόχλεις, ὃ πάλαι Μὸ ἐ ἐπόθουν 

ἐπείσθτς οἴεσθαι προνοεῖν τοὺς πο 
ἐν , ν 

ἐν πρῶτον τῶν γιγνομένων ἔπεισ 

, 
νυν ὰ φυόμε ενα χαὶ δα Υ ἵεννω- 

Ἡ 

ὥς να σθαι καὶ ἐννοεῖν καὶ πο χαὶ βαδίζειν χαι 

χα) ὥραι τρεπόµεναι χαὶ ο 

μενα χαὶ αὖὐτ α ταῦτα οὗ τος εὖμι άν γωςκχατεσχευα σμένα 

Ε] 
εσθαι καὶ σχυτοτομεῖν, καὶ τἆλλα": ταῦτα οὗ 

προνοίας ἔργα εἶναί σοι δοχεῖ εν 
ΔΑΜ. Λὐτό που τὸ ζητούμενον, ὦ Τιμόχλεις, ἔων- 

προνοίᾳ τούτων ἕχαστον ο 
αρπάζεις: οὐδέπω Ἱὰρ ὃηλον ει 

ἀποτελεῖται, Ἁλλ' ὅτι μὲν τοιαῦτά ἐστι τὰ Ὑεγνόμενα 

φαΐην ὃν χαὶ αὐτός: οὐ μὴν αὐτίκα πεπεῖσθαι ἀνά γη 

καὶ ὑπό τινος προµηβθείας αὐτὰ Ὑέγνεσθαι” ἒνι γὰρ καὶ 

ἄλλως ἆ ἀρξάμενα νὺν ὁμοίως καὶ χατὰ ταὐτὰ ξυνίστασθαι. 

Σὺ δὲ τάξιν αὐτῶν ὀνομάζεις τὴν ἀνάγχην. Εἶτα δη- 

λαδὴ ἀγανακκήσεις, ο σοι μὴ ἀκολουθοίη τὰ γιγνό- 

ενα μὲν, ὁποιά ἐστι. καταριθμουμένῳ χαὶ ἐπαινοῦντι, 

χαὶ οἴομένῳ δὲ ἀπόδειξιν ταῦτα εἶναι τοῦ καὶ προνοία 

ὍὭστε χατὰ διατάττ. ττεσθαι αὐτῶν ἕκαστον. 

χὸν, 

τὸν κωμι- 

Τουτὶ μὲν ὑπομόχθηρον, ἄλλο µοι λέγε. 
ἃ 

50. ΤΙΜ. ᾿Εγὼ μὲν οὐκ οἴμαι χαὶ ἄλλης ἐπὶ τούτοις 

δεῖν ἀποδείξεως. "Όμως δ᾽ οὖν ἐρῷ : ἀπόχριναι γάρ 

μοι. "Ομηρός σοι δοχεῖ ἄριστος ποιητὴς γενέσθαι; 

ΔΑΜ. Καὶ µάλα. 
ΤΙΝ. Οὐκοῦν ἐκείνῳ ἐπείσθην τὴν πρόνοιαν τῶν 

θεῶν ἐμφανί ἔζοντι. 

ΔΑΝΜ. Ἀλλ' . ὦ θαυμᾶσιε, ποιητὴν μὲν ἀγαθὸν 

Ὅμηρον γεγενῆσθαι πάντες σοι ξυνομολογήσουσι, µάρ- 

τυρα δὲ ἀληθῆ 3 περὶ τῶν τοιούτων οὔτ᾽ ἐχεῖνον οὔτ' ἄλ- 

λον ποιητὴν οὐδένα" οὐ Ίὰρ ἀληθείας µέλει αὐτοῖς, 
οἶμαι, ἀλλὰ τοῦ κηλεῖν τοὺς ἀχούοντας, καὶ διὰ τοῦτο 

μέτροις τ τε χατάδουσι καὶ μύθοις κατηχοῦσι χαὶ ὅλως 

ἅπαντα ὑπὲρ τοῦ τερπνοῦ μηχανῶνται. 

40, Ἀτὰρ ἡδέως ἂν καὶ ἀκούσαιμι οἵστισι μάλιστα 

ἐπεί ἰσθης τῶν Ὁμήρου” ἄρα οἷς π ερὶ τοῦ Διὸς δαν, 

φὺς καὶ Ἡ γυνή» καὶ εἴ γε μὴ τὸν Βριάρ εων κά θέεις 

εν ἐλεήσασα τὸ γιγνόμενον, ἐπεπέδητο ἂν ἡμῖν : 

Άξλτιστος Ζεὺς ξυναρπασθείς. Ἀνθ ὧν καὶ ἄπομνη- 

μονεύων τῇ Θέτιδι τὴν γάριν ἐξαπατᾶ τὸν Ἀγαμέμνονα 
ὄνειρόν τινα Ψευδῃ ἐπιπέμήψας, ὥς πολλοὶ τῶν Ἀγαιῶν 

ἀποθάνοιεν. Ορᾶς: ἀδύνατον γὰρ ἦν αὐτῷ κεραυνὸν 

μθαλόντι χαταφλέξαι τὸν Ἀγαμέμνονα αὐτὸν ἄνευ τοῦ 

ἀπατεῶνα εἶναι δοκεῖν. "Ἡ ἐκεινά σε μάλιστα εἰς τὴν 
σου 

ἀμύμονας Αἴθιο-- | 

ΤΡΑΓΟΩΔΟΣ. 
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ἀθηίῖα 5 οἄθτεα, Ἱπση σαΏα ππα]απῃ {6 πιογία]θπα πια]ε 

ορίοτομάο. δεὰ αρρατεί Ἠ]ος Ῥεγερτο αψεςςε ἵγαις ΟοραΠ η 

{ουίο αρα Τιπίορας ο]πηπέ ρΗτος : π]ος θηίπη Ίεῆῖς Γραυθη- 

ἴον αἆ Ἠ]ος αρίτο οαπαίαπα, ποιά σπα εἴαπα απάπα δροηίε 

1ρ5ί οοπαϊκετιί, 

38. ΤΙΜ. Οπῖά αἆ ἰαπίαπι ἱπριάεη[ίαπα ἀῑσαπα, Ὀαπηί 

ΑΜ. Π]μᾶ, Τίπιος]ες, αποᾷ ο]ἵπῃ εσο απά]τε εκ ἴο αιρίο, 
αποπιοᾷο ἵπ εαπΙ ορΙΠΙΟΠΕΠΙ γεποιῖς, αῖ Ῥηίες ἀεος Ῥτο- 
πιάθτθ. 

ΤΙΜ. Οτο ρτίπαπα ΘΟΓΗΠΙ σι Παμί ΠΒ Ῥογςηαςί 

5ο] εαπάθιῃ 56ΙΠΡΟΓ ΤίαΠΙ ἴθπεης, εἰ θοάεπα πιοᾶο Ίππα, εἰ 

{απιρεςίαίππα νεος, οἵ ριαπίαγη καΐᾳς, οἱ 5έΠΕΓΑΙΙΟΠΕΣ 

απΙπΙαΠΗΠΙ, εα(1θ Ίρδα απ]πια]ία {αηίο αγΠεῖο Ρετίεσία, 

πι ῖτ, οοβίίατο, πιογοτῖ, Ἰποεάθτο, [αμγίσαγα, οογίαΓΙαΙΗ 

{α0θγο Ροςδίηί, εί απ 5Π{ αἰία ἵπ 60 ΠΘΠΕΓΕ : Ἠσδο ΠΟΠΠΕ 

Ῥνου]αεπ[ῖο ορογα ΠΡί ο55ε γιάεπία 2 

ΡΑΜ. Τρδαπι αποαπποάο, αασᾶ Ἱπ απῶς[ίοπο εδί, ρτο 

αΓδΙπἹεηίο αγηρίς, Ἐϊπποσ]ες : ποπάαπι οηΙπα πιαπ[[εδίπτη, 

αἩ Ῥτονἱάση[ῖα Ἰογαπη υπιπησαοάσαε ρογβοϊαίαν. 8ες {αΐΐα 

απἰάδπη 6.5 απ Πμπέ, 1ρ5ο αποήαο ἀῑνοηίπας 56η ΠΟΠ 

Ξίαίηι πεθεςςθ οί τί εΓθάαπιας εἴῖαπῃ α- ρτονιάεπίία ατα: 

ἆαπα Ί]α Πατ. Ῥοΐοςί οπῖπι Πετῖ αἱ α [ογίπ]ίο ΙπΙΙο πππς 

αἰπηϊ]]ίος οἱ εοᾶσπα πιοᾶο εοηβϊςίαηπί. Τα απἴεπῃ ογάἵπεη Π- 

ΊογΗπη γουσας πεοεεκαίειῃ.. Ὠείπάε πΙίταπηα Ππάϊσπαρετῖς, 

5ἳ ΗΡΙ πο ομδεσιαπίαγ δα σα Βαπί, απαα καί, ΕΠΙΠΊΕ- 

ταπῖῖ οἱ Ἰαμάαπ, επ] τετο ρυίαπῖ, Ἀαπο ἀθηποπςα πο 

ἨΘΠΙ 6556, Ῥγογ]άεπίῖα απαᾶαπι Πποτιπα πππππ(ποάη 6 γιος 

5ηας 5ογνατο. Τπίίας, πί οςί ἵπ οοπιωάία, 

Ἠος 5αράο]απι νΙάείατ : α[[εν αἰίοταπῃ. 

56. ΤΙΜ. Ἐαπϊάεπα ΠΟΠ Ρηῖο αἰῖα ορας εσσε Ιπ Ἠΐςου ἆ6- 

ΠΙΟΠΕΙΤΑΠΟΠΘ. ΑΙΙαππεπ ΙπίετΓοραῦο.  Ἐίεπίπι τεςροπάε 

πι, Ἠοππετηδης νἰάσίαν ΕΙ ορίίηας Ῥοεία Γαἱςςο» 

ΤΑΜ. Ρα4Π6. 

ΤΙΜ. ΠΠ ι5ο ογεάῖάϊ ργον]άεπῖαπα ἀθοταπι ἀθε]αγαπῇῖ. 

ΏΑΜ. Ύεγαπῃ εηῖπα Ύ6γο, ἨΟΠΙΟ παϊταυ]]ς, ροσίαπα απἶάεπα 

Ῥοππῃ Γαΐςςε ΗΟΠΙΘΓΙΠΙ ΟΠΊΠεΣ ΠΡΙ Ἰατβιοηίας, {οξίεπα απίεπη 

14οπειπη {αΠππα πεσια ἴ]απι πθσιθ ααπι απεπποΙπ(πο 

Ροείαπι. Ἀε(ιε οπίπα γουί 115 ουτα εδ, Ρηίο, 5εᾷ αἱ αιι- 

ἀῑίογος ἀεπιπ]εραπί: αἴαυοα οϐ 14 ἵρδαπα γουδίρας οσσἵπαπ!, 

εί ρειοπαπί [αὐι]ῖς, οἱ ἵπ απῖνθιδαΠα [αουπαΙίαἰς οααδα 

πας λΙπαπίας οπημ]α. 

40. Ὑετυπι Ἠλεηίει αιάϊοτίπα, απ]ρας πιαχίππε Ἠοπιοτί 

ἀῑσιῖς βάθπα Ἰαβαετῖς : ΠΠΠα 1ίς απ» 4ᾳ ὀογε ἀῑΙ, Πηδίάῖας 

ΠΠ [οοῖςςα αἱ Ἡρατεηί , ΒΠαπα, εἰ [ταίτεπι, εἰ ακοτθιη” ο 

Πηϊςϊ Ῥτίατουπι αἀγοςαδεοί Τμείϊς, πηκεταία [αοίῦα, 1π 

εοπιρεἆος Γογίε ταρία5 ποβῖς οσδεί ζηρ]ίογ ορίίπχας. Ῥτο 

απο εἴαπι Ῥεπεβεῖο συα[ῖαπα τε]αίατας ΤΜΕΠάΙ, ἀθεῖριί Απα- 

ΠΊΘΙΩΠΟΠΕΠΗ Ἱπηπηῖςςο 5οπηπ]ο πποηάαοἳ, απο ΑοΠάπογαπα πα] 

Ῥετίγεηί, Ὑἱάεπ) 2 ΠΟΠ Ῥοΐεταί ηθιηρο Ιαοίο Γα]ηίηε 1ρ5υπ 

εοπΙΡτεΓθ ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠΕΠΗ, 41ο πο γΙάεγείαγ 55ο Ἱπροςίος. 

Απ Π]α [οτίο αἆ ετεάεπά απ {6 ρετίταχογαηί, σασπα απαΐτες 
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πίστιν ἐπεσπάσατο ἀλούοντα, ὡς Διομήδης μεν ἔτρωσε 

τὴν Ἀφροδίτην, εἶτα τὸν Ἄρην αὐτὸν Αθηνᾶς 7 πο ς 

λεύσει, μετὰ μικρὸν δὲ αὐτοὶ ξυμπεσόντες οἱ θεοὶ ἐμο- 
/ 3 1» ς ν ΄ 9] ς {λ Ν 

νομάχουν. ἄναμις οἳ ἀρρενές τε καὶ αἳ θήλειαι, και 

Ἀθηνᾶ μὲν Ἄρην καταγωνίζεται, ἅτε καὶ τ προπεπώη» 

χότα, οἶμαι, ἐκ τοῦ τραύματος», ὃ παρὰ τοῦ Διομήδους 

Λητοῖ ὃ) ἀντέστη σῶκος ἐριούνιος Ἑρμῆς; ή ή 

ἢ τὰ περὶ τῆς Ἀρτέμιδός σοι πιθανὰ ἔδοξεν, ὥς ἐκείνη 
με μψίμοιρος οὖσα ἠγανάκτησεν οὐ κληθεῖσα ἐφ᾽ ἐστ τίασιν 
ὑπὸ τοῦ Οἴνέως, καὶ διὰ τοῦτο σῦν τινα ὑπερφυᾶ καὶ 

ἀνυπόστατον τὴν ἀλκὴν ἐπαφῆκεν ἐπὶ τὴν χώραν αὐτοῦ: 
ἂρ᾽ οὗν τὰ τοιαῦτα λέγων σε Ὅμηρος πέπειχε; 

ΖΕΥΣ. Βαθαὶ, ἠλίκον, ὦ θεοὶ, ἀνεθόησε τὸ 

πληθος, ἐπαινοῦντες τὸν δω ὃ ὃ) ἡμέτερος ἄπορου- 

μένῳ ἔοιχε: δέδιε Ἰοῦν καὶ ὑποτρέμει καὶ δηλό ὃς ἐστιν 

ἀπορρίψων τὴν ἀσπίδα, καὶ ἤδη περιθλέπει οἳ παρεκδὺς 

ἀποδράσεται. 

ΤΙΜ. 0ὐδ Εὐριπίδης ἄρα σοι δοχκεῖ λέγειν τι 

ὁγιὲς, ὁπόταν αὐτοὺς ἀναθιθασάμενος τοὺς θεοὺς ἐπὶ 

τὴν σκηνὴν δεικνύη σώζοντας μὲν τοὺς γρηστοὺς τῶν 

ἠρώων, τοὺς πονηροὺς δὲ καὶ κατὰ σὲ τὴν ἀσέβειαν 

ἐπιτρίθοντας; 
ΔΑΜ. Ἀλλ', ὦ Ἰενναιότατε Φιλοσόφων τ υμόχλεις» 

εἰ τοιαῦτα ποιοῦντες οἳ τραγῳδοποιοὶ. πεπείχκασί σε, 
ἀνάγκη δυοῖν θάτερον τοι Πῶλον καὶ “Ἀβιατόδημον 

καὶ Σάτυρον ̓ ἡγεῖσθαί σε θεοὺς εἶναι τότε ἡ τὰ πρόσωπα 

τῶν θεῶν αὐτὰ καὶ τοὺς ἐμθάτας καὶ τοὺς ποδήρεις 
Χιτῦνας χαὶ Ἰλαμύδας χαὶ χειρῖδας καὶ προγαστρίδια 
καὶ σωμάτια καὶ τἆλλα., οἷς ἐκεῖνοι σεμνύνουσι τὴν 
τραγῳδίαν, ὅπερ γελοιότατον οἴμαι: ἐπεὶ καθ ἑαυτὸν 
ὁπόταν ὁ Βὐριπίδης, μηδὲν ἐπειγούσης τῆς χρείας τῶν 
δραµάτων, τὰ δοκοῦντά οἳ λέγη, ἄκουσον αὐτοῦ τότε 

παρρησιαζοµένου, 

Ορᾷᾶς τὸν ὑψοῦ τόνδ᾽ ἄπειρον αἰθέρα 
παὶ γῆν πέριξ ἔχονθ᾽ ὑγραῖς ἐν ἀγχάλαις; 
τοῦτον νόμιζε Ζῆνα, τόνδ᾽ ἡγοῦ θεόν. 

Ζεὺς, ὅστις ὁ Ζεὺς, οὗ γὰρ οἴδα, πλὴν λόγῳ 
χλύων" 

καὶ τὰ τοιαῦτα. 

ΤΙΜ. Οὐκοῦν ἅπαντες ἄνθρωποι καὶ τὰ ἔθνη 

ἐξηπάτηνται θεοὺς νοµίζοντες καὶ πανηγυρίζοντες; 

ΔΑΜ. Εὖ γε, ὦ Τιμόχλεις, ὅτι µε ὑπέμνησας τῶν 
κατὰ τὰ ἔθνη νομιζοµένων, ἂφ᾿ ὧν μάλιστα συνίδοι 
τις ἂν ὡς οὐδὲν βέδαιον ὅ περὶ θεῶν λόγος ἔχει" πολ-- 

λοὶ Υὰρ οἳ τάραχοι χαὶ ἄλλοι ἄλλα νοµίζουσι, Σκύθαι 
μὲν ἀκινάκη θύοντες χαὶ Θράκες ζαμόλξιδι, ὃ δραπέτῃ 

ἀνθρώπῳ ἐ εν Σάμου ὡς αὐτοὺς ἥκοντι, Φρύγες ὃ 85 Μηνὶ 

καὶ Αἰθίοπες Ἡμέρα καὶ Κυλλήνιοι Φάλητι καὶ Ἀσ- 
πύριοι περιστερᾶ καὶ Πέρσαι πυρὶ καὶ Αἰγύπτιοι ὕδατι. 

ΚΚαΐτοι τοῦτο μὲν ἅπασι χοινὸν τοῖς Αἰγυπτίοις τὸ ὕθωρ, 

ΧΠΗΥ. Ε0ΡρΙΤΕΒ Τβδαοξρῦς. 41, 4». 457 

ἃ Ῥίοπποία γα]ηογαίαιι Ὑποιομα, ασ 1ρδίὴ «εμάς, λ- 

πειγᾶ Πηςραπία, Ματίεπι 2 Ραπ]]ο ροδί απἴοπα, γαση[ος Τη 

56 Ἰηγίοεπι ἀ ργα]ία πκοπογο υπ ραίος ας [ομίπα, εξ 

ΜΙποινα απἶάοπα Μανίεπα ἀε[ίοί, Ἰαρογαπίοιη φπἱρρο οκ 

γ]πετε, ορίπο, αιοᾷ α Ὠϊοπιοᾶο ασοθροτα!; 

Ταἱοπαπα αἱ οοηίτα 5{α(Τ{ αἱ Ιαπι ἀαἱου Ἡσγπιος. 

Απ Ιδίωο ἆᾳ Ρίαπα Ρνοραρῆῖα Π)ί νῖσα 5ηέ, Ύ πι Π]α 

ρτε Γεηί οἱ Ἱπάϊσπαία, δα ποπ γοσαίαπα αὖ (που αἆ ορι]ας: 

ἈΐΠπα 64Π1 ΟΡ εαμ5απα αρταπα λογηρη] πιασπϊπάἶπο είτοβονο, 

απ τεδίςίοΓο ΠΠ] ροςκ6ί, ἵπ τοσίοποια Ἰ]ῖας ΠΠ 112 ππῃ- 

απῖά 6150 {α[ία ἀἴεσης Ποππστης ΕΡί ροιςιαςίέρ 

41. ΦΌΡ. Ἠεπα! απαπίο, ο 41, εἸαπιοιο πημ](1έᾶο. Ίαιι- 

ἁαγίε Ώαπιϊπ] Αίποδίεν 4θεροτατο γἱάσίας πιθ[α1έ οηίπα . 
εἰ ΠπιτοπαϊςοΙξ, οἱ αρρατοί αβ]οσίαγαΠη οςςε ϱΙΥρθιπη : οἱ Ίατη 

οἰτουπηδρῖοῖξ αμα 5ο 5πβάπσθης αεί αμῇΙσογο. 

ΤΙΜ. Χεσπε Επρίάος Ιαίαν ΕΟῖ απ. απῖά νἰάσίαι 

ἀἴσθια, 4πΠα ἆθος Ίρσος ἵπ 56σπαπα Ργοᾶποίος οδίομα]ί, αἱ 

5ουναηί Ῥοπος. ἸΠίος ενοῦς, πηαἰο5 γοτο οἱ Ἱπρίείαίοπι 

αα]ίς {πα οί ορίογηπ{ρ 

ΏΑΜ. Ρεᾷ, ο πεπετοδῖδδίπιο ϱΙ]ο5ορ]ογαπη Τίπηος]ος, οἱ, 

Ίμορο ἀπ αραΠί, ροι5ιιαςρτο ΠΡΙ Τναβῖος οροτίαί αἰίογαί γαι 

Ἰογ"π1, απί Ῥο]ππι οἱ Απἰδιοάεπυπα οἱ Φαίγτιπη ρίανο 

ία ἀεος 6556 {ππο, απ Ίρεας ἀθογαπ ΡΘΙΦΟΠΗΣ, θἱ σοι - 

ΟΡ, 6ἱ {α]αιος ίοσας., οἱ εμ]απαγάος,, οἱ πιαπῖσας., 6ἱ νεηίτα- 

Ία, οἱ Ίπογασας, οἱ αἴῖα απἴρις ΠΤΙ ἱτασαἁἴαπα ου παΠ!: πιο 

απἰάθπα ππαχίηιο γάϊσπαπα αίίνου, Αἰοπαϊ αὈὶ Ῥιο 5ο 

Ἐιϊρίάςς, πμ] πησεηίο [αμα νάΠ. πθορΣαί6, απο δ0ί 

γιάσαπίαν ἀῑοῖ, αιαῖας Ἱρευπι {απο Ἰρευς ριοπιΠοῖαη- 

επι : 

Βαρ]πιο Γαδαπι ορνηῖς, ΙΠΙΠΙΘΗΣΙΠΙ ρίῃθτα, 

οσ]α5 {επεία πιοῖρα5 σοπιρ]εχῖρας 

ἱετγα” Που ραἰαίο πάππεΠ, παπο Ῥετῃῖρο 1ονοπῃ. 

Ἐς υξς, 

Ο Παρίΐες, ααἴσππιααο ἀεπισπη ος Παρίίευ: 

ΏᾷΠΙ Πεδοῖο, ἨοπηΙπαπα πιοᾶο 56ΓΠΙΟΠΟ οορη [αι 

6ἱ εἰηηῆ]ία. 

4». ΤΙΜ. Τβίίαν οΠΊΠΕ5 ΠοπΠες αἱ ρορι! ἀεοερίῖ ευπί, 

απῖ 46ος 55ο ρη{εηί ας οε]εῦνοπί 

ὮΑΜ. Ῥεπε, ΤίπιοςΙε5, αἀπιοπηϊ5ῖ ηχο οοΥΙΠ απ ἱπίοι 

σοηίο5 πιονῖδις Ἱερίμησατιε τεοερία δα : 6 απἴρις πΙπΙγαΠι 

ΠΙαΧίΠΙθ οοβπογεΏ{ αἰαας, παπα πΠΙ η ΙΠα Π]α, απο» 4ε 

ἀῑῑς [ενυπίαν, αβθαπί. Μα]ία οπίπι οοπ[αδίο, εί αΠῖ αἶία 

5αηχονμηί τ ΒΟΥ]ο ςαογ]Πεαηίος αοἴπασα, αἱ Ζαπιο]νίαϊ 

Τηπαςες, απἳ Παρίήνας 6 Βαπιο αἆ Π]ος γοπῖέ, Ῥ]ηγσες 

απίεπ Ώσθο Ἠηπο, εἰ Ρῖεί Ίμίορες, αἱ ΟΥεπϊ Ῥ]ια]είῖ, 

εἰ Απδγνῇ εοἰαηρα., εἰ Ῥευδο Ἱπηῖ, οἱ απ Ἑσυρίί. 

Οπαπα παπα εοπηπαπηῖς απἶάεπα βγρίῆς οπηηΐριας ἄειις οσί 



ΧΗΠΙΥ. ΖΕΥΣ 

ῑδία δὲ Μεμφίταις μὲν δ βοῦς θεὺς, Πηλουσιώταις δὲ 

κρόμμυον, χαὶ ἄλλοις ἴθις Χροκόδειλος χαὶ ἄλλοις 

Χυνοκέφαλος ἢ ἢ αἴλουρος ἢ ἢ πίθηκος: καὶ ἔτι κατὰ χώμας 

τοῖς μὲν ὃ δεξιὸς ὤμος θεὸς, τοῖς δὲ κατ᾽ ἀντιπέραν 

οἰχοῦσιν ἅτερος: καὶ ἄλλοις χεφαλῆς ὁ ἡμίπομον, καὶ ἅλ- 

λοις ποτήριον χεραμεσῦν ἢ τρύθλιον. Ταῦτα πῶς οὗ 

γέλως ἐ ἐστὶν, ὦ καλὲ Τιμόχλεις; 

ΜΩΜ. Οὐκ ἔλεγον, ὢ θεοὶ, πάντα ταῦτα Ίξειν 

εἰς τοὐμφανὲ ἐς καὶ ἀκριθῶς ἐ ξετασθήσεσθαι; 

4595 ΤΡΑΓΩΔΟΣ. 489 -- 45. 

ΖΕΥΣ. Ἔλεγες, ὦ Μῶμε, καὶ ἐπετίμας ὀρθῶς, χαὶ 

ἔγωγε πειράσοµαι ἐπανορθώσασθαι αὐτὰ, ἣν τὸν ἐν 

ποσὶ τοῦτον χίνδυνον διαφύγωμεν. 

45. ΤΙΜ. Ἀλλ, ὦ θεοῖς ἐχθρὲ σὺ, ποὺς χβησμοὺς 

χο προαγορεύσεις τῶν ἐσομένων τίνος ἔργον ἂν εἴποις 
- -. Ν { .ω 3 { 5 

ἢ θεῶν καὶ προνοίας τῆς Ξχείνων; | 

ΑΑΜ. Σιώπησον, ὦ ἄριστε, περὶ τῶν χρησμῶν, 
ἐπεὶ ἐρήσομαί, σε, τίνος αὐτῶν µάλιστα σαι 

ἀξιοις ἂρ' ἐκείνου, ὃν τῷ Λυδῷ ὅ Πύθιος ἔχρησεν, ὃς 

ἀκριθῶς ἆ ἀμφήκης ἦν καὶ διπρόσωπος, οἷοί εἰσι τῶν Ἕρ- 
μῶν ἔνιοι, διττοὶ καὶ ἀμφοτέρωθεν ὅμοιοι, πρὸς ὁπό- 

τερον ἂν αὐτῶν μέ έρος πιο τί παρ μᾶλλον ὁ 

Κροῖσος διαθὰς τὸν Ἅλυν τὴν αὑτοῦ ἀρχὴν ἢ τὴν Κύρου 

καταλύσει; καίτοι οὐκ ὀλίγων ταλάντων ὃ Σαρδιανὸς 

ἐχεῖνος ὄλεθρος τὸ ἀμφιδέξιον τοῦτο ἔπος ἐπρίατο. 
ΜΩΜ. Αὐτά που, ὦ θεοὶ, ὁ ἀνὴρ διεξέρχεται λέ- 

γων ἃ ἐγὼ ἐδεδίειν μάλιστα, Ποῦ νῦν ὁ Χαλὸς ἡμῖν 
χιθαρφδός: ἀπολόγησαι αὐτῷ κατελθὼν πρὸς ταῦτα. 

ΖΕΥΣ. Σὺ ἡμᾶς ἐπισφάττεις, ὦ Μῶμε, οὐκ ἐν 
καιρῷ νῦν ἐπιτιμῶν. 

44. ΤΙ. ρα οἷα ποιεῖς, ὦ ἁλιτήριε Αλμι, μο- 
νονου ἁ τὰ ἔδη αὐτὰ τῶν θεῶν ἀνατρέπεις τῷ λόγῳ καὶ 
βωμοὺς αὐτῶν. 

ΔΑΜ. Οὐ πάντας ἔγωγε τοὺς βωμοὺς, ὦ Τι- 
μόκλεις: τί γὰρ χαὶ δεινὸν ἀπ᾿ αὐτῶν γίνεται, εἰ 

θυμιαμάτων καὶ εὐωδίας εἰσὶ µεστοί: τοὺς δ ἐν Ταύ-- 
ροις τ Ἑς Ἀρτέμιδος Ἠδέως ἃ ἂν ἐπεῖδον ἐ ΕΧ βάθρων ἐπὶ 

κεφαλην ἀνατρεπομένους, ἐφ᾽ ὧν τοιαῦτα ἡ παρθένος 
εὐωχουμένη ἔχαιρε. 

ΖΕΥΣ. Τουτὶ πόθεν ἡμῖν τὸ ἅμαχον κακὺν ἐπηλ- 
θεν; ὡς δαιμόνων οὐδενὸς ἀνὴρ φείδεται͵, ἀλλ’ ἐξ ἁμά- 

ξης παρρησιάζεται χαὶ 

µάρπτει ἑξείης, ὃς τ’ αἴτιος ὅς τε καὶ οὐκί. 

ΜΩΜ. Καὶ μὴν ὀλίγους ἂν, ὦ Ζεῦ, τοὺς ἀναιτίους 

εὕροις ἐν ἡμῖν: χαΐ που τάχα προϊὼν ὃ ἄνθρωπος ἄγεται 

καὶ τῶν κορυφαίων τινός. 

45. ΤΙΜ. Οὐδὲ βροντῶντος ἄρα τοῦ Διὸς ἀχούεις, 

ῶ θεομάχε Δᾶμι: 

ΔΑΜ. Καὶ πῶς οὐ μέλλω Βροντῆς ἀκούειν, ω Τι 

µόχλεις; εἰ δ' ὁ Ζεὺς δ βροντῶν ἐστι, σὺ ἄμεινον ἂν 
ο) 2 εῃν. η ο. 3 / ο μα 

εἰδείτς ἐκεῖθέν ποθεν παρὰ τῶν θεῶν ἀφιγμενος' ἐπεὶ 
ες ὁ σσαά Γη ΜΕ Ε. / 

οἳ γε ἐκ Κρήτης ἥχοντες ἄλλα ἡμῖν διηγοῦνται, τάφον 
τινὰ ἐχεῖθι δείκνυσθαι καὶ στήλην ἐφεστάναι δηλοῦσαν | 

ὡς οὐκέτι βροντήσειεν ἂν ὅ Ζεὺς πάλαι τεθνεώς. 

(11, οὐ - ϱ05; 

ασια» Ρεϊγα(ἴπι τοτο Μεπιρη]15 ἄεις Ῥο5ε5ί, Ρε]ηδίοῖίς ο6ρε, 

ε/ ας 1βῖς, αιί ογοσράΏα5; αἰς ογποσθρ]α]ας, απί {ο]ος. 

αιί 5ἱπ]ία : 6ἱ ἵηδιρεΓ Ρε νῖοος ας Ἠμπιετας ἀθσίοι ἀειις 

εδί; ο τοβίοπε αίεπι Παριαπίΐρις, εἰπϊκίθυς εἰ αλῖς οαραί 

ἀἰπιϊάίαίαπι, οἱ αΏῖς βσι]παπα Ῥοσσ]απα απί ραΐθ]]α. 

αποιποζο ποῃ τάϊομ]α 5υπί, ο ρα]σ]ιαι Τϊππος]ες 2 

Πως 

ΜΟΜ. Νοπηο ργάΙεεραπι, ἀ, Γα{αγαπα αί ΡΤΟΙΘΓΓΘΗ- 

{αν η Ἰάσεί Ἠαο οπηπία , εἰ ασομγαίθ οχαπηΙΠαΓεΠΙΗΓ2 

0ΌΡ. Ῥνααϊχίςϊ, Μοπιθ, οἱ τουίε πος τεργεμεπάϊςίῖ; ας 

«ίπάεῦο οογγίσογθ Ἰδία, πιοάο Ῥγῶσεης Ρεπου]απῃ ο[αρετί- 

ΠηΙ5. 

43. ΤΙΝ. Ὑοναπῃ ἴα, ἀῑῑς Ιπίπιῖσα, ογασπ]α εἰ τα ἁ1ο[ῖο- 

πες Γα{πτογάπα ου]α5 ορας ἀῑχοιίς, ηϊςὶ ἀεοταπα Π]ογπῃ- 

στ6 ρτον]ἀεη Ισ 

ΏΑΜ. Τασα, γὶτ Ώοπο6, ἆδ οτασμ]ς. Ναι Ιπίεγγοβαβρο 

{6, οπ]ας Πογαπι ππαχίπι γε]ῖς ΠΙΕΠΙΙΟΠΕΠΙ Πο» Πα 

Ἠμας αποᾷ Γγάο Ῥγίλίας τεδάϊα1έ, ααοά εχαοί απαρίσαπα 

οταί ας να]ία ἀπρ]οῖ, απα]ες 5υπί Ηενπιάγαπι οπἶάαηα, 

ἀπρ]ίοςς εί αἰίπιαπε ἰπηῖ]ο5, αἆ απαπιοΙπλ(πε Ἠ]ογηπα 18 

Ρατίεπη οοηγετίας 5 απἰά επίπῃ 2 πίγαπι π]αρῖς 5ρεταίο Ογω55 

Ἠα]γε 5υυπη Ἱπιροπίαπι απ΄ ΟγΓί ἀῑςεο]ψείὸ αἰᾳαῖ πον Ῥραι- 

οἵδ {α]επίῖς Βαγάίαπα Ἱ]α ρεςίῖς αποϊρΙίθπα Ιδίυπι ὙοΓςΙΠΙ 

6πιθγαί. 

ΜΙΟΜ. Ἠ]α ἵρεα [ογο, 1, Ἠἱο γῖτ ἀϊδριίαί, απα εβο ππαχῖπ]ε 

πηθίπεταπι. Ὀρί πππο οί πορῖς ρι]οίει Πε οματα ας 2 

ἀοσεεπᾶς αἱ τοςροπᾶο 1ςίῖ Ργ0 {6 αἲ σος οπ]πηίπα. 

ΠΡ. Έπασας ία Πο5, ΜΟΠΙΕ, Ἱπιρογίαπίς Π]ς τεργείεῃ- 

5ἰοπίθα5 {πἱς. 

44. ΤΙΜ. Υἱᾶο φπἷᾶ αρα5, εχδεςΓαπάε Ώαπηί : ἰαηίαπη ΠΟΠ 

«οῇες Ίρεας ἀεογιπῃ ἀἱδριία[ίοπο {πα εγοτῖς, ἵρεογππισπε 

αατία. 

ΑΜ. Νοπ οπιπία οαπἱάσιη αἰίατία, Τ{πποσ]ες : ααἷὰ οπίπι 

πια]ί αὖ 15 βαί, οἱ φυβΠέας εἰ Ῥοπί οἀοσῖς Ρ]ειια δἵηί 2 5ο Ί]α 

Ταπτίος» Ῥίαπα Ἰρθηίοτ 5.16 γἱάσγεπι ο [ππάαΙΠεΠΙή5 ἵπ 

οαραί εἵθιδα, ἵπ (πἱρας (θήρας ερι]ίς γίγρο Π]α σαπᾷσ- 

ραί. 

ΠΡ. Ὁπᾶς ποθῖς Ιηγ]οίυπα Ιδίπά πια]αη Ἱπσγυῖ{» αἱ πα 

ἄθογαπα γἱτ ρατοῖε! 5ο (απφπαπη ο ΡΙαμςίτο οοπΠάεπίος πηᾶ- 

Ἰοῖα!, 

Εί Ἰαοργαί ἀοϊποθρς Ἱηςοπίες αἴαιε ποσεπίες, 

ΜΟΜ. Ὑεγιπῃ Ρ8605 58π6, φαρίίες, Ιπγοπεείς Ιπίοτ ποξ 

Ἰηδοπίο5.  Ἐάππον [ογία ργοστοδςυ5 Ίοπ1ο {αησαί εἴίαπα 5ΠΠῃ- 

ΠΙΟΓΙΠ1 416Πά.Πῃ. 

45. ΤΙΜ. Ἀοφιθ [οπαπίθπι ἵρευπη {ογεπι αιάϊς, Πορίίς 

ἀδογαπι Γαπαϊ 

ΡΑΜ. Ου]άΠῖ {οπίίνα απἀῖαπα, Τίπιοσ]ες 2 ΠΙΓΙΠΗ Υ6Γο ο- 

Ρίΐ6ι 5ἷί αἱ {οπαί, πιε]ίας {α ποτίς, απἱ [ογίε Π]ῖπο α ἀἡῖς αἰῖ- 

ευπᾶε γεποτίῖς : (παπάο, απ ο Οτεία γοηῖιηί, αἰία Πορῖς 

πατιαΠΙ, 5δρυ]ογπα. Ρί αποάδαπα οδίομάῖ οἱ οοἸαπιε]απι 

Ἱπιροςίίαπα, απ ἀθο]αγεί ποπ. {οπαίαταπα απαρΙης Ζογειη, 

τἱ απ] Ίαπα οἱίπι δέ πιογίαης. 



(1, 6ο - ο06) 

ΜΩΜ. Τοῦτ ἐγὼ πρὸ πολλοῦ ἠπιστᾶμην ἐροῦντα 
τὸν ἄνθρωπον. Τί δ) οὖν, ὦ Ζεῦ, ὠχρίακας ἡμῖν καὶ 

συγαροτεῖς τοὺς ὀδόντας ὑπὸ τοῦ τρόμου» θαρρεῖν χρὴ 

χαὶ τῶν τοιούτων ἀνθρωπίσκων καταφρονεῖν. 

ΖΕΥΣ. Τέ λέχεις, ὦ Μῶμε: καταφρονεῖν; οὐχ 

ὁρᾶς ὅσοι ἀκούουσι καὶ ὃς ξυμτ πετ. 

καθ᾽ ἡμῶν καὶ ἀπάγει αὐτοὺς ἀναδησάμενος τῶν ὤτων 

ὁ Δᾶμις; 

ΜΩΜ. ἸἈλλὰ οὐ, ὦ Ζεῦ, ὅπόταν ἐθελήσῃς, σειρὴν 

7ρνσ 

/ Εν ο 

τεισµένοι εἰσιν Ίδη 

είην καθεὶς ἅπαντας αὐτοὺς 

αὐτῃ χεν γαίη ἐρύσαις αὐτῃ τε θαλάσσῃ- 

46. ΤΙΜ. Εἰπέ 
ποτέ; 

ΔΑΜ. Καὶ ος ὤ ος 

μοι, ῶ χατάρατε, πέπλευχας ἤδη 

αφ εἷς τ -. ἐφεστὼς καὶ ἔσωζε τὴν ναῦν; 

ΔΑ. Καὶ, μάλα. 
ΤΙΜ. Εἶτα ἡ ναὺς μὲν οὐκ ἂν ἔπλει μὴ Χυβερνω- 

µένη, τὸ δὲ ὅλον τοῦτο ἀκυθέρνητον οἴει χαὶ ἄνηγεμό- 

νευτον φὲ έρεσθαι; 

ΖΕΥΣ. Εὖ γε, Τιμόχλεις, ταῦτα χαὶ ἰσγυρῶς τῷ 

παραδείγματι. 
47. ΔΑΜ. Ἀλλ', ὦ θεοφιλέστατε ε Τιμόχλεις, τὸν μὲν 

. -πέ ἐκεῖνον εἶδες ἂν ἀεὶ τὰ ξυμφέροντα ἐπινοοῦντα 

αἱ πρὸτ τοῦ χαιροῦ παρασκευαζόµε νον καὶ προστάττοντα 
ολ εά : 

τοις ναύταις, ἀλυσιτελὲς δὲ οὐδὲ ἄλογον οὐδὲν εἰχέ τι 
- 

ι ναῦς, δμὴ χρήσιµον πάντως καὶ ἄναγκαῖον ἣν πρὸς 

τὴν ναυτιλίαν αὗτοῖς: ὃ δὲ σὺς οὗτος χυθερνήτης, ὃν τῇ 

µεγάλη ταύτη νηὶ ἐφεστάναι ἀξιοῖς, καὶ οἳ ξυνναῦται 

αὐτοῦ οὐδὲν εὐλόγως οὐδὲ κατὰ τὴν ἀξίαν διατάττουσιν, 
ΠΡΙ Η, - μμνον ἀλλ ὃ μὲν ρότονος, εἰτύχοι, ἐς τὴν πρύμναν ἀποτέταται, 

. ἲ 3 , ο ται 
οἳ πόδες δὲ ἐς τὴν πρῶραν ἁμφότεροι' χαὶ γρυσαϊῖ μὲν 

ς 3 2/ / αι 6δοῦ, τεκεπο Ανν αἵ ἄγχυραι ἐγίοτε, ὃ χηνίσκος δὲ μολυθδοῦς, χαὶ τὰ μὲν 
[4 ΄ αλ .] 4 .ν ἀ ή 

ὄφαλα χατάγραφα, τὰ δ) ἔξαλα τῆς νεὼς ἄμορφα. 
η" κα. κ” -- » Υν .. μ ᾿ 3 . 

48. Καὶ αὐτῶν δὲ τῶν ναυτῶν ἴδοις ἂν τὸν μὲν αργον 
ἡ 

καὶ ἄτεχνον χαὶ ἄτολμον πρὸς τὰ ἔργα διµοιρίτην ἢ 
- ος τα 

τὸν δὲ χατακολυμθησαί τε δεινὸν καὶ ἐπὶ 
{ 3 ο. {9 3 ε. ΄ 

τὴν κεραίαν ἀναπηδῆσαι ῥάδιον καὶ εἰδότα τῶν χρησί- 

µων ἕκαστα, µόνον τοῦτον ἀντλεῖν προστεταγµένον" 
ς ι 

τὰ δ᾽ αὐτὰ χαὶ ἐν τοῖς ἐπιθάταις, µαστιγίαν μέν τινα 
3 / . ἀ / / Ν) 

ἓν προεδρία παρὰ τὸν χυθερνήτην καθήµενον καὶ θερα- 

πευόµενον, καὶ ἄλλον κίναιδον Ἡ πατραλοίαν ἢ Ἠ Ἱερόσυ- 

λον ὁ ὑπερτιμώμενον καὶ τὰ ἄχρα τῆς νεὼς κατ' ειληφότα, 

γαρίεντας δὲ πολλοὺς ἐν μυχῷ τοῦ σχάφους στενοχω-- 
/ -- ο 

ῥουµένους καὶ ὑπὸ τῶν πρὸς ἀλήθειαν χειρόνων πατου- 
/ -. Λλ 

µένους: ἐννόησον γοῦν ὅπως μὲν Σωκράτης χαὶ Ἂρι- 
4 αφ. . { δολ) ἀ κ -. 

στείδης ἔπλευσε καὶ Φωχίων, οὐδὲ τὰ ἄλφιτα διαρκή 
Μ 3 3 - 

ἔχοντες οὐδὲ ἀποτεῖναι τοὺς πόδας δυνάµενοι ἐπὶ γν-- 

τριµοιρίτην, 

-. -- . σ - 

μνῶν τῶν σανίδων παρὰ τὸν ἄντλον, ἐν ὅσοις δὲ ἀγαβοῖς | 
Καλλίας καὶ Μειδίας καὶ Σαρδανάπ ταλλος ὑπερτρυφῶν- 

τες χαὶ τῶν ὑφ᾽ αὗτοῖς καταπτύοντες. 

49. Τοιαῦτα ἐ ἐν τῃ νηΐ σου γίχνεται, ῶ σοφὠτατε 
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ΜΟΜ. Ἠος ἀῑα εσο ςεἴεραπι ἀῑείαγαπι 655 Ποπηῖπεπῃ. 

Ουῖά ετσο, {αρίες, εχραΠαῖςΗ ποβίς, 6ί ἀεηπίος {τεπιοτθ 

οο]]]άϊς2 Ώοπο απίππο οροτίεί ε-ςε, εἰ ε[αςπιοάί Ἠοπππποίοπες 

εοΠίΘΙΠΕΤΘ. 

ΠΡ. Οπ]ά αἲς, Μοπηθ2 εοπίθπηποΓθ» ΠΟΠ τῖάες ᾳποί {ρειπι 

απἀϊαηί, εἰ παπι Ἠῆας Ῥεγςπαςίοπίρις εοπίγα πο5 οεεαρα!ί 

«ἰπ{» αάπεαίαπε Π]ος απ ρας ἀθνίπείος Ῥαπηῖς2 

ΜΟΜ. Αί ία, απαπι γο]αεεῖς, απρίΐος, εαίοηα αιιγεᾶ ἆθ- 

Π]ῖςξα ΟΠΊΠΕΞ 

Ίρεα οαπι ἵεττα πο εἳ οσπι ΠΠᾶτθ {ταχετῖς αἆ ΠοΣ. 

45. ΤΙΜ. Ρῖο παμῖ, εχςεεταὈ]]]ς Ἠοπιο, ἄπ αἰϊᾳπαπάο πᾶ- 

σ]ρας!1ρ 

ΡΑΜ. Εἰ αρα, Τΐπιοε]ες. 

ΤΙΜ. Νοππε [εγεβαί {παπι τος τεηίας ἵπ Πηίειπη ΙΓΓΙΘΗΣ 

αἱ ἵπρ]εης γε]α, απί εβαπι τεπι]σαπίες, ἁρίαραί απίεπι αἲῖ- 

ααἲς σαβεγηαης δ{ 5ογγαβᾶξ ΠαΥοΠΙ2 : 
ΏΑΛΙ. ΒαΠ6. 

ΤΙΜ. Τεπα πανῖς απῖάεπα ποῃ παν]βασσοί ηῖςί εσςεί σαῦει- 

παΐα : Ἠου απίτειςαπι απίθπι 5ἶπε σαρε;παίονε αἴαπε ἆπεε 

{ογῖ αγρ[ίτατἰ5» 

105Ρ. Ορπιε]ας, ΤΙπιοσ]Ε5, δέ να]ίάε ἀἱδραίας ἰπηΠί- 

ἀῑπε. 

4τ. ΡΑΜ. Υεταπ, ἀεογΙπῃ απιαΠ[ἴς5ίπιο Τΐππος]ες, σαῇειπᾶ- 

{ογαπι παπα γ]άεΏας 5επαρετ οοσίίατε αΠ]ία, εἰ απίε ἴεπιριις 

ῬαταΓ6 586, δἱ ἵπιρετατε παυεῖς; Ἱπαί]]ε απίεπι απί ἹτταζϊοπαΡί]ε 

ΙΙ] Ἰαβεβαί πανίς, αποᾶ πον οπιπίπο αςαῖ εἰ πθοθςςαγίπα 

Ἱρεῖς εςςεί αἆ πανΙβαΠοπεπῃ. Αίίπις ἴδία παρειπαίος, (επι 

πιᾶσησ» Ῥγεβεςςε παν] Ῥοσίπ]ας, εί ςοοῖῖ ας παπία, πμ 

τα(ΊοΠε πεηπε ϱγο ἀῑσηϊίαία οοηςασηί : 5εά Ῥτοίοπις [οτία 

Γαπῖς αἆ ραρρίπη {οηίας οί, ροάεξαπε αἆ Ρτοταπα αἰτίαπες εἰ 

αΠΟΟΓΟΣ Ἱπίετάπτη απτεῦ», οπεπῖσοις απίεπι Ῥ]υπιρεας: εἲ 

Ρϊοία απσς πιατῖ ἀοπιεισυπίας, σπα γετο εππεπῖ ἵπ πατε, 

ἀε[ογπηῖα. 

48. Ἰπίετ Ίρ5ο5 γετο παπίας γἰάθας αἰἴππα απἶᾶεπι ρίσταπα 

αἴππο Ἱπεγίεπι εί αἆ ορεγᾶ φα5ο[ρίεπᾶα Εππάππα, ἀἰπιϊαίορ 

ε55ε τε] {ετίῖα» ρατίῖ πατῖς ργα[βοίάπα: αΠαπι γοτο αἆ παίαπ- 

ἀππακίτοπιυτη, αἆ εχςΠἰεπάππα ἵπ απίεηπας ασί]επα, οί τπ{ῖ- 

Ἰαπα οπιηῖηπα 5εἰεηίθπῃ, 5οἶππα εχΠαυτῖγα 5εΠΠΙΠᾶΠΗ Ί155ΙΠΗ : 

εαπάεπιαπε Ιπίετ γεσίοτες 655ε τα[ἴοπεπα : Γαγεϊζεγπα απεπ- 

ἆαπι Ῥγίπιο Ίοσο αριά παῃεγηαίογεπι αξςίάθγο οἱ οοἳ ; αΠατῃ- 

απε οἰπαράνπα, αιί ραττείἆαπι απ. αοτί]εξιπα, 5αρτα το]ῖ- 

απος Ποποτατῖ, εἳ 5ΠΠηπ]α πανὶς οεοαρατε; Ἰοηεσίος απίθΠι 

πηπ]ίος 1ῃ απβα]ο πανῖς οοη[οτίος. αΏ ἴῑς απῖ τε γετα ἀε[εγῖο- 

τος 5απίέ οοπει]εαΓ. Οοσίία επῖπι, 4ποπιοάο Βοεταίος οί 

Απίδίϊάες πατ]κατεπίηϊ, αἱ Ῥ]μοεῖοῃ, απῖ πο αἰϊπιεπίογΙπι 

απἰάεπι εαἰῖς Παριετίπέ, πε(αθ εχίεπάετε Ρεάος πιᾶῖς ἵη {α- 

Ῥα]ῖς Ρτορίετ ἵρεαπι 5επίῖπαπα Ροίπετῖηέ : ἵπ απαπίῖς εοπίτα 

Ῥοπῖς Γαθεῖηί ϱα][ίας, οί Μάϊας, εἰ Ρατάαπαραίας Ιαχυτίαη- 

ί65, 6ο5ᾳθ απῖ 51ῇΏ 5ε εγαηί ἀεδρπεπίος. 

48. Τα]ία ἴαα ἵπ πανῖ Βυπῖ, Τίπιος]ες, γῖτ ςαρίεη(ἰςςίπιθ : 



490 ΧΠΗΙΥ. ΖΕΥΣ 
3 

Τιμόχλεις: διὰ τοῦτο αἳ ναυαγίαι μυρίαι, ἰ δε 

κυθεργήτης ἐφεστὼς ἑώρα χαὶ διέταττεν ἕκαστα, πρῶότον 

μὲν οὐκ ἂν ἠγνόησεν οἵτινες οἳ χρηστοὶ χαὶ οἵτινες οἵ 

. οι τῶν ἐμπλεόντων, ἔ ἔπειτα ἑκάστῳ κατὰ τὴν ἀξίαν 

προσήχοντα ἀπένειμεν ἂν, χώραν τετὴν ἀμείνω τοῖς 
ο - / 

ἀμείνοσι παρ αὐτὸν ἄνω, τὴν κά τῳ δὲ τοις χε ροσο 

χαὶ συσσίτους ἔστιν οὓς ἀμείνους καὶ ξυμβούλους ἑ ἐποιή- 

σατ ἂν, καὶ τῶν ναυτῶν ὃ μὲν πρόθυµος ἢ πρῴρας 

ἐπιμελητὴς ἀπεδέδειχτ ἂν ς τοίχου ἄρχων Ἡ πάντως 

πρὸ τῶν ἄλλων, ὁ δὲ ὀχγηρὸς χαὶ ῥάθυμος ἐπαίετ᾽ ἂν 

τῷ χαλωδίῳ πεντάχις τῆς ἡμέρας ἐς τὴν χεφαλήν. 

οΏστε σοι, ὦ θαυμάσιε, τὸ τῆς νεὼς τοῦτο παράδειγµα 

κινδυνεύει πα καχκοῦ τοῦ κυθερνήτου τετυ- 

γηκός. 

50. ΜΩΜ. Ταυτὶ μὲν ἤδη κατὰ ῥοῦν προχωρεῖ τῷ 
Δάμιδι καὶ πλησίστιος ἐπὶ τὴν νίκην φέρεται. 

72ΕΥΣ. ᾿Ορθῶς, ὥ Μῶμε, εἰκάζεις. «Ὁ δ) οὐδὲν 

ἰσχυρὸν ὁ Τιμοχλῆς ἐ ἐπινοεῖ, ἀλλὰ τὰ κοινὰ ταῦτα καὶ 

καθ ἡμέραν ἄλλα ἐπ᾽ ἄλλοις εὐπερίτρεπτο πάντα 

ἐπαντλεῖ. 

 ΤΙΜ. Οὐκοῦν ἐπεὶ τῆς νεὼς τὸ παράδειγµα οὐ 

πάνυ σοι Ἰσχυρὸν ἔδοξεν εἶναι, ἄκουσον ἤδη τὴν Ἱερὰν, 

φασὶν, ἄγχυραν καὶ Ἂν οὐδεμιᾶ μηχανῃ ἀπορρήξεις. 

ΖΕΥΣ. Τί ποτ ἄρα καὶ ἐρεῖ; 
ΤΙΜ. Ἴδε γὰρ εἰ ἀκόλουθα ταῦτα ξυλλογίζομαι, 

καὶ εἴ πη αὐτὰ δυνατόν σοι περιτρέψαι. Εὰ γὰρ εἰσὶ 
βωμοὶ, εἰσὶ καὶ θεοί: ἀλλὰ μὴν εἰσὶ βωμοὶ, εἰσιν ἄρα 

καὶ θεοί. Τί πρὸς ταῦτα φής; 

ΔΑΜ. Ἡν πρότερον γελάσω ἐς κόρον, ἀποχρινοῦ-- 

μαί σοι. 

ΤΙΓΜ. Ἀλλὰ ἔοικας οὐδὲ παύσεσθαι γελῶν' εἰπὲ δὲ 
ν λ ων 

ὅμως ὕπη σοι γελοῖον ἔί ἔδοξε τὸ εἰρημένον εἶναι. 
- 

ΛΑΝΜ. ὍὍτι οὐχ αἰσθάνη ἀπὸ λεπτῆς κρόκης ἐ ἐ 

αγάμενός σου τὴν ἄγυραν, χαὶ ταῦτα ἱερὰν οὐσαν" τὸ 

γὰρ εἶναι θεοὺς τῷ, βωμοὺς εἶναι ξυνδήσας ἰσγυρὸν οἴει 

ποιήσασθαι ἀπ᾿ αὐτῶν τὸν ὅρμον. “Ὥστε έπε 

ων τούτου φὴς ἔχειν εἰπεῖν Ἱερώτερον, ἀπίωμεν Ίδη. 
ΤΙΜ. Ὁμολογεῖς τοίνυν ἠττῆσθαι προαπιών; 

ο. Ναὶ, ὤ Τιμόχκλει Σὺ γὰρ ὥσπερ οἳ ὑπό 

τινων βιαζόµενοι ἐπὶ τοὺς βωμοὺς ἡμῖν χαταπέφευγας. 

Ὥστε, νἡ τὴν ἄγχυραν τὴν ἱερὰν, ἐθέλω σπείσασθαι ἤδη 
πρὸς σὲ ἐπ᾽ αὐτῶν γε τῶν βωμῶν, ὡς µηχέτι περὶ τού- 

Δ αλ 

ει μ.ῃὸεν 

των ἐρίζοιμεν. 
ΤΙΝ. Εἰρωνεύῃ ταῦτα πρὸς ἐμὲ, τυμθωρύχε χαὶ 

μιαρὲ χαὶ κατάπτυστε χαὶ μαστιγία χαὶ κάθαρµα. Οὺ 

Ἱὰρῖ ἴσμεν οὗτινος μὲν πατρὸς εἰ, πῶς δὲ ἡ μήτηρ σου 

ἐπορνεύετο, καὶ ὣς ω ἀδελφὸν  πάνας χαὶ µοιγεύεις 

χαὶ τὰ µειράχια διαφθείρεις» λιγνότατε καὶ ἄναισχυν- 

τοτατε» Μὴ ΦΕΡΗΕ: ὃ όν, ὥς χαὶ πληγὰς παρ᾽ ἐμοῦ 

λαθὼν ἀπλης: ἤδη γάρ σε τουτῳὶ τῷ ὀστράκῳ ἀἄπο- 
1» 

λα παμμίαρον ὄντα. 

ο π .ω .. 

Ζ2ΕΥΣ. Ὁ μὲν γελῶν, ὦ θεοὶ, ἀποτρέχει, ὁ δ᾽ 
Εν. τος ς ες 

εἴ λοιδορούµενος οὐ φέρων κατατρυφῶντα 
τ 

ος τὸν 

ΤΡΑΓΩΔΟΣ. 50-68. 
τις ! Ῥτορίοισᾶ παι[ιασία πηῇ]]ο. 

(Π., οο7 - του) 

5Ι ααῖς γετο σαΏεγηαίου αδίαης 
; νάανεί εἰ οοηδΗ(πεγεί 5ἵημι]α, Ῥηπιο «πἰάθπη ποη. Ίσπο- 

ο τατεί απὶ Ῥοπϊ, απῖαπα πα Ἰπίεγ πανϊραηίαςς ἀείηδο 
ππ]σμίπε Ῥτο ἀῑρηϊίαία, απο ΠΙ οοηγοπίαπ{, (γρ θγθί, ]ο- 

επ] ΠΙεΙΙΟΓΟΠΙ πιε]οι δις αρπά 56 5ρτα,, Ππ[ογΙογΘπΙ(Ιο 

ἀείογίοτίραςς οἱ οοπγ]οίογος (ποξάαπη ος πε]ἰοτίρις οοηρῖ- 

Παπίοδαπε [ασθγεί; αἰατο Ιπίθυ παπίας ΡΓοΠΗΙ5 Ἠ]ο απ! ργο- 

τ4ΠΙ 6Η14ΤΕ. Υεἰ Ἰαΐ15, απί οπηηίπο Ῥγῶθςςο αλῖς Παμογδί: 

εοπίτα ἰ5ίε ρίσει εἰ οπηΐσδια5, (πἰπαπ]ος ἵη ἀἴθια Γαπο Τη οπρξ 

ῬηξαΓοίαν.. Πασιε Ἠῶο Πβί πανῖς οοπηραγαίο» γι ορπιε, 

πο ογετίαίαν Ῥεγίου]απα ε5ί, σπἱρρε σπα» πΙα]ήπῃ αἆεο σαΏοτ- 

παίονεΠι 5ἳ{ πασία. 

50. ΜΟΝΜ. Ἠωο 5οεμπάο 5αἩθ Ίαπι Παχια ργουθάυηί Τα- 

πια!, ρ]επῖσᾳπε αἆ γἱείοτίαπα γε]ῖς ἱπγοβίίαν, 

ΠΌΡ. Ποσίο εοπ]ίοῖ, ΜΟΠΊΟ. Αἱ Ἰίο Τίπιοσ]ες παπι 

πμ] οχοοσῖταίς ΥογΙΤΏ οοπηπηυπῖα Ἰξία εἰ αποἠάῖαπα, απά 

Ροςί αιά, ασ» {αππον Γα6]]6 ογογίαπίαχ οπηπία, οβΗπά1Γ. 

οἱ. ΤΙΜ. Οπαπάοφαάσπα βία πανὶς ΠΡῖ οοπαραταίο 

ΠΟΠ 5α1ς να]]άα νῖσα ο5ί, αιάἰ ]απι αοΓαΠΑ, αἰαηί, ἄΠΕΟΤΑΠΗ, 

αἱ σπα ππ]]α πιασλῖπα αΡγάπηρας. 

40ρ. Ουά {απάσπι ἀῑοοί 2 

ΤΙΜ. Ὑιϊάσας οπίπι απ οοηδο(πεηί]α οο]ήραπα ἰδία, οἱ 5ἱ 

ασα ουονίογε Π]α ρυςςῖς : 5ἱ οηἵπα δηπί αἰἰανία, δαπί εἴαπι 

αἡ : αἲ απ! αἰίαα, απ οισο οιἵαι αἱ. Οπίά αἲ ος 

αῑσῖς2 

ΑΜ. Οὰ Ῥηπηαπη φας τήσοιο, ΗΡΙ γο5ροπάοΡο. 

ΤΙΜ. δε νϊάειῖς πο ἀθδιίανας γίάειο.. Ὠῖο Υοτο (αππεῃ, 

αὖα ΠΡΙ ρανίε τιάΙσπ]απα νίδαπα 5 απσά ἀῑχί. 

ΏΑΜ. Οιοά πο 5οη!ΐ5 α [δη {ο Πο 5η5ρεηάἶςσο απζο- 

ΤΑΠΗ {ΠΠ θαΤη(Π8 ΟΠ οπΊπη ιά, ο.5ο ἀθος. 

αᾱ "ια αἰίογαπη αἰήσα»ιῖ, αἰίανία 6556, Ῥαίας ΠΓΠΙΙΠΗ εχ Πῖς5 

{ο ΓΙΠΕΠΙ [εοῖςσο. Οπαπάο Ιπίαν πεσας απἰοππαπι Τε 5 

Ἰαμθγς δαποίῖας αποᾶ ἀῑσας, ]άπα Ώεαηας. 

5, ΤΙΓΜ. Οοπβίθεῖς ουσο {6 Υἱοίαπα, απάπα Ρίου ἀἰδοοβας2 

ΏΑΜ. Ἠοείο, ΤίπιοςΙ65, Τι οί, αἱ ἴί απἴρις τὶς αὐ 

αλῖς Ἱπ[ογίΗς, αᾱ αατῖα ποβῖς εοπ/ασί5Η.. Πασας, Ῥοῦ αποο- 

ΤΑΠΗ Π]αΠ1 α0Γ8Π1, Υο]ο Ίαπα Γῴάμ5 {δοιπῃ αἆ ἴρδα Π]α αἰίανῖα 

Ἰραίἴοπε ἰπ{ογροφίία [ασ696, πο5 ποῃ απηρ]ίη5 ἆε Ἠΐςορ τος 

{εοιπη Υε]]ε ορηίεΠάεΓα. 

Ρ40ΓάΠῃ. 

ΤΙΜ. Οαν]ηατὶς ἰδία αἆ πι6, 5οΡΙΊΟΓΟΓΗΙΩ ΘΠΟΞΡΟΙ, ἱ Τπ]- 

Ῥυτο, εί ἀεεριεπᾶς, 6ἱ Υειβετο, εἰ ρηγβαππεηίαῃ. ΧΟΜΠΕ 

οπίπι 5οἶπιας απο ος Ραΐτε παίας, τα{ ππεγαἰγἱοῖαπα π]αίος ἴπα 

νΊίαπα οσογ]{, αἱ οίῖαπι ΕΓαΐτοπη 5α/[οσαγετίς, εἰ αὐη]ίοι ἷς, 

οἱ Ρποτος οοιγΗπηραᾶς,, Ἠθ]]αο οἱ Ἱπιριάεπ[ήςείππε» ΝΟΗ γετο 

απίο Γαρογς απαῑα Ρ]ασῖς ἃ πιο αεοθρίῖς αΏθας : ]αμα οπίπα ας 

τα {οδία ]αση]αῦο Ἱπιρατα[ΙβδΙΙ. 

53. Πρ. ΑΙίοτ απἰάσπι τἰάεῃς, 4, ἀῑδεραϊέ; αἱίογ γετο 

φοαπ{ία ππα]οθίσσης, Ππάῖσπο [τος Ιπδη]ίαγο 51β] Ταπηίη : 



1, τοι -- 704) 

Δᾶμιν, καὶ ἔσικεν αὐτὸν πατάξειν τῷ κεράµῳ ἐς την 

κεφαλήν. "μεῖς δὲ τί ποιοῦμεν ἐπὶ τούτοις; 

ΤΕΡΜ. ᾿Ορθῶς Ἐχεινό μοι ὃ κωμ.ιιχὸς εἰρηχέναι ὃ δοχεῖ, 

Οὐδὲν πέπονθας δεινὸν, ἂν μὴ προσποιή. 

Τ] γὰρ καὶ ὑπέρμεγα καχὸν, εἰ δλίγοι ἄνθρωποι ταῦτα 
πεπεισμένοι ἀπίασι; πολλοὶ γὰρ οἳ τἀναντία γορλνσκον. 

τες, ους Ἑλλήνων, ὃ πολὺς λεὼς καὶ ὅ σύρφαξ 

βάρθαροί τε ἅπαντες. 
2ΕΥΣ. Ἁλλ . ] Ἑρμῆ, τὸ τοῦ Δαρείου πάνυ κα-- 

οι ἔχον ἐστὶν, ὃ εἶπεν ἐπὶ τοῦ Ῥωπύρου: ὥστε καὶ 

ὐτὸς ἐθουλόμην ἂν ἕνα τοιοῦτον αν, οἷον τὸν Άδμιν 

ας ἢ µυρίας µοι Βαθυλῶνας ὑπάργειν. 

ΧΙΥ. 

ΟΝΕΙΡΟΣ π ΑΛΕΚΤΡΥΩΝ. 

1. ΜΙΚΥΛΛΟΣ. Ἀλλὰ σὲ, ὦ κάχιστε ἀλεκτουὼν, 
ὃ Ζεὺς αὐτὸς ἐπιτρίψειε φθονερὸν οὕτω καὶ ὀξύφωνον 

ὄντα, ὅς µε πλουτοῦντα καὶ ἡδίστῳ ὀνείρατι ξυνόντα 
καὶ θαυμαστὴν εὐδαιμονίαν εὐδαιμονοῦντα διάτορόν 
τι καὶ εγωνὸς ἀναθοήσας ἐπήγειρας, ὡς μ.ῃδὲ νύκτωρ 

γοῦν τὴν πολὺ σοὺ µιαρωτέραν πενίαν διαφύγοιμι. 
Καΐτοι εἴ γε χρὴ τεκμαίρεσθαι τῇ τε ἡσυχία πολλῆ 
ἔτι οὔσῃ καὶ τῷ χρύει µηδέπω µε τὸ ὄρθριον ὥσπερ 

εἴωθεν ἀποπηγνύντι --- Ἰνώμων γὰρ οὗτος ἀψευδέστατός 

μοι προσελαυνούσης ἡ ημέρας --- οὐδέπω µέσαι νύχτες 
εἰσὶν, ὁ δὲ ἄύπνος οὗτος ὥσπερ τὸ χρυσοῦν ἐ ἐκεῖνο χώδιον 
φυλάττων ἂἀφ᾿ ἑσπέρας εὐθὺς ἤδη χέκραγεν, ἀλλ᾽ οὔτι 

γαΐρων γε" ἀμυνοῦμαι γὰρ ἀμέλει σε, ἣν µόνον ημέρα 

γένηται, συντρίθων τῇ βακτηρία, νῦν δέ µοι πράγματα 
παρέξεις μεταπηδῶν ἐν τῷ σκότῳ. 

ΑΛΕΚΤΡΥΩΝ. Μύωλλε δέσποτα, ὤμην τι γα- 
ριεῖσθαί σοι προλαμθάνων τῆς νυχτὸς πόσον ἂν δυναί- 

µην, ὣς ἔχοις ἐπορθρευόμενος ἀνύειν τὰ πολλὰ τῶν ἔρ- 
γων: ἣν γοῦν πρὶν ἥλιον ἀνίσχειν µίαν κρηπῖδα ἐργάσῃ, 
πρὸ ὁδοῦ ἔσῃ τοῦτο ἐς τὰ ἄλφιτα πεπονηχώς. Εἰ δέ 
σοι καθεύδειν ἔδιον, ἐγὼ μὲν ἠσυχάσομαί σοι καὶ πολὺ 
3 /{ Ε) ον 3 / λ Αἱ ϱ ο) λ ἀφωνότερος ἔσομαι τῶν ἰχθύων, σὺ δὲ ὅρα ὅπως μὴ 
ὄναρ πλουτῶν λιμµώττης ἀνεγρόμενος. 

5, ΜΙΚ. Ὢ 7εῦ τεράστιε καὶ Ἡράκλεις ἀλεξί- 

χαχε, τί τὸ καχὸν τοῦτ᾽ ἐστίν; ἀνθρωπικῶς ἐλάλησεν 
ἀλεκτρυών. 

ΑΛΤΕΚ. Εϊτά σοι τέρας εἶναι δοχεῖ τὸ τοιοῦτον, εἰ 

ὁμόφωνος ὑμῖν εἶμες 

ΜΙΚ. Πᾶς γὰρ οὐ τέρας; Ἀλλ' ἀποτρέποιτε, ὢ θεοὶ, 

τὸ δεινὸν ἀφ᾿ ώρας 

ΑΛΕΚ. Σύ μοι δοχεῖς, ὥ Μίωυλλε, χομιδῃ ἁπαί- 
δευτος εἶναι μηδὲ ἆ ἀνεγνωχέναι τὰ Ὁμήρου ποιήµατα., 

ἐν οἷς καὶ ὁ τοῦ ον ἵππος ὃ Ξάνθος μακρὰ ας 

ρειν φράσας τῷ χρεμετίζειν ἕστηκεν ἐν µέσῳ τῷ πο- 
λέμῳ διαλεγόµενος ἔπη ὅλα ῥαψῳδῶν, οὐχ ὥσπερ ἐγὼ 
νῦν ἄνευ τῶν µέτρων, ἀλλὰ καὶ ἐμαντεύετο ἐχεῖνος καὶ 
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εί γιάείατ οαρα{ Τί ρογοᾶσΣΗ της {ασι]α. 

ΠΊΗ5 Ρο»ί Πο 

ΜΕΒΟ. Ἠοαοία πϊμῖ Π]αά ἀῑκίσςα γἱάρίατ Οοπηίοις, 

ΧΟΠ Ῥαδ5Η5 65, 5 πο [αἴενα, Ἱπ]ατίαπη. 

Αί πος απ]ᾷ {αο]- 

Οποά επῖπι Ίπσοης ππα]απα, 5ἱ ραποἱ Ποπηίπος ΡΟΓΡΙΙΡΙΙΠΙ 

5)! 4ο ἰδίῖ5 Παρεπίες αΏθιπί ὁ πια]! οπῖπι 5υπέ απϊ οοπ/τα- 

τία βοπ[ίαπέ : Ῥ]ητος Ογῶσογιπα, πππ]Η(πάο Ρορι1, αἰᾳιθ 

[οκ γη]ςῖ, οΠΊπθς(ιο Ρατρα. 

40Ρ. Ὑεταπα, Μεγουη, Ὀαγϊϊ Π]αᾶ ορρίᾶο ργῶο]αγΙΠῃ οδί, 

αποᾷ ἀῑνιί ἆς Ζοργτο. Πίασπο αἱ 1ρ5ο πια ία ΙΠΗΠΗ {αἱθΙΙ 

Ἰάμενα, απαἶθῃι Ώαπηίῃ, απχΙΙαίογθΠά , (απ δοχορηίας π]ή 

Ῥαῦγίοποες 6556. 

ΧΙΝ. 

ΡΟΜΝΙΓΜ 5ευ αΛΙΤΠΡ. 

1. ΜΙΟΥΙΗΟΡ. ΑΙ ἰα, φοε]είῖς»ῖπιο μα]α, Φαρίίου Ίρ5θ 

ορίθγαί, Ππνίά πα αθο οἱ οἸαπποδτη απίπια!, ααὶ της ἀῑγ[ίοπι 

6ἱ ΠαοπΠΟΙδ5ίΠ]ο ἵπ 5οπ]πΙο γειδαπίοπα, οἱ αἀπηϊταβΏϊ απαζαπη 

ΤοΠοἴϊαία Ῥοαίαπα, ΡεπείταβΏ 11ο {πο αοπίοαπε 6ΊΠΠΟΓΘ εχ- 

οαγονῖς, π{ πο ποσία φπἱάσπα ρααρενίαίοπα, πππ]έαπα γοὶ {ο 

Ἱππρητίοτθια, ο/ηρογο Ποραί. Ὑοραππίαπσῃ, 5ἱ φπἱάθηα οχ. ἴ]]ο 

πιυ]ίο αά πο 5Ποπίίο σοπ]ἱοιθπάπΙ οδί οἱ οκ Προυο αποά 

ΠοΠάΠΗ πο, αἱ 5οἷεί, πΊαπθ παπί (οσγἳ5ς παπα απἲρρθ Ίου 

πηϊμί αἀγοπίαπ(ῖς ἀῑθί ΙπαΙοῖαπα), παθᾶῖα ποπάμπα Ποχ οδί : 

αἱ Πίο ρευνἰςι], {απααπα απγδΠα ἴ]ιά Υγείας ομδίοάἹτοι, α 

γθβρετα ἴπάρ 5{α[πα οἸαπιαί; 5ο εοτίο πο δίο απ{οτοί. Τ]ο]- 

5σαπ επίπα {6 απ 1Πή ῥηίππαπη ἸΠαχοΓί, οἱ ρασπ]ο ΗΡΙ ἀἱδρουσαηι 

οεγεβΓΕΠΗ : Πυπο Υοτο Πθσο Πα πηΙῖ {α0θβςςετος ἀἴδομτγθηᾶο 

ἵπ {οπερεῖς. 

άλΙΗΙὈΒΡ. ΜΙΟγΥΊΙ6 Ἰονα, σταίαπη ΕΡῖ π]ο ρίαβαπα [αοίι- 

ΤΙΠ1 , δἱ ποςίῖς παπί ΡοδδεΠ1 οαπία απίσγθΓίΘΓΘΠΙ, π{ ρος- 

505, απίε ἸπσβΠ] ασστθξδις, ΠΠα]ογεπι Ρατίθπα οροΓῖς αΏξο[- 

νους : δἳ θπίπι απίο 5ο]ῖς οχογίαπα ππᾶπ πιοῦο ογερἰάαπα Ρεί- 

Ποῖαδ., Ἰάογο ΕΠΙ ἰ5ίε ἸαΏου αἲ γϊοίαπα ορβδοτῇ. Βίπ ἀογιηῖτο 

ΠΡ Παοππά(ας. οδί, οηπίάσπα {ασθῦο Εβί οί Ρίδοίρις 1ρδῖς 

πιαρίς 6Γο πΙΠίΗ5.. Αί μα γίάε, πο, ἀῑνες ρε απείθπῃ , 

εχοαία5 ἀθίμάο οδαρῖας. 

2. ΜΙΟ. Ο οπρίΐες ρτοᾶϊσία]!ς, ο ἀερπ]ξογ ππαΙογΗη Ηει- 

οπ]ᾳ5, απῖά Ίου πια]! οδίδ Ἠπππαπα τους σάλας Ἰουμίας ο5ί! 

ΔΙ. Ταπι ΗΡῖ ρτοάἱδίαπι 655 γἱάδίητ Ίος, δἳ θα δια 

συα ος νους π{ογῦ 

ΜΙΟ. Ου] οπίπι πο 5ἳ{ Ῥτού(σίαπα» βεᾷ αγειγυποαίο, 4, 

ἃ Πορῖς πλα[ηπῃ. 

άΑΛΙΗ,. ὙΥἱάστῖς πηϊμῖ, ΜΙΟΥΙΙ6, Πίαγαταπα οπιΠίπο ταῖς 

6556; πες Ἰεσίς5ο Ηοπηονί Ρόεπηαία, ἵη απἱριας Χαπίμας Αοπί]- 

15 οαπ15, Υαἱεγο ΙοηςαΠη ᾖ155ο ΗἰππΙέα, 5{6ἱ1{ ππεά(ο ἵπ Ῥθ]]ο 

ΊοΠεΠ5, Υεί5ς ἰοίο5 «ΟΠΞΙΘΗΣ, ΠΟΠ πί εσο ηΙΠΟ οθχίτα 

πιοάμ]ος : Ὑθγιπα ο ναἰϊοπαραίατ οίῖαπα εί ἀῑνίπαραί {- 

ἵαγα, πθο {απιθη Ιπορίπαίαπα α]ά γἱάεβαίαχ [ασοτα, πες απ] 
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τὰ μέλλοντα προεθέσπιζε, καὶ οὐδέν τι παράδοξον ἐδόχει 

ποιεῖν, οὐδὲ ὃ ἀκούων ἐπεκαλεῖτο ὥσπερ σὺ τὸν ἀλεξί-- 

χαχον ἀποτρόπαιον ἡγούμενος τὸ ἄχουσμα. ᾖΚαΐτοι τί 

ἂν ἐποίησας, εἴ σοι ἡ τῆς Ἄργοῦς τρόπις ἐλάλησεν Ἆ 
Δωδώνη αὐτόφωνος, ἐμαντεύσατο, ἢ εἰ βύρσας εἶδες ἑρ- 

πούσας καὶ βοῦν κρέαι μυχώμενα, ἡμίεφθα,  περιπεπαρ- 

μέγα τοῖς ὀθελοῖς» Ἐγὼ δὲ Ἕρμοῦ πάρεδρος ὢν λα- 

λιστάτου χαὶ λογιωτάτου θεῶν ἁπάντων καὶ τἆλλα 

ὁμοδίαιτος ὁ ὑμῖν χαὶ σύντροφος οὐ Χαλεπῶς ἔμελλον ἐκ-- 

µαθήσεσθαι τὴν ἀνθρώπων φωνήν. Εἰδ δὲ ἐχεμυθήσειν 

ὑπόσχοιό µοι, οὐκ ἂν ὀκνήσαιμί σοι τὴν ἀληθεστέραν 
αἰτίαν εἰπεῖν τῆς πρὸς ὑμᾶς ὁμοφωνίας καὶ ὅθεν ὑπάρ- 

χει μοι οὕτω λαλεῖϊν. 

9. ΜΙΚ. Ἀλλὰ μὴ ὄνειρος χαὶ ταῦτα ἐστιν, ἆλε- 

κτρυὼν οὕτω πρός με διαλεγόµενος: Ἐϊπὲ ὃ) οὖν πρὸς τοῦ 

Ἑρμοῦ, ῶ βέλτιστε, ὅ τι χαὶ ἄλλο σοι τῆς φωνῆς αἴ- 

τιον. Ὡς δὲ σιωπήσοµαι χαὶ πρὸς οὐδένα ἐρῶ, τί σε 

χρὴ δεδιέναι; τίς γὰρ ἂν πιστεύσειέ µοι , εἴ τι διηγοί- 

µην ὡς ἀλεκτρυόνος αὐτὸ εἴπόντος ἀχηκοώς: 

ΑΛΕΚ. Ἄχουε τοίνυν. Παραδοξότατόν σοι λόγον 

εὖ οἵδ) ὅτι λέγω, ὢ Μίκυλλε: οὗτοσὶ γὰρ ὃ νῦν σοι ἆλε- 

κτρυὼν φαινόµενος οὐ πρὸ πολλοῦ ἄνθρωπος ἴν. 

ΜΙΚ. "Ἠχκουσά τι χαὶ πάλαι τοιοῦτον ἀμέλει περὶ 

ὑμῶν ὡς Ἀλεχτρυών τις νεανίσχος φίλος γένοιτο τῷ 

Ἄρει καὶ ξυμπίνοι τῷ θεῷ καὶ ξυγκωμαάζοι καὶ κοινω- 

νοίη τῶν ἐρωτικῶν: ὁπότε γοῦν ἀπίοι παρὰ τὴν Ἄφρο- 
δίτην μοιχεύσων δ Ἄρηςς ἐπάγεσθαι χαὶ τὸν Άλε- 

κτρυόνα, χαὶ ἐπειδήπερ τὸν Ἡλιον μάλιστα ἕ ὑφεωρᾶτο Ξ 

μὴ κατιδὼν ἐξείποι πρὸς τὸν ψαιστον, ἔξω πρὸς ταῖς 

θύραις ἀπολείπειν ἀεὶ τὸν νεανίσκον μ.ηνύσοντα ὁπότε 

ἀνίσχοι ὁ Ἡλιος Εϊτά ποτε «ατακριμηθῆναι μὲν 

τὸν Ἀλεκτρυόνα καὶ προδοῦναι τὴν φρουρὰν ἄχοντα, 

τὸν δὲ "Ἠλιον λαθόντα ἐπιστῆναι τῃ Ἀφροδίτη καὶ τῷ 

Ἄρει ἀφρόντιδι ἀναπαυομένῳ διὰ τὸ πιστεύειν τὸν 

Ἀλεκτρυόνα μηνῦσαι ἂν, εἴ τις ἐπίοι. χαὶ οὕτω τὸν 

φαιστον παρ' Ἠλίου µαθόντα συλλαβεῖν αὐτοὺς πε- 

ῥιθαλόντα, χαὶ σαγηνεύσαντα τοῖς δεσμοῖς, ἃ πάλαι 

πεποίητο ἐπ᾽ αὐτούς" ἀφεθέντα, δὲ τὸν Ἄρη ἀγανακτῆ - 

σαι χατὰ τοῦ Ἀλεκτρυόνος χαὶ μεταθαλεῖν αὐτὸν ἐς 

τουτὶ τὸ ὄρνεον αὐτοῖς ὅπλοις, ὥς ἔτ. τῆς χόρυθος τὸν 

λόφον ἐ ἔχειν ἐπὶ τῇ κεφαλῃ» χαὶ διὰ τοῦτο ὑμᾶς ἄπολο-- 

Ἰουμένους τῷ Ἄρει, ὅτ᾽ οὐδὲν ὄφελος, ἐπειδὰν αἴσθησθε 

ἀνελευσόμενον τὸν ἥλιον, πρὸ πολλοῦ βοᾶν ἐπισημαι- 

νοµένους τὴν ἀνατολὴν αὐτοῦ. 

4. ΛΛΕΚ. Φασὶ μὲν καὶ ταῦτα, ῶ Μέυλλε, τὸ 

ὃ) ἐμὸν ἑτεροῖόν τι γέγονε χαὶ πάνυ ἔναγχος ἐς ἆλε- 

τρυόνα σοι µεταθέθηκα. 

ΜΙΚ. Πῶς; ἐθέλω γὰρ τοῦτο μάλιστα εἰδέναι. 
ΑΛΕΚ. ᾿Ἀχούεις τινὰ Πυθαγόραν Μνησαρχίδην 

Σάμιον: 
ΜΙΚ. Ὦὸν σοφιστὴν λέγεις, τὸν ἀλαζόνα, ὃς ἐνοικο- 

θέτει µήτε αρεῶν γεύεσθαι μήτε Χνάμους ἐσθίειν» ἴδι- 
στον ἐμοὶ γοῦν ὄψον ἐκτράπεζον ἀποφαίνων, ἔτι δὲ πεί- 

θων τοὺς ἀνθρώπους ἐς πέντε ἔτη μὴ διαλέγεσθαι; 

ΑΛΕΚΤΡΥΩΝ. 3, 4. (1: τος - τυς) 

/ αμᾶϊοί.«ἳ, Ἱηγοσαραί ἴία, αἱῖ ἴα, ἀερι]δογθα ΠπαΙογήα, αἲο- 

πππαπάππη Ρυίαης αποά αμάἰτοῖ. Ὑεγαπῃ απῖά [οοῖςκος, 

8ἳ ΠΡΙ Π]α Άτσις πανῖς οαγῖπα Ἰοοσία, αι! Ώοάσπα Πθιηας 

5υᾶ Υοςθ να[οἰπαία ε5ςεί ὃ απί 5ἱ ἵεγσοτα Υ]άΐδεες τορεηίῖα, 

αἱ Ρο «ΑΓΠΕΣ πημαἰθηίος, 5επηίᾶδσας, οοηῄχας γοτηβης” 

Έσο νοτο, Μετουτῖο αξδίάπια5 60Π165, Ιοᾳπασἲςεῖπιο οἱ οἶο- 

αθη{Ιςδίπιο ἀθογΙπῃ οπΙΠΙΙΠΑ, ας ορίεγοσυῖπ οοπ{αῬογπα]ῖς 

γαρίετ αίαιθ οοηγΙοίος, ποπ πημ]έαπα Ἰαβογαίατας εἵαπῃ. ἵῃ 

αἀθϊςορηάο 5ΕΓΠΙΟΠΕ ἨΠΠΙαΠοΟ. 381 Υθγο 5αποίαπα ΠΠ ς]εῃ- 

Πα Ργοπηἱδεγῖς, ΠΟΠ Ῥίσταβος γαγίοτοπα ΠΡΙ οαΗδαια πια; 

ούΠ1 ΦΕΓΙΠΟΠΕ γεςίτο οοπηπιη]οηί5 ἀἴσεια, οἱ ππάο 5ἷο Ἰοψη1 

π]ηί οοπ{ἱσεγῖε, 

3. ΜΙΟ. Ὑδγιπῃ ΠΟΠΠΕ 5ΟΠΙΠΙΗΠΙ οἱ ος δδί, σαϊϊας Ἱία 

πΙοΕΙΠΑ Ἰοᾳπεηςὸ Ρίο εισο’, ρε Μετγουτίππα, ορπιε, συ; 

οίίαπη αἰία ΠΡῖ οἳί Ἰοᾳπθία; «αδα. ὉὈί γετο ἴασθαπα οἳ αἲ 

ΠΘΠΙΙΠΕΠΙ απἱο(ααπη ἀῑσαπα, ου]ά οδί αποά ππείπας» απῖς 

οπίπ} ογοάθγθί παΠ!, 5ἱ ουἵ ΠᾶΓΤΑΓΕΠΙ, {απααπι αῖ ἄε σα]]ο 

Ἱκία ἀἰοεπίο αιάΤεγίπῃ 2 

611. ἁμάϊ ο1σο. Ἠοεπποίππι αἲ οπιπίαπα ορ]πίοπε 6.δε 

απο ΡΙ ἀῑσο, Ὄεπε πονὶ, ΝΠεγ]ο. Ἠίο επί, απῖ πππο 

ΠΡΙ σα]]ας ο-ςε αρρατεί, ΠΟΠ Πα πηη]ίο απία Ἰποπιο εγαί. 

ΜΙΟ, Αιάϊνϊ φιἱάἆαπῃ {α]ο ο]ῖπι εαπο 4ε τοῖς, σα]απι 

ααεπάαπη Π1ΨθπθΓὰ απιῖοΙΠη ϱμἱςςο Ματίϊ, Ῥοΐαᾶςδο 6µΠ1 4εο 

πο- 

μος ομ/πῃ αρίνοί αά Ὑδπογθπι Μανς αἀπ]τετῇ οαηδα, αὐάι- 

εἰ ουπηΙβςαΓΙΠ 1νίςςα,, οἱ αππονῖρας πας κα Ώδεγν Πςςο, 

χίςςο οίἵατω (αἱάπη : 4πΗΠΠάΠΕ Βο]επῃ ργῷ5εΓ πι 5α5ρεοίυι 

μαμθτεί, ης τ6ιη γῖσαπα Ὑπ]οαπο επιποῖανθίς οχίτα αἲ Ίαηιᾶς 

το]αμίς5α 5ΕΠΊΡΟΤ Ι1Υ6ΠεΠΙ, Ιπαϊσαιαγαπα. 8ἱΡῖ απαπάο 801 

οχοπνοίατ. Τατ οράογπηϊγίςδο αΠαπαράο σα ἱαπα, 5αΗπ]- 

απς ρηρράἵαπη Ἱπιργαάρηίθιη Ῥγοβίά(55θ, Ρο]απῃ Ὑεγο ἨΟΠ. 

αὐἰπιαά γθγβμήη αθΗ(ῖς5ο Ὑεποτὶ αἱ γοπιἰο5ορη 5ἱπε ο1Γα 

Ματ, ααἱ ογεάσγοί ΙπάΙσαίαγπῃ, ἱ ααῖς αἀγοπίτοί, απ: 

αἴφο Ίνα Ὑπ]οσπιπη α 8ο]ε οάσοίαΠα , ρ5ο5 οοπαργεμεπαίςε, 

Ἰπ]εσεῖς νἰπου]ῖς ηγοΙίο5, 4» οἵπα 1]ς Ῥαγαδδεί. Ἠἱηηίς- 

ΙΙ Υοτο Ματίαπι, Ἱγαίαπῃ αα1ἱο, Πλαπα ἐρρῖς οµπη αγπηῖς ἵηῃ 

ἄνοιη οοσποπίΠθια πιπίαςδε, Ἡί ρα] εΠαππη ογΙδίαΙΙ 

λαῦονοί ἵπ οαρίίο. Ἐαπι οὗ οδιςᾶπι νο5, αἱ εχοιδείῖς νου 

Μαγιϊ, απ απα αἶ]] ]άπα Ῥγοᾶς»ί, απαπάο 5οη{α[ς οπεηίθηι 

ΦοἼοπι, «αποΓθ ἀἷα απία, δ[αδαπε ογίαπῃ βἱρηίβσαγο, 

4. αλΙΗ,. Αἰιπί φπἱάδπη οἱ Ιδία, ΜΙΟΥΙ6 : πιο απίοπι 

τα(ῖο αἰία Ρα1{, ααἱ Ρί8π6 πυρος Ἱη ραπ Πρ] {γαηρ]ενΙη. 

ΜΙΟ. Φποπιοᾶο 5 γοίπῃ οηίπα Ἰοῦ ππαχίπηθ 56/Γο. 

ΛΙΗ,. Νοςά Ργ{μασοταπι 4οπάαπα Μπεςατοβί ΠΗΗ, 
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ΜΙΟ. δοριϊκίανα παπι αἲς. παπα πεβυ]οπεηα, απ Ί6πθηρ 

{αέ ἆς οαγπίρας ΠΟ μαδίαμάῖς,, 46 ποῃ εἀσπάῖς [α0ἱ5, απὰ 

Ίορο ςαν]νίπηαπ χηϊιή α πάση Ραἱπηθηίπη ἃ ΠΕΠΣΙ5 ΓΕΠΙΟ: 

νἲῃ, αἱ ριοίθγεᾶ ροιςηᾶςῖί Ιομαίηίρης, αἱ Ρρετ π]π(πε 4ΠΠΟΣ 

Ἱπίοι 5ο ποπ οροφαετεηίατὸ 



(1, τος -- 711) 

ΑΛΕΚ. Ἴσθι δητα κἀκεῖνο, ὡς πρὸ τοῦ Πυθαγό- ( 
ρου Ἐὔφορθος γένοιτο. 

ΜΙΚ. Γόητά φασι χαὶ τε 

ῶ ἀλεκτρυών. 

ΑΛΕΚ. Ἐχεῖνος αὐτὸς ἐγώ σοί εἶμι ὃ Πυθαγόρας» 

ὥστε παῦ, ὠγαθὲ, λοιδορούμενός | µοι καὶ ταῦτα οὐχ. 

εἰδὼς οἷός τις ην τὸν ν τρόπον. 

ΜΙΚ. Τοῶτ) 

ἀλεκτρυὼν φιλόσοφος. 

παῖ, ὅπως ἡμῖν ἀντὶ μὲν ἀνθρώπου ὄρνις, 

μίου Ταναγρυὸς ἀναπέφηνας" οὗ πιθανὰ, γὰρ ταῦτα 

οὐδὲ πάνυ πιστεῦσαι ῥάδια, ἐπεὶ καὶ δύ᾽ ἤδη µοι τετη- 

ρηκέναι δοχῶ πάνυ ἐν σοὶ ἀλλότρια τοῦ Πυθαγόρου. 

ΑΛΕΚ. Τὰ ωοτ 

ΜΙΚ. Ἐν μὲν ὅτιλ ἅλος εἴ καὶ κρακτικὸς» ὁ δὲ 

πᾶν ἐς πέντε δω 5 ἔτη οἴμαι παρῄνει, ἕ -τερον. δὲ καὶ 
παντελῶς παράνομον' οὐ γὰρ. ἔχων ὅ τί σοι παραθά-- 
λοιμι, χυάµους χθὲς ἦκον ὡς οἴσθα ε- έχων, χαὶ σὺ οὖδεν 

μελλήσας ἀνέλεξ ξας αὐτούς: ὥστε ἢ ἐψεῦσθαί σοι ἀνάγ-- 
χη καὶ ἄλλω εἶναι ἢ Πυθαγόρα ὅ ὄντι παρανενομηχέναι 
χαὶ τὸ ἴσον ἠσεθηκέναι χυάµους φαγόντα ὡς ἂν εἰ τὴν 

χεφαλὴν τοῦ πατρὺς .. 

6. Α ος Οὐ Ὑὰρ οἴσθα, ὠ ο ας πο αἰτία 

τουογὸν τὸν ἄνθοωπον ρατουργὸν τὸν ἄνθρωπον, 

αὖ μακρῷ. ἐκείνου τερατωδέστερον, 

Εἰπὲ δὲ ὅμως, ὠ απο 

ἀντὶ δὲ Σα- 

ἜΈσιω- 

Ἠλον ἀλλὰ εἴ σοι ὅρες -- ὅπως ἐχ να 

τοῦτο νῦν εἰμι καὶ ἐν οἷοις βίοις πρότερον ἐθιότευσα χαὶ 
ο τοι ὄδιη 

ἅτινα τῆς μεταθολΏις ἕκάστης ἀπολέλαυχα. 
ος 

ΜΙΚ. Λέγοις ἄν ὥς ἔμοιγε ὑπερήδιστον ἂν τὸ ἄχου- 
Ε /, αι ε. 

σµα γένοιτο, ὥστε εἴ τις αἴρεσιν προθείη, πότερα μᾶλ- 
ος ο ΄ Ν 

λον ἐθέλω σοὺ ἀχούειν τὰ 
’ -” .ς{ ο» υ Ν 

πανευδαίµονα ὄνε ρον ἔχει ἴνον αὖθις δρᾶν τὸν µικρον 
’ ο 

οοσῇεν, οὐκ οἷδα ὑπό τερον ἂν ἑλοίμην: οὕτως ΐ 
ἀθελοὰ ἡγοῦμαι τὰ σὰ τοῖς ἡ 

. ο 5» ν Ζ 

ὅμᾶς τιμ]Ἡ ἄγω σε 

-- αι φιτα κ. -ν 
τοιαυτα οιξε-ιουντος η τον 

ως εαπε 
ν 4 

οι 
᾿ ε, 

ίστοις φανεῖσι καὶ ἐν ἴσῃ 
ᾗ 

χαὶ τὸ πολυτίµητον ἐνύπνιον. « α 

/ 

ΑΛΕΚ. Ἔτι γὰρ σὺ ἀναπεμπάζη τὸν ὄνειρον τίς 
ς / Σ ’ 3 ν/ ιο ο 

ποτε ὁ Όχνεις σοι ην και τινα ἰνδάλματα μµαταια οια- τ 
ὀ 

ουλάττεις, χενὴν καὶ ὥς ὁ πουητικὸς λόγος ἄμενηνήν 

ο ευ’ ὑδαιμονίαν τῇ μνήμη µεταδιώχων; 

6. ΜΙΚ. Ἁλλ) οὐδὲ ἐπιλήσομαί ποτε, ὤ ἀλεκτρνὼν, 

εὖ ἴσθι τῆς ὄψεως ἐχκείνης: οὕτω µοι πολὺ τὸ μέλι ἐν 

τοῖς ὀφθαλμοῖς δ ὄνειρος χαταλιπὼν ῴχετο, ὡς μόγις 

ἄνοίγειν τὰ βλέφαρα ὑπ) αὐτοῦ ἐς ὕπνον αὖθις κατασπώ- 

μενα. Οἷον γοῦν ἐν τοῖς ὠσὶ τὰ πτερὰ ἐργάζεται στρε- 

φόμενα, τοιοῦτον γάργαλον παρεϊχέ µοι τὰ δρώμενα. 

ΑΛΕΝ. Ἡράλλεις, δεινόν τινα τὸν ἔρωτα. φὴς τοῦ 
ἐνυπνίου, εἴ 1ε πτηνὸς ὢν, ὥς φασι, καὶ ὅρον ἔχων τῆς 

πτήσεως τὸν ὕπνον ὑπὲρ τὰ ἐσκαμμένα ἤδη πηδᾶ καὶ 

ἐνδιατρίθει ἆ ἀνεωγόσι τοῖς ὀφθαλμοῖς μελιχρὸς οὗτος χαὶ 

ἐναργὴς φαινόµενος: ἐθέλω γοῦν ἀχοῦσαι οἷός τίς ἐστιν 

οὕτω σοι περιπόθητος ὤν. 

πο. --- ------ σσ ----Ὑ-ἷ ΏίὍ- Ὁ-ᾱ --- ------- 
ΜΙΚ ἝἜτοιμος λέγειν: ἡδὺ γοῦν µοι τὸ µμεμνηέθαι 

ΧΙΗΥ. ΡΟΜΝΙΟΜ 5ε5υ αΑΙΗΠΓΣ. 6. 495 

6ΑΗΓ. Νοτίς ειπο Ἰμιά 4ποπαθ, επι αηίε Ῥγί]ασοταια 
Γηἶ55ε ΕυρΠοίΡαπη. 

ΜΙΟ. Ἱπιροδίογεπι αἴππί εἰ ρτῶςβσίαίογεπι Γαἱςςα Ποηῖ- 

ΏΘΠΙ Ιδίππῃ, ο σαΐϊο. 

ΑΙ. Ἠ]α 1ρ5ε οσο ΠΡΙ ο Μ Ῥγίλασοτας : ἴίααιο ἆε 

5ἵπε, Ῥοπε νῖς, πμ] πια]εάίορτε, Ἰάᾳπε «παπα ποξείας απ- 

Ῥα5 Γαετῖπα πποίρς. 

ΜΙΟ. Ἠος Ίαπα πι] απι Ἠ]ο Ροτίεπ[οδίης, σαϊϊας ΡΗΙΙο5ο- 

Ρας! Ὑεταπῃ ἀῑς {απιοπ, Μπεσατο]] ΙΙ, αποπποᾶο ποΡῖς Ρτο 

Ἠοπηῖης αγῖς, Ῥτο Βαππῖο απίεπι Ταπαστας [αοίας »ἰς : Πθ- 

απε οπίπα ργορα βία 5ηΐ ἰδία πθς γα]άο ογεᾶῖτα [αοῆία, αααπι 

Ῥγοςογίῖπι ἆπο Ίαπ1 πμ οΏ5εγναςςε ΤΠ {6 γ]άραγ Ρί8πε ἃ 

Ῥγί]ασογα α[ἴεμα. 

σβδΙ,. ΟΠ ΠαΠη 2 

ΜΙΟ. Όπαπα, αποὰ Ίοᾳπακ 65, εἰ οἸαπιοςας; αἱ 1] ίασετε 
Ρεν απἴπαπε, Ρίο, ἄππος 5οΠᾶος Πονίαραίατ : αἰίετιπι αἲ- 
ἴοπα οπηΠΙΠο εἴῖαπα Ἰοσίριις Η]τας αἀγετςιπα; απΠΠῃ θηἶπι ΠΟΠ. 

Ἠαβοτεπα αποά ΠΡΙ ορῄίσρτεπι ἵπ οἴδιπα, ἴαβας Πθτί, ηποᾶ 

είς, ιαβεῃς ἆοππαπη επ], οἳ ία πμ] ομηοίαίης ἵ]ας 5αἨ- 
Ἰραϊφ. Τίαφαε αἰεγαίγαπι πεζθςςε εδ, απἲ πιθηἔπηι {ε 

εἰ αἰἴαπα 6556, αἲί, 5ἳ 5ἷς ΡΥ.Ἴασοτας, Ίθσεπῃ α {6 τῖο]αίαπι 

εἰ ὤσπε [ασίαπη Ἱππρίε, 4πῃ Γαῦας ἀεγοταςΗ, απαπῃ οἱ οαριί 
ρατεηιῖς εἀῖςεες. 

5. 6ΛΗΙ;. ΥΠάε[ῖορί ποπ ποδΗ, ΜΙΟΥΗΕ, απα; οἷε οτι 

έα"ξα, πεΠπο απσρ ππ]επῖ(αε ν]ία οοπνοπῖαπέ. Αί οσο ἴππα 

[αρα ος. οἀεραπις Ρ]ΙΙοςξορπαβας οπίπα : ἶάπ1 γοτο ]ἱορί 

εάαπα; σα]ήπασει5 οηΊπ1 πεᾳπθ Ιπίεγάϊείας Πε ποβῖς εἴρις 

εί. δεά, 5ἱ Ρἰαεθεί, αιιάϊΙ αποπποἆο οχ ΡγίΠασοτα Ίος πυῃς 

5ίπι, εἰ ἵπ απἴρης απίε τίς γἱκετίπα, εἰ απἷᾶ εκ ππασααφπε 

πημίαίῖοπε εοπαπιοᾷ1 γεὶ Ιποοπηπηοάϊ αἆ πῃθ ρογγοπειῖξ. 

ΜΙΟ. Πίχειϊ5 : παπα παῖμῖ (πἶάεπα 5αρΓα απαπα ἀῑοῖ Ροίοςέ 

Ππουπᾶυπι {αεί απάϊτε; αἆεο αἱ οἳ ααῖς πλ ορ[ῖοπεΠη Ρτο- 

Ῥομαί, αἴτατῃ πΙαΙπη {ο απἀϊτα ἰα]ῖα οπατταπίθπα, απ Π]αά 

Ῥοαξαπη υπάῖσαε 5οπηΠῖαπη, αποά Ῥαπ[[ο απίε παηῖ οῦ[ῖσ]ε, 

ΤΗΓΦΗ5 5οπηίαΓθ» πεδοῖαπι πίταπα Ῥγαορίθπῃ : Πα πεπίπος 

ΑΤΡΙΙΤΟΥ ἔπος 5ΘΙΤΠΟΠΕς τῖςῖς ΠαουηαΙςεηιῖς,, αἱ ἵῃ αν πα]ϊ τος 

Ἀοποτε Ἠαβεο, ί6, εἰ ργοιοξῖςςίππαπη Πα 5οπηπῖαπῃ. 

6ΔΗΙ,. Δάαοπαπι τείταείας Π]αά 5οπηηῖαπα, απα]ς Ραθεῖε 

αποά ΠΡΙ οβ]αίαπα ο5ί, οἱ γαπα (παἄαπα ςἵπιπ]αστα Πας 

8ογᾶς, ΙΠΑΠΕΙΗ εξ, Ροεσο γετβο, οᾶςδαπι σπαπάαπα [ε]ῖοῖ- 

1αΐ6πα Πηεπηογία Ρ6γδεΠπεης» 

6. ΜΙΟ. Ἐσο γετο πππαπαπα, σαϊα, οβ]τίςοας, Ώεῃθ Πο- 

τί5, Πλας νῖςί : αὖεο ππ]ο πηΏηῖ πηε]]ο ἵῃ οσα]ῖς τεΠείο αβῖί, 

πἱ γὶκ αρετίαπη ρα» Πο ραϊρεβγας Ιπ ΞΟΠΙΠΙΠΙ ταΓ5η5 ἀθίτα- 

εία5. Οπα]ε φπ]ά ομἵπα ΕΟΠΥΕΙΣΩ ἵῃ αγῆ]χΙς ρ]αππο ο[βοῖηπί, 

{α]επῃ ἴ]α τῖσα ργα5ίοτο πηϊηῖ ΠΠ]αΠοπεπῃ. : 

ἄΔΙ1,. Μίταπα, Ἠετοπ]α, η ΠαγΓαΦ ἄΠΙΟΤΕΠΗ ἱπςοπηπῖς 

αἴτοίαονγε απαπῃ 51{ οἱ (ετπηππα 51 γο]αίης 5οπΙΠΙΠΙ Παβθαξ, 

Ί8πα {ταπεί Ππεαπα, 6ἱ αρογίῖς ἵη οσμ]ῖ οοπηπιοταίας, ππε]- 

Ἰππῃ αἄεο , εί πιαπ][α5ίο οοηδρϊσϊεπάππῃ 56 Ργῶβθης. Ὑοῖο 

Ἰπίίατ απ ἀ[τε, απα]θ 51{, αποά αἆθο ΠΗΡῖ ςἴέ ἀεςιάριαβί]θ. 

ΛΠΟ. Ῥαταίας 5απι ἀῑεετα: «πατε οπίπι ο5έ πηϊηί γοσογάατ]. 
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καὶ διεξιέναι τι περὶ πηνίκα, ὦ Πνθκ- 

Ἱόρα, διηγήση τὰ Ὃ τῶν ο ρις 

ΑΛΕΚ. Ἐπειδὰν σὺν. ὢ Μύωλλε, πα 
: 

των καὶ ἀπονήση ἀπὸ τῶν Ελεφάρων τὸ 
δὲ πρότερος ο α. ὥς μάθω εἴτε διὰ τῶν ἐλεφανείνῶν 

πυλῶν εἴτε διὰ τῶν κερατίνων σοι ὃ ὄνειρος ἦχε πεμ- 

πόμενος. 
ΜΙΚ. Οὐδὲ δι ἕτέρας τούτων» ῶ Ἠνθαγόρα. 

ΑΛΕΚ. Καὶ μὴν Ὅμηρος ὃ δύο µόνας παύτας λέγει, 

ΜΙΚ. Ἔα 7αΐρειν τὸν λΠρον ἐκεῖνον ποιητὴν οὐδὲν 

εἰδότα ὀνείρων πέρι. Οἱ πένητες ἴσως ὄνειροι διὰ τῶν 

τοιούτων ἐξίασιν, οἵους ἐκεῖνος ἑώρα οὐδὲ πάνυ σαφῶς 

τυφλὸς αὐτὸς ὢν, ἐμοὶ δὲ διὰ χρυσῶν τινων της ὁ 

ἥδιστος ἀφίκετο, χρυσοῦς καὶ αὐτὸς. χρυσᾶ πάντα πε- 

ριθεθληµένος καὶ πολὺ ἐ ἐπαγόμενος χρυσίον. 

ΑΛΕΚ. Παῦε, ὦ Μίδα βέλτιστε, χρυσυλογῶν: ἆ τε- 
γνῶς γὰρ ἐκ τῆς ἐκείνου σοι εὐγῆς τὸ ἐνύπνιον χαὶ μέ- 

ταλλα ὅλα γρύσενα κεχοιμησθαί μοι δοχεῖς. 

π. ΜΙΚ. Πολὺ, ὦ Πυθαγόρα, χρυσίον εἴδον, πολὺ, 

τῶς οἴει χαλὸν., οἵαν τὴν αὐγὴν ἀπαστράττον» Τί ποτε 

Πίνδαρός φησι 1 περὶ αὐτοῦ ἐπαινῶν» ἀνάμνησον γάρ 

εἰ οἴσθα. ὁπότε ὕ ὕδωρ ἄριστον εἰπὼν εἴτα τὸ χον- 

εὐθὺς τοῦ βιθλίου, 
Ἔ οι Ἡ : το 

ίον ϐ Ίζει. εὖ τι σίον θαυμαζει, εὖ ποιῶν, ἐν ἀρχη 
4 ΄ 3 ΄ ς / 

χάλλιστόν τι ἄσμαάτων ἅπαντων. 

ΑΛΕΚ. Μῶν ἐκεῖνο ζητεῖς, 

ἄριστον μὲν ὕδωρ, ὁ δὲ χρυσὸς αἰθόμενον πυρ 
ἅτε διαπρέπει νυχτὶ µεγάνορος ἔξοχα πλούτον. 

ΜΙΚ. Νὺ 
; ο 

Δία τοῦτ 
πι ᾧ ”νλ / 
ενύπνιον ἴδὼν δ Πίνδαρος 

Ὡς δὲ ἤδη μάθηςοἳ οἷόν τ 
πτρυών. τι οι οὐκ οἰκόσιτος ἦν γθὲς, οἴσθα: Εὺ- 

κράτη, γάρ | με ὃ πλούσιος ἐντυγὼν ἐν ἄγορἃ λουσά-- 

μενον ἥχειν ἔχέλευε τὴν ὥραν ἐπὶ τὸ δειπνον. 

8. ΑΛΕΚ. Οἶδα πάνυ τοῦτο ΐ παρ᾽ ὅλην 
τὸν ἡμεέρ ραν» ἄχρι ! μοι βαθείας Ἡ ἴδη ἑσπέρας ἦχες ὕπο- 

ο ρρς τοὺς πέντε χυάµους ἐκείνους χομίζων οὐ 

πάνυ δαψιλὲς τὸ δεῖπνον ἀλεκτρυόνι αθλητῃ ποτε γενο- 

μένῳ καὶ Ὀλύμπια οὐκ αφανῶς ἄγωνισαμένῳ. 

ΜΙΚ. Ἔτιο δὲ δειπνήσας ἐπανηλθον, ἐκάθευδον εὖ- 

θὺς τοὺς χυάκους σοι παραθαλὼν, εἶτά µοι χατὰ τὸν 
τις ὡς ἀληθῶς ὄνει- 

3 ’ ο λ 3 ΔΝ 

αὐτό: ὥσπερ γὰρ τοὐμὸν 

ὕ ταινεῖ τὸ Ἰρυσίον. 

τι ην, ἄχουσον, ῶ σοφώτατε ἆλε- 

πεινήσας 

Ὅμηρον ἀμθροσίην διὰ νύχτα θεῖός 
ρος ἐπιστὰς ... 

ΑΛΕΚ. Τὰ παρὰ τῷ Εὐκράρει πρότερον, ὦ Μί- 
. ο κ] 

χνλλε, διήγησαι καὶ τὸ δεῖπνον οἷον ἐγένετο χαὶ τὰ ἐν 

τῷ συμποσίῳ ἅπαντα" χωλύει γὰρ ο οὐ δει-- δε 
8 

πνεῖν ὥσπερ ὄνειρόν τινα τοῦ δείπνου ἐκείνου ἀναπλάτ: 

ιο. ω « .ῃ ς ορ - .. ῃ ιο] 

τοντα καὶ ἀναμπηρυχώμενον τῇ μνήμη τὰ βε ο μ8 

ΜΙΚ. Ὥμην ἐναμλήσειν χαὶ ταῦτα διηγούµε- 

δὲ σὺ προθυμῇ» καὶ δὴ λέγω. Οὐ. πρότε- 
νλαγόρα, παρὰ πλουσίῳ τινὶ δειπνήσας ἐν 

ἅπαντι αν ίῳ τόγη τινὶ ἀγαθῇ ἐντυγχάνω χθὲ ς τῷ 

Ἐὐχράτει, 

ξεσ 
οσειπὼν αὐτὸν ὥσπερ εἰώθειν 

ε πότην κας ὡς μὴ καταισχύνοιµι αὐτὸν 

ΟΝΕΙΡΟΣ Ἡ ΔΛΕΚΤΡΥΩΝ.Τ -- 9. (Π;, τις - τις) 

οἱ αἰῖα. -ἂἱ 4ε Πο παιτατε. Τα γετο, Ῥγίμαροτα, παπᾶο ᾱ4ε 

πη{αΠοπῖρας ταῖς ΘΧΡΟΠΕΣ2 

αδΙΙ,. Οππα τα, ΝΠΟΥΗΕ, 5οππηῖαγο ἀεςῖοτῖς οἵ ἀοίοιςο- 

τὶς πηθὶ α ραϊρεῦγῖ. ἆαπι Ὑετο Ρος ἀῑοίο, πῖ απάϊαπα 

πίταπα Ῥες εΡήΓηθαᾶς Ροτίας, 4Π Ῥεγ 60ΓΠΕᾶ5 ΠΙΙςςΙΤη ΗΡΙ οὰ- 

νοπογῖΐ 5ΟΠΙΠΊΗΠΗ. 

ΜΙΟ. Ῥου πεπίταΠὰ ἸατάΠα, ΡΥ{Πασογα. 

άΔΙΗ,. Ὑοεταπῃ ΗΟΠΙετΙς 5ο]ας ἰδίας ἆπας τοον!. 

ΜΙΟ. Ὑαἶετε Ί1ρ6 πιβαίογεπα Ώλαπη Ῥοδίαπα, 5οΠΙΠΙΟΓΙΠΗ 

Ἱπιροιαπι. Ῥαπρειοπ]α Γοτία Ἰηςοπηπ]α Ῥετ Ί]]ας εχευηί, 

απα]ία 116, πε(πθ Ίρδα ςαἲῖς ἀηεῖάςα, αἱροίε οσροις Ποπηο, 

νιάεραί. ΑΕ πημῖ ρεΓ αγθας απαξζαπα Ροτίας γεπῖί ἀπ]οῖςεῖ- 

ΤΠ, 4ΠΤΕΙΠΙ δἱ {ρ5ήπα, οἱ απγο τος σπα απάϊσαα, ΠΠΗΤΠΙΠΙ 

σποσι6 56οΙΠα αἴἴεγεῃς απ. 

6ΔΙΙ.. Ὠεξῖπο, Ὠοπο ἡΠάα, αὐΓΙΠΙ Ἰοᾳμῇ. 95ίπο ἀπρίο 

οη/πα ος Ἠ]ίας νοίο Ιςίιά ΕΠ εοπηπίηπα, εἰ {οῖα απτῖ πεία]]α 

ςοπηηίαςςθ πα] γ]ἀετῖς. 

7. ΝΜΠΟ. Μαϊίππα, Ῥγίμασοτα, απγπα σα, πη]έαηι 

απαΠα Ῥηίας Ρ]εἨγΗΠα 1 απο 5ρ]οπάοτε Γα]σεης] Οµ]4 {απάθηα 

Ῥϊπάατιας ἵπ μας Ἰαπάε ἀῑοΙέ5 ἵπ πιοπιοτῖαπη Πε ΤΕΡΟΠΕ; 5ἱ 

ποδί, απυπ] αδί α(παπῃ ἀῑχ[ῖ ορίπιαπη, ἀθῑπᾶς αγάπη αἀνηῖ- 

ταίατ, Ώεπε Ἠ]ε αΙάθπα, ἵπ ρηποῖρίο 5{α[ἴπα Ητῖ τ ρυ]ομεγτῖ- 

ΤΊΠΙΩ ο5ί ϱαΠΠΙΕΟΓΙΠΙ ΟΠΙΠΙΙΠΙ. 

6ΔΙΗ.. Νάπα Πιαά απτῖς, 

Άπια εί Ί]α απάσπα ορίῖπια : απτάΠα αἲ, ατάϊἆα Παπηηα 

γο]α!{ῖ ποσίε Ί1σεῃς., 51Ρει Ἰπε]γία ππαπεγα Ῥ]άΠ ο5ἱ. 

ΜΙΟ. Ῥεγ1ογειη, 1ου ΙρδΠη : Υε]α{ εΠἴπῃ ΠΊΘΙΙΠΗ 51 5οΓηΠΊΗΠι 

ν]άϊςςαί Ῥϊπάστας, σίο Ἰαιάαί απταπα. Τί τετο Ίαπα 5οἷας 

απαῖο [αετῖί, απά1, σα ἀοο[ϊβείπιθ. Ἠστί τηε ἀοπηῖ ΠΟΠ 

οῃαςςε, Πος. Ἐπεταίες επἶπι ἀῑγες ἵη [0Γο πιο 4ΠΠΠ ν]- 

ἀῑςςεί, ἃα Ώαποο γεπῖτο Π1551{ ηογα ἀῑεία α οΡΠΒΠΙ. 

8. ΛΙ. Ῥτοῦε οπιἱάθπῃ πονῖ, απ ἰοίο ἀῑε οσπ]ετίπα, 

ἆοπεο ΠΠ]! 56γο ΥεδρεΓε α[απαπίσπα γίπο ππαδίάις ἀοπππηα 

γοπίθης, απἴπαπα Π]ας {αμας {ογγο5, ε(ΕΠᾶπΙ πο. γα]άε Ίαιι- 

{αμα σα1]ο απῖ αἰλ[εία αποπάαπα Γαθηΐ, πες 5ἶπο [απια οεγίᾶ- 

τοτῖί Ο]γπηρῖα. 

ΜΠΟ. Α οΦῃα 1Μίαγ τοις, ου]εείῖς ΕΠδί Γαβῖς, οαβΙαπι 
φίαβῖπα οοποεςςῖ. Ταπῃ πΙΙΗΙ, αἱ Ἠοπηετις αἲί, 

Νοοίε 5αῦ απιηγοξῖα, ἀῑνίπαπα 5οπιπῖαπη αἄεσςε, 

ας τοτθ ἀῑνΙπΙΠ ... 

ΕΛΙΙ.. Ἠ]α ρηῖας, αυ αριά Ἐποταίεπι αεία 5ιπί, ΜΙ- 

ογ]]α, παντα, δἱ οΦπαπι απα]ῖς Γαορῖί, οἱ οοπνΤνΤῖ ΤαΙΟΠΕΠΗ 

υπίγεισαπι.. Χθσπα ομῖπι απἰοΠαπα Ῥτοβίρεί αποπηῖπης 

ἄεηπο εῶπες, εξ {απαπαπι 5οπιπίαπα αποδᾶαπα Ἠλίας οΠα” 

ε[βησας., οἱ ππεπιογῖα οἵρος απαςὶ τηπηϊπαμάο τεἰταςίε5. 

9, ΜΙΟ. Ραίαβαπα ππο]αςίαπι ΗΡΙ πα θαίαγπι, 5ἳ Π]α ε[ἴαπη 

επαγτατοπα: σπαπᾶο απίεπα οί {α τίς, οσος ἀῑεο. Ναπαπαπα 

απίε παπα ἀῑεπι, Ῥγί]μασοτα, απππῃ ἴοία γῖία ππθα αριιᾶ ἀῑνῖ- 

{οπι οΦΠᾶςΣΕΠΙ, Ώοπα ααάαπη Γοτέπα Πετὶ ΙΠπο]άο ἵπ. Ἐπογᾶ- 

ἴ. Αίηπε εσο απππα Ἠ]απι, πἲ 5οἶεδαπι, α[αίαξσεπα ἀοπιί- 

παπα, αίματα, πε ριάουῖ 1ρςῖ 655επῃ ἂδδθείαίος ἀείηίο ρα]- 



(1, ττο - 718) 

ἐν τριθακῷ τῷ τρίέωνι συμπαρομαρτῶν, ὃ δὲ, Μί- 
χυλλε, φησὶ, θυγατρὸς τήµερον ἐστι Ἰενέθλια καὶ 
παρεχάλεσα τῶν φίλων µάλα πολλούς: ἐπεὶ δέ τινά 

φασιν αὐτῶν μαλαχῶς ἕ και οὐχ ο οἷόν τε εἶναι ἔυνδει- 
πνεῖν μεθ’ ἡμῶν, σὺ ἀντ᾽ ἐκείνου Ίκε λουσάµενος, ἢ ἣν 
μὴ ὅ 1: χληθεὶς αὖθις εἴπῃ ἄφίξεσθαι, ὡς νῦν γε ἀμφί- 

θολός ἐστι. Τοῦτο ἀκούσας ἐγὼ προσχυνήσας ἀπήεν 
εὐχόμενος ἅπασι θεοῖς ἠπίαλόν τινα ἢ πλευρῖτιν Ἶ 
ποδάγραν ἐπιπέμψαι τῷ μαλακιζομένῳ ἐκείνῳ, οὗ 
ἔφεδρος ἐγὼ καὶ ἀντίδειπνος καὶ διάδοχος ἐκεκλήμην" 
καὶ τὸ ἄχρι τοῦ λουτροῦ αἰδνα µέγιστον ἐτιθέμην, συν- 
εχὲς ἐπισκοπῶν ὁποσάπουν τὸ στοιχεῖον εἴη καὶ πη-- 

γίκα ἤδη λελοῦσθαι δέοι. ἸΚάπειδή ποτε ὃ χαιρὸς 
ἀφίχετο, πρὸς τάχος ἐμαυτὸν ἀπορρύψας ἄπειμι χο- 

σµίως µάλα ἐσχηματισμένος, ἀναστρέψας τὸ τριθώ- 
νιον ὥς ἐπὶ τοῦ καθαρωτέρου γένοιτο ἡ ἀναθολή. 

10. ἹΚαταλαμθάνω τε πρὸς ταῖς θύραις ἄλλους τε 

πολλοὺς καὶ δὴ κἀχκεῖνον φοράδην ὑπὸ τεττάρων χεχο- 

µισμένον, ᾧ µε ὑποδειπνεῖϊν ἔδει, τὸν νοσεῖν λεγόμενον, 

χαὶ ἐδήλου δὲ πογήρως ἔχων: ὑπέστενε γοῦν καὶ ὑπέ- 

ὄηττε χαὶ ἐχρέμπτετο μόγιόν τι χαὶ δυσπρόσοδον, 
ὠχρὸς ὅλος ὢν καὶ διῳδηκὼς ἀμφὶ τὰ ἑξήκοντα ἔτη 
σχεδόν" ἐλέγετο δὲ Φιλόσοφός. τις εἶναι τῶν πρὸς τὰ 

μειράκια Φλυαρούντων. Ὁ γοῦν πώγων μάλα τραγικὸς 
ἣν ἐς ὑπερθολὴν κουριῶν, Μαἱ αἰτιωμένου γε Ἄρχι- 

Θίου τοῦ ατροῦ, διότι οὕτως ἔχων ἀφίκετο, Τὰ καθή-- 
η ἔφη, οὐ πα προδιδόναι καὶ ταῦτα Φιλόσοφον 

ἄνδρα, κἂν μυρίαι νόσοι ἐμποδὼν ἵστῶνται: ἡγήσεται 
Ἱὰρ Εὐκράτης ὑπερεωρᾶσθαι πρὸς ἡμῶν. Οὐ μὲν οὖν, 

εἶπον ἐγὼ, ἀλλ᾽ ἐπαινέσεταί σε, ἣν οἴχοι παρὰ σαυτῷ 
μᾶλλον ἀποθανειν ἐθε έλης Ἡ ηπερ ἐν τῷ συμποσίῳ συνα- 

γαχρε ος τὴν ψυχὴν μετὰ τοῦ φλέγ ἵματος. 
Ἐκεῖνος μὲν οὖν ὑπὸ μεγαλοφροσύνης οὐ προσεποιεῖτο 
ἀκηκοέναι τοῦ σκώμµατος' ου δὲ μετὰ μικρὸν 
Ἐὐχράτης λε λουμένος χαὶ Ἰδὼν τὸν Θεσμόπολιν ---- 

τοῦτο γὰρ ὁ Φιλόσοφος ἐχαλεῖτο ---- Διδάσκαλε, φησὶν, 

εὖ μὲν ἐποίησας αὐτὸς ἥχων παρ' ἡμᾶς, οὐ μεῖον δ᾽ ἄν 
τι ἐγένετο, χαὶ ἀπόντι γὰρ ἅπαντα ἑξῆς ἀπέσταλτο 
ἄν' καὶ ἅμα λέγων ἐ ἐσπει χειραγωγῶν τὸν Θεσμόπολιν 

ια χαὶ τοῖς οϊκέταις. 
Εγὸ μὲν οὖν ἀπιέναι παρεσκευαζόμην, ὁ δὲ 

ΜΑΝ χαὶ ἐπὶ πολὺ ἐνδοιάσας, ἐπεί µε πάνυ 
σχυθρωπὸν εἰδε »Ηάριθε, ἔφη, καὶ σὺ, ὢ Μύωλλε, καὶ 

συνδείπνει μεθ ἡμῶν: τὸν υἱὸν γὰρ ἐγὼ χελεύσω ἐν τῇ 
γυναικωνίτιδι μετὰ τῆς μητρὸς ἔστιᾶσθαι, ὡς σὺ γώ- 
ῥραν ἔχοι. σήειν οὖν µάτην λύκος χανὼν παρὰ 

μικρὸν, αἰσχυγόμενος ὅτι ἐδόχουν ἐξεληλακέναι τοῦ 
συμποσίου τὸ παιδίον τοῦ Βκράτου:. Κάπειδὴ χα-- 

οί ταθαι χαιρὸς ἦν, πρῶτον μὲν ἀράμρνοι, ἀνέ έθεσαν 

τὸν Θεσμόπολιν οὐκ ἀπραγμόνως μὰ Δία πέντε οἶμαι 

γεανίσχοι εὖμεγεθεις ὑπαυχένια περιθύσαντες αὐτῷ 
μη ὡς διαμένοι ἐν τῷ σχήματι καὶ ἐπὶ πολὺ 
καρτερεῖν δύναιτο. Εῖτα μ.ηδενὸς ἀνεχομένου πλησίον 
χατακεῖσθαι αὐτοῦ ἐμὲ ὑποκατακλίνουσι φέροντες, ὧς' 

ΧΙΗΥ. 5ΟΜΝΙΕΌΜ 5ευ αΑΤΙΌΣ. 10:11. 405 

Ἰο]ο Ἱπάαίης. Αί Πα, ΜΠΕΥΙΙο, Ἱπαπῖέ, παία]έῖας Ἰοβίο 

ΛΙ ππες) θρυ]α5 εο]εβτο, οἱ γοσανῖ αΠΙΙΟΟΓΗΠΙ ῥ]ΗήΠιος : 

απαπᾶο απίοπα αἶππί «ποπάαπη 1ΠογάΠα, ΠΙΟΓΡΟ ΠπρθάΠαπη, 

ἨΘΠ Ῥο556 ϱΦΠαΓθ ποβίξοαπα, ἴπ ρτο 11ο γεπῖ α Ῥαϊποο, ηἰςί 

1ρ56 απὶ νοσαίας οδί 5ο ποπίπτπα τοηυποῖθί : πατη ας 

απ]άσπα ἀπδίας οδί. Πῖς οσο αμα1ς, ἵΠοπιο αἀοταίο, ἀἱς- 

οσ»θί γοία [αοἴες οπηπίρας ἀῑῑ5, αἱ [ομηομ]οδπα ἨοΓΓΟΓΟΙΗ, 

απί ρ]ουή Μη, ααί Ροάαρταπη ΠΠ αρσνοίο ἱπηηϊίίογοηί, οιῖ 

5ηΏ56550Γ 6µο 6ἱ επ γ]οατῖας αἴᾳιθ 5Ι60656ΟΓ γοσσίας 

ογα1. Αἰαιθ {επαρι5 Π]πά π5ααο αἆ Ῥαϊποιπα Φίαίοπι ονςα 

αβίναραγ Ἰοηαίςκίππαπα, 5ρΙ5ίπιθ γοβρίἰοῖεῃς απιοί ΡεᾶΙπα 

υπαβγὰ 5οἰαΠῖ ε55οί, οἱ (ααπάο ἀεπίαπε πε ΙοίΠΙΗ 6556 οΡοΥ- 

{οτοί. Ἐί απαπα {απάεπα γοηῖςςεί ἵεππριις, οθ]εγίίο ἀθίογείς, 

τη] «ογάἴριις αΏεο., ἵπ ἀθοθηίθπα ππαχίπια ΠαβΙαΠΙ οΟΠΙΡΟΣΙ- 

{ᾳ5, 6ΟΠΥΕΙΞΟ Ρα]ΠοΙο, α{ Ῥηγίου ραῖ5 οχίτα οΏγογςᾶ 6556{. 

10. Ας ἀερτεμεπάο αἆ ]απασπι ασ αἷῑος5 πππ]ίος, σπα 

Π]απα ἆποσποθ, α απα[ίαος Ποπηϊπίρα5 ἵπ ]θοίῖσα βοδἰαίαπα , ο] 

οµο 505 πίης οοηγῖνα ο55α ἀεβεβαπα, ἴλαπα ααὶ ὠστοίατα 

ἀἰεσραίατς οἱ πιαπ][οςίαπα ογαί απ πηα]α Παμογος 5αρ]πάα 

οπίπὰ ησοιηϊδοσμαί, αἱ {αςδίεῦαί οχ. ἴπιῖς τοσρδδίρις, ία αἱ 

Ῥνορο ἵρδαπα αοθοᾷετα ΠΠΕΙΠΕΓΕΣ, Ρα]Ιάας5 ἰοΐας αἴᾳια {- 

ππάα5, 5εχασεπανίας ογοίον : ἀϊσεραίαν Ὑθγο ΡΗΙ]οδορ]ιιι5 

60556 46 60 66Π6ΓΟ;, απἱ σαττῖτο 5οἶεπί αριιά. αἀο]ο5ορη/μ]ος. 

Ῥατρα οστίο οἱ ρίαπο οαρτῖπα ογαξ, 5αρία ΠΙΟΔΠΠΙ 1οΠ50- 

τοπι Ιηνίίαης. Αίμα αεοαδαπία Π]απι Ατοηιριο Ἠπθάίσο, 

αποά Ἱία 5ο Ἠαροης γοπίτεί, ΟΠΠοίαπα, Ιπαπῖέ, ποπ ἀοσοί 

4οδοιοιο, ΥΙταη Ῥγα5θγΗπα ΡΙΙΙο5οΡΗΙΙΠΙ, 5ἳ γα] 5οχοσπ!ῖ 

πιοιΡ] ορβϊςίαπ{ :. οοπ{ΘΠΊ{ΠΠΙ θΠΙΠ1 56 α ποβῖς ραίανεί Έι- 

εταίθ».. Οµπἵπ, ἀἱοθβαπῃ οσο, Ιαπάαβίί ία, 5ἱ ἀοπαὶ αριά {ο 

Ροΐία5 ππαγί γε]ῖς, απαπῃ ἵῃ οοπγἰνΊο ἵρδαπα ΟΠ ρἰ 1 ἵα απ]- 

ΠΙάΠΗ θχίηςείοης. ἨΙε απἰάεπι Ῥγα πιαρη[αάἶπο απϊηϊ 5ε 

ἄπάϊςο ἀῑοίαπι ἀἱβείπιπ]αραί.  Αάοςί Υοτο Ραπ]]ο Ῥοδί Ίο- 

{15 Εποταίες ας γ]άσης ΤΠεςπιορο]ῖπ. (Που οπίπα γοσαβαίι 

ο ρ]ή]ο5ορ]ναδ), Ῥεπο {ία απ{άεπα, Ιπαπ]έ, [οοῖς, πηθαίδίεν, 

αᾱ ΠΟΣ 4 1πΠα γεηϊςίί : 5ος πμ] ἆαπιπὶ [αοίαγας οΓα5, ΠΣΠΗ αἩ- 

56Π/{1 ο[απα οπηπία ἀθίηποορς πηϊδδιγιΙς θΥαΠ : οἱ ΟΠΠ1 Πὶς γου- 

Ρἱ5 Ιπίγαί πιαπιις Π]Ι ΡγαΏεης 5ογγ!ς5 ΙΠΣΙρον Ἰηπίχο, 

1. Ερο Ιβίι αρῖτο ραταβαπα, 411Π11ρ5ο 6ΟΠΥΟΤΘΙ5 ας 

πάπα ἀμΡ]ίαης, απαπἆο γα]ία π]ο γα]άο ἀθ]οσίο γ{άΙξ, Λο- 

ορᾷα, Ἰπαπ]έ, {α είαπα, ΜΙΟΥΊΙΕ, οἵ εαΠα ποβίδομπα : βυπι 

οππα Π19εΡο ἵπ σγπαεοπ{]άρ ερα]ατὶ οΙΠ ππαίτα, αἱ Ίου ῦΠα 

{α Ἠαῦοας. Ππίνο Ιδίίατ 6ο, ἰαπίππι ποῃ Γαδίτα Ἠίαης Ἱαριας, 

ογΏθεσσης αποά εοπνἰνῖο αχρι]55ο γἰάεγοτ ΠΙοίααπι Ἐτ- 

οαἵς.  Ε{ αααπῃ αοοαπιρεπάϊ Ίαπ1 {επηρις 65δεί, ΡΓίΠΙο 5α0- 

Ιαΐαπ αΡροξπθτο Τ[ιδ5ιποροΙΙπ ποπ. 5ἵπε Ίαμοτο φπίπαπε, 

Ραίο,, 1άγεπες Ῥοπθ π]αση{, οριγἰολ]θα5 Πάπα Γα]οϊθηίες 1 - 

ἀϊππα, πἱ 1η 6ο δἷία πιαποτεί αο ἆπτατο α[ᾳπαπιάϊα Ῥοδδεί. 

Ῥοίπάο αποά ΠΕΠΊΟ ρτορο Ἰ]απα αοσπ]Ὦετα θι5]ποτοί, π]α 

εο ἀείναάαπί, αἱ εαάσπα Πιθηδα πίετειγ. Ἠίπο Ιβάν 



ΧΙΙΥ. 

ὁμοτράπεζοι εἴημεν. Τούντεῦθεν ἐδε 

θαγόρα, πολύοψόν τι χαὶ ποιχίλον ὃ ας 

πολλοῦ καὶ ἀργύρου" καὶ ἐκπώματα ἣν χρυσᾶ χαὶ διά- 

χονοι ὥραῖοι καὶ μουσουργοὶ καὶ γελωτοποιοὶ μεταξὺ» 

χαὶ ὅλως ᾗ δίστη τις ἦν ἡ διατριθὴ, πλὴν ἀλλ᾽ ἕν με 

ἐλύπει, οὗ μετρίως ὁ Θεσμόπολις νοχλῶν χαὶ ἀρετήν 

τινα πρός | µε διεξιὼν καὶ διδάσκων ὡς αἳ δύο ἀποφά-- 

σεις µίαν χατάφασιν ἀποτελοῦσι καὶ ὥς εἰ ἡμέρα ἐ ἐστὶ, 

νὺξ οὐκ. ἔστιν, ἐνίοτε δὲ καὶ Χέρατα ἔφασχεν εἰναί μοι. 

Τοιαῦτα πολλὰ οὐδὲν δεομένῳ προσφιλοσοφῶν. συνεῖρε 

χαὶ ὑπετέμνετο τὴν εὐφροσύνην οὐκ εῶν ἀκούειν τῶν 

χιθαριζόντων Ἡ ἀδόντων. Τοιοῦτο μέν σοι, ὢ ἄλε- 

χτρνὼν, τὸ δεῖπνον. 

ΑΛΕΚ. Οὐχ ἤδιστον, ῶ Μίκνλλε, 

ἐπεὶ ο ῷ τῷ λήρῳ ἐκείνῳ χέ ἔροντι. 

ο ΜΙΝ. Ἄχουε δὲ ἤδη καὶ τὸ ἐνύπνιον" ὤμην 
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πνοῦμεν, ὦ Πν- 

ον ἐπὶ χρυσοῦ 

ω- 
2 

.Ν /' 

καὶ μάλιστα 

ον τὸν Εὐκράτην αὐτὸν ἄπαιδα ὄντα οὐκ οἵδ' ὅπως 
Β 
α ποθνήσχειν, εἶτα προσκαλέσαντά με χαὶ διαθήκας 

θέμενον, ἐ ἐν αἷς ὁ Χληρονόμος Ἡ ην ἁπάντων ἐγὼ, μικρὸν 

ἐπισχόντα ἀποθανεῖν' ἐμαυτὸν δὲ παρελθόντα ἐς τὴν 

οὐσίαν τὸ μὲν χρυσίον χαὶ τὸ ἀργύριον ἐξαντλεῖν σκαά- 

φαις τισὶ µεγάλαις ἀέναόν τε καὶ πολὺ ἐπιρρέον, τὰ δ᾽ 

ἄλλα, τὴν ἐσθητα χαὶ τραπέ ζας καὶ 

διακόνους» πάντα ἐμὰ ὡς τὸ εἰκὸς εἶναι. Εἶτα ἐξήλαυ- 

νον ἐπὶ λευχοῦ ζεύγους, ἐ ἐξυπτιάζων, περίόλεπτος 

ἅπασι τοῖς ὁρῶσι καὶ ἐπίφθονος. Καὶ ας πολλοι 

χαὶ προΐππενον χαὶ εἴποντο πλείους.. ᾿Εγὼ δὲ τὴν 

ἐσθῆτα τὴν ἐχείνου ἔχων καὶ δακτυλίους βαρεῖς ὅσον 

ἐκκαίδεχα ἐξημμένος τῶν δακτύλων ἐκέλευον ἑστίασίν 

τινα “λαμπρὰν οτροιομα ἐς ὑπ. τοδοχἣν τῶν φίλων; 

οἳ δὲ ὡς ἐν ὀνείρῳ εἰκὸς ἤδη παρῆσαν χαὶ τὸ δεῖπνον 

ἄρτι ἐσε χομίζετο χαὶ ὃ πότος συνεκροτεῖτο. Ἐν τούτῳ 

ὄντα µε χαι φιλοτησίας προπίνοντα ἐν χρυσαῖς θιάλαις 

ἑκάστῳ τῶν παρόντων ἤδη τοῦ πλακοῦντος ἐσκομιζο- 

μένου ἀναθοήσας ἀχαίρως συνετάραξας μὲν ἡμιν τὸ 

συµπόσιον, ἀνέτρεψας δὲ τὰς τραπέζας ς, τὸν δὲ στ ρο 

ἐκεῖνον διασκεδάσας ὑπηνέμιον φέρεσθαι παρεσχεύασας. 

Ἂρά σοι ἁλόγως ἀγανακτῆσαι χατὰ σοῦ δοκῶ; τριέσπε- 

κ. 

ἐκπώματα χαὶ 

] 

ρον ἂν ἠδέως ἔτι εἴδον τὸν ὄνειρόν µοι Ὑενόμενον. 

19. ΑΛΕΚ. Οὕτω Φιλόχρυσος εἴ καὶ φιλόπ πλουτ τοςν 

ὦ Μίκυλλε., καὶ µόνον τοῦτο ἐξ ἅπαντος θαυμάζεις χαὶ 

ΥΠ εὔδαιμον εἶναι πολὺ κεκτῆσθαι χρυσίον; 

ΜΙΝ. ος ἐγὼ μόνος, ὢ Πυθαγόρα, τοῦτο, ἀλλὰ 

χαὶ σὺ αὐτὸς, ὁπότε πὔροε. Ἴσθα, χρυσὸν καὶ ἄρ- 

γυρον τῶν βοστρύχων ἐξημμένος Ίεις πολεμήσων τοῖς 
Ἀγαιοῖς καὶ ἐν τῷ πολέμῳ,. ἔνθα ΞιΦηρΡΟ ΕΝ μᾶλλον 
Ἶ χρυσοφορεῖν ἄμεινον ην: σὺ δὲ καὶ τότε ἠξίους χρυσῷ 
ἀναδεδεμένος τοὺς πλοχάμους διαγωνίζεσθαι. Ναί 

µοι δοχεῖ ὃ "Ὅμηρος διὰ τοῦτο Χαρίτεσσιν ὁμοίας εἷ- 

πεῖν σου τὰς αόμας, ὅτι «χρυσῷ τε καὶ ἀργύρῳ ἐσφή- 

Χωντο.» Μαχκρῷ γὰρ ἀμείνους δηλαδὴ καὶ ἐρασμιώτεραι 
ἐφαίνοντο συναναπεπλεγµέναι τῷ χρυσίῳ χαὶ συναπο- 

λάμπουσαι μετ αὐτοῦ. Καίτοι τὰ μὲν σὰ, ῶ χρυσο- 

χόμη, μέτρια, εἰ Πάνθου υἱὸς ὢν ἐτίμας τὸ πι σ δὅ 

ΟΝΕΙΡΟΣ Ἡπ ΑΛΕΚΤΡΥΩΝ. 12: 18. 1Η, 119 - 721) 

οσηανίπηας, Ῥγίλαροτα, πια]! οἳϱῖ οπαπη οἱ ναγίαπη ἵῃ απγο 

πιυ]ίο αἴαπο αιπεπίο. Ἐϊ Ρουμ] εταηί απχρα, οἱ πηηὶςεῖ 

{οπηοδίς εἰ υπιρ]οπίαοί αἀεταπί, εἰ παΙομ]ατ]ϊ : αἴσπε ἵπ ρῖ- 

ΥΕΙΞΗΠΙ, 5ααγ]ςκίππο {επιρας ἱταάισεβαίαςς ης αποᾶ πι 

πια]ο πῃο Παῦεβαί , πεπηρε πο πιθάἰοσΠ{θς πποἰεδίπα «ο ρτς;- 

Ῥομς5 ΤΠΕΞΠΙΟΡΟΙΙ5, ααῖ απαπάαπη πηῖ γγέπίεπι παττατεί,, 

ἀοοθγείααε ποσα [Ιοπίρας ἀπαβιας ππαπῃ ο[ῆοί α[Πγπια[Ιοπειη 

αἱ, 5ἱ ἀῑες ςἵ, ποσίΘΠῃ ΠΟΠ 6556; ΠΟΠΠΙΠάΠΑΠΗ αἀθο οοτηᾶ 

ἀϊοσθαί Π1ε Ἠαβοτο. Τα]ῖα πηπ]ία, Ῥλοδορηίαπα πηηή ποπ 

Ῥείοπ, Ἱπιρεγίῖεῃς, οοπΙπιαίο 5εΓΠΊοπε Ῥ]αϊεταβαί, Ιπίει- 

Ῥεϊαραίαπε Ἠατίαίεπα, απϊ ποπ ραϊετείατ οἴματαπα Ῥυ]- 

5απ{ΐρις σαποπ/μιδγο αἰίομάθτο. Ἠαβες, ραϊ1α, οΦΠαπη. 

ΕΛΙΤ. Νο ΙαουπάΙδείπηαπα, ΜΙΟΥΊ]Ε, ππαχίπαε ϱ1Π 505. 

(ε αἲ ἀθ]ίταπι Παπι 5εποπα ἀεία]ενῖῖ, 

1. ΜΙΟ. ὅαπι αιάϊ εἰἶαπι 5οππίππη. Ὑάεραϊαγ πο ηῖ 

1ρ56 Ἐπσταίες, οτῬΗ5 πεδοῖο (ποπιοᾶο, πποτραπάας αἆγο- 

στο Π16, εἰ {εΣίαπιθηίο οοπαἴίο, «πο Ἠθγες εχ ἃ55ο 5οΠρίης 

οΓΠ1 60, ΡαΙΙΙΟ Ῥο5ί πιοτὶ; ΠΠ Ὑετο α[ία Πεγεδαίο 

αυγύπῃ απἰάεπα εἰ αισεπίαπα 5οαρ]ῖς απἰρηςάαπη πιασηϊς Ἠαι]- 

116, ΡεΓρείιο οἱ οορίο5θ αῇ]αθης : Γεῖαια απ{θοηα, γεδίεπη, 

Ώ]θῃΣα5., Ροσμ]α, πη]ηϊςίτο5, Ππεα ο556 ΠΙΠΙγΙΠα οπηπῖα. ΤάΠὰ 

α)Ρῖ5 εγεµεβατ Εἱαῖς, 5αρίπις, οοηδρἰοεπάα5 οηπίρης, αηῖ 

πιο πιάετεηί, 6ἱ Ἱητίάεμάας. Ας Ῥγοουττοραη! πα, οί 

οἶτοα ππε οηαραπί, ρίατες αιίθια 5εαπεραπίατ. Έβρο αἲἰ- 

ἴοπι γοςίεπη Ἠαβεῃς Πας οἱ απα]ο5 τατες, οἴτοῖίετ 5εᾷε- 

οἴπι αρίος ἀῑξῖεῖς, Παῦεβαπι εοπνἰγίαπα αποἀἅαπα ερ]επάϊάνπα 

ρατατῖ αἆ εχοἰρῖεπᾶος απηϊσο5. Πί γετο, αἱ ἵπ 5οπηΠΙΟ 

5οἩίαπα ε5ί θε, Ία αἀθταπί: αο οΦπα Ίαπα ἱπίογεραίας, 

Ίαπι Ἰηςίαπταβαίασ Ροΐαίίο.. Τα Ἠου 6/41, δἱ απα]οϊ]α: Ῥο- 

ου]απῃ ἵπ απγεῖς ΡΗΙα]ϊ5 Ργορίπαῦα πα Ῥγαδεηΐαπα π]ουίσιο, 

εἰ Ραεεπία Ίαῦ Ιπ[ογεραίαν, α παπα ἴα Ἰπίαπιρεςίίτο οπηία 

Ῥειίατραςε πορῖς οοπγ]νίαπα, Ππεηςᾶς εγεγς, ἁῑνίτας 

Ί]ας. ἀἱδείραςιϊ αἱ. αἱ Ἰαάἱργίαπα τοπίϊς γο]ατοπί ο[[οςῖςί. 

Ναπισ]ά εἶπο ταίῖοπο Ππάίρπαιϊ ΕΡΙ γ]άρος2 απ πρας ρος- 

Ροίαῖς ποοίίρις αδίαη5 πηῖ ςοππιίαπα Π]αά Ἰάῦθης γἰάῖςδοπι, 

19. ΕΛΙΤ. Αἀεοπθ απιαη5 ε5 αυτί αἴᾳπε ἁπγπατυπα, 

ΜΙΟΥΙΙε, εἰ Ίου 5ο εχ οπιπῖρα5 αἀπηϊτατίς οἱ Ὠδαίαπα 6556 

Ῥαίας, πιπ]έαπι Ρο5δίάετε αΓΙΤΗ 2 

ΜΙΟ. Νο 6µο 5ο]ας, Ργ{μαροτα, Ίου Γασῖο, 5ο ἴα οἵαπαι 

Ἰρδ6, παπα ΕΙΡΠΟΙΡΗς 655ε5, αππῃ αἴππε αγβεπίαπη ἄεθ 

οἰποηηϊς 5αδρεηςυπῃ 6εγεης ἵπ ΡΙβηᾶπα οοπίτα Αεμίγος 

οχίρας, ΤΠ Ώδ]]ο, Ἱπαιαπῃ, αβί Γεγγάτη σεδίαγε (1 απη απγΟΠΙ 

Ῥτοδίαραί : ία τετο {ππο εῖαπα γο]εῦας τονΊποίο5 αΗγο οἵῃ» 

ΟΠΠΟ5. Ἰαβεης 5αρῖτο ροτῖοπ]α. Εἰ τιάείατ πι μῖ οὗ τὰ 

1ρδυπὴ. θἰπη]ο5 (γαΠ5 γοαδςο οοπια5 {πας Ηοππετας, αποᾶ 

« ΔΓΒΕΠΙΟ οοηδἰτηρεβαπίατ οἱ απο. » Ίοηρε Πἰπαίταπα ῥγο- 

είαηιίογες γάἀεραπίατ εἰ απηαρΊοτες, Ἱπιρ]εχα απγο εί ουπα 

1ο οο]ησεπίο5.  Αἰαιί πα Ίο, απΓΙΟΟΠΊΘ, ππεάἸοςτίᾶ. 

5υηί, 5ἳ, Ῥαπί{Ώί απῖ οἳς β]Τα5, πιασηί Γασἰερας απγαπα : γεγτα. 

ο τα μμ 



(1, 755 - 725) 

εὲ ὁ πατὴρ ἁπάντων ἀνδρῶν καὶ θεῶν, ὁ Κρόνου χαὶ 

σέ, ὁπότε Ἠράσθη τῆς Ἀργολικῆς ἐ ἐκείνης μείραχος» 

οὐκ ἔχων ἐς ὅ τι ἐρασμιώτερον αὑτὸν μεταθάλοι, οὐδὲ 
ὅπως ἂν «διαφθείρειε τοῦ Ἀκρισίου τὴν φρουράν ---- 

ἀχούεις δήπου ὡς χρυσίον ἐγένετο χαὶ ῥυεὶς διὰ τοῦ 

τέγους συνῆν τῇ ἀγαπωμένη. Ὥστε τί ἄν σοι τὸ ἐπὶ 
τούτῳ ἔτι λέγοιμε, ὅσας μὲν χρείας παρέ χέται ὁ Χρυ- 
αὸς, ὥς δὲ οἵς ἂν παρῇ, καλούς τε αὐτοὺς χαὶ σοφοὺς 
καὶ ἰσχυροὺς ἀπεργάζεται τιμὴν καὶ δόξαν προσάπτων 
καὶ ἐξ ἀφανῶν καὶ ἀδόξων ἐνίοτε περιθλέπτους καὶ 

ἀοιδίμους ἐν βραγεῖ τίθησι; 

14. Τὸν γείτονα γοῦν µοι τὸν ὁμότεχνον οἴσθα τὸν 
Σίμωνα, οὐ πρὸ πολλοῦ δειπνήσαντα παρ᾽ ἐμοὶ, ὅτε 
τὸ ἔτνος ἥψησα τοῖς ἸΚρονίοις δύο τεµάχη τοῦ ἀλλᾶν- 
τος ἐμθαλών. 

ΑΛΕΙΚ. Οἶδα τὸν σιμὸν τὸν βραχὺν, ὃς τὸ αερα. 

μεοῦν τρύβλιον ὑφελόμενος ᾧ ῴχετο ὑπὸ ὁ μάλην ἔ ἐχωΝ μετὰ 

τὸ δεῖπνον, ὃ µόνον ἡμῖν ὑπῆρχεν" εἶδον γὰρ αὐτὸς, ὦ 

Μύωλλε. 

ΜΙΚ. Οὐχοῦν ἐκεῖνος αὐτὸ χλέψας εἶτα ἐπωμόσατο 

θεοὺς τοσούτους; Ἀλλὰ τί οὐκ ἐθόας καὶ ἐμήνυες τότε, 

ῶ ἀλεκτρυὼν, ληϊζομένους ἡμᾶς ὁ ὁρῶνς, 

ΑΛΕΚ. Ἐκόκκυζον, μόνον ὃ τότε δυνατὸν ἦν. Τί 

δ) οὖν ὁ Σίμων; ἑῴχεις Ὑάρ τι περὶ αὐτοῦ ἐρεῖν. 
ΜΙΚ. Ἀνεψὺς ἦν αὐτῷ πλούσιος ἐς ὑπερθολὴν, 

Δριμύλος τοὔνομα. Οὗτος ζῶν μὲν οὐδὲ ὀθολὸν ἔδωχε 
τῷ Σίμωνι πῶς γὰρ, ὃς οὐδὲ αὐτὸς ἥπτετο τῶν χρη- 
µάτων; ἐπεὶ δὲ ἀπέθανε πρῴην, ἅπαντα ἐχεῖνα κατὰ 

τοὺς νόµους Σίέμωνός ἐστι, χαὶ νῦν ἐχεῖνος ὃ τὰ ῥάχια 

τὰ πιναρὰ, ὅ τὸ τρύόλιον περιλείχων ἄσμενος ἐξελαύνει 
ἁλουργῃ καὶ ὑσγινοθαφῃ ἀμπεχόμενος, οἰκέτας καὶ 

ζεύγη καὶ χρυσᾶ ἐκπώματα χαὶ ἐλεφαντόποδας τραπέ- 
ζας ἔχων, ὑφ) ἁπάντων προσκυνούμενος οὐδὲ προσέλέ- 
πων ἔτι ἡμᾶς. ἔναγχος χοῦν ἐγὼ μὲν ἰδὼν προσιόντα, 
Χαῖρε, ἔφην, ὦ Σίμων" ὁ δὲ ἀγανακτήσας, Ηίπατε, ἔφη, 

τῷ πτωχῷ τούτῳ μὴ κατασμικρύνειν µου τοὔνομα: οὐ 
γὰρ Σίμων, ἀλλὰ Σιμωνίδης ὀνομάζομαι. Τὸ δὲ µέ- 
γιστον ἤδη καὶ ἐρῶσιν αὐτοῦ αἵ γυναῖχες, ὁ δὲ θρύπτε- 

ται πρὸς αὐτὰς καὶ ὑπερορᾶ καὶ τὰς μὲν προσίεται χαὶ 

ἴλεώς ἐστιν, αἱ δὲ ἀπειλοῦσιν ἀναρτήσειν ἑαυτὰς ἀμε-- 

λούμεναι. Ορᾶς ὅσων ἀγαθῶν ὁ χρυσὸς αἴτιος, εἴ γε 

καὶ μεταποιεῖ τοὺς ἀμόρφους χαὶ ἐρασμίους ἀπεργάζε- 

ται ὥσπερ ὅ ποιητικὸς ἐχεῖνος χεστός. Ἀχούεις δὲ χαὶ 

πῶν ποιητῶν λεγόντων: 

ὪὮ χρυσὲ, δεξίωµα κάλλιστον, 

Χρυσὸς γάρ ἐστιν ὃς βροτῶν ἔχει κράτη. 

Ἀλλὰ τί μεταξὺ ἐγέλασας, ῶ ἀλεκτρυών; α 

15. ΑΛΕΚ. “Οτι ὑπ᾽ ἀγνοίας, ὦ Μίκυλλε, καὶ σὺ 
τα ὅμοια τοῖς πολλοϊς ἐξηπάτησαι περὶ τῶν αν οἳ 

δὲ εὖ ἴσθι πολὺ ὁ ὑμῶν ἁθλιώτερον τὸν βίον βιοῦσι' λέ- 
γὲ δέ σοι καὶ πένης καὶ πλούσιος πολλάχις γενόμενος 

1ΗΟΙΑΝΝ. 1. 

ΧΗΝΥ. ΡΟΜΝΙΟΜ 5ευ αΑΔΙΙ1ΙΠ58. 14 15. 407 

Ἡ]ε ἀεθπι ραίθι αίφπε Ἱοπιίπαϊα, βαἑαρηί οἱ Πίος βΙίας, 

απαπάο Ατροίος Πλας ρπο]]ῶ απποτο οαρίας. οί, απ απη. Πῖ- 

λ] Παβογαί απιαρί]]α5 ἵπ φποᾶ 5ο ηπα{ανοί, ποσο Αοπίςί οι- 

5ιοάἵαπι 4πποπποάο οΟΓΓΗΠΗΡΟΤΕΙ ---- |απη απαἰκεί νἱάο]ῖσοί πί 

ΗΓΙΠΙ [ασέας ἸΠαρδησαιθ Ῥος {ορα]ας ΟΠ απιαδία ἳέ σ0Ἡ- 

Ῥνθ5δη5. Οπἷά 6Γ5ο Ροςἱ 1]]ιιά ΙΡ] ἀἰσατι απρ]{άς αιιοί αΓάΠη 

α{ηΠαίες Ρνῶ5ί6ί, απαΠα Ἠ]ο5., απἷρις αάδιί, οἱ ρπ]ομτος οἱ 

φαρίοπίος αἱ {ουίο5 νοάᾶαί, ΠοποΓο 1ροῖς εοπο]]αίο οἱ σἱογῖα 5 

4παἴπααο εχ. οὐοινῖς ΙσποβΙραδαο Ιπίοτά πα. οοπερίσιος 

Ῥνογί τεδαί ας οο]εῦιος2 

14. Οενία νἱοίπαπα ππονη, αγβοΙῖ πηθῖ Ποπηίηθπα, ΠοδΙΙ, 

ΒΙΠΊΟΠΕΠΗ, αῖ ΠΟΠ. Πα ἆἷα οδί (παπα ΠπεοΙΠ οωπαν{!, απσπι 

δα{απα]ίριας οοᾳπεΓεΠ ον Γαοἰῖς Ἱερυπαϊπίρης ρα]ομ]απι, 

ἱη]οσί]5 ἀποβιις ἆᾳ [νο ηῖηο βα5{1ς. 

6ΛΔΗΙ,. Νογ!, δΙΠΗΙΠΧ Γαπα, Ῥγουθια, απἲ Ποιοι ραίε|- 

Ία01 Ροδί «παπα (πας, 50 αἷα οοομ]ίαης αὐΠί, Π]απι 

απ 5ο]α ποθῖς ογαί : Υ1άἱ οΡἶμη 1ρ5α, ΜΙΟγ]]ο. 

ΜΙΟ. Ιπίίαν Π]α οαπα Γαγαίς, ἴοί ἀοϊπάο ρο]οναγίί ἀθος” 

8οὰ οἩς ΠΟΠ ϱἸαπιαβας οἱ Ἰπάῖσαβας ἴππα, σα]ία, 41ΙΠ1 8Ρο- 

Ἰανῖ πος γιάριος» 

ΑΙ. ΟπομνΊεβαπα, οιοά 5ο] "πα ἔαπα Ῥοίθγαπη. 

6ἱβο ΒίΠΙΟΣ νιάσβανίς ομίΠα 46 Π]ο ἀῑσίανας α Πα]. 

ΜΙΟ. Ῥαπθ]ῖς ουαἲ ἱρςί ίνα πιοάπα Ἰοσαρί]ος, ΓΙΙΠΙΥ- 

Ἰα5 πομηίπθ. Ηίο, φ1αΠ αι νχΙέ, πες οΡοΓαπὰ ΠΠ ἀθαΙί 

Βϊπιοη{: ποιούς. ομἴπα2 αἱ πο 1ρ56 απἰάθΠι ορες 5υα5 

αἰηρογοί : Ροδία(ιαιη νουο παροι πονίας οδί, ἴ]α οπηπία. 

εκ Ίθρε δυηί ΒδΙπιοΠῖ5: αίφιο Π]ο πιοάο ου ραπηῖς 5ογά]- 

4ἱδ, ἴ]α αἱ ραϊε]ίαπι Πριννεραί Ἰωέα5, παπο Γογα5 Ῥτοςίέ 

Ῥήργα5 Ἱπά πίής εἱ γ5σίπα, 56ΓΥΟ5 οἱ Ἠἶσας οί απγοα Ῥοσπ]α 

6ἱ ππεηδᾶς θριγηεῖς ρεάἴρας αάβεης, αἀοταίαν αἲ οηπίρας, 

πο5 πο περρίοίοης απἰάθηα απηρῄίας. ΝΙρο θΠίΠΙ απο ῃτορο 

πηθ οράθπίεΠα γ]άθις, Ῥαΐνα, ἀἰοεῦαιῃ, ΒΙΟΙ αἱ Π]α Ἱπαῖ- 

δηαίας, Ρἰοῖία, ἱπαπῖέ, ἰ5ίῖ ππεπάϊσο, ΠΙΘΙΠΑ ΠΟΠΊΘΗ πο ἀθῃῖ- 

πηᾶί τ πθιθ οΏΙΠ1 ΦΙΠΊΟ Ύοσος, 564 Βἰπιοπίάες. Μαχίπιαπη 

γαυο Ίου οδί, ]αῦα πι απιανί ε[ἴαπα πηα]θγες : αἱ 1ρ5ε αριᾶ 

Ί]ας ἀο]ισαίαπι 5ε [αοΙέ, 6πδᾳπα ἀοδρίοῖί; αἱ αἰῖαν απἱάθπι 

αἀπηξ Ῥνορίμς., αἰα) γογο πηἰπαπίαν Γαίαγα πα πέ ΞΠΒΡΕΠ- 

ἀαηΐ 56, 5ἳ Ροι)ο πορῃσαπίαν.  Ὑἱάςς απαπίογπα ΏΟΠΟΓΗΤΗ 

4ΡΕΠΗ οααδα 5, θἰᾳπἱά σπα ἀθ[οιπιος οίίαπι τοβησίέ, αἱ, τί 

Ροείΐοις 16 οεδίας., τοΚΙέ απιαδ]]ες.. Αάῑς5 Υοίο οἱ ροείας 

ἀϊσρηίες : 

Οπίά 

ΆΑύταπα (πο ἀεχίτα π]] ρτομθηςεί ἀαϊσίας, 

αἱ, 

Ααταπι ο5ί αοά ἵπ τος γοσῖπιεη Ἠάπιαπας ἱοηεί. 

5εἡ ααἰά ΠΠίου ερ τίἀεῦᾶ», βα11ε 2 

15. 6ΔΙΗ.. Οποά ρα Ἰρποταπίία ἵα εμαπι, ΜΙΟΥΙΙΕ, 

αἰπηϊμίοι αὐ τοἰαππα γαῖσας ἀεοορίᾳ5 ϱ5 οἶγοα αἰγίίες, 

Αί ΠΠ, Ῥοπα ποπ, πππ]ίο πἰ5θιΙούθΙΙ (4ᾶπι Υος γἱίαιη 

Ἠου ΠΡί ἀἴσο, (01 εί ραπρε: εί ἀΐνες 5α1ρο (πρ, 
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καὶ παντὸς βίου πεπειραµένος' μετὰ μικρὺν δὲ καὶ αὖ- 

τὸς εἴσῃ ἕκαστα. 
ΜΙΝ. Νὰ Δία, καιρὸς } γοῦν ἤδη χαὶ σὲ ε 

ἠλλάγης καὶ ἃ σύνοισθα τῷ βίῳ ἑ ἑκάστῳ. 

ΑΛΕΙΚ. Ἄχουε τοσοῦτόν Έ προειδὼς µηδένα µε 

σοῦ εὐδαιμονέστερον βιοῦντα ἑοραχέναι. 

ΜΙ. Ἐμαωῶ, ὢ ἀλεκτρυών» οὕτω σοὶ Ὑόνοιτο' 

προάγη Ὑάρ με λοιδορεῖσθαί σοι.  Ἀλλὰ εἰπὲ ἀπὸ τοῦ 

Ῥὐφόρβου ἀρξάμενος, » ὅπως ες Πυθαγόραν µετεθλήθης, 

εἶτα ἑξῆς ἄχρι τοῦ ἀλεκτρυόνος" εἰχὸς γάρ σε ποικίλα 

καὶ ἰδεῖν καὶ παθεῖν ἐν πολυειδέσι τοῖς βίοις. 
16. ΑΛΕΚΝ. Ὡς μὲν ἔ Ἀπόλλωνος τὸ πρῶτον ι 

ψυχή μοι καταπταμένη ἐς τὴν γῆν ἐνέδυ εἲς ἀνθρώπου 
σῶμα , ἤντινα τὴν καταδίκην ἐχτελοῦσα μακρὺν ἂν εἴη 
λέγειν, ἄλλως τε οὐδὲ ὅσιον οὔτ᾽ ἐμοὶ εἰπεῖν οὔτε σοὶ 

ἀχούειν τὰ τοιαῦτα. "Ἐπειτ Εύφορόος ος 

ΜΙΝ. Ἐγὼ ὃ δὲ πρό - τούτου, ὦ θαυμάσιε, τίς ην; 
τοῦτό µοι πρότερον εἰπὲ , εἰ κἀγώ ποτε ἠλλάγην ὥσπερ 

ἰπεῖν ὅπως 

σύ. 
ΑΛΕΙΚ. Καὶ µάλα. 
ΜΙΚ. Τίς οὖν ἦν; εἴ τι ἔχεις εἰπεῖν. 

τοῦτο ας 

ΑΛΕΚ. 
οὐῥσόπων 

ΜΙΙΚ. Εϊτα ὤχνουν ὁ πακοδαίµων κὰν ὀλέγα τῶν 

Ψηγμάτων } ἥχειν ἐς τόνδε τὸν βίον ἐ ἐξ ἐκείνου ἐπισιτι-- 

σάµενος; Ἀλλὰ καὶ τί μετὰ τοῦτο ἔσομαι, εἶπέ: εἰχὸς 

δὲ εἰδέναι σε. Εὶ γάρ τι ἀγαθὸν. εἴη» ἀπάγξομαι ἤδη 
ἀναστὰς ἀπὺ τοῦ παττάλου, ἐφ᾽ οὗ σὺ ἕστηχας. 

᾿ΑΛΕΚ. Οὐκ ἂν µάθοις τοῦτο οὖδεμιᾶ μηχανῇ. 
{Τ. Πλὴν ἀλλὰ ἐπείπερ Εύφορθος ἐγενάμην --- 

ἐπάνειμι Ἱὰρ. επ᾽ ἐχεῖνα ---- ἐμαχόμην ἐπ᾽ Ἠίῳ καὶ 

ἀποθανὼν ὑπὸ Μενέλεω χρόνῳ, ὕστερον ἐς Πυθαγόραν 

ηχον. Τέως δὲ περιέµενον ἀούκητος ἑστὼς, ἄχρι δὴ 

ὅ Μνήσαρχος ἐξεργάσαιτό τη τὸν οἶκον. 

ΜΙΚ. Ἄσιτος, ὦ τᾶν, καὶ ἄποτος; 

ΑΛΕΚ. Καὶ µάλα: οὐδὲ γὰρ ἔδει τούτων ἢ 
σώματι. 

ΜΙΚ. Οὐχοῦν τὰ ἐν Ἰλίῳ µοι πρῶτον εἶπε- 
τοιαῦτα ἦν οἷά φησιν Ὅμηρος Ὑενέσθαι αὐτά: 

αΛΙ]. Πόθεν ἐκεῖνος ἠπίστατο, ὦ Μίκυλλε, ὃς 
γιγνομένων ἐχείνων χάµηλος ἐ ἐν Ῥάκτροις ην: : ᾿Εγὸ ὃ δὲ 

τοσοῦτόν σοί φημι ὑπερφυὲς μηδὲν Ὑενέσθαι τότε 
τὸν Αἴαντα οὕτω µέγαν µήτε τὴν Ἑλένην αὐτὴν 

Έϊδον γὰρ λευχὴν μέν τινα 

Ἐθέλω γὰρ 

ή, μύρμηξ Ἰνδικὸς τῶν τὸ χρυσίον ἄνο- 

, 
μόνῳ τῷ 

μήτετ 
αλ « Ν 

οὕτω καλὴν ὥς οἴονται. 
ασ / ν / κά 3 / ΄ / 

καὶ ἔτιμ. η] τὸν τράχηλὀν, ὥς εἰκάζειν κύχνου θυγατερα 

εἶναι, τὰ δὲ ἄλλα πάνυ πρεσθῦτυν ᾿ Ἠλικιῶτιν σχεδὸν τῆς 

Ἐκάθης, ἦν γε Θησεὺς πρῶτον ἁρπάσας ἐν Ἀφίδναις 

είχε κατὰ τὸν Ἡραχλέα Ὑενόμενος» ὃ δ᾽ 
/ 

Ἡρωθῆς 

πρότερον εἷλε Τρλίαν χατὰ τοὺς πατέρας ἡμῶν τοὺς 

τότε µάλισπε.  Διηλεῖτο γάρ µοι ὅ Πάνθους ταῦτα κο- 

μιδη μαμά χιον ὢν ἑορίᾳχέναι λέγων τὸν Ἡρακλέα. 
ιλλεὺς τοιοῦτος ἠν, ἄριστος τὰ 

πάντα, 3 μῦθος ἄλλως κὀχὶ ταῦτα ; 

ΧΙΙΥ..ΟΝΕΙΡΟΣ π ΑΛΕΚΤΡΥΩΝ. 16, 17. απ, 

εἰ γω υπἱβου]αδαιε {εσστῖπα δχρεγπηση{ηπὴ : ραμ]ίο ροδὲ 

απνμα {ὰ άποσιο 5οἱος 5ἱησι]α. 
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ΜΙΟ. ΒΙ6ρει Φογεπη : ἵεπριας οηίπι Ίαπῃ εδ! αἲ ἵα ᾳποασα 
ἀῑσας 4πιοπιοᾷο Γαοτίς πηπίαία5, οἱ 4πογαΠ ἆς ππαβπα(πε 
γτία ΗΡί 5]{ οοΠδΟΙΗ5. 
ΔΙ, Ααάϊ ε’δο:. γοεταπῃ Ἠου απίο πονῖδ, ἨΘιπΙΠΘΙ 

πη]ηί γίδιπα, {ο αἱ γῖγεγεί Ώδα/{ίοΓ. 

ΜΙΟ. Μα, σαε Πα ἵα Ῥεαίας αἱδ] Ἱπίας οηίπι ππο αἱ 

Η8] πια]εβίσαπα.  Ὑδγαπῃ 4ἱο αὖ Ἐρ]ογρο Ἱπάς {ασ{ο ΠΙΠο, 

αποπηοάο πηπίαίας δἶς ἵπ ΡΥ{αροταΠη, ἂς ἀθίπέερς πδαπο αἆ 

βαΜήπη : γεγϊδιη]]ο οδί οπἰπα πυ]ία γἰάίςσο {6 αο ῥά5ΡΙΠΙ, ΤΠ. 

ἀϊγειςίς αἆθο γ]15. 

16. ΑΙ. ΟΩποπιοᾶο -οχ Αροϊῄπα ΡΙΙΠΙΗΠΙ απίπια ΠΊθᾶ 

4σγο]απς ἵῃ {ουταπα Ποπηϊηῖς οουρα5 5αὐ[ογί, «παπι ία ρῶ- 

ΠάΠΗ Πηοηῖ{, Ἰοησαπα Γαοτῖέ ἀϊσθτε; αἱ αλοσαί πθΠιε {ας οδί 

πμί ἀἴσργα {ἰαῑία, πεσιε ΕΡῖ απἀϊτα.. ῬΏειπάο ΕαρΜοίΡΗΣ 

[αο{α5 ΒΗΠΗ... 

ΜΙΟ. Ἐμο τετο απίε ήΠς πι], ο πας, ααῖς Γαθγαη 2 

Ἰοῦ πμ Ῥηίας ἀῑσΙίο, πίγαπῃ ερο άποσπε, 5ἶουί {α, [αοῖα 

πηπππίαία5. 

ΔΙ. Τα 84Π6. 

ΜΙΟ. Φμπῖς ἰσίίαν γαπα 5 δἱ απῖά μαβες ἀἴσοια. Νοἱο οπἷπα 

ου 561Γ6. 

αΔΙΗ,. Τα5 Γουπιῖσα εγας Τπάΐσα ἆθ εὐ 6οπΠ6το, απ αι- 

ΤΙ ο[[οάιαπί. 

ΜΙΟ. Τυπα Ῥϊσταίας 5 οσο παῖςθι ρασαΓΙΠ ΠΠ ζαΡΙΠΗ 

5ΗΠΙίΟ Ιπάς γἰαίῖεο ἵπ Ἠαπο γἰίαπι γοπίπαρ Ὑεταπαῃ οσα, 

απ]ά ροί οτο, πηλῖ ἀῑσ : γοϊδ]πιϊ]α οδί απ{οπῃ {6 5611ο. 5 

οπἵπι Ῥοππη αἷά πο, 5αΓραπα φἰα[ἶπι οἱ αἲ ἴρ5ο Π]ο, 

ἵπ απο ἰ1 πιοᾷο 1ηδί5[ΐ5, 6ΙάγΥο πΊο 5Ι5ΡΕΠάΔΠΙ, 

6ΛΙ,. Νο Ιδίά πιοᾷο τεδοῖσσα». 

17. Ὑεταπα επῖπι γεγο απ Ἐπρμορας 65561 (αἆ Π]α 

οπίπα τεάθο), Ραρηανί αἆ Παπ, Ἰπίογ[εείασαπε α Μοπε]αο, 

Ἰπίε]εσίο απο. ἴεπρογο γεπὶ ἵπ Ργασοταπα. Τοπ 

Υετο 5ΙΠ6 40Π1Ο ππαηδὶ, α5αιθ ἆαππῃ ρατατοαί πα! Ἡπεξατο]νας. 

ἀοπα]οϊΠαπα. ἳ 

λΠΙΟ. 0ρίπα, ο ΠΟΣί6Υ, αχρεις οἱ Ροί152 

ΔΙ, Νπίγατη : πθσιθ θΡΙΠΙ Ιπάῖσεραί Ηῖς πὶδὶ 5ου 

σορς. 

ΜΙΟ. Ἐνσο τος Ἠίασας παλ! ῥτῖπχαπα ἀἱσΙίο : ἰαἱο5πο ογαπ 

απα]ες βοδία5 6556 Ἠοπποτης αἲὃ 

ΑΙ, Ὁπᾶο ἴδια δοίγεί, ΜΙΟγΙΙ6, ααἲ, ααπι Πογοη{ Ἱδία, 

οαπηε]ή5 ορ5εί ἵπ Ραο {τὶς Έρο γετο {απίππα Ε9ί ἀἱσο, 5αργα 

παίαγαπη ἔππα Γ[ασίαπα 6556 ΠΠ], πες Γαΐδο {παπα πεσιια Πα 

ΠΛΑΣΠΙΙΠΙ ΑἱαςθΠα, πθ(πα ΗεΙεπαπα ἵρδαπα ία ο μναπα, έ 

ραίαπί. Υἱάἱ οπίπα σαπάϊάαπα απἶάεπα αἰἴ( παπα, Ίοησο οο]]ο, 

πἱ ογοπὶ Β]ίαπι ασηοδόστες, οδίθταπι να]άε απαπα, Ηοσαβα: 

{στο «η μαἱεα : 4παπι απἶάεπη Τμεδδι5 ῬηπλαΠα ταρίαπη Ἠα- 

Ῥηθηί Αρηϊάπϊς, αἱ οι Ηετοπ] υ]χϊίς Ἠετομ]ες απ{επι 

Ῥρῖας Ττοίαπα οερεταί, Ραΐταπι αῖ ἔαπα οΓαπί ΠΟδΙΤΟΓΗΠΙ 

οἰτοῖίοι αίαίο. Δαιταρας επῖπη Ιδία πηηί Ῥαπηίμης, ἀἱσθῃβ 

ΥΙΦΗΠΗ ἃ 56, ΡΙΕΤΟ αἀπποάυσπα, Ηετοι]επῃ, 

ΜΙ6. Οιά Υετο» Λοίεςπθ {α]ῖς Γαξ, ργ5{αΠΠΡΣΠΗΙΙΣ 

απάίαπο , απ πῶς 4ποσπο {ομιοτο οοπῄεία» | 
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ΑΛΕΚ. Ἐκείνῳ μὲν οὐδὲν συνηνέχθην, ὦ Μίκυλλε, 
-” «| λ Δ - - 

οὐδ ἂν ἔγοιμί σοι ἀκριθῶς οὕτω τὰ παρὰ τοῖς Ἀγαιοῖς 
» 7 ” ο 
λέγεο: πόθεν γὰρ, πολέμιος ὤν; τὸν μέντοι ἕταῖρον 
αὐτοῦ τὸν Πάτροχλον οὐ χαλεπῶς ἀπέχτεινα διελάσας 

τῷ δορατίῳ. 

ΜΙΚ. Ἰϊτά σε ὁ Μενέλεως μακρῷ εὐχερέστερ 

Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἵκανῶς, τὰ Πυθαγόρου δὲ ἤδη νόμ 

18. ΑΛΕΚ. Τὸ μὲν ὅλον, ὦ Μίχυλλε, 
θρωπος ην" χρὴ γὰρ, οἴμαι, τἀληθὲς ο. ἄλλως δὲ 
οὐκ ἀπαίδευτος οὐδὲ ἀμελέτητος τῶν καλλίστων μαθη- 

σοφιστὴς ἄν- 

µάτων, ἀπεδήμιησα δὲ καὶ ἐς Αἴγυπτον, ὡς συγγενοί- 

µην τοῖς προφήταις ἐπὶ σοφία, χαὶ ἐς τὰ ἄδυτα κατελ- 
ϱ ο . 

θὼν ἐξέικαβον τὰς Βἰδλούεης ὰς Ὥρου καὶ Ἴσιδος χαὶ 
ο  / Ν ) 

σας οὕτω διέθηχα τοὺς κατ 
σα 

ον ος με. 

ε 
αὖθις ἐς ᾽ 

. 

ἔχπλε 
ο 

εχεῖνα Ἕλληνας » ὥστε θεὸ 

. ἀ 4 - 

αποθανὼν χαὶ ὣς 
” 3 .. 

αὐτοις. Ἐκεῖνο ι 

ποιήσασθαι μῆτε͵ το 

ας. τὸν μηρὸν τα τει 

τί σοι 
δ{; 
οξ μοι 

ΜΙΚ. διὰ ὃν ᾷ ὦ ἅλε τρυών: 
ΑΛΕΚ. Ὅτι αἰσχύνομα: λέγειν πρὸς 

θειαν ὑπὲρ αὐτῶν. 

ΜΙΚ. Καὶ μον οὐδὲν ἐκρῖν ὀχνεῖν λέγειν πρὸς ἄν- 
ο) με) 
ε δεσπότην γὰρ οὐκ ἂν ετ ει- 

ο μάνς ερ 
σὲ τὴν ἁλή- 

ὃρα σύνοικον καὶ φίλον: ὃ 

ποιμι. 

ΑΛΕΚ. Οὐδὲν ὑγιὲς οὐδὲ σοφὸν ην, ἀλλ᾽ ἑώρων ὅτι 
πι τν ; 

εἰ μὲν τὰ συνήθη καὶ ταὐτὸν τοῖς πολλοῖς νοµίζοιµι, Ι 
ο μ] 

ἥχιστα ἐπισπάσομαι τοὺς Ανθρώπους ε ες τὸ θαῦμα, ὅσῳ 

δ) ἂν ξενίζοιμι, τοσούτῳ σεμνότερος ὤμην αὐτοῖς ἔσε- 

Δὰ ταῦτο ππινοποι αμ εἴν ον ἀπόρρητον ποινη- 

πλήττωνται 

μῶν. ὍΟρᾶς: 

ΜΙΚ. Ο0ὐ τοσοῦτον ὅσον Εροτωνιατῶν 

ποντίνων καὶ Ταραντίνων καὶ τῶν ἄλλων α 

ου καὶ σὺ εν 

αθάπε ερ΄επι 

μ. τῷ χατ αγελ ἃς 

ἀφώνων σοι 

ἐπομένων καὶ προσκυνούντων τὰ ἴχνη ἃ σὺ πατῶν ἄπο- 

λιμπάνοις. 

19. Ἀποδυσάμενος δὲ τὸν Πυθαγόραν τίνας µε- 

τημφιάσω μετ αὐτόν; 
ΑΛΕΚ. Ἀσπασίαν τὴν ἐκ κήπου πας 

ΜΙΚ. Φεὺ τοῦ λόγου, καὶ γυνὴ Ἱὰρ ἐν τοῖς ἄλλοις 

ὃ Πυθαγόρας ἐ ἐγ ε γβόνος ὅτε καὶ σὺ 
ᾠοτόχεις, ὦ ἠθνναιότατε ἀλεκτρυόνων, καὶ συνησθα 
Ἠεοιχλεῖϊ Ἀσπασία οὖσα καὶ ἐχύεις ἀπ᾿ αὐτοῦ. καὶ ἔρι' 

καὶ ἐγυναικίζου ἐς τὸ ἔται- 

ορ τος χαὶ ὖν ποτ 

Έξαινες καὶ κρόκην κατηγες 

ρικόν: 

ΑΛΕΚ. Πάντα ταῦτα ἐποίουν οὐ μόνος, ἀλλὰ χαὶ 

Τειρεσίας πρὺ ἐμοῦ χαὶ ὁ Ελάτου παῖς ὁ Καινεὺς, 

ιὥστε ὑπόσα ἂν ἀποσκώψης ἐς ἐμὲ καὶ ἐς ἐχείνους ἄπο- 

σχώψας ἔση. 

ΜΙΚ. Τί οὖν; πότερος ὅ βίος ἡδίων σοι ἦν, ὅτε 
ἀνὴρ σθα ἢ ὅτε σε Περικλῆς ὤπυιεν: 

ΧΗΥ. ΡΟΜΝΙΓΙΜ 5ευ ἄΑΤΙΠ5. 18. 19. 499 

6ΛΙΣ. Ουπι Π]ο η] πηῖ ποσοιἲῖ ζΗέ, ΜΠογο,, ηθαπα 
Ροββῖπι ΠΡΙ ασοιταίε αἄθο απ αριά ἄτῶσος ασία 5 ᾱἵ- 
61ο: 4ποπιοᾶο εηίη, ᾳὐῖ 655θηα Ἠος/ἶς» τογπῃ ἱρείας Ῥα- 
{τοσα πα απιῖσιτη ΠΟΠ ΠΠᾶςΠΟ ηεροίἴο Ἠασία {κα]θοίπῃ ἱπίοτ- 

οπη]. 

ΜΙΟ. Ῥεϊπάε {6 πιπ]ίο αίἵαπι πηϊποτί ἈΤοπε]αι]ς. 

Π5 ἆε Πὴ5 : Ίαπι ἀἴο 4ᾳ Ργίμασοα. 

185. ἄΔΗΗ,. Τη υΠῖγετεΙπα, ΜΙΕΥΙΙΕ, πορ]ϊςία Γαἳ : ΟΡΟΓ- 

{6 οπίπι, Ραίο, γεγαπα ἄῑεοτο : αΠοππῖπ ποσπε Πίεναίας, 

πες Ιπεχεγοϊζαίας τεγαπ] ορπηατατη ἀῑκοιρ]ίπα. Ῥογεστίηᾶ- 

{π5 υπ] οἴῖαπι ἵπ. συρίαπη, πί 4ο ςαρῖοπ{ῖα ΟΟΠΓΟΓΓΕΠΙ ΟΠὰ 

Ρτορ]αίῖς, αίαπε αἀπηΐσεας ἵη αἁγία, Ηοτὶ Ἠντος εί Τ5]άϊς 

οἀἰα1οῖς ἴππα τανδας πανῖ ἵπ Τία]ίαπι ἀείαίας, εο αἀάυκὶ 

6ταεος Πας τεσίοηῖς, {1 πῃθ ρτο ἆθο ΠαμεγεηΕ. 

560 5α- 

ΜΙΟ. Αιαϊνϊ ἴδία, ἴεαπα Ρηίαίαπη 6-ςο που]χίςςο Ροδί 

οτίΘΠὰ, εἳ οδίεπἀϊς5ο τς αΠαπαπάο {εππαν ΗΤΘΙΠΙ. Ὑ6- 

τΗΠΗ Ἰ]λαα πηΙμῖ ας, απ] ἵπ ποπίεπη Γή γεπί{ πί Ίεσεπῃ [οτ- 

Τ65 46 εαγηῖρης Γαβίςητε ποή οἀεῃαῖς» 

ΔΙΗ.. ΝοΙί ρεγ(πίτενε {αῑῑα, ΝΠεγΙ]α. 

ΜΙΟ. Ομ] ία, σαϊ]α» 

ΕΛΙΠΗ.. Οπία ραάεί πηο γεταπα ΠΡΙ ἆε Π]ῖς ἀἴσοτο. 

ΜΙΟ. Βεά πΙπ]] οπποίανΙ {ο οροτίεβαί ἀἴεετο αἲ τίταπα 

εοπίαβεγπα]επα εἰ απηίοιπας ἀοπηϊπαπα οηῖπα ΠΟΠ απηρῃας 

ἀϊκειίπη, 

ΛΙ. Βαππα ΠΙΗΙ πεσπε ςαρίεης ογαί : 5εᾷ γιάδβαπα, 

5ἱ οοηβπεία εἰ οαἆεπα απ» τα]σας ἵῃ Ἱερίρας Ῥοηείεπα, πηῖ- 

πΙπ]θ της ἵῃ αἀπταΓἴοπεια ῬεγζείαΓήπα 6556 ἨΟΙΗΙΠΕΣΣ 6πο 

πιασίς απίθιῃ Ρογοστίπα 5ἰαίπεγοπα, {απίο Π]ασίς σταγοΠα π]θ 

115 Ῥαίαραπα [απταπη. Τασαε πονατα Ἰη5Η(αῖ, ἄΤΟΑΠΑΠΙ 

εἷης τεῖ βησεης εαιξαπα, πί εοπ]εο(ατῖς παἰεπίες αΠ αλῖς, 

οπηΠ65 αἀπαϊτα[ῖοπε ῬρετοθΠετεπίας, αξ ἵπ οὐδοπτῖς ογασμ]ῖ5, 

γτάεπ) 2 αμα ἴα σποΠιθ τη ἀετῖάος Ῥτο {πα ρατίο. 

ΝΠΟ. Χο {απίαπα απαπί{απῃ Οτοίομίαίας οἱ ΜείαροπΏπος 

εἰ Τατοπ!ϊπο», οἱ τε]απος απΙ πια {6 εεαπεβαπίας, αἀογᾶ- 

Ῥαπίηιε ασ» ἴα Ἱπαπιρη]αης τεΙπαπεγες γοςεἱσῖα. 

19. Ἐκμίο γετο Ῥγίμασοτα, απος Ροδί οσα Ιπάμὶςίϊρ 

ΑΙ, Αδραίαπα, πιεγείτίεεπι ἈΠ]αξίαιη. 

ΠΟ. Ὑαἰι απ]ά αἱςξ πΊαΠεγ δίίαπα Ιπίετ αἰῖα 1 ΡΥ(Πασο- 

τα» αίμα ἴεπιρας αἰαπαπάο, αΏί ονα οιίαια ἴπ ΡᾶΓΕΓΕΣ, 

δαἱΙογΠα. ποπεγοδῖςΣίπθ, οἱ ΟΟΠ5ΙΕΣΟΕΓΕΣ οπι Ῥετίοιε, 

ἀ σπα 6.505 Απρασῖα, οἱ π{θγΙπα εκ ϱο σεδίαΓε5, οἱ Ίαηᾶς οαῖ- 

Ῥεγος, οἱ ἀοάπορτες βία, εἰ πππ]εΓεπη πιθγείτίοεΠα ἄσετεςὸ 

αΔΙΙ,. Ἐεοῖ Ίο οπηπῖα εΠπ]άεπι ΠΟΠ 5οἶή5, 5εᾷ εἰϊαπι 

Τ]γοδίας απίθ ππε, οἱ Ἐ]αί! Οῶπεις Εις : απ ουπ]απε ἶρῖ- 

έν ἵπ πιο [εοσνῖς τἱάἰευ]α , εβάεπα ἵη Π]ος Πεοετῖς. 

ΜΙΟ. Οιπῖά 6ισο» πίτα ΠΡΙ υῖία ΓΗ Ιπουπάῖος, απαπι 

γῖς 655ε5., απ σπαπη ευβ]σί[ατεί {ο Ῥετίσ]ες» 

82. 
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ρεσία συνενεγκοῦσαν τὴν ἀπόχρισινς 
.. 

-- ϕ 

ΜΙΚ. Ἀλλὰ χἂν σὺ μὴ, εἴπης, Ἱκανῶς ὃ Εὐριπίδης 

κ”. ᾿ - "ρα α 204) 3 

διέχρινε τὸ τοιοῦτον, εἴπων ὣς ἐθέλοι παρ 

ἀσπίδα στΏναι Ἡ ἅπαξ τεχεῖν. 
.- ο ος 

ΑΛΕΚ. Καὶ μὲν ἄναμνήσω σε, ΛΠίκνλλε, οὐκ ἐς 
᾿ λ ἀἍ 5 ε.. .. 

μακρὰν ὠδίνουσαν" ἔσῃ γὰρ γυνὴ καὶ σὺ ἐν πολλῃ τῃ 

“9 

Εν σαες 
τρις αν 

ἨΜωιησίους Ἡ Σαμίους εἶναι; σὲ γοῦν φασι χαὶ Πυθα- 

γόραν ὄντα τὴν ὥραν λαμπρον πολλάκις
 Ἀσπασίαν γε- 

νέσθαι τῷ τυράννῳ. 
Ἀσπασίαν ἀνὴρ Ἡ, γυνὴ 

αὖθις ἀνεφάνης» 

ΑΛΕΚ. Ὁ κυνίσχος Κράτης. 

ΜΙΚ. Ὢ Διοσκόρω τῆς ἀνομοιότητος, ἐξ ἑταίρας 

όσοφος. 

ΑΛΕΚ. Εἰτα βασιλεὺς, εἶτα πέντης καὶ μετ ὀλίγον 

εἶτα ἵππος καὶ κολοιὸς καὶ βάτραχος καὶ , 
σατράπης, 

͵ 
.. ΄΄ ΄ 

ἂν Ὑένοιτο χαταριθµήσασθαι τς ; ες 
ἄλλα μυρία µακρον ο 

.. κ ... Δ - ΄ ο 

ἔκ τελευταῖα δὲ ἀλεκτρυὼν πολλάκις, Ἴσθην ἲ Ἡ π 
τς ; : 5 εσεις α , 

τῷ τοιούτῳ βίῳ, καὶ παρὰ πολλοῖς ἄλλοις δουλεύ- 

ο ρα ' ο εφκς ος 

σας βασιλεῦσι χαὶ πένησι καὶ πλουσίοις τὰ τελευταῖα 

- -- ΄ ΄ 3 

ἂν ἐπὶ σαυτῷ πρῶτον οἴτβεντι ὑπερευδαίμονα εἶναι τον 
: 

πλοῦτον. 
Ξ ον. ; 4 - ο Ἡ 

ΛΠΚ. Οὐκοῦν, ὦ Πυθαγόρα Ἡ ὅ τι μάλιστα γαΐρεις 

- 
3" .] { ο -/’ τρ ὃς Ὄρρωτ 

χαλούμενος, ὡς μὴ ἐπιταράττοιμι τον λογον ἄλλοτε 

σας, ος 
ἄλλον καλῶν -..- 

ΑΑΕΚ. Διοίσει μὲν οὐδὲν ἦν τ 
: λος : . 

Πυβαγόραν ἢ ΣΑσπασίαν καλῆς Ἡ Κράτητα" παντα Ὑαρ 
- Ἡ 

Ἐὔφορθον ἦν τε 

ταῦτα ἐγώ εἴμι. Τὴν τὸ νῦν δρώμενον τοῦτο ἄλε- 

χτρυόνα ὀνομάζων ἄμεινον ἂν ποιοῖς ὡς μὴ ἀτιμάζοις 

εὐτελὲς εἶναι δοχοῦν τὸ ὄρνεον, χαὶ ταῦτα τοσαύτας ἓν 

αὑτῷ Ψυγὰς ἔχον. οι 

91. ΜΙΚ. Οὐκοῦν, ὦ ἀλεχτονὼν, 

σγεδὸν τῶν βίων ἐπειράθης χαὶ πάντα ἴσθα, λέγοις ἂν 

ἤδη σαφῶς ἴδία μὲν τὰ τῶν πλουσίων ὅπως βιοῦσιν, 

Ε] κλ , 
Επειοη παντων 

Ίδία δὲ τὰ πτωχικὰ, ὥς μάθω Εἲ ἀἆληθτ ταύτα οὓς 

εὐδαιμονέστερον ἀποφαίνων µε τῶν πλουσίων. 

ΑΛΕΚ. Ἰδοὺ δὲ, οὕτως ἐπίσκεψαι, ὦ Μίνλλε: 

σοὶ μὲν οὔτε πολέμου πολὺς λόγος, Ἄν λέγηται ὡς οἳ 

-/ 
/ αξ..ς . ΄Υ 

. 3 - 

πολέμιοι προσελαύνουσιν, ουτε φροντίζεις μὴ τὸν ἄγρον 

- 3 

{ - 

τέµωσιν ἐμθαλόντες Ἡ τὸν παράδεισον ξ
υμπατήσωσιν Ἡ 

τὰς ἀμπέλους δηώσωσιν, ἀλλὰ τῆς σάλπιγγος ἀχούων 

μόνον, εἴπερ ἄρα» περιθλέπεις
 τὸ χατὰ σεαυτὸν ο τρα- 

πόμενον χρὴ σωθτναι καὶ τὸν κίνδυνον διαφυχεῖν' οἳ δ) 

εὐλαθοῦνται μὲν καὶ ἀμς' ξαντοῖς, ἀνιῶνται 2ὲ ὀρῶντες 
Ξ 

ἀπὸ τῶν τειχέων ἀγόμενα καὶ φερόμενα ὅσα εἶχον εν 
βνον ες ον. ΄ 
ταις ἀγροῖς. Καὶ ἦν περ ἐσοξ 

ε. Ε) - -- 
- 3 

ται, ἦν τε ἐπεξιέναι, προκινλυγεύουσι στρατηγοῦντες Ἡ 

ΧΙΥ. ΟΧΕΙΡΟΣ Ἡ ΑΛΕΚΤΡΥΩΝ. 20, 31. 

ΑΛΕΚ. Ὁσᾶς οἷον τοῦτο ἠρώτησας οὐδὲ τῷ Τει- 1 
τη τ ή ) επ 

ειν δέη., μόνοι καλοῦν- 
- 

ρηϊπή εανοπηί, τεὶ ἰοίο Δποεπᾶο εχοτεῖία, τεὶ εαπϊοία, 

11. 5οαϊπ) ααῖά Ἱπίετγορατί5, πες Τιτεςῖα Ῥτοίαεςε 

ΤΕςΡ.ΙξΙΟΠΕΠΗ 2 

ΜΠΟ. 5εᾶ οἱςὶ ἔα ποη ἀἴσας, ταῖς Ευηρϊᾶες Π]ᾶ ἀῑτοπηϊς, 

απαπ. ἀῑπίε πια]]ο 5ε ἴετ ἵω Δοῑε ίατε 4πᾶπι 5επιεὶ ρᾶ- 

ΤΕΓΘ. 
6ΔΙΠΙ.. Οπῖπ αἄπιοπεῦο {6, ΜΙΟγΊΙΕ, πο α πηπ]ίο Ροςί 

ες ρατία ἴο Ἰαβοταίπταπη : επς επίπι αἰἴᾳπαπᾶο πΙσ Τε {. 

αποσπθ, εἰ 5Ώρε, ἵπ πιυ]Ηρ]]οί Π]ο οτ0ε. 

ΜΠ16. Νοπ αδοῖς ἵῃ πιαῖαπα τοπῃ, σαἹε, ααἱ Ρηΐες οπΊπες 

λΠ]εςίος εςςθ απί 5απηῖος2 Ώαπη ἴε αἶπηί εἴἴαπα απαπῃ Ῥγ{μᾶ- 

ποτας εξςες εἰ Γοτπιᾶ 5Ρ]επᾶῖᾶᾶ., «.ΏΡρε Αδρασίαπι Παἱςςε ἴὗ- 

ΤΑΠΠΟ. 

90. Ομῖς τετο Ροςί Αδρᾶσίαπη τῖτ ἃπ Πηπ]ῖεΓ ἄεπιαο ΡΓο- 

απςα2 

611.. Ογπῖσους ΟΓαίες. 

ΜΠς. Ο αοτῖς ραεπῖ! απσε ἀῑεειπιπάο, ες πιετοίτῖοε 

ῬήοξορΏας ἳ 

6ΛΠΠ.. Ταπι τες, ἀοϊπᾶς Ρ8ΠΡετ, εί ΡαπΙ]ο Ροξί ςαἰταρᾶ , 

ἄεῖηᾶς επαας, εί βτασπ]α5, εἴταπα, εἴ εεχοεπία αἰία : αἱ 

Ίοησαπῃ ΓαεπΠέ επΏπΊετατε εἴησα]α : ἀεπίααθ τετο σαϊας 

εαρο Γυῖ (σαπᾶεο επῖπ ας τία)}, εἰ αραιά πιπ]ίος αἰῖος 

Ροσί(πατη φετν]νῖ, τεβε5, Ῥαῦρετε, ἁῑνῖίες, Ῥοδίτεπιο 

πυπο {δεππι τῖτο, ἀεπῖάεπς αποίῖάϊε ἴε οοπαπεγεπίεπα ει 

ἀορ]ογαπίεπι ἵπαπι Ραυρετίαϊεπι, εἰ αἀπηταπίεπα ἁἰτίτες ργᾶ. 

Ἰσπογαηίῖα πια]ογατη ασε 1ρεῖς αἀςιπί. 5ἱ οηῖπῃ 5εἴγες (ἨΓᾶ5 

Ἠϊοτυπι, απας Ἠαρεηϊ, ἵρσαπι {ε Πάετες, ααῖ Ῥεῖας Ρηίατε- 

τὶς οτ οπιπῖ ρατίε Ἠεαίαπα εσςε ἀῑν]τεπη. 

110. Ταϊίατ ΡγΗιαβοΓα, απί απο πιατῖπιε ποπηῖηε βαπάες, 

πε εομζαπᾶβπα ΞΕΓΠΙΟΠΕΠΗ, αῑῑας αἴππα ΥΟΟΑΠΣ ..-- 

αλ1Π.. ΝΜΙ απϊάεπα Ἱπέεταετῖϊ 5ἴσε ΕιρΜοσΡπα, 5ἶτε 

ΡΥΙμασοταπα, 5ἶτε Αεραςϊαπι γοζατετῖς, 5ἴνε Ογαίείεπι : 

οπηπῖα οπῖπι εσο Ἠσο 5απ1 : ΤΕΓΠΠΙ εἴ. Ἰὰ αποᾷ παπο ΥΙάεος, 

σαϊαπα ποππατετῖς, πιεβῖας Γεεετῖς. πε εοπίαπηεοςης εἰς 

ἵη αγεπι απα" τῖῆς εσσε γ]ἀείας, 4πππῃ 1απλεῃ ἴ
οἱ ἵη 56 απϊπιᾶς 

μαβεαί. 

1. ΜΠς. ΙΕίατ, ρα]]ε, απππα οπηπ]ᾶ Ῥτορε σα ΕεπεΓᾶ 

εἷς εχροτίης δἱ οπιπῖα Γαεῖς, ἀἷο παμῖ Ί8πι ἀῑπετίε εἰ 5ερᾶ- 

ταῖῖπα {πι ἀῑνίαπα ΤΑΠΟΠΕΣ, αποπιοᾶο γσαπέ, ἔωπι Ρ8Ώρ6- 

τάΠα: Π{ῖ οΟΡΠΟΞΕΟΑΠΗ , Τεγεπε ἀῑσας Ἱξία, παπα ῬεαίἹογεπα π]ε 

ἀἰνιάνας Ρτοπαποίας. - 

αλ11.. Νἰπίταπι Ίος πποᾶο ΓεΠΙ οοπεῖάετα, ἨΜΠΕσΙΙ6. 

ΤΙ πες Ῥε]]ί πια]ία ευτα εξί, 5ἳ ἀῑσαπίας Ἠοσίες Ἰπταάετε ς 

πες ςο]]ίαῖίας ε5 πο Ἱτγαρεοπε Εαεία ἄσταπι Ῥορυ]επίας, απΐ 

Μοπίαπι πιασπίβομτη οοπεπ]οεΗί, απί εχςοϊπάαπέ ΥΙΠΕΑΠΗ : 

εοᾶ ἵαδα απάϊία ἰαπίυπι, 5ὲ πποᾶο Π]αά 4ποαπε, Ῥτο {ε εἴτ- 

οππιςρῖαῖς, απο ἴε εαἱαἲῖς οἈη5ᾶ εοπτεγίᾶς οἱ ρετίου]απη εἲ- 

Γαρῖας:: αἱ ΠΠ εἴ 5 επιοπε, εἰ απρυπίας αὔυΠὰ ν]άρηί ἄθ 

πιωπῖδης ααῖ [ετπίητε ἵπ αρηῖς αμαουπιαας 
μαβαογαηί. Ε 

θα ξαπη Ρεπάρπάιπη 5ἷέ τοεαπί
ασςος θἱ 5ἱ επυπιροπάυπι, 
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α..ξ ο 
οισοώην ασπιοα Σεχωὺνν πππαρχοῦντες: σὺ ὃξ εὐσταλὴς 

4 

ἐπειδὰν θύῃ ὃ στρατηγὸς νενικηκώς. 
99. Ἐν εἰρήνῃ τε αὖ σὺ μὲν τοῦ δήμου ὢν ἀναθὰς 

ἐς ἐκκλησίαν τυραννήσεις τῶν πλουσίων, οἳ δὲ φρίττουσι 
χαὶ ὑποπτήσσουσι καὶ. διανοµαῖς ἵλάσκονταί σε. Άου- 

τρὰ μὲν γὰρ ὥς ἔχοις καὶ ἀγῶνας καὶ θεάµατα καὶ 

τᾶλλα διαρκη ἅπαντα , ἐκεῖνοι πονοῦσι, σὺ δὲ ἕξετα-- 
στὴς καὶ δοχιµαστὴς πικρὸς ὥσπερ δεσπότης οὐδὲ 

λόγου μεταδιδοὺς ἐνίοτε, κάν σοι δοκη, χατεχαλάζησας 

τοὺς λίθους ἡ τὰς οὐσίας αὐτῶν 
μή. 

αὐτῶν ἀφθόνους 
- υ.. / ον --α η 

ὃξ συκοφάντην δέδιας αὐτὸς οὔτε 
3. μα 
Ξεοημευσας' ουτε 

/ . 

ληστὴν μὴ ὑφέληται τὸ χρυσίον ὑπερθὰς τὸ θριγ- 

κίον Ἡ διορύξας τὸν τοῖχον, οὔτε πράγματα ἔχεις 
λογιζόμενος Ἡ ἀπαιτῶν ἢ τοῖς χαταράτοις οἰκονό- 

µοις διαπυχτεύων καὶ πρὸς τοσαύτας Φροντίδας δια- 

µεριζόµενος, ἀλλὰ κρητῖδα συντελέσας 

λουσάµενος, ἣν δοχη, σαπέρδην τινὰ ἢ 
μύων χεφαλίδας ὀλίγας πριάµενος εὖ 

ἄδων τὰ πολλὰ καὶ τῇ βελτίστη πενία προσφιλοσο- 
"ο 

ια ν 

πφῶν. 

93. ὭὍστε διὰ ταῦτα ὄγιαίνεις τε χαὶ ἔρρωσα 

σῶμα καὶ διακα τερεῖς πρὸς τὸ χρύος: ο ς 
παραθήγοντες οὐκ εὐκαταφρόνητον ἀνταγωνιστὴν ἅπο- 
φαίνουσι πρὸς 

“ἲ ο» 

τς τς - ; 
τῶν γαλεπῶν τούτων νοσημάτων 
ποτε κοῦφος πυρετὸς 

ο ο ΝΕ , ο ο τωκς ο κρος προς ὀλιγον ὑτπηρετήσας αὐτῷ ἀνετιήδησας εὐθὺς ἆπο-- 
.. ν ς. πὶ / -/ 2 σεισάµενος τὴν ἄσην, ὃ δὲ φεύγει αὐτίχα φοθηβεὶς 

2 
επιλάθηται, 

ενα Ἐν ο Ψυχροῦ τε ὁρῶν ἐμφορούμενον καὶ μακρὰ οἰμώζειν λέ- 
Ύοντα ταῖς ἴατρικαις 
ες στο -- 
ἆθλιοι τί τῶν κακῶν οὐκ 

Γά ᾽ 3 ΄ 

ὑτ' ἀχρασίας 

λυτελῶν ἐκείνων δείτπνων ἀπόγονα. Τοιγαροῦν οἳ μὲν 
Ὢ. « ο ς» ον πι ν ε--.4 ᾽ αὐτῶν ὥσπερ ὃ Ἔκαρος ἐπὶ πολὺ ἄραντες αὗτοὺς καὶ κ κι σι 8 πλησιάσαντες τῷ ἡλίῳ οὐκ εἰδότες ὅτι κηρῷ ἥρμοστο - ' ο ο ο τ πλ αυτοῖς ᾗ πτέρωσις, µέγαν ἐγίοτε τὸν πάταγον ἐποίησαν 

ο σης : σος να] 3 ἀ ἐπὶ χεφαλὴν ἐς πέλαγος ἐμπεσόντες- ὅσοι δὲ κατὰ τὸν εως : 
Δαίθαλον μὴ πάνυ μετέωρα µ. 
Ξ ρα { 

α ἀλλὰ πρόσγεια, ὣς νοτίζεσθαι ἐγίοτε τῃ ἄλμη 
| 

» Ὢρ 
ον σν . μ- πω 

"ο 
[πι ο] « δ υ] ” ον 

ΜΙΚ. Ἐπιεικεις τινας καὶ συνετοὺς λέγεις. 
ΑΛΕΚ. Τῶν μέντοι γε ἄλλων, ὦ Μέκυλλε, τὰ 

γαυάγια πάνυ αἰσχρὰ ἴδοις ἂν, ὅταν ὁ Κ ροῖσος περιτε- 
/ 1 λ / , Εμ τιλμένος τὰ πτερὰ γέλωτα παρέχη Πέρσαις ἀναθαίνων 

ἐπὶ τὸ πὸρ, Ἡ Διονύσιος καταδύσης τῆς τυραννίδος ἐν 
Κορίνθῳ γραμματιστὴς βλέπηται μετὰ τηλικαύτην 
ο ον , Αν μ.. αρχην παιδία συλλαθίζειν διδάσχων. 

34. ΜΗΚ. Ἐϊπέ μοι, ὦ ἀλεκτρυὼν, σὺ δὲ ὁπότε βασι-- 
λεὺς Ίσθα --- φὴς γὰρ καὶ βασιλεῦσαί ποτε --- ποίου 
τότ᾽ ἐπειράθης τοῦ βίου ἐκείνου; ἡ που πανευδαίµων 
ἦσθα τὸ κεφάλαιον ὅ τι πέρ ἐστι τῶν ἀναθῶν ἁπάντων 
ἔχων; 

ΧΗΥ. ΡΟΜΝΙΕΓΡΜ «ευ ἄΔΤΙΙ0Γ5. 55-91, 504 

Ῥετίοι]α : {απ γετο 5οπέπα Ἰαβθης τἰαήπειπα, αχροᾶῖτης ας 
Ἰετίς αἆ επαάρηάππι, Ραταίας αἆ οβεπηᾶας ερπ]ας, απαπι 
Ῥο5ΐ τ]οξοτίαπα (πίατηρ]α]ε Ἱπιρεταίοτ ςαοτῖβεῖαπι οε]οῦγαί. 

23. Τη Ῥασβτητσας {απ ππἶάεπα, ἆρ ρ]ερε ΏΠΗἘ, ἵπ ερηςἵο- 
επι ἂ5οεπᾶεης ἱγταπηϊάεπι ετετοεβῖς ἵπ ἀῑνίίος : αξ ΤΠ Ποτ- 
τεηί εἰ γεπιππί εἰ ρ]ασαπί {ο Ἰατσϊοπῖρας, Ἠαϊποα επῖπι 
υἳ αρεας, εἰ ορτἰαπιῖπα,, εἰ ερεείασυ]α, εξ τε]ῖαια ᾳπαπίαπα 
5αΐϊς εςί οπιπία , εἰαθοταπί ΠΠ : {α γετο, εταεῖος Δΐππο ερῃ- 
5ο ἄοετβας, ἱαπᾳπαπι ἀοπιῖπας Πο ΞΘΓΠΙΟΠΕΠΗ απῖάεπι ἵῃ- 
ἱετάππι Πῖς Ἱπιρετῆς: εἰ απαπι ΗΡῖ τ]ᾶρίατ, σταπᾶϊπε Ί]ος 
Ἱαρίάππι οργαῖς, απὶ Ῥοπα Π]ογιιπα Ρυβ]ῖεᾶς : πθαπε τετο 
εα[απηπῖαίοτεπα Ίρςο πιείαῖς, πεπο Ἰαίτοπεπι . ης αΠΓαπα 
ΠΡ1, τε Ἰοτίεα άοπιπς 5πρεταία, τε] Ραπίείο Ῥοτίοςςο, 5πτ- 
Πρῖαί; πεππο πηο]εξίῖας ηαβες Ῥυ{απᾶϊ ταίῖοπες, απί ἀεβῖία 
τερείεπαϊ, απὲ οππῃ 5εε]εξίῖς ἀερεηςαίοτίρας εοηΠ]είαπά!, 
πεππε Ππίετ ἴοί οπτᾶς ἀῑείταλετῖς : ερᾶ Ῥετ[οεία ετερῖᾶάα 
5ερίεπι οῬο]ογηπι ππργοβᾶεπι Ἰαῦρης, οἶτοα 5ΘΓΑΠΙ τθξρε- 
Γ8Πῃ ϱε.ςας, εἰ Ἰοΐας, 5ἱ τὶαείατ, «αρετᾶα αἰἴαπα επιία, απ 
πιαπῖς αἰαποξ, απ ραπεῖς οεραταπι εαρίἤβας, ἴρεο {6 οκ- 
Ἠ[ατας, «Άπεης 5αρε εί εππη ορια Π]α ραιυρετίαίε Ρῃ]οςο- 
ΡΙιαῃ5. 

23. Ἠαππε Πῖς ἆε οαηςῖς Ώεπε τα]ες, εἰ τοΏηςίο ες οὐτ- 
Ροτε, εί Πἰροεῖς ρα εης : Ιαῦοτες εηῖπι αεπππ! {α, εἰ αἆγοι- 
«απἴαπι ποπ οοπίρπηπεπάπτα αἰςίαπί εοπίτα ο απσς Ιητ]οία 
τεβηηῖς γἰάεπίαγ. Αο πα]ας ἴδπιετο ἆο ἀῑβοῆνις Ίεεῖς 
πποτβῖς Ιπεῖᾶαί ΠΡΙ: 5εὰ 5ἶ ᾳπαπᾶο ]ετῖς {ε Γεβεῖσπ]α Ἰηγαᾶαέ . 
αππτη Ραπ]]ο ἔεππροτε εἴ Ἱπςετν]ειῖς, ςἰαΐῖπι ἄερι]ςο [ξίΙάϊο 
εχξῆϊς, αίηπε ΠΙα ο τεςβσῖο [ασῖί ππείπεης, αΏῖ τάρί {ο 
ΓΠρϊάαπι αἲ ςαἴῑείαίεπι Ῥρετα, δὲ ΡΙοτατο Ίπβετε πηεβῖσος 
Ίος εἰτοπῖίας : γεταπι ἵςᾶ Ῥες Ἱπίεπιρεταπ[ῖαπι 5παπι πιῖ- 
5ετῖ απἷά πιαΙοταῃ πο Παβεηέ, Ῥοάαστας, εἰ ἴαδες, εἴ ρυ]- 
πηοπῖς ΙπΠαπηπηα!ῖοπες, εἰ Ἡγάτορες 2 Πορο οηῖπα ςππηίποξαΓΠΠι 
ἨΙοταπι οσηαταπι «οβο]ε». Παπαο αἰἲῖ Π]οταπι Τεατῖ Πηξίας, 
απππα πιπ]έαπι 5ε ςπςίπ]ετε εί αρρτορίπηπαταπέ αἆ εοἶεπι, 
Ἰβπατῖ εετα 5ἳμῖ οοπιραείηπη εἷςε Π]αά αἰαταπα τεασῖαπα, 
ππαβπηαπα ποππαπαπαπῃ 5ἰτερίέαπι ρταραῖρίέες ἵη πιατε ἀε]αρςῖ 
εχεϊίαταηῖ : ηπῖ τετο Ῥαςάα]ϊ ἵπ πιοᾶππα πιο πἰπηῖς αἴία πε- 
απε 5αβΗπηῖα ρε[τεταπέ, 5εὰ ἵεπαοτε τ]εῖπα ἴειτας, πῖ πιᾶ- 
ππᾶ ἄδρετπετεῖατ ΠοπΠππ(πᾶπα οετᾶ. Πῖ Ῥίεγαπι(πε 5εεπτε 
{ταπςτο]αταπ{. 

ΜΙΟ. Έππος πεπιρε εί ργπάἀεπίες τίτος ἀῑεῖς. 

ΔΕ. Ύεταπῃ οείετοταπα παπ[τασία, ΜΠογᾳ, Ῥετηπᾶπα 
{πτρία γίάεας , απαπι εγα]ςῖς Οτῶςας αἰῖς αάϊρτίππι Ροτςῖς 
Ῥιαβεαί 5πο ἵπ τοπ ἄδσεησα, απέ εχςηεία ἑγταππῖᾶρ 
Ῥϊοηγείας ΟοἰπΗῖ οεγπαίας ἄοσεης ΠΠΤετας, Ρος (απίηπι ἵπα. 
Ῥεπίυπῃ 5γ]]αρας εοἱΗσετε πποηςίταης ριετῖς. 

24. ΜΙΟ. Ρίο πα! , 5α1ε, ἴα απππι τες εἴςες (ΠᾶΠΙ τε- 
Επαςςε εἴῖαπι Τε ἀῑεῖς}, ᾳπα]επι Π]απι ετρετίας ες ταπι2 
εεπῖᾶ ες οπιηῖ Ρατίε Ρεαέας Γαἶδ, ααππι 5απηπιᾶ (πάνε 
Ῥοποταπῃ οπιπΙπα Ώαβετος ὃ 



503 ΧΙΥ. ΟΝΕΙΡΟΣ Ἡ 

ΑΛΕΚ. Μηδὲ ἀναμνήσῃς μεν ῶ Μίκυλλε, οὕτω 

τρισάθλιος ην τότε, τοῖς μὲν ἔξω πᾶσιν ὅπερ ἔφησθα 

πανευδαίµων εἶναι δοχῶν, ἔνδοθεν δὲ µυρίαις ἀνίαις 

Ἐννών. 

ΜΙΚ. Τίσι ταύταις; παράδοξα γὰρ καὶ οὐ πάντη 

πιστὰ φής. 

ΑΛΕΝ. Ἠρχον | μὲν οὐκ ὀλίγηε χώρας, ὢ Μίκυλλε, 

παμφόρου τινὸς καὶ πλορει ἀνθρώπων χαὶ χάλλει τῶν 

πόλεων ἐν ταῖς μάλιστα θαυμάζεσθαι ἀξίας ποταμοῖς 

τε γαυσιπόροις καταρρεοµένης καὶ θαλάττῃ εὐόρμῳ 

γωμένης, χαὶ στρατιὰ ἦν πολλὴ καὶ ἵππος συγκε- 

εροτηµένη καὶ δορυφορικὸν οὐχ ὀλίγον καὶ τριῄρεις καὶ 

/Ρημάτων πληθος ἀνάριθμον χαὶ χρυσὺς ὃ κοῖλος "πάμε 

πολυς καὶ Ἡ ἄλλη τῆς ἀρχῆς τραγῳδία πᾶσα ἐς ὕπερ- 

δολὴν ἐξωγκωμένη» ὥστε ὁπότε προίοιµι, οἳ μὲν πολ- 

λοὶ προσεκύνουν χαὶ θεόν τινα ἔρρλά ὤοντο καὶ ἄλλοι ἐπ᾽ 

ἄλλοις ξυνέθεον ὀψόμενοί µε, οἳ δὲ χαὶ ἐπὶ τὰ τέγη 

ἠνιόντες ἐν μεγάλῳ ἐτίθεντο ἀριθῶς ἑ ἑορακέναι τὸ ζεῦ- 

Ἱος την ἐφεστρίδα» τὸ διάδημα» τοὺς προπομπεύοντας, 

τοὺς ἐπομένου. ᾿Εγὼ δὲ εἰδὼς ὁπόσα µε Ἠἠνία καὶ 

ἕστρεφεν,, ἐχείνοις μὲν τῆς ἀγνοίας συνεγέγνωσκον, 

ἐμαυτὸν δὲ ἠλέουν ὅμοιον ὄντα τοῖς μεγάλοις τούτοις 

κολοσασῖς, οἴους ἢ Φειδίας 3] Μύρων ἢ ἢ Πραξιτέλης 

ἐποίησαν: κἀχείνων γὰρ ἕκαστος ἔκτοσθεν μὲν ΊΠοσει- 

δῶν τις ἡ Ζεύς ἐστι πάγ Ύλαλος ἐκ χρυσίου χαὶ ἐλέφαν- 

τος Ἐυνειργασμένος κεραννὸν. ἢ ἄστραπὴν Ἡ ἢ πι μαὲν 

τη δε ἔνδον, ὄψει µο- 

/λοὺς τινας καὶ γόμφους καὶ ἥλους διαμπὰξ δικπεπερο- 

νηµένους καὶ χορμοὺς καὶ σφῆνας χαὶ πίτταν καὶ πη- 

ιδ ». ἣν δὲ ὑποχύψας ἴδης τά Υ 

λὸν καὶ πολλήν τινα τοιαύτ ην ἀμορφίαν ὑποικουροῦσαν' 

ειν μυῶν πλλῖθος Ἡ μυγαλῶν ἐμιπολιτ ευόμενον 

αὐτοῖς ἐνίοτε. Τοιοῦτόν τι καὶ βασιλεία ἐ ἐστίν. 

95. ΜΙΚ. Οὐδέπω ἔφησθα τὸν πηλὸν καὶ τοὺς µο- 

γλοὺς καὶ γόμφους οἵτινες τῆς ἀρχῆς οὐδὲ τὴν ἁμορφίαν 

ἐχείνην τὴν πολλὴν ἥτις ἐστίν- ὡς τό τε ἐξελαύνειν ἀπο- 

ἐῷ λέ 

λεπόμενον καὶ ποσούτων ἄρχοντα χαὶ προσκυνούµενον 

τῷ κολοσσιαίῳ παραδείγματι: 

Σὺ δὲ τὰ ἔνδον ἤδη τοῦ 
Δαιικονίως ἔοικεν ὄντως 

θεσπέσιον ως τι καὶ τοῦτο. 

κολοσσοῦ λέγ 

ΑΛΗΕΝ. τι πρῶτον εἴπω σοι, ὢ Μίχκυλλε; τοὺς 

φόθους καὶ τὰ δείµατα καὶ ὑποψίας καὶ μῖσος τὸ παρὰ 

τῶν συνόντων καὶ ἐπιθουλὰς, καὶ διὰ ταῦτα ὕπνον 

τε δλίγον, ἐπιπόλαιον κἀκεῖνον, καὶ ταραχῆς μεστὰ 

θνε ίρατα χαὶ ἐννοίας πολυπλόχους χαὶ ἐλπίλας αεὶ 

πονηρὰς, ἢ τὴν ἀσγολίαν καὶ Ἰρηματισμοὺς χαὶ δίχας 

καὶ ἐκστρατείας κ χαὶ προστάγµατα χαὶ συνθήματα καὶ 

λογισμούς: ὑφ' ὧν οὐδὲ ὄναρ ἀπολαῦσαί τινος Ἰδέος 

εγγίγνεται, αλλ, ἀνάγκη ὑπὲρ ἁπάντων μόνον διασχο- 

πεῖσθαι καὶ μυρία ἔχειν πράγματα" 

Οὐδὲ γὰρ Ἀτρείδην ΑἈγαμέ μνονα 
ὕπνος ἔχε γλυχερὸς πολλὰ φρεσὶν ὁρμαίνονταν 

καὶ ταῦτα ῥεγκόντων Ἁχαιῶν ἁπάντων. ΛΑυπεῖ δὲ 
τὸν μὲν Λυδὸν ὅ υἱὸς χωφὸς ὃν, τὸν Πέρσην δὲ Κλέαρ- 
ος Κύρῳ ξενολογῶν, ἄλλον δὲ Δίων πρὸς οὓς τισι τῶν 

ΑΑΕΚΤΡΥΩΝ. 25. (Π, τον - 140) 

ΔΙ. ΝοΙί πι αἀπιοποτθ, ΜΙΟΥΊΙΕ : αἆθο ἔσγ Ἱπ[ο]ῆς έπη 

εταπα, απ, 4πμπ1 δαχἰετηῖς οπιΠῖῬΗς, αποᾶ πηοᾷο ἀῑσεμας, 

Ῥοαίας απάῖαπο γΙάστος, ἱππυπππεταβί μας Ἰπίας οοπΠΙσοίαγου 

ΠΙΙδοΓΙ15. 

ΜΙΟ. Φπἱραςπαπα 152 παῖγα οπΊπῃ ἀῑοῖς αἱ νῖκ ογοαϊρήῃα, 

αΔΤ1.. Ἱπιρεγαβαπα εαπ]ἆθπη τοσῖοπἰ πιαχίπης», ΜΙ6γ]6, ας 

Γογ[ἱςείπιο ομἱάαπα, οἱ οϐ πα έαἀἴπεπηα Ἰκοπηῖπαπα αγρίαπη- 

απς ρου αάἴποπα αἀπηϊταπά αἱ απα ππαχίπια, πρ Πη- 

πηπίρας Ροτγ]αθγείαν παν Ίάπα ραΠεπΗίρης, εἰ ροΥ{1050 π{θγθ- 

απ πια! τ οχοτοἹας ογαί πηπ]ία5, οηἱ(αίας εχογοϊ(α{ἰδδίπη5, 

εα{εΠΜ Παπ πο Ῥαγγ πα» {ΓΙΓΕΠΊΘ5, οἱ ροσπίαγΙπα γἱς ἵπῃι- 

πιοταβ]]]ς, ααὶ οσρ]α{1 ρἱαγίππαπα, οἱ τοἠ( παπα Ιππροσ]ϊ 610- 

γα5ΊΠΠΑ αᾱ θχοθδΣαπη Π5απθ εχασσεταϊαπῃ. Τίασε 5ἱᾳπαμάο 

Ῥτουρίετοπι, γα]σας ααἰάσπα πε αάοταΓε, οἱ 46 5ε 4π6η- 

4αια νῖάστε αιΏϊίτατί, οί αλ 5αΡρετ αος αἲ ππο γἰάεπάπα 

οΟΠΕΙΙΤΟΤΕΣ αλ οίαπη {αοεῖς οοΏ56θη5Ι5, ππασπαη ρι{αραπί 

αοοµγαία. νἰάί55ο Ρίσα», (παμθαπα, ἀϊαάειαα, Ῥγοεδεπίος, 

οηιθηίο5. Ἐμο νοτο, αοί της το αησετεηί ας {ογαπεγοηί 

πηϊμῖ οοΠ5οἵ5, Ἱογαπα απἱάθιη ἰσποεεῦαπα Ισηοτα/{αβ, π1θ 

{ρφαὴ νογο πηἰδέταβας, αἱ 5ἰπι]]]ς ο5δεπι ππασηΐς Π]ή5 ο0105- 

εἰς, απαῖες Ῥ]ίάϊίας, απί Μγτο, απί Ῥναχίίε]ος Γοοειί : 

Ἠ]οναπα οπΊπα απηςαπἴσαπο οχίτα απί Νερίαπις ε5ί, ααἴ δ- 

Ρίί6υ, ρα]ομογίπας ππάίσαα, ες απο εἰαροταίας εἰ ερογε» 

πἱπ]ον απί Γαἶσηγ απ! πάσπίθιη {εποής ἀθχίτα; 5ἱ Υετο (ᾱ- 

Ρί(ο ἱηδοτίο δροοπ]θιίς Ιπίοιπα, γεοίο5 αποδάαπα γἰάεΡί5, εί 

Ρακ]]]ος εἰ εἸανος ρου Ιπίετίοτα αἀασίος, δἱ 5Ηρίΐες, εἰ 61ΠΕΟΡ, 

οἱ ρίσοπη, οἳ Ἰαέαπα, οἱ πη]ίαπη Ιπίας Μαβιαπίεπα οχ οὐ 

σοπογο ἀθ[οιπηϊαίσπη : πηῖίο ἀἴοστο πατάτα πλ] πάἴπεπι, 

απί πιαρίσ]αγαπα, απὶ οἰνιαίθιι δρ ἵπ. 5 ποππαπαπαπη 

οοηβ[ϊέπενο. Τα] αι]ά αίῖαπι τορΏυπα εδί. 

90. ΜΙΟ. Νοπάσπι ἀῑχίδίί αίτπα εί ραχί]ος οἱ τοσίες ααϊ 

εἶπί Ἱππροη!, που πηπ]ίαπα 1]απη, ασ δἳέ, ἀε[ονηίαίεπα: 

παπα Π]ὰ Ἰπγομί ἵη Ρα)]ίσο, οοπδρῖοΙ , {οἱ Ποπηἱηίρης 1ΠΠρε- 

γαγς, οἱ πηϊπῖς Ἰηδίαγ αἀογατ, Τουενα 5ἰπηῖ] ε5ί εοἱοβδθο 

5 οχεσ]]οη{ἰςδίπιπα οπίπι απἰάἁαπα οῄαπα Ίου, Τα 

νογο Ίαπη Ἰπίθγίοτα 4ποἄαθ Ἰπα]η5 οο]ο»ῖ ἀῑοῖίο, 

εχοΠηρ]ο. 

ΔΙ, Ουἷά ρεπηαπα ΠΡ ἀῑσαπα, ΜΠΕΥΙΕεΖ πηείασπε, εἰ 

[ογπηίάΊπος,, οἱ 5αβρἰοίοπος, οἱ οὔἵππη α [απηῤίαπίρας, εἰ ἵη» 

εἰάῖας; ας Ῥγορίαυ Ιδία 5οιηηῖ ΡᾶΓΗΠΙ, ἶάαμς ἱρδυπῃ ΠΟΠ ΡΓο- 

ΙΠάΠΗ, θἱ Ρ]οιια ἰαγγοίς Ἰηδοπωπῖα, εί εαγὰς γαγία5, οί ϐΡες 

ΦΕΙΗΡΟΓ παα]α5; απ οεσπραΠοπαΠα οορίαπη, εἰ ἀσεπάϊ τε5ΡΟΠ- 

ἀσπάϊ(πο ποορρκιἰαίοπι, εί Ἰπαίοῖα, οἱ οχροδΠΜίοπες, εἰ Ίπι- 

Ῥεψία, ε{ εοπΥΘΠΠΟΠΟΣ, οἱ γαίοπος» α αἱρας οπηπίρα5 πεο 

Ρος απἰείοπι [αῖ διαγ]ίαίο π]]α οοπ{ηοίέ, 5ο πδοςδδε εδί 

Ῥτο οπηηίθις ἀἱδρίοργα ΗΠΙΠΗ εἰ Ἰπππηθγαβ/]ε5. άῦθγε ΠΠΟ- 

Ἰεξίῖας. 

Ναπι ποῦ Αίτίάση Ασαπιοπιπομᾶα 

5οπηπ5 Ἠαβοί ἀπῑοί5, γο]γοπίοπη-Ῥεσίοτε πιπ]ία, 

1άππε φετίοπίΐρας Αολνίς οπηηί ης. Ῥο]οτο απίεηη ΒΡΟΙΕ 

Τά ατη πηπία5 ΒΗα5, Ῥοσκαπα ΟΙεαγοίας Ἱη γη βτα[ἴαπῃ ρ6- 

ταση. πηἠΠίοπα Ίερεπ αἴαπι Ώιο ΟΠΠ ΘΥΤΑΘΙΣΑΠΟΓΙΙΤΩ 



όν] 
- 

ΔΝ. 

(1. τετ -- 749) 

Συρακοσίων κοινολογούµενος καὶ ἄλλον Παρμενίων 
ἐπαινούμενος χαὶ Περδίκκαν Ἠτολεμαῖος καὶ Πτολε- 
μαῖον Σέλευκος: ἀλλὰ κἀκεῖνα λυπεῖ, ὁ ἐρώμενος πρὸς 
ἀνάγκην ξυνὼν καὶ παλλαχὶς ἄλλῳ χαΐρουσα χαὶ ἄπο- 
στήσεσθαί τινες λεγόμενοι καὶ δύ᾽ 3 
φόρων πρὸς ἀλλήλους διαψιθυρίζοντες. Τὸ δὲ µέγιστον, 

- 
/ αν κα ΄ 114 ὑφορᾶσθαι δεῖ µάλιστα τοὺς Φιλτάτους καξ ἐκείνων ἄεί 

ον τρι-ις ἀπέθανεν ἐκ φαρμάκων, ὅ δὲ καὶ αὐτὸς ὑπὸ τοῦ ἐρωμέ- 
, ; Ε νου, τὸν δὲ ἄλλον ἴσως ὅμοιος τροπος θανάτου χατέλα- 

6εν. 
Δ .ω Μι 326. ΜΙΚ. Ἄπαγε, δεινὰ ταῦτα φῆς, 

τὴ ηί 
Τ. 9 ”. ο. 'Εμοὶ γοῦν πολὺ ἀσφαλέστρον σκυτοτομεῖν Επικεχυφότα 

μ 3 » ς ΄ / Ας {9 59 ἡ πίνειν ἀπὸ χρυσῆς φιάλης κωνείῳ ἢ αχονίτῳ συνανα- 
ο / 3 Δ Δ 3 κραθεῖσαν φιλοτησίαν' ὁ γοῦν κίνδυνος ἐμοι μὲν, εἰ 

: . ς / .ω -”. -ω ο παρολίσθοι τὸ σµιλίον καὶ ἁμάρτοι τῆς τομῆς τῆς ἐπ 
3 /. 3 / 5 [4 εὐβὺ, ὀλίγον τι αἷμάξαι τοὺς δαχτύλους ἐντεμόντα 'οἳ 

ο νοκΑ 8ὲ, ὡς οὓς, θανάσιικα εὐωγοῦνται, καὶ ταῦτα μυρίοις 
: τσ σος ’ ο) , καχοῖς ξυνόντες.  Εἰτ ἐπειδὰν πεσωσιν, ὅμοιοι µά-- ο - -  οὉ 34 λιστα φαίνονται τοῖς τραγικοῖς ὑποχριταῖς, ὧν πολλοὺς ο ον ο ο ον ο ἴδεῖν ἔστι τέως μὲν Κέχροπας δθεν ὄντας ἢ Σισύφους 

ν Α/ ρα ο. 4 δε 3’ ποτ 8 / ἢ Τηλέφους, διαδήµατα ἔχοντας καὶ ξίφη ἔλεφαν εα ; Εκ ακομα καὶ ἐπίσειστον χόμην καὶ χλαμύδα γρυσόπαστον, ἣν 
πο 

/ ” ο - δὲ οἷα πολλὰ γίχνεται, χεγεµθατήσας τις αὐτῶν ἓν 
3 οω -ω ΄ --. κ νο Ἂλ -- ο ο. μέσητῃ σκηνη Χαταπεσῃ, γέλωτα δηλαδὴ παρξχει τοῖς 

ν ο 9 κ / οθι Ἀ/ θεαταῖς τοῦ προσωπείου μὲν συντριθέντος αὐτῷ διαδή-- 
ο ον ματι, ἡμαγμένης δὲ τῆς ἀληθοῦς χεφαλΏης τοῦ ὕποχρι- 

Ν -» 4 .ω -- τοῦ καὶ τῶν σκελῶν ἐπὶ πολὺ γυμνουµένων, ὡς τῆς τ 
ἐσθτ ὰ ἔνδοθ ίνεσθαι ῥάχια δύστηνα ὄντα καὶ ἐσθῆτος τὰ ἔνδοθεν φαίνεσθαι ῥάχια δύστη Ξ .ν 3 η ΦΟΣ. τῶν κοθόρνων τὴν ὑπόδεσιν αμορφοτάτην χαὶ οὗ χατὰ ο, κκ ος εαοτ ο μες λόγον τοῦ ποδός. "Ορᾶς ὅπως µε καὶ εἰκάζειν ἐδι-- 
ος κά ον , ο 3.1} 1 ι Δ δάξω ἤδη, ὦ βέλτιστε ἀλεκτρυών; Ἀλλὰ τυραννὶς μὲν η ο η Ξ σ ο ο ποσε: τοιοῦτόν τι ὤφθη οὖσα. ππος δὲ 3 χύων 3 ἰχθὺς ἢ 

.. ψ Σ ΄ ἀ ὃν βάτραχος ὅπότε γένοιο, πῶς ἔφερες ἐχείνην τὴν διατρι- ' 
΄. 

θήν: 
- Ν ο . αφ 27. ΑΛΕΚ. Μακρὸν τοῦτον ἀναχινεῖ 

πμ, δν οὐ τοῦ παρόντος χαιροῦ: πλὴν τό γε κεράλαιι 
εως πσας - ὅστις οὐχ ἀπραγμονέστερος τῶν βίων ἔδοξέ μοι τοῦ 

α - -. 3 / η. / ἀνθρωπείου µόναις ταῖς φυσικαῖς ἐπιθυμίαις καὶ χρείαις : Ξ ; ξυμμεμετρημένος: τελώνην δὲ ἵππον ἢ συχοφάντην βά- 
.. . η Γ 

σα ν 
ὃν λόγον καὶ 

ν 

ἃν ος νο κι δώ ΗΕ, τραχον Ἡ σοφιστὴν κολοιὸν ἡ ὀψοποιὸν χώνωπα Ἡ κίναι- Ξ 
οι ερο » οὐχ ἂν ἴδοις ἐν 

η : ρ ν 
ὃον ἀλεχτρυόνα Ἡ ὅσα ὑμεῖς ἔννο 

ἐκείνοις. 
ιν άσας . 

28. ΜΙΚ. Ἀληθη ἴσως ταῦτα, 
. ; : 

δὲ ὃ πέπονθα οὐχ αἰσχύνομαι πρὸς 
-. ν.δ ΄ Δ Ἅ {8 Σ δύναμαι ἀπομαθεῖν τὴν ἐπιθυμίαν ἣν ἐκ παίδων εἶχον 

. ΄ . 3 / 28 Ἔν πλούσιος γενέσθαι, ἀλλά µοι καὶ τοὐνύπνιον ἔτι πρὸ 
ο ΄ ο) . τῶν ὀφθαλμῶν ἕστηχκεν ἐπιδεικνύμενον τὸ χρυσίον, καὶ ο ι -- πε / να ΄ ο] μάλιστα ἐπὶ τῷ καταράτῳ Σίµωνι ἀποπνίγομαι τρυ τς. ἃ : 

φῶντι ἐν ἀγαθοῖς τοσούτοις. 
: τα Ὃν ῃ ος ΑΛΕΚΝ. Ἐγώ σε ἰάσομαι, ὢ Μίκυλλε: καὶ ἐπεί- 

σι α ἔτι νύξ ἐστιν, ἐξαναστὰς ἔπου μοι: 
Ἀ ” - 

Δ αὐτῶν ἐχεῖνον τὸν Σίμωνα χαὶ ἐς τὰς τῶν ἄλλων 
9 ςβ Δ αν οι Ἡ πλουσίων οἰκίας, ὡς ἴδης οἷα τὰ παρ αὖτοις ἐστι. 

Σ , 
ὦ ἀλεκτρυών. Ἐγὼ 

ΧΙΥ. ΟΜΝΙΤΝΜ «ευ ΑΙ] Τς. 26 ---28. σ08 
απ{ραςάαπα σαριέ οΠΙετοΏς: αΠἴππη Ιαπᾶσίης Ῥατπιεπίο, οξ Ῥεγάῖοσαπα Ῥιο]επιδις, οἱ ΡΙοΙθπιζρηπι ε]εποις : γετΏπι Ί]α ᾳποσαθ ἀοίογοπι Πεγαηέ, εἱ απιασίας ορηε{ης ῬΓρεαι, εἴ α[ἴο σαπᾶραί Ῥε]ϊος, ε{ 5ὶ ἀο[οσίαγῖ ἀῑσαπίατ απϊάαπα, εἰ ἆ4πο το ᾳπαξέπος ςα{θ]ἴέυπι Πηίετ 5ο 5α5ιγγο{. Ωποᾶ γετο ΠΙΑΧΙΠΤΗΠΗ, ςπδρεοίος Ίαβογο ορογίεί σατῇςεῖπιος Ππάχηο,, εἰ αἲ Πῖς «προς ἁΠηπ]ά, γεπέαταπα πια] ΠείΠετρ. Ναπι Ἠ]αα ΠΙῖο «πιο Ππίογίοσίης εσίγεπεπο,, Πῖς 6{ ἴρεο α 51ο αΠ]α- 5ἱο: ἁίθΓΙΠῃ γεγο «ἰπη]]α ΓοτΙίαη σθηα5 πιο[ῖς ορρτεςςῖ{. 

26. ΜΠΟ. Άρασα, (Πῖςία ευη! αιῶ ἀῑσῖ, σα]ς. ΜΠΙ ΕΙΞΟ πηπ]ίο «εομγῖης οί Ἱπο]ίπαίο «ΟΓΡΟΓΕ 5οἴπάετε οοµῖα, 4 παπι απΤθα ἵη ρ]Ια]α Ῥ]ῃογο [επηρεγαί"πη εἴσπία εξ ασοπ]{ο, πηϊοϊιος Ροσσ]άπὴ : Πα η ΠηΗΙ απἱάεπῃ ρετίοπ]απι επξ, 5ἵ [αἰ]αί 5ΕΒΙΡΓΙΠΙ ϱἱ α τοσία Ἱπεῖκίοης ἂθειτοί, ογπεπίατο γ]πηςεπ]ο ἀῑδίίος Ιπε]άρηίοπα : αἲ ΠΙϊ »Ἠΐ παττας, πιογ[διας αρα]απίητ ἕωπας, ἆππι Ιηβη]εῖς νογκαπίηγ ἵῃ πα]. Ῥείηᾶο (πππι 
οροῖάενε, «ἰπΠϊπηϊ νὶάεπίη {τασῖοῖς αείοτῖρης, σπογαπα πηπ]- ἴο5 γ[άετο οκί αἰἴφπαπιᾶϊα απ[άεπα , 5ἱ ἀς ρ]αςαι, Οεαορας, αὐ{ ΡΙΥρῄος απί Τε]ερ]ιος, ἀἰαάεπιαία Ἠαβοηίος οί πΙαᾶϊος ερανπεῖς οαριῖς, οί εοπ]Πη Πποἰπαπίθπι, οί εἠαπηγάρια απτο ἀἰκηπείαπα : 5ἳ ντο, απα[ία πημ]ία αοοϊᾶμηε, ΓαΠεπιο Ἱπαπὶ γεκί]αῖο Π]οταπα αληαῖς ἵπ πιρᾶῖα 5εεπα εομεῖᾶαξ, τῖδαπη 
Ἠειηρε Ῥτῶρεί εροεἰαἰοεῖρας, Γασία οηπι Ίρ5ο ἀἴαάεπηαίε 
ΡΕΙΣΟΠᾶ, εγαει/αίοηι γογο αοίοΓῖς οαρίία, οἱ ετπῖβης Πια- 
Επάπι ΡαΓἴΕΠΙ ἀεππᾶαΕῖς, πξ Ίαπι Άρρατεαί ἰπίρτίοτα τες[[έης 
εδ5ε Ραηπῖοι]ος παῖςοτος,, ϱἱ οΟΙΠΗΓΠΟΓΙΠΙ 5Ώᾖσαιἴοπεπῃ ἄο- 
[οτμπϊκεἴπιαπα πε(ο αᾱ ΓΠΙΟΠΘΠΙ Ρρεᾶῖς. ὙΠ4επ) ᾳποπιοᾶο 
Ίάπα χε ςἰπηϊ]έπάῖπο πποηπο π{ ἀοομεηῖς, σας ορΒμη» 
564 ἠγταπηϊς ααἶᾶεπι ἰαἰῖς ΕΡ τῖςα ἐσί: αποίῖες γετο ε(πας, 
αυ! εαπῖς, απξ ρἰςεῖς, απέ ταπα βηῖςεα » Π]απα (ποπποᾶο {π]ῖς, 
6ΟΠΙΠΙΟΓΑΠΙΟΠΕΠΗ 2 

37. ΛΙΗ;. Τοηβιπη Ἠππο ΞΘΓΠΙΟΠΘΠΙ ΏΊΟΥΕΣς, ηες ΡΓγῶςθη- 
τς [επιρουῖς : γεγαπιίαπ]εη, αποα εαραξεςί τεῖ , πι]]α Πατ 
ΥΙΙαΓΗΠΙ ΠΟΠ πηασῖς (παπι οςέ ἨοπηῖηῦΠι (ταπαἴ]α πηηῖ τῖκα 
εδί, ᾳπ1ρρε απίβ «ο]ῖς 5ο παζητα[ῖρις οπρ]αΠα δις εἰ περος- 
εία[ρας πιοβϊτεία: ρα ῦΠοαππΠη τεγο επασπῃ, απί εα]ΗπηΠΙα- 
ἴογεπῃ τάΠαΠ1, απ 5ορΗήςίαπα βταζυ]απα, ααὶ εοππαπα οπ]ῖ- 
εεπα, απϊ εἴπαράσπα σα ππι, αἱ τε]ίᾳπα απῖδας τος ςἰπᾷε- 
{ἱδ., ἵῃ Τ]]ς ποπ γίᾶθας. 

25. ΜΠΟ. Ύετα Ίας [οτεῖ(αα, σα]]ς. Έβο νετο ᾳποπιοᾶο 
5ἵπι αΠεείης, ἀἴσθιε αρπᾶ Τ6 ποπ ογιῃεςζο - ηΠ]ΙΟ πιοᾶο 
Ῥοδευπῃ ἀθάίκεοτο επρίἀΠαίοπα, παπι Ἱαβηί α Ῥπεεῖς, ἀῑἴε- 
5οεπᾶ!Σ ὙεγΙπα πηηῖ οἱ Ἱπςοπηπίππη αἆ μας 5ίαἴ απίε οσπ]ος., 
8πτΙπῃ οδίεΠάεῃς, εἰ πιαχίπιε ἆᾳ οχεερταβΙ]] Ί]ο ΒΙΠΙΟΠΕ 

' ΔΗΡΟΣ, απῖ ἵῃ {αη(ῖς Ροπῖς ἀο[σαία νὶτϊε, 

6ΛΔΗΙ.. Ἐπο ία, ΑΠΟγΙΙε, ςαπαµο. Εί σπαπάζο αἆμας ποτ 
εδ, 511βε, 5εΠπετε πιε : αΏάμοαπη οηῖπα {ο αἆ Ίρευπῃ Π]απι 
ΒΙΠΙΟΠΕΙΗ οἱ ἵπ αΠἴογαπῃ ἁῑγίέαπι ἆοπιος, τί γῖᾷθας απα]ῖς 

; 5ἱΐ Π]ογαπα οοπάΠῖο, 



Ρ04 ΧΙΥ. ΟΝΕΙΡΟΣ 

ΜΙΚ. Πῶς τοῦτο κεκλεισμένων τῶν θυρῶν; εἰ μὴ 

καὶ τοιχωρυχεῖν γε σύ µε ἀναγχάσεις. 

ΑΛΕΚ. Οὐδαμῶς, ἀλλ ὃ Ἑρμῆς, οὗπερ Πρός εἰμι, 

τοῦτο ἐξαίρετον ἔδωχκέ µοι, Ἡν τις τὸ οὐραῖον λος 

τὸ µήκιστον ὃ δὺ ἁπαλότητα ἐπικαμπές ἐστί μοι .. 
ΜΙΚ. Δύο δ᾽ ἔστι σοι τοιαῦτα. 

ΑΛΓΕΚ. Τὸ δεξιὸν τοίνυν ὅτῳ ἂν ἐγὼ ἀποσπάσαι 

παράσιω καὶ ἔχη» ἐς ὅσον ἂν βούλωμαι ἀνοίγειν τε ὃ 

τοιοῦτος πᾶσαν θύραν δύναται καὶ ὁρᾶν ἅπαντα οὐχ 

ὀρώμενος αὐτός. 

ΜΙΚ. Ἐλελήθεις µε, ὤ ἀλεκτρυὼν, καὶ σὺ γόης 

ὤν. Ἐμοὶ δ οὖν ἣν τοῦτο ἅπαζ παράσχης, ὄψει τὰ 
Ἀέμωνος πάντα ἐν βραχεῖ δεῦρο μετενηνεγμένα"| μετοίσω 

Ἱὰρ αὐτὰ παρεσελθών' ὁ δὲ αὖθις περιτρώξε εται ἄπο-- 

τείνων τὰ καττύματα. 

ΑΛΕΚ. Οὐ θέμις γενέσθαι τοῦτο" παρήγγειλε γὰρ 

ὁ Ἑρμῆς, ἦν τινα τοιοῦτον ἐργάζηται ὃ ἔχων τὸ πτε- 

ϱὸν, ἀναθοήσαντά µε χαταφωρᾶσαι αὐτόν. 

ΜΙΚ. Ἀπίθανον λέγεις, χλέπτην τὸν Ἑρμῆν αὐτὸν 
ὄντα τοῖς ἄλλοις φθονεῖν τοῦ τοιούτου. Απίωμεν δ) 

ὅμως: ἀφέξομαι γὰρ τοῦ χρυσίου, ἣν δύνωμαι. 

ΑΛΕΚ. Ἀπότιλον, ὢ Μίκυλλε, πρότερον τὸ πτί- 

λον.... Τί τοῦτο; ἄμφω ἀπέτιλας. 
ΜΙΚ. Άσφαλέστερον οὕτως» ὥ ἀλεκτρυὼν, χαὶ σοὶ 

Ἕττον ἂν ἄμορφον τὸ ̓ πρᾶγμα εἴη, ὡς μὴ γωλεύοις διὰ 

ἠάτερον τῆς οὐρᾶς µέρος. 

50. ΑΛΕΚ. Εἴεν. 
μεν Ἡ παρ) ἄλλον τινὰ τῶν πλουσίων; 

ΜΙΚ. Οὐ μὲν οὖν, ἀλλὰ παρὰ τὸν Σίμωνα, ὃς ἀντὶ 

δισυλλάδου τετρασύλλαθος ἤ ἤδη πλουτήσας εἶναι ἀξιοῖ, 

Καὶ δ) πάρεσµεν ἐπὶ τὰς θύρας. Τί οὖν ποιῶ τὸ μετὰ 

κω Ὑ 

Ἐπὶ τὸν Σίμωνα πρῶτον ἅπι- 

τοῦτο: 

ΑΛΕΚ. ᾿Επίθες τὸ πτερὸν ἐπὶ τὸ κλεῖθρον. 

ΜΙΚ. Ἰδου ἤδη. Ὦ "Ἡράκλεις, ἀναπεπέτασται 

ὥσπερ κλειδὶ ἡ θύρα. 

ΑΛΕΚ. Ἡγοῦ ἐς τὸ πρόσθεν. 

πνοῦντα χαὶ ΑΕ 

ΜΙΚ. Ὁρῦ νὴ Δία πρὸς ἁμαυράν τε χαὶ διψῶσαν 

τὴν θρυαλλίδα, καὶ ὠχρὸς δ᾽ ἐστὶν οὐκ οἵδ) ὅθεν, ὠ 

ἀλεκτρυὼν, χαὶ Σατέσκληκον ὅλος ἐκτετηχὼς, ὑπὸ φρον- 

τίδων δηλαδή: οὐ «γὰρ νοσεῖν ἄλλως αν. 

ΑΛΕΚ. Ἄχουσον ἅ φησιν" εἴση γὰρ ὅθεν οὕτως ἔχει. 

ΣΙΜΩΝ. Οὐχοῦν τάλαντα μὲν ἑόδομήκοντα ἐχεῖνα 

πάνυ ἀσφαλῶς ὃ ὑπὸ τῇ Ἀλίνη, κατορώρυχται χαὶ οὖδεὶς 

ὅλως εἴδε, τὰ δὲ ἐκκαίδεκα εἶδεν, οἶμαι, Σωσύλος ὁ ἵπ- 

ποχόµος ὑπὸ τῇ Φάτνῃ κατακρύπτοντά | µε" ὅλως Υοῦν 

περὶ τὸν ἵππῶνά ἐστιν οὐ πάνυ ἐπιμελὴς ἄλλως οὐδὲ 

Φφιλόπονος ὤν. ῆκὸς δὲ διηρπάσθαι πολλῷ πλείω τού- 

των, Ὦ πόθεν γὰρ ὁ Τίθιος ταρίχους οὕτω μεγάλους 

ὠψωνηκέναι χθὲ ς ἐλέγετο ἢ τῇ γυναικὶ ἑλλόθιον ἑωνῆ-- 

σθαι πέντε δραχμῶν ον. Τἀμὰ οὗτοι σπαθῶσι τοῦ 

χαχοδαίµονος.. Ἀλλ' οὖδὲ τὰ πώναττ ἐν ἀσφαλεῖ µοι 
ἀπόχειται τοσαῦτα ὄντα: δέδια γοῦν μή τις ὑπορύξας 

“Ορᾶς αὐτὸν ἀγρυ- 

ΑΛΕΚΤΡΥΩΝ. 29. (11. τις - τιτ] 

ΜΙο: Ωποπιοᾶο ου οἰαιαῖς [αηῖςὸ πϊςὶ {ογίο θ[ίαιη ρᾶ- 

τιείας Ῥογ[οάθτο ΠΊε 60685. 

6ΑΙµ.. ΜΙΠΙΠΙε : 5εᾷ Μετευνῖας, ευ]α5 6ο 5αοος 51, 

οχἰηχίαπη Ἠου πλ] ἀθά(έ, δἱ ααἲς Ἰοηςίςκίπιαπι ἵη οαυᾶα ρεῃ- 
ΠΑΠΑ, απ Ῥγορί6γ πιο] Ίεπα Ιπῃθο ασ... 

ΜΙΟ. Αί ΠΡί ἆπα ηί {α]ες. 

αλΙΗ,. Βεχίταπι Ἰδίέατ 6ο επἰοππι(αθ ργῶΏιθτο εγεεῃ- 

ἆαπι, οἱ {επεαί Πα, απαπ]άἶα Ὑο]αθτο, ἶ5 αρθιῖτο Ίαπ"αΠΧ 

ΠΠΑΠΙ(ΠΑΠΙ4ΠΕ Ροΐοςέ, εἰ γ]άθΓε, ΠΟΠ Υίδι5 Ίρ5α, οπηη]α. 

ΜΙΟ. Νεδοϊεραπα {6 4ποσι6, ρα]ἱα, ργαςιρίαίογθηα 65956. 

Ὑεγυπα πμῖ Ίου 5ἳ 56ΠΊΕΙ οοποθδδοτῖς, γἰάδβίς πο (ταηδ]αία 

Ἠγογί ί6ΠΙΡΟΓΕ ΒΙπιοπί5 οπηηία : 60 θΠΙΠΙ ά10Πῃ αβίετο, Ἠπς 

οα ἰγαπδίοταπας 1] γετο ταγδ5 αττοάδί, ἀππα ρτομοΙέ, 50- 

Ί6ᾶ5. 

ΕΑΙΙ,. Νοίας οδί ου Περί : ργῶεθρῖέ οπῖπα πηῖ Μογοι- 

15, 5ἱ ἴαἱο απῖά ασαί αἱ Ἠαθεαί ρεηπαπα, αἱ οαρία. πῃθο 

α[οίαπα αἱ ἀερτοπεπάαίατ. φτλη 

ΜΙΟ. Νο οδί γετδιπ]ο απο ἀῑοῖς, {απο ΜΕΓΟΠΓΙΙΠΙ 

1ρδίπα Ἰην]άεγο 1] αἰς, 8εά {απιοπ αΏθαπ]Ι5Σ 4ἨΦΗΠΟΡΟ 

επίπα απτο, 5ἳ Ῥοΐοτο. 

ΛΔΙΗ,. Ἐγε]]ε ρπῖα5, ΜΙογ]]α, ΡεΠΠαΠ.. 

Ηδίί απηβα. 

.. Ο]ά ος ογε]- 

ΜΙΟ. Ρίο {πίϊας οί, σα]ἱα. οί ΕΙ πῖπιις ἀε[οτπιο Εαετῖέ, 

αἱ πο ο]αμᾶῖοςς αἰἰοτηίτα οπά Ρατία. 

99. ΕΛΙΙ,. Εδίο.  Αά ΒΙΠΙΟΠΘΙΩΠ ΡΤΙΠΙΟ αβίπηας, απ αἆ 

ατα απεπάαπα ἀῑνΙαπα ο 

ΜΙΟ. Νοη 58Π6, 5εᾷ αὖἆ ΒΙΠΙΟΠΕΠΙ, απὶ Ῥτο ἀδγ]]αβο 

απαθτίςγ]]αβ5 ]απ1, ἀῑγες [αοίας, 6556 Ροδίμ]αί. Ἐΐ 5απθ6 

αἀδιππις αἆ Ἱαπιαπι, Οι]ά 6150 Ῥο5ί Ίος ασαΠΙ 2 

ΑΙ, Αάπιογε Ρ6ηΠαΠΙ αἆ 56γαπῃ. 

ΜΙΟ. Ἐπ 1Πα1 [ο.. Ο Ηετοιπ]ες] αροτία οδί γο]αί οἶανῖ 

Ίαηυα. 

ΑΙ. Ῥγασθάο Ροπτο. 

ἀπιοσηίθπι ΓαίΙΟΠε5Φ 

ΜΙΟ. Υἱάεο, Ρε 1ογεπα, αἆ ουδοιγῖαςου]απα απΙάθῃα οί 

5ἰ]οπίοπη Ἰαοθγπᾶπῃ : οδί ααίεπα ραλάμ5, πεςοῖο απἀε, σαΐ]ες 

αἱ {οίας οχατιέ, {αρο[ασίας πἰπηῖγαπα ἃ ουπί5: πεαπε ΘΗΙΠΙ 

α]ίας ορρτοίατο ἀῑσίας ο»ί. : 

ΑΙ. ΑΛαάϊ σας ἀ1οῖξ: εεῖες οηῖπι ππάο 5ἱο Ιαροαί. 

5ΙΜΟ. Ἐνρο {αϊοπία «πἰάθια 5εριπαρίπία ἵ]α 5εοιτε 

οπΙΠίπο 58 Ἱοοίο δη{ ἀοίοβσα, οἱ ΠΘΠΙΟ ΟΠΙΠΙΠΟ γ161έ: δε. 

5οἀθοῖηι Π]α γΙάΙ{ πιο, Ῥαΐο, ΦΟΣΥΙΗ5 ααπἱδο οσο](απίθπη 540 

Ῥηρδερίος 56ΠΙΡΕΥ θηίη πιπο οἴτοα φίαθα]απη τειδαίας, (ια 

αἰία5 οπηπίπο πος ἀίσεπς πες ἸαβοΓί5 οδί απιαῃ5. Ὑεγςί- 

πη]]ο οδί απίομα πηπ]ίο Ἠῖς Ῥ]ιτα 6556 ἀἰτερία : πάς επίπι 

αἶίας {αμ{σπ) 5181 φα]σαπποπίπη οΏδοπᾶςδε οτί Ἠρίας ἀἱορ- 

τοίας, απί ΙΠ8ΗΓΟΠΙ ομηίσςο οοπίαΏεγπα]! δα” ἀγαςμπηῖς απΙῃ- 

απο Ἰπίορης» ΟπΙΠΙΠΟ Ίπθα Ἰπ[ο]ίοῖς Ιδίῖ Ῥου Πηκ ἀἱδρεί- 

ἀππί. θά πεαιε οί ροσυ]α ἵπ Μπίο πηηῖ 5αηί ταροδίία : 

πιθίιο οπίπι Πο απῖς ρεγ[οςςο ραμοίο οα δα μάμσαί. Μι 

γιάσπ” ευη γἱσαπίοπα δἱ 5υῇΏ- 



(1, τήβ-75ο) 

τὸν τοῖχον ὑφέληται αὐτά: πολλοὶ Φθονοῦσι καὶ ἐπι- ο ΄ ν ’ - ᾿ ΄ δ Ἔγλξ λΙ / . π. - θουλεύουσί µοι, καὶ μαλιστα ὃ γείτων ἈΠίκυλλος. 
ΜΙΝ. Νὴ Δία, σοὶ γὰρ ὅμοιος 

ὑπὸ µάλης ἄπειμι ἔχων. 
.ε- Ὑ 1 ’ ων, ΑΛΙΚ. Σιώπα, ὦ Μίκυλλε, μὴ καταφωράση πα-- 

βόντας ἡμᾶς. 

8 - 
ἐγὼ καὶ τὰ τούέλια 

5 ͵ ' 
χίων γε ὢν τυγχάνεις, 
ος σαν ῇς ρύξας τὸ χρυσίον, µή 
: αι σα. πάλιν ἐψόφηκέ τις ἐπ 

ς 

τ π 
να 
εµξ ὁηλ 

- 
΄ ἐπιβουλεύομαι πρὸς ἁπάντων. 

Ἐθροῖς 
ΜΠΙΚ. Ὢ κακόλχιµον, οἵον βιοῖ τὸν βίον. 

οὕτω πλουτεῖν γένοιτο. Κατὰ Χόρρης δ᾽ οὖν πατάξας 
"αὐτὸν ἀπελθεῖν βούλομαι, 

ΣΙΜ. Τίς ἐπάταξέ με; ληστεύομαι ὃ 
ΜΙΚ. Οἴμωζε καὶ διαγρύπνει χαὶ ὅμοιος γίγνου 

Ἰρόμα τῷ χρυσῷ προστετηχὼς αὐτῷ. μεις 
Γνίφωνα εἰ δοχεῖ τὸν δανειστὴν ἴωμεν' οὗ μακρὰν 

Ν Αν 
ὁυστυχής. 

δε : αι ο καὶ οὗτος οἰχεῖ. Ἀνέωγε καὶ αὕτη ἡμιν ἡ θύρα. ης ο. ια 31. ΑΛΕΚ. “Ορᾶς ἐπαγρυπνοῦντα χαὶ αὐτὸν σ-, Ξ Ὃ β , Εμ ναος ; Φροντίθων, ἀναλογιζόμενον τοὺς τόχους χαὶ τοὺς δακτύ- ος 
η Ἀ / Σ ὖὸ}/ / λους ἤδη κατεσκληχότα, ὃν δεήσει μετ) ὀλίγον πάντα πω 

ἈἊ 3 {8 - ταῦτα καταλιπόντα σίλφην ἢ ἐμπίδα ἢ 
γέσθαι: 

2 εν , νν ΜΠΚ. Ορω Χακοδαίµονα καὶ ἄνόητον ἄνθρωπον Δλ ὺ τῆς σΏ ἃ α σες ετνήν αλλη, θυοξ νῶν πολὺ τῆς σίλφης ἢ ἐμπίδος ἄμεινον βιοῦντα. ε σελ ο ρᾶσ- 3 / ετὸν των τα μα Ὡς δὲ καὶ οὗτος ἐχτέτηχεν ὅλος ὑπὸ τῶν λογισμῶν. / 

τε) ἄλλον ἀπίωμεν. 

3 
Ετει 

χυνόμυιαν χ9- 

: ρ ο αν 9. ΑΛΕΚ. Παρὰ τὸν σὺν Εὐχράτην, εἰ δοχεῖ, - 
α ῃ ο ., Καὶ ἴδοὺ γὰρ, ἀνέωγε καὶ αὕτη ἡ θύρα" ὥστε ἐσίωμεν. 

ΜΙΚ. Πάντα ταῦτα μικρὸν ἔμπροσθεν ἐμὰ ἦν. 
ΑΛΕΚ. Ἔτι γὰρ σὺ ὀνειρώττεις τὸν πλοῦτον- ὈΟρᾶς 
οὖν τὸν Εὐκράτην αὐτὸν μὲν ὑπὸ τοῦ οἰχέτου πρε- 

σθύτην ἄνθρωπον: 
ΜΙΚ. ὍΟρο νὴ Δία καταπυγοσύνην καὶ πασχητια- 

σµόν τινα καὶ ἀσέλγειαν οὐκ ἀνθρωπίνην: τὴν γυναῖκα 
ἑτέρωθι ὑπὸ τοῦ μαγείρου µοιχευομένην καὶ αὐτήν. 
98. ΑΛΕΚ. Τί οὖν; ἐθέλοις ἂν καὶ τούτων χληρο- 

γομεῖν, ὦ Μίκυλλε, καὶ πάντα ἔχειν τὰ Εὐχκράτους: 
ΜΙΚ. Μηδαμῶς, ὦ ἀλεκτρυών: λιμῷ ἀπολοίμην 

Ρο) 
υ] 

η 
ρα 
ος 

- / πρότερον. Χαιρέτω τὸ χρυσίον καὶ τὰ δείπνα, δύο ὀθολοὶ ἐμοί γε πλοῦτός ἐστι μᾶλλον ἢ τοιχωρυγεῖσθαι 

Υλ 

πρὸς τῶν οἰκετῶν. 

ΑΛΕΚ. Ἀλλὰ νῦν μὲν ἡμέρα γὰρ ἤδη ἀμοὶ τὸ λυ- καυγὲς αὐτὸ, ἀπίωµμεν οἴκαδε παρ᾽ ἡμᾶς" τὰ λοιπὰ δὲ ἐς αὖθις ὄψει, ὦ Μίχυλλε, 

ΧΙ Υ. δΟΜΝΙὕΜ «ευ ἄΑΠΙ,Τς5. 5ο -- δα, 

| 1ρ5ε ομκίοἁἴατη οπηηῖα - 8ΗΓ5εης εἴτοππιῖρο ἀοπππη. Περ εηπ]ᾶρπι {ε Υάεο, Ρετ[οξος ρατίθίαπῃ ... Ῥες Ίογεπι, 

5056 
Ἰηγιάρη{ πιηῖ εἰ Ἰηκϊαἰαπίατ, ϱὲ πιαχῖῃι ΜΙογ]]ης Ἠϊο νῖοῖ. πας. 

ΜΠΟ. Τία πιε Πωρίίος : [η] ΏΕΠΗΡΕ αἰπηῆ]ῖς 65ο, οἱ ρα{ε]]ας 5υ0 αἶα Ἠάβεης αφοο. 
6ΑΔΗΙ.. Ταςς, ΜΙΕγ]ΙΕ, πε αἀεςςρ πος ἀεργεμεπᾶαί. 

ΔΕΗ. Ορππαπι ἰσίταν Παοπι πέ 3ΟΠΊΠΟ π]ε αὔςίπθαπι ο 

ΟυΙ5 

απαπάοηυἱάθπα οο]απηῃα εδ, Ῥεπε Ἰαβοί. ΝπΙθταρο Ἱἴσγηπι εβοξξαπα απγαπῃ, ΠΠΠΙ απ]ά πια Γογίε ΤΗΡεΓ Γης. Ἐῃ Ἱί6- τηΠΗ α[ζαμ]ς «{γερίέατη ἀεᾶΙΕ, πεπιρε πιε Ρείεης : οµ5ίάεος οί εἰαπομ]απῃ 9ΡΡΗΡΠΟΓ αὐ οπηπῖρας, ΤΕΙ πμ] Ραρῖο 5 ἵ 4πεπι ἀεργεμειάρτο ,... ερε]ίατηας τηγςις ΠΡΙ. 
50. 6ΑΙ;. Ταῖῖς ΗΡΙ θΙπιοὶς οοπάϊο, ΜΙΟγο, Άβεα- Ἠ]Η5 γετο εἴἴαπῃ αά αἴπῃι απεπάαπα, ἀαπι ραπ Παπ άλας πος(ῖς 5Ἡροτες{. 
ΠΟ. Τπ[ε]ῖς 1 πα]επῃ γῖψ]ι τίταπα! Πηπηϊεῖς ία ἀἰν]άρις 0556 οοπ/Πηξα1 Ῥεγοιξεα εγςο Ἠ]ίις πια]α Το]ο ἀῑκορᾶετο. 

ΒΙΜ. Οπἵςπιε Ροτοιςεῖ(2 α Ἰαίτοπῖρης πηῖςετ ῬεΓθο! 
ΜΙΟ. Ῥ]οτα οἱ γ]αῖα, αἱ εἰπιῆίς απαπίαπα αἆ ορἴογθπι Άμτο ἴπο εγαᾶς, ΠΠ Ἱπίαροεσοῃς. Χο5 τετο, ςἳ γἰάρίατ 5 αᾱ πΙΡΙΟΠΕΠΙ εαιηις ἀαηϊκίαπι :. ΠΟΠ Ῥτοσα] ααἴεπι Πῖς εἰῖαπῃ Παβίίαί. Αρετία ποβῖς Ἰῶο ᾳποφπθ Ίπππα. 
31. 6ΛΠΙ.. Υἶὰες νἰααπίδπι υπο αποζπε ργα επτῖς, εοπῃ- Ρηίαπίεπα πσητας, εἰ αῑαῖῆς 14π1 ατίαίς ἴαῦο, απεπῃ ραπ]]ο Ρο5ί ορογίεΡῖέ, τε]ῖοεῖς μῖςος οπηπῖρας, Ε]αϊίαπι απἲ ομ]]- 6ετη απί πιπςεαπι Πογῖρ 

ΜΙΟ. Ὑ{άεο πηῖκργιπο οἱ ἀθππθηίθπι ἨοπΙπθΠα, πε πιΠςο απ]άεπα Ῥ]αξία απὶ εμ[ῖος ηπεΠας γἰγοπίεῃι, ΩπαΠι τογο Ἠΐο Πποφπο {οίας Ρπίαπα15 ταβοπῖρης οομ[αραῖξ! Αά αἴἴαπι ἄβθαπηης. : 3 
5. ΛΙΗ.. Αὰ Ἐποταίοπι αυτα, 5ἳ νἰάείατ. Ἐί ους ἀρετία οἱ Ίσο εςί Ίαπια. Τηβγεάἰαπιαχ εΓσο. 
ΜΙΟ. Ιδίως οπιπία Ραυ]]ο αΠίε πιεα εγαΠΕ. 
6ΑΙΙ,. ΑάΠασπαπι ἀῑγίας {α 5οη]ηίας2 γΤάες ἰπῖίατ Ἐα- ΕΓΑἴΕΠ 1ρ5ΗΠη α 5ο 5οιγο ... ἨΟΠΙΙΠΘΠΙ 5ΘΠΕΠΙ2 

ΜΙΟ. Ὑϊάρο, Τα πια Παρῇες, ρα)4ἱσα[ἴοπεπῃ οἱ ΠΙΟΓΡΙΗΠΙ Ρα(μίσππη εί ΠΡΙάΊπεπι Ποῃ. ἨπΠᾶΠΕΠΙ : ΠκοΓΟΠΙ γεγο. ΔΙίεγο Τη αηαπ]ο α εοππο αἀπ]ιεγῖο Ρο] ἵρεαπι αποσιθ. 
30. 6ΛΙΙ.. Οπἷᾶᾷ εγςο2 τε]ῖςηρ ἸίογαΠ ποππθ Ίετες Ποτῖ, ΜΙογ]]α, εἰ οπιηία Ἠαβθγε Ἐτογα[ἷς 
ΜΙ6Ο. Νεππαπααπι, ΞαΠε : {απιο ρεῖας ΙΠίΘΓΡΑΠΙ. γα]εαπί ΔΗΓΗΠΗ 6ἱ 6ΦΡηΣΡ1 ἀπο οβο[ἵ πηηῖ απἶάεπη ἀῑν[ῖας ςυπί Ροῦῖας απᾶπῃ 5ἱ Ρταἆα Πετθῃι 5ΕΓΥΟΓΙΙΠ. 

ΛΙ}. δεά πιπς, ἀῑος οηῖπι 1851 οἴγοα ἵρδυπα ἀἱ[ποπ]απι εδί, ἆοππππη αἆ Πος αβεαπηης - τεσπα α]ῖο {εππροτε, ΜΙ- 
εσῃε, γιάεβῖς. 
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ΙΚΑΡΟΜΕΝΙΠΠΟΣ Ἡ ΥΗΠΕΡΝΕΦΕΛΟΣ 

1. ΜΕΝΙΠΠΠΟΣ. Οὐχοόν τρισγ Όλοι μὲν ἦσαν ἀπὸ 

γῆς στάδιοι µέχρι πρὸς τὸν σελήνην, ὃ πρῶτος μον 

σταθωός: τούντεῦθεν δὲ ἐπὶ τὸν ζλιον ἄνω παρασάγγαι 

ταχόσιοι: τὸ ὃ ἀπὸ τούτου ἐς αὐτὸν Ίδη τὸν 

οὔραν νο καὶ τὴν ἀκρόπολιν τὴν τοῦ Λιὸς ἄνοδος καὶ 
που πεγ' 

ταῦτα γένοιτ ἂν εὐζώνῳ ἀετῷ μιᾶς ἡμέρας. 

οε : Τί ταῦτα τ πρὸς Χαρίτων, ώ Μένιππε, 

νομεῖς χαὶ ἡσυγη πως ἀναμετοεῖς: πάλαι γὰρ 

καρρῶμαί σου ἀκολουθῶν ἡλίους καὶ σελήνας, ἔτι δὲ 

τὰ , φορτοὰ ταῦτα σταθμούς τινας καὶ παρασάγγας 

ὑποξενίζοντος. 

ΜΕΝ. Μὴ θαυμάσης, ὥ ἑταῖρε, εἰ µετ έωρα καὶ 

διαέρια δοχῶ σοι λέγειν: τὸ κεφάλαιον γὰρ δὴ πρὸς 

ἐμαυτὸν λογίζομαι τῆς ἔναγχος ἀποδημίας. 

'ΕΤΑΙΡ. Εἶτα οὠγαθὲ, καθάπερ οἳ Φοίνικες ἄστροις 

Ετεχμαίρου τὴν δδόν: 

ΜΕΝ. Οὺὐ μὰ Δία, ἀλλ᾽ ἐν αὐτοῖς τοῖς ἄστροις ἔπτοι- 

ούμην τὴν ἀποδημίαν. 

ΕΤΑΙΡ. Ἡ ράκλεις, μακρόν τινα τὸν ὄνειρον λέγεις» 

εἴ γε σαυτὸν ἔλαθες κατακοιµηβεὶς παρασάγγας ὅλους. 

2. ΜΕΝ. Ὄνειρον τρ, ὦ τᾶν, δοχῶ σοι λέγειν ὃς 

ἁρτίως ἄφιγμαι παρὰ τοῦ Διός: 

ΕΤΑΙΡ. Πῶς ἔφησθα: Μένιππος ἡμῖν διοπετῆς 

πάρεστιν εξ οὐρανοῦ» 

ΜΕΝ. Καὶ μὴν ἐγώ σοι παρ᾽ αὗτου ἐκείνου τοῦ πάνυ 

Διὸς ὕπω τήµερον θαυμάσια χαὶ ἀκούσας καὶ ἴδών: εἴ 

δὲ ἀπιστεῖς, καὶ αὐτὸ τοῦτο ὑπερευφραίνομαι τὸ πέρα 

πίστεως εὐτυγεῖν. 

ΕΤΑΙΡ. Καὶ πῶς ἂν ἔγωγε, ὦ θεσπέσιεχαὶ Ὁλύμ- 

πιε Μένιππε. γεννητος αὖτος χαὶ ἐπίγειος ὦν ἀπιστεῖν 

θυναίµην ὑπερνεφέλῳ 3 ἀνδρὶ καὶ ἵνα καθ᾽ Ὅμηρον εἴπω 

τῶν Οὐρανιώνων ἑνίς Αλλ’ ἐκεῖνά ρα φράσον, εἴ δοχες, 

τίνα τρόπον Ίρθης ἄνω χαὶ ὁπόθεν ἐπορίσω Ἀλίμαχα 

τηλικαύτην τὸ μέγεθος; τὰ μὲν γὰρ ἀμφὶ τὴν δω οὐ 

πάνυ ἔοικας ἐκείνῳ τῷ Φρνγ, ὥστε καὶ ἡμᾶς εἰκάζευν 

καὶ σὲ οϊνοχωήσοντά που ἀνάρπαστον γεγονέναι πρὸς 

τοῦ ἀετοῦ. 

ΜΕΝ. 

μαστὸν οὐδὲν ε σοι τὸ παράδοξον τοῦ λόγου μόθῳ ὃ δοχκεῖ 

προσφερές. τὰρ οὐδὲν ἐδέησέ µοι πρὺς την ἄνοδον 

οὔτε τῆς κλέμακος οὔτε παιδικὰ γενέσθαι τοῦ αετοῦ: 

Σὺ μὲν πάλαι σκώπτων ὅπλος εἶ, καὶ θαν- 

οἴχεῖα γὰρ ἦν µοι τὰ πτερά. 

ΕΤΑΙΡ. Τοτο μὲν ήδη καὶ ὑπὲρ αὐτὸν Δαίδαλον 

ἔφησθα, εἴ .. πρὸς τοῖς ἄλλοις ἐλελήθεις ἡμᾶς ἱέραξ 

τις Ὦ χολοιος ἐξ ἀνθρώπου γενόμενος. 
ΜΕΜ. Ορθῶς, ὦ ἑταῖρε, χαὶ οὐκ ἅπο σκοποῦ εἴ-- 

Χασας: το Αα δάλειον γὰρ ἐκεῖνο σόφισµα τῶν πτερῶν 

καὶ αὐτὸς ἐμηγανησάμην. 
ὃ. ΕΤΑΙΡ. Εἶτα, ὦ τολµηρότατε πάντων, οὓκ έδε- 

δοίχεις μὴ χαὶ σύ που τῆς θαλάττης χαταπεσὼν Με- 

ΧΙΝΙ. ΙΚΑΛΡΟΜΕΝΙΠΗΠΟΣ. 1-5. 1, τοι -- τοι) 
ω ΧΙΥΙ. 

Ι0ΟΔΠΟΜΕΛΙΡΡΙΟΣ επνε ΗΥΡΕΒΔΛΕΡΗΕΙΙΣ, 

1. ΜΕΝΙΡΡΙΕΞ. Τεϊίατ {ει πε Ίιανο εταΠί α ἵεγγα εἰδᾶία 

αᾱ Ἱππαπα πξδαιε, απσς Ρηῖπια ποβῖς πιαηςίο : Ἠϊπο αᾱ 5οἶεπι 

ΞΗΓΞΗΠΗ ΡαΓγάξαησας αγορι αππσεη{ϊ : Ἠῖπο τετο ἵῃ ἵρεαπι 

οσ]απα εί αγόεπι {οτῖς ατάπαπα α5θθηξας; εἶἴ Ἠσδρο Παετῖϊηί 

εκρεζτῖο ασ]. υπίας ἀῑε. 

ΞΟΡΑΙΙΕ. Οπιά Ἠαο, Ῥετ Οτα[ῖας, Μεπίρρε, ἀθ αξίτῖς 

ἁἹερυίας, εἰ Ιπιπιατπιπταης θα τε]υῖ ἀϊπιειτις2 οἵπη επῖπι, 

ἀ σπα 5εαπος, {6 4πά1Ο εο]ες εἰ Ίππας, Ίηπςπρετ τετο εἴἴαπι 

Ρ]εμεῖα Ιξίσεο ποπῖπα , ΠπβΠξῖΟΠες σπαςάαπα ϱἱ Ραταξαησας, 

Ῥεγερτίπᾶ ΓίΙΟΠΕ ΠΠΕΙΠΟΓΑΓΕ. 

ΜΕΝ. Νο] πηγαγῖ, 5οᾶσα]ῖξ, 5ἶ ευβΠπιῖα αἶσαε Δετῖα τΙάΘΟΓ 

ΠΡΙ ἀἴοργε :. ΞΗΠΙΙΛΔΠΗ επΊπι αρυά πε ππρετα: ΡεγερηϊπαἴἽο- 

πῖς τερείο. 

5ΟΡ. Ταπι ία. ο Ῥοπε, εἶσαί Ῥμωπ]οες 5{ε]ῖς εἴσπανας 

παπι» . 

ΜΕΝ. Νο, Πα πο ζαρίίες: 5εᾷ 1ρεῖς ἵῃ αξίτῖς ρεγερεῖηᾶ- 

τας 5ΗΠ]. 

ΘΟΡ. Τοήσπῃ Ίθγο]ε 5οΠΙΠΙΗΠΙ Ἠαττας, δἳ Ππιργαάεης 

Ρᾶγᾶσαηρας {οΐος ἀογηήςι. 

9. ΜΕΝ. 5ΟΠΙΠΊΠΠΙΠΕ ΠΡΙ, απηῖος, ΤΙάθοΓ ΠΑΓΓΑΤΕ, 601 

πηοᾶο ἄε Ίοπε ΠΡΙ αἄξαπη ο 

5ΟΡ. Ου]ὰ αἲς» Μεπῖρρυς πο]ῖς α ᾷοτε ἀειπίξςεης ε αε]ο 

Δἀθςί2 

ΜΕΝ. Ἐσο τετο αἩ 1ρεο ΙΠῖ Π]ο ΞΙΠΙΠλΟ οτε βἀτεπιο 

Ἠοᾶϊς. τερης αυά [εἰς τ]ξίδαυε πήταρ]ρας. 5ἱ που ερεᾶῖς, 

ἃἵ 5ο Ίου 1ρ5ο ποπΙΠε τεηεππεπίει ἀε]εσίοτ, αποά α]ίτα 

Πάεπα Ὀεαίας εππῃ. 

50Ρ. Εί ᾳποπιοᾶο 65ο, ἀῑτῖπε αἰπε ΟΙγπιρίε ΜεπΙρρε, 

παΐης {ρςε οἱ {ργγεςίτῖς απῖ εἶπι, Πάεπι Ώερατε Ροβεῖπι τῖτο 

εωρτᾶ ηυδες εἰαίο, 6{, τί 5οοππάυπα Ἡοππετυπι ἄῑεαπι, οΕ- 

Ποο]αγαπα υπῖ2 5εᾷ Π]αά πΠμῖ ἄῑς, εἰ τΙάείας, σπα ταΏοπε 

ευγείτη εα)]αίΐως εἲς, οἱ ππᾶς οορῖα ή (αηίάταπι βοα]αγαπα 

ουΗβεπ(2 απαπίαπι επἶπι αἆ ερεσῖεπῃ, ποη τα]ᾶε εἰπαῆς ες 

ΠΙ Ῥμεγεί, αἱ πος Ἰπᾶρ οοπῄίοετε ΡΟ8επηὰς {6 συοφπε αᾱ 

ρίποεγηος {οττο ο[Ποῖυη 1π επ β]ίτης ταρίαπι 30 ααπῖ]α, 

ΜΕΝ. ΑΡρατεί ἀπάσπι {ο τῖάετε : Πες πήΓαπι 5ἱ γεπροῖα ἃ 

| πι]σὶ ορἰπίοπῖ μας πανταβῖο Γαι]α: εἰπηῆς Πμὶ πιἀείατ. 5εᾶ 

πμ] ορας πα αᾱ 4βοθησιπῃ πεπυε 5ολ]ῖς ΓΗ, πεσπε πε 

ἁπιᾶσίυς Πθγοπι αηπῖ]α:, απὶ πηεᾶς πηή αἷας μαβρυεήπι. 

5ΟΡ. 1άπῃ «αργα Ίρευπι Ῥορᾶδ]πῃ εδ ου αποᾶ πάττας, 

εἱ απἰάεπι ργώ!οτ οεῖοτα, ποδῖς ποπ βεπεπᾶνμς, βοαἲρίϊες 

τε] ϱταζμ]ας οκ Ἠοπήπε [αοίΗς ε5. 

ΜΕΝ. Βοεία, ςοᾶα[ῖς, ηθάπε ἃ 500Ρρο Ρτουα] οοπ]εΏῖςί - 

Γωρᾷσ]δαπι οπίπι Π]αά αἰαταπι οοπιπεηίαπη Ίρςε αποσαε πιᾶ- 

οἰμπαία5 ευπῃ. 

3. «ΟΡ. Ταπι ία, θιάφοἲςεπηο οπιπῖαπι, πο πηείπευας 

πθ {ία 4ποπιε, 1η θααθι πιαῖς γεβίοπεΠ ἀείδρεις, Μ6- 



(1; τού - 767) 
π] νο 9} ψίππειόν τι πέλαγος ἡμῖν ὥσπερ τὸ Ἰκάριον ἀποδείξῃης 

ρὰ ο η 
ἐπὶ τῷ σεαυτοῦ ὀνόματι; 

-- ἃ λ ” { -- 

ΜΕΝ. Οὐδαμῶς: ὅ μὲν γὰρ Ἴκαρος ἅτε κηρῷ τὴν 
να] /΄ Γ ν { πτέρωσιν ἠἡρμοσμένος, ἐπειδὴ τάχιστα πρὸς τὸν ἥλιον . ς : ο ἐκεῖνος ἑτάκη, πτερορρυήσας εἰκότως κατέπεσεν- ημων 

ΕΜΑΣ ΗΟΜΕ ΑΡΑΡΗ δὲ ἀκήρωτα ἤν τὰ ὠκύπτερα. 
-- - σα / 

ΕΤΑΙΡ. Πῶςλέγεις: ἤδη γὰρ οὐκ οἵδ' ὅπως ἠρέμα 
ς ο ἠ δη, 

µε προσάγεις πρὸς τὴν ἀλήθειαν τῆς διηγήσεως. 
τ ρα ΜΕΝ. Ὡδέ πως ἀετὸν εὐμεγέθη συλλαθὼν., ἔτι δὲ κούπα ντ. «τν 3 αι; . 
-- -- - / 3 γὔπα τῶν χαρτερῶν ἀποτεμὼν αὐταῖς ὠλέναις τὰ 

δὲ μεν τς 
πτερὰ .... μᾶλλον ὃΣ καὶ πᾶσαν ἐξ ἀρχῆς τὴν ἐπίνοιαν, 
ν λ δ/ 

εἴ σοι σχολή, δίειµι. 
{ εν ” νι τε 

ΕΤΑΙΡ. Πάνυ μὲν οὖν" ὡς ἐγώ σοι µετέωρός εἰμι 
-. λ ἀ /. αν ας Φ, . -. ὑπὸ τῶν λόγων καὶ πρὸς τὸ τέλος ἤδη κέχηνα τῆς 

ζκροά "μηδὲ πρὸς Φιλίου µε περιίδης ἄνω που τῖς ἀκροάσεως: μηδὲ πρὸς Φιλίου µε περιίδης τ ῆς 
ο νηγήσεως ἐκ τῶν ὥτων ἀπηρτημένον. 

Τ 4 2 -/ 

4. ΜΕΝ. Ἄχουε τοίνυν’ οὐ Υὰρ ἀστεῖόν γετ 
ἃ: να 

κεχηνότα φίλον ἐγκαταλιπεῖν, καὶ ταῦτα ὡς σ 
- - / 3 ἀ α 3 Ἂλ / τῶν ὤτων ἀπηρτημένο. ᾿Εγὼ Ύὰρ ἐπειδὴ τάχιστα 

ἐξετάζων τὰ κατὰ τὸν βίον γελοῖα καὶ ταπεινὰ καὶ ἀέέ ξετάζων τὰ κατὰ τὸν / ἵε πε αἱ ἀβέ- 
; : Β θαια τὰ ἀνθρώπυνα πάντα εὕρισκον, πλούτους λέγω καὶ 

τς ος ἀρχὰς καὶ δυναστείας, καταφρονήσας αὐτῶν καὶ τὴν 
η .ω 3 -. 3 -. ’ περὶ ταῦτα σπουδὴν ἀσχολίαν τῶν ἀληθῶς σπουδαίων 

τς : ὑπολαθὼν ἀνακύπτειν τε καὶ πρὸς τὸ πᾶν ἀποέλέπειν 
ος . αι ἐπειρώμην: καΐ µοι ἐνταῦθα πολλήν τινα παρεῖχε τὴν 

ἀπορίαν πρῶτον μὲν αὐτὸς οὗτος ὅ ὑπὸ τῶν σοφῶν κα- ο : 
λούμενος χόσµος: οὗ γὰρ εἶχον εὗρεῖν οὔθ' ὅπως ἐγένετο μας. ν ὕτ᾽ ἀργὴν οὔθ' ὅ τι τὸ τέλος ῥατὶ οὔτε τὸν δημιουργὸν οὔτ᾽ ἀρχὴν οὔθ' ὅ τι τὸ τέλος ἐστὶν 

κά ᾿ μα αὐτοῦ. Ἔπειτα δὲ κατὰ μέρος ἐπισχοπῶν πολὺ μᾶλλον 
- /΄ . 3 ΄ ’ « ἀπορεῖν ἠναγκαζόμην: τούς τε Υὰρ αστέρας ἑώρων ὡς νου οκ ς ἔτυχε τοῦ οὔρανοῦ διερριµµένους καὶ τὸν ἥλιον αὐτὸν 

εν 5 / Ανν τέ ποτε ἦν ἄρα ἐπόθουν εἰλέγαι' µάλιστα δὲ τὰ κατὰ 

ος να ὑετὸς ἢ χιὼν ἢ χάλαζα κατενεχβεῖσα καὶ ταῦτα δυσεί- σ ο ας χ 
χαατα πάντα καὶ ἀτέχμαρτα ἣν. 

. ΄ ς / εό ποτ 5. Οὐκοῦν ἐπειδήπερ οὕτω διεκείµην, ἄριστον εἶναι 
4 

ο εκ δ-, ὤμεώ 3 / αμος ο σι ὑπελάμθανον παρὰ τῶν φιλοσόφων τούτων ταῦτα ἕχα- 
ὅτα ἐκμαθεῖν' ὤμην γὰρ ἐκείνους γε πᾶσαν ἔχειν ἂν 

- [ λ εἰπεῖν τὴν ἀλήθειαν. Οὕτω δὲ τοὺς ἀρίστους ἐπιλεξά- 
µενος αὐτῶν, ὡς ἐνῆν τεκµήρασθαι προσώπου τε σχυ- 
θρωπότητι καὶ γρόας ὠχρότητι καὶ γενείου βαθύτητι 

͵ μν... / ορ / ς ---µάλα γὰρ ὑψαγόραι τινες χαὶ ος οἵ 
ν / ἄνδρες αὐτίκα µοι κ τεφάνησαν ---- τούτοις ἐγγειρίσας 

ἐμαυτὸν καὶ συγνὸν ἀργύριον τὸ μὲν αὐτόθεν ἤδη κατα-- 
-. 

/ - θαλὼν, τὸ δὲ εἰσαῦθις ἀποδώσειν ἐπὶ χεφαλαίῳ τῆς 
/ σοφίας διομολογησάμενος ἠξίουν µετεωρολέσχης τε 

διδάσκεσθαι καὶ τὴν τῶν ὅλων διακόσµησιν χαταµα-- 
θειν. Οἱ δὲ τοσοῦτον ἄρα ἐδέησάν µε τῖ, παλαιᾶς ἐχεί- με τη 

3 / 3 “” ο .. 3 1. η ΄ νης ἀγνοίας ἁπαλλάξαι, ὥστε καὶ εἰς µείζους ἀπορίας 
Φφέροντες ἐνέδαλον ἁρχάς τινας καὶ τέλη καὶ ἀτόμους καὶ 

ΧΙΙ. Ι6ΛΒΟΜΕΝΙΡΡΤΟΕ, 4, 5. 507 

πήρρευπα αποάἁαπη ρε]ασι5 ποῦῖς,, οἶσιέ ΤεατίΠι » ἴπο 5ἱσηᾶ- 
{πι ποπηίπα {αοργες 

ΜΕΝ, Νεπιαπααπι : παπα Ίσαγας, ου]α5 Ῥοηπᾶ εθΓᾶ αρ 
εδδεπί, αΡί ργίπαπῃ αἆ 5οἶεπι Παπο[ασίας οταί, ἀεβαεηιίδιις 
Ρεμηῖς ποπ Ροβηῖέ ποῃ ἀεοῖᾶριο : αἱ Πορίγῶ εἶηο οετᾶ Γ16- 
τηηί αἷα.. 

50ΟΡ. Ομ αἴφὸ Ίαπι οπίπα πεςοῖο αιοπιοάο 5οΠ5ΙΠΙ Πο αἆ 
γεγΠαίεπα πατγαβοπίς ροτάεῖς. 

ΜΕΝ. δἱο [ος : αηπ{]απι οερῖ Ώεπο πιαβηαπι αἱ νη]ίπτοπα 
Ἰηςυρεγ 4ᾳ τοριςῖς Π]ῖς, Ἰπογπη αἰῖς ουπῃ 1ροῖς Παπιοιῖς αἲ- 
5ο]ρείς. .... 5εᾷ ροβῖης {οίαπι αΏ Ἰπ][ῖο Ίπᾶς εοηδίΠαπα, οἱ ΕΡῖ 
ο πι εδέ, ΡεΓδε(ιας. 

5085. Οπιπίπο νετο : 6Π8ρεῃσις οΠίπῃ 5ΙΙΠῃ ἐχδρεεία{ἶοπο 
πατταΓἴοη]» {παν οἱ βηΙ Ίαπι απά{Ποπῖς Ἱπῃῖο : πο {1 2Ρεγ εβο 
ἴε απηϊο]ῖα: ργῶςίάσπα 1ογθπι ομδεετο, πια πεσ]ῖσας {π α]ίο 
{εγε {πο παιτα[]οπῖς αητῖρης. απαςί 5αδρεῄςπῃ. 

4. ΜΕΝ. Αιάϊΐ εΓσο : ΠΟΠ θΠΙΠι Ἱαρίάμπι οί ερεείασι- 
Ίππα, ἸΜαπίεπα απηἰοαπη ἀερίϊέπετε, εμπηᾳπε 5Η5ρεηδΗπα, Πέ 
ἴα αἴς, απηῖδης. Έσο επῖπι απατη ῥΗπιαπι οχαπηἰπαηαἰς γ]ί» 
ταβοπίρι5 τἱά]σσ]α εἰ Ἠππηῖ]α οἱ ἵπβτπια Ἠππηαπα οπιΏία 46- 
ρτεμειαΐδεεπα, ἁἰγ]ίῖας ἄῑσο οί Ἱπιρετία εί ρο[ερίαίες, 6οΠ- 
ἱεπηῖς Π1ΐ5, τί αἱ 5πάτππα οἴτοα ἴκία οΏδίατο ΡΗίαΤΕΠΙ 8 
τερις γετε ἀϊρηίς 5ἰπάϊο γασατο ]ἱσρτοί 2 ἴομετε οσμ]ος οί αἆ 
Ίρουπι Που απίγειστη γοςρίσρτο {οπίανατα. Ἐέ Πῖς τη 
πηη]ίαπι ἀπρίαίἴοπεπι οβ]εοῖε ρείπιο απϊάεπι Ίρ5ο Πίο απἱ α 
εαρίοπίρα5 πππηᾶμς γοσα[α : πθφιε επίτη Ἱπγοπῖτα ροΐοταπι 
Πποπιοᾶο εχε{δεοί, πεαπθ ορίβσδιη, πευθ ρηποῖρίτα, 
πεαπε Βπεπι ἴπας, ααῖς ο5ςοί. Ὠεϊπάρ γετο Ῥετ ρατίες 
4πυπῃ σοηΙάεΓαΡαπη , ππα]ῖο πιαρῖς εξαπι σοσεµατ ἀπΡίίατε - 
5ίε]]ας οπίπη γἰάσρατη [ογία [ογίππα Ῥεγ σσ]απῃ 5Ραΐξας, εξ 
5ο]επῃ ἵρεππα, απῖά {απᾶεπι εσςοί » ομρίεβαπα 05Πο56εΤθ. 
Ῥναετίίπα Ὑετο Ίππο παίπτα ΠΠί 5ἱησα]ατῖς οἱ οπιπίπο 
πηῖτα γ]άεραίατ; οί πιπ]Ηρ[ίερπη ΠΠης Πσιταταπη ἀῑνειςῖία- 
{επι οσοπΠίαπῃ απαπάαπι «απ δαπι Ἠαβογο 5ἰαίΠΘΡΑΠΙ. Ὑεγαπα 
εἴίαπα Π]σατ Ἰμαα Ἱππρεία Ῥετ οπηπία ΤΙΕΠΒ, δἱ ῬτογΙτη- 
ΡεΠ5 {οπίίτα, εί ρ]ανία, απ ηῖχ, αιί πταπᾶο ἀε]αῦθῃς ; Ίο 
4ποαμε οπηπία γε] εοπ]εσίατα γε! φἱσηῖς οταπί πηϊ]ηῖ ππρει- 
γεςσαβ]ῃα. 

5. Τα Ιβϊίας Απῖπιο α[[οοίας 4ππι εδεεπα, ορΏΙπΙΙπα [αοία 
Ππάϊαβατη Ἠαο ἄε Ρ]Ηἱοξορ]ηῖς ορ ἀῑςερτα 5ἱησπ]α : Ῥι- 
ἵαραπα ϱηΠη Π]ος οεγῖε͵ απ{σοφυίά τετιπῃ εδ, Ρος5ο ἀΐσοια. 
ΡΙ6 εταο ἀθ]εοιῖς Πϊοναπα ορπιίς, απαπίαπῃ οο[ίσετο Ποεεραί 
ε γι] ας (πἱΗβα οἱ οοἶοτε ρα[άο αί πιοπ!ῖ Ἰγςι[ῖα (πα]άρ 
επῖπι αἰῆ]οαιί εἰ σα]ῖ εοηδα]Μῖ Ποπηῖπας ἴδεῖ ςἰαἰἴπα πι] μῖ γ]- 
ἀεβαπίας) : Πῖ5 6υσο πια απππ ϱοππηΙβίδδεπη, Πηᾶσπα γἲ 
Ρεοπηῖα: ραΓΙπα 6 γες/ἰβῖο τορτωροηίαία, Ῥατίίπι ἵη [αέαγυΠι 
Ῥτο 5ΗΠΙΠΙα ε{ Γας[αῖο «αρϊεπιία ρτοπιΐδεα,, Ροςίπ]αβαπι 4ο- 
ορτῖ άποπιοᾶο ἆθ φαΏ]πη]ίαίο τοι ἀἱδριίαπάηα οςδθί, οἱ 
ογπαίαπα Πη]ᾳ5 ππ]γειςί εἀϊσεετε. Αἱ ΠΠ ἰαπίππῃ α,θταί αέ 
γείει Π]α πιε Ἰσηοταπ[ία Ἰθεγατεηέ, αξ ἵπ πια]έο θἰῖαπι Ρ]3]0- 
ΤΕ5 Ώλε ἀπβ[ία[ῖοπες οοπ]Ίοθτεπέ, ρηπεῖρία απαράαπα, οί ῄπος, 

κενὰ καὶ ὕλας καὶ Ἰδέας καὶ τὰ τοιαῦτα ὁσημέραι µου | 6ἱ αἰοπιος, οἱ Ππαπία, εἰ ηιαἰεσίας, εἱ Γοτπιας, εἰ {αῑΐα ᾳποίῖ. 
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2δ 

καταχέοντες. 0 ὃ γοῦν ἐδ 

πώτατον, ὅτι μηδὲν ἅ τερος ῥατέρῳ) λέγοντες ἀκόλουθον, 

ἀλλὰ μαχόμενα πάντα καὶ ὑπεναντία ὅμως πείθεσθαί 

πρὸς τὸν αὑτοῦ λόγον ἕχαστος 

πάντων ἐμοὶ ασ 

τέ µε ἠξίουν καὶ 

ὑπάγειν ἐπειρῶντο. 

ΕΤΑΙΡ. Ἄτοπον λέγει, εἰ σοφοὶ ὄντες οἳ ἄνδρες 

ἐστασίαζον πρὺς αὐτοὺς περὶ τῶν ὄντων καὶ οὗ τὰ αὐτὰ 

περὶ τῶν αὐτῶν ἐδόξαζον. 

6. ΜΕΝ. Καὶ μὴν, ὦ ἑταῖρε, γελάση ἀκούσας τήν 

τε ἁλαζονείαν αὐτῶν χαὶ τὴν ἐν τοῖς λόγοις τερατουρ- 

Ἱαν» οἵ ε πρῶότα μὲν ἐπὶ γῆς βεθηκότες χαὶ μηδὲν 

τῶν Ἰαμαὶ ἐρχομένων ἡμῶν ὑπερέχοντες, ἀλλ᾽ οὐδὲ 

ὀξύνε Ερον τοῦ πλησίον δεδορχότες, ἔνιοι δὲ ὑπὸ Ὑήρως 

3 ἀργίας ἀμθλυώττοντες, ὅ ὅμως οὐρανοῦ τε πέρατα διο- 
ρᾶν ἔφασχον καὶ τὸν ἥλιον περιεμέ τρουν καὶ τοῖς ὑπὲρ 

τὴν σελήνην ἐπεθάτευον καὶ ὥσπερ ἐκ τῶν ἀστέρων 

χαταπεσόντες μεγέθη τε αὐτῶν καὶ σχήματα διεξῄεσαν, 

χαὶ πολλάκις, εἰ τύχοι, μηδὲ ὅπόσοι στάδιοι Μεγαρό- 
θεν Ἀθήναζέ εἶσιν ἀκριθῶς ἐπιστάμενοι τὸ μεταξὺ τῆς 

σελήνης καὶ τοῦ ἡλίου χωρίον ὅπόσων εἴη πηχῶν τὸ 

μέγεθος ἐτόλμων λέγειν, ἀέρος τε ὕψη καὶ θαλάττης 

βάθη καὶ γῆς περιόδους ἄναμε ετροῦντες, ἔτι δὲ χύχλους 

πε χρ θρηες καὶ τρίγωνα ἐπὶ τετραγώνοις διασχη- 

ματίζοντες χαὶ σφαίρας τινὰς ποικίλας τὸν οὐρανὸν ὃπ- 

θεν αὐτὸν ἐπιμετροῦντες. 
Ἔπειτα δὲ κἀχεῖνο πῶς οὐκ ἄγνωμον αὐτῶν 

καὶ παντελῶς τετυφωμένον;τὸ περὶ τῶν οὕτως ἀδήλων 
λέγοντας μ.ηδὲν ὡς εἰκάζοντας Αποφαίνεσθαι, ἀλλ᾽ ὑπερ- 

διατείνεσθαί τε βολὴν 

ἀπολιμπάνειν μονονουχὶ. διομνυµένους μώδρον { μὲν εἶναι 

καὶ μηδεµίαν τοῖς ἄλλοις ὑπερ 

τὸν ζλιον, χατοικεῖσθαι δὲ τὴν σελήνην, ὑδατοποτεῖν δὲ 
3 .ω / -ω 

τοὺς ἀστέρας τοῦ ἡλίου καθάπερ ἵμονιᾶ τινι τὴν ἵκμά-- 

δα ἐκ τῇ ς θαλάττης ανασπῶντος χαὶ 

τὸ ον ἐξ ἴσου διανέµοντος. 
{ / 

8. Τὴν μὲν γὰρ ἐναντιότητα πόση 

διον καταμαθεῖν. 

ἅπασιν αὐτοῖις 

τῶν λόγων ῥά-- 

Καὶ σχόπει πρὸς Διὸς, εἰ ἐν γειτό- 

νων ἐστὶ τὰ δόγματα χαὶ μὸ πάμπολυ διεστηκότα" 
πρῶτα μὲν γὰρ αὐτοῖς ι περὶ τοῦ κόσμου γνώµη διά- 
φορος, εἴ γε τοῖς μὲν ἀγέννητός τε χαὶ -ἀνώλεθρος εἶναι 

δοχεῖ: οἳ δὲ καὶ τὸν δημιουργὸν αὐτοῦ καὶ τῆς χατα-- 

σχευΏς τὸν τρόπον εἰπεῖν ἐτόλμησαν, οὓς καὶ μάλιστα 

ἐθαύμαζον θεὸν μέν τινα τεχνίτην τῶν ὅλων ἐ ἐφιστάν-- 

οὐ προστιβέντας δὲ 

ἑστὼς ἕχαστα ἐτεχταίνετο, καΐτοι πρό γε τῆς τοῦ παν- 

τὸς γενέσεως ἀδύνατον καὶ χρόνον καὶ τόπον ἐννοεῖν. 

ΕΤΑΙΡ. Μάλα τινὰς, ὢ Μένιππε, τολμητὰς καὶ 
θαυματοποιοὺς ἄνδρας λέγεις 

ΜΗΝ. Τί ὃ περί τε 

εν καὶ ἀσωμάτων ἃ διεξέρχονται η τοὺς περὶ του 

πέρατός τε χαὶ ἀπείρου λόγους» χαὶ γὰρ αὖ καὶ αὕτη 

νεανικὶ, αὐτοῖς π μάχη», τοῖς μὲν τέλει τὸ πᾶν περι- 

δὲ ἀτελὲς τοῦτο εἶναι ὑπολαμθάνουσιν. 
Οὐ μὲν ἀλλὰ καὶ πάμπύλλους τυνὰς εἶναι τοὺς χόσµους 

ἀπεφαίνοντο καὶ τῶν ὡς περὶ ἑνὸς αὐτῶν διαλεγοµένων 

τας, οὔτε ὅθεν ἥχων οὔτε ὅπου 

] ος / ον. / 
» εἰ ἀκούσειας, ὦ θαυμάσιε, 

3 

/ -. 

τες τοις 

ΚΑΡΟΜΕΝΙΠΠΟΣ 

' οἱ [οΓΠΊᾶς εΠΔΙΤΑΤΘΠΙ, 

6 --- 8. (11 τος, 759) 

όχει γαλε- 1 ἀἷο πμ οβαπᾶσπίο5. Οισᾶ απζοπι οπηΠῖα η πηῖ η] πάεβα- 

ματ. ἀῑππομππαπα, Πλαά οταῖ, αποά απΠΠΙ Ἠσπιο Ἱ[οτηπι 

ααϊσοσπαπα ρα Ἱη ἆπο ϱοπγεπ]τοί 1ρ5ί ευη αἱίθγο, «οὰ 

Ῥαβηαη [ία οπηηία εί 5ἱΡί οοπἰταγῖα, ΙΑΠΠΕΠ Ῥεγςαάετο πιά 
ροδίπ]αραπί, οἱ αἆ 5ααΠ1 απίδαπε ταοπεπα {οηίαραπί ἀθδι- 
σετθ. 

50Ρ. Μίνα πατίας, 5ἱ σὶπῖ 5αρίεηίες ἄε παίητα ΓθΓΙΠΗ Ἰπίετ 

5ο ἀἰδ5εάετιηί, πεσπε εαἆεπι 4ε Πκάεπα τειις 5εηςογυΠί. 

6. ΜΕΝ. Οµπῖη {α τιάδρῖς, αππῖςα, 5ἱ απάῖας Ιαοίαπίῖαπι 

Π]οταπα οἱ ρτοϊσίοσας Τη ἀἱδρυίαπάο ργρσίας : απ! ρτῖ- 

ΤΙΠΠΗ οοΠ5Η (11 ΤΠ ἴειτα, οἱ πλῖ]ο ποβῖς, απὶ Παηῖ τορίπηας., 

επηΙπεη{Ίοτες, 5εἆ πο αοπ!τας φπἶάεπι α[ο απογἰς οργπεπίες, 

απἰάαπα Υεγο εῖαπ ργα" 5δεπθοϊυίε τε] Ἱποτία οροπεπίες, 

{αππεη. οἱ ο] 5ο [πες Ρεγγίάειο ἀῑορτοῃί, οἱ εο]ΐς οἰγοιῖ- 

ἴαπα πποτοπίαν, οί ρε εα απ 5αρτα 1ὔΠαΠά 5υπί Ἰπεράθ- 

τοηί, οἱ, ἵαποααπι 4ε 5{ε]ἰς ἀε]αρςί, πιασηϊπάῖπες Π]αγιπη 

εἰ 5.6, 5ἱ [ους Ἱία [εγεβαξ, πε Ίχος 

απ]άεπα, αποί εἰαᾶϊα Μεραγῖς φἷηί Αίπεπας α5απε, αοσηταίε 

«οϊοπίος, Ιπίογ]εσία Ἱπίογ Ἱάπαπη εἰ 5ο]επῃ τοβίο αοί 5ῇἱ πἶπα- 

τάΠ1 απάθτοπί ἀἴεσγε, αθγίδαπε αἰπάϊπος οἱ Ῥτουπά]ία- 

{ος πιατῖς εἰ ἵογγο οἴγοπ]έας ἀϊπιθ[επίες, ΙπΣεηρεγ γετο ἄε- 

εογ]ροηίες οἴγοπ]ος, οἱ (γίαπσα]α 51ρετ ααἀτα(ἶς Γογπιαπίος, 

εἰ 5Ρ]ῶγας απαξάαπα γατίαδ, οσ]απα Πεπιρο 1ρδίπῃ ΡΕΓΠΙΘ- 

Πεηίες. 

7. Ὀεϊπάα γογο Π]αά ο[αα {η 1ρῖ5 αὐῖ ποτ Ἱππραάεης οἱ 

οπηπίπο ΙπΠαίΠΠΙ2 αποά 4ε γεῦα5 αἆεο οὐδειτίς αππῃ ασαπί, 

ηΙμΙ] Ῥτο εοπ]θοίατα Ῥγο[εγαπέ, 5εά πίτα πποάυπι εοπίθη- 

ἀσηέ, πε π[]απη οείοτῖς 5αρετ]αίοπθια τεπ(πηί, ας ἴαη- 

{πάπα Ποῃ ἀθ]οταηί, οαΠάΘΗΙΕΠΙ ΠηᾶςΞαΠΙ 556 5016, Παθιίατϊ 

Ἰππαπα, ασ παπα Ῥίνεγα δίο]α5, «παπι 5οἱ (απαααπα Ῥαίρα[ϊ 

αποάαπα Γ1π6 ἨΠΙΟΓΘΠΑ 6 ππατί Παυπίας, 6ἱ οπιπῖθας Πίς 

ορηπαΠίευ Ροίππι ἀἱδρεηςεί. 

8. Οπαπία απἶάεπι 5ἰί Ἱπίε 5εη{εηίῖας ἴΠογαπα ρήσπα [8- 

εἴ]ε οδί ἀϊςορια. Ἐί νίἀς, Ρε Ζοσεπι, πἴταπα γἱοῖπα εἶπε 

Ίο ρ]ασίία, οἱ πο ΡΙατίπατη Ἰηίετ 5ε ἀἰείάεηίία : Ρηῖπιο 

οπίπι Π]ίς 5επίρηίία 46 πΙΙπάο ἄἴνειξα οδί, Ὑπαπάσαπίάεπι 

αἰῆῖς σοπετα(ἰοηῖς οί Ππίθγέα5 6χρεις 6556 γΙείηγ; αλ γεγο 

ορίβεοπα τας εἰ πιοᾶσπα οοηςίναειοπίς ἀἴεογε απδῖ 5απί, 

απο» γε] πιανίπιε αἀπηϊταίας 5ασα, απϊ ἆθαπῃ απἴάεπα αἰἴαπεπι 

αγίβσσπα Ἠ]ας υπίγειςϊ οοηςΠπεγυπί, που αἀ[εοργηπί αἩ- 

ἴοπι πθ(ιε ππᾷο ΥεΠίεης, πθ(πε αδὶ εοπεϊςίοης Γαὐγίοβίη5 

5ἰἰ οηπία: (παπα {αππθη απίε εχογίαπα Ἠη]ας απῖγεγςί πει 

Ίεπηρας ποσο Ίουμς οοσί(ατῖ Ροβίΐ. 

5ΟΏ. Αιάασος 54πθ αποδάαπα οἱ ργῶςϊρίαίοτες Ἠοπαίπες 

ΠαΤΤΣ. 

ΜΕΝ. Οιῖᾶ νοτο, δἱ αμᾶῖας Π]ος5, οαεϊςείπιε, ἄε Ιάεῖς εξ 

Ἰπουγροτοῖς απ ἀἱκρυίαπί, αιί ΠΠογυπῃ 4ε Ππε οἱ Ἱπβηϊίο 

ΦΕΓΠΊΟΠΕΣ2 Π8ΠΙ Ἠσρο άποσπθ Υθµεπθης Π]ῖς Ρσηα ο5ί, ας. 

πο αποᾶαπα Εοΐππι ου οἰτειπηςετίροπίίρας, αἰῆῖς απ{επ! Ιπῇ- 

πϊέαπι 1ᾷ 55ο ρμ{απΐνας. Ὑδγαπι δίίαπη ρογπηη]ίο» αποξάσπα. 

55ο Πυπάος Ῥτοπυποϊαμαηῖ, 6{ 605, ααἲ {απαπᾶπα 4ε ππο 



{1. 7ου - 708) 
υ, ’ 
Έτερος δὲ τις οὐκ εἴρην 

ζ κατεγίγνωσχον. 
-. / ο. . 

πόλεμ.ον τῶν ὅλων πατέρα εἶναι ἐδόξαζε. 
μας νο ο ΑΕΚ ΟΗ: εν) 

9. Περὶ μὲν γὰρ τῶν θεῶν τί χρὴ καὶ λέγειν; ὅπου 
- Δ 3 / ν ὼ κ” ῤ -. ν 

τοῖς μὲν ἀριθμός τις ὃ θεὸς ἠν, οἳ δὲ κατὰ χυνῶν καὶ 
χηνῶν καὶ πλατάνων ἐπώμνυντο. Καὶ οἳ μὲν τοὺς 
ἄλλους ἅπαντας θεοὺς ἀπελάσαντες ἑνὶ µόνω τὸν τῶν 

ἓ ή . 

ὅλων ἀρχὴν ἀπένεμον, ὥστε ἠρέμα καὶ ἄγθεσθαί µε ὅλων ἀρχὴ ένεμ.ον, ὥστε ἠρέμα καὶ ἄχθεσθαί µε 
΄ / -. 3 / Δ 

τοσαύτην ἀπορίαν θεῶν ἀχούοντα: οἳ δὲ ἔμπαλιν ἐπι- 
͵ 

δαψιλευόμενοι πολλούς τε αὐτοὺς ἀπέφαινον καὶ διελό- 
.ω .” λ 

μενοι τὸν μέν τινα πρῶτον θεὸν ἐπεχάλουν, τοῖς δὲ τὰ 
τερα καὶ τρίς τα ἔνεμον τῆς θεότητος" ἔτι δὲ οἳ μὲν 

Δ 9 Α 

ἵχος αγηρ 

ἀσώματόν τι καὶ ἄμορφον ἡγοῦντο εἶναι τὸ θεῖον, οἵ ὃξ 

ὡς περὶ σώματος αὐτοῦ διενοοῦντο. Εἶτα καὶ πραρν 

τῶν καθ᾽ ἡμᾶς πραγμάτων οὐ πᾶσιν ἐδόχουν οἳ θεοὶ, 
9112 Σο .ω / 9 / 3 Δ 
ἀλλ᾽ ἠσάν τινες οἳ τῆς συµπάσης ἐπιμελείας αὐτοὺς 

ἀφιέντες, ὦ ὥσπερ ἡμεῖς εἰώθαμεν ἀπολύειν τῶν λειτουρ- 

γῶν' τοὺς παρηθηκότας" οὐδὲν Ύὰρ ὅτι μὴ τοῖς χωµι- 

χρῖς δορυφορήµασιν ἐοικότας αὐτοὺς εἶσι άγουσιν. Ἔνιοι 

δὲ ταῦτα πάντα ὑπερβάντες οὐδὲ τὴν ἀρχὴν εἶναι θεούς 

τινας ἐπίστευον, ἀλλ) ἀδέσποτον καὶ ἀνηγεμόνευτον 

φέρεσθαι τὸν κόσμον ἀπελίμπανον. 
: / .ω 3 / 3 - 

10. ο πάρτο, ταῦτα ἀχούων ἀπιστεῖν 

ἐτόλμων ὗ ὄψιθρε εµέταις τε καὶ ηῦ Ύενε είοις ἂν δρ 

αὖν εἶχόν Ἡς ὅπη τῶν λόγων τραπόµενος ἄνεπέληπτόν 
- 

τι αὐτῶν εὕροιμι χαὶ ὑπὸ θατέρου μηδαμΏ περιτρεπό- 
ἔτ 

Ὥστε δὴ τὸ Ὁμηρικὸν ἐκεῖνο ορ 
/ ο 

ύε 

1 - 
μεν ουχ 

ἄσ ιν) οὐ 

μενον. 
ω: πολλάκις μὲν γὰρ ἂν ὥρμησα πιστε 

αὐτῶν, 
ἕτερος δέ µε θυμὸς ἔρυχεν. 

σθαί τι 

συμ.- 

Ἐν οἷς ἅπασιν ἁμηχανῶν ἐπὶ γῆς μὲν ἀκού 
περὶ τούτων ἀληθὲς ἀπεγίγνωσκον, μίαν δὲ 
πάσης ἀπορίας ἁπαλλαγὴν ὤμην ἔσεσθαι;, εἰ αὐτὸς 

πτερωθε εἰς πως ἀνέλθοιμι ἐς τὸν οὐρανόν. Τούτου δέ 

μοι παρεῖχε τὴν ἐλπίδα μάλιστα μὲν καὶ ἡ ἑπν νι 

καὶ ὁ λογοποιὸς Αἴσωπος ἀετοῖς καὶ κανθάροις, ἐνίοτ 
καὶ χαμήλοις βάσιμον ἀποφαίνων τὸν οὐρανόν. ο. 

τὸν μὲν οὖν πτεροφνῆσαί ποτε οὐδεμιᾶ μηχανη δυνατὸν 

εἶναί µοι κατεφαίνετο: εἰ δὲ περι- 
θείµην πτερά --- ταῦτα γὰρ µόνα διαρκέσαι πρὸς { μέ- 

Ύεθος ἄνθρωπ τίνου σώματος --- τάχα ἄν μοι τὴν πεῖραν 

προχωρῆσαι, Καὶ δὴ συλλαθὼν τὰ ὄρνεα θατ έρου | μὲν 
τὴν δεξίαν πτ ἔρυγα, τοῦ Υυπὸς δὲ τὴν ἑτέραν ἀπέτεμον 

εὖ µάλα: εἶτα διαδήσας καὶ κατὰ τοὺς ὤμους --- 

μῶσι καρτεροῖς ἁρμοσάμενος καὶ πρὸς ἄκροις τοῖς 

ὠκχυπτέροις λαθάς τινας ταῖς χεραὶ παρασχευάσας ἔπει- 

ρώμην ἐμαυτοῦ τὸ πρῶτον ἀναπηδῶν χαὶ ταῖς -χερσὶν 

ὑπηρετῶν καὶ ὥσπερ οἵ γῆνες ἔτι χαμαιπετῶς ἐπαιρό- 
µενος καὶ ἀκροθατῶν ἅμα μετὰ τῆς πτήσεως" ἐπεὶ δὲ 

ὑπήκχουέ µοι τὸ πρᾶγμα, τολμηρότερον ἤδη τῆς πείρας 
ὑπτόμην, καὶ ἀνελθὼν ἐπὶ τὴν ἀκρόπολιν ἀφηχα ἐμαυ- 

ν ον τοῦ κρημνοῦ φέρων ἐς αὐτὸ τὸ θέατρον. 

. Ὡς δὲ ἀχινδύνως κατεπτόμην, ὑψηλὰ ἤδη καὶ 
μετέωρα ἐφρόνουν χαὶ ἄρας ἀπὸ Πάρνηθος Ἀ ἀπὸ μητ- 
τοῦ μέχρι Γερανείας ἐπετόμην, εἶτ᾽ ἐχεῖθεν 

τῆς 

γυπὸς ἢ ἀετοῦ 

3 
Επι τὸν 

ΧΙΥΙ. Ι4ΑΠΟΜΕΝΙΡΡΗΙΟΣ. 9-1. 509 

ἀἱδριίατεπί, ἀαπιπααηί. ΑΠῑς5 γοτο απάαπα, νῖτ π]πῖπιο 

Ῥασϊβεις, Ώε]]άαπῃ ΡαίγεΠα ΠΠΙΥΕΓΣΟΓΗΠΗ 6556 5οη/Ίοβαί. 

9. Ώο 45 επῖπη απ]ά ορι15 εἰίαιη ονίἀἱσσγοῦ αΏί φαἱραςἆαπα 

ἨΗΠΙΟΓΗ5 θγαί ἀθις; αΏϊ νογο Ρ6ς 63Ἠ65, 6ἱ άΠδεγος, οἱ ρ]α- 

{απος. ἀε]ειαραπί. Εί αλ απἶάεπα, το]φαῖς ἀΠς οηηῖθις 

οχασ(ἶς, απὶ 5ο]ῖ γθγ Πα οπηπίαπα ππρεγίαπ) (γραθραπ!, αἆθο 

αἱ Ἱπίτα πης Ὥστο ΓΘΓΓΕΠΙ, (τη {απίαπι απάϊτεπι ἆθογπα 

Ἱπορίαπα; αλ οοπίτα Ἰρετα]ίογες, οἱ πηπ]ίος Ρτοπιποίαμοηί{ 

εἰ ἀῑν]ςίς ρτονἰποῖς απαπα. (πθηάαπα ΡηίπΙΙΠΙ ἀθιΠα γοςᾶ- 

Ῥαπ{, αηϊς «εευπάας απί {ογίῖας ἁῑγ]π]ία[ἰς Ῥατίος (προ ραπί. 

Ῥτγωίοετρα ααἱόάαπα ΙποοτροτεΙπΙ «πἱάἆαπι οἱ Γογπ]α 63Υ6Η8. 

6556 ἀἴσεραπί ΠΙΠΊΕΠΣ αλῖ ἄε 6ο {απαιιαπι 4ε οογροτο οοβῖ{α- 

Ῥαπί. Τιπα εἰἴαπα ΟΠΓΑΠΙ σΓ6ΥΕ ΠΟΣ(ΤΑΓΙΙΠΗ ΤΘΓΙΠΗ ΠΟΠ οΠηΠῖ- 

Ῥι5 νἀεραπίατ 5 5εά οταπέ απἰάαπι αιϊ οπιΠ] 1ος ουγα 

ο]γετοπέ, πἶ πος 5οἴσπης 5οπίογος Ἰβογαγα πηϊπὶςίοι]]ς : 

πμ] οπίη ἵπ το Πο οοπη]οίς 5α{ε]ΗΕ5 αἰπι]]ες Ί]ος ΙΠίτο- 

ἀπουηί. ΑΠ, Παο οπιπῖα 5πρειστθδδῖ, Ἡ8 6556 απἰάεπα 

οπ]ηίπο ἀθος ετεάεβαΠέ, 5εᾶ 5ἶπο ἀοπηίπο, 5ἶπο ἆποε [δεῖ 

πηυπά πα ρα Περαμ{υς. 

10. ΥΕΤΗΠΙ οππα Ίος απάἴεης Πάεπι πθσαΓθ Ποπ απάεβαι 

αἰη[γοπηῖς οἱ Ῥεπο Ῥατρα[ῖς γ]τίς; πθο {αιποπ Ἠαβεραπι αὖἲ 

απαπα Ῥατίοπα ἀἱςριίαΙοπΙπα οοΠτθιςις αλαπῖά γδργδθη- 

5ἱΟΠ6 ΥασΠΙΙΠΙ τερογίγεΠῃ οἱ αΏ αἰίογο ΠΙΣ( Πάπα ΕΥΘΙΣΙΠΙ. Π{8- 

απθ ρ]απο Ηοππετίσπιη Πά πδα παῖμῖ ταπ]ξ : παπα 5 Ώρο απ]- 

ἆθπα Ἱπιρείας πιο οαρίραί αέ απῖ ΠΙογαπα ογΘάθγεπα, 

Ῥτομίβρεβαί αἱ Ἱπιρείας αἴ[εν. 

Ῥτορίει απσ» οπηηῖα ΠΟΠ Ιπγεπίθης αποπιοάο ἵπ ἵθγγα απ [τι- 

της δἶπι 4ε Ἰϊςοο τεῦῃς Ὑθδταπῃ, ἀδδρεταβαπα : ππαπι Υοτο 

ἁαὈταΙοπῖς Ἰογαἴοποπα ρα{ατῖ Γαίαταπα, δἳ 1ρ5θ το]αοτῖς 

απασππηαΠθ τα{ἶοπο {αοίας ἵπ οα]1πα α5οθπάεΓεπῃ. Ἠπ]ας αι- 

{6Π τοῖ πηηῖ 6ροπα ρα Ώοβαί ππαχῖπιο απἰάθηα οαρίἀἸίας., ἑαπα 

γετο εἰ ΓαΏα]αγιπα 5οπρίου Έκορας, απἱ απα]]ῖς οἱ 5οαταῦαῖς, 

αππ αἰϊᾳπαπάο σαπηε]ῖς γίαπα ἵπ οσ]απα αρετηί. Αίππε π 

1ρ8ῖ πμῖ παρορτεηίατ ασ, Ἰά απἰάεπι πι]]α ταίίοπε Ποηῖ 

Ῥο55ε αρραγεῦαί : 8ἱ γοτο τ]ατῖς απί αππ{]ο” ΩΙ ΠΙ αρρ]ίοα «ΕΙ 

αἷας (ας εηῖπα 5οἶας. 5αῇῄσστο αἆ Ἠαπιαπ{ οοτροτίς παση[ξι- 

ἀἴποπι), [ογίαςςο 5αοσβδςΙγάπα πηΏῖ εχροτϊπιεπίητη.  Οοµ]- 

Ῥτεμθηςίς 6ισο Πῖς ανίρας, α[ίοτῖας ἀεχίταιι αἶαπα, νυ]ῖς 

απίοπα αἰἴεταπα ομγίοςο απιρα(αν! : ἴππα τοσ]πείας α πα εἶγζα. 

Ἠιππθτος Ἰουῖς γαΠαϊς αρία»δεπα, οἱ αὈί αχίνοπιᾶ: Ρεπη 5μηί, 

4ηκας παςάαπι ραγαδδεπα πηαηίρι5ς ἴρ5ε πηθ ΡΓΙΠΊΗΠΙ εΧΡΕ- 

«ἀἴθρας, οχκη]ίαης οἱ 5αὔσογγίθης πιαπίρις, {ο]]εης ΠΊ8., 8Π58- 

τη Ἱηκείας, 4 Ἠππιο ραπ]]α]απι, εί ουπα γο]αία αχίγοηῖς 

είαπι ἀῑδῖεῖς ρτοστεᾶῖθης. ΘΟπΗΠ1 γοτο ορθαϊγεί πε] πεσο- 

πια, Ίαπα απ ζασῖας {οπίαρασα εχρεγϊπιεπία, αἴᾳιο οοηςζεηςᾶ 

α1σςθ,, ἴπάθ πῃθ Ρος ριά"0ορς ἵπ [δαίταπα ἱρδαπη ἀεπιίςί. 

Οπππ(ο. 5ἱπ6 Ροτίοπ]ο ἀεγο]αδδεια, ἀῑία ]απι οἳ 

καθπιία εοσἰίαθαπα, 5οἸγεησαιθ ἃ Ῥαγπείμα γε] Ηγπιεῖίο 

Θεταπθαπα π5αιθ γοἱαβαπα, αίαπθ πο ἀεϊπάο ἵπ απιπᾶῦ) 



στο 

Ἀκροκόριθον ἄνω, εἶτα ὑπὲρ, Φολόης καὶ Ερυμάνθου 

μέχρι πρὸς πὸ Τ αὐγετον. δη δ᾽ οὖν μοι τοῦ τολ- 

µήματος ἐκμεμελετημένου τέ ιός τε καὶ ὑψιπέτης 

γενόμενος οὐχέτι τὰ νεοττῶν ἐφρόνουν, ἀλλ) ἐπὶ τὸν 

ἜὌλυμπον ἀναθὰς καὶ ὡς ἐνῆν μάλιστα χούφ ρως ἐπισι- 

τισάµενος τὸ λοιπὸν ἔτεινον εὔθὺ τοῦ οὐρανοῦ, τὸ μὲν 

πρρτον, ἑλιγγιῶν ὁ ὑπὸ τοῦ βάθους, μετὰ δὲ ἔφερον καὶ 

τοῦτο εὐμαρῶς. Ἐπεὶ δὲ κατ᾽ αὐτὴν Ίδη τὴν σελήνην 

ἐγεγόνειν πάμπολυ τῶν νεφῶν ἀποσπάσας, Ἰσθόμην 

χάμνοντος ἐμαυτοῦ. καὶ μάλιστα κατὰ ᾿ τὴν ἀριστερὰν 
πτέρυγα τὴν γυπίνην. Προσελάσας οὖν καὶ καθεζό-- 

µενος ἐπ᾽ αὐτῆς διανεπαυόµην ἐς τὴν γῆν ἄνωθεν ἄπο- 

θλέπων καὶ ὥσπερ ὃ τοῦ 'Ὅμήρου Ζεὺς ἐκεῖνος ἄρτι 

μὲν τὴν τῶν ἵπποπόλων Θρηκῶν καθορώμενος, ἄρτι δὲ 

τὴν Μυσῶν καὶ μετ ὀλίγον, εἰ δόξειέ µοι, τὴν Ἑλλάδα, 
τὴν Περσίδα καὶ τὴν Ἰνδικήν. Εξ ὧν ἁπάντων ποι- 

χίλης τινὸς ἡδονης ἐνεπιμπλάμην. 
ΕΗΤΑΙΡ. Οὐκοῦν καὶ ταῦτα λέγοις ἂν, ὦ Μένιππε, 

ἵνα μηδὲ καθ’ ἓν ἀπολειπώμεθα τῆς ἀποδημίας, ἀλλ 
εἴ τί σοι καὶ ὁδοῦ πάρεργον ἱστόρηται, καὶ τοῦτο εἰδῶ- 

μεν: ὥς ἔγωγε οὓκ ὀλέγα προσδοκῶ : ἀκούσεσθαι σχήμα- 
; 

τος τε πέρι γῆς καὶ τῶν ἐπ᾽ αὐτῆς ἁπάντων, οἷά σοι 

ἄνωθεν ἐπισκοποῦντι κατεφαίνετο. 
ΜΕΝ. Καὶ ὀρθῶς γε, ὦ ἑταῖρε, εἰκάζεις: διόπερ 

σελήνην τῷ λόγῳ συναπο- 
ϱ; να ΠΑΝΙ εεσοαν ον 

τὴν ὅλην τῶν ἐπὶ γῆς δια- 
ὡς οἷόν τε ἀναθὰς ἐπὶ τὴν 

δήµει τε καὶ συνεπισχόπει 
θεσιν. 

Καὶ πρῶτόν γέ µοι πάνυ μικρὰν δόχει τινὰ τὴν 
ων ς ο ΔΝ / ϱω / μά / ϱ 

γῆν ὁρᾶν, πολὺ λέγω τῆς σελήνης βραχυτέραν, ὥστε 

ἐγὼ ἄφνω καταχύψας ἐπὶ πολὺ Ππόρουν ποῦ εἴη τὰ 
ο Ν Δ 

τηλικαῦτα ὄρη καὶ ἡ τοσαύτη θάλαττα; καὶ εἴ γε μὴ 
μεσα νο ῇ κ ες οσο) 

τὸν Ῥόδιον κολοσσὸν ἐθεασάμην καὶ τὸν ἐπὶ τῃ Φάρῳ 

πύργον, εὖ ἴσθι , παντελῶς ἄν µε ἡ γἢ διέλαθε. Νῦν δὲ 

ταῦτα ἠψηλὰ ὄντα χαὶ ὑπερανεστηχότα καὶ ὁ Ὠκεανὸς 
Ἠρέμα πρὸς τὸν ἥλιον ἀποστίλόων διεσήµαινέ µοι γῆν 
εἶναι τὸ ὀρώμενον. Ἐπεὶ δὲ ἅπαξ τὴν ὄψιν ἐς τὸ ἄτε- 

νὲς ἀπηρεισάµην, ἅπας ὃ τῶν ἀνθρώπων βίος ἤδη µοι 

χατεφαίνετο, οὐ κατὰ ἔθνη µόνον καὶ πόλεις, ἀλλὰ καὶ 

αὐτοὶ σαφῶς οἳ πλέοντες, οἳ πολεμοῦντες, οἳ γεωργοῦν-- 

τες, οἱ δικαζόµενοι, τὰ γύναια, τὰ θηρία, καὶ πάνθ᾽ 

ἁπλῶς ὑπόσα τρέφει ζείδωρος ἄρουρα. 

ΕΤΑΙΡ. Παντελῶς ἀπίθανα φὴς ταῦτα καὶ αὑτοῖς 
ς / Ἀ ΔΝ Ελ ’ 3 / Δ ο» 3 
ὑπεναντία: ὃς γὰρ ἁρτίως, ὦ Μενιππε, την γην ἑζή- 

.ω Δ 
τεις ὑπὸ τοῦ μεταξὺ διαστήματος ἐς βραχὺ συνεσταλ- 

; δν να ο Ἄ 
µένην, καὶ εἴ γε μὴ ὃ χολοσσὸς ἐμήνυσέ σοι, τάχ᾽ ἂν 
Ὕ- / ον νο / / ή 
ἄλλο τι φήθης ὃρᾶν, πῶς νῦν καθαπερ Λυγκεύς τις ἄφνω 

Ἰενόμενος ἅπαντα διαγιγνώσχεις τὰ ἐπὶ γῆς, τοὺς ἀν-- 

θρώπους, τὰ θηρία, μικροῦ δεῖν τὰς τῶν ἐμπίδων νεοτ- 
τιάς; 

19. ΜΕΝ. Εὖὺ µε ὑπέμνησας: ὃ γὰρ μάλιστα ἐχρῆν ος πα ο 
εἰπεῖν, τοῦτο οὐκ οἳδ' ὅπως -παρέλιπον. Ἐπεὶ γὰρ αὐ- 
τὴν μὲν ἐγνώρισα τὴν γην ἰδὸν, τὰ δ) ἄλλα οὖχ οἷός τε 

ην παθορᾶν { ὑπὸ τοῦ βάθους ὁ ἅτε τῆς ὄψεως μηχέτι ἔφι- 

Χνουμένης, πάνυ μ’ ηνία τὸ χρῆμα καὶ πολλὴν παρεῖχε 

ΧΠΥΙ. ΙΚΑΛΡΟΜΕΝΙΠΠΟΣ. 19. 19. {11 τα - 70ο) 

Οοππίμῖ αποθπι; ἀεϊπᾶς 5αρτα Ῥ]ο]οεη οἱ Ἐγηιαπίμπα 

πδαι” αἆ Ταγσείαη. απ Ιδίαγ κας πποδἰαίας απθαχ 

Γαοἴπας, (παπα. Ρογ[οοίΙ5 6556Π1 δἱ αΠΗγοΙαΠ5, ΠΟΠ. απηρΙΙΗς 

σας Ῥή]ογή. 5απ{ οοσί(αραπα, 5εᾷ 6ΟΠΦΟΘΗΣΟ Ό]γπιρο, 

γα []σο α5δΙΠΊίΟ 4Παπ Ροίοταί Πογί Ιεγῖςίπιο, ορίου τοσία 

ε]απη Ὑθιδας {οπάσραπα, Ργῖαιο φάει γογβαῖηο πλ οἳ, 

Ῥγοβαπά[ἰαίεπα οροπίεπίε, ἀείπάς απίοπα 14 ἵρειπα 4ποπιε 

{ογοβαπα. [ασς, ΟΠ γθγο αἆ ἵρεαπα Ίαπι Ἱαπαπα ἀθ]α- 

{15 68861 ΠΙΙΙΠΙ το]ἱο[ῖς α ευρο πα βῖρας, ΓαΙσα{ππη π]ο 

5οη{ἴοβαη], αἱ πιαχίπηε α]α »Ιη]σίτα, να]πήπα, ΑΡρι]δας 6υσο 

ἵπ ϱὰ. οοηςεᾶἰ ΙπίοΓαπΙοδέθης, 1. {ογαπα 46 βαρεγίοτῖ Ίο6ο 

ἀεδρίσίεης, 6, αἱ Ηοπηειῖοις Ί]α Ταρίίου, πιοᾶο οᾳπθςίΠι 

ὍλπασμΠα. ἴθγγαπ ἀὐβροσίαης, πιοᾶο ΜΥΡΟΤΗΠΗ, Ραπ]Ιο Ρος 

απΐοπα, δἱ γιάσραίαγ πη]ηῖ, ἀγωσοῖαπι, Ῥεγκίάσπι, οἱ Τπαῖαπη : 

ο απῖθας οπιπίθας γατῖα ᾳπαᾶσπα γο]αρίαίο ρογ[απάσραν. 

500. ΙΕίίαν ῆ]α 4ποΠιο ἀῑκοις, Μεπῖρροα, πο Υο] ΠΠΙΠΙ 

ααἰάἁαπα ας πος Ρογορηϊπα[ἰοπῖς [ασίαίς 5εά 5ἱ απ]ά οιἵαπα 

ορίίεν ΕΗβί ορδογγαίαπῃ δἳἳ, ]αά 4ποσι1θ 5οἴαππ5 : ΠΟΠ ρασα 

ΘΠΙΠ1 16 απάΠΙΓΙΠΙ οχδρθσίο ειϊάσπι 4ο Βρινα ἴοιτο 

οπιπίαπΊ(αο απσο η Ί]α δυπί, απα]ία ΗΡΙ 46 Ίουο 5αρογίοτο 

π{ποηΙΙ 81η1 γίδα. 

ΜΕΝ. Ἠεοίο ἰδίπς, απιοα, οοπ]οίδ. Πασπε, απαίοπας 

Ποι Ροίο»ί αδοθπά σης ἵπ Ἰήπαπ1, οοβἰία[ῖοπο ΠπεοΠη ρογορτῖ- 

πα16 οἱ ΠΙνθΓςαΙη ϱΟΡΗΙΗ, απα. Τη ἵοτγα 5υΠ{, ΡΟδΙΠΟΠΕΠΙ 

οοηρίἰάθτα. 

12. Έτ ρηαπα αάσιη Ῥιία παϊμῖ Ῥαγναπι οπηπίπο {6γ- 

τ8Ιη {6 (παπάαπα γἰάσγε, ΠΠΗΠΗΠΙ ἀῑσο Ίαπα ΠΙΙΠΟΤΟΠΗ: αάθο, 

πἱ{ οσο 5α0ρο ἀοδρίεῖεης πηπ]έαπα ἀπλίίανεπα πΏὶ ο55θηί {αηίϊ 

πιοπίας οἱ Ιπσεης αἆθο πιανο : οἱ Πἰδὶ ἨΠοάίογαπα Ιδίάπη 

οθΙο55ΠΙ ΥΙά(δδοπι, οἱ Ἰ]απι ἵπ Ῥ]ατο {αγΠΙ, Ῥ]απο πῃο, 

Ῥοπο που], ἴδ]]μας ο[[ασίδ5οί. /απι γογο ἴ]α οχέοῖκα οἱ οπηῖ. 

ποηίία, οἱ ρ]ασϊάο γε[α]σεης αἲ 5οθ[η Ο0ραΠ5, {ΓΑΠ 6556 

ααφά γἰάστείας η Ηῖ Ἰπάἰσαταηί. ΟΠ1 γογο 5οπηο] γίδιην 

Ιη{οΠ{ΠΠΙ Πχῖδδδηι, ἴοία Ι401 ΙοπΙΠΗΠη γἱία η] αρρατη]ε, 

ΠΟΠ Ρ6υ σοηίος Πποᾷο οί αγῇε5, 5οᾷ ἐρδῖ ἀἰςποία, απΙ παν 

πατοηί, ααῖ Ῥγα]ία οοπιπηϊ{ογοΏί!, απῖ οοἱογοπί ασταπα, (ῖ 

ἑαμδᾶς ασειοπί, {ατα πυ]εγοπ], απϊπια]ία, οἱ θἰπιμ]οῖίον 

σα» {εμας αἰηχα παπί οπηηία. 

οἱ 5ἱΡί Πηγ]- 

οσπι οοηίταπία. Οἱ οΡίΠῃ πιοᾶο ἴοιταπα, Ἠομίρρα, (πῶγορας. 

αΏ. πίοι]οσίο ρα!1ο 1π Ώνευα οοπίτασίαπα, οἱ Πϊςδί οο]ος5Η» 

οἳ1η ΠΡΙ Ππάἱσαδσοί, {οτίε αλ γίάτο Ερί νίδι5 68565: ἠ0- 

ππούο ΠΙΠΟ, {από παη Ώγποει5 απ [αοίας καὐ]ίο, ασ-- 

οπππ(πο δρα {ε]αγοιή 5αΠί οοσηοςοἰς, Ἠοπηίπος, απίηια ία, 

οἱ Ῥαναῦ αροδί φπίΠ ου]ίουτη Ῥἴονη 5 

50Ρ. Οπιπίπο ἱππργοῦαβί]α 5απί ασ” ἀῑσίς, 

19. ΜΕΝ. Ῥεπο {αοῖς αποᾶ πιο αάππομος : αποά εΠΙπῃ Π1ᾶ- 

χηθ ἀἰσσπάππῃ ογαί, Ι]αά πεδοῖο 4ποπιοᾶο Ῥγα[ογηι]ςί. 

ΟΩππη οΡίπα 1ρδαπη απ]άσπα {διταπι Υἱδ ἄσΠΟΡΟΦΡΕΠΗ, το] 

γονο Ρογδρίόσγο οϐ. Ργοβαπα(αίεπαι που. Ῥοδδοη, υῖδα 81 

ποἩ ἁπηρΙίΗς Ῥογησοπία, γα]ᾶο ππο οα τος αηρεραί οἱ πια» 



αἲ, το - 169) 

- , τε τι) ο ας ρα 
τὴν ἀπορίαν. Κατηφεῖ ὃὲ ὄντι μοι καὶ ὀλίγου δεῖν 
δεδακρυμένῳὲ ἐφίσταται κατόπιν δφυσικὸς Ε μπεδοχλη Ἱ ο ο ο ρος 
Δνθρακέας τις ἴδεῖν καὶ στ πλέως καὶ χατωττη! 
νος" ὡς εἴδον ---- εἰρήσ 

ράγχθην καί τινα σεληναῖον δαίμονα ὠπθηη ὃ δοᾶν" τε ' : ρα ος 
Θάρροει, φησὶν, ὦ Μένιππε, ος 

κ. 
τοσου 

ο 
ει χάγὸ μὲν, Ἔται γάρ --. ὕπετα-- Ξ 

λ πα 

ΛΑ δε: 

οὔτις τοι θεός εἶμι., τί μ’ ἀβανάτοισιν ἐΐσχεις ; 

ὃ φυσικὸς οὗτός εἶμι Εμπεδοκλής ἐπεὶ γὰρ ἐς τοὺ 

αρατῆρας ἐμαυτὸν φέρων ἐνέδαλον, ὃ καπνός 

τῆς Αἴτνης ἁρπάσας δεῦρ᾽ ἀνήγαγε, καὶ νῦν ἐ 

λήνη κατοικῶ ἀεροθατῶν τὰ πολλὰ καὶ σιτοῦ 
χω τοίνων σε ἀπολύσων τῆς . παρούσης ἆ ν 

ο (ο [ ὢ. ϐ Ἱ 

ἀνιᾶ γάρ σε , οἶμαι, καὶ στρέφει τὸ μὴ σαφῶς τ ο πας 
5. ο 

Εξ ΥΕ ἐποίησας, ἦν ὃ 

εδόχλεις, κἀπειδὰν τάχιστα χατάπτωµαι πάλιν ἐς 
Ἑλλάδα, μεμνήσομαι σπένδειν τέ σοι ἐπὶ τῆς καπνο-- 

δόκης χάν ταῖς νουμηνίαις τ πρὸς τὴν σελήνην τρὶς ἔα- 
νὼν προσεύχεσθαι. Ἀλλὰ μὰ τὸν Ἐνδυμίωνα, ή ὃν 
ὃν οὐχὶ. τοῦ μισθοῦ χάριν ἀφίγμαι, τ πέπονθα δὲ τι τὴν 

Γ 

Ἔμ- 
τὴν 

Β 
Ξὼ, θέλτιστε τε 

Ψυγὴν ἰδών σε λελυπημένον. Ἀτὰρ οἶσθα ὅ ὅ τι δράσας 
θξυδερχὴς γενῄση 

14. Μὰ ΔΟ, τν 5) ἐγὼ, ἣν μὸ σύ µοι τὴν ἐχλύ ύν πως 

ἄφέλῃς ἀπὸ τῶν ο. νῦν γὰρ ὃ δὴ λημᾶν ἂν οὗ μας 
« Ξ το σος ο) ᾱ- ὅὃμµου ὄεγσε 

ϱ ος. 5ου οξεησε δοχῶ. Καὶ μὴν οὖδέν ΥΕ, ἡ 
.. τσ στ -α 

ὀξυδερχὲς αὐτὸς ἤδη Υηθεν ἥχεις ἔχων. Τί οξ τοῦτ 

ἐστιν; οὗ γὰρ οἵδ), ἔφτη Οὐκ οἴσθα, ἡ 2) ὃς, ἀετοῦ ἔστο» ο) Ύαρ ο.” να 3 σ. τοι 
Ἶ ἀ δν 9 ι τα. 

τὰν περικείµενος; Καὶ µάλα., ἦν ὃ 

πτέρυγι καὶ ὀφθαλμῷ χοινόν ἐστιν: 
λ Ν νά ἀἈ / 3 3 ς, παρὰ πολὺ τῶν ἄλλων ζῴων ἀετός ἐστιν 

-. / κ] 

στε μόνος ἀντίον δέδορχε τῷ ἡλίῳ, καὶ 
ια) μ -ᾱ 

ασιλεὺς καὶ γνήσιος ἀετὸς, ἣν ἄσχαρ-- 
- ο. κά 

ς ἀκτῖνας βλέπη. Φασὶ ταῦτα, ἦν ὃ᾽ 
”. κα ναι. ᾱ ὃν τα αὰ 

µεταμέλει, ὅτι δεῦρο ἀνιὼν οὐχὶ τὸ 
ἐξελών" ὥς νῦν 

ην τουτό ἐστιν 

δαμυχτὶ προς 

λ κ ἐνεθέμην τοὺς ἐμοὺς 
΄ πάντα βασιλικῶς ἐ ἔνεσκευ- 

χαὶ ἀποκηρύ-- 
αὐτίκα µάλα τὸν 

ἃ 
ὰς ἀφιγμαι καὶ οὐ τ 

3". ασμένος, ἀλλ’ ἔοικα τοῖς γόθοις ἐχείνοις 

χτοις. Ἰκαὶ μὴν πάρα σοὶ, ἡ δ᾽ ὃς, 
- Ε) / ο Ά μ 3 ο Ἂ 

ἕτερον ὀφθαλ μὸν ἔχειν βασιλικόν' ἦν γὰρ Ἔθεκήσηςι μι-- 
λ -” μ ἡ μτφ. 

αρὸν ἀναστὰς Επισχὼν τοῦ Ύυπος: την πτέρυγα θατέρα 

τ 

: 
μόνη πτερύξασθα:, χατὰ λόγον τῆς πτέρυγος τὸν δεξιὸν 

ὀφθαλμὸν ὀξυδερχὴ ἡς ἔση' τὸν γὰρ ἕτερον οὐδεμία μηχανη πο κε εν ο: 
μὲ οὐκ ἀμθλύτε πο αοσατα. µερίδος ὄντα τῆς 

Ὠ 
ρ δὴ. εἰ καὶ ὅ δεξιὼς 3 

γείρονος. Ἅλις, Ἡ ἦν ὃ ν ἐὼ, εἰ καὶ ὁ ὃ δξειος μόνος ᾱε-- 

τῶλες βλέποι" οὐδὲν γὰρ ἂν ἔλαττον γένοιτο, ἐπεὶ καὶ 
τοὺς τέκτονας πολλάκις ἑορακέναι µο οι δα θατέρῳ τῶν 

; 
ὀφθαλμῶν ἄμεινον περὸς τοὺς κανόνας ἀπευθύνοντας τ 

ξύλα. 
/ ᾽ 

Χλέους παρηγγελµένα: ὃ δὲ κατ᾽ ὀλίγον ὑπαπιὼν ἐς 
/ 

χαπνὸν ἠρέμα διελύετο. 
15. ο μ. τάχιστα ἔτε 

μ 

π σα καὶ τὰ 
΄ . -ω 

διραΐν το" Κατακύψας γοῦν ἐς τὴν γην 

τὰ 
5 

κ / / /΄ 

τέως λανθάνοντα πάντα 

ἑώρων σαφῶς 
μ ΄ ῃ ΄ οι 

ς πόλεις, τοὺς ἀνθρώπους, τὰ γιγνόµενα, καὶ οὐ τὰ 
... / ψ. . 3 / 

ὑπαίθρῳ μόνον, ἀλλὰ καὶ ὁπύσα οἴκοι ἔπραττον οἷό- . 

ΧΤΥΠ. ΙΕΟΛΒΟΝΜΕΝΙΡΡΤΕ 

Τωῦτα εἰπὼν ἐποίουν ἅμα τὰ ὑπὸ τοῦ Ἔμπεδο- 

/͵ ε 
πτερυξάµην, αὐτίκα µε φῶς 

14. 15. 511 

ἴαπι ρταβεβαί ςοἰΠοπάϊποπα. Οπαπι απἱοπι ἀρηηῖςςο ο5ςϱΙΠ: 
απίπιο εἰ ἰαπίππι ΠΟΠ Ἰαστίπιατες, ἃ ἴθγπο ΠΗΠΙ αξίαί Ρ]γ5]- 
οα5 ΡΗ]οξορ]ης Ἐπιρεάοσ]ες, εαιΏοπαείας αἲ ερεοῖεπι εξ 
οἴπετε ορρ]εῖας εἰ αξκαϊης : οσο τεγο πΠπά τΙάσγεπι (ἀϊσθ- 
ἴατ επ αι), αηπαπίππα ρεγαγραξας, Ἰωπατοπι απεπάαπα π]θ 
Εεπῖαπι γῖάετε ραίαραπη θαπϊάειη. Αί Πε, Βοπο, Ππαυ, 
ΔΠΙΠΙΟ εδίο, Μεπῖρρε; 

ΧΟΠ 6ο Σαπι ἀἴνας; απῖᾶ πιε Ἱπππποτία[ῖθις φᾳαας» 

Ρηγείσοις Π]ε 5απῃ Ἐπιρεάοείε. Οπιπι επῖπι ἵπ εΓαίεγας 
1ρ5ε πιε ἀε]εεῖδεεπα, Ύάρος τηε ἄς Ἐϊπα οοττθρίυτη Ίας ᾱρ- 
Ῥυς: εί Ίαπα ἵπ Ίππα Παρτίο, ππαἸίαπη Ἱπορᾶεης Ῥος αρα, εἳ 
ΤΟΓΕ ῬαδζοΓ. Ὑοπίο Ιαϊίατ εχδοαίατης {6 ργᾶςεηῖ 5οΠ]ε]- 
ἴπάΐπε : απαῖϊ επῖπι {α, Ῥηΐο, εἴ ἴοταπεί, αποᾶ ποπ ἀῑςῆπείε 
απο» ΠΠ {ειτα Παπ γ]άε. Ῥεπε 5απο [αοἵς, ἵπαπᾶπη, ορίτηθ 

Ἐπιρεάοε]ες, εἰ ααππι ρήπιαπα ἵη Ετῶεῖαπη Ἱέρταπι ἀθγο]α- 

ετο, ΠΠΕΠΙΟΓ ετο αἱ Πθεπι ΠΡΙ ἵπ Γαππατίο, εἰ πον]]απ]ϊς αᾱ 

Ἰπηαπη ἔετ Ἠ]αης {6 αἄοτοπι. Ὑεταπι Ἱα πιο Επάγιπῖο, ἵπ- 

απῑ!, ποΠ Ἠπο τεπῖ πιογεεᾶῖς οαηδᾶ; 5εᾷ αΠἴπιο οοπηπηοίας 

5απι, απππῃ {6 ἐτςίεπη γίάετεπι. Ὑετυπι 5οἶπ) άπο [πείο 

ασοπίαπα γίκαπα παποῖςο Ροβεῖς 

14. Νοι οππϊάοπι, ρε ἴογεπι, ἵπαααπα, πῖςϊ ἴπ πηῖ 
εαἰἰείπεπι αποάαπιποᾷο αὈδίεισας αἩ οσι]ῖ5 : πππο οηῖπι Πῇρ- 

Ρίτα ποῃ πιάϊοσγίέοτ παῖηῖ τῖάεοτ. Οπαῖη {π, πε, πμ 
πιθα οΡετα Ιπᾷ]πεὈῖς, απῖ αοππΠεΠ Πα Ίρςε Ίαπι 46 ἵθιτα 

ααίαπι Ἠαβεας. Οµπῖά Ιεϊίατ Ίος εδί» πεσπε επῖπι πονῖ, 

ἵπαπαπι. ΑΠ πεσοῖς, Ιπααῖε, {6 ἀετίταπι αππἴ]α» αἰαπῃ αἰῑσα« 

8πι ΠαΏοτα» Ἐσο τετο, ἵπαπαπη : απῖά τετο αἶα οί οσπ]ο 

ϱΟΠΙΠΙΙΠΕ ες{» Οποἆ, ἵπαπῖε, πια]ίαπη τίδας αοπππετε]απῖς. 

απίπιαπβῦας ργασίαί αππ]]α, αἆθο αἱ 5ος εοπίτα 5ο]θπι 

ορίπεαίατ: εἰ οὗ 1 ἵρεαπι ο5ί τεχ οἱ γετας σεγπαπης(πε 

ααπἴ]α, δἳ πΙη] πἰείαης ταᾶῖος Ιπίαθαίατ. Αἰαπί Ἱξία, ἵπαπαπα 

εἴ Ίαπι Ρωη[ίεί πια, ααοά Ἠπαο ααππῃ α5εεπάετεια, ΠΟΠ ετερίῖς. 

ππεῖς οεα]ῖς αᾳπΠίπος 6οταπα Ίοςο παῖηῖ πιροξαί : απ δἷο ἵπῃ-. 

Ῥετ[οσίας πηπο γεπετίπα, ηθο τοσῖο ρετ οπιρῖα Ἰηξίτασίας: 

5ο 5ἰπηῖς 5απῃ ερατῆς Ἱεῆς εί αὐα]σαίῖς. Οµπἵη ρεπες {ε 

εδε, ἱπαπῖε, 5ἰαϊτη αἰἴταπῃ οσσ]απι παβετε τεσίαπη : 5ἳ θηἵπά 

γο]πετῖς, 5πταεη5 Ῥαπ]]ηπα, τείεπία τυ]ατῖς αἶα, αἰίεγαπα 

50]αΏ1 ΠΊΟΤΕΤΕ, ΡΓο τα(ῖοπθ αἰα; ἀεχίτο οεπ]ο ασπίαπ] ΟΘΙΠες: 

αει επίπι οσσ]ης Πετῖ ποπ Ῥοΐεςί ααἴπ οὐέηδίας οεπαξς 

απῖ ἀείεγῖοτῖς ρατίῖς 5. βδας Ειετί, ἵπαπαπι, 5ἱ τεὶ 5οἶας 

ἀεχίει απαΏῖπυπα οετηαί: πεσαε οπίπα απήοπααπα ΠΠΙ ἆε- 

' ορξεετῖε, παπάοφαϊάεπα Γαῦτος εἴῖαπι τ]άϊςςα πμ γΙάθοτ 

αίογαίτο οσπΙογΗΠ1 ππε]ίας αἆ τοσι]ας Πρηα ἀτίκετε. Οτππι 

115 γετρῖς «Ιππα] {αοἱεραπα αποᾶ ργῶεθρεταί Επιρεάοσ]ες : 

Τ]ε τετο Ξεπςίτη 56 5πάασοπς ἵπ {αππαπῃ ραπ]]αῖπι ἀἰςςοίτε-- 

ραΐητ. 

15. Δε τὶς οὔρρετᾶπα ΤΠΟΥΕΤΕ αἶαπα, Ύπππα 5ία[ἴπῃα {πσεης 

πιο Ίας εἰτοππαξη]δίε, οἱ απα αὐλιο Ἰααεταπί, αρρατεβαπί 

οπηπία. Ὠεδρίεῖοης ἰσίαγ ἵπ {ετταπα, ἀΠασῖᾶς τάεραπι Ἡτ- 

ες, Ποπήίπος, εᾶ απ Περαπί, πεηαε Π]α 5οἶσπῃ απα; 5α8. 

ἀἴνο, 5ο απα» ἀοπαῖ εἴῖαπι Γασ]εθαπί Ποπηίπες, απππι Ἰαΐεγε 
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μενοι λανθάνειν, Πτολεμ.αἴον΄ μὲν συνόντα τῇ ἀδελφη» ἱ κο Ρυίανοπί : ΡΙο]πιῶρΙη εοθυπίθὴ ΟΗΗΛ 50006, ἀπείάἶαηι- 

Ἀνσιμάχῳ δὲ τὸν υἱὸν ἐπιθουλεύοντα, τὸν Ῥελεύχου δὲ | ἴδηι Τγς πας ]λο βΙναπα, Φ6ἱσιοὶ ΑπίΙοσ αι βαυα. ΡΗΓΠΗ 

Ἀντίοχον Στρατονίκη διανεύοντα λάθρα τῇ μητρυιᾶ, | ἱπηπεμίεΠη ς(ταἰοπῖος πουετος, Ιπίθιποί αὐ πχογα Αἰεχαῃ- 

τὺν δὲ Θετταλὺν Ἀλέξανδρον ὑπὺ τῆς γυναικὸς ἄναι- | τα Τ]εξκα]πι, οἱ ΑπιΙσΟΠΙΠΑ (Προ πχογεα ΠΙ Ρο]]- 

ρούμενον καὶ Ἀντίγονον μοιχεύοντα τοῦ υἱοῦ 
τὴν γυναῖκα | επίεια, εἰ πιἰδοθηίεΠι ΑιίαΙο νεπομιπη Εαπης οἱ ταῖς αἱ) 

καὶ Ἀττάλῳ τὸν υἱὸν ἐγχέοντα τὸ ψάρµακον, ἑτέρωθι | αἰίοτα Ῥατίο πιαλεγου]ᾶηὴ 4πᾶΠα ΑΓ5Α003 Ἰπιοβοθταί, αἱ 

δ) αὖ Ἀρσάκην φονεύοντα τὸ γύναιον καὶ τὸν εὐνοῦχον | ευπασ μπι Αγάσεπι, 4ππῃ βιαδίππι θἰηρῖε ἵπ. ΑΙΣΑΟΟΠ 

Ἀρθάκην ἕλκοντα τὸ ξίφος ἐπὶ τὸν Ἀρσάκην, Σπατῖνος | βραΐΐπις ἀπίοπι Μεᾶις ο οοηνϊνίο ἃ φαἰολήρις [ογας (πα]ιο- 

.. / 
ων 

Ἂν ΄ 

- 1. . 

δὲ ὁ Μήδος ἐκ τοῦ συμποσίου πρὸς τῶν δορυφορούντων | Ραΐιι Ῥεᾷς,, 56ΥΡΙΙΟ 41πεο οοπίηδις εἶνζα φαρονοϊ(ανη. 9 - 

ο Αν ΄ .ω ν μ] κ. . 
.. κ. . 

εἵλκετο ἔξω τοῦ ποδὸς σχύφῳ χρυσῷ την ὀφρῶν κατη- | πιία μίσος οί αριιᾷ 5ογί]ιας οἱ Τηχαςος Περὶ 1η 1οβῖ5 ν]άθιο 

/ σ Φλ , Β] .” / Α Ν ο αν η - 

λοηµενος. Όμοια 9ξ τουτοις εν τη Λιόθύη καὶ παρα οταί, αἀπ]ίστος, Μοπιἱσίάας, Ἰηδ]άϊαίογος, ταρίογεςδ, ΡΕΓΙ: 

πι / Β . { 
β ε ορο ο τε ς 

Σχύθαις καὶ Θ αξὶ Ὑιγνοµενα εν τοις ασιλείοις ἣν | τος, πιθἰαθηίθς, ἀ1ἱο5 αἱ τοᾶστεπίιτ α [απ αΓΙΡΝΙΠΙΙ5. 

Π µ ) ; η) 

τν /͵ ͵ 5 ς 

ὁρᾶν, μοιχεύοντας», φονεύοντας, ἐπιθουλεύοντας, ἆρπα- 

- ο πρβ η , 

ζοντας, ἐπιορκοῦντας, δεδιότας, ὑπὸ τῶν οἴκειοτατων 

προδιδοµένους. 

16. Καὶ τὰ μὲν τῶν βασιλέων τοιχύτην παρέσχε 

μοι τὴν διατριθὴν, τὰ δὲ τῶν ἰδιωτῶν πολὺ γελοιότερα" 

Ἅτ ΑΝ εν ο ἩΗ ς/ ετ» 9 Δ δε 

χαὶ γὰρ αὖ κἀχείνους ξώρῶ»» Ἐρμόδωρον μεν τον Επι- 

κούρειον χιλίων ἕνεκα δραχμῶν ἐπιορκοῦντα, τὸν Στωϊ- 

χὺν δὲ ἈἈγαθοχλέα περὶ μισθοῦ τῷ μ
αθητή δικαζόµενον, 

Κλεινίαν δὲ τὸν ῥήτορα ἐκ τοῦ Ἀσκληπιείου φιάλην 

ὑφαιρούμενον, τὸν δὲ Κυνικὸν “Ἠρόφιλον ἐν τῷ χαμαι- 

/ “8 πα Ν Ἂ ἀ .ὰ / 

τυπείῳ καθεύδοντα. Τί γὰρ ἂν τοὺς ἄλλους λέγοιµι, 

τοὺς τοιχωρυχοῦντας» τοὺς δικαζοµένους, τοὺς δανεί-- 

ζοντας, τοὺς ἀπαιτοῦντας; ὅλως γὰρ ποικίλη καὶ παν- 

16. ΑοτεσαΠα απἰάεπη Τ5 5ἱ6 η1Ε ἀοϊπιοτιηί : ΡΓΙ ΥΑΤΟΓΙΠΙ 

απίοπι πηπ]ίο πιασίς πἰάΙσυ]ω. Νάπα Ί]ο5 οίαπι γάεραπῃ- 

Ἡογπιοᾶοταπη Ερίοιτειπι Ῥγορίες πη]]ῖο ἀτασ]ηᾶς ΡΕ]ΕΓαΓΕ 

ςιοΐοιπι Ασαϊιοσῖθιι ἀς πιειοεάε Πήσανο οὐπα ἀἰποίρυίος 

Οϊπίαπη τηδίογοπα εκ οπ]αρίϊ 1οπηρ]ο ΡΙἱα]αα δα άπ0εγς; 

Ογπίουπι Ἠετορ]ή]απι Ροιποείατο, ἵπ. {ομη108. Οµ]ά οηἴπῃ 

ἀἴσαια αἴίος, απὶ Ρανϊσίο5 Ρεγ[οάετεηί, απὶ εααδᾶς ΠαβογεΠί, 

ααἲ [αποτί ἀαοηί, απ οχίρθγοη! 2 η ΠΠΙΥΘΙΣΗ
ΠΙ απ τη ΥΠΤΠΗ 

απο απη εἰ οπιπίσεπη ογαί εροσίαθι]άπῃ. 

τοδαπή τις ἢν ἡ θέα. 

ΕΤΑΙΡ. Καὶ μὴν καὶ ταῦτα, ὦ Μένιππε, καλῶς 

εἶγε λέγειν" ἔοικε γὰρ οὐ τὴν τυχοῦσαν τερπωλήν σοι 

παρεσχΏσθαι. 

ΜΕΝ. Πάντα μὲν ἑξῆς διελθεῖν, ὦ φιλότης» ἀδύνα- 

ρα 
ώτ / 

τον, ὅπου γε χαὶ ὁρᾶν αὐτὰ ἔργον Ἠν' τὰ μέντοι χεφά-- 

σἜ /͵ Ες ηῃ πρ σ 

λαια τῶν πραγμάτων τοιαῦτα ἐφαινετο οἱα φησιν Όμη- 

.ω τα Δ αχ 33 

βος τὰ ἐπὶ τῆς ἀσπίδος: οὗ μὲν γὰρ ἦσαν εἴλαπιναι καὶ 

/ 2. / λΑ / λ / Σε .. 

γάμοι, ἕτέρωθι δὲ δικαστήρια καὶ ἐχκλησίαι, καθ’ ἕτερον 

δὲ µέρος ἔθυέ τις, ἐν γειτόνων δὲ πενθῶν ἄλλος ἐφαί- 
3 : 

νετο: χαὶ ὅτε μὲν ἐς τὴν Γετικὴν ἀποθλέψαιμι, πολε- 

. εν νά Ἀ' / ᾱ αι Αλ 6 / καὶ 

μοῦντας ἂν ἑώρων τοὺς Τέτας: ὅτε δὲ µεταθαίην ἐπὶ 

κ το / 5 ς [ρα κ αν δ μα 

τοὺς Σχύθας, πλανωµένους ἐπὶ τῶν ἁμαίων ἣν Ἡ εἴν 
{ 

μικρὸν δὲ ἐπικλίνας τὸν ὀφθαλμὸν ἐπὶ θάτερα τοὺς Αἰ- 

ο λ  οτ 

γυπτίους γεωργοῦντας ἐπέέλεπον, καὶ ὃ Φοῖνιξ δε ἑνε- 

πορεύετο καὶ ὅ Κίλιξ ἐλῄστευε καὶ ὃ Λάχων ἐμαστι- 

-.  1ν) - πὃν 3 /. 

γοῦτο και ὁ Ἀθηναῖος ἐδικάζετο. 
/. 

17. πάντων τούτων ὑπὺ τὸν αὐτὸν γιγνοµένων 
». .. Ν Έτ 

Ὑρόνον ὥρα σοι ἤδη ἐπινοεῖν ὁποῖός τις ὃ χυχεὼν οὗτος 

ὃ 
/ μ 

ἐφαίνετο. Ὥσπερ ἂν εἴ τις παραστησάµενος πολλοὺς 

γορευτὰς, μᾶλλον δὲ πολλοὺς γοροὺς, ἔπειτα προστά- | οαποπίῖαπα υπυπιαπολα
 πό» το]ϊσίο οοποθπία, 5αΠῃ 5ἱρΙ 631” 

ἔειε τῶν ἀδόντων ἑκάστῳ τὴν συνῳδίαν ἀφέντα ἴδιον | πιο 6ΑΠΕΓΕΣ «ἰπαἰοςο απίοπι (αοἱεπίε Ἡποαποφαε Οἱ 8Η Πα 

ς 

. . . 

ἄδειν µέλος, φιλοτιμουμένου δὲ ἑκάστου καὶ τὸ ἴδιον | Ρεταρεπίο οΧΏΙΟΝΠΑ» οἱ 5ροτατο Υουῖς πιαρηϊέαθἶπέ ΡΥΟΡΕ 

περαίνοντος χαὶ τὸν πλησίον ὑπερθαλέσθαι τῇ µεγαλο- | δίαπίοι
 σομδηίε, παπιαπῖᾶ εοσἰίαιοπε οοπηρτεμοθηά[5, Ῥ6ς 

Φφωνία προθυμουμένου», ἄρα ἐνθυμῇ πρὸς Διὸς οἵα γέ- |. ονοπι, απδ]ή5 Ίῑ]ε οαηία5 Γαἱωγιδ σος 

νοιτ᾽ ἂν ἡ ᾠδή; 

ΕΤΑΙΡ. Παντάπασιν, ὦ Μένιππε, παγγέλοιος χαὶ «ΟΡ. Οπηπίπο απἰάθηα, ΜΕΠΙΡΡΕ, παϊοα]α5 πιαχίπ]θ εἰ 

τεταραγμιένη. 
οοπ{αδΙ5. 

ε] 

ΜΕΝ. Καὶ μὴν, ὦ ἑταῖρε, τοιοῦτοι πάντες εἰσὶν ΜΕΝ. Επίπινοιο ἴα]ος, 5οὐδ]ίδ, 5υΠἱ ομ)ηςΣ Π ἵη ἴ8ΓΓ8 

«ΟΡ. Ὑοτιπα οἴαπα ἰα]ῖα Ῥθπο εσδεί «αἱ ἀῑερτος : πιάεπίητ 

οπίπα ποπ. γηἱσαγεπι ΗΡί ρα Ρσ5ο πο]αρίαίθπη. 

ΜΙΝ. Οππία απίάσπι ἀεϊποερς αἱ εΠᾶνΓΕΠΙ, σαΙ5δίΠΊο, 

βοτὶ ποῦ Ροἱοδί, «πάπα εΙαΠη νἰάστο Ίρδα ἀἰ[Ιοῖ]ε [αθἱ : Υε- 

ΤΗΗ 5η τογΠη οδρίία (αία υΦεμαμίης, απα]ία Ἠοπιεγας 

αἴί ῇςσο ἴ]α Ἱη. 5ομ{ο εχργεδδᾶ. Ἠϊο οπίπι ορ] εταηί ας 

πυρίῖα, αὐ α]ίεα ρατίο ᾖα1οία εἰ εοποῖοπες; αἰία Ραγίο 5αοτῖ- 

βοαμαί αλα, ἵπ. οπία αὐίοηα Ίαβονς αίας αρρατθραί. 

Ἐ! απο[ῖος αἆ 6θ1ἴσαπι το5ρίοθΓθΠα, ΡΙΡΠΔΠΙΟ5 νΙάεβαπη (6- 

1α8 αποίἶος γογο ΙΓ8Π8ΙΓΕΠΙ αἲ 8ογίλας, Υῖάενε εταί εΥΓΔΗ{Ε8 

ἵη Ρ]αμςίτῖς : Ρα111Π1 ΥΕΓΟ ἄε[εχο ἵἩ Ραγίοπη ἄἰίογα(η οσ10 

οοΙοηίος αστιπα βΥΡΙΙΟ5 ερεοίαθαπι; ποσα ΓάΠῃ εχεγοεβαξ 

Ῥ]ιωπίκ, οἱ ΟἶΙκ Ιαιτοσἰπαρα(α:, Πασε]ιίς οράεραίισ Τ4ςο, 

Αἰιοπίοηςί5 Πήραραί. 

17. Πως οπιπία 4πΠῃ οοά επ) Γ6ΡΙΡΟΓΕ Πετοπί, 14) Ροίες 

οοσῖίατο απῖς δίο οπηυ5 τίδας εἰ. Υοί 5ἱ ααἱς οδμίαίο- 

τἶθας ουπάποίῖ5 πια]ή5, εἰ ὠιονῖς Ρούΐα5, ἀείπαε Ίαρεαί 



(0, της, 774) 

οἳ ἐπὶ γῆς γορ ευταὶ κάκ τοιαύτης ἀναρμοστίας ὅ ὃ τῶν 
οι ἠθρώπων { βίος συ οὐ µόνον απῳδὰ ΦΏεγγο- 
µένων, ἀλλὰ χαὶ ἀνομοίων τὰ σχήματα καὶ τάναντία 
κινουμένων καὶ ταὐτὸν οὐδὲν ἐπινοούν των, ἄχρι ἂν αὐ- 
τῶν ἕκαστον ὃ γορηγὸς ἅπι ελάσῃ τῆς σκηνῆς οὐχέτι δεῖ- 
σθαι λέγων" τοῦντεῦθεν δὲ ὅμοιοι πά τες ἤδη σιωπῶν-- 
τες» οὐκέτι τὴν συμμιγῆ ἐκείνην καὶ ἄταχτον ᾠδὴν 

Ἀλλ) ἐν αὐτῷ γε ποικίλῳ χαὶ πολυειὸ 
τῷ Ῥεάτρῳ πάντα μὲν γελοῖα δήπουθεν ἦν τὰ γιγνό- 
μενα" 

συντέταχτ. ται, 

ἀπᾶδ δοντες. 

!χαὶ τοῖς μέγα φρονοῦσιν 
Σικυώνιον ο), ας ν  Μαραθῶνος ἔχειν τὰ 
ρὶ τὴν Οἴνόην ἢ Ἁγαρνῆσι δν, κεκτησθαι χάλια" 
ς γοῦν Ἑλλαδ θος ὅλης, ὡς τότε µοι ἄνωβεν ἐ ἐφαίνετο, 

ο ῶν οὔσης τὸ µέγεβο «τεττάρων κατὰλόγον, οἵμαι, 
ἡ Ἀττικὴ πολλοστηµόριον Ἡν. Ὅστε 
ὑπόσῳ τοῖς πλουσίοις τούτοις μέγα Φρονεῖν κ χατελείπετ 
σχ: εδον 'Ὑὰρ ὅ πολι υπλεθρότατος αὐτί τῶν μίαν τῶν Ἔπιχου- 
οείων ἀτόμων ἐδόχει µοι τα. εἴν. Ἀποθλέ έψας. 
καὶ ἐς τὴν Πελοπόννησο», « 

ἐδὼν ἀνεμνήσθην περὶ ὅσου χωρίου, κατ) οθδν ν Αϊγν- 
πτίου φακοῦ πλατυτέρου, τοσοῦτοι ἔπεσον 
Λακεδαιμονίων μιᾶς Ἠμέρας. Καὶμ 
ἐπὶ χρυσῷ μέγα φρονοῦντα, ὅτι Απκτολίους τε 
καὶ Φιάλας τέ τταρας, πάνυ χαὶ ἐπ 
τὸ γὰρ Πάγγαιον ὅλον αὐτοῖς λος χεγχοι 
τὸ μέγεβος. 

19. ΕΤΑΙΡ. Ὦ μακάρι Μ 
θέας. Αἱ δὲ δὴ πόλεις πρὸς 

πηλίκοι διεφαίνοντο ἄνω 

ΜΕΝ. Οἴμαί σε πολλάχις ἤδη μυρμήκων ἀγορὰν 
ἑορακέναι, τοὺς μὲν εἰλουμένους, ἐ ἐνίους δὲ ἐξιόντ ας, 
ἑτέρους δὲ ἐπανιόντας αὖθις εἰς τὴν πόλιν: καὶ ὁ μέν 
τις τὴν κόπρον ν ἐχφέρει, ὅ δὲ ἁρπάσας ποθὲν ἢ 3 χυάµου 
λέπος ἢ θές ἡμίτομον θεῖο οέρων. Ἐϊκὸς δὲ εἶναι παρ᾽ 
αὐτοῖς χατὰ λόγον τοῦ μυρμήύκων βίου καὶ οἰκοδόμους 

. τινὰς καὶ δημαγωγοὺς χαὶ πρυτάνεις καὶ μουσικοὺς χαὶ 
Φιλοσόφους, Πλὴν αἵ γε πόλεις αὐτοῖς ἀνδράσι ταῖς 
μυρμηχιαῖ ς µάλιστα ἐῴχεσαν. Εὶ δέ σοι δοχεῖ μικρὸν τὸ 
παράδειγµα, τὸ Ανθρώπους ε εἰκάσαι τῇ μυρ ρμήκων πο-- 
λιτεία, τοὺς παλαιοὺς μύθους ἐπίσκεναι τῶν Θεττα- 
λῶν: εὑρήσεις Ὑὰρ τοὺς Μυρμιδόνας, τὸ μαγιμώτατον 
Φῦλον, ἐ ἐκ μυρμήχων ἄνδρας Ὑεγογότας, Ἔπειδ) δ' οὖν 
πάντα Ἱκανῶς ἕ ἑώρατο καὶ κατεγεγέλαστό μοι, διασείσας 
ἐμαυτὸν ἄνεπτ τόμην 

ἐπὶ τῷ 

ἐνενόουν, ἐ 

Ἀργείων καὶ 
3. ... 

ἣν εἴ τινα ἴδοιμι 
3 
κα ν ὀκτὼ 

τούτῳ ἂν ἐγέ ων" 

αἴον ἦν 

δώματ᾽ ἐς αἰγιόχοιο Διὸς μετὰ δχί ονας ἄλλους, µ Ύτοχ. με ψ. 

320. Οὕπω στάδιον ἀνεληλύθειν καὶ ἡ Σελήνη Ίνναι- 
χείαν φωνὴν πρ ροϊεμένη, Μένιππε .Φησὶν, οὕτως ὄναιο, 
διακόνησαί µοί τι πρὸς τὸν Δία. λέοις ἃ αν, ἦν ὃ᾽ ἐγώ: 
βαρὺ Ὑὰρ οὐδὲν, Ἶν μή τι φέρει δέ. Πρεσθείαν, ἔ ἔφη, 
τινὰ οὐ Ἰαλετὴν καὶ δέησιν ἀπένεγκαι παρ) ἐμοῦ τῷ 
Διί ἀπείρηχα γὰρ ἤδη, Μένιππε, πολλὰ καὶ δεινὰ 
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ζΑΠίαίοτες, εἰ εχ ἰαἰ1 Ιπεοπεϊηπ](α[α τα οπηίπυΠι οοηξἰταεία 
εσί, ΠΟΠ Ὑουες πιοᾷο ἀἴξεοπας εάεπ[ῖπηι, 5εᾷ Πριτα οἴῖαπι 
εἰ Παβία ἀῑςκιπιῖαπι » εοπίτατίοππε 56 Πποίι πιογεπίῖαπα, οί 
πΙΡΙ Ἰάεπα οοβϊίαπίῖαπι, ἄοπος ππυπσπεππ(αε Π]ογαπῃ ἄς 
5έεΠᾶ εποτασας εχἰσαξ, ΠΟΠ ἁπηρῄίας ]ο ορας ες-ςθ ἀϊερῃς. 
ΑΡ. εο ἰπὰς ἴεππροτα αἴπι]ος οΠΊπος ἶαπι {αεεηίος, πεηιε 
ἄπαρίας εοπ[ακηπα Ί]απι οἱ Ἱποτάϊπαίαπι εαπέαπη ΙΠτίσθπι 
Μπραπίες. Ύεγαπῃ ἵη ἶρ5ο Ίος τατῖο 6ὲ πηπ]Η[οτπηῖ Επθαίτο 
πα[ου]α οἴ]ῖοσί εταπί, ασ» Πετεπέ, οπιπία : 

18. ΠπαχΙπΙΕ γετο Ἰ]ος τίάετο «αβῆ, απὶ ἆε ἵετο βΠ- 
Ῥα5 οοπέοπάπηί, οἳ απῖ ππασηῖ «ἳρὶ νὶδοπίης εο, ααοᾶ δἰ- 
ΕγοπΙππη «αππραπα εχοτζαΠέ, απί Ματαξοπῖς οᾳ Παβεπί σπα 
ευπί τἰοῖπα (που, απ λανωῖς 1ππετα Πη]]α ροξείάρηί : 
απυ1 επῖπι ππῖγογσα, πἳ ἴπης πηῖ οκ α]ίο γἰάεραίατ, ατα.- 
οἷα απα[ἴπος ἀῑδίίος Ἰαία εδεί, Ῥτο Ῥουΐοπα, ορίπος, Αῑῑοα 
ααποία 4ε ρ]ατιπηῖς Ρᾶτς ογαί. Οορίαβαπι 1ρῖέατ απαπ]- 
Ίαπ1 εξςεί ἵπ απο ἀῑνιῆρις ΠΗ5, αἱ πασηϊ ςἳρῖ γιάστοπίας, 
τεπαιθγείη : [οτε θΠΙΠα » απἱ Ἡ]ογυπα ρ]ηΓίη]α Ἱπσογα Ρορεῖ- 
4εί, ππαπι 4ο Ἐρίοιτϊ αἰοπιῖς πηὶ]ή γϊάσμαίως 6οἱετε. ὮῬε- 
5ΡΙοίεης απίεπ ἵη Ῥε]οροπήθπῃ σποσπε, ας Ογποξιτῖαπα 
ἀείηάε {εγγαπα γἰάρης,, τουογζα{ης 5ΙΠΙ ἄθ απαπ/]]α τοσῖοπο, 
απσβ Ἱεπίε Ἐσγρίία Ἰα[ΐογ ΠΟΠ γἰἀρτείης, {οί Αγαϊνοταπῃ δὲ 
Ταοεάρπιοπίοτυπη ἀἷε ππο εροϊάρεῖηϊ,  ΎὙθδτιπῃ θ[ῖαπι 8υτο 
5101 Ρ]ασεπίοπι 5ἳ απεπα νἱάρτοπα, ᾳποᾶ απα]ος Παμετοί οείο 
εἰ Ῥ]]α]ας απαϊίπου, τεβοπιθηίει Ίππο αποαπε τάεραπι : 
Ῥαπασς επῖπα Γοΐας οΠῃ ππεία]]ῆς σταπΙΠα πη[Πϊ πααση] τι - 
ἀϊπο αᾳπαῦαί. 

19. 50Ρ. Ο Ῥεαίο Μεπῖρρε αἀπηϊταρ]ϊς ερεείασπ]! πο- 
τηΙΠΕΙ Ότηες απίοπι, Ῥεγ εσο {6 Ίογοπη, εί 1ρεῖ γὶτί ππαη(ἳ 
Σπρετπε τιάεβαπίαγ2 

ΜΕΝ. Ῥπίο Ίαπι 5αρο {6 Γογπιῖσατιπι ΓΟΓΗΠΗ τ]άϊςςα . ᾱἷς- 
πιτεπίες Τη οτῦεπῃ αἶῖας, αἶῖας οχευηίος, αἶῖης τοᾶρυπίος 
ΤΗΤ5Η5 ἵη ορρίάπτῃ : αἴᾳπε αἰῖα «ίοτεις εσεέ, αἰία ταρίαπι 
ππάεζππισπε αι! ἴαθα. εοτίῖσοπα, απἲ (ΓΠἴσπηι ἀἰπαίαίαπα, 
6ΗΠ1 Π]ο οτί. γετςϊηι]ε οκὲ απἴεπῃ εεςο αραά Ἠ]ας, Ῥτο 
Ρογβῖοπε γΙία» [ογηϊσαταπα, οἱ ατολίοσίος αποξάαπα, εἰ ρο- 
Ρι]ΐ ἆπσες, εί 5επαίοτος, εί πηηδῖσος, 6ἱ ΡΩΠοςορΠο». Ὑ6ε- 
ΤΗΠΙ Ίρδα οππῃ φαῖς γ]τῖς ορρίζα Γοτπιῖοθεῖς ππακῖ(ηε ςἰπη]]ία 
θγαΠί. 8ἱ νετο ρατνα ΕΡί τἱάραίας οοπηρατα(ῖο οοΠ[εγΓε Τιο- 
πηῖπες Γογπιῖσαταπι οἴγϊαιϊ, απίΐ(υας Τῃεκκαίοταπα [αῦπ]ας 
εοηξίάρτα : Ἱπγεπῖος οΠῖπι Ἠγτπηϊάσπας, Ρασπαςϊςςῖτπαπι 
Βεπίοπι, Ἠοππῖπες οκ [ογπῖοῖς οτίος. Οπππ1 6150 5αἰῖς 
οπηηῖα νῖδα πηῖηῖ ρατῖέογ ας ἀθιῖςα ε55εηί, 6ΟΠΟΠΙΞΞΟ «ΟΓΡΟΓΕ 
επο]ανῖ ἆοπιος 

αᾱ Τογ]ς ααϊκοηῖ Ροςί ορίθτα παπαῖπα ἀῑνήπι, 

20. ΜΙΔάΐππα ποπάππα ϱγο]άγεταπα, απππι ΠΠΙΠΕΡΓΕ ΠΙ 
πα γοσεπα επη]ίθης, Μεπῖρρε, Ἱπαπῖε, Πα ΠΡΙ Ῥεπο 5πο- 
ερᾶαί1 πη]ηϊσίτα πηηῖ αριᾶ 1ογεπῃ αἰἴᾳαῖά. Ῥϊκεηϊς, Ιπ(ΠαΠΗ : 
ΠΙΡΙ] επῖπα ατανε ος, πῖςϊ [οτί Γεγοπᾶιπι, αἰᾳπϊά εἰ. Τ6- 
βαΐϊοπεπη, Ἱπηυῖί, ΠΟΠ. ἀἰβα]επα, εἰ ρτεεες ἀε[οτ α ππε αἆ 
ήογεπῃ. Ῥαβοεπίίαπι επῖπι οοη5ιπιςὶ ” Μεμίρρε, οΠΠΕΠΗ, 
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σ{4 

ο ολ ρής αρ ς 
ον τῶν ολων ικα ος οὐδὲν ἕ ρα ἐστιν 

πηλίκη ἢ 
; 

καὶ δι’ ἥ ἄνεινα αἰτίαν διχότοµος ἢ ο τος Ὑέγνομαι, 

Καὶ οἵ μὲν χατοιχεῖσθαί µέ φασ ον 
σα Ἂ / 

χην ἐπικρέμασθαι τῃ θαλάττῃ, οἳ δὲ ὅ τι ἂν ἕκαστος 
ἐπινοήσῃ τοῦτό µοι προσ σάπτουσι. Τὰ τελευταῖα δὲ καὶ 

τὸ φῶς αὐτὸ σλοπ τιαϊόν τε καὶ νόθον εἰναί µοί φασιν 
ἄνωθεν χον παρὰ τοῦ Ἡλίο, χαὶ οὗ παύονται καὶ 

πρὸς τοῦτόν µε ἀδελφὸν ὄντα µου συγρροάσαεὸ καὶ στα-- 
σιάσαι προαιρούμενοι" 
αὐτοῦ εἰρήχασι τ 
εν ση 
δρον διάπυρον. 

-. / 293 1Λ / 

91. Καΐτοι πόσα ἐγὼ συνεπίστ 

δὲ κατόπτρου δί- 

οὗ γὰρ ἵκανὰ ἣν αὐτοῖς ἃ περὶ 

τοῦ Ἡλίου λίθον αὐτὸν εἶναι καὶ μήύ-- 

αμαι αὐτοῖς ἃ πράτ- 
τουσι τῶν νυκτῶν αἰσγρὰ καὶ κατάπτυστα οἵ μεθ’ ἡμέ-- 

ν δν τν ν / ν -- 
ραν σχυθρωποὶ καὶ ἀνδρώδεις τὸ βλέμμα καὶ τὸ σγημα 
σεμνοὶ καὶ ὑπὸ τῶν ἰδιωτῶν ἀποθλεπόμενοι: Νάγὼ μὲν 

ς ο Φ : κ 
ταῦτα δρῶσα ὅμως σιωπῶ: οὗ γὰρ ἡγοῦμαι πρέπειν 

/ Λ 5 

ἀποκαλύν, ψαι χαὶ διαφωτίσαι τὰς νυχτερινὰς ἐχείνας δια- 
ο / ο) Δ 

τριθὰς καὶ τὸν ἐπὶ σχηνῖις ἕκάστου βίου, ἀλλὰ κἄν τινα 
.ω / -ω 

ἴδω αὐτῶν Ἐν ηη ἢ χλέπτοντα ἢ ἄλλοτι τολμῶντα 
/ 

νυκτερινώτατον, εὐθὺς ἐπισπασαμένη τὸ νέφος ἑνεχα-- 

λυψαι ας τοῖς πολλοις γέροντας ἄνδ ιυψάµην, ἵνα μὴ δείξω τοῖς πολλοις γέροντας ἄνδρας 
δω, τς .ὲ 

βαθεῖ πώγωνι καὶ ἀρετῇ ἐνασχημονοῦντας Οἱ δὲ 
3 - / .ω 

οὐδὲν ἀνιᾶσι διασπαράττοντές µε τῷ λόγῳ καὶ πάντα 
4 τρόπον ὑθρίζοντες, ὥστε νὴ τὴν Νύχτα πολλάκις ἐδου- 

ο / 4 ο 

λευσάμην μετοικῆσαι ὅτι πορρωτάτω, ἵν᾽ αὐτῶν τὴν 
9 ; Ὀ ο 

περίεργον ἂν γλῶτταν διέφυγον. Μέμνησο τοίνυν ταῦτα 
τ τε .ω Ν λ » αν εἰ ν 

τε ἀπαγγεῖλαι τῷ Διὶ καὶ προσθειναι δ' ὅτι μὴ ὂυνα- 
΄ Ἂ τόν ἐστί µοι κατὰ χώραν µένειν, ἣν μὴ τοὺς φυσικοὺς 

3 Ν 
ἐκείνους ἐπιτοίψη καὶ τοὺς διαλεκτικοὺς ἐπιστομίση καὶ 

λ ν ν Δ : α[] υ ν λ ΑΛ. / ο 3 α. 1». τὴν Σποὰν κατασκάψη καὶ τὴν Ἀκαδήμειαν καταφλέζη 
αλα); ο ς 

χοὺ παύσῃ τὰς ἐν τοῖς περιπάτοις διατριθάς' οὕτω γὰρ 

ἂν εἰρήνην ἄγοιμι ὁσημέραι παρ) αὐτῶν γεώμετρου- 

μἩ 

υ 

ο Σ . α - 

Ἔσται πο Ἡν ὃ) ἐγὼ, καὶ ἅμα πρὸς τὸ 

ἄναντες ἔτεινον τὴν ἐπὶ τοῦ οὐρανοῦ» 

ἔνθα μὲν οὔτε βοῶν οὔτ᾽ ἀνδρῶν φαίνετο ἔργα” 

μετ᾽ ὀλίγον γὰρ καὶ ἡ σελήνη βραχεῖά µοι καθεωρᾶτο 
καὶ τὴν γῆν ἤδη ἀπέκρυπτε. Λαδὼν δὲ τὸν ἥλιον ἐν δεξιᾶ 
διὰ τῶν ἁστέρων πετόµενος τριταῖος ἐπλησίασα τῷ οὐ-- 

η καὶ τὸ μὲν πρ σὴρ. ἐδόχει μοι ὥς εἶμον εὖθὺς 

εἴσω παριέναι' ῥᾳδίως γὰρ ὤμην διαλαθεῖιν ἅτε ἐξ 

ἡμισείας ὢν ἀετὸς, τὸν δὲ ἀετὸν ἠπιστάμην ἐκ παλαιοῦ 

συνήθη τῷ. Διί; ὕστερον δὲ ἐλογισάμην ὡς τάχιστα 
καταφωράσουσί | με Ἰυπὸς τὴν ἑτέραν πτέρυγα περικεί- 
µενον. Ἄριστον οὖν χρίνας τὸ μὴ παραχινδυνεύειν ἐ ἔχο-- 

πτον προσελθὼν τὴν θύραν. Ὑπακούσας δὲ ὅ Ἑρμῆς 

καὶ τοὔνομα ἐκπυθόμενος ἀπῆει κατὰ σπουδὴν φράσων 

τῷ Δι, καὶ μετ) ὀλίγον εἰσεκλήθην πάνυ δεδιὼς καὶ 
/ 

τρέµων, κ ταλαμθάνω τε πάντας ἅμα συ Ὑκαθημένους 
ο εν 

οὐδὲ αὐτοὺς ἀφρόντιδας. ὑπετάραττε γὰρ Ἠσυχη τὸ 

παράδοξόν µου τῆς ἐτ πιδηµίας, χαὶ ὅσον οὐδέπω πάντας 
. 

ἀνθρώπους ἀφίξεσθαι προσεδόκων τὸν αὐτὸν τρόπον η : ὃ -- μιά 
Έπτερωμενους. 

ΧΙ ΥΙ. ΙΚΑΡΟΜΕΝΙΠΠΟΣ 51 9 23 ({Π, 7τ6-Πττ) 

πηπ]ία 1]]α οἱ πιο]εδία απἀϊεπάο α ῬΗή]οδορ]ής, αἶοηις ππ]- 

Ἰαπι  Εά ορι5 οδί, απαπῃ ουτῖοςθ 4ς πε ἀἹδρηίανο, αρ 

επι οἱ απαπία, γα] απαΏι οὗ αΠ5απι ἀἰπη]δἷαία απ! σρῃοδα 

Παπ. Εἰ αλ οαπι Παρίίανί της αἰππῖς απ, δρεοπ] Πηξίας 

ππροπάθγο ππατῖς αἲ, α]εσυ]ᾶ απῖσᾳυο εχεορ[ανον, ιά 

πημί αρρισαηί. Ὠοπίαια ἵρεαπι «ποσα Ἰπσρπ [αγ ναι 

6556 πΙΠΙ οἱ αἀπ]ίοίπαπα αἰπηέ, αἱ ας ἆθδαροι ο 80] 

γοπῖαξς πος ἀαδίηιη{ οίαπα ομπη Ίου ΓΓαΐταο Π16 Π1θΟ 60Π]- 

πηῄ{ογε οἱ ἀΙδδΙά[απα ΙΠί6Υ Πος εχοῖίανε Υε]]ε:. πθφιι ΘΠΙΠΙ 

καάϊς 115 οναπί 45 ἆθ ἱρ5ο ο] ἀἰχενγαπί, Ιαρίάσηι 1]ηΠα 

6556 οἱ πιαδδαπα Ισηιίαπῃ. 

91. Οπαπ(ΠαΠῃ (ποξ εσο Π]ς εοηδεῖα 5απι σα ποςΙβρης 

Γαοἴσπί (ατρῖα οἳ ἀαδρπσπάα, 5ογετί ΠΠ Ιη{εγάῖα οἱ γίτῖ]ος οἳ)- 

μία, οξ Παβία σγανες, οἱ εοπδρίοἰθιάί Ρ]εβοιῖς! Αίάπε οσο 

γ]άθης Ιδία {α1ΠΘΠ {ασθο : πε(ιθ εΠῖπα 4εσεγε ατβΙίτος ΤεΥθ- 

Ἰανῖ αἴ(πε Πλαπηπαν{ ]ας ποσα ἱταηςῖβοπά ατα] ΤΑΟΠΕΣ, 

οἱ Ιςίαπα υπΙαςοπ]άσα πο 1η 50οπα υΙίαπη : γογη 5ἱ 4πεΠη Π]ο- 

ΤΗΠΙ γ]άδο αἀπ]έονῖαπα οοπηπ{οπίσοπα απ Γαγαπίεπα, απ 

ἁ]πά απἷά ρα(γαπίθΠχ ππανίππο ποείαπσα, δἰαίπα παρα 

οοπίτασία Πιο ΙΠνοῖγο, απο πο οδίεπάαπα πια ά1πί ντος 

86Π65 ἵπ Ῥαιρα ῥγο]ίχα οἱ ἵῃ τἰγία 5 Ῥγο[εδδίοπο Γπηρί{ου 5ο 

βογοπίες. Αἲ ΙΙ πμ τοπ ίαπί Ἰασσγαῦα π] 5εγπιοΠΙΡΗς 

φαἱς οί οπηπίριας σοπ{πιο]ή5 α[Πσορτο. Ἱασιαα, ρου Χοσίοπα, 

«υθρο εορ[ίαγ! πιἰστατο 4 παπα Ἰοηβίβδίπ]θ, αδὶ ουήπα ΠησαΠΙ 

πηα]ο 5οὐ π]αΠῃ Ρο556ΠΙ. ο ῃσεγο. 

ἨηΠθίαΓ6 ΟΥἱ 

ΝΙΘΠΙΘΠίΟ Ισ Ιδία το- 

. οἱ αἀ[εθιθ, ΠΟΠ Ρο556 118 Ίοσο ΠΠ6Ο ηπα- 

ηθγθ, Π5ί Ρ]γδίσος ος ορίεταί, οἱ ο» ορίατοί ἀἰα]οε[ῖοίς, οἵ 

Ῥογίίσοιη ονοτίαί, οἱ εοπηρηταί Αεαάεπηῖαπα, ΠΠΕΙΙΗΙΙΟ 1πῃ- 

Ρομαί Η]ή5 ἵῃ Ῥοτϊραίο οοπηπποταἰοπῖρας : Πα επίπη Γουίρ απΙς- 

{6η ασαπα οσο, 4παπι απο[α[ε Ι5Ι ἀϊπιομαπίας, 

22. ΕΙ6ί ἴδίας, Ππαπἱεβαπα, οἱ επι] αγάπα γία {επ βαα 

ο ]άπα ΥοῦδΗς, 

πα { αὈῖ οοπιρατεη{ ἨοπΙπΙπανο ΏΟΙΠΙΥΕ ]άΏοΓθ5 : 

Ραυ]]ο Ροδί οβίΠΙ Ίρδα αποσιε Ίηπα Ῥα:γα πα γἰάεραίας, 

(ΘΥΤΑΠΙ(16 Ίαπι οεσυ]ίαραί. Α. ἀοεχίτῖς απίεπῃ το]σίο εοἷε 

Ἰηίογ αδίτα ΥοΙαΠς, {θγίο ἀῑο αρρτορίπαπανί οσο... ο 

ήπιο απίᾶσπα 5ἰαίπεταπα δ{α{ἴπα φἶσηί εταπα. Ἰησοῦ! : {ασῇε 

οπῖπα ΓαίπγάΠα ρυίαβαπα. {1 Ἰαίετοπα, απῖ οκ ἀἴπαῖα ρατίο 

655611 ααπ]α; ασ]απα απἴθηῃ αὖ απίῖαιο Ίπάς Γαπηαγρι 

Πογί ο-ςθ ΠΟΥΘΙΑΠΙ : ἀδἶπάς γενο οοβίαθαπα, οε]αν{εί πλ 

4οργο[οηςπα αὖ Π]5 ἴπῖ, αἱ αἰέετανα γαλτῖς αἶαπῃ αῆχαπι 

Παβογοπα. ΟρΙππα οσο ταίας Παά ρεγίομ]απα πο 5ηλήγα, 

πεοεᾶεῃς Ρ]ςο Ἰαπιαπι. Ἐκαιαϊς Μεγουίης, οἱ οχρ]οταίο 

πΟΙΗΙΠΕ, αδῖί ορ]ογῖίου πποἰαίαγΗς ον. Ἆο Ραπ]]ο Ῥο5ί 

ΙΠίγΟ γοςαία5, Ππδίπεῃς. 54Π6 ας ἴΓεππεης, «δργεμοπάο εἷ- 

η] απρἰἀεπίθς 01165, Πο 1ρ5ος5 απ]άειη. 5οἨ(οάΠαῖς εν: 

Ῥετίος: Ἱηδρεγαία «π]ρρε ἴδία πηθα ρεγερβ]πα[ῖο αἰαπαπα Πα 

Ἠ]ος οοπιπ]ογεταί, εἰ εχδροείαναπί {αμίαπα πο. απ ΟΠΕΣ 

αἀγειίηγος 6556 Ιοπηίπο5 6οάεπῃ πιοᾷο αἰαίος. 



θερῶς δριμὺ καὶ τιτα- 

εἷς ἀνδρῶν, πόθι τοι πόλις ηδὲ τοχπες; 

5 λ ε ω- σΥ ων σσ/ εν - 
᾿Εγὼ δὲ ὡς τοὺτ Πκουσα, μικροῦ μὲν ἐξέθανον ὑπὸ του 

δέους, εἶστήχειν δὲ ὅμως ἁγανὴς καὶ ὑπὸ τῆς μεγαλο- 

Φωγίας ἐμθεθ θροντηµένος. Χρόνῳ ὃ ὃ) ἐμαυτὸν ἀναλαόὼν 

ἅπαντα ὃνη ηγούμην σαφῶς ἄνωθεν ἀρξάμενος, ὃς έπι- 

θυμή ἤσαιμι τὰ µε τέωρα, ἐκμαθεῖν, ὡς ἔλθοιμι παρα τοὺς 

ῃ .λο όφο Ός, ὡς τάναν τία λεγόντων ἆ ἀκούσαιμι, ὣς ἅπα- 

αινμιι διασπώμενας ὑπ. τὸ τῶν λόγων, ειτα ἐξῆς τὴν 

χαὶ τὰ πτερὰ χαὶ τἆλλα πάντα μέχρι πρὸς τὸν 

προ σ ἐπὶ πᾶσι δὲ 
νο Ὃν 

εσταλµένα. ἨΜειδιάσας ὃ οὖν ὅ Ζεὺς καὶ μικρὸν 
μι Ες νο φὸ τ 

ἐπανεὶς τῶν ὀφ φρύων, Τί ἂν λέγοις, φησὶν, ᾿΄Ωτου πέρι 

χαὶ Ἐφιάλτου, ὅπου καὶ Μένιππος ἐτόλμησε ν ἐς τὸν 

οὐρανὸν ἀνελθεῖν; Ἀλλὰ νῶν μὲν ἐπὶ ξενία σε χαλοῦ-- 
3. Μ δἱ ἃρ ν 

μεν σα ΟΙΟΝ 0Ε, μήρ ος 

ὦυ σπιν ῶ 

ὧν ἴχεις χρηματίσαντες 

ἀποπέμήομεν. Ναὶ ἅμα ἐξαναστὰς ἐβάδιζ εν ἐς τὸ ἐπη-- 

πρώτατον τοῦ οὐρανοῦ: χαιρὸς γὰρ ἦν ἐπὶ τῶν εὐγῶν 

καθέζεσθαι. 

94. Μεταξύ τε προϊὼν ἀνέχρινέ µε περὶ τῶν ἐν τῇ 

γἩ πραγμάτων, τὰ πρῶτα μὲν ἐκεῖνα, πόσου νῦν ὅ 
πυρός ἐστιν ὤνιος ἐπὶ τῆς Ἑλλάδος, χαὶ εἰ σφόδρα 

ἡμῶν ὅ πέρυσι μον καθίχετο., καὶ εἰ τὰ ̓ λάχανα 

δεῖται πλείονος ἐπομθρίας" μετὰ δὲ 

λεί 

2 
ἠρώτα εἴ τις Ετι 

/ 
πεται τῶν ἀπὸ Φειδίου, καὶ δύ Ἂν αἰτίαν ἑλλεί- 

3 . λ / / ε.α... Ν 3 λ 

ποιεν Ἀθηναῖοι τὰ Διάσια τοσούτων ἐτῶν, καὶ εἰ τὸ 

Ὀλύμπιον αὐτῷ ἐπιτελέσαι διανοοῦνται, καὶ εἰ συν-- 

ελήν ιν οἵ τὸν ἐν Δωδόνῃ γεὼν σεσυληκότες. Επεὶ 

δὲ περὶ τούτων ἀπεκρινάμην, Εϊπέ µοι, Μένιππε, 
μ μιοσα, , , ν ἔφη, περὶ δὲ ἐμοῦ αἳ ἄνθρωποι τίνα γνώμην ἔχουσι; 

ή , ον 
ΤῬΐνα, ἔφην, δέσποτα, ἢ τὴν εὐσεδεστάτην, βασιλέα σε 
εἶναι πάντων θεῶν; Παίζεις ἔ πο. ἔφη: τὸ δὲ φιλόκαινον 

αὐτῶν ἀχριθῶς οἶδα, κἂν μὴ λέγῃς. Ἡν Ὑάρ ποτ 

Ἰῤόνας, ὅτε καὶ µάντις ἐλόχουν αὐτοῖς καὶ ἰατρὸς χαὶ 

πάντα ὅλως ἦν ἐγὼ, 

μεσταὶ δὲ Διὸ ὃς πᾶσαι μὲν ἀγνιαὶ, 
πᾶσαι ὃ) ἀνθρώπων ἀγοραί; 

καὶ ἡ Δωδώνη τότε καὶ ᾗ Πϊσα λαμπραὶ καὶ περίθλε- 
πτοι πᾶσιν Ἴσαν, ὑπὸ δὲ τοῦ καπνοῦ τῶν θυσιῶν οὐδὲ 
ἀναθλέπειν µοι δυνατόν: ἐξ οὗ δὲ ἐν Δελφοῖς μὲν Ἀπόλ- 

λων τὸ μαντεῖον χατεστήσατο, ἐν Περγάμῳ δὲ τὸ ἴα-- 
τρεῖον ὃ Ἀσχληπιὸς καὶ τὸ Βενδίδειον ἐγένετο ἐν Θράκη 

καὶ τὸ Ἀνουθίδειον ἐν Αἰγύπτῳ καὶ τὸ Ἀρτεμίσιον ἐν 

Ἐφέσῳ, ἐπὶ ταῦτα μὲν ἅπαντες θέουσι καὶ πανηγύρεις 

ἀνάγουσι καὶ ἑκατόμθας παριστᾶσιν, ἐμὲ δὲ ὥσπερ 

παρηθηκότα ἱκανῶς τετιμηκέναι νοµίζουσιν, ἂν διὰ 
πέντε ὅλων ἐτῶν θύσωσιν ἐν Ολυμπία. Τοιγαροῦν 

Ψυχροτ τέρους ἄν μου τοὺς βωμοὺς ἴδοις τῶν Πλάτωνος 

νόμων ἢ τῶν Χρυσίππου συλλογισμῶν. 

25. Τοιαῦτ) ἄττα διεξιόντες ἀφικνούμεθα ἐ ἐς τὸ χὼ- 

ρίον, ἔνθα ἔδει αὐτὸν καθεζόµεγνον διακοῦσαι τῶν εὐχῶν. 

Επιρίδες δὲ ἡ ἦσαν ἑξῆς τοῖς στοµίοις τῶν φρεάτων ἐοι- 

σέθηκα τὰ ὑπὸ τῆς Σελήνης | 
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91. σδαρίίει απίειῃ, 

πυ]ία Ιπίπεης, 

Ῥϊο (πα), ααἲς ε5» απάο ν]γύπα ὃ απ ραΐϊτιαῦ απῖφαθ 

ρανθηίες Ὁ 

Έμο γετο, μῖς αζῖ5, ραταπη αμαγαί απῖη πποτίεπη Ῥγο πηεία 

οΡρείθτοπα : αδἰαθαπα {απο ομδίαρείασίας εί α πιο]εςίαίο 

γοςῖβ αἰ{οπίίας. Έαπηρογο απίοπα απ ΤεσθρίδδεΠα αΠΙΠΙΠΠΙ, 

επαγΓαβαηα ἀῑδοτίο οπηπία, το 4 ἰπ]]ο Ίπάς τερο[ίία, απαΠα 

οπρίςσεια 5αλπηῖα Ί]α οἀϊδοσνα, τί γεπονίπι αά ΡΙΙΊΟΞΟ- 

ΡΙΟ5, αἱ ρησπαπ/ίία ἀἱορπίος απἀἰγετίπα, α{ 5ογπΙοπΙ Ρις 1]ο- 

τάΠα ΤΠ πηπ]ία ἀῑδίτασίις απίπππτα ἀαξροπάσίπα, ἴππι σοΠ]- 

ΠΠΘΗ {ΠΤΙ ΠΠΘΗΠΗ ἀείπσερς, 

του ρη{ ππο αοθιῃΏοσιε εί Ταπίου 

αἱ αἶα», οἱ τοσα αἆ οα]πΏ1 α5απε 

οπηπία : ροςί τοαπα αιαπα Ἰωαπῶ ππαπάαία αἀ]σοῖ. Βῇ8- 

τάσης απίθια Φαρίΐου, εἱ τοπη(ίομς αΠαπαπία]απη αροιοΠία, 

Οπῖά ἀῑσας, ἴπαπίε, ἆᾳ Οἱο οἱ Εριία]ία, απππι Ἠεπίρρις 

μαμα ἵπ ουρ]απῃ α5οθηάσγο 455 512 δεᾶ παπο απίάειη αἆ 

ΠορρίίαΙοπα {ο οΦΠαΠΙ ΥοσαΠΙΠ5, ετα5 Τοτο, πας, ορεΓαΠΙ 

ἆᾳ ποροίίο ΠΡΙ ἴπο ἀαρίπας, ας ἀεϊπᾶς ἴο ἀἰπίθιηις. 

Οέπι ]ς ἀῑο[ῖς «πήσεῃς αἆ 6ΠΙ ο] Ἰουππ1 Ροισοβαί, ππᾶς 

Γαεἴ]ηιο χα (π] ροςδαΏί ομΊη]α : ἴεπηριις εΠίπα γα[ ΡΓΕΟΙΠΙ 

έαυδα απἀἴεπάαναπα αδδιάθπα1. 

24. παπα ρτοσυδάΠαν, τοσαί πιο 46 5 απσο ἵπ {εγγα ασαΠ- 

{ας Ῥιήπιο απΙάεπα Π]α, απαπ{ πηο 5] ἵπ αταοῖα (πΙεαπη, 

οἱ απ γολεπιοηίθς πο5. 5αρενίονῖ αΏΠο. Ἠῖεπης Ρου5{γπχονέ, 

εἰ απ ραπ ρας Ἱπιυτίριας Ἱπαῖσοαπ{ οἶθτα : Ῥοδίθα Υοτο Τη- 

{οιτοσαβαί παπα. απἲς αά ας τοήσας ο5δεί 4ᾳ Ρεπετο ΡΠΙ- 

αἴσο, ο «παπα οὐ οαΗκαπα πίογηϊίεγοπί Αίεπῖθησος {οἱ 4η- 

πῖς Πογία[α, οἱ απ ΟΙγπηρίαπα 5Η Π {επρ]απα εχαἀ{Πεατα 

εορἰίοπί, οἱ οοπΙρΓαΠΘΠΞΙΠΟ οκφοπί απῖ Ώοβοπααα [επῃ- 

απ προῄανεναπί. Ώο Πς αππΠ γοδρομάΊδσεπα, Ρἱο πηὶ, 

Ἰπηπ]έ, Μοπίρρο, 46 πιο απῖά πεπέαπί Ποπῖπες 5 Οπ]ά, ἵη- 

απαπα, ἀοπιίπο, απ 4 παπι τοἰσιοφίςκίπηππα Πας, νεροπι 

{6 6556 πσοα ἀθογαπῃ 5 Τωαϊς α απἰάσπα, Ἱπαῖί : 6 

ΠΟΥΑΓΗΠΙ ΤΟΓΗΙΗ. 5ἐαά]οςὶ εἶπέ, ασοιταίο πονῖ, οἰδί που ἁἷ- 

οἵδ.. Επί επῖπι αποπάαπα ἵοπαριας, απαπα οἱ ἀῑνίηις 1ρ5ῖς 

ΥΊάςΓΕΙ, οἱ πιοβῖοις, οἱ εσο ο5561Π ΤΠ ΠΙνΟΓΞΗΠΗ ΟΠΙΠΙᾶ : 

οοπηρῖία Ῥ]επα 1ονὶς, ἴοτα ἴαπι 1ουἱ5 οπηηῖα Ρ]εᾶ: 

ας Ῥούοπα εἰ Ῥῖκα 5ρ]επαϊάα οοηδρίοααμα {πια εταΠί 

οπηηίρς, ρα ΓΗΠΠΟ απἴοπα. δαογΠοίογαπα πες Ῥγοςρίζθτθ 

Ροίσιαπῃ. Ὑεναπι οχ απο ΒΏε]ρηῖς απἶάεπι Αροῄο ἁῑνι- 

παπί ο/Ποίπαπα σομςΠα, Ῥογσαπαί απίθιη ςαπαπᾶϊ Έκοι- 

Ἰαρίας, εί Ῥεπάϊάσιπα Γαοίαπα ἵπ Τασία, οἱ Απαριάσιμη Τη. 

«Ἠπγρίο, εί Ερ]ιεςδί Πϊαπεαπα, αἲ Π]α ουτγαπ{ οΠΠΠ6ς, οἱ 66- 

Ἱερηϊίαίος ασιπί, οἱ Ποσαίοπηρας 5ίαίαμπ{ : ΠΠ γετο {αη- 

συαπα ἀοοτορί(ο 5αῖς Παβίίαπα Ποπονῖς ραίαη{, 5ἱ απἴπααε 50- 

Ἰ4ἱ5 απηϊς Ἱπίοι]οσίῖς 5ασπβοσπέ πηϊηῖ ΟΙγπιρίς. Οπα1Θ 

Γρίάἴοτα ππεα αἰίατία γίάεας Ρ]α{οπῖς Ἱεβίρας απέ 5γ]οβίςητϊς. 

ΟηγεΙρρῖ. 

20. Ἠαο ἰα]α φπαράαπα οο]οσσπ ροιγεπίπιας αὖἲ 1ούῦά 

υί αβκἰἀσπίοπα Πάπα Ῥτεσες απά[γο ορογίεραί. Ἐναηί απἴθπα 

{επεδίτα ἀείποορ ριίδογια οτἰβοῖῖς κἴπ]ες, Παθεπίες 

98, 
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χυῖαι πώματα Εχουσαι χαὶ παρ ἑκάστῃ θρόνος ἔχειτο 

χρυσοῦς. Καθίσας οὖν ἑαυτὸν ἐπὶ τῆς πρώτης ὅὃ Ζεὺς 

οἷς εὐχομένοις ἑαυτόν: 
ή) χαὶ ἀφελὼν τὸ πῶμα παρε χε 

πὔχοντο δὲ πανταχόρεν τῆς τῆς δα άφορα καὶ ποικίλα. 

Συμπαρακύψας γὰρ χαὶ αὐτὸς νν ον ἅμα τῶν εὖ-- 

γῶν. ΄Ἠσαν δὲ τοιαίδε, Ὦ 2εὓ, ασιλεῦα εὖσαί μοι γέ- 

νοιτο" ῶ 15, τὰ ρόμμυά { μοι φῦναι καὶ τὰ σκόροδα” 

ὢ θεοὶ, τὸν πατέρα µοι ταχέως ἀποθανεῖν' ὁ δέ τις 

ἔφη, Ἐῑθε κληρονομήσαιμι τῆς γυναιχὸς, εἴθε λάθοιµι 
τ 

ον ο ΄ ο 2981}, στενή. ο. ν. / 
ἐπιθουλεύσας τῷ ἀδελφῷ, γένοιτὸ µοι νικῆσαι τὴν δι- 

πας σα 
κην, στεφθΏναι τὰ "Ολύμπια. Τῶν πλεόντων δὲ ὁ 

μὲν! 80 ορέα ν πὔχετο ἐπιπνεῦσαι, ὃ δὲ νότον, ὁ δὲ γεωργὸς 

» ὁ δὲ αναφεὺς ἅλιον. ᾿Επακούων δὲ ὃ Ζεὺς 

καὶ τὴν .. ἑκάστην ἀκριθῶς ἐξετάζων οὗ ο 

ὑπισχνεῖτο, 

Ἔτει ὑετὸν 

3 
ἀλλ’ ἕτερον μὲν ἔδωχε πατὴρ, ἕτερον δ᾽ ἀνένενσε" 

τῶν εὐχῶν προσί ίετο ἄνω διὰ τοῦ 
Β Ξ , Ε 

στοµίου χαὶ ἐπὶ τὰ δεξιὰ κατετίθει φέρων, τὰς δὲ ἄνο- 

σίους ἀπράκτους αὖθις απ τέπεμπεν ν ἀποφυσῶν χάτω, ἵνα 

μηδὲ πλησίον γένοιντο τοῦ οὐρανοῦ. ᾿Επὶ μιᾶς δέ 
κικὰ Β - ν 

τινος εὐγῆς χαὶ Ἀπορυμητα αὐτὸν ἐθεασάμην' δύο γὰρ 

ανδρῶν ταναντία εὐχομένων χαὶ τὰς ἴσας θυσίας ἵ ὑπι- 

σχνουμένων οὐκ εἶχεν ὑποτέρῳ μᾶλλον ἑ ἐπινεύσειεν αὖ- 

τῶν, ὥστε δὴ τὸ Ἀκαδημαϊχὸν ἐκεῖνο ἐπεπόνθει καὶ 
οὐδέν τι ἀποφήνασθαι δυνατὸς ην, ἀλλ᾽ ὥσπερ ὁ Πύρ- 

ρων ἐπεῖχεν ἔτι χαὶ διεσχέπτετο. 

26. Ἐπεὶ δὲ ἵκανῶς ἐχρημάτισε ταῖς εὐχαῖς, ἐπὶ 

τὸν ἑξῆς μεταθὰς θρόνον καὶ τὴν δευτέραν͵ θυρίδα χα-- 

τακύψας τοῖς ὄρχοις ἐσιόλαζε καὶ τοῖς ὀμνύουσι. Ἂρη- 

ματίσας δὲ καὶ τούτοις καὶ τὸν Ἐπικούρειον Ἑρμόδω- 

ρον ἐπιτρίψας μετεχαθέζετο ἑ ἐπὶ τὸν ἑξῆς θρόνον χληδόσι 

χαὶ φήμαις καὶ οἰωνοῖς προσέξων. Εϊτ' ἐχεῖθεν ἐπὶ 

τὴν τῶν θυσιῶν θυρίδα µετήει, δι ἧς ὁ Χαπονὸς ἄνιὼν 

Ἄπο- 

ή ὥραις 
.. -- π/ 

ἃ δεῖ ποιεῖν' Τήμερον παρὰ Σχύθαις ὕέτω, παρὰ Λί- 
3 ΄ .σ / ο) 

6υσιν ἀστραπτέτω, παρ Ἓλλησι νιφέτω, σὺ δε ὁ 
/ -- 3 ονῇ ΔΑ το / ον 

Ῥορέας πνεῦσον ἐν Λυδία, σὺ δὲ ὁ Νότος Ἠσυχίαν ἄγε, 

ἀπήγγελλε τῷ Διὶ τοῦ θύοντος ἕκάστου τοὔνομα. 
/ / - - .. 

τὰς δὲ τούτων προσέταττε τοῖς ἀνέμοις καὶ ταῖς 

5 3νἰ / . 

ὁ δὲ Ζέφυρος τὸν Ἀδρίαν διαχυµαινέτω, καὶ τῆς γα- 
Ξ 

λάζης ὅσον μµέδιμνοι χίλιοι διασκεδασθήτωσαν ὑπὲρ 

Καππαλοχίας. 

97. Απάντων δὲ ἤδη σγεδὸν αὐτῷ διωκηµένων, 
ἀπήειμεν ἐς τὸ συμπόσιον' δείπνου γὰρ ἤδη χαιρὸς Ἠν' 
καί µε ὃ Ἑρμῆς παραλαθὼν κατέχλινε παρὰ τ τὸν Πᾶνα 

χαὶ τοὺς Κορύθαντας χαὶ τὸν Ἄττην χαὶ τὸν Ῥαθάζιον, 

τοὺς µετοίχους τούτους χαὶ ἀμφιθόλους θεούς. Καὶ 
ἄρτον δὲ ᾗ αι. παρεῖχε καὶ ὁ ος οἶνον καὶ 

3 

Ἅμα δὲ χαὶ τῆς ἀμθροσίας ἠρέμα χαὶ 

τοῦ νέκπαρος παρεγευόµην: ὃ γὰρ βέλτιστος Γανυμή- 
ὃης ὑπο φλανθρωπίας εἰ θεάσαιτο ἀποθλέποντά ποι 

τὸν Δία, Χοτ' ύλην ἂν 3 
, 

μοι φερων. Οἵ ὃξ ϐ 
καὶ δύο τοῦ νέκταρος ἐέχει 

Γα σ / 4 νι ἀ 

ὡς "Ομηρός που λέγει καὶ ων 

26: 27. 

πηᾶπα Ἰπίίαγ Ἡαγαπη αξείάεις Ππρῖίες, τεπιοῖο ορθτζπ]ο Ρ{6- 

εαπίίρς 5ε ἀαραί. ΟΓαῦαΠί γετο απάϊσιθ ἵεγγαγηπι ἀἴγειςα 

εἰ γατῖα. Ἐδο επῖπι 1ρ5ε 4ποππε οαρῖίε αἀπιοίο Ῥτθοες αἲ- 

τη] απά[εραπῃ. Ἐταπί γετο εἰαςπιοί : Φηρίές, τθσηατε 

πηῖ οοπησαί! οπρῖΐες, εερος πηλί παςεαηίατ οἱ α[ῖα! Ο. 

α, Ραΐε πημῖ πιοχ πιοπαίαγ! ΑΠάς απἱάαπι ἀϊοθραί, Ὅ- 

Ώ8Π1 Ἠεγες 5ἶπι πχογίς! πΠπαπη Ἰαίδαπι ἄππι 5ίγαο [γαϊτῖ ἵπ- 

5ἰάία51 οοπησαί πη]λῖ οἈιδαπα γΊποετο, εογοπατῖ ΟΙγπηρῖα. 

Ναγ]σαπίῖππα γετο πΠί5 ΏΟΓΕΑΠΙ α5ρίταγε τοσαβαξ, α]ίεγ τετο 

ποίηπα: απτίοο]α Ῥ]ατίαπι Ῥείεραί, ςοἶεπῃ Γα]ο.. Απάῑεης 

τετο φαρίΐες, Ῥγδσίρας εἰησι]ίς αοουταίο εχαπηϊηα!ἶς, ΠΟΠ 

Ῥο]Ποεβαίατ οπηπία» 

Ὑεταπι Ῥγορίίας Ῥαΐες Ίου ἀεάί, αρηαῖε Π]αά. 

φαδίας εἰθηῖπι Ῥτθυες 5ΗΥ5ΗΠΙ αἀπι]ςσας Ῥεγ Γοποςίε]απα το- 

Ῥοπεβαί αἆ ἀεχίτα; πε[ατ]ας απζεπα Ἰη[οσίας ἀεογξαπῃ Παπάο 

τεπηεραί, αἱ πο Ῥτορε απ]άεπι «α]ηπι τεπἰτεηί. ἴπ ππῖς 

πεγο Ῥγοοῖρης ἀπλίαπι οὔαπι Ἠ]απα τίάΙ. Ώποβας οπῖπα γ]τῖς 

οοπίτατῖα Ῥοίεπίῖρης οἱ Ποδί]ας Ρο]Πσσπίῖθας «απα]ες, Πο. 

μαβοραί τα(τῖ ΠΙογαπα πιασὶς απηπετοί : Παππο 1]πά Αοπάσπηϊ- 

ουσια ησα εἳ τεπῖϊ, πεσαε απΙοιαπα ροίεταί Ῥτοπυποίατες 

5εά Ῥγιτ]ιοηῖς Ἰηξίαγ ςαςίϊπεβαί 56 αάμας οἱ ἀἱςρίαεραί. 

90. Οπαπ1 απἴθπῃ 5αἲῖς ορεταπη ἀεάϊςςεί Ργεοῖθη5 , ἵηπ Ῥγο- 

χίπιαπα {ταπςῇί ςε]]απα εἰ αἲ Γεπεςίταπι αἰἴετατῃ , αΟὶ αἀπιοίο 

εαρῖίο Πατῖρας]αταπᾶϊς νασαβαί εἰ ΙαταπΏΡας. Ἠϊ5 αποσιε 

αΏί 5ε ρταρπεταί οἱ Ἠετπιοάοτυπῃ οὐεῖνεταί Ερίοιτειπα, 

δη ΡΓοχΙπιαΠα 5ε][απα ἴταπςι! 

συτῆς αἰιεπάετεῖ. 

. αἱ οπηίθας οἱ νοοῖρας εί αἰ- 

Τυπ1 1πάε αἆ ςαογΙΠεΙογαπα Γοπεςίταπι 

{γαήςσγεςςις ο5ί, ρε παπι Δδοθπάεῃς Γπππα5 τεπαποίαβαί 

ποτ! ςαοτίβοαπ(ῖς απ]αςοπ]αςαπθ ΠΟΠΠΕΠ. Ἠϊς ρετποίας, 

γεη!ῖς αἴηπε {οπιρεςίαβθας απ]ά Γαεϊοπάσπα οςςεί Ἱπ]ηηχί 

Ηοᾶῖε αριᾶ 5ογί]ας ρ]ααί, αριιᾶ Τ1Ώγες (α]σητεί , αραιά οτῶ- 

οο5 πἰησαί τἴα, Ῥοτεα , Παΐο Ρος Τγάίαπα Σἴα, Νοίς, απἰείας 

εσίο: ΖερΏστις απίοπι Ποῖρης ασαί λάτίαπι : οἱ σταπἰπῖς 

πιῖ]]ε οἴτοῖίετ πιάἴπιηῖ 5ρατσαπίαΓ ρει Οαρραάοσίαπ. 

97. Οπιπίρις [οτε αὖ Το ρεγασ[ῖ», α εοπτῖνῖαπα αβήίπηας : 

Ίάπη οηΊπα εΡΗΕΡ ἴθπιρηας εγαί : Ππε(Πο αδπυπηίπη Ἠεγουπας 

αοοιπηΏετ ᾖᾳςςῖε Ρτορίες Ῥαπεπῃ εί Οοτγραπίας εἰ ΑΙΠη εἴ 

φαμαζῖαπα, Ἰπαπ]]ϊπος Ί]]ος οἱ αποϊρίίες ἀεο5. Ἠϊο Ράπεπι 

πηληϊκίγαδαί Ὄετες, οἱ Βαεεῖιις γίπαπα, εἰ εαΓΠες Ἠετομ]ες, 

οἱ πιντία Ύεπας, οἱ Νερίαπας πηρπας. Βἰπιμ] Ὑετο εἴαπι 

απηβγοξίαπη ο ποοίατ εἴαποι]απι σαςίαραπα : ορβπηας επῖπι 

Θαπγπιθᾶος, Παπηαπϊϊαίο ἀποίας, 5ἱ απα ἀἱπριοιεηίετη απῖ- 

πηαάγεγίοτοί 1ογεπῃ, οο(γ]άια υΠαίη ααί ἄπας οῖαπα πδς(αιῖ5 

πημῖ ταρίία ἱπ[αμάεμαί, ΡΙ τετο, τί αἰοιοῖ ἀῑοϊ Ἠο- 

η] 

96: (1. τε» -- 781) 

ορετου]ας οἱ αἲ απαπι(Ιᾶπιάε 5ε]]α αυγεᾶ Ῥορίία, Αά ρῖ- ͵ 

λος κ... 

ο... 



(1: τες -- 757) 

αὐτὸς οἷμαι καθάπερ ἑ ἐγὼ τάκεϊ τεθεαμένος, οὔτε σἵτον 
ἔδουσιν οὔτε πίνουσιν αἴθοπα οἴνου, ἀλλὰ τὴν ἀμθροσίην 

παρατίθενται καὶ τοῦ νέχταρος µεθύσχονται, μάλιστα 
δὲ ἤδονται σιτούµενοι τὸν ἐκ τῶν θυσιῶν καπνὸν αὐτῃ 

κνίση ἀνενηνεγμένον καὶ τὸ αἷμα δὲ τῶν ἱερείων, ὃ τοῖς 
βωμοῖς οἳ θύοντες περιχέουσιν.. Ἐν δὲ τῷ δείπνῳ ὅ 

τε Ἀπόλλων ἐκιθάρισε καὶ ὃ Σειληνὸς κόρδακα ὠρχή- 

σατο καὶ αἳ Μοῦσαι ἀναστᾶσαι τῆς τ ε Ἡσιόδου Θεο- 

γογίας Ἴσαν ἡμῖν καὶ τὴν πρώτην ᾠδὴν τῶν ὕμνων πῶν 

Πινδάρου. 

ἕκαστος ἵκανῶς ὑποθερεγμένος. 

Κάπειδὴ χόρος ἦν, ἀνεπανόμε ο. ὡς εἶχεν 

268. "Αλλοι μέν ῥα θεοί τε καὶ ἀνέρες 

εὖδον παννύχιοι η ἐμὲ δ᾽ οὐκ ἔχε νήδυµος ὕπνος: 

ἱπποχορνσταὶ 

ἀνελογιζόμην γὰρ πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα, μᾶλλον δὲ 

ἐκεῖνα, πῶς ἐν τοσούτῳ χρόνῳ ὃ Ἀπόλλων οὐ φύει 
πώγωνα ἢ πῶς γίνεται νὺξ ἐν οὐρανῷ τοῦ ἡλίου παρόν- 

τος αξὶ καὶ συνευωχουµένου. Τότε μὲν οὖν μικρόν τι 

Ἔωθεν δὲ διαναστὰς ὃ Ζεὺς προσέταττε 

κηρύττειν ἐκχλησίαν. 
99. Κάπειδὴ παρῆσαν ἅπαντες, ἄρχεται λέγειν" Τὴν 

ἐν αἰτίαν τοῦ ξυναγαγεῖν ὑμᾶς ὁ χθιζὸς οὗτος ξένος 

παρέ σχηται: πάλαι δὲ ῥουλόμενος ον κοινώσασθαι 
περὶ τῶν Φιλοσόφων, μάλιστα ἕ ὑπὸ τῆς Σε Σελήνης καὶ ὧν 

ἐκείνη µέµφεται προτραπεὶς ἔγνων μηχέτ᾽ ἐπὶ πλέον 
παρατεῖναι τὴν διάσχεψιν; γένος γάρ τι ἀνθρώπων ἐστὶν 

ος 
κατεδαρθον. 

α- 

- 
οὗ πρὸ πολλοῦ τῷ βίῳ ἐπιπολάζον ἀργὸν φιλόνεικον χε- 

κ {δ 32 ’ ς /΄ ια / / 

γόδοξον ὀξύχολον ὑπόλιχνον ὑπόμωρον τετυφωμένον 
πω, «ἐτώσιον 

3, 3 ΄ αι / 3 / Φ 
ἄχθος ἀρούρης.» Οὗτοι τοίνυν εἲς συστήµατα διαιρε- 

θέντες καὶ δικφόρους λόγων λαθυρίνθους ἐπινοήσαντες 
ολο ο. νο» / ε δν 3 Φ ον ς μὲν Στπωϊκοὺς ὠνομάχασιν, οἳ δὲ Ἀκαδημαϊκοὺς, οἱ 

9 ̓ Ἐπικουρείους, οἳ δὲ Ὃ ο ον χαὶ ἄλλα πολλῷ 

γελοιότερα τούτων" 
/ Δ Ν 

περιθέµενοι χαὶ τὰς 

ὕθρεως ἀνάπλεων, χαὶ ἵνα καθ᾽ Ὅμηρον εἴ 

ὦ) ὢ Ωω «. 

ῇ ἔπειτα δὲ ὅ ὄνομα σεμνὸν τὴν ἀρετὴν 
- 
ὀφρῦς ἐπάραντες χαὶ πώγωνας ἐπι- 

σπαδάμενοιπεριέρχονται ἐ ἐπιπλάστῳ σχήµατι κατάπτυ- 

στα Ἴθη Γπεριστέλλοντες, ἐ ἔμφερε εἲς μάλιστα τοῖς τραγι- 

χοῖς ἐκείνοις ὑποχριταῖς, ὧν ἣν ἀφέληῃ τις τὰ προσωπεῖα 
καϊτὴν χρυσόπαστον ἐκείνην στολὴν, τὸ καταλειπόμενόν 
ἐστι Ἰελοῖον ανθρώπιον ἑπτὰ δραχμῶν ἐς τὸν ἀγῶνα 

μεμισθωμένον. 

80. Τοιῶτοι δὲ ὄντες ἀνθρώπων μὲν ἁπάντων χα-- 

ταφρονοῦσι, περὶ θεῶν δὲ ἀλλόχοτα διεξέρχονται καὶ 
συνάγοντες εὖε ἑαπάτητα µ. ειράχια τήν τε πολυθρύλητον 
ἀρετὴν τραγφδοῦσι χαὶ τὰς τῶν λόγων ἁπορίας ἐχδι- 

δάσχουσι, χαὶ πβὸς μὲν τοὺς μαθητὰς καρτερίαν ἄεὶ 
καὶ σωφροσύνην. ἐπαινοῦσι καὶ πλούτου καὶ Άδονῆς 

καταπτύουσι, μόνοι δὲ καὶ καθ’ ἑαυτοὺς γενόµενοι τί 
ἂν λέγοι τις ὅσα μὲν ἐσθίουσιν, ὅσα δὲ ἀφροδισιάζουσιν, 
ὅπως δὲ περιλείχουσι τῶν δόσλῶν τὸν ῥύπον: Τὸ δὲ 
πάντων δεινότατον, ὅτι μηδὲν αὐτοὶ µήτε κοινὸν μήτε 
ρῃ ἴδ ν ἐπιτελοονηες,, ἀλλ’ ἀχρεῖοι καὶ περιττοὶ καθεστῶ- 
τες 

οὔτε ποτ᾽ ἐν πολέμῳ ἐναρίθμιοι οὔτ᾽ ἐνὶ βονλῃ, } 

ΧΙΝΙ. ΙΕΑΒΟΜΕΝΙΡΡΟΣ. 

Ὁ αἰίατίρας. αοτποαηίος α[ιαπάπ{. 

29. 90. 17 

πησγας, απ] εἰ 1ρ5ε,, ρηίο, ΠΟΠ πηίηιι5 4Παπη ορο Ἰδία ν]άσμς, 

προ Γαπιθηίο γεδουηίας, πο γῖπαπα Ρίρηέ πἰστίζαης, 5ο 

αρροπίΐας 1ρ5ῖ5 απιυγοδῖα, οἱ ποσίατα Ἱπορηαπίατ : ππαχῖπιο 

απίθπα ἀθ]δείαπίατ ϱτο 61ο Παπίθηίος α5ορπάθπίσιη 61Η Πῖ- 

ἀοτα Υἱοβπιαναπα ΓάπηΙΠΙ, οἱ 5αΠβΙΠΘΠΙ Πος{ΙαΓΙΠΠΙ 

5 

» 4πθπι 

Ίπ εῶπα Ῥουτο αίματα 

ἐαποπίθ ΑΡο]ῖπε οογάασοπα εαίαγ]ί 5ήοπις, οἱ Μαδα, πι 

Σαηγεχἰςεεη{, Ἠοείοαϊ 4ᾳ παϊγ]ίαίο ἀδοτπα οατηλίπα εἰ ρεῖ- 

πα ἨΥΠΙΠΟΡΗΠΙ Ῥ]ηάαπί ποὺῖς οαΠθβαΠί. Ὠοηίαε 41Τη 

βα{1α5 ο5ςοί, ππαςαπἴσαπθ, αἱ ογαί, ασααἰθγίπαας, Ώθιθ ππᾶ- 

ἀϊά1. 

28. Ἠε]ίσπος ρατϊίες πια]ορί ἀϊνοδααα Ποπιίπεκαιο 

ἰοία ποοίθ απῖες: 5οᾷ ππε ποη αῑσίί αἶπια, 

απῖ εορἰίατθπα {1Πα πηπ](α αἶία, (παπα ρα» οοίοτῖς Ί]α, 4ποπιοᾶο 

ἵῃ {απίο {εΠπροτθ ΑΡοΙΙο Ῥατραπα πο ρἶσπαί, απί 4ποπποᾶο 

ποχ Παΐ ἵπ εω]ο, Ῥγαδοπίθ 56ΠΠΡΟΓ 5οἱ6 οί ππα ορυ]απίο, 

Ῥω5ί Ἰῶο ραπ]]απι οράογπηϊσοθβαπη. Μαπο απίοπι 5α15οης 

φαρίίου ῥγῶσοπίο γορατὶ οοποΙοΠεΠα ΠαΏθβαί. 

29, Εἰριαδεπρας οπηπίρας, ἀϊσθια ἱποῖρίί: Οα158Πῃ Υος 

οοπηγοσαπαϊ Πεδίθτηιας Πο ποδίθι Ἠοδρος5 ρναρηέ. Θπι 

απίθπη Ίαπα ο]ἴπα γο]αθηῖπι οοπηπημπίσαΓε γοβίδοιπα 46 ΡΗΙΙ0- 

5ορΗἰς, παχίπιθ α Ίωαπα μασαο αποτε]ῖς Ιποιίαίας, ἀαοτθγί 

πο ἁ[πίῖας ἴ]απα ἀε]ρεταίίοπεπα ἀἴ[θιτο. Εδί οπίπι σεηις 

ἸοπηϊπΙπὰ ποη. ἴία αἴα 5οπ]ο 5ραπια: Ἰηδίας Ἱπηαίαης, Ρῖ- 

τη), οοπίοΠ{ΙοδΙΠΑ, ἴπαπίς σ]ογία οαρίάαπα, Ἱπασαπάστα, 

βι] ορποχίαπα, 5ίομάυπα, Ἱπῃαίαπα, οοπίυπιε]ίοξΙπῃ, εί 

αἱ Ἡοπποτίεο τειῬο πίατ, « {ο]]ητῖς ἰπη{1]α ροµάας5, » Η! 61σο 

ἵπ ἵπγπιας ἀῑνϊδί, οχοοβίίαἰ15 ἀῑνοιςίς ἀἱδριίαίίοπιπι Ια0Υ- 

εη{ηῖς, αῖ Φίοΐσος 5ο γοσαγιηί, αΠΠ ΑοαάειηῖοοΣ, ΕΡΙΕΙΤΘΟΒ 

8Η αἰῆ Ῥοτίραίαίῖσος., αἱ αλῖς ποπηϊπίρας. πυ]ίο εἰἴατη Πηᾶ- 

Εὶς τἱάἰου]ῖ5 : ἀαϊπάς οἴγοιππροδίίο 5Ιί αασηςίο γΙγία[]ς πο- 

πηΙπα, 5αροτο]]ς ςαρ]α[ῖς, ἀθηηϊςεῖς Ῥατηῖςδ, οἰτοιπιειπίέ 

Ποίο Παβία ἀθδρισπάος πιογος οσο]ίαηίο5, 5ἱπη]]ος πιαχίπ]α 

{παβῖοῖς Π]5 αοίονίρα5, απριας 5 Ρ6γ5οηᾶ5 απίθγας οἱ απιἰοίαπα 

Ώαπα απτο Ἰπίοχίαπα, αποᾶ τοπία πάἹοπ]απη απἱά ἆαπα 

οδί, Ποπιπποίο δορίεπι ἀτασ]ηῖ αἆ οθγίαπιοπ Π]ά εοπάι- 

οἵας. 

90. Ταἱες τετο αππα 5ἷπί, Ποππος απ]άσπα ΟΠΊΠΟ5 6οΙ- 

{οπηπιηί, 4ε 45 απἴθυα αμδητάα παιταπέ, οομάο[ίσαιιο αάο- 

Ἱεξεεπία]ίς αἆ ἀεοιριοεπάππι ορροτίαπῖς, {απ τἱγπίθπι 

Ἠ]απα πηα]15 5εγποπίρ5 ἐπίαπα {γασίσο 6Ι4ΠΊΟΤΕ Ργῶαἰοση!, 

{απ ἀἱδριίαίοπες οἀοσεπί απσθ αχ Ι(ππα ποΠ Παβοηί: οἱ αριιά 

ἀἰκεῖρι]ος. απϊάσπα {ο]εγαπίίαπα. 56Π1ΡΟΓ. οί {επηροταπ[ίαπη 

Ἰαμάαπί, ἀἰνήαδαπθ οἱ νο]αρίαίοη ἀθδρπιηί; 5οἱῖ γιο εί 

5ἱρί παπα δαπί τοἰίοίί, ααὶ ἀῑσαί ασ αῖς ας οὔσηί, απαπι 

ΥΕΠΕΓΕΠΙ οχεΓεθαπί, αἱ 5οτζος ἀε]πσαπέ οβοΙογαπι ! οτανῖς- 

ΦΙΠΊΗΠΙ Ὑ6ΓΟ οΠΙΠΙΙΠΙ Ίου οί, αποά πα]]απα 1ρδί ποΠιθ 6ΟΠ]- 

ΏΤΙΠΕΠΙ ΤΟΠ Ἠθ(ε 5παπῃ εοη[ογεηίες ἵπ πιοάίαπα, 5οὰ Ππιι- 

Πες αἱ 5αρειγνασαηδί, 

ΠΟΠ Παβί]ες Ῥε[]ο, πο οοηδι]απ/ δις αρίῖ, 
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δνωστῶν ὢλ. Ἡ τη ὶλό μι ἃ 
ὅμως τῶν ἄλλων κατηγοροῦσι χαὶ λόγους τινὰς πικροὺς 
συµφορήσαντες καὶ λοιδορίας τινὰς ἐκμεμελετηκότες 

ἐπιτιρῶσι καὶ ὀνειδίζουσι τοῖς πλησίον, καὶ οὗτος αὐτῶν 

τὰ  πρῶτα φέ ερεσθαι ὃ δοχεῖ ὃς ἂν μεγαλοφωνότατός τε Ἡ 

καὶ ἰταμώτατος χαὶ πρὸς τὰς βλασφ Φημίας θρασύτατος. 

81. Καΐτοι τὸν διατεινόµενον αὐτῶν καὶ βοῶντα καὶ 
κω ο. η; Ἀ Μ α οἱ οἱ / / 

κατηγοροῦντα τῶν ἄλλων ἣν ἔρῃ, σὺ δὲ δὴ τί πράττων 

τυγχάνεις ἢ τί φῶμεν πρὸς θεῶν σε πρὸς τὸν βίον 
ντι .. Α Ε ο αν ω ϱ/ / 

συντελεῖν; φαίη ἂν, εἰ τὰ δίκαια καὶ ἀληθη θέλοι λέ- 
πλεῖν μὲν ἢ Ἰεωργεῖν ἢ στρατε Ίεσθαι ἢ τινα 

τιέναι περιττὸν εἰναί µοι δοχεῖ, χέχραγα δὲ 
γειν, ὅτι τ 
τέχνην μετ 

καὶ αὐχμῶ καὶ Ψυχρολουτῶ καὶ ἀνυπόδητος τοῦ χειμῶ- 

νος περιέργοµαι καὶ ὥσπερ ὁ Μῶμος τὰ ὑπὸ τῶν ἄλλων 

γιγνόµενα συκοφαντῶ, καὶ εἰ μέν τις ὠψώνηχε τῶν 
πλουσίων πολυτελῶς ἢ ἑταίραν ἔχει, τοῦτο πολυπρα-- 

γμονῶ καὶ ἀγανακτῶ, εἰ δὲ τῶν φίλων τις ἢ ἑταίρων 
κατάχειται νοσῶν ἐπικουρίαςτε χαὶ θεραπείας δεόµενος, 
ἀγνοῦ. Τοιαῦτα μέν ἐστιν ἡμῖν, ὦ θεοὶ, ταῦτα τὰ 

θρέµµατα. 
95. Οἱ δὲ δὴ ̓ Επικούρειοι αὐτῶν λεγόμενοι µάλα δὴ 

καὶ ὕθρισταί εἶσι καὶ οὗ μετρίως ἡμῶν καθάπτονται 
μήτε ἐπιμελεῖσθαι τῶν ἀνθρωπίνων λέγοντες τοὺς θεοὺς 

μήτε δλως τὰ Ὑωνόμενα, ἐπισκοπεῖν ὥστε ὥρα ὑμῖν 
λογίζεσθαι, διότι ἣν ἅπαξ οὗτοι πεῖσαι τὸν βίον δυνη- 

θῶσιν, οὗ μετρίως πεινήσετε. Τίς γὰρ ἂν ἔτι θύσειεν 

ὑμῖν πλέον οὐδὲν ἕξειν προσδοκῶν ; Ἂ μὲν γὰρ ἡ Σελήνη 
αἰτιᾶται, πάντες ἠκούσατε τοῦ ξένου χθὲς διηγουµένου: 
πρὸς ταῦτα βουλεύεσθε ἃ χαὶ τοῖς ἀνθρώποις γένοιτ᾽ 

ἂν ὠφελιμώτατα καὶ ἡμιν ἀσφαλέστατα. 

33. Ἠϊπόντος ταῦτα τοῦ Διὸς Ἡ ἐκκλησία διετεθρύ- 

λητο, χαὶ εὐθὺς ἐθόων ἅπαντες, χεραύνωσον, κατάφλε- 

ἔον, ἐπίτριψον, ἐς τὸ βάραθρον, ἐς τὸν ᾿Γάρταρον ὡς 
τοὺς Γίγαντας. Ἡσυχίαν ὃ δὲ ὅ Ζεὺς αὖθις παραγγείλας, 

"Εσται ταῦτα ὡς βούλεσθε, ἔφην χαὶ πάντες ἐπιτρίψονται 

αὐτῃ διαλεκτικῇ», πλὴν τό 8 νῦν εἶναι οὐ θέµις πολασθῆ- 
ναί τινα" ἱερομηνία Ὑάρ ἐστιν, ὃς ἴστε, μ.ηνῶν τούτων 
τεττάρων, καὶ ἤδη τὴν ἐκεχειρίαν περεηγγειλάμην. 

ς νέωτα οὖν ἀρχομένου Ἴρος χαχοὶ χαχκῶς απολοῦνται 
τῷ σµερδαλέῳ χεραυνῷ. 

Ἡ καὶ κνανέῃσιν ἐπ᾽ ὀφρύσι νεῦσε Κρονίων. 

84. Περὶ δὲ Μενίππου ταῦτα, ἔφην μοι δοχεῖ" πε- 

βιαιρεθέντα αὐτὸν τὰ πτερὰ, ἵνα μὴ καὶ αὖθις ᾷ 

ποτὲ, ὑπὸ τοῦ ἙἝρμοῦ ες τὸν γην κατενεχθῆναι τήι 

ρον.. Καὶ ὃ μὲν ταῦτα εἴπὼν διέλυσε τὸν σύλλογο, 

ἐμὲ δὲ ὁ Κυλλήνιος τοῦ δεξιοῦ ὁ ὠτὸς Αποκρεμάσας περὶ 
Ἡ 

ς ἑσπέραν γὲς κατέβηκε φέρων ἐς τὸν Κεραμεικό». 

ολων ἀκήκοας, ἅπαντα, ὢ ἑταῖρε, τὰ ἐξ οὖρα-- 

Ἄπειμι τοίνυν καὶ τοῖς ἐν τῃ Ποικίλη περιπατοῦσι 

τῶν φιλοσόφων αὐτὰ ταῦτα εὐαγγελιούμενος. 

ΧΗΥΙ. ΙΚΑΡΟΜΕΝΙΠΠΟΣ. 81-84. 11 788 -- τοὴ 

{4ΙΠΕΠ ο 0 αδαηί το] πος; ε{ δεγπποπίρα5 απἰβησάαπη απηαῖς 
60ΗΚΕ5Η5, πηα]εαϊεία απ σπα πηθά[{α[1, Ἱπογοραπί οἱ 16ρΓο- 

Ἰοπάυηί 405: αἴαιιε 1116 Ἰηίθυ 1ρσος [ογγο ῥγῖνηας. νιάείαι, αὶ 

οἱ γοσα]ἱβδίηιας 5ἱἱ, οἱ Ἱπραδοπ[ςείμας, οἱ αἆ πια]οᾶϊσία 

απάαοδδίπης. 

91. Αἰπα Πογή1 δἳ ο υπ αὶ σοπ{οπα({ οἱ οἸαμπαί οἱ αοειι- 

5α{ α1ο5, ΙΠίειτοσες, Τα γειο απ]ά αρίςὀ αὐἲ απ]ά (6 ἀῑσα- 

ΠΗΙ5. άἱό Ρ6Υ 4605. αἆ γἱίαπα οοη{θιτο  ἀῑσαί 5.Π6, 5ἳ ]ηδία εί 

γογα γο]ί ἀϊσστα, Ναγίρανεο απἰάθιη, απί αστπα 6οἱογα, απ 

πηΠίανο, απί αγίθτη (παΠποΙΠΊ( Νο ἱτασίατα, 5αρογ αμα πηΠή 

ν]άείαν; 56 οἸαπιο, εί 6απαἱεο, αἳ Πησίάα Ἰανοι, οἱ πααϊς 

Ῥοά(5. ρου ἨΙ6ππεΠΙ ΟΙΤΟΙΙΠΕΟ, οἱ νο Μοπιας, αυ α 

εείονῖς ΠηΠί, ο οα]άΠΙΠΙΟΙ : οἱ δἱ αἲς άΓγΤαΠα 5απη{Π 05ο οἳ- 

δοπαν{{, απί πιογοίτίοσπη Ἠαλεί, 4ο Ίου Ἰαῦογο αἴ(αο Ιπά]- 

6ηο0Υ5 5ἱ Υεο απηϊεογΠ αααῖς απἰ 5οὐαΠ Πα ἀθοιΙί 

ρσγοίΙ5, αχ{]]ο οἱ οπγα[ἴοπο ΙΠάΙσεῃΣ, Ισηοίο.. Ταἱο5 5ηί 

πορίς, 4, ἰία Ῥε]]πα.. 

95. ἨΠί νετο 6οάη, απ Πρίοιγεῖ γοσαπίην, Το] πΙαχίηιε 

εοη [απηθ]1οςί δι, πος πιοάἰοσγ]ίου πος ρεις(ηση!, ηθ(ιο 

ουναί το ἨΗΠΙαΠας ἀῑοεηίε» α 48, πούμε οπιπίπο απ” 

Παπί Ἱηδρίοί,. Παφιο ἵεπιρις οδί τἱ τοπ Ιαταηα Τάι 

Ἰαβθα[5 : ΠΣΠΙ 5ἱ 56Π16Ι Πὶ ρε5ααάσΓο 5α.6Ηἱ0 ΡοίεγΠ{, ΠΟΠ 

ππρθἰοσν]ίει οδηγοίἰς.. Οἱ επῖπι α4 γιο 5ασγα γοῬῖς [ασίαί, 

5ἱ Ίχου πΙῇ] 51Ρῖ Ρτοβα(άγπα 5ροτεί Ου απἰάθηα Ἰωπα ἄ0- 

ουδαί, οἵηπθς. οτί, πανταπία Ἰοδρίία, απ ἰνὶδίς: αἲ Ίος 

Ίαπα, ασ» οἱ ουηῖρας αΗΙρδίπια οἱ 5εοι]δείπια ποβί5 εἶηί, 

οοηδι1{ο. 

33. Ἠτος αὈί ἀῑχ1ί φαρίίεν, ογοβτίς οοποῖο γοσίβρας Ρ6:5ο- 

πμ! (ΤΙ ΟΠΊΠΟΣ 5ίαἶπα οἸαμ]αῦθη!, Ε]ηηίηα 1 6ΟΠΙΡΙΙΓΕ 1 

ομίσγο! ἴπ Ῥαναίαναπα ἵπ Ταγίαγαη αἱ Εἰδαπία»! Ἰπιρεταίο 

τηδς. Ποηίίο, οααρίίου, Εγυπί ἰδία αἱ τας, Ἰπαί, εἰ 

οΙηΠ65 οΠ1 Ίρδα ἀἰα]εοίῖσα ροτίθαπί νεα, αἲ παπο εδί, 

Ῥιπίρί (πεπ( παπα πο[ας Γοδί οηἵπα, αἱ Ποδίῖς, ἀῑες 5απί Ρε 

πηθηςος οσα απαίίπον, οἱ ]α01 Ππροταγ{ {αδΗαπη οἱ Ιπάι- 

οἷα5.. Χογο σαν αηΠο, ἱπαμπία γθυς, ΠΙΔΙΙ ηλα]ε Ρον ραηί 

(ουτΏΏῖ Γα]πχίπθ. 

Πως υδὶ ἀῑσία, φαροτοΐς ραΐθι απηιί αἰιῖς. 

84. Ώο Μεπίρρο απίθια, αἲέ, Ίος παϊΠί ρ]ασθηί : αππρηία- 

Ες αἲἲς, πο αμα. Ιίθγαη Ίο Υοπῖαί, α Μοτοιῖο Ιοβίο ἀ6- 

{ογαίαν ἵῃ (ο γαπα.  Ἠἰ5 ἀἰοίί5, οοΠοΙοΠεΠΙ ἀἰπιϊδηή. Με Υογο 

ΟγΙΙοπῖας ἀθχίτα ἄπτθ 5ΙΡΡΘΠΦΗΠΑ Πουῖ οσα. γεδρεγαπη Τὰ 

Οεναππίοο ἀεροδηῖί. 

Οµιηία απαϊςίῖ, φοζα]ΐ5, ἴ]α ο οα]ο οπιηῖα. ΆΡεο Ίαπῃ, 

απιθη]απίίθης ἵπ Ῥαοἳ]ς ρμἰ]οδορ]ιίς, Ῥοπιη Ἠλαην πιποῖσην 

αμαίανης. 

| 

οὰ 



(1, ποτ - τοῦ) 

ΧΙΝΗ. 

ΔΙΣ ΚΑΤΗΡΓΡΟΡΟΥΜΕΝΟΣ Ἡ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ. 

π.χ 
{ ΦΕΥΣ. Ἅλλ 

ὰ µόνοις τὴν εὐδαιμονίαν φασὶν εἶναι - μ 
͵ 

ἤδεσαν ὁπόσα τῶν νθρώπι των ἕνεχα πάσχοµεν, 

ἂν ἡμᾶς τοῦ Υέκταρος ς 

υ 
ας , 

οὐκ ἃ τῆς ἀμθροσία ς ἐμαχκάοιζον 
η] 

Ὁμήρῳ πιστεύσαντες ἀνὸ ον τυρλῷ, καὶ Ὑόητι, 
ζ 

μάκαρας 
. 

σμἃς κχαλοῦντι καὶ τ' 
ντο σα τμὰ 3 ρα ι τὰ ἐν τη ΥΠ καθορᾶν Αὐτίχα γέ τοι ὅ μὲν | 

ῆλιος οὗτοσὶ ζευξ ςάμενος τὸ ἄρυα πανήμε ερος τὸν οὐ-- 

Σγδεδυχὼς καὶ τῶν ἀχτίνων ἄπο- 

σγολὴν 

2ν/ 
Εουνατο. 

ρανὸν 

σον Ὃ να ζοομίαι τὸ οὓς, 

ἂν ὀλίγον ἐπιρραθυμήσας λάθη, ἄφη- 

φασὶ, 

, 
παρατραπόµενοι χατέ- 

ολεξαν τὰ πάντα. Ἡ Σελήνη δὲ ἄγρυπνος καὶ αὐτὴ 
περίεισι Φαΐνουσα τοῖς χωμαάζουσι καὶ τοῖς ἀωρὶ ἀπὸ | 

τῶν δείπνων ἐπανιοῦσιν. Ὁ Ἀπόλλων τε αὖὐ πολυ- 

πράγµονα τὴν τέχνην ἐπανελόμενος ὀλίγου δεῖν τὰ ὥτα 

ἐκκεκώφηται πρὸς τῶν ἐνοχλούντ ων κατὰ } ο ὰ τῆς 
τι μὲν αὐτῷ ἐν Αελφοῖ 

ες Κολοφῶνα θεῖ, κά 

ἀἎ 

μαντικῇ κ» καὶ 
. 

εἶναι, μετ ἡδλέρν ὁ 
ρ 

θον μεταδαίνει καὶ δρομαῖος αὖθις ἓ ἐς τὴν Κλάρο 

2 

/ 

οον ἔ ῄ 
ἐς Απλον Ἡ ἐς Βραγγίδας, καὶ ὅλως ἔνθα ἂν ᾗ αρα: | 

πιοῦσα τοῦ εροῦ γάµατος καὶ μασησαμένη, ς 
ν 

σής χελεύσῃ παρειναι [ο [ο] υ] Ω2 ο] 

τ ταρεστάναι ας τώλόμιν ὃς 

ν δόξαν τῆς τέχνης 

αντ ικῆς Επ τρῶνται α 

νας ἐς τὸ αὐτὸ ἔγοντες” ὥστε εἴ μὴ 

ὃ Λυδὸς καταγελῶν. 
5. -ᾱ 3. «ν' δν ο 

ὀἓὺς Ἐν, κἂν ἀπγλθεν αὐτοῦ 
, Β ο 

μὲν γὰρ Ἀσκληπιὸς ὑπὸ τῶν νοσούντων ἐνοχλαύμενός 

δοῦ τε δεινὰ θιγγάνει τε Ἀπδέων ἐ ἐπ ” ἀλλοτρήῃσί 
ἃ πο ον μ Τί γὰρ ἂν Ἡ τοὺς 

τε ξυμ-- | η 

ορΏσιν ἴδίας χαρποῦται λύπας. η] 

ς 
οἷς λικμῶσυ ἐ ἐπιπνέοντας, Ἡ τὸν ὕπνου ἐπ' 

πνου διανυ- 
, εν ον 

Ἰπεύοντα αὐτῷ; Πάντα γὰρ ταῦτα 
ες πάς ας 

οἳ θεοὶ πονοῦσι πρὸς τὸν ἐπὶ τῆς γῆς | 

ς ου τουργοῦντας λέγοιµι χαὶ παραπέμποντας τὰ ! 
λ 
ἤ 

πάντας κ με Ἶ τὸν ὄνε Ξερο' ον μετὰ τοῦ ὕπ ' 
αἱ ὑποφ: 

ὃ ὃ φιλανθρωπίας 

βίον ἕκαστοι ἔυντε 

9. Καΐτοι τὰ μὲν τῶν ἄλλων μέτρια" ἐγὼ δὲ αὐτὸς ͵ 

πάντων α]ς χαὶ πατὴρ ὅσας μὲν ἀπδίας ἀνέχο- 

πράγµατα ἔχω πρὸς τοσαύτας Φροντίδας | 
ς--ᾱ -- μ 

μένος” ᾧ πρῶτα μὲν τὰ τῶν ἄλλων θεῶν ἔ ἔργα 

ιοῦντες. 

.δ Ὅ ] 
μμ. ἵν ο. ὁπόσοι τι ἡμιν ἕ ξυνδιατράττουσι 

τῆς ἄρχῆς, ὁ ὡς μὴ βλαχεύωσιν ἐ ἐν αὐτοῖς., ἔπειτα δὲ καὶ 
/ ἀ 

έφιχτα ὑπὸ αὐτῷ µυρία ἅττα πράττειν χαὶ σχεδὸν ἂν 

λεπτότητος: οὗ γὰρ µόνον τὰ χεφάλαια ταῦτα τῆς διοι- | 

κήσεως, ὑετοὺς καὶ χαλάζας καὶ πνεύματα καὶ ἄστρα- | 

πὰς αὐτὸς οἰκονομησάμενος χαὶ διατάξας πέπαυμαι 
-ω ΦΟΝ / “9 3 / 3. / ς Νο» 

τῶν ἐπὶ µέρους φροντίδων ἀπηλλαγμένος, ἀλλά µε δεῖ 
λ -- . » Ε / ο] Δ 

Χάὶ ταυτκχ μὴ Έπατεν, ἀποθλέπειν οξ χατα τὸν αυτον 

Ὑρόνον ἁπανταχόσε χαὶ πάντα ἐπισκοτπ τεῖν ὥσπερ τὸν | 
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ΧΙΝΠ. 

ΡΙ5 ΑΟΟΒΡΑΤΟΡ 5ευ ΤΗΙΡΓΝΑΙΤΙΑ. 

1. ΗΓΡΙΤΕΒ. Βιερεγεαπί γετο αποίαποί ΡΙή]ο5οΡΒογυι 

: αριᾶ εο]ος ΓεΠοΙα[επα 6.ςε ἄθος εοπ{επά η! ! παπῃ 5ὶ «οἴγεπέ 

αποί Ποπαίππα εαπξα 5υΏθαπηης ππο]εσ[ίας, ΠΟΠ 5απο ποσἰατῖς 

απί απηῃγοδῖος πο5 ποπΙῖπΠε Ῥεαίος Ριορβ[σατεπί, ΗΟΠΙΘΓΟ Πάδηι 

Παβεπίες, οὔρεο Ποπη]πϊ αἴηπε ἱπιροςίοιϊ, Ώεαίος γοσαπῖ Πος 

εἰ οσ]εςίῖα επατγαπΗ, απὶ πο Ί]α ααἱᾶθπα απ» ἵη ἵριγα 5απέ 

Ῥοΐεταί γ]άετε. εαπι 5οἱ απϊάσπη Ἠΐσσα οπτγὰ Ἰππείο Ρε {ο- 

παπα 4ἴεπῃ εα]απα οῬ, ἴσηο Ἱπασίας εἰ τε[αῖσεης ταβῆς, πο 

(απίαπα απΙάεπα οΗἳ ασεῃς, απαπίηπη απγῖ 5οαἱρεπᾶα», αποᾶ 

αἰππί, 5η βποῖαί : 5ἱ επῖπα τε] ρα]]απι πιοᾶο ἆε εοπ{εΠῖοπο 

Ἱπιργαάεῃς τοπηζαί, οκειςῖς [τοπῖς εππῖ οἱ νῖα ἀεῄοοίρηίες 

Ἠϊοο οοπαβηταηί οπηηῖα. Ίαπα γετο ρειν]ςῇ] οἱ ἵρσα εἴτοαπηῖε, 

Ίπεεῃς εοπιῖςςαπ{ἴρης οἱ ηίεπιρεςία ποςίθ ἆε εΦπα τοάθιΠ- 

Ἡρης. Ῥπτεας ΑΡροϊΙο, πεβοοςαπη αγίετη απὶ 5ἳρὶ ἀε]εσετῖε, 

ῬατΗπ1 αβε5ί απἴη οΏξςιχάεςσαί αἲ Πῖς απ ἀῑνίπαΕοπῖς Ἱπαῖ- 

Ξοεηίες πεσοβῖαπι ΠΗ1 {αεεεςαπί : οἱ Ίαπῃ απ]άεπι Ώε]ρηῖς ε.ςξε 

εοσίίας, Ραπ]]ο Ῥοσί ουττῖῖ 6οἵορμοποπι, οἱ ἴπᾶε αἲ Χαπίμαπι 

αηςῖέ, ἔππι οπγ]ου]ο ταγδας Οἰαταπα, ἔππα ἵπ Ώδ]σπα, απ 

αᾱ Ἐταπο]ήάαςς εἰ ἵπ απῖγεΓςΙπα αποζµπ](πο Πάπα απεϊςεία 

54010 Παποτε Ροίο εἰ εοπΊπ]άησα Ίαπτο εἰ σοπηπιοίο ἐΠροᾶθ 

ἂάθςςε [1ρεαί, Ἱππρίσταπα οροσίεί οοπ/[εςΙῖπι Ργῶςίο 6556, 

εοπΣπεπίεπα οταευ]α, Πϊςί εί ρετίτα 5ἳρῖ απῖς σἱοτίαπ. 

Οπη ο επῖπι ἀἴερτε απας 1ρ5ῖ αγίῖς ἱεπίαπάα οἌηπδα Ἰηπϊαϊῖας 

είτααηί, ἆππι αξηῖηας ΕΆΤΠες αίαπο {εςίαάϊῖπος μπα εο(παΠΕ: 

αἆεο αξ, Πῖ5ῖ ασπίας πατες αβεγοί, ἀετίςο Π]ο αρῃςςεί Τ,γάις. 

«Ἐδεπ]αρίας απἰάεπι, γεχαίας αὐ αστοίαπίδρας, νἰάείᾳαα 

Άδρετα, οἱ Ἱηξηατία {απα]ί, εί εχ αἰ[οπῖς εα]απήίαΗΏης 5πος 

Ἱεμῖϊ ἀοΐογες. Οπ]ά γετο απἲ Ὑοπίος ἀἴσαπι ρ]απίατητα οη]- 

ἕπταπα αἀ[αναπίος, εἰ πανῖσία ἀεάπερηίες, οί αςρϊταπίες Υθ- 

ΕΠαπίῖθςς απ αἀγο]απίεπῃ αᾱ ΟΠΙΠΕΣ ΒΟΠΙΠΙΙΠΙ: απ! Βοπιπῖαπα 

6πΠ1 ΒΟΠΊΠΟ Ρεγηοσίαης, ἆππι ογασπ]α ΠΠας εΠαίαγ 2 Πως οηἵπα 

οπηπία 0 Ῥτα Ποπηίπαπα αππογο οἸαβογαπέ, οἳ αά νἰίαπα ἵπ. 

Ίμας ἴεττα 5Ιησυ] οοη[ετυπί. 

2. Εὶ ἴαπιεη τεΙαπογαπα πεσοίῖα ππεάϊοσμα : 650 γετο 

Ίρςε, τεχ Π]ο εί ραΐοι οπηπίαπα, απο Ἱπίπευπάα 5ΙςΏπεο, 

αποί πεσοίῖα Ἰπαβθο {πίεγ ἴοξ οπτας ἀῑςίταείαςι οπῖ Ῥγίππι 

απἰάεπα ορίεγοτ"πα ἀθογαπῃ ορογα Ιπςρίσθτεπεεεςςε 5ἳ{, πποί- 

αποί Ἱππρενῖϊ ποςίτῖ αἰἴπαπα Ῥαγίετη ποβίξεππα αὐπηπίςίταπέ, 

{ παέπο απἷᾶ πορ]αεπίει [αοἶαπίς ἀθϊπᾶς γεγο 5εχεεπία αἶῖα ρετ 

ππο Ρετασεπάα, απα τὶς αδςεφηῖ Ποεί μτορίες {οηαϊίαίθιη. 

Νοπ επῖπα, (παπα Ί]α {αηίάπα, σας αἆ ΙΠΙΠΊαπα αἁπα]πϊςίτα- 

Ποηπῖς Ῥετηπεπί, Ῥ]ατίας, σταπάῖπες, τεπίος εἰ [πστα, 

ἀἰκρεησαν! 1ρ5ε αίαπε οτάιπανΙ, απ]θίας 5απα εἰ ρατΠοπ]ατ]- 

Ρας ουτῖς Ἠρετ : τεγαπα οροτίοί ππε εί ἴδία (αεετε οἱ τεςρῖ- 

οστ6. 6οάεπι {ΕΠΙΡΟΤΕ πξ(πεσιασιε, 6ἳ ἹπδρίεεΓε οπηπία: αἱ 
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ἐν τῇ Νεμέα βουκόλον, τοὺς χλέπτοντας, τοὺς ἐπιορ- 

χοῦντας, τοὺς θύοντας, εἴ τις ἔσπεισε, πόθεν ἡ κνῖσα 

καὶ ὃ χαπνὸς ἀνέρχεται, τίς γοσῶν ἢ πλέων ἐκάλεσε, 
καὶ τὸ πάντων ἐπιπονώτατον, ὑφ ἕνα καιρὸν ἔν τε 
Ολυμπία τῇ ἑκατόμθῃ παρε εἴναι καὶ ἐν Βαθυλῶνι τοὺς 
πολεμοῦντας ἐ ἐπισκοπεῖν καὶ ἐν Γέταις λαλαξανι χαὶ ἐν 

Αἰθίοψιν εὐωχεῖσθαι. Τὸ δὲ μεμψίμοιρον οὐδὲ οὕτω 

διαφυγεῖν ῥάδιον, ἀλλὰ πολλάκις οἳ μὲ ἐν ἄλλοι θεοί τε καὶ 

ἀνέρε ες ἵπποκορυσταὶ εὔδουσι παννύχιοι; τὸν Δία δὲ ἐμὲ 

οὐκ ἔχει νήδυμος ὕπνο.. ΄Ἡν γάρτι καὶ μικρὸν ἐπινυ- 

στάξωµεν, ἀληθὴς εὐθὺς ὁ Ἐπίκουρος, ἀπρονοήτους 

ἡμᾶς ἀποφαίνων τῶν ἐπὶ γῆς πραγμάτων, χαὶ ὅ κίνδυνος 
οὐχ εὐχαταφρόνητος, εἰ ταῦτα οἳ ἄνθρωποι πιστεύσουσιν 

αὐτῷ, ἀλλ ἀστεφάνωτοι μὲν ἡμῖν οἳ ναοὶ ἔσονται, 
ἄχνίσωτοι δὲ αἵ ἁγνιαὶ, ἄσπονδοι δὲ οἳ κρατΏρες, ψυ- 
χροὶ δὲ οἳ βωμοὶ, καὶ ὅλως ἄθυτα καὶ ἀκαλλιέρητα καὶ 

ὃ λιμὸς πολύς. Ῥουγαροῦν ὥσπερ οἵ κυθερνῆται ὄψη- 

λὸς μόνος ὁ ἐπὶ τῆς ππρύμνης ἕστηχα τὸ πηδάλιον ἔ ἔχων ἐν 
ταῖν χεροῖν, καὶ οἵ μὲν ἄλλοι ἐπιθάται μεθύοντες εἰ τύχοι 

ἐγκαθεύδουσιν, ἐγὼ δὲ ἄγρυπνος χαὶ ἄσιτος ὑπὲρ, ἁπάν- 

των μερμηρίζω : χατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν µόνῳ τῷ 

ρα εἶναι δοχεῖν τετηκηµένος. 
Ὥστε ἡδέως ἂν ἐροίμῃν τοὺς φιλοσόφους, οἳ µό-- 

γους ος θεοὺς εὐδαιμονίζουσιν, ὁπότε καὶ σχολάζειν 

ἡμᾶς τῷ νέκταρι καὶ τῇ ἀμέροσίᾳ νοµίζουσι μυρία 
ὅσα ἔχοντας πράγματα” ἰδού γέ τοι ὑπ᾽ ἀσχολίας το- 

σαύτας ἑώλους δίχας φυλάττομεν ἆ ἀποχειμένας ὑπ) εὐρῦ- 

τος ἤδη καὶ ἀραχνίων διεφθαρµένας, καὶ μάλιστα 
ὁπόσαι τὰς ἐπιστήμας καὶ τέχνας πρὸς ἀνθρώπους τινὰς 

ξυγέστησαν, πάνυ παλαιὰς ἐνίας αὐτῶν. Οἱ δὲ κεκρᾶ- 
γασιν ἁπανταχόθεν καὶ ἀγανακτοῦσι καὶ τὴν δίκην 
ἐπιθοῶνται κἀμὲ τῆς βραδυτῆτος αἰτιῶνται ἀγνοοῦντες 

ὡς οὐχ ὀλεγωρία τὰς κρίσεις ὑπερημέρους ξυνέθη γε- 

«γέσθαι, ἀλλ ὑπὸ τῆς εὐδαιμονίας» Ἡ ξυνεῖναι ἡμᾶς 

ὑπολαμθάνουσι" τοῦτο Ἱὰρ τὴν ἀσχολίαν καλοῦσι. 

πα. Ε ΡΜΗΣ. Καὶ αὐτὸς, ὦ Ζεῦ, πολλὰ τοιαῦτα ἐπὶ 

της γῆς ἀχούσας δυσχεραινόντων λέγειν πρὸς σὲ οὐκ ἐτόλ- 

µων. Επεὶ δὲ σὺ περὶ τούτων τοὺς λόγους ἐνέδαλες, 

καὶ δὲ λέγω. Πάντες ἀγαναχτοῦσι καὶ σγετλιάζουσιν, 

ὦ πἄτερ, χαὶ ἐς τὸ φανερὸν μὲν οὐ τολμῶσι λέ εγειν, 

ὑποτονθορύζουσι: δὲ συγκεκυφότες: αἴτιώμενοι τὸν χρόνον, 

οὓς ἔδει πάλαι τὰ καθ) αὗτοὺς εἰδότας στέργειν ἕκαστον 

τοῖς δεδικασµένοις. 

7ΕΥΣ. Τί ον, ὦ Ἑρμῆ, δοκεῖ; προτίθεµεν αὖ-- 
τοῖς ἄγ ορὰν δικῶν, ἢ θέλεις ἐς νέωτα παραγγελοῦμεν; 

ο ΕΡΜ. Οὐ μὲν οὖν, ἀλλὰ ἤδη προθῶμεν. 
ΖΕΥΣ. Οὕτω ποίει σὺ μὲν χήρυτ ττε χαταπτάµε-- 

νος ὅτι ἀγορὰ δικῶν ἔσται -- τάδε, πάντας ὁπόσοι 
τὰς Ὑραφὰς ἀπενηνόχασιν, ἥκειν τήµερον ἐς Ἄρειον πά-- 
γον, ἐχεῖ δὲ τὴν μὲν Δίχην ἀποχληροῦν σφίσι τὰ δικα-- 

στήρια κατὰ λόγον τῶν τιµηµάτων ἐξ ἁπάντων Ἀθη-- 
ναίων. ῆἱ δέ τις ἄδικον οἴοιτο πα οαρες τὴν αρίσιν, 

Ἐξεῖναι ἐφέντι ἐπ) ὑπαρχῆς, ὡς εἰ 

μηδὲ 

ν 9 “. 

με μα. εξ 

τὸ παρᾶπαν ἐ 

ΧΙ ΥΠ. ΔΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ. 

| πηῄίογο αριᾶ Εείας, οἱ αριιά Ἐίμίορας ερα]ατ]. 

8 4. (1, 705 -- 797) 

Ἡ]απῃ ἵπ Νθπιθα ΡαδίΟΡΕΠΙ, Γ1165, Ῥε]οταπίος, ςασγϊβοπηίος, 

5ἳ αασ' Ηραν{έ, ππᾷα ΠΙᾷΟΥ οἱ Γαπης α5εθμᾶα!, αὐἲς αστοίας 

απ! παγίσαπς γοσαγεΓίέ : 4ποᾶαπθ οπηπίυπη ἸαμογῖοδίςςΙβαΗ Τη 

εδί, εούεπι ἴαιπροτο 4ἀθδδα Οἰγπιρία αἆ Ποραίοπηβαπα, εί 

Ῥαῦγ]οπο αἆ Ιηδρίοϊεπάος Ῥε]σοταπίες, οἱ συαπάἴπεπι ἆθ- 

δεὰ ηε εἰς 

απ{ά στη ε[ασαγθ 4πογε]ας [αοἴ]ε οδί: γθγπΠῃ 5ῶρο οσίεγΙ ἀἶαπε 

εππΠίεκᾳπε υπ ἰοία εατρυη{ ποσίθ 5ΟΡΟΓΘΙΗ, 

Φογθπα, Γαδῇί αἴπια απες. 

πηθ νοτο, 

Βδἱ απα οπΙπ] νο] ρα] πα οοππῖ- 

Υδαη5, Η]σοί γεγι5 εδί Ερίουτις, ααί Ργοπποῖα! τεῦας πος 

τογοςίτῖθιας πΙΠΙ] ργονἱάστθ; που οοπ{ειηποπά Ππα ρεγίου]απα, 

5ἱ Ἠοπηίπες Ἰδία ΠΠ ογοᾷαηί : ὙΘΓΙΠΙ 5ἶπ6 οογοΠῖς {ππη επί 

ποβί5 ὤά65, π]άοι πας Ῥες εοπηρίία, 5ἱηθ Πβαπιθηϊς οΓᾶ- 

ἴσγο», []σίάα αἰίαῖα : ἵπ πΠΙγθΓδΙΠῃ πες πασίαβΙατ πθο Πία- 

ΡΙματ, οἱ [απ1ο5 ο] πηπ]ία. Ου απ Πα Πα δἱηί, σα Ῥογπα({οτῖς. 

Ἰηδίατ οχοσίδας 5ο]α5 5ο ἵπ Ρηρρί, σαθεγπασπ]Ηὴ ΤΕΠΕΠΣ 

πιαπίρις : αο τοἠσαί γεοίογας ευ [ογία 5αηί αἱ ἀογππηί 

αἱ οσο Ῥοτγ]ςί], οἱρί αχρο!5, Ῥτο οπηπί ρα «. Ππίτα αΠΙΠΊΠΠΙ 

ομτας οἱ ρου Ῥγασογᾶῖα νθιυδο, » 60 5οἷο Ποποταίας, αποἀ 

ἀοπηίηας 6556 γΙάδο. 

3. Πασιε Προηίου πίογγοσαγθγίΠ ΡΙΙΙΟΣΟΡΗΟΣ, οπῖ 5οἱος 

ἀθος Ῥοαίο5 ργαἀἰσαηί, απαπάο 4εΠΙΠΠΙ γασατθ Πο5 πθοίατί 

εί απιργοδίω ρηίομί, απὶ Ἱπβηϊία αἀθο Ἰαβεαιηας ποροίία, 

Έσεο οηῖπι ρια ο Ἱπορία οΏδο]είος {οί οαΗδαΓΙΠΗ Πβο]]ος 

56ΥΥΑΠΊΙ5 τοροδ/{ος, δἷία Ία1ή οἱ αγαπθαναπα [ο]ῖς οοιταρίος, 

Ἠ]ος. Ῥγα5δγ{ἶπι Ῥ6ς 41ος 5οϊθη[α αἴηπο ατίος Ποπηίριις 

ααἰθηςάαπα Πίοα πζεπάεταπ{, απίίσαος 5αηθ απος απ Π1ο- 

ταπη. Αἲ ΠΗ εἰαππαπί απάίααα,, οἱ Ιπάϊσπαπίας, αἱ πάἱοἵ αν 

Ἰηγοσαηί, αξ 1π πηο {ατα ίαἶς οπ]ραπα οοπ]ἱοῖαπί, 1σηατ] ΠΟΠ 

πεσ]σοηίῖα οοπ{1ρίς5ε αἱ ἁῑπ α4εο ἀῑ[ειτοπίαν Παδῖοῖα, 5ο 

Ρα Ί]α [ο]οϊίαία, ἵπ απα γίνετε πος αιρηναπίατ : 516 θΠΊπι 

νοσαπἰ ποδίτας οσομρα/ἴομος. 

4. ΜΕΒΟΒΙΟΡ. Τρ8ο 4ποαπθ, Σαρίίος, πηπ]ία Ἠ]αςΠΙοά{ 

Ἰπ ἵοιτα απθγεμίες σΠά αιἰτεπα, ἀεθτο αἲ {6 ΠΟΠ αιιάθ- 

Ῥαπῃ.. ΟΠαπᾶο πθτο {Πίς ΞΕΓΠΊΟΠΘΙΗ 4ος Πῖ5 Ἰπ]οσϊρ, ἀἶσο 

ΠΙΠΙΙΤΗΠΑ. Οπποῖί σιαγ{{αι [ετυηί, Ραΐου, οἱ οοπ(πεγΗπίης, 

αἱ αροτία απ]άδιη ἀϊεείο ποπ ααἀεΠί, δα πια πα ΓαΠ{ νθγο 

οο]α[ῖς οαρίρα5, πογας αθομδαπίος : απος οροτίοραί οἶἵπι, 

οοπάΠΙοπο 5ια οοσηϊία, τερας Ιαάίσακἶς αΠΗΠΙ(ΠΕΙΙΦΙ6 ας- 

σπἱεςοργο. 

Φ0ΡῬ. Οπίά οἱφο, Μοτοιῖ, γιάείαγὸ Ῥτοροπίπηα5 Η15 [ο- 

ΤΗΠΗ 14 ἱΟΙΟΓΙΠΗ 2 απ υ5 Τη Ῥγοχίπ παπα ἄπΠΗΠΑ ἀεπαποίεπηις 

ΜΕΠΟ. ΝοΟΠ 5.πΠ6 : 566 ]4Π1 ΡΓΟΡΟΠΑΠΙΙΙ5. 

Πρ. Τα [αο: ἀενο]α, ῬγΦεοπίο οὐίο [ογαπα ]αάἱσίογαπα, 

ἵπ απο [ογπηπ]απα : Οµἱσπππαο ἀείμ]εγο 6αµδας π{ γεηίαηί 

ΟΙ1Η65. Ἰοβῖς ἵπ Αποορασιι : 1Ρί γετο φας Παπ δογίε ἃδ- 

εἰσπαίπνανη ΠΠ Ιπάῖσες Ῥτο Ρογίίοπ6 «Ὠδπιαοπαπα ες 

οπηπίρς Αοπϊοηρίρης.  δί απὶ5 γογο Ἱη]αδίαπα Ῥραίεί {ᾱ- 

είπα 6556 νε, θα ο αἆ πηθ ργογουαη(!, ον 



εζομένη παρὰ τὰς σεμνὰς θεὰς ἀποχλίήρου τὰς δίκας υπ και . 
χαὶ ἐπισχόπει τοὺς δικάζοντας. 

δ. ΔΙΚΗ. Αὖθις ἐς τὴν γῆν; ἵν) 
«ο ας 

αὐτῶν δραπετεύω πάλιν ἐκ τοῦ βίου τὴν Ἀδικίαν 

ς 
ἐξελαυνομένη πρὸς 

ᾱ-- 
Ετι- 

γελῶσαν οὐ φέρουσα; 

ΖΕἳΐΥΣ. Χρηστὰ ἐλπίζειν σε δει: πάντως γὰρ Τἴδη 

πεπείκασιν αὐτοὺς οἱ πλάσηο σὲ τῆς Ἀδιχίας 

μᾶν, καὶ μάλιστα ὃ τοῦ Σωφρονίσκου υ τὸ 
Ε 

Επαινξ ίσας χαὶ ἀγαθῶν τὸ μέγιστον αποφηνας. 

ΔΙ. Παάνυ γοῦν αὐτὸν ὃν φὴς ᾗ ἷ 
᾽ κ σσ 5 ον 

περὶ ἐμοῦ λόγου, ὃς παραδοθεὶς τοῖς ἔνδεκα χαὶ ἐς τὸ 
ν -ω ῤ δν 

δεσμωτήριον ἐμπεσὼν ἔτιεν ἅθλιος τοῦ κωνείου, μηδὲ 

τὸν ἀλεκτρυύνα τῷ Ἀσκληπιῷ ἀποδεδω; 

σοῦτον ὑπερέσχον οἳ κατήγοροι τὰν 

Ἀδικίας φιλοσοφοῦντες. 

6. ΖΕΥΣ 5. Ξένα ξ ἔτι τοῖς πολλοις 

ἦν τότε, καὶ ὀλέγοι σαν οἳ Φιλοσοφ ας ὥστε μας 

τως ἐς τὸν Ἄνυτον καὶ Μέλητον ἔρρεπε τὰ δικασ 

πὸ δὲ νῦν εἶναι οὐγ. δρᾶς ὅσοι τρίθωνες. καὶ βαη τὰ ' 

καὶ πΏραι; ἀπανταχοῦ πώγων βαθὺς χαὶ βιθλίον ἓν 

ο το χαὶ πάντες ὑπὲρ σου φιλοσοφοῦσι, μεστι 

οἳ περίπατοι χατὰ ἵ ἴλας χαὶ φάλαγγ ας ἀλλήλοις ἃ ἅπαν-- 

τώντων, χαὶ οὖδεὶς ὅστις οὗ τρόφιµος τῆς ἀρετῆς εἶναι 

δοχεῖν βούλεται" πολλοὶ γοῦν τὰς τέχνας ἀφέντες ἃς εἰ- 

χον τέως, ἐπὶ τὴν πήραν ἄξαντες χαὶ τὸ τριθώνιον, χαὶ 

πὸ σῶμα τ πρὸς τὸν ἥλιον ἐς τὸ Αἰθιοπικὸν ἐ κασήση 

αὐτοσχέδιοι φιλόσοφοι ἐκ σκυτοτόµων ἢ τεκτόνων πε 

ρινοστοῦσι σὲ καὶ τὴν σὴν ἀρετὴν ἐπαινοῦντες. στ: 

παροιμίαν, θἄττον ἄν τις ἐν πλοίῳ 

ξύλου ἢ ἔνθα ἂν ἀπίδη ὃ ὀφθαλμὸς, ἀπορήσ 

Ν λ 
κατὰ τὴν 

Ὁ 

ττονται 
ο. 

ἣν οὗτοί µε, ὦ Ζεῦ, δεδί 

τες χαὶ ἄγνωμονοῦντες ἐν αὐτοῖς 
οἷς τερὶ ἐμοῦ ακοή Φασὶ δὲ χαὶ τοὺς πλείστους 

ς ο 3 ΄ 
αὐτῶν ἐν μὲν τοῖς λόγοις προσποιεῖσθαί : με, ἐπὶ 

τὸ παράπαν ἐς τὴν οἰκίαν παραδέ- 

πες 
οξ των 

πραγμάτων μηδὲ 

χεσθαι, ἀλλὰ δήλους ε 
΄ 3 .” ο ὴ 3 ΄ 

μαί ποτε αὐτοῖς ἐπὶ τὰς θύρας' 

περοεπεξενῶσθαι αὐτοῖς. 

ΖΕΥΣ. Οὐ πάντες, ὦ θύγατερ, µοχθηροί εἶσιν: 
τν α 

ἔκανὸν δὲ, κἂν ἐγίοις τισὶ χρηστοῖς ἐντύχης. Ἀλλ' ἄπιτε 

ἤδη, ὡς κἂν ὀλίγαι τήµερον ἐκδικασθῶσιν. 
8. ἘΡΜ. Ἡροίωμεν, ὦ Δίκη, ταύτην εὐθὺ τοῦ 

, ὼ ος -σν πα ως λ ο / 
Σουνίου μικρὸν ὑπὸ τὸν Ὑμηττὺν ἐπὶ τὰ λαιὰ τῆς Πάρ- 

Υ. 9 ο ο) 3. - εά Δ Ν Ἁψ. 3 

νηθος, ἔνθα αἱ δύο ἐκεῖναι ἄχραι: σὺ γὰρ ἔοικας ἐχλε- 

λῆσθαι πάλαι τὴν ὁδόν. Ἀλλὰ τί δαχρύεις καὶ σχετλιά- 
ζεις; μὴ δέδιθι; οὐχέθ) ὅμοια τὰ ἐν τῷ βίῳ: τεθνᾶσιν 

ἐχεῖνοι πάντες οἳ Σκείρωνες καὶ Πιτυοκάμπται χαὶ 

ο. χαὶ να οὓς ἐδεδίεις τότε, νυνὶ ὃξ 

Σοφία καὶ Ἀχαδήμεια καὶ Στοὰ  Κατέχουσι πάντα χαὶ 

πανταγοῦ σε ζητοῦσι καὶ περὶ σοῦ διαλέγονται κεχηνό-- 
τες εἴ ποθεν ἐς αὐτοὺς χαταπτοῖο πάλιν. 

ο φως ρω 
ΔΙΚ. Σὺ γοῦν µοι, ὦ Ἑρμῆ, τἀληθὲς ἂν εἴποις 

/ ἃ - 
μόνος, ἅτε ξυνὼν αὐτοῖς τὰ πολλὰ καὶ ξυνδιατρίόων ἔν 

-- 
ίναι ἀποχλείσοντας, ἣν ἀφίκω-- 

/ λ λ ”ε ν / 

πάλαι γὰρ τὴν Ἀδικίαν 

ΧΙΥΠ. 815 ΑοοῦὈδατῦς. 56---6. 5»5ἵ 

ἀδείάεης αἆ Ῥεγεγας Ώεας, 5ογβτο ἀῑσας, εἰ Ἰαάϊσαπβρης αἴ- 
{εμάς 

:ΗΌΡΤΙΤΙΑ. Βπήξδς ἵπ {Θ/ΓάΠΙ2 πἲ εχασία αἲ Π]ς ἆς- 
ηπο Γαβίαπη ϱ γ]ία,, 5ἳ Γεττο ἀοηίάεπίοπα η]αςΕΠῆαπα που ρο- 
ετο» 

ΠΡ. Ῥομα 5Ρετατο [ᾳ5 οςί : οπηπῖπο οπΊπι ΊαΠι ΡεγΣιιᾶςθ- 

ταηί Π]ίς ρΙΠοςορΗῖ, αἱ Τη]ας[ῆία: {6 ργα[ογαπ, 5ΟΡΗΤΟ- 
ηὶςαὶ ργῶκετίῖπη Πας, απὶ φυπωπηῖς Ἱδίαπι Ἰαμάῖρας οχ{ωΠί 
εί Ῥοπογαπῃ ΠΙᾶΧΙΠΙΗΠΗ 6556 ορἰοπά1{. 

1097. Ὑα]άε ππναπι ΠΠ ἱρεί 4πθπι ἀῑεῖς 5εΓΠΊΟΠες 6 
ππε Πα ΓΙ ργο[ήστε, απϊ απάθεϊπιν ἴτῖς (γαδἵἒις ο οοπ]θσίας 
ἵη «άΓΟΡΓΕΠΗ, ἂε οἴοπία ΕΙΡΙΙ η[ε]ῖκ, 4πππή που παπα το- 
ἀῑδΙκεεί κοπ]αρίο : ἵπ ἰαπίππα 5αρεταραπί ἀσζμεαίοτες, 
εοπίταγια Ρηἠοξορ]ιαπίες 4ε Τη]α5{ἶ[ῖα. 

ϱ. 08. Ρετερῖπα αἆλιο γα]ςο Ἰδία {οπηροςίαίε οταί ρ]ῖ- 
Ἰοξορ]ῖα, ας ραποῖ ογαπί ρηῄοςορμαπίες : Ἱἴαηιε ΠΟΠ ΠΙΙΓΗΠι 
εταί Ἱῃ Αηγίαπι οἱ ἈΤοηίαπα ἵπεβπατα Ἰπάϊοῖα, Τί γοτο 
ππης τε 5απί, ἨΟἨ γἶάες αποί ρα]ία, οί Ῥασπ]ϊ, οἱ Ρο 
αΡίαπα Ρατία ρτο]ῖχα, εξ ἵπ εἰπίκίτα δες, εἰ Ργο {6 ΡΗΙΙοςο- 

Ραπίας οπΊηες : Ρ]επᾶ 5απί απιρι]αίῖοπες {αγπιαζἴπι οἱ Ρε 

Ρ]ιαίαησες 5ἳρὶ Ἱηνίορπη οσοατοπίίαπα, εἰ Πεππο εδ πῖπ 

υαίαἰς νά ει αἵαπηπας γε]. Μα]Ι οπίτη τε]είξ απσς αἆ 

εσπῃ ἀἴεπα Παῦπεγαπ{ ορίβοῖς, αἆ Ρεταπι ταθηίες αἱ ρα[απι, 

οογριςᾳπε αἆ 5οἶεπι ΑΕΙμίορυπα οΊογο Ἱπβοϊοπίες, είεπηρο- 

τα]ος ῬΙΗ]οδορ]ῖ ος οργάοπῖρας απί {αὐτῖς εἴτοππιεππε, {6 

{παπ](πε Ἰαπάαπίες υἱτιπίεπη.  Πασαε, απο οσὲ ἵῃ ΡΓΟΥΕΙ- 

Ρίο, [αοβίας αἰφαῖς ἵῃ παν]σῖο οπάεῃς Πσπιπι ΠΟΠ. οοΠ/{Τη- 

δαΐ, απαπα οου]ά5 άποσππ]απο τεςρίοῖεηπς ΠΟΠ Ιποῖᾶαί ἵπ 

ΡΗή]οσοραπῃ. 

7. 4105Τ. Ομἵπ. ΠΠΙ 1ρ5ί πιείαπα πη Πποπαπί, σαρίίος, 

απἴ οοπ{επά απ! Ἱπίαυ 5α,, ἱππιρτοῦί Ππ ἴῑ5 ἱρσίς απσο ἆς τηε αῑς- 

ραίαπί. Αἴαπί νετο εἴἶαπα Ρ]ετοδᾳπε ἹΠοταπα ἵπ ἀἱρυία[ῖο- 

πῖριας εαἱς απ]άεπη ππο α[ἴοσίατο, ἵπ τεῦας απἴθηι αεγοπαῖς 

τε] ἵπ ἆοππσΠα πα Π1 ΠΟΠ αἀπι[ίογα, 5εᾷ 5ίπο ἀπδίο οχο]αςα- 

ΤΟ5, 5ἳ (παπάο αἆ [οτες ΠΙογαπα γοπῖαπα :. ἀπά πι οηἴτη Τη- 

Πας ίαπα ΠοβρίΠο αἲ Π]ῖς τουρρίαπι. 

30Ρ. ΝοΠ οππος, ΠΙία, ργανῖ 5αηί : 5αιῖς γοτο [πθηξ, 

5ἱ να] ἵπ Ραποος αἰᾳποί Ώοπος. ποῖᾶας. Ὑεταπι αβίίε Ίαη1, 

αἱ γα] ρααο.ς Ἠοᾶῖε εα 5.» Ιαάϊσσηίαγ. 

δ. ΜΕΒΟ. ΑΡεαπιας, φαδήβα, τεεία Βυπίππα γειςης, 

Ρου]ππα 5 Ἠγπιείίο αἲ ςἰπϊκίτα Ῥατπε[ιῖς, αὈῖ ἆπο Π]α 

οαουπηῖπα : γΙάενῖς επίπι ἀπάππα οῬ]ία οςςο τω. 5εᾷ απ]ᾶ 

Ἰαογϊπιατίς οἱ Ἰαπιεηίατῖς» Πο]ῖ ππείπογας ΠΟΠ. ΊάΠ1 5ἰπα]]ῖς εδ 

5ιβου]ῖ οοπάΠῖο : πιογίαῖ 5απί ΤΗ Φοΐτοπες, εἰ Ῥϊγοσαιι- 

Ρίο, εί Βισίίάες, εἰ Ῥμαϊατίάες, απος5 ἴαπι ππείαοβας; 

1α01 γετο Φαρίεπίία, εί Αοαάειπία, εἰ Ῥογέϊεις ἴοπεηί οπηπῖα 

εί απάἶαπε ἴε απωτιπί, εἰ 4ο ἴα ἀἱςραίαπί , ἱπ]απίος. »ἲ- 

ουπάϱ αἲ Π]ος τηδας ἀεγο]ες. 

409Τ, Τα επ πνετο, Μετουτί, 5ο]5 ΥογΙΠα ΠΠΙ ἀῑνε- 

115, απ]ρρε αυἵ Ποππεπίες εαπα 1ίς 5ἶς αἴηπο γοτςεΓίς ἴω 



19 ο 

τε Ἰυμνασίοις καὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ --- καὶ Αγοραῖος γὰρ 

εἶ καὶ ἐν ταῖς ἐκκλησίαις κηρύττεις, --- ὅποῖοι γεγένην- 

ται καὶ εἰ δυνατή µοι παρ) αὐτοῖς ἡ μονή. 

ΡΜ. Νὴ Δύ, ἀδικοίην Ύὰρ ἂν πρὸς ἆ 

οὖσαν μὴ λέων οὐχ. ὀλέγα γὰρ πρὸς τῆς φιλοσοφίας 

ὠφέληνται οἳ πολλοὶ αὐτῶν" καὶ γὰρ εἰ μηδὲν ἄλλο, 

αἰδοῖ γοῦν τοῦ σχήματος µε τριώτερα διαµαρτάνουσι. 

Πλὸν ἀλλὰ καὶ μοχθηροῖς τισιν ἐντεύξη αὐτῶν --- 70) 

γὰρ, οἶμαι, τἀληθῇ λέγειν ---ἐνίοις δὲ ἡμισόφοις καὶ 

ἡμιφαύλοις: ἔτι γὰρ αὐτοὺς μετέβαπτεν ῃ φιλοσοφία 

παραλαβοῦσα. Ὁπόσοι μὲν οὖν ἐς κόρον ἔπιον τῆς 

βαφῆς 5 Ἰβηστοὶ ἀχριθῶς ἆ ἄπετελε έσθησαν ας ἑτέρων 

χρω. άτων, καὶ πρός γε τὴν σὴν ὑποδοχ. ἣν οὗτοι ἔτοι-- 

μότα τοι" ὅσοι δὲ ὑπὸ τοῦ πάλαι ῥύπου μῇ ες βάθος πα- 

ρεδέξαντο ὁπόσον δευσοποιὸν τοῦ φαρμάκου, τῶν μὲν 

ἄλλων ἀμείνους, απελεῖς δὲ ὅμως καὶ μιξόλευκοι χαὶ 

χατεστιγµένοι καὶ παρδαλωτοὶ τὴν χρόαν. Εϊσὶ δ' 

οἳ καὶ µόνον ψαύσαντες ἔχτοσθεν τοῦ λέθητος ἄκρῳ 

τῷ δακτύλῳ καὶ ἐπιχρισάμενοι τῆς ἀσθόλου ἵκανῶς 

Σοὶ μέντοι ὃΏλον ὅτι 

ἀδελφήν σε 

οἴονται καὶ οὗ τοι µεταθεβάφθαι. 
κος τῶν ἀρίστων. ᾗ διατριθὴ ἔσται. 

. Ἁλλὰ μετ ταξὺ ο. ήδη πλησιάξοµεν τῇ Ἀτ- 

ο ὥστε τὸ μὲν Σούνιον ἐν δεξιδ καταλίπωμεν, 

ἐς δὲ τὴν ἀκρόπολιν Απονεύσωμεν ἤδη. Καὶ ἐπείπερ 

καταθεθήκαμεν, αὐτὴ μὲν ἐνταῦθά που ἐπὶ τοῦ αν 

κάθησο ἐς τὴν πύχνα ὁρῶσα καὶ πο αυσα ἐστ᾽ ἂν 

κηρός ξω τὰ παρὰ τοῦ Διὸς, ἐγὼ δ ἐς τὴν ἀχρόπολιν 

ἀναθὰς ῥᾷον οὕτως ἅπαντας ἐκ τοῦ ἐπηχκόου προσχα- 

λέσομαι. 

ΔΙΚ.. Μὴ πρότερον ἀπέλθηῃς, ῶ Ἑρμῆ, πρὶν 

ὅστις οὗτος ὁ προσιών ἐστιν, ὃ κερασφόρος, 

σύριγγα, ὃ λάσιος ἐκ τοῖν σχελοϊν. 

ΕΡΝ. Τί φής; άγνοε εἴς τὸν Πάνα, τῶν Διονύσου 

θε εραπόντων τ τὸν βακ ωκώτατον: Οὗτος ὧχει μὲν τὸ πρό- 

σθεν ἀνὰ τὸ Παρθξνιον, ὑπὸ δὲ τὸν Αότιδος ἐπίπλουν 

χαὶ τὴν Μαραθώναδε τῶν βαρθάρων ἀπόθασιν Ίκεν 

ἄκλητος τοῖς Ἀθηναίοις ξμμαχος» χαὶ τὸ ἀπ᾿ ἐκείνου 

τὸ ὑπὸτῇ ἀχροπόλει σπήλαιον τοῦτο ἀπολαθόμενος οἰχεῖ 

μικρὸν ὑπὲρ τοῦ Πελασγικοῦ ἐς τὸ µετοίχιον ξυντελῶν, 

χαὶ νῦν ὡς τὸ εἰχὸς ἰδὼν ἡμᾶς ἐκ γειτόνων προσέρχε- 

ται δεξιωσόµενος. 

10. ΠΑΝ. Χαίρετε, ὦ ὦ Ἑρμῆ καὶ Δίκη. 

ΔΙΚ. Καὶ σύ γε, ὦ Πὰν μουσικώτατε καὶ πηδη- 

τικώτατε σατύρων ἁπάντων, Ἀθήνησι δὲ καὶ πολεµι- 

[ λ 
ὁ την 

χώτατε. 
Φ γ 

ΠΑΝ. Τίς δαὶ ὑμᾶς, ὦ Ἑρμῆ, χρεία δεῦρ᾽ ἠγαγεν; 

ΤΡΜ. Αὕτη σοι διηΓήσεται τὰ πάντα: ἐγὼ ὃ) εἰμι 

πὶ τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὸ κήρυγμα. 

ΑΙΚ. ο Ζεὺς, ὦ ῶ Πὰν, κατέπεμψέ | με Αποκληρώ- 

σουσαν τὰς δίκας. Σοὶ δὲ πῶς τὰ ἐν Ἀθήναις ἔχει; 

ΠΑΝ. Τὸ μὲν ὅλον οὗ κατ᾽ ἀξίαν τιμῶσί µε, ἀλλὰ 

πολὺ κατ ταδεέστερον. τῆς ἐλπίδος, χαὶ ταῦτα τηλικοῦτον 

ἄπωσάμενος κυδοιμὸν τὸν ἐκ τῶν βαρθάρων. "Όμως 

δὲ δὶς ἢ τρὶς τοῦ ἔτους ἀνιόντες ἐπιλεξάμενοι τράγον ! 

3 
επ 

ΧΤΙΥΠ. ΔΙΣ κΑΤΗΓΟΡΟΥΝΜΕΝΟΣ. 9, 10. 4; 0ο -- 8ο» 

Σγπιηαςῆς εί ἵη [00ο (η8πα Γουθηςίς ο5 εἰ ἵηπ οοποϊοπῖρης 

ῥηορύοπΊα [αοίς), απα]ες {ασ 5πΠί, εἰ απ Πογὶ Ροβίΐ τί 

αριιά Ί]ος οσο ΠΙΑΠΘΑΠΙ. 

ΜΕΒΟ. Ραπθ ροΐοςί : Ππ]αδίας οηἵπῃ αἶπα, 5ἳ ή, 5δογογ], 

ΠΟΠ. ἀἱσαπα τ Πον. Ῥαῦνπα οηῖπι ο ΡΠΙΙοξορΗία. (ποίημα 

γα]σας ἸΠογαιη οορῖ. Είαηίπι, 5ἱ πμ απά, πογογοπίῖα 

εονίαο Παβία5 ππούσγαίἵας αΠσπαπίο Ῥθυραπί. Ὑδγαπα θηῖ μι 

νογο εἰῖαπι ἵπ ΡΙάΥΟ5 Π]ογια. αποδάαπα Ἰπο]άες (παπα γθ- 

ταπα, Ραίο, ἀἰοσπάυπα ε5{)Σ 1 αποδάαπῃ γθγο 5εηϊςαρ]επίος, 

ε{5ΕΠΙΙΡΡΙΥΟΣ: ΘΠΙαΠΙΠΙΙΠΙ οπΙπ] Π]ος 5α5εορίος πογο εοἶογο 

πβο]εβαί ρΙ]οδορμία. Οποίαποί Ιπιίαν αἲ ςαατταίεπα ΐηε 

ταπί 1]τας ΕΠποίανα, Ῥ]απο Ῥοπί [αοίῇ 5υπ{, εοἶογε πη]]ο αᾱ- 

πηϊχίο α[ῖο : αἴᾳπε αἲ {6 γοοιρίοπάαπῃ Π5αΠί ρα γα δια, Οπῖ 

χετο Ργ απίϊηαἰς 5ογαἴθα5 πο 5αἲῖς Ῥγο[απάε τεζορογυπ! 

τῖτα Ἠ]απα πιοζϊσαπηεηίϊ ροπείταρίθπα, Π πιεῄογες απ]άεπι 

το]ααἶς, Ἱππρογ[οςίἵ {απιεῃ, εἰ οχ αἱθο νανῃ, οἱ ρηποῖῖς ραν- 

ἀααπη Ἰηδίαν πιασπ]οςῖ.. δυπί γοτο ααἲ, αβί εχίνα 5ο]ήπῃ- 

πιοζο 5ΙΠΠΙΟ. ἀῑδίίο αοπΙΠΙ οοπίσοτα, Πασίπο Ἱπυποία, 

φαΐϊ5 1ρ5ἱ «ποσο πηπίαδςο οΙούθη 5ἱΡί νἰάδη ας. Αρεγίιηι 

γονο, Γαίπναπα ΗΡΙ οοηΣεἰάἴπεπα ο556 ΟΠΠ ορηῖς. 

9. 564 ἆππι Ἰοψαίπας, Ίαπι αρρτορίπ(παπας Απο, 

Τίασιο το]σίο α ἀαχίτῖς Βαπῖο αἆ αΓοθΠΙ Ίαπ. ἀο[οσίαπηας : 

οἱ απαπάοαιἱάθιη πιοάο. ἀοδοθπάίπαας, ἵρσα απἶάεπα Ίο Τη 

οο]]ε οοη5]άεαςδ 6ΟΠΟΙΟΠΕΠΙ ΡτοδρίσἴεΗ5, εχδροσίαΠδηπο ἆππι 

πιαπᾶαία α ἆογ6 οὐϊκετο : 650 γετο 60Π50εΠδα ἄγζς 5ο [Α- 

οἵαξ οΠΊΠ65 ἆ6 Ίοεο αἲ οχαπάἰεπάσπα αρίο αἄνοσαγετο, 

105Τ. Νο ρνῖας αμΐτο, Μενουτί, (ὐαπα ἀῑχειϊς φπῖς 5ἷέ 

Ί]ο αἆ πος νίαπα α[Γοσίαης, οονη{α5, 6 Πδία]α, Μγ5η11ς. 

οαῖρις. 

ΜΕΠΟ. φιῖά αἱ» Ῥαπα ἴδποιας, παπι Ῥασομῖ [απα]ο- 

τάΠὰ ππαχῖπιο Ῥασοοαα 5 Η]ο οἰίπι απϊάσπα αἲ Ῥανεπίατα 

Παβήαβας, 518 αρριΙδαπη γοτο Ρα 45 οἱ εδορηδίοπεΠα Όαυ- 

ῬαγοΓΠα ἵπ Ματαίμοπα ΠΟΠ τοσαίας απλο γοπῖ ΑΠΠΕΠΙΕΠ- 

εἶρις, οἱ αἲ 6ο ἴπάο {6ΙΠΡΟΤΕ ἰδίαιη 50. αἲσθ 5ΡΕΙΗΠΕΔΠΗ πᾶ- 

ας, δὶ Παρίίαί, ρνορο. Ῥε]αδαίοππι, σβηδδίπταμο. ΙΠίος 

Ἱππ]]ήπος, οἱ παπο, αἱ ργοβαδί]ε ο5ί, οχ ῥγορίηαο πο5 γῖςος 

φαπ{αίαπα αοζοα1[. 

10. ΡΑΝ. βα]νοίθ, Μενοιτί οί Φα5Ηΐἷα. 

15Τ. Τα 4ποφπο 5α1γε, Ῥαπ εαπομάί ε{ 5α]ίαμά! Ιπίοτ 

φαίγτος οιωπο5 ρομἱ(ἱςσίππο, Αἰποπίς γειο εἰίαιῃ Ῥηρπαοῖ»- 

5ἰπῃθ! 

ΡΑΝ. Οποὔπαμα Υο5, Μενου, ποβοβῖαπα Ώπο ἀθάηχίι 

ΜΕΠΟ. Πωοσ ΕΡῖ παινταβῖί οππῖα : Ρο αἆ αἴζεπῃ 60 εἰ 

ῬιαοοοπΙΠη. 

ΠΤΦΤ. Ὠοπηϊδίί πα, Ῥαμ., αἆ 5ογεπάα ᾖαάϊοία Φηρίίες, 

ΤΙΡΙ νογο αποπιοάο Αἰλεηῖς υἰν αν 

ΡΑΝ. Τη ΙΠΙΝΘΙΡΙΠΙ ΠΟΠ Ῥγο ἀἰση[ίαίο πια σο]αηί, 9εὰ 

πηι]ίο 4παΠα 5Ρογαγοταπα {οπαῖας, Ἰάᾳ16 απα. (απίπι Το” 

Ῥγοδσονίηι (ππηα]έσπα οχ Ῥαρανής.  Τάπιθ Ρὶς απί 16Ι 4ΠΠΟ 

ἁπορπᾶθηίο», ἀε]εσίαπα σαΡΓΙΙΠ. ΠΟΠ. ομδίνα {πα ΠΠ φαοιῖ- 



(11, 805 -- 800) 
αρα κά ; ΜΕΡΗ 

ἔναρχιν θύουσί μοι πολλῆς τῆς χινάθρας ἄποζοντα, ε 
ος ΄ / μς / αλ 3 / 

εὐωχοῦνται τὰ Χρέα, ποιησάµενοί µε τῆς εὖφ ο ης 
, ο μμ μας. ν 

µαρτυρα χαι Ψιλῷ τιμήσαντες τῷ κροτῳ ἀλλ) εχει 

τινά µοι Ψυγαγωγίαν ὃ γέλως αὐτῶν καὶ ἡ παιδια. 

{. ΔΙΚ. Τὰ δ) ἄλλα, ὦ Πὰν, ἀμείνους πρὸς ἄρε- 

τὴν ἐγένοντο ὑπὸ τῶν φιλοσόφων; 

μα ας λέγεις τοὺς φιλοσόφους: ἀρ᾽ ἐχείνους 

πολλοὺς. τοὺς τὸ γένειον 

τοὺς ο. 

κ. Καὶ μάλα. 
ϱ αι 

ΠΑΝ. Οὐκ οἷἶδα ὅλως ὅ 
--- Ν΄ Δ 3 Αλ λ Ν ΑΝ 

ετὸν σοφίαν αὐτῶν" ὄρειος γὰρ ἐγὼ χαὶ τὰ κομψὰ 
. Π 

σ 
τι καὶ λέγουσιν οὐδὲ 

ῥημάτια καὶ ἀστικὰ οὗ µεμάθηκα, ὦ Δίκη: 

πόθεν γὰρ ἐν Ἀρκαδίᾳ σοφιστὴῆς 3 Φιλόσοφος: μεχοι 

τοῦ πλαγίου αὐλοῦ χαὶ τῆς σύριγ γος εγὼ σοφὸς, 

ἄλλα αἰπόλος χαὶ Ὑορευτὴς χαὶ πολεμιστὴς, ἂν δέ, 

1 λὴν ἀλλὰ ἀκούω Ίε αὐτῶν αεὶι χεκραγότων χαὶ ἀρε- 

τήν τινα καὶ Ἰδέας καὶ φύσιν καὶ ἀσώματα διεξιόντων, 

α ἐμοὶ καὶ ξένα ὀγόματα. Καὶ τὰ πρῶτα μὲν 

εἰρηνικῶς ἐνάρχονται τῶν πρὸς ἀλλήλους λόγων, 

νε δὲ τῆς ξυνουσίας ἔπιτε ν εν 

Τρι πρὸς τὸ ὅρθιον, ὥστε ὑπερδιατεινομένων καὶ ἅμα 
λέγειν ἐθελόντων τό τε πρόσωπον ἐρυθριᾶ καὶ ὅ τράχη- 
λος οἴθει καὶ αἳ ολέ6 έθες ἐξανίστανται ὥσπερ τῶν αὐλη- 

στενὸν τὸν αὐλὸν ἐμπνεῖν βιάζωνται. 

ς Υοῦν τοὺς λόγους καὶ τὸ ἐξ ἀρχῆς ἐπι- 

ακοπούμενον ξυγχέαντες ἀπέργονται λοιδ δορησάµενοι 

ἄγ “ώωστ 

/ λ / / 
νουσι το φθέγμα μετ 

τῶν. ὁπόταν ἐς 

Ἀιαταράξαυτες ἐξ 

αλλήλοις οἳ πολλοι τὸν ἱδρῶτα ἐκ τοῦ μετώπου ἀγκύλῳ 

τῷ δακτύλῳ ἀποξυόμενοι, καὶ οὗτος κρατεῖν ἔδοξεν ὃς 

αν μεγαλοφωνότερος αὐτῶν τ χαὶ θρασύτερος χαὶ δικ- 

ναμβιων ἀπέλθη ἵ ὕστερος. Πλην ἀλλ’ ὅ γε λεὼς ὁ 

τεβήπασιν αὐτοὺς, καὶ μάλιστα ὁπόσους µ' μ.ηδὲν 

τῶν ο ἀσχολεῖ, καὶ παρεστᾶσι πρὸς τὸ 
θράσος καὶ τὴν βοὴν κεκηλημένοι. 

πολὺ 

3 λ ὰ κ 
Ἐμοὶ μὲν οὖν 

ον χ.ο”. 9 λ ῃ νε άμα αἰν ειαΣ 
αλαζόνες τινὲς ἐδόχουν ἀπὸ τούτων καὶ ἠνιώμην ἐπὶ τῇ 
εα δωας 

τοῦ πώγωνος ὁμοιότητι. Εἰ δὲ καὶ δημωφελές τι Σνῆν 

τῃ βοῇ αὐτῶν καί τι ἀγαθὸν ἐ ἐκ τῶν ῥημάτων ἐκείνων 
3 - εἴ 
ἀνεφύετο αὐτοῖς» οὐκ ἂν εἰπεῖν ἔχοιμι. Πλὴν ἀλλ᾽ εἴ 

γε δεῖ μηδὲ ν ὑποστειλάμενον τἀληθὲς δυηγήσασθαι τε 

οἰχῶ γὰρ ἐπὶ σκοπΏς, ὡς δρᾶς ---- πολλοὺς αὐτῶν ἤδη 

πολλάκις ἐθεασάμην περὶ δείλην ὀψίαν .... 

ΔΙ. Ἐπίσχες, ὦ Παν. Οὐχ ὅ ἙρμΏς σοι πΐ5 ξ ' 
κηρύττειν ἔδοξευ; 

ΠΑΝ. Παάνυ μὲν οὖν. 

ΕΡΜ. Ἀκούετελεὼ, ἀγορὰν δικῶν αγαθῃ τύχη χα- 

ταστησώµεθα τήμερον Ἐλαφηβολιῶνος ἑθδόμη ἵ ἵστα-- 
μένου. Ὁπόσοι γραφὰς ἀπήνε πω ἥχειν ἐς Ἄρειον 

πάγον, ἔνθα ἡ Δίκη Ἀποχληρώσει τὰ δικαστήρια χαὶ 
αὐτὴ παρέσται τοῖς δικάζουσιν, οἳ δικασταὶ ἐξ ἁπάντων 
Ἀβηναίων, ὃ μισθὺς τριώδολον ἑκάστης δίκης, ἀριθμὸς 
τῶν δικαστῶν κατὰ λόγον τοῦ ἐγκλήματος.. Ὁπόσοι -- 
δε ἀποθέμενοι γραφὴν, πρὶν ἐσελθεῖν, ἀπέθανον, καὶ 
τούτους ὅ Αἰαχὸς ἀναπεμψάτω. Ἡν δέτις ἄδικα ὃς-- 

ΧΙ ΥΠ. 815 λάοΒΡΑΤΟΣ. πι 15. 628 

Ποαπί, ἠγουῖςΣίπηα οἱθηίθηα 5 ἔππα σατηος ορ]αΠίαή, [οίθπι 

11 αἀνοσαηίος Ἰἶσο, οἱ (οπαῖ οποναπίος Ρ]αησα : γε- 
ταπιίαπηον α οί απαπ ανα η Ηῖ οΏ]θσ{α{ἴομοπη εἶςιις ΠΠΟΤΙΠΙ 
αἱ 19615. 

11. 4115Έ. ΟεἰογΙΠΙ Ὑδτνο, ῬαἨ, 4η πιο]ῖοιας αἆ υἱτίι- 

161 [αοἳ 5υπί α ῬηΠοδορηῖς 2 

ῬΑΝ. Οπ05πάπη ΠΙΗ πανγᾶς ΡΗο5ορ]ιος» πα η]ᾷ ἴ]ος 

ἀολίςεο γη], οομ[ον{ο5. 1ος πιομ{ο ἴοπιις πη]ιί φἱηη]]ας,, 

Ἰοᾳπαςες. Ἠ]ος 

40515Έ. απο. 

ῬΑΝ. Ρ]απίκείπιο Πεσείο ιά. 50ῖ ναί, 1ος 5αρίοη απ 

Π]ογαπη ΙπίοΙ]σο : πποπ[ῖοσ]α οπίπΙ οσο, οἱ οοιηίπ]α. ἰδία 

ἀῑσία αἴαπο πράμα πον. ἀάἷοΙ, Φαδίία : απάς οΠΙΠΙ πι 

Αγσαθῖα φορμ]δία απί Ρ]οδορ]ας 2 αἲ ορίπαπα αγιπαῖ- 

ΠΕΠ δημο οἱ Πδίπ]απι οσο ςαρίθης: σσ{ΕΓΙΠΙ οΚΡΓΑΓΙΠΙ 

Ραδίου, εἰ α[ίαίου, αἱ, δἳ ορας δῖί, µασηαίον. Ὑθγηι αιι- 

419 {απ16η. Ἠ]ο5 5επιρος οἸαμιαπίες, οἱ νἰγπίθηι απαπάαϊα, 

εί 5ροσΐες, οἳ παπα, οἱ οχρθνίῖα οονρονῖς Ρνοίογοηίος”, 

ἱρηογαδί]α πμ οί ρεγερν]α ποπα]πᾶ.. Ας ρηῖηιο (πάθη ραεἳ- 

{1ο οἑοἱρίαπί 51ος ΤΠίου 56 5ΟΓΠΙΟΠΟΣ; ῥτουσᾷοηίο γογο αῑς- 

Ῥη[αίίοπα, αἲ ου μήπΠα πδααθ, ΙΠΟάΗ γουθΠα ποπ! : 

ἆ4οο αἱ ἃ ηΙπιῖα οοΠ{σΠΙΙΟΠΕ αἴᾳιο ςἰπ]. ἀἰσσπαϊ 5ἰπαϊο 

εί γι] γαρεσσαί, οἱ Ἱπίαπιοςοαί οουνῖκ, οἱ νοµα 5ιι- 

δαπί παρῖς απαπα ΠρίοίπΙΠα, απαπᾶο ἵπ. αησαδία Ἱπβπαπαα 

ΠΡία γἷπι 5ἱῖ αἀμίροηῖ. Ῥογανραῖς ἰσίέαν η νἰσσιη Φ6ΥΠΙΟ- 

πῖρις, 6ἱ εοηΠΙςο (πας Ποπῖς. κίαία αὐθιηί ρ]ογίαπο σοηγΊ- 

οαπίες 5)δί Ἰηνίσθηι, 5ιάοτοπι ἆς Ποπίς ἀῑσίίο Ἱπουνναίο 

ἀθίεισοηίες : οἱ Πιο ν]οῖςκο γἱάσίαι, ααἲ γοσα]ῖοι εί αιιάα- 

οογαια οἱ ἀἰκοράσηίἴριις αἲἲί αἰηας.  Τπίθίπα γα]σης Ί]]ος 

5αρεί, ππαχίπιε 5ἱ απος ΙΙ] πιασίς ποζθςκαΓΠη οεοαρα[ος 

ἴομοι, αἴαπα αξίαί απἀασῖα Π]ογάπη αἰαις. οἰαπογίθης ἆ6- 

Πχ! ας ἀελαϊ. ΜΙΝΙ γογο ῖς ἸπαΙσΙῖς ναηῖ Ιοπιίπος ο.ςο 
νιάεραπίας, ὤστοπιο Γεγοβαπη. Π]αμα Ῥαγηας αΙπηΠΚ(Ποπι. 

Όταπα απ{επα ασῖᾶ ρυβ]ίσς {Πε Ἰη5ίΐ ἵπ. ἴ]ο 6ογΙΠ1 οἶα- 

πηογε, οἱ ροπῖ απἷᾷ εκ νουῖς Ιδιῖς εχογίαία. 1ρδῖα, ΠΟΠ. 

εαπἰάσπη ἀῑκοιίπα,  Ὑογυπα 5 αὔδαιο ἀἱβςίπηπ]α[ῖοπο ΤΠ 

ἵρδαπῃ ἀῑσσγο [α5 οδί (αθΙ{ο οπίπα Πἶς, π{ γίάος., ἵῃ 5ρεσι]8), 

πηπ]ίος Π]ογή προ Ίαπα γΙά1, 56Γ0 γθδροτε .... 

». 40595Τ. Ενδρεσία, Ῥαηπ. 

πανί ΗΡΙ νίδας ο.ί2 

ΡΑΝ. Ἀεπιρο. 

ΜΕΠΟ. ΔησΙίο, Ῥοριο. 

Ἰὶκ Παδίαπ](πο δέ, αβαπηας Ἰιοβία, Εἰαρμεβο]οηϊς Ἰποιηεῖς 

5ορίίπιο. 

ΝοΠΠο Μετουγίας ορηοῖο- 

Ἐονυπα. Ππάϊσοίογαπα, απο. {6- 

Οπἱσμππαπο 6ααςας ἀοιπ]ογαπί, γοπίαπέ ἵπ Α1θο- 

Ρᾶδυπη : 1Ρί ας ία φογΠοίατ ἀῑσας εἰ ἴρδα αἀενῖί Ππάἱσκηϊ] - 

Ῥα5. Φπάίσςς οκ οΠΠῖΡς ΑΠιοηϊθηςίρι5 : ππεγζθς πίας- 

ου] ήδάπα σα αδα) (πἱοῦοίαα : πιηθγας {πάίσιΠα Ῥτο Ρογίοπε 

οπηῖς. Οἱοππ(ς γεγο ἀαἱο Πρε]]ο απίθ, α παπα η ᾗα- 

ἀἰσῖαπηα γοπ/γουί, πιο (οἱ 5υ34, 605 ἆποΠπο τεπη](Ε{ο Ταθις. 



στοά 

Β 
δικάσθαι οἴηται, ἐφέσιμον ἀγωνιεῖται τὴν δίκην : ἡ δὲ | 

ἔφεσις ἐπὶ τὸν Δία. ὧν 
ΠΑΝ. ΡΒαβαὶ τοῦ θορύθου, ἠλίκον, ὦ Δίκη, ἄνε- 

βόησαν: ὡς δὲ καὶ σπου»δῇ ξυνθέουσυν ἕλκοντες ἆλ- 

λήλους πρὸς τὸ ἄναντες εὐθὺ τοῦ Ἀρείου πάγου. Καὶ 

ὃ Ἑρμῆς δὲ ἤδη πάρεστιν. Ὥστε ὑμεῖς μὲν ̓ ἀμϕὶ 

τὰς δίκας ἔχετε καὶ ἀποχληροῦτε καὶ διακρίνετε ὅ ὥσπερ 

ὑμῖννόμος, ἐγὼ δὲ ἐπὶ τὸ ) σπήλαιον ἀπελθὼν συρίξ ομαί 

τι µέλος τῶν ἐρωτικῶν, ἆ ᾧ τὸν Ἠγὼ εἴωθα ἔπικερτο- 
μεῖν" ἀκροάσεων δὲ καὶ λόγων τῶν δικανικῶν ἅλις ἔ ἔχει 

μοι ὅσημέραι τῶν ἐν Ἀρείῳ πάγῳ δικαζοµένων ἀκού- 

οντι. 
19. ΕΡΜ. Ἄγε, ὦ Δίκη, προσκαλῶμεν. 

ΔΙ. Εὖ λέγει, Ἀθρόοι γοῦν, ὡς ὁρᾶς, ξυνθέουσι 

θορυθοῦντες ὥσπερ οἳ σφΏχες περιθομθοῦντες τὴν 

ἄχραν. Ἡ 

ΑΘΗΝΑΙΟΣ. Ἐἴληφά σε, ὢ κατάρατε. 

ΑΛΛΟΣ. Συχοφαντεῖς. 

ΑΛΛ. Δώσεις ποτὲ ἤδη τὴν δίκην. 

ΑΛΛ. Ἐξελέγξω σε δεινὰ εἰργασμένον. 

ΑΛΛ. ᾿Εμοὶ πρώτῳ ἀποχλήρωσον. 

ΑΛΛ. που, μιαρὲ, πβὸς τὸ δικαστήριον. 
ΛΛΛ. Μὴ ἄγχε με. 

ΔΙ. Οἶἴσθα ὃ δράσοµεν, ῶ Ἑρμῆ,, τὰς μὲν ἄλλας 

δίκας ἐς τὴν αὗριον ὑπερθαλώμεθα, τήµερον δὲ κλη- 

ὤμεν τὰς τοιαύτας, ὁπόσαι τέχναις ἢ βίοις ἢ ἐπιστή-- 

µαις πρὸς ἄνδρας εἰσὶν ἐπηγγελμέναι. ἸΚαΐ µοι ταύ- 

τας ἀνάδος τῶν γραφῶν. 

ΕΡΜ. Μέθη κατὰ τῆς Ἀχκαδημείας ὑπὲρ Πολέμω- 

νος ἀνδραποδισμοῦ. 

ΑΙΚ. Ἑπτὰ Χλήρωσον. 

ἘΡΝΜ. Ἡ Στοὰ κατὰ τῆς Ἡδονῆς ἀδικίας, ὅτι τὸν 

ἐραστὴν αὐτῆς Διονύσιον ἀπεθουχόλησε. 

ΔΙΚ. Πέντε ἵκανοί. 

ΈΡΝΜ. Περὶ Ἀριστίππου Ἔρυφὴ πρὸς Ἀρετήν. 

ΑΙΚ. Πέντε χαὶ τούτοις δικασάτωσαν. 

ΤΡΜ. Ἀργυραμοιθικὴ δρασμοῦ Διογένει. 

ΔΙΚ. Τρεις ἀποκλήρου μόνους. 

ΈΡΛ. Γραφικὴ κατὰ Πύρρωνοςλειποταξίου. 

ΔΙ. ννέα κρινάτωσαν. 

11. ΕΡΜ. Ῥούλει καὶ ταύτας Ἀποκληρῶμεν, ῶ 

τας τὲς δύο, τὰς πρῴην ἀπενηνεγμένας κατὰ τοῦ 

Ὁ 

ἐς ἵ ο δεδικάσονται. 

ΕΡΜ. Καὶ μὴν ὅμοιαί γε καὶ αὐταὶ καὶ τὸ ἔγκλημα, 
εἰ καὶ μὴ παλαιὸν, ἀλλὰ ς παραπλήσιον τοῖς προαποχε- 

Ἀληρωμένοις: ὥστε ἐν τούτοις δικασθῆναι ἄξιον. 

ΔΙΝ. Ἔοικας, ῶ Ἑρμη, χαριζομένῳ τὴν ὃ δέησιν" 

ἀποχληρῶμεν δὲ ὅμως, εἰ δοχεῖ, πλὴν ἀλλὰ ταύτας 
µόνας": Ἱκαναὶ γὰρ αἵ ἀποχεκληρωμέναι. Δὸς τὰς 
γραφας. 

ΕΡΜ. “Ῥητορικὴ κακώσεως τῷ Σύρῳ' Διάλογος τῷ 
2 ο ϱ 

αὐτῷ ὕθρεως. 

ΧΤΙΥΠ. ΔΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ. 189. 14. (1, 506 --Β08) 

5ἱ αιῖς Ἰη]ηςία ἵη 5ιια οὔ δα {πάἱζΓΠΗ οςε ΡΗ{οί, ῥτονοςλ- 

Πσως εεγίαβ]έ : εί απίεπη αἲ 1ΟΥεΠΙ ρτογοςα{ῖο, 

ΡΑΝ. ΥαἨ (πηπα]ία51. απαπίος [ο] απί, Φας ία .᾿ 61Π10- 

ΤΟΒ1 4ΠάΠ1 5ἰπάϊο5θ Υειο οοποιγιηί, {ταμοπίες αἲῆ αῑος 

αγάΠΟ. ἄ8δοθηδ ἵπ οοἱ]επι ΜαγΗΠη ! παπι απ{θΠι αὖοςί οἰῖαπι 

Μεπουίας. Ἠαππε Ὑος απίάεπ οοοραπηῖπος ἵη Ἰαά]οῆς, 

αἱ 5ογΗπηϊπος, 6ἱ Ιπάϊσαίοία, αἱ γοῬῖς Ἰοσίπιαπι οςί τ6σ0 

ΥεΓο πβί ἀδεθςοτο ἵπ 5Ρο]ππσαπα, Π5ία]α 6ππαΠΑ οαΠ{ΠΠ6ΏΔΗΙ 

αυαπάαπα απια(οΓίαπῃ, απα οανΠ]ατῖ 5οἱεο ἘσΠΟΠΕΠ; αιιάῖ- 

Ποπιπι Ύθγο εί Παάἱοίααπα ογαΓἴοππη φαΐἷας πηῖ ον, απί 

σαο[άϊθ ἵπ Αγεορᾶσο ἨΗσαπίας αιιάἶαπῃ. 

19. ΜΕΒΟ. Ασα, φαδία, αἀνοσθπιῃς. 

40857. Βεηο ΠΊ0Π65. Ὠοηδί οηἵπα, αἱ γίάες, οὐ πα Γη ία 

αοοεᾶηΐ, γεδραγαπη(ε Ἱηδίατ Ῥοπαβαπῃ οἶτοα ατζθια Γ[αοἴπηί. 

ΑΤΗΕΝΙΕΝΡΙΡ. Τεπρο {6, 5ορ]αςίθ. 

ΑΙΗΤΟΡ. ΟαΙΗπΙΠίαίος 65. 

ΑΠΟ. Ῥαῦίς απάσπα αἰᾳπαπάο Ῥώπας. 

ΑΙΙΟ5. Οοπγίπσαια {6 [οοίσδε Ιιογηρί]ία. 

ΑΙΤΟΡ. ΜΠ ρηας 5ογ[1τθ. 

ΑΙΙΌΡ. Βεποτο ἵη ᾖ15, ἵππρινο. 

ΑΙΤΙΠΙ5. ΝοΙΙ πηιῖ οσα ορίοἵαπετοα. 

405Τ. Βοϊπ απἱά ασαππας, Μετ» οαδας αἰίας ἀἱῃο- 

ταΠη15 ἵπ ογαδΗπΠη : Ἰοβίο νο 5ογίαπηαΓ Πας, αὐσ αἲ 

αγείθας5 να] γΙίῶ σεπειίρις νε] 5οἴεη[ΐς οοπίγα ντος ἀείαία: 

5υη{.. Ἐ{ οθάο Ἠη]α5 πα σεποιῖ5 Ηρε]]ο5. 

ΜΕΒΟ. Εὐτίεία» οοηίγα Αεαάεπαίαπη Ργο Ῥο]επποπε, Ρ]αδΙ!, 

405Έ. Βοτήτο 5ερίεπι αάΐσος. 

ΜΕΒΟ. Ῥοψ4εις οοπίτα Ὑοιαρίαίοια, Ἱπ]αγίανιπ, απσά 

5Η απιαίοΓεπα Ῥἱοηγδίαπα αρα αχί{. 

4098. Ομήπατθ 5[Ποἴπηί. 

ΜΕΜΟ. ο ΑτἰξΗρρο Ὑο]αρίας οοπίτα ΥΠαίεπι, 

4057. Οπἵπαπο αἱ Πῖ5 Πέαπι Ππά[σαπίο. 

ΜΕΒΟ. Μεηκατία [ασ οἴπιθη Ἰη{οπάΙ{ Ῥἱοσεηί, 

4089. Τνες 50105 5ογ[1τ6. 

ΜΕΜΟ.. Ρἰοίοτία οοπίτα ΡΥΤΓΙΟΠΕΠΙ ἀαξογιῖ ουά1Πῖς. 

408, Νογεπι Ιαάἱεεηί. 

14. ΜΕΒΟ. Ὑεπο ἤ]]ας 4ποΠιθ δογΙαπΗγ, ο απ ία, ἆπας 

ΠΗΡΕΤαΣ5, ἀε]αίας Ί]]ας οοηίτα ΤΠείοΓθΙη 2 

4057. Απσπας ρα ἀἰπίπιαπιας : να Ροΐδης Πάἴσα- 

ραπίαν. 

ΜΕΠΟ. Ὑογαπι ἶπι]ᾳς Πω 4ποαπθ, οἱ οἵπιει, Ποοί 

ΏΟΥΗΠΙ, {ΓηΘη ΗΠΙΠΠΙΗΠΗ Ἠΐς απο πιοᾶο 5ογΗ1 5ΗΠΠΗ5. ασια 

Ἱπίαι Ἴαρο ]πάϊσατί άαάπῃ ε5ί. 

405Τ. γιάσς, Μετουτ, σταἠβοατί γδ]ε αἱἰου]ας ϱγ0- 

005. ΒΟΓΠαΙΩΙΓ {αππο., οἳ γἰάδίη, ΥοΓΙΠΙ 5ο]α5 Ἠάδος ; 5115 

πημ]ίο» οηΊηα 5Ώί Ηλ απας 51πΊας 5οτΗΙ. Οεᾷο Π9ε]]ο». 

ΜΕΒΟ. Ἠμοίοτίσα πλ] Γπασία[ἰοπῖς ἀΐσαπι 5οηρῖε 5ΥΤΟ: 

Ῥ]α]οσις οἰάσπα, οοπίαπσ]ῖα.. 



(1. «00 - απ) 

ΑΙΚ. Τίς δαὶ οὗτός ἐστιν; οὐ γὰρ 

τοὔνομα. 

ἘΡΜ. Οὕτως ἀποκλήρου, τῷ ῥήτορι τῷ Σύρῳ: 

χωλύει γὰρ οὐδὲν καὶ ἄνευ τοῦ ὀνόματος. 

ΑΙΚ. Ἰδοὺ, καὶ τὰς ὑπερορίους ἤδη Ἀθήνησιν ἐν 

Ἀρείῳ πάγφ ἀποκληρώσομαν, ἃς ὃ ὑπὲρ τὸν Εφράτην 

χαλῶς είχε δε εδυκάσθαι. Πλην ἀλλὰ κλήρου ἔνδεκα 

τοὺς αὐτοὺς ἑχατ. έρα τῶν δικῶν. 

ἘΡΜ. Εὺ Τε ὦ ὦ Δίκη, φείδῃ μὴ πολὺ ἀναλίσχκε- 

σθαι τὸ δικαστικόν. 

{5. ΔΙΚ. Οἱ πρῶτοι καθιζέτωσαν τῃ Ἀκαδημεία 

καὶ τῇ Μέθῃ: σὺ δὲ τὸ ὕδωρ ἕ ἔπει Προτέρα ὃ δὲ σὺ 

λέγε ἡ Μέθη. Τί σιγᾶ καὶ διανεύει; Μάθε, ὦ Ἑρμη, 

προσελθών. 
ἘΡΜ. Οὐ δύναµαι, φησὶ, τὸν ἀγῶνα εἶπειν ὑπὸ 

πεπεδηµένη, μὴ) καὶ γέλωτα τοῦ ἀκράτου τὴν γλῶτταν 
Μόγις δὲ καὶ ἕστηχεν, ὡς ὄφλω ἐν τῷ δικαστηρίῳ. 

δρᾶς. 

ΔΙΚ. Οὐκοῦν συνήγορον ἀναθιθασάσθω τῶν δεινῶν 

τούτων τινά: πολλοὶ γὰρ οἳ κἂν ἐπὶ τριωθόλῳ διαρρα-- 

γῆναι ἔτοιμοι. 

ΕΡΜ. Ἀλλ' οὐδὲ εἲς ἐθελήσει ἔν γε τῷ φανερῷ συν-- 
-- Λ .] ΄ ιά ϱω Ε) 

αγορεῦσαι ἨΙέθη: πλὴν εὐγνώμονά γε ταῦτα ἔοικεν 

ἀξιοῦν. 
ΔΙΚ. Τὰ ποῖα; 

/ Δ 

ἘΡΜ. Ἡ Ἀχαδήμεια πρὸς ἀμφοτέρους ἀεὶ παρε- 
- . ἤ τς 

σχεύασται τοὺς λόγους καὶ τοῦτ ἀσχεῖ τἀναντία χαλῶς 

δύνασθαι λέγειν. λύτη τοίνυν, φησὶνν ὑπὲρ. ἐμοῦ 
ενα 

πρότερον εἰπάτω, εἶτα ὕστερον ὑπὲρ ξαυτῆς ερεῖ. 
ΔΙΚ. Καινὰ μὲν ταῦτα, εἰπὲ δὲ ὅμως, ὦ Ἀκαδή- 

μεια, τὸν λόγον ἑκάτερον, ἐπεί σοι ῥάδιον. 

16. ΑΚΑΔΔΗΜΕΙΑ. Ἀκούετε, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, 

πρότερα τὰ ὑπὲρ τῆς Μέθης᾿ έχε ίνης [λ τόγε νὸν ῥέον. 

Ἠδίκηται δὲ ἡ ἁθλία τὰ μέγιστ τα ὑπὺ τῆς ἌἈκαδημείας 

ἐμοῦ. ἀνδράποδον ὃ μόνον εἶχεν εὔνουν καὶ πιστὸν 

αὐτῃ, μ.ηδὲν αἰσχρὸν ὧν πράξειεν οἰόμενον, ἄφαιρε-- | 
υ ε ρ ν 

θεῖσα τὸν Πολέμωνα ἐ ἐκεῖνον, ὃς [ εθ᾽ ἡμέραν ἐκώμαζε 
διὰ τῆς ἀγορᾶς µέσης ψαλτρίας ἔχων καὶ καταδόµενος 

ἕωθεν ἐς ἑσπέραν, μεθύων ἀὶ καὶ κραιπαλῶν καὶ τὴν 
χεφαλὴν τοῖς στε φάνοις διηνθισµένος. Καὶ ταῦτα ὅτι 

ο) Ἆλ , 
ἀληρη, μάρτυρες Ἀθηναῖοι ἅπαντες, οἳ μηδὲ πώποτε 

υἥφοντα Ἠολέμωνα εἶἴδον. 

ὓς Ἀκαδημείας θύρας ἐκώμασεν, ὥσπε ερ ἐπὶ 

πάντας εἰώθει, ἀνδραποδισαμένη αὐτὸν καὶ ἀπὸ τῶν 
-ω -ω , ς [4 λ / Ν μ ς 

ειρῶν τῆς Μέθης ἁρπάσασα μετὰ βίας καὶ πρὸς αὖ-- 

τὴν ἀπαγαγοῦσα ὑδροποτεῖν τε κατηνάγκασε χαὶ νή- 

«ειν µετεδίδαξε καὶ τοὺς στεφάνους περιέσπασε χαὶ 
υ / 

δέον πίνειν κατακείµενον, ῥημάτια σχολιὰ καὶ δύστηνα 
Ν .ω / Σ ο) ’ ο 3 κ 

καὶ πολλῆς φροντίδος ἀνᾶμεστα ἐπαίδευσεν ' ὥστε ἀντὶ 
ω / 3 .. 3” -ὪὉ 3ὁ / 3 μ . 

τοῦ τέως ἐπανθοῦντος αὐτῷ ἐρυθήµατος ὠχρος ὃ ἆθλιος 

ἐπὶ τὰς 

) . να αν ο χα ορ 

καὶ ῥικνὸς τὸ σῶμα γεγένηται, καὶ τὰς ᾠδὰς ἁπάσας | 
ο , 

τε καὶ διψαλέος ἐς µέσην ἑσπέραν | ἀπομαθὼν ἄσιτος ἐγίο 

κάθηται ληρῶν ὅποῖα πολλὰ ἡ Ἀκαδήμεια ἐγὼ ληρεῖν 
διδάσκω. Τὸ δὲ µέγιστον, ὅτι καὶ λοιδορεῖται 

᾿Ἐπεὶ δὲ ὃ κακοδαίµων ̓  Ι 

ΧΙΙΥΠΙ. ΒΙ5 ΑΘΟΟΌΡΑΤΤΣ. 15, 16. 

ἐγγέγραπται 

20 

4050. Οπῖς μίο ε5{2 πεαιο οΠΊπι αδοτρίπΠα οδί ΠΟΠΊΘΠ. 

ΜΕΒΟ. 5ἱα πποᾷο 5ογῇνα, ΒΠείοιϊ Όντο; πΙμΙ] οηἴπα 1Π1ρε- 

ἀῑεί ε[ῖαπα 5ἴπο ΠΟΠΙΙΠΘ. 

1Π5Τ. Επ ]απα {παηδπιοπίαπας εἰῖαπα Αἰ]λοπί5 ἵπ Ατθορασο 

«ογ(ἴθιπγ ἀἴσα»; απας ἴταις Επρηταίεῃ Ιπάϊσαίας ε55ε οΡΟΙ- 

ιοραί.. Ὑεγαπα 5ογγο απἀθοῖπα, θο5άεπα αἰτίαιθ ἀῑσαν. 

ΜΕΒΟ. Βεπε ἴπ απἶάεπα, Φαδία: Ῥατοᾶ 65, πε πππ]ίαπα 

ἸηδαππαίΙτ ἵη πογορά πα Παάἱσμπι. 

15. Π09Τ. Ῥηϊπιϊ 5εάθαπί Ασαάσπιϊῖα αἱ ΕὐτίείαΙ. Τα 

γογο αππαΠα Ἰηαπάα.. Ῥπίος ία ἀῑς, Ἐλπείας. Οπίά ἴασεί 

οί παίαίο Αεσεάς, Μετοιτῖ, αἱ αια1. 

ΜΕΒΟ. Νο ΡΟΞΣΗΠΙ, αἲξ, οαΠδαΠΠ ΠΊθαΠι ἄσεγθ ΠΊθΓο 6ΟΠΙ- 

Ῥοαῖία ησαα, πο Παάρηίαπα ἀεβεαπα ἵπ Ἱπάιοῖο, Ὑἱκ απίοπα 

ίαί, αἱ γἷᾶες. 

4057. Ἱασπε ραΐτοπαπα αἀλ]μοαί, ἆε αεπίρας Π]ῖς αἲῖ- 

απεπα : ΙΙ] οπίπ 5απέ γε] ἆθ πίοβο]ο ἀἴγαπαρεγο 56 ραΓαΓΙ. 

ΜΕΒΟ. 5εά πθιπο πας {6ιπείς γο]εί εααδαπι Εβηεία[ἰς 

Ῥα]απη 5Ιςοῖροτο. Ἐί {αππθΠ οΠΠα Τα[Ίοπθ ᾖδίαο γἰἀείατρείετο. 

10195Τ. Ομἱάπαιη 5 

ΜΕΒΟ. Αοπάεπιῖα 5εΠηροτ ἵπ πίταππ(αο Ῥατίθπι ἀῑεετε 

Ῥαταία εδί, αἱ Ίου ἵρεαπα ππεαἰίαίατ, οοπἰτατία Ώθηθ ῃο556 

ἀἴοοιθ. Ἠαο 65ο, αἴί, Ρο της ῥείππππῃ ἀῑσαί, ἀείπᾶε Ῥο- 

5ίετίας Ῥτο 56 γετβα [αοΙεί. 

409Τ. Χονα απἰάεπι Ἰδία ναο.. Ξ6ἆ ἀῑο {αππεΠ, ΑΕαά6- 

πιῖα, πίταπι(πε εαΠδαπα, (παπᾶο ΠΡΙ [ασῖ]ε ο5ί. 

10. ΑΟΑΡΕΜΠΙΑ. Δια, Ἰάΐσο», ΡίπΊάτη (ας ρτο Εὐτίθ- 

ταίο ἀσθπίας : μας οπίπι πππο ἆᾳαᾶ Πα. Μαχίπια τετο 

Ἰπ[ο]ἰκ ἱπ]ητία αππα, Ασαάεπῖα, α[εοία δε, πιαποῖρίο, σοά 

5ο]αιη Παρεβαί απιῖσππι εἰ ΠάεΙε 5ἰρῖ, αποά ΠΠ 6ογαπι 

απα Ίρεα ασοβαί ἵατρο Ρυίατοί, Ρεϊναία, Ιἰδίο, ἀῑεο, Ῥο- 

Ίεπποπε : απὶ Ιπίεγάῖα οοπηδαβιπάας γαραβαίας ρ6ς [ΟΓΙΠΙ 

πΙθάΙα, 6ΗΠά ῥδα]ἰΠ]5, σαποπ{ἴρας απγε5 ΡΓΟΦΡΕΗ5 ἃ ΠΙΔΗΕ 

Ἰπάθ αἲ Υ6δροΓαΠΗ, δΏγίς5 5ΕΠΠΡΟΣ, Υίπο στανῖ5, Ποτοῖς οαριέ 

εογεῖς τοζϊπίας. Ἠασο τεγα 6556, {θδίες ΑΙΠεΠΙεηςος υΠῖ- 

γειεῖ, απῖ ποπ ππαυᾶπα δορηίαπα γἰάετυηί ῬοΙΕΠΙΟΠΕΠΙ. 

Ουύπι απίεπη αἆ Ασαάεπηῖα Ροτία5 οοπηϊςδααπα γεπ]ςδεί ἵπ- 

Γε]ῖκ, αἱ αἆ αἶῑος οΓηΠε5 5ο]εβαί, Ί]α Ῥ]αρίο αξα, τί εΓερίππα 

α ππαπίρης Ερι]οίαἰς αἆ 5ε ἀθάιχῖέ, αππαπα Ῥΐρετε εοεςῖ, 

5οΏΓΙΠΠΙ 6556 ἆς ΠοΥο Ἰηδήηί, εί 

αασπα ἵη Ἰοίο Ἠϊρεπάιπι ε5ςεί, [ογίποδᾶς παπα απαςάαπι 

εοτοπας εἶ ἀείταχίΐ, 

γουμ]ας πηϊςγαδαιθ οἱ πιπ]ίο» 5ο] οϊμααϊπίς Ῥ]επας εὐοσσίζ. 

Τίαπιε Ρτο 11ο, απ ἴππα ἵπ 1ρ5ο ϱ[ῄογεδεεβαί, ταῇΏογθ ρα[ῖ- 

ἀᾳπς πηῖςεγ 1] οἱ τσοδ5 οογροτθ [αοία5 οδί; οί οαπέ]εῃα- 

τάπα οπιπίαπα οΡΗ ης, 5ἶπο οἵρο ποπππΠιαπῃ οἱ 5[θης, αἆ 

πιθάίαπα Ἡδαιθ Υθβρετα(η ἀρδίᾶεί Ιπίεγ πασα», απας πηη]ία5 

ερο, Αεπάεπιία, πηρατί ἄοσοθο. Μακίππαπι Υετο Πλας, αὐοά 



Ν 
-- 696 ΧΙΗΥΠ. ΔΙ 

Μέθν πρὸς ἐμοῦ ἐπαρθεὶς καὶ μυρία κακὰ διεξέρχεται ἵ 

Εέρηται σγεδὸν 

χαὶ ὑπὲρ ἐμαυτῆς ἐρῶ, χαὶ τὸ ἆ 

ΔΙΚ. Τί ἄρα πρὸς ταῦτα 

τὸ ἴσον ἐν τῷ μέρει. 

17. ΑΚΑΔ. Οὗτωσὶ μὲν ἀκοῦσαι πάνυ εὔλογα, ῶ 

ἄνδρες ὃ δικασταὶ, Ἡ Ἐυνήγορος εἴρην «εν ὑπὲρ τῆς Μέθης, 

[ κάμοῦ μετ᾽ εὐνοίας ο.) εἴσεσθε ὁ ὃς οὐδὲν 

τ ν 
περι αὐτῆς. δ 

πὸὺ τούτου ἐμοὶ ῥευσάτω. 

λὴν ἀλλ ἔγχει 

ἑαυτΏς οἰκέτην εἶναι, πεφυχότα οὐ φαύλως αρὲ πα 
τὴν Μέθην, ἀλλ’ οἰκείον ἐμθὶ καὶ τὴν φύσιν ὅμοιον, 
προαρπάσασα γέον ἔτι καὶ ἁπαλὸν ὅ ὄντα ξυναγωνιζο- 
µένης τῆς Ἡδονῆς, ἥ ἥπερ αὐτῇ τὰ πολλὰ συνυπουρχε:, 

διέφθειρε τὸν ἅἄθλιον τοῖς χώμοις χαὶ ταῖς «ἑταίραις 
παρασχοῦσα ἔκδοτον; ὧς μ.ηδὲ μικρων αὐτῷ τῆς αἰδοῦς 
ὑπολείπεσθαι: καὶ ἅ γε σπορ ἑαυτῆς λέγε εσθαι μικρὸν 

ἔμπροσθεν ῴετο, ταῦτα ὑπὲρ ἐμοῦ μᾶλλον εἰρῆσθαι νο- 

µίσατε: περιῄει γὰρ ὃ κακοδαίµων ἕωθεν ἑστεφανω-- ὕ 
/ 

µέγος κραιπαλῶν διὰ τῆς ἀγορᾶς µέσης, καταυλούμενος, 

οὐδέποτε νήφων, χωμαζων ἐπὶ πάντας, ὕθρις τῶν προ- 

Ὑόνων χαὶ τῆς πόλεως ὅλης καὶ χέλ ὡς τοῖς ξένοις' ἐπεὶ 

μέντοι η παρ᾽ ἐμὲ Ἴκεν, ἐγὼ μὲν ἔτυχον, ὥσπερ εἴωθα 

ποιεῖν, ἀναπεπταμένων τῶν θυρῶν πρὸς τοὺς παβόντας 

τῶν ἑταίρων λόγους τινὰς περὶ ἀρετῆς χαὶ σωφροσύνης 

διεξιοῦσα: ὁ δὲ μετὰ ποὺ αὐλοῦ καὶ τῶν στεφάνων 

ἐπιστὰς τὰ μὲν πρῶτα ἐδόα καὶ Ξυγγεῖν ἡμῶν ο πα 
ν σ / Β 1Υ ρα μα Άν Νὶ 

τὴν ξυνουσίαν ἐπιταράξας τῃ βοῇη; ἐπεὶ δὲ οὐδὲν ἡμεῖς 

έἐπε εφροντίκειµεν αὐτοῦ, κατ ὀλίγον --- οὐ αν τέλεον 

ἦν διάέροχος τῃ Μέθη --- ἄνένηφε πρὸς τοὺς λόγους 

καὶ ἀφαιρεῖται τοὺς στεφάνους καὶ τὴν αὔλητρίδα 
κατεσιώπα καὶ ἐπὶ τῇ πορφυρίδι Ἰσγύνετο, χαὶ ὥσπερ 
ἐξ ὕπνου βαθέος ἀνεγρόμενος ἑαυτόν τε, ἑώρα. ὅπως 

διέχειτο χαὶ τοῦ πάλαι βίου κατεγίγνωσκε, χαὶ τὸ μὲν 
ἐρύθημα τὸ ἐκ της Μέθης ἀπήνθει καὶ Ἠφανίζετο, 
Ἠρυθρία δὲ κατ’ αἰδῷ τῶν δρωµένων, καὶ τέλος ἆ ἄπο- 
δρὰς. ὥσπερ εἶχεν Ἠὐτομόλησε παρ ἐμὲ, οὔτ᾽ ἐπικαλε- 

σαμένης οὔτε βιασαµένης». ὣς αὐτή φησιν, ἐμοῦ, ἁλκ' 
ἑχὼν αὐτὸς ἀμείνω ταῦτα εἶναι ποιον. Καί µοι 
ἤδη χάλει αὐτὸν, ὅπως καταμάθητε ὃν τρόπον διάχει- 
ται πρὸς ἐμοῦ. Τοῦτον, ὦ ἄνδρες δικασταὶ,, παραλα- 
θοῦσα γελοίως ἔχοντα καὶ μήτε φωνὴν ἀφιέναι μήτε 
ἑστάναι ὑπὸ τοῦ ἀκράτου δυνάµενον ὑπέστρεψα καὶ 

ἀνένηψα χαὶ ἀντὶ ἀνδραπόδου χόσμιον ἄνθρωπον καὶ 
σώφρονα καὶ πολλοὺ ἆ ἄξιον τοῖς Ἕλλησιν ἀπέδειξα" χαί 

ο αὐτός τε χάριν οἶδεν ἐπὶ τούτοις καὶ οἳ προσήχον- 
ὑπὲρ αὐτοῦ. Εἴρηκα". 

Ἱμῶν ἄμεινον ἦν αὐτῷ συγεῖναι. 

18. ΕΡΜ. Ἄγε δὴ, μὴ µέλλετε, 
ἀνάστητε: καὶ ἄλλοις χρὴ δικάζειν. 

ζ 

Ψηφοφορήσατε, 

ΔΙ. Πάσαις ἡ Ἀκαδήμεια κρατεῖ πλὴν μιᾶς. 

ἘΡΜ. Παράδοξον οὐδὲν, εἶναί τινα καὶ τῇ Μέθῃ 
τιθέμενον. 

ο, κας 
{9. ΓΚαθίσατε οἳ τῇ Στοὰ πρὸς τὴν Ἡδονὴν λαχόν- ] 

ΝΑΤΗΤΟΡΟΥΝΜΕΝΟΣ. 17-19. (Π. ει» -- 814) 

οιἵαπα ππα]εθ1ο]έ ΕΏν]εία ΕΙ Ιποιίαίας α ηπας οἱ δοχορῃία ἆθ ϱᾳ 
᾿ 

πηαῖα παιταί. Πϊεία 5αηί [στο ας» Ῥτο Ετίείαίαο ἀερο ας, 

ΠαΠῃ θΜἱαπῃ Ῥγο τηε αΡαΠΗ : εἰ μἶπο πη! Παί οἸερργάνα. 

405Τ. Ουίά {απάσιι αἆ Ίος ἀῑσεί 2 δεά άπΠΠι γ]οῖρςῖπη 

Ἱπβαπᾶο. : 

17. ΛΟΛΡ. 5ἱο φάει οπηπίπο ταοπαβί]]α απ ἴα, Ἰή]- 

65, Ῥτο ΕληΠείαίο ἀῑκΙί ραίτοπᾶ : 51Π ΥοΓο π]ε εἴῖαπα Ῥεπογο]ο 

αιάἰθεϊᾶς, απαπα πα]]α Ιδίαπη Ἱπ]ατία α[Γοζθτῖπα, οοβποξζε[!ς, 

Ναπι Ῥο]θπιοπθπῃ Τα, 4πθπα 5ΙΠΠΗ αἲξ 5ΘΙΥΗΠΗ, ΠΟΠ. π]α]ο 

παίαπα, πΘ(ιο ῥγο Ερηείαία, 56 πμί {απηΠίαγεια εἰ Ἰηρεμίο 

εἰπιῆ]σπα, ρα ραεγαί ]αποπθπα αά ας οἱ ἔεπεγυτη, αά]αναπίο 

γο]αρίαία, αρ 1ρ5ί [οππεπίου πηπίδίτας, εουνηρίί ο μη- 

Φ6ΓΗΠ1, οοπη]ςΣαΠοπίριας οἱ πιογδίν]οῖρας ἀεάλ παπα ἱταάρης, 

τί πο ραυ]]ήπα απἰάσπι Ῥαάοτῖς ΠΗ πεήησπετοίατ. Απο οα 

απ ρτο 56 ἀἱοί ραπ]]ο απία Ῥηίαραί, Ῥύο πιο Ροίῖης ἀῑσία 

Ῥηίαίοίε : ονομα! οπΊηα Ἰη[ο]ῖκ 1]ε αμα π]απο ἀῑεί ογοµᾶ- 

ἴα5, οπαρα]α σιανῖς, Ῥ6υ. Πο Ίππα [οραα, ΕΠΗΙ5 απγος ῥγαῦ- 

Ῥ6η5, πθ(θ ππήαπα 5οΏῖα5, οοπηἱβδα [πα γοηίεης αὖἲ «πος- 

οµπιαπα, οοπιαπηθ]ία. πια[οΓάπα 5ΗΟΓΗΠΗ εἰ {οίας εἰνμα[ῖς, 

τίδας Ποςρ]ηνας. Ὑογαπη αἆ πι ασ Π1 γεπ]ςδοί, οφπἰά δια, αἱ 

{αρεγο 50160, αρογίῖ5 |απαἱ5 αἆ 5οάαΠαπη απ Ργδοηίος ογαϱ! 

νοιρα [ονίο [αοἱοβαια ἆᾳ για εἰ Γοπιρεταπίία. ΔΙ 1ο 

ουπι Πδία οἱ εογοηῖς αξίαης ΡΓΙΠΙΟ απ]άσπη εἸαπαραί, Γεπία- 

Ῥαίαμο πο σοη/Ιπάσγε, {ατραπς 6ΊΠ1οΓ6 ποδίταπα ἴδρη[α- 

Ποπ : πα 0Ο ΠΙΝΙ] Πλαπα οπΓαὔθιηας, ῥαπ]]α πα (η0 - 

ᾳπθ οππα Ῥ]απε αὖ Ερηείαία ρειπιαάπεταξ) αἲ 5ουγῖείαζοπι 

4. Π]α ἀἱδριίαίῖοπο γουΠ{, οἱ απ{ογί 6οΥοπᾶ5, οἱ ἴαοενο Π110- 

ραΐ Πρίοίπαπα, οἱ ρα ασ ράερας τ οἱ {απαπαυι ο 

Ῥιο[απᾶο 50ΙΗΠΟ εχροισε[ασία5, {πι 5α, 4ποηοᾶο αΠοσίις 

ο5δοί, Ἱπερίασραί, ανα νἰίαπι οοπάειηπαραί 5αρθίοΓ δι, 

Ἠ]πο ἴ]ε αὖ Ἐληοίαία ταβος ἀε[ογοδοσῃς εγαπηῖξ, ΠΠ ἃ 

Ῥαάογο ροίῖας οσον απ» [εοργαί ογαΏοσοσγεί : οἱ {απήσιη, 

αἱ οταί, αἆ Πθ γοηῖ (παηδ[ησα, πθ(ιε γοζαπίεπα, πε(πΕ 

νίπι αἀΠίροπίοπα, πί ἴδία ἀῑσΙί; εεὰ ασᾶ. ἴρδα δια 5ροηίο 

προ πηθ]ίογα Ῥιίανοί. Εί]αυι Πάπα πημί νοσα, αἱ ὀἰδομῖς 

αποπηοᾶο οσα ππο δἷί α[[οσία5. Ἠππο οσο, ᾖπάΐσςς, 411Η1 

αοζορίδ5θηι τἰάϊομ]α 5ο Ἠαβοπίεπα, οἱ πθ(ιο γοςεὴ ΠΗΠΠοΥς 

πθ(μθ 5ίατο Ργῶ ΠΙ6ΥΟ Υαἱοηίοπι, εοπγετΗ, αά 5ομΙε[α{οΠή 

τοὐαχῖ, οἱ Ῥνο ππαμαϊρίο γίταπα Ποπεςίαπα οἱ 5ου οἱ 

απαπ(ϊνῖς ρτο(ῇ αγασῖς γοβδἶά! ς αἱ πμ (πι 1ρο Τά Παι 

αμοί Ἠαταπα ΤΘΓΗΠΗ 6α δα, ΓΠΙη Ῥτο 1ρ5ο ποσθρδαἩ, Εν]. 

Ύος γετο 111 εοης]ἀ οι αΐθ, ΟΠΠ πίτα ΠΟΣΙΥΗΠΙ ε55ε ΠΗ Γαογ{Ε 

ΤηΘΙΗ5. 

18. ΜΕΠΟ. Άσο 5απε, ποΠίο οπηοια, [οία ευ γασίᾶ, 

φυγαῖίο :]πάίεανο οροτίοί εἰίαπι αἱἱο5. 

105Τ. Οµιηῖρα5, ππα οχορρία, γ]ποῖς Αοαδεπηῖα, 

ΜΕΚΟ. Μίπαπι ΠΟΠ οδί εςσο αἰἴ(ποίη απὶ 5απα ΕΡηείαίϊ 

οίαπα οα]ομ]άπῃ αά]οσσγ][. 

19. Φεᾷείο Ίαπι ααἴρας 5ογΐο ομγεηῖέ 14ἱσαγε 64Π50ΠΏ 



{ΠΠ οἱό -- 8/7) 
ι 3 /΄ αλ σ9 ς 

Ἔστερις τοῦ ἐγχέχυται τὸ ὕδωρ. Ἡ 
χατάγραφος ἡ τὰ ποικίλα σὺ Ίδη έγε. 

90. ΣΤΟΑ. Οὐκ ἀγνοῦ μὲν, ὦ ἄνδρες 

ο κ» 
ἐραστοῦ θικάζειν- 
ν 

ς ι 
δικασταὶ., 

πρὸς εὐ ὑπρόσωπόν μοι τὴν ἀντίδικον ὅ λόγος ἔσται͵ ἆ 
[ά ον κ. λ 3 ΄ 

καὶ ὑμῶν τ ολλοὺς ὁρῶ 7 πρὸς μὲν ἐχεί 
α 

ποντας καὶ µει 
μα Ἡ 

ο διών: ας πρὸς αὐτὴν, ἐμοῦ δὲ χαταφρο- 

νοῦντας, ὅτι ἐν χρῷ κέχαρµαι καὶ ἂρ βρεν νωπὸν βλέπω 

καὶ σκυθρωπὴ δοκῶ; ὅμως δὲ, ἣν ἐθελήση σητε ἀκοῦσαί 

μου λεγούσης, θαρρῶ πολὺ δικαιότερα παύτης Σβεν. 
ο / Ν ἁ μ ψ. -- ιά Τοῦτο γάρ τοι καὶ τὸ παρὸν ἔγκλημά ἐστιν, ὅτι οὕτως 

ἐραστὴν 
α α ν ΄ / / ἐμὸν ἄνδρα τότε σώφρονα τὸν Διονύσιον φενακίσασα 
ἑταιριχῶς ἐσκευασμένη τῷ ἐπαγωγῷ τῆς ὄψεως 

το ς κ -” Ἂ) 

σα, ἑαυτὴν περιέσπασε, καὶ ἥν γε οἳ πρὸ ὑμῶν δίκην 

δίκασαν τῇ Ἀκαδημεία καὶ τῇ Μέθη» ἀδελφὴ τῆς 

παρούσης δίκης ἐστίν: ἐξετάζεται γὰρ ἐν τῷ παρόντι 

πότερα χοίρων δίκην κάτω νενευκότας ἡδομένους χρὶ 
λ 

βιοῦν οὐδὲν σεμνὸν οὐδὲ 
τε, 

δευτέρῳ τοῦ καλῶς ἔχοντος ἡγησαμένους τὸ τερπνὸν 

λευθέ ἐλευθέρως φιλοσοφεῖν. ικήτε τὸ ἀλγεινὸν ὥς υθέρους ἐλευθέρως φϕ φεῖν, μήτε τὸ ἆλγε 
3 

ἅμαχον δεδιότας μήτε τ 

μένους χαὶ τὴν εὐδαιμονίαν ση τοῦντας ἐν τῷ µέλιτι καὶ 

µεγαλόφρον ἐπινοοῦντας Ὢ ἐν 

ςοἱ 3 Α δν ὃν 

ἡδὺ ἀνδραποδωδῶς προαιρου- 

ταῖς ἰσγάσι. Τοιαῦτα γὰρ αὕτη δελέατα τοῖς ο, 

πρατείνουσα χαὶ μορμολυττοµένη 

αὐτῶν τοὺς πολλοὺς, ἐ ἐν οἷς καὶ 

τῷ πόνῳ προσάγετ : : ος "ιν 
τὸν δείλαιον ἐχεῖνον 

/ Ἀ 

ἀφηνιάσαι ἡμῶν ἐποίησε νοσοῦντα τηρήσασα: οὗ γὰρ 
λ Ν ΄ ’ 

ἂν ὑγιαίνων ποτὲ προσήχατο τοὺς παρὰ ταύτης λόγους. 

Καΐτοι τί ἂν ἔγωγε ἆ 

τῶν θεῶν φείδεται͵, ἀλλὰ τὴν ἐπιμέλειαν αὐτῶν διαβάλ-. 

/ αρα ςΑ ολ 
Ὕανακτονην κατ πηορ οπου μηοξ 

µει: ὥστε εἰ σωφρονεῖτε, χαὶ ἀσεθείας ἂν δίκην λά- 

βοιτε παρ᾽ αὐτῆς. κχουον 

παρεσκεύασται ποιήσασθαι τοὺς λόγους, ἀλλὰ τὸν Ἐπι- 

χουρον ἄναθιθάσεται συναγορεύσοντα: οὕτως ἔντρ 

τῷ δικαστηρίῳ: πλὴν ἀλλὰ ἐκεῖνά γε αὐτὴν ἐρωτᾶτε, 

οἵους ἂν οἵεται γενέσθαι τὸν Ἡραχλέα καὶ τὸν ὑμέτερον 
Θησέα, εἰ Ὃαῦ τς ῃ ἁδονῃ ἔφυγον τοὺς 
οὐδὲ Ίὰρ ἂν ἐκώλυε μεστὴν ἀδικίας εἶναι τὴν γῆν, ἐκεί- 
νων μὴ πονησάντων. Ταῦτα εἴπον οὗ πάνυ τοῖς μαχροῖς 
τῶν λόγων γαίρουσα. Εϊ δέ γε ἐθελήσειξ κατὰ μικρὸν 

ἀποκρίνασθαί μοι συνερωτωµένη, τά σας ἂν γνωσθείη 

τὸ ἵμπὸ δὲν οὖσα. Πλὴν ἀλλὰ ἕ ὑμεῖς γε τῶν ὅρχων μνημο- 
νεύσαντες Ψηφίσασθε ἤδη τὰ εὔορχα μὴ πιστεύσαντες 

Ἐπικούρῳ λέγοντι μηδὲν ἐπισκοπεῖν τῶν παρ ἡμῖν 

γιγνομένων τοὺς θεούς. 

ΈΡΜ. Ἰετάστηθι. 

γης λέγε. ἡν 

91. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ. Οὐ μακρὰ, ὦ ἄνδρες δικασταϊ, 

πρὸς ὑμᾶς ἐρῶ. δεῖ γὰρ οὐδὲ πολλῶν µοι τῶν λόγων" 

ἀλλ’ εἰ μὲν ἐπῳδαῖς τισιν ἢ Φαρμάχοις ὃν φησιν ἑαυτῆς 

ἐραστὴν ἡ Στοὰ τὸν Διονύσιον κατηνάγκασε ταύτης μὲν 

ἀπέχεσθαι, πρὸς ἑαυτὴν δὲ ἀποθλέπειν ἡ Ἡδονὴ, φαρ- 
μαχὶς ἂν εἰκότως ἔδοξε χαὶ ἀδικεῖν ἐκέχριτο ἐπὶ τοὺς 

ἀλλοτρίους ἐραστὰς μαγγανεύουσα. Εἰ δέ τις ἐλε εύθερος, 

ἐν ἐλευθέρα τῇ 7 πόλιν μὴ ἀπι ταγορευόντων. τῶν νόμων, 
τὴν παρὰ ταύτης ἁηδίαν μυσαχθεὶς καὶ ἤν φησιν ἔτι 

Ξ ἔγωγε ὡς οὐδὲ αὐτὴ 

ουσᾶ πα 

πόνους" 

Μδο- Ὁ Ἐπίκουρος ὑπὲρ τῆς 

ΧΙΥΠ.ΡΒΙΡ ΑΟΘΟὈΡΑΤΟΣ. 20,21. 

--µ------ὉµὋµ-------Ἅ.----οι------------α ο --- αν μα σον τι ως ει ο μοι ολ μιώωμμσως 

δ3τ 

Ῥογ[ίεας εοπίνα Υο]αρίαίειη 4ε αὐαίογο.. Ἰηβαδα [απη ο5{[ ασια, 

Τα ]απ1, νατῖῖς εο]οτίρας ροία (Ῥα61ε)., ἀῑσῖίο. 

20. ΡΟΒΤΙΟΟΣ. Χοπ Ίρπονο εππἰάεπα, Ἰαάΐσες, παπι 

5ρεεἰοξᾶπι οοπίτα αἀγειςατίαπι πμ ἀῑσεπάππα 5Η Ύ1π 

γοςίτήπα εἴῖαπα ΡΙεγοδαιθ γίάεο εοπ]δε[ῖς5 Τη ἴδίαπι οσμ]1ς αἱ 

πηῖάστε, π]θ απΐεπη ἀεδρίοειε, αποά ἵπ οπίε 5ΗΠῃ ἴοηδα, υ]- 

π νυϊία, ο ἰπὶςίῖς αἴαιε 5ετοτα τίάθοΓ : ἴαππεῃ, 5ἱ νο]Ιθ- 

τῖ5 απάῖτε πἹε ἀἴσεηίεπα, οοπΏάο πηπ]ίο της Πηςίοτα Ῥτο 

Ἱκία ἀἰσίπταπα. Νπταπα Ἠου Ἱρδυπα οἴίαπι Ῥγάεης οΓΙΠΊΕΠ. 

εί, ααοά ππεγείν]οῖε Τα οτηαία, Π]ο ναί 1Η]1ες ΠΙΘΙΙΠΙ απ1ᾶ- 

ἴοτεπα, Υίταπα ἴππο [οπιρεγαπίεπι, ΏΙοΠΥ5ΙΙΠΙ, ἀεεθρίμτῃ 

αἆ 5ε ἱταδανῖῖς σπαππ(πε απίε Υο5 πιοάο εααδαπη Παζ ἱσαταπέ 

ᾖαάϊσος Ιπίετ Αοαάεπιίαπι αἴᾳαο Ελτίείαίοπι, οἃ ῥγςεπῖ 

εααςο» ποπηίπα εσί : ἀἱδρίοῖίας επῖπα πυπο, ΙίταΠα ΡΟΓΟΟΓΙΠΗ 

Ἰηξδίαυ ἨΠΠΙΗΠΗ προζίαπ[ος Ίπ το]αρίαίε γίτετε ἀθοθαί, σῖανε 

πΙΙ] πες ΠιασπαΠΙΠΙΠΠΗ οοσϊίαπίες; 4Π Ῥο5ΐ Ποπεςίαίεπη εο]- 

Ιοζαίο αποᾶ ἀε]εσίαί, Ἰθετος ΠρεταΗίει Ρήοδορ]ατί, πε(ιε 

ἀο]οτεπα πε Ἱητ]οίαπα φπϊάάαπαι ππεαεηίο, πεΠπα 5αᾶνε 

αποά ο5ί πιαποΙρίογαπα πποτα 5θπεπίος, απρτοπίεςαπε {[6- 

Ποϊαίεπα ἴπ πιο]]ε οἱ Ποπῦας. Τα]ες επῖπῃ εσσας Ππρτπάεη- 

Ώρας. Ιξία Ῥτοροπεης, εί Ἰαῦοτεπι τε]αί (ογγοπ]απεπίαπα 

αποἀἁαπι οδίεπίαης, Ρ]εγοδαπε Ιρ5οΓΙΠΙ αἆ 5ε αἰΠοῖς : Τη 

απῖθας οιἵαπα παϊςθγαΏα ςίπία, ποδίτας πέ παῦοπας εχειίετεί, 

αἀάπχῖέ, απαπῃ οΏδογναςςεί εστοϊαπίοτη : πθ(πε επΊπι 54Π15 

ππαπαπα οταΓἵοπεπῃ 1ηπας εγαί αἀπῖξεαγας. Ὑεταπῃ απ] οσο 

15Η Ιπάΐρηετ, απσ πε ας απῖάσπι ρατσαί, 5εά εογΙα εαἰι- 

πιπίσίας Ῥτογ]άθη[ίαπα 2 Πίαφιθ 5ἳ δαπΙΙΠΙ 5εῖ ΠαάΙοῖυπα το- 

Ἰαεηϊς, Ἱπιρείαιἶς οἰῖαπῃ Ῥῶπαπῃ αὐ ἴδία 5απιςετῆῖ. Απ- 

ἀῑνῖ οᾳαἴάεπα πε(θ ἵρεαπα αἆ ἀἴεεπάμπα 56 εοπιραα»»ε, 5εᾶ 

Ἐρίοπταπα αἀάποίαταια εσδε Ραΐτοπαπι : αἆθο (πιραπα]5 π]α- 

Περίαίομα Ῥετ ἀθ[ίοῖας οοποπ]σαί. Ύεγαπι Π]αά οριίο ἰδίαπα 

Ἰπίειτοσαίε, απα]ος ρα{εί Γαίατος [αΐςδε Ηετει]επα εἰ γεςίταπι 

Τ]οδδυπα. 5ἳ, το]αρία(ῖς οαξίτα ςεοπ1, [ασίςσεπί ἸαΏοΓες : 

ΠΙμΗ επῖπι Ἰπιρεάϊεραί αποπήπας Ἰπ[ας[ίία Ῥ]εμα εδ5οί 

ἔσττα, Πῇς ἀείτεοίαπῖρας ΙαΏοτεπ. Ἠσο ἀῑκί, ποπ γε]θ- 

πηθηίον παπάεης Ἰοηαῖς οταΙοπίρης.  δἱ τετο τοαε{ ἵπ 

Ῥτογί αἰίεγοαίῖοπο πηηῖ τοςροπάετε, οε[ετίπ]ε, απαπα ΠΠ 

8ἱε, Ιπίε]σαίατ. ὙετΙπῃ Υος, [απς]αγαπάϊ ΠΊεΠποτες, τε[ῖ- 

αἶοςε Ίαπα Ι{6 ἵπ 5αΠτασία, πει Ερίειτο οτεάῖέε ἀῑεοηεῖ πμ] 

Ἰηερίσστε ΕΟΓΙΙΗ (πρ αριᾶ πος Βυπί ἆθο5. 

ΜΕΒΕΟ. Τταηςί. Τα, Ερίστε, Ῥτο Ψο]αρίαίε ἀῑείίο. 

51. ΕΡΙΟΓΕΌΕ5. Νοπ Ίοησα αριά τος οταίῖοπο πας, ηα[- 

ο65: ηθΠπε οπῖπα πη]ἷς πηϊ]ηῖ ατσηπιθη(ῖς ορι5 ενί : 5εᾷ 5ἱ 

απἰάσπα ΙποαπίαΠοπῖρις ααἰραςάαπα απῖ γεπεπῖς, 4πθΠ1 4Π1ᾶ- 

{ογοπι 5αππῃ ἀῑοΙί Ῥοτίίοις, Γἱοηγδίαπα, αἀθαίςεεί Υοιυρίας, 

αὐ ἰδία αἱ 5εστοσαέας αἆ 5ο τεςρίοοτοί; γεπεβσα τῖςα ππετίο, 

Ίαπι ἁαπηπαία οσφοί Ππ]απίαταπα, δα ΠΙΠΙτΗΠΙ ΥεπΕΠΟΙΣ ἴη 

απηαίοτος αἱίοπος.. 3ἱ απῑ5 τετο Ἰμος, ἵη οἰγίίαία Ἰρετα , Ἱερὶ- 

Ῥας ΠΟΠ Ρτοβήροπίίρα5, 6χοςι5 ἴδίίας ἱη5ααν[(αίεπη » οἱ (παπα 
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κεφαλαίῳ τῶν πόνων τὴν εὐδαιμονίαν παραγιγνεσθαι [ Ῥτο 5απη]ᾶ ]άβογαπ γοηίτο {απάσηι αἲί [οσΙίαίοπα, πηρας 

λῆρον οἴηθεὶς τοὺς μὲν ἀγχύλους ἐκείνους λόγους καὶ 

λαθυρίνθοις ὁμοίους ἀπέφυγε, πρὸς δὲ τὴν Ἡδονὴν 

ἄσμεγος ἐδραπέτευσεν ὥσπερ δεσµά τινα διακόψας τὰς 

τῶν λόγων πλεκτάνας, ἀνθρώπινα χαὶ οὐ βλακώδη φρο- 

νήσας καὶ τὸν μὲν πόνον, ὅπερ ἐστὶ, πονηρὸν, ἡδεῖαν 

δὲ τὴν ἡδονὴν οἴηθεὶς, ἀποχλείειν ἐχρῆν αὐτὸν ὥσπερ 
ἐκ ναυαγίου λιµένι προσνέοντα χαὶ γαλήνης ἐπιθυμοῦντα 

συνωθοῦντας ἐπὶ κεφαλὴν ἐς τὸν πόνον καὶ ἔκδοτον τὸν 

ἆθλιον παρέχειν ταῖς ἀπορίαις, χαὶ ταῦτα ὥσπερ ἱκέτην 

ἐπὶ τὸν τοῦ ἐλέου βωμὸν ἐπὶ τὴν ν ἦδον ἂν καταφυγόντα, 

ἵνα τὴν πολυθρύλητον δηλαδὴ ἀρετὴν ἐπὶ τὸ ὄρθιον 

ἱδρῶτι πολλῷ ἀνελθὼν ἵ ἴδῃ κάτα δι ὅλου πονήσας τοῦ 

βίου εὐδαιμονήση μετὰ τὸν βίου: Καΐτοι τίς ἂν κριτὴς 

δικαιότερος δόξειεν αὐτοῦ ἐκείνου, ὃς τὰ παρὰ τῆς 
Στοᾶς εἰδὼς, εἰ χαΐ τις ἄλλος, χαὶ µόνον τέως τὸ 

χαλὸν ἀγαθὸν οἴόμενος εἶναι, μεταμαθὼν ὡς κακὸν ὃ 
τὸ ΄βέλτιον ἐξ ἀμφοῖν. δοχιμασθὲν ετος 

τούτους περὶ τοῦ καρτερεῖν καὶ 

πολλὰ διεξιόντας, ἰδία ὃ δὲ τὴν 

πόνος ἠν, 
Ἑώρα γὰρ, ο, 

ἀνέχεσθαι τοὺς πόνους 

Ἡδονὴν θεραπεύοντας, χαὶ μέχρι μὲν τοῦ λόγου 

νεανιευοµένους, οἴχοι δὲ κατὰ τοὺς τῆς Ἡδονῆς νόµους 
βιοῦντας, αἰσχυνομένους μὲν ε εἰ φανοῦνται χαλῶντες τοῦ 
τόνου καὶ προδιδόντες τὸ δόγμα, πεπονθότας δὲ ἀθλίους 
τὸ τοῦ Ταντάλου; χαὶ ἔνθα ἂν λήσειν καὶ ἀσφαλῶς 

παρανοµήσειν ἐλπίσωσι, χανδὸν ἐμπιπλαμένους τοῦ 

Ἔδεος. Ἐὶ γοῦν τις αὖτοις τὸν τοῦ Τύγου δαχτύλιον 

ἔδωκεν, ὡς περιθεμένους μὴ ὀρᾶσθαι, Ἀτὴν τοῦ ᾿Ἀϊδος 

Ἀυνἒν, εὖ οἵδ' ὅτι μακρὰ χαίρειν τοῖς πόνοις :βῥᾶσαντες 
ἐπὶ τὴν Ἡδονὴν ὠθοῦντο ἂν καὶ ἐμιμοῦντο ἅπαντες τὸν 
Διονύσιου, ὃς µέχρι μὲν τῆς νόσου ὤλπιζεν ὠφελήσειν 

τι αὐτὸν τοὺς περὶ τῆς χαρτερίας λόγους: ἐπεὶ δὲ ἤλγησε 

καὶ ἐνόσησε χαὶ ὃ πόνος ἀληθέστερος αὐτοῦ καθίχετο, 

ἴδὼν τὸ σῶμα τὸ ἑαυτοῦ ἀντιφιλοσοφοῦν τῇ Στο καὶ 
τάναντία δογµατίζον, αὐτῷ μᾶλλον ἢ τούτοις ἐπίστευσε 

καὶ ἔγνω ἄνθρωπος ὢν καὶ ἀνθρώπου σῶμα ἔχων, χαὶ 

διετέλεσεν οὐχ ὥς ἀνδριάντι αὐτῷ Ἰβώμενος εἰδὼς ὅτι, 

ὃς ἂν ἄλλως λέγη καὶ ἡδονῆς κατηγορῇ, 

λόγοισι χαίρει, τὸν δὲ νοῦν ἐχεῖσ᾽ ἔχει. 

Εἴρηκα: ὑμεῖς δ' ἐπὶ τούτοις ψΨηφοφορήσατε. 

95. ΣΤΟΑ. Μηδαμῶς, ἀλλ᾽ ὀλίγα µοι συνερω- 
τῆσαι ἐπιτρέψατε. 

ΕΠΙΚ. Ἱρώτησον' ἀποχρινοῦμαι γάρ. 

ΣΤΟΑ. Καχὺν ἠγῆ τὸν πόνον; 

ἘΠΙΚ. Ναί. 

ΣΤΟΑ. Τὴν ἡδονὴν δὲ ἀγαθόν; 

ἘΠΙΚ. Πάνυ μὲν οὔν. 

ΣΤΟΑ. Τί δαί; οἶσθα τί διάφορον καὶ ἅδι 

καὶ προηγµένον καὶ ἀποπροηγμένον 

ο ΡΠΙΚ. Μάλιστα. 

ΕΡΜ. Οὔ φασιν, ὢ Στοὰ, συνιέναι οἳ δικασταὶ τὰ 
λισύλλαθα ταῦτα ἐρωτήματα" ὥστε ἡσυχίαν ἄγετε. 

1 ηφοφορήσουσι γάρ. 

ῃ 
αφορον 

οδε. παἴαςς ονἰ(αιῖς {ογίαοςίς 115 αὐσαπηοη{α[ἰοηίριις οἱ Ια- 

Ἠψηπίογαπ) φἰπρας, αἆ Ὑομαρίαίοπι {γαηςβασίέ Ἰαήοης., 

τοφο]ςςί5 γο]αί γἰπου]ῖς απ Ἠ ας απ Ἠ]]ς αὐσαπχεηίογαπη οἰγεῖς, 

ἸΟΠΗΙΠΦΠΗ 5αΡΙΘΗ5, ΠΟΠ 5Ηρίίθπα; οἱ Ἰαβογοπα, 14 αποᾶ ε5{, 

ΠΙΑΙΗΠΙ, 5πατοπῃ απίθπη νο]αρίαίοπη αγθγαίας : ΏΠΠΕΠΕ οκ- 

οἸπάετε οροτίοραί, (απήπαπη οχ πα [γαρίο αἀπαίαπίετη αἆ ΡοΥ- 

ἔτι εἰ ἴταπσυΗία[ῖς οαρίάαπα, ῬγοοΙρίίοπα 1Π1ρ6]]ογΘ ἵῃ 

Ἰαβογθιη, οἱ ἀεά ΤΗ πα ἵταάστο Τπ[ο]Ισθα Ποπηίηθη ἄθδρογα- 

Ποπῇ, ἱάᾳπ6 ααπα νε]αΐ 5αρρ]εχ αἆ παϊδει]οογα [αρ αγαΠῃ, εἰς πά 

νο]αρίαίεπα οοπ/ασοηέ αἱ πἰπηΐγαπα οε]εῦγαΙςδίπ]αηα Π]αιη 

ν]τπίοπα, ρου ατάτα πιπ]{ο 5άογε επίδΗ5, γἰάθαί, ας ἀεῖηαε 

ἰοία γἱία ἵῃπ ατηπηπῖς οοηδηηηία, Ῥδαίας δἶς, ροςί γαι» 

ΟΠ παπά απῖς α5{1οΥ ]πά6χ Ίου Ίρ5ο γ]άριῖ ροίε5ί, Ύπ] ϱ0- 

Πχ 1 α Ῥογίίοι ἀοεθηίας σηαγας δἳ απἰς αας, εἰ 5ο] ή 

απο Ποηοδίαπα οί Ἰάεπῃ ΡοπΙΠΙ αἆ θαπι ἀἱεπα αλλίγαίης, 

απαπῃ ἀε]πᾶο ἀῑάϊοῖςδεί ππα]άπη ο.5ε ΊαβΟΥ6ΠΙ, ποά οχ ἆποβιας 

Ῥτοβαγογαί πες, ιά εἰεσοτῖέ» Ὑϊάεραί πεπαρε, ατρήίτος, 

εος απἱ ἆ6 {ο]εταπίῖα αἱ ραἱεπίῖα ἀο]οι]5 πππ]ία ἀδρηίαηί, 

ῬτϊναΙπῃ οο]ετο Ὑο]αρίαίεπι, αἱ, ἀπ τος ἵπ 5οΓΠΙΟΠΙΡΗ5 

ο5δεί, σεγογα 56 {ογΗί6ν, ἆοππῖ ετο αἆ Ὑο]πρία(ἲς Ίεσες νῖ- 

ετο; αίαπο ογαΏθςοςγο (πάθη 5ἱ αρραγθαί ἵρεος ἆ6 οοπίθη- 

Ποπο γοπη{εγα οἱ 5πα Ῥγοάςγο ἀθοτοία, γεγάπι Γαία] Πιᾶ 

ευρρΙοΙαπα 55(ἴπογο πηίσεγος; οἱ τβί Ἰα{οπάϊ 5ροπα Παρδαηῖ 

εί 56ου Ίορες γἰο]απά1, Ρ]επο 5ε Μαυσία Ἰηδηγρίίαγο βπαγ]- 

Ῥα. 5ἱ απἲς ἰσίέατ ἀγαῖς απ ἀθί Ιδίῖ5, απο ΙπάπΗῖ ποπ 

γϊάεαπίατ, απί Ογοῖ σαἱθαπα: Ώοπο ποτ ΓΓΑ αἱ. Ἰοησιη 

γα]εγο ᾖηςςῖς Ιαρονίρας, αἆ Υοιαρίαίοπη ναδεπίες α[ογ αίο- 

ΤΠ} Γογαηίας, ΠΠ {α11 οπηπος Ῥϊοηγδίαη : απῖ αἲ ΠΙΟΤΡΙΠΙ 

πδσιο βροταραί Ῥτο[αίηγας. δρ αλαπ]ά ἴ]ας 46 ἰο]εγαπίία 

ἀἱδραίαίίοπες; 41η γοτο ἀο]εγεί αἴαπε συοίατοί, γεγίογαπθ 

Ῥοποίτατεί αά Ἱρδαπα Ίάθου: γίάθης ἀἱδρηίατο πίτα Ῥου- 

Ποιπι οοΓρας 5Η ΠΠά, οἱ οοπίτατίας φοη{επίῖα5 Ῥοπογθ, ΠΠί 

Ροΐας απαπη Ιδίῖ5 ογθα1ά16, 5εΠθ Ἰοπηίπαπα 6556 οἱ Ιοπηη]ς 

Ἰαμθτο οοτρι5 ασποτέ, αἰᾳιο Ροιγοχίί Ἠ]ο ποπ Ταπαπαπα 

κίαΐμα μϊ, Ῥεπο σηστα5, απί αΠίοι ἀῑσαί εί γο]αρίαίεπι 

αεοιςεῖ;, 

6απᾶςτο νογβῖς, παρηίοπι Ἠαβοεγο Πο {απιθη. 

Ῥϊκί, Ύο5 απίθα 46 Ἠ]5 Γογίε δα [τασία. 

955, ΡΟΒΤ. Νεπιαπαπη :. 5εᾷ Ραπσα ΙΠίΘΙΟΞΑΤΟ ΠΙΤΗΙ 

Ρεγηηϊ(η[ο. 

ΕΡΙΟ. Τπίεγγοσα ; ΤΟ5ΡΟΠάΕΡΟ δηίΠῃ. 

ΡΟΝΤ. Μαϊαπι ρηίας Ια0οΓθΠΙ 2 

ἘΡΙΟ. ΝΕΠΙΡΘ. 

ῬΡΟΠΜΤ. Νοιαρίαίοπη απίεπι Ῥομαπιῇ 

ἘΡΙΟ. Οπιπῖπο οαπἱάδπῃ. 

ΡΟΒΤ. Οι ἰρίναςὸ ποδίῖ απἰᾶ δἰί ἀῑῆίειοης οἱ Ιπά(Τετεῃ», 

Ῥτοδποίαπα οἱ το]εσίαπη ὃ 

ἘΡΙΟ. ΟππηΙπο. 

ΜΕΒΟ. Νοραπέ {πᾶϊοςς Ππία]σοιο 5ο ἀῑςγ]]αῦας Ἠ]α5 1η- 

{ογτοσαίϊμπεπ]α».  Πίασαθ απ]εςοί[ο : {ρτοπί οηίπι 5ΗΗΓΔΕΙ8. 



(1 ε.», 552) 

ΣΤΟΔ. Καὶ μὲν ἐκράτησα ἂν, εἰ συνηρώτησα ἐν 
τῷ τρίτῳ τῶν ἀναποδείκτων σγήματι. 

ΔΙΙΚ. Τΐς ὑπερέσχεν 

ΕΡΜ. Πάσαις ἡ Ἡδονή. 

ΣΤΟΑ. Ἐφίωμι ἐπὶ τὸν Δία. 
ΔΙΚ. Τύχη τῇ ἀγαθῃ. Σὺ δὲ ἄλλους χαλει. 

98. ΕΡΜ. Περὶ Ἀριστίππου Ἀρετὴ καὶ Τρυφἡ, καὶ 
Ἀρίστιππος δὲ αὐτὸς παρέστω. 

ΑΡΕΤΗ. Προτέραν ἐμὲ χρὴ τὴν Ἀρετὴν λέγειν 

Εμὸς ς γάρ ἐστιν Ἀρίστιπ τπος, ὡς δηλοῦσιν οἳ λόγοι χαὶ 

ΤΡΥΦΗ. Οὐ μὲν οὖν, ἀλλ᾽ ἐμὲ τὴ 
λ  μτα . 

γὰρ ὃ ἀνὴρ, ὥς ἔστιν ὃρᾶν ἀπὸ τῶν 
158 

πορφυρίδος καὶ τῶν µύρων. 

ΔΙΝ. ΜΑ φιλονειχεῖτε: ὑπερχείσεται γὰρ καὶ αὕτη 
ατα ο πι Ας ' 
ἡ δίκη ἔστ ἂν ὃ Ζεὺς δικάση περὶ τοῦ ιογυσίου 

τον γάρ τι καὶ τοῦτο ἔοικεν εἶναι. "Ωστε ἐὰν 
τς 

Ἡδονὴ κρατήσῃ, καὶ τὸν Ἀρίστιππον ἕξε 
ο .ω -. Ἀ τιν Ὑ .ω 

νικώσης δὲ τῆς Στοᾶς, καὶ οὗτος ἔσται τῆς 
τς ο ο τ : 

ετῆς εκριμένος. Ὥστε ἄλλοι παρέστωσαν. Τὸ ρ 
. / / ως νὰ λος 
ἴνα στου» μὴ λαμθανέτωσαν οὗτοι τὸ δικαστικόν 

ν ἡ 
ὃν, 

Ἐριφή: 
ρε ο Ἑ 
2 ε 
ἀδίκαστος γὰρ ἡ δίκη µεμένηκεν αὐτοῖς. 

ΕΡΜ. Μάτην οὖν ἀνεληλυθότες ὥσι γέροντες ἄν- 

δρες οὕτω μαχρὰν τὴν ἀνάδασιν: 

ΑΙΚ. Ἱκανὸν, εἰ τριτηµόριον λάδοιεν. Ἄπιτε, μὴ 
ἀγανακτεῖτε, αὖθις δικάσετε. 

94. ΕΡΜ. Διογένη Σινωπέα π 

σὺ ἡ Ἀργυραμοιθικὴ λέγε. 

ΔΙΟΓΕΝΗΣ. Καὶ μὴν ἄν γε μὴ παύσηται ἐνο- 
γλοῦσα, ὦ Δίκη, οὐχέτι δρασμοῦ δικάσεταί µοι, ἀλλὰ 
πολλῶν καὶ βαθέων τραυμάτων: ἐγὼ γὰρ αὐτίχα µάλα 

παρεῖν αι καιρὸς, καὶ 

πατάζω τῷ ξύλῳ. 

ΔΙΚ. Τί τοῦτο; πέφευγεν ἡ Ἀργυραμοιθικὴ, ὃ 
δὲ διώχει . ἐπηρμένος τὸ βάκτρον. Οὐ µέτριόν τι καχὸν 

Ἡ ἀθλία ἔοικε λήψεσθαι. Τὸν Πύρρωνα κήρυττε. 
95. ΕΡΜ. Ἁλλὰ ἡ μὲν Γραφικὴ πάρεστιν, ὦ Δίκη, ὁ 

Ηύρρων δὲ οὐδὲ τὴν ἀργὴν ἀνελήλυθε, καὶ ἐῴχει τοῦτο 

πράξειν. 
ΑΙΚ. Διὰ τί, ὦ Ἔρωη: 

ΕΡΜ. “Ὅτι οὐδὲν ἡγεῖται κριτήριον ἀληθὲς 
ΔΙΚ. Τοιγαροῦν ἐρήμην αὐτοῦ χαταδικασάτωσαν. 

Τὸν λογογράφον ἤδη κάλει τὸν Σύρον: καίΐτοι πρώην 
ἀπηνέχθησαν κατ αὐτοῦ αἵ Ἰραφαὶ; καὶ οὐδὲν ἤπειγεν 
ἤδη κεκρίσθαι. Πλὴν ἀλλ ἐπεὶ ἔδοξε, ,προτέραν ἐ ἐσάγαγε 

τῆς ο ὁρωῆῖς τὴν δίκην. Εαθαὶ, ὅσοι συνεληλύθασιν 

ἐπὶ τὴν ἀκρόασιν. 

ἘΡΜ. Εἰκότως, ὤ Δίκη: τό τε γὰρ ι μὴ ἔωλον εἶναι 

τὴν κρίσιν, ἀλλὰ καινὴν καὶ ξένην, χθὲς, ὦ ὥσπερ ἔφης, 
ἐπηγγελμένην, καὶ τὸ ἐλπίζειν ἀκούσεσθαι “Ῥητορικῆς 

μὲν καὶ Διαλόγου ἐν τῷ μέρει κατηγορούντων, ἄπολο-- 
γουμένου δὲ πρὸς ἀμφοτέρους τοῦ Σύρου, τοῦτο πολλοὺς 

ς εἶναι. 

ἐπήγαγε τῷ δικαστηρίῳ. Ἠλὴν ἀλλὰ ἄρξαι ποτὲ, ὦ 
ε / 

"Ῥητορικὴ, τῶν λόγων. 

20. ΡΗΤΟΡΙΚΗ. Ηρῶτον μὲν, ὦ ἄνδρες Ἀθὴ- 

ΗΕΟΙΑΝΙΣ. 1. 

ΧΙΝΠΠ. 815 ΑΟΟὈΡΑΤΤΗΣ. 25 ---26, 
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ΡΟΒΤ. Ύετυπι τίεεταμα, οἳ ρετορίςςεπη Ἱπίθγγοσα[ῖοπος Τη 
ἱεγίῖα Πρατα ΙπάειποηςίταβΏἵαπι. 

3597. Ουἱς εαρετανΙ{ 5 

ΜΕΒΟ. Οπιπῖρας οα]οπ]ῖς Ὑο]αρίας. 

ΡΟΒΤ. Ῥτογοςο αἆ Πογοηῃ. 

1057. Οποᾷ Ῥεπε γεγίαξ! Τα Υετο γοςα αίος. 

23. ΜΕΒΟ. Ῥε ΑπίςΗρρο Υἱγίας οἱ Πακητῖα. 

ἄπἴθπῃ ἴρ56 ποσπε αἀξῆ. 

ΥΠΗΑΤΟΣ. Ῥτίογεπι ππε οροτίοί ἀἴσεια, Ὑϊπέιίοπα :. πηθις 
επῖπῃ εςί Απίςρριας, αἲ 6ΓΙΠΟΠΕς Πλας Ππάϊσαπε εἰ ορετα. 

Ατίςήρρις 

ΗΕΧΓΒΙΑ. ΝεππαππαπαΣ 5εά ππα, Ταχ ηΓῖαΠη : ΠΊθις ΘΠΙΠΗ 
γΙς εδί, αἱ νίᾷετε Ποσί ο οοτοπῖς ο ρήτρα οἔαησηθη/ῖς. 

105Τ. ΝοΠίε οοπίεπάετε : ἀῑεγείατ οηἵπ ο 4ποΠιθ 

έα"σα, αδαπεόπα Παρῖίετ ργοπηποῖεί 46 Ρἱοηγςίο : νῖοίπαπι 

απίπα απἰάἆαπι θαπα Ίος ε5ςε νἰάδίατ. Ταίίας 5ὶ ν]εοεῖε Ὑο- 

Ἱαρίας, είῖαπι ΑτίκΗρριπα Παβαβῖί Ἰαχατία : γἰπορπίο οοπίτα 

Ῥογ[ΐσα , εἰἴαπη Ἰ]ο Ὑἱγιπίϊ αἀ[αάϊσαίας επί. Οπατε α]ῃ 1απα 

ἁἀηπίο.. Ὑενηπα Π]αᾶ, πε οαρίαπί Πἱ πιοτοβᾶθία : ΠΒΠΗ ΠΟΠ 

αάϊσαία αὖ ΤΠϊς Ίανο ]ῖ5 ο5ί. 

ΜΕΒΟ. Ναπιἰε(παπ 65ο αξοεπάετίηί γἱτῖ 5οπος τῖαπι 

{Πα ΙοήβαΠα2 

1057. δαῖς Γαευῖ{ 5ἱ ἴετῆαπα ρατίεπι αοοϊρῖαπί. 

ποῄία Ιπάϊσπατῖς ταῖς Πα ά[σαΡῆῖς. 3 

24. ΜΕΒΟ. Ὠοβοποπα 5ΙΠΟΡΕΠΣΕΠΙ αἀεςςο {επηρις οί. 

Τα ἰβίίατ, Μεηςατία, ἀῑσο. 

ΡΙΟΕΕΝΕΡ. Ὑεταπα, αξία, 5ἵ ποπ ἀοξιετῖξ πιΏῖ ΠΊΟ- 

Ἰεδία 6556, ποη ἁππρίίας Γασα. πη]ηῖ Πέεπα Ιπίεπᾶςε, 5εᾶ πι]- 

ἵογαπα ρτοβαπάογαπη( πε γα Ἱπεταπα: οσο επῖπῃ Ίαπα 5ἰαΐϊϊπι [αςία 

Ἠ]απα ρεγοιαπῃ. 

405Τ. Ου] Ίου» Εασίί Μεησατία, Π]α νοτο 5αΏ]αίο Θᾶπι 

Ῥασπ]ο ΡειξοφυΠίατ. Νο Ίεγα ππα]Ιπῃ πηῖκετα παποϊδορίητ, 

ρηῖο.. Έγι{ποπεπῃ αἀνοσα. 

25. ΜΕΒΟ. Ύεταιη Ῥϊείοτία φπἱάθιη αἀεςί, ΠαςΗΐῖα : Ῥγί- 

τ1ο απίεπη ης γεπῖί απϊάσπα, εί 5ἵο [αοίαταπα εσπι ρτοραδί] 

εαί. 

4057. Οπῖά Τα, Μοτο) 

ΜΕΒΟ. Οµυία πΙ]]αΠῃ γεΓαπα ραΐα{ 6.ςο Ππάσαπαϊ πΟσΠΠαΠ. 

1055ΤΈ. ασια ἀοξετία Π]απα ς εοπάθιηπαπίο. ΤΑΡΤΟ- 

ΤΗΠΙ 5οΠΙΡΙΟΓΕΠΙ ΘΥΓΗΠΑ Ί4Π1 οσα : (παπα παπα παρε ἄθιπαπι 

ΠΟΠΙΕΗ 1ρδίας ἀεἰαίππῃ εδ, πες απἰσπασπα πγσεβαί θα5 επ]- 

55 ΠΙΠΟ Ππάϊσαη. Ὑογπι παπάο Ἱα τίςιπα εί, ιαπ 

ασῖ Ίαῦα6 οαπςαπι Ἠλείοσῖσες. Ὑαϊ απο οοππεπεταπί αἆ 

απάεπά η ! 

ΜΕΒΟ. Χοσιε ΠηΠΙεΠίο, Φα5Ηα. Οποἆ ειπα ΠΟΠ 0Ώ5ο- 

Ἰεία οδέ σαµ-α, 564 πονα οἱ Ἰηξοίεπς, οτί ἆεππππα, { ἀῑεθ- 

Ρας, ἀε]αία; οί ᾳποά 5ρεταηί 56 απά{ίαγος ἨΠείογίσεῃ οί Ρία- 

Ίοβαπα Ρε ίσες αοοΠδαΠίος, Ἀᾳ5απι τετρ ΔἀΤοτ5ι5 αἴηῃος 

ἀϊερηΐεπαι 8ΥτΙΠΙ : θα τες πηπ]ίος α]]οχ1ξ αἲ Παάἱσῖαπι. Ὑετηπα 

πείρα {απάειη ογα(ἵοπεπα, Βμείογίορ. 

ΑΡΙί6 : 

26. ΒΗΕΤΟΒΙΟΕ. Ῥτίπιαπα απ]άδια, ΑίΠεΠΙεηςες, 4605 
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ναῖοι, τοῖς θεοῖς εὔχομαι πᾶσι καὶ πάσαις, ὅσην εὔνοιαν 

ἔχουσα διατελῷ τῇ τε πόλει καὶ πᾶσιν ὑμῖν, τοσαύτην 
ὑπάρξαι μοι παρ) ὑμῶν ἐς τουτονὶ τὸν ἂγῶνα, ἔπειθ᾽ 
ὅπερ έ ἐστὶ μάλιστα δίκαιον, τοῦτο παραστῆσαι τοὺς θεοὺς 

ὑμῶν, τὸν μὲν ἀντίδικον σιωπᾶν κελσύειν, ἐμὲ δὲ, ὡς 

προήρημαι καὶ βεθούλημαι, τὴν πατη Ἱορίαν σαι 

ποιίσασθαι. Οὐχὶ δὲταὐτὰ παρίστατ ταί μοι γιγνώσκειν, 
ὅταν τε ἐς ἃ πέπονθα ἀποθλέψω καὶ ὅταν ἐς τοὺς λόγους 

οὓς ἀκούω: τοὺς μὲν γὰρ λόγους ὡς ὁμοιοτάτους τοῖς 

ἐμοῖς οὓς αὐτὸς ἐρει πρὸς ὑμᾶς, τὰ δὲ πράγματα ἐς τοῦτο 
προήχοντα. ὄψεσθε, ὥστε ὅπως μὴ χε τρόν τι πείσοµαι 
πρὸς αὐτοῦ σχέψασθαι ὃ δέον. Ἀλλὰ γὰρ ἵνα μὴ μαχρὰ 

προοιµιάζωµαι, τοῦ ὕδατος πάλαι εἰχῃ ῥέοντος, ἄρξο- 
μαι τῆς χατη Ἱορίας. 

2η. Ἱὼ γὰρ, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, τουτονὶ χομιδῃ 
βάρθαρον ἕ ἔτι τὴν ων χαὶ μονονουχὶ μειράχιον ὅ ὄντα, 

κ 3 
ο ἐνὸ εδυκότα ἓν τὸν Ἀσσύριον ντ περ τὴν 

παν ῆς εἶναι καὶ ἀτενὲς αν ἐ ἐς ἐμέ --«ὑπέπτησσέ 

τε γὰρ ἔ ἔτι τότε καὶ ἐθεράπευε καὶ µόνην ἐθαύμαζεν τα 

Απολιποῦσα τοὺς ἄλλους ὁπόσοι ἐμνη 

σιοι καὶ χαλοὶ χαὶ λαμπροὶ τὰ προγονικὰ, τῷ ἀχαρίστῳ 

τεύοντό με πλού- 

τούτῳ ἐμαυτὴν ἐνεγύησα πένητι καὶ ἀφανεῖ καὶ νέῳ 
προῖκα οὗ μικρὰν ἐπεσενεγκαμένη πολλοὺς χαὶ θαυμα- 

σίους λόγους: εἶτα ἀγαγοῦσα αὐτὸν ἐς τοὺς φυλέτας τοὺς 

ἐμοὺς ̓ παρενέγραψα καὶ ἀστὸν ἀπέφηνα, ὥστε τοὺς δια- 
μαρτάνουτας τῆς ἐ ἐγιύης ἄποπε τνίγεσθαι. Λόξαν δὲ αὐτῷ 

περινοστεῖν ἐπιδειξομένῳ τοῦ γάµου τὴν εὐποτμίαν, 

οὐδὲ τότε ἀπελείφθην, ἀλλὰ πανταχοὺ ἑπομένη, ἄνω 

καὶ κάτω περιαγοµένη καὶ χλεινὸν αὐτὸν καὶ ἀοίδιμον 
οίουν κατακοσμοῦσα καὶ περιστέλλουσα, χαὶ τὰ μὲν 

τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς ᾿Τωνίας μέτρια, ἐς δὲ τὴν 
ἴαν ἀποδημῆσαι θελήσαντι αὐτῷ τὸν Ιόνιον συνδιέ- 

ὤω Οω 

Β 

Ἰταλίαν ἄπ 
ἡ τὰ τελευταῖα µέχρι τῆς Κελτικῆς συνα-- 

πάρασα εὖ οτι ἐποίησα. Καὶ µέχρι μὲν πολλοῦ 
η Δ ε / 3 / 

πείθετο καὶ συνην ἀξὶ µ.ηδεµίαν νύχτα ἀπό- 

πλευσα χα 

ο εν ας 
38. πο δὲ αδν ἐπεσιτίσατο καὶ τὰ πρὸς εδο- 

Φ' σω 3 / Δ / ὐτῷ ὑπέλαθε, τὰς ὀφρῦς ἐπάρας καὶ μέγα 
3 μ αλ /' .ό 

ἐμοῦ μὲν Ἰμέλησε, μἄλλον δὲ τέλεον εἴασεν, 
: ο σπα 

αὐτὸς δὲ ας γενειήτην ἐκεῖνον, τὸν ἀπὸ τοῦ σχήματος, 
στ 

ογον, Φιλοσοφίας υἱὸν εἶναι λεγόμενων, ὁ ὕπερα- 

Ία πήσας µάλα ἐρωτυκῶς πρεσθύτερον αὐτοῦ ὄντα, τ τούτῳ 

σύνεστι, καὶ οὐκ αἰσχό εται τὴν μὲν ἐλ ευθερίαν καὶ τὸ 
ἄνετον τῶν ἐν ἐμοὶ λόγων συντεμὼν, ἐς μικρὰ δὲ καὶ 
χομματικὰ ἐρωτήματα κατακλείσας ἑαυτὸν καὶ ἀντὶ 

ὺ λέγειν ὅ τι βούλεται µεγάλη τῇ ει. βραχεῖς τινας 

ιόγους ἀναπλέχων καὶ συλλαθίζων, ἀφ᾽ ὧν ἀθρόος | μὲν 

«ἲ υ] 

κ» 

ἔπαινος Ἄ οκού, 
Έπαινος η Ἠρότο ς πολὺς οὐκ. ἂν ἀπαντήσειεν αὐτῷ, μει- 
σνή αν .. 
οἵαμια παρὰ τῶν ἀκουόντων χαὶ τὸ ἐπισεῖσαι τὴν χεῖρα 
ἐντὸς τῶν ὅο Έντος τῶν ο. χαὶ μικρὰ ἐπινεῦσαι τῃ νο. χαὶ 

ε πιστενάξαι τοῖς λεγομένοις. Τοιούτων Ἰράσθη ὁ γενε 
γαῖος ἐμοῦ καταφρονήσας. Φασὶ δὲ αὐτὸν μηδὲ πρὸς 

215 28. αλ 84 - 7] 

ἀθαδαιο ΡγΘΕΟΥ ΠΗΤΝΘΙΣΟΣ. Ἡ{ (παπία ο5ί 5οιΠρογ(ϐ ΠΕ ηγοα 

αἀνονσης ΗΓΡΕΠΗ γεκίταπη ε{ Υο5 οΠηπες Βεπονο]θη[ία, {αἰἰς α 

γοβῖς πμ] ἵπ Ῥγαδοπί1 σετίαπηῖπε (Ισ ία : ἀείηᾶς, αποά 

ΠαςΗςδίπιΙΠῃ ο5ί, 6.Π1 ΥοΡί5 ΠιοπίεΠι ἆατο 4605, αἱ αἄγει- 

φαΓΙΠΠΗ ἴαθενε ]1μεα[ῖς, τηθ(πε, αἱ ἵπ απίπηαπη Ιπάσχ! αἴημο 

ἀε[ρετανϊ, οΟΙΣΑΠΙΟΠ6ΠΙ Ῥειασεγαο ρα[απηϊηϊ, ΧΝοΠ. Ἰάοπι 

απζεπη η ῖ δοπ{{οπάαπα τἰάδίας, απ απ1 αὖ θὰ 4 αοσ]άεγαηΕ 

πη]ῇ ταςρῖεῖο , αἱ αππῃ αἆ γεια, απο» απάῖο.. Ύδτβρα οηίπι 

σπα; Ίρ5ο αριά γος [αοίσί, παπα ΙΙ Η πια εταπ{ πιοῖς τος. 

ἄπἴεΠῃ 60 Ρεγίπετε γΙάεΡῖεῖ5., αἱ οπΠ/πο, πθ αποᾶ π]α]ης ἆθ- 

ἠππιθοηίητη αὖ ϱ0 οαρίαπα, ῥτοδρίεϊεπάπη δ,  Ὑδγαπα εβῖΠα 

Υογο, π Ίοηπο η{αν εχογα(ο, απιια Ίαπα ἀπά μη {εππετε Ππεηία, 

ΔΟΕΟΠΣΑΠΙΟΠΕΠΙ ασστράἶατ. 

27. Ἐρο πίτα, {παΐσες, ἰδίπηι αἀπιοάππι αἀο]εσορπίεπι, 

Ίδισια αἆ λαο Ρατ βαγαπα, 6ἱ {απίαπη Ποῦ οαπἀγθ ΑΡΡΥΓΙΟΤΙΟΤΕ 

Ἰπάμίαπα, οἴτοα Τοπίαπα ορθιναπίοπα αὐμιιο οἱ απῖά 5ο [α0ϱ- 

τοί ἀπβίαπα, α5διπηςί αἴᾳιε ης. Εί αααπα 4οσΙς ΠΠ 

γιάετεία ε55ε αἱ Ιπίαπίϊ5 πιο οειῖς γοδρίοετε ({ππι περα 

τογεγεβα(αγ πε αἀ ας, αἱ οο]εραί,, οἱ 5ο]απι αἀπηταβα αγ}, 

τοΠο(ῖς οεἰοτῖς απἰοπππ(Πε ππε ρείεῦαπ{, ἁῑγίίες, οἱ Ποποςί1, 

εί οἶατίς πια]οηβας, Ἱησταίο ππε ἴδῖ ἀεδροηξαν!, παρε, 

Ι5ποΡΙΗ, Ιαγεπῖ, ἀοΐεπι αΠεγεῃς ΠΟΠ ῥαναΠα, πηπ]ία5 αὐπη]- 

ταβί]θσηιε ογα[ἴοηος : ἀεῖπάε αἆ (πίρα]ος Π]αμα πες ἀθάη- 

οίπι, αἆγεπ αμα Ποπαίποπη {αρ Ιπςο]ρςί, οἱ οἴγεια [οοἳ : 

αἀοο αἱ αἱ 5δρ6 παρἰϊαγαπα ΠηθάΓαΠα οχοἰἀσγαπέ, αησετοηία. 

Ου πη γεγο 1ἱ πῖδαπα οδ5εί οἰτομπηίτο αἲ ἁῑνῖίος παρίῖας 

οδίομίαπάαςδ., πο {ατα απἱάσπα ἀαξαί: 5ο αΏίοαπησαο ἔλαπι 

5οοπία», 5Η15Π1 4θοῦ5απα οἴγομπηζιοῖ Π1ο Ῥάδξα, οεΙεῦΓθΠ 

]απα εἰ ποβίεπα οπαπάο αἱ εοπηροπεπάο τεἁτάϊ,  Μοδῖα- 

οπἷα γοτο 5ιΠί απ ρου ΟΥΦοἶαπι αἴιο ΤοπίαΠι Γεοὶ : 5οᾷ 

απ} Ρ6Γ Παμαπα ρεγεστίηατί νε]]εί, ΤοπΊαΠα 6ΙΠΗ 60 παπα 

{πα]θοῖ, οἱ ἀεπίαιο ἵπ Οε[ἱοαπη π5απθ οΙΠ1 110 5ΟΙΥΕΠΕ, 6 Πα 

Ἰουυρ]είανί. Ας ἀῑα απἱάσπα Ρο οπηπία παῖ οὐδεσαεραίας, 
εγαίᾳα6 τπθοΠα, αἱ πο 5επιε] ααἰάεπα αὐποζίατεί.- 

98. Ωππ1 Υθιο δαΐϊς δ))ί Ἰαπ γἰα[ϊεαίας ε55ε 6ἱ 5αἲῖς 

σ]ομί Ἠαμεναο γάεγείαγ; 5υρ]α[ῖς 5αρετο]ς εἰ απηία 5ιι- 

Ῥονθρία, πι απἰάεπα περ]οχίί, τεΙ Ρος Ῥίαπο «εστί : 

Ἰδίαπα γουο Ῥατυαίηα, ἰδίαπα Παδῖία ποδοεπά σπα [ασἩε, Ὠία- 

Ίοδμπ1, απί Ῥ]ή]οδορ]ία: ἀἰσέατ ΠΠΗ5, 5αργα πιο η ε{ απηα- 

(ουῖς Ιηδίαν, 56 Ἰσοθί δεπίοτοπα, ἀῄσετο οα.ρΙ{, ουΠα Ίου Ἰπα- 

Ῥοί οοπ5αθιαάἴποπα; Ποιο ογαῬοςο]ί Προτία{επι, οἱ Ηῑαά πιοῖς 

ἵπ γοιρῖς 5οἱαίαπα, οοποίᾶστε, αίαπο 1π ρανᾶδ», ΙΠπεϊσοσαπα 

Ἰηδίαι, ἱπίογγοσαππομ]ας 5ο 1ρδίπα σοπο]αάετε; ας Ῥτο 60 

ααοᾶ ἀῑσετο ἀερεβαί, απϊοπυ]ᾶ γε]εί, ππαρηα γοςε, Ὄπεγες 

αποδά πι 5ΕΓΠΊΟΠΕΣ οοπίεχεγε οἱ ἴαπαπαπα ϱο]σεγε 5Υ1]8- 

να5 : α απἴθις οοη[οτία απἰάσπι Ίαις απ ρίααδα5 πη]έης ΗΗ 

ΤΟΠ τοθθηί; 56 Πα, αὲ Ἱεπίίι αιγάσαΠί απἀ[ίοτες, απ 

ΤΙΠΗΠΑ, ἱπίτα ἴθγπιίπος {αΠπΕΠ, ππογθαΠέ, απ ραυ]]π) 63 

Ρίο αππιαΠ!, απί αᾱ ος απσε ἀἱοππίατ Ἰηβομιίκοαπ. 15ία 

αἀαπιαν]ί σεπογοδις Ἠ]α, ππο οομ{θιπία. Αἰππί απίεμι Πση 

| 
| 

| 
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τὸν ἐρώμενον τοῦτον εἰρήνην ἄγειν, ἀλλὰ καὶ ἐς ἐκεῖνον 
ἠβοίζειν. 

99, Πῶς οὖν οὐκ ἀχάριστος οὗτος καὶ ἔγοχος τοῖς 

περὶ τῆς καχώσεως νόµοις, ὃς τὴν μὲν νόµῳ γαμετὴν, 
παρ᾽ ἧς τοσαῦτα εἴληφε καὶ δι’ ἣν ἔνδοξός ἐστιν, οὕτως 
Ατίµως ἀπέλιπε, καινῶν δὲ ὠρέχθη πραγμάτων, καὶ 

ὕτα νὺν ὁπότε µόνην ἐμὲ θαυμάζουσι καὶ ἐπιγράφονται 
ἅπαντες προστάτιν ἑαυτῶν; Ἁλλ᾽ ἐγὼ μὲν ἀντέχω το- 

ς με ρς 
σούτων μνηστευόντων χαὶ χόπτουσιν αὐτοῖς τὴν θύραν 

λ ν ατις / «κ. .ω Ες ποναή 
και τουγοικ επι Ώοωμενοις μεγα η τη φώνη ουτε ανοι- 

γειν οὔτε ὑπακούειν βούλομαι" ὁρῷ γὰρ αὐτοὺς οὐδὲν 

πλέον τῆς βοΏς κοµίζοντας. Οὗτος δὲ οὖδ) οὕτως ἐπι- 

στρέφεται πρὸς ἐμὲ, ἀλλὰ πρὸς τὸν ἐρώμενον βλέπει, 

τί, ὦ θεοὶ, χρηστὸν παρ) αὐτοῦ λήψεσθαι προσδοκῶν, 
ὃν οἵδε τοῦ τρίθωνος οὐδὲν πλέον ἔχοντα; Ἑἴρηκα, ὦ 
ἄνδρες δικασταὶ, ὑμεις δὲ, ἣν ἐς τὸν ἐμὸν τρόπον τῶν 

λόγων ἀπολογεῖσθαι θέλῃ, τοῦτο μὲν μὴ ἐπιτρέπετε ---- 
ἀγνῶμον γὰρ ἐπ᾽ ἐμὲ τὴν ἐμὴν µάχαιραν ἀκονᾶν ---- 
χατὰ δὲ τὸν αὗτοῦ ἐρώμενον τὸν Διάλογον οὕτως ἆπο- 
λογείσθω., ἣν δύνηται. . ώ 

ΕΡΜΗ. Τοῦτο μὲν ἀπίθανον' οὐ γὰρ οἵόν τε, ὦ 
Ῥητορικὴ, µόνον αὐτὸν ἀπολογεῖσθαι κατὰ τὸ σγημα 
τοῦ Διαλόγου, ἀλλὰ ῥῆσιν καὶ αὐτὸς εἰπάτω. 

80. ΣΥΡΟΣ. Ἐπεὶ καὶ τοῦτο, ὦ ἄνδρες δικασταὶ,, 
ἡᾗ ἀντίδικος ἠγανάκτησεν, εἰ μακρῷ χρήσοµαι τῷ λόγῳ 
χαὶ αὐτὸ τὸ δύνασθαι λέγειν παρ᾽ ἐχείνης λαθὼν, πολλὰ 
μὲν οὐκ ἐρῷ πρὸς ὑμᾶς, τὰ χεφάλαια δὲ αὐτὰ ἐπιλυσά- 

µενος τῶν κατηγορηθέντων ὑμῖν ἀπολείφω σχοπεῖν περὶ 

ἁπάντων ' πάντα γὰρ πόσα διηγήσατο περὶ ἐμοῦ ἀληθη 
υ Ύν ήν λ μ ά σα, ὄντα διηγήσατο: καὶ γὰρ ἐπαίδευσε χαὶ συναπεδήµησε 

" / ο / καὶ ἐς τοὺς Ἕλληνας ἐνέγραφε, καὶ κατά γε τοῦτο χάριν 
ν ο 3 Ἀ Γι ν ἂν εἰδείην τῷ γάµω. Δι’ ἃς δὲ αἰτίας ἀπολιπὼν αὐτὴν : : ν σος ας ῤ κα μμ κο ἐπι τουτονὶ τὸν Ἀιάλογον ἐτραπόμην, ἀχούσατε, ὢ ἄγδρες 

ο” ο, 9 δικασταὶ., καί µε μηδὲν τοῦ χρησίµου ἕνεκα Ψεύδεσθαι 
ὑπολάδητε, 

: ο ο τὴν θύραν, ἐνίων δὲ καὶ ἐσθιάζεσθαι σὺν οὐδενὶ χόσμῳ 
τολμώντων. Αὐτὴ δὲ ἐγέλα καὶ ἤδετο τοῖς δρωμένοις' 

. 
.. / καὶ τὰ πολλὰ ἢ παρέκυπτεν ἀπὸ τοῦ τέγους ἀθόντων 

.ω ο. ϱ Ἀ 1 ἀχούουσα τραχεία τῇ φωνη ᾠδάς τινας ἑταιρικὰς ἢ καὶ 
/. σι / 5 3 μ 3 /. / 3 2" παρανοίγουσα τὰς θύρας ἐμὲ οἴομένη λανθάνειν ἠσέλγαινε 

α 9 ΄ µ ον Ὅσιν ον. Ε Αλλ σι, ΄ ἄαὶ εµοιχευετο πρὸς αὐτῶν" ὅπερ ἐγὼ μὴ φέρων γρά- 
, ' : ; Ψασθαι μὲν αὐτὴν µοιχείας οὐχ ἐδοχίμαζον, ἐν γειτόνων ος - ’ Χο 2»/ ν ον δὲ οἰκοῦντι τῷ Διαλόγῳ προσελθὼν ἠξίουν καταθεγθη- 

γαι ὑπ᾿ αὐτοῦ. 

92, Ταῦτά (ρω. στιν ἃ τὴν “Ῥητορικὴν ἐγὼ μεγάλα 

ΧΗΥΠΙ. Β15 ΑοσῦΡΑΤΙς. 99-54», σοι 

πεσπε ΟΠΠΙ 5η0 Ιςίο απιαῖο Ῥᾶσθπι Ἠαβογε, «ος ἵπ Ἱσίμπῃ 
αποσπε ε5ςο ορη{πιε]ίοδπῃ. 

29. Οπ{α η] Ιβίίαν Ἰηρταίις »ἵέ ἴςίο οἱ Ιοσίρις ἆσ πια]α {κα 
οἵα[ῖοπε οπραίαχ2 απ! Ἰοσίππαίη πκογθπι, α σπα ἰαηία Ώοπᾶ 
ἁποοθρεπέ, εί Ῥεγ απαπῃ ςἲί πορῆ]ς, ἵνα ΙβηομηΙηίοςο {ΠΙΕΙ 
ἀεδεγιεῖέ, οἱ πονας τες αρρε[ιενίέ Ίάᾳπε Ἠου 1ρ5ο {6ηροτε, 
4πηπι 5οαπι πια αἀπη]γαπίαν Ἠοπιίπος, ΡαΙΓΟΠΑΠΙΦΠΕ 5Η. 
Ῥτο[ίοπίητ. Ἐπο τοιο [οἱ ργοσῖ αἀλις τοηῖίοι, οἱ [ους 
ΡααΠΗ!ριις ΠΟΠΙΘΠΠ6. ΠΙΘΙΠΙ η]ασηα γοςθ ἱπε]απιαπ[ῖρας 
πεΠιε αρετίτα γοῖο, ἨθΠιθ αιδοπ]ίατο : γίάοο απἱρρο πι 
Ρισίου εἰαπῖοτεπη Π]ος α[ίθιτο. Ἰδίο απίοπι πο οἷς απ]άσπα 
ἃά ππο οοΠγογΗ{ητ, 5οᾷ α αΠΙΑΡΙΗΠΙ ΝΙΠΠΙ ταδρίοΙί, απῖά. 
1απάεπι, 4 Ῥοπί, ΏΟΠΗΠΙ ΤΕΟΕΡΙΙΤΗΠΙ 56 4Ώ Π]ο εχδροσίαης5 
απεπα Ῥγωίου ρα]ππι ΠΗ] αρογο νἰᾶραί. Ὠϊνί » ἠπάΐσος. 
Ύο5 απ{εηι 5ἱ πηθα τα{ἴοπο ἵπ. οαιιδα ἀἴσσπάα τί γο]πετί, 
Ἰοῦ πο[ίο οοποεᾶεγο (παναΕῖ οΠίΠα απἰπη!, δἳ ΠΊΘΙΤΩ Τη Πιο 
ἃομαί βἰαά[απα)5 5οᾶ απηαςῆ! καὶ πποᾶο, Ῥ]α]οσί, εἷο ἀῑσαί 
6αµδαπα, 5ἱ ροίπογ{, 

ΜΕΒΟ. Ἠος απἰᾶθπα ρτοβαΡ]] πο οςί : ηθΠμθ οΠἶπῃ Πογὶ 
Ροίεςί Ἡ{ 5ο]ᾳ5 Ίρςα οπξαπα ἀῑσαί ΡΙα]οαί ἵπ πποᾶιπα, 5οᾷ 
Ρετρείπα ογα[ἴοπε Ίρο ᾳποππε πἰαία. 

80. ΥΒΌ5. Οπαπάσαπ{άεπα Ίος θἱἱαή1, πάῖσες,, Ἰπαίσηα 
ΤπΠ{ αἀγεγεατία , 5ἱ Ίοησα ογα(ἴοῃο πίαν, απ] ρδαπα Ἠαπο ᾱἵ- 
οεπά! Γαευ]/αἴθπι αὖ 5ο Ἰαβδαπι ς Πηη]ία απἶάεπα αριιᾷ τος ΠΟΠ 
ἀῑσαπι : οαρ[ἶβι5 γθιο 1ραῖς ΘΟΓΙΙΠΙ ασ» οἱ πηϊη! πηηῖ ἀοά1έ 
ἀἰδεο]αἶς, Ῥογηη[ίαπα γοῬῖς γίᾶσγο ἂᾳς οπηΠίρης. ΦαοΙΠῃ- 
απε ΠΙΠΙΓΗΠΙ 46 Π1ο Πα ΓαγΙ{ »ΤΕΓΕ ΠΑΤΤΑΥΙΕ ΟΙΗΠΙ4. Ἐ[θ- 
ΕΠ ἸηςΜη]ί πια, Ρεγοσηϊηαία. οκ ΠΠΘΟΙΠΙ » αταςῖ πιθ 
ἀφοπρεϊε, ε{ αγάπη ΤΟΡΙΠΙ Πποπηῖῃο Εταΐῖας Ἰαβθο Ἠπῖς ἥΠις. 
οοπ]ηβῖο.. Οπας τοτο οὗ οπήςας Το]]ε[α Ί]α αἆ Ἠηπο πο 
ῬΙα]οβιπι οοπγογίοτῖηι, απα[ίε, Ἰπάῖεςς :. πει απίεσααπα 
Πα [ῇς της πηθο εὔασα πιο (ἰὶ εοφ[αγοι[ῖς. 

531. Ἐδο ΠαΠΙ(Πε γ]άρης ἱςίαπι ΠΟΠ απηρΙίας {οπηρεγαπίεπα 
556, πεαιε ἵπ ἀεοοη[ Ίο Παβίίιι ῬΕΓΠΙΑΠΕΙΘ; 10. πδαπα 
οἰίπι Ῥωαπίεηςίς ἴ]]ο τῃρίου ἀπχεταί; 5οᾷ ογΠαΓ6 56 Π]απῃ οἱ 
εαρῇ]ος ππεγοίγῖοΙο ΠΊογθ ἀἱδροπονα, αἱ {πίποπτα {ασ1εῃῃ, οἱ 
δεπας Ῥίησετε; δίαἴπι φαδρίζαρας ἁλᾳπ]ᾶ, οἱ ᾳπο οσσ]απι 
{6γτ6ί, οΏβθιγαβαπῃ. Ας το]ίφσα ργα {επ [1ο : εἰησι]ῖς πθγο 
ποζΗρις Ππρ]εῦα[η τοις ποδίος ογῖῖς απιαζοτίρης αἲ Ί]απι 
οοπη]κκαίυπῃ εππίῖρης, Ῥη]καπΗ!ρησαπο τας, απ]ραςάαπα 
εὔαπη. τν Ἰπγαπηροτα 5ἴηο ΠΊοτο Πιοοπιε απἀθηίῖρης. Αὲ 
Π]α τίάετα, ο Ἠῖς πι βογοπί ἀε]οσιαι] - ας 5ΦΡ6 απί 4ε 
ἴεείο ἀεερίεοτο, 6ἱ αιάϊγα αξρογα τος οπποπίος απιαίοτῖα 
απῶάαπα οαη/ῖσα; απἲξ ο[ίαπη αρογβῖς εἸαποπ]ππι {οηρας, πια, 
αἱ Ῥυίαβα, ἵππατο, Ἰαποϊνίτα,, εί επι Η]ῆς απ] έργατὶ - σποᾶ 
50 ΠΟΠ {6/6Η5, ΠΟΠΙΘΠ Πας 4ς αὐπ]ίογῖο ἀε[εγεπάιπι ΠΟΠ 
ΡπίαγΙ; 5εὰ αεοθάσῃς αἲ ΠαΏϊαπίοπι ἵη. γἱοῖπία Ῥία]οσαπη, 
ταοῖρὶ αὐ 60 ροι11. 

3». Ἠα κυηί Πιασηςρ ἴ]α., απίρης α[[οςί Ἠ]λείοτῖσορη, ἵπ- 
4. 
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ἠδίχηχα. ΠΜαίτοι εἰ καὶ μηδὲν αὐτῇ τοιοῦτο ἐπέπρακτο, 
καλῶς εἶχέ µοι ἀνδρὶ ἤδη τετταράκοντα ἔτη σγεδὸν γεγο- 
νότι θορύθων μὲν ἐκείνων καὶ δικῶν ἀπηλλάχίαι χαὶ 

τοὺς ἄνδρας τοὺς δικαστὰς ἀτρεμεῖν ἐ εἈν, τυράννων χα- 
τηγορίας καὶ ἀριστέων ἐπαίνους ἐκφυγόντα, ἐς δὲ τὴν 
Ἀκαδήμειαν ἢ ἐςτὸ Λύχειον ἐλθόντα τῷ βελτίστῳ τούτῳ 

Διαλόγῳ συμπεριπατεῖν ἠρέμα διαλεγοµένους, τῶν 
ἐπαίνων καὶ κρότων οὗ δεοµένους. Πολλὰ ἔχων εἰπεῖν 
ἤδη παύσοµαι. “μεῖς δὲ εὔορχον τὴν ψΨῆφον ἐνέγ- 

χατε. 
ΔΙΚ. Τς κρατεῖς 
ΤΕΡΜ. Πάσαις ὁ Ἓνρος πλὴν μιᾶς. 

ΔΙΝ. Ῥήτωρ τις ἔοιχεν εἶναι ὁ τὴν ἐναντίαν θέµε- 

νο. 
Ὃ Διάλογος ἐπὶ τῶν αὐτῶν λέγε. Ὑμεῖς 

--- διπλάσιον ἀποισόμενοι τὸν μισθὸν ε ἐπ᾽ ἆμφο- 

τέραις ταῖς δίχαις. 
ΔΙΑΛΟΓΟΣ. Ἐγὼ δὲ, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, 

χροὺς μὲν ἀποτείνειν οὐκ ἂν ἐθουλόμην τοὺς λόγους πρὸς 

ὑμᾶς, ἀλλὰ κατὰ μικρὸν ὥσπερ εἴωθα. 
γόµος ἐν 

γορίαν ἴδιώτης παντάπασι καὶ ἄτεχνος τῶν τοιούτων 

Ἂ 
ἠδίκημαι καὶ περιύθρισµαι πρὸς τούτου, ταῦτά 

ἐστιν, ὅτι µε σεμνὸν τέως ὄντα χαὶ θεῶν τε πέρι καὶ φύ- 

σεως καὶ τῆς τῶν ὅλων περιόδου σκοπούµενον, ὑψηλὸν 

ἄνω που τῶν νεφῶν ἀεροθατοῦντα, ἔνθα ὃ μέγας ἐν 
οὐρανῷ Ζεὺς πτηνὸν ἅρμα ἐλαύνων φέρεται, κατασπά- 
σας αὐτὸς ἤδη κατὰ τὴν ἁφίδα πετόµενον καὶ ἀναβαί- 

νοντα ὑπὲρ τὰ νῦτα τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὰ πτερὰ συντρί- 

Ψας ἰσοδίαιτον τοῖς πολλοῖς ἐποίησε, καὶ τὸ μὲν τραγικὸν 

ἐκεῖνο καὶ σωφρονικὸν προσωπεῖον ἀφεῖλέ µου, χωμµι- 
χὺν δὲ καὶ , σατυρικὸν ἄλλο ἐπεθηχέ μοι χαὶ μικροῦ δεῖν 
γελοιον" εἶτά µοι ἐς τὸ αὐτὸ φέ ἔρων συγκαθεῖρξε τὸ 

σκῶμμα καὶ τὸν ἴαμθον καὶ χυνισμὸν καὶ τὸν Εὔπολιν 
καὶ τὸν Ἀριστοφάνην, δεινοὺς ἄνδρας ἐπικερτομῆσαι τὰ 

σεμνὰ καὶ χλευάσαι τὰ ὀρθῶς ἔχοντα, τελευταῖον δὲ καὶ 
Μένιππόν τινα τῶν παλαιῶν κυνῶν µάλα ὑλαχτικὸν ὡς 

ὃ χεῖ καὶ κάρχαρον ἀνορύξας καὶ τοῦτον ἐπεισήγαγέ 
μοι φοθερόν τινα ὣς ἀληθῶς χύνα χαὶ τὸ δηγμα λα- 

θραῖον, ὅσῳ καὶ Ἱελωνὁ ἅμα ἔδαχνε. Πῶς οὖν οὗ δεινὰ 

ὕέρισμαι μηκέτ᾽ ἐπὶ τοῦ οἰκείου σγήµατος διαµένων, 

μ.α- η 

Ὅψως δὲ ὁ 
Φ / / / εν πῶς ταν {| 

τοῖς δικαστηρίοις, οὕτω ποιήσοµαι τὴν κατη- 

ψ / .ω Ε ΔΝ [ο -ω Ν / 

ὤν' καί µοι τοῦτο ἔστω πρὸς ὑμᾶς τὸ προοίµιον. 
ο Ἡ 

δὲ 

έπε 

ἀλλὰ κωμῳδῶν καὶ γελωτοποιῶν καὶ ὑποθέσεις ἀλλοχό- 

τους ὑποκρινόμενος αὐτῷ; τὸ γὰρ πάντων ἀτοπώτατον, 
χρᾶσίν τινα παράδοξον κέχραμαι καὶ οὔτε πεζός εἶμι 

οὔτ' ἐπὶ τῶν μέτρων ῥέδηκα, ἀλλὰ ἱπποχενταύρου δίκην 
σὐνθετόν τι καὶ ξένον φάσμα τοῖς ἀκούουσι δοχῶ. 

84. ΕΡΜ. Τί οὖν πρὸς, ταῦτα ἐρεῖς; ῶ Ἓνρεν 

ΣΥΡ. Ἀπροσδόκητον, ὦ ὠ ἄνδρες ὃ δικασταὶ , τὸν ἀγῶνα 
τοῦτον ἀγωνίζομαι παρ᾽ ὑμῖν' πάντα , γοῦν Ἰμᾶλλον ἃ ἂν 
ἦλπισα Ὦ τὸν Διάλογον τοιαῦτα ἐρεῖν περὶ ἐμοῦ» ὃν 
παραλαδὼν ἐ ἐγὼ σκυθρωπὸν ἔτι τοῖς πολλαῖς δοκοῦντα 

καὶ ὑπὸ τῶν συνεχῶν ἐρωτήσεων κατεσκληκότα » καὶ 

ὰ τοῦτο αἰδέσιμον μὲν εἶναι δοκοῦντα, οὗ πάντη δὲ ο 

ΧΙ ΥΠ. ΔΙΣ ΚΑΤΗΡΟΡΟΥΜΕΝΟΣ. 
π 

98. 94. 1, 55] - 5») 

Παπῖο. ΟΠΑΠΗΠΑΠΗ , δἱ Υθὶ ηἳ]] 6] α5ηπος] αὖ οᾳ ασ{Ηπῃ οδςεί, 

ἀθουμαί πε, Ποπηῖποπα απαἀταρίηία [δε αΠΠος ΠάΙΗΠΗ, ἃ 

ἑαππυ]θις. Π]ίς οἱ ἨΗρι5 τοσεᾶετε, εἰ απῄεςζσγο Ῥαίῖ Πιάῖ- 

{ου εγίαιῖσᾳιθ ἔγγαππογαπα αεοιδαΠοπίρας εἰ Ἰαμάίρις 

ΥΙτογΗτη [ου παπα, ἵη Αεαάεπη]απα ααί Ὦ,γοεπα Ἰπατεαϊ, Ἰρίᾳιθ 

οἱ οΡΠπΊΟ Ἠου Ώία]ορο Ιπαπρι]ατε, ρ]ασῖάε ἀ]δρηίαπίος, 

Ἰαυάεπη ας Ρ]αΠ5ΗΠΙ ΠΟΠ ἀεδίάεταπίος. Μα]ία απ ππὰ παβθαπα 

ἀἴσετε, Ίαπι ἀθδίπαπι : Υο5 γετο τε]σίο5απα [εγίο 5αῇτα- 

Βίυπῃ. 

405Τ. Οπσῖς τιποϊὃ 

ΜΕΒΟ. Οπιπῖθης Όντας, ργα {ου ΗΠΙΠΙ. 

405Τ. Ἠπείου νιάείηχ ο55ε φυῖ οοπίγαναα Γη]. 

35. 441 [α ἀἱς, Ὠία]ορα, Πδάεπα πάἱοῖδης.  Ὑος απίθπη 

πιαπεία, ἀπρ]ίορπα Ἰαατί ππεγεθάεπῃ 4ε σαυδῖς απ μα Ρις, 

ΡΙΑΓΟΚΓΕ. Ἐσο τετο, ]πάΐσες, Ἰοηβαπ ετίεπάογο αριιᾶ 

Υο5 οΡαΙοΠεΠα πο]ῖπα, 5εά Ὀτογ]ίεγ ΠΊΟΓΕ ΠΠΘΟ α.ρτο. Τα- 

ΠΕΠ, αἱ 1η ]ηαἰεῖῖς [ετί οοηξείαο, ἷο αοζδα [οποια Ἱπεί- 

{παπα ἵσηατις Ποοί απάῖααε οἶπι [αΠπηα εἰ ταάίς. Ἐί νου 

ηΗΙ 51{ αριᾶ γος εχογά(απῃ. Τη]απῖα απἴεπη οἱ εοπίαπηείία, 

ααίρας αὐ Ιδίο 5απ1 α[[εείας, 58 Γογο 5υΠί : αοά π]ε ϱταΥΕΙΗ 

αᾱ 6ΙΠΑ ἀἴ6π1, αίᾳιο ἆᾳ ἀῑς, ἃςᾳ παίπτα, οἱ πη]νοιςί οἵτ- 

οσῖία ἀἹςρυίαπίεπα, 5Η ]πθπα, 5πργα πυρος Ιποεάεπίείη ϱετ 

ατα, αϱί πιασηα5 ἵη ο0Ρ]ο Φαρίΐει το]ΙστεπΙ ΟΗΤΓΙΠΗ 45θης 

Γετίαν, ἀεἰγασίαπα Ἰπά6, απ αἆ ἵρεαπα Ίαπα αΏξίάσπι γοα- 

ΤΟΠ 6ἳ 5ργα οσΡ]] ἴθισα ΡάΓΑΓΕΠΙ 656ΕΠάεΓ6, εοπ[γαςῖς αἲῖς, 

αἲ τι]ςί εοηδιδίπάἴπθπα ἀείγηςίϊ, εἰ ἱτασῖσα Π]α ἀθορηααο 

Ρει5οπα ἀείτασία, αἰίαπι οοπηίσαπα. 5αἰγΠΙΑΤΙ(ΙΠΕΘ πΙΠΗΙ, ας 

(απίαπα ΠΟΠ τ]άϊομ]απι, Ἱπιροδι. Ὠεϊπάςε ἵπ ππ πι οο]]αία 

Ιπο]Η5ΙΕ πηπθοΠα ]οσμπα ππονάασθια, οἱ Ἰαπήβπα, οἱ ΟΥπΙσαπι 

Ἠοσπίῖαπη , οἱ οἳΠη Εαρο]ίάο Απἰ5ίοΡΠαΠΟΙΗ , Ποπ]ίπος πιακῖπιο 

1άοπεος αἆ ἱταάπεεπάσπα απ 5ηη{ 5δγετα, αἲ Ἱγάεπά μπι 

απα» τουίε ᾖαβεπ!: ἀοπίαπε Μεπῖρριπα αποπάαπῃ ἄε απῖααῖς 

εαπίρας, Ἰαἰταπίθπη να]ά6 εἰ α5ρθγΙΠΊΙΠΗ, πΕ γἰάείας, εΓΟςςΗΠι 

αἆ ππο Ππίτοάυσίε, [εγγρί]οπι Υετα «ΠΕΙ, οἳ οεοι]ίο ΠΙΟΓ- 

ἀασθη., απαίεπις τιάθης εἰῖαπι πιοτάεί. Ου]άπί εΓζο Ρταγί 

Ἰπ]ατία α[Γοοβας 5ἶπι» απ] ΠΟΠ 56ΥΥΘΠΗ ΠαβΙηπη ΡΓΟΡΓΙΗΠΙ ας 

ἀοπηθκίῖοιπα, 5θοᾷ οοπια.άῑας ἴ5ί1, εἰ τἰάιοπ]ατία, εἰ ργούΙρίοξα 

απῶάαπι αγβαπηοηία ασετο οοβατ2 Οποά επίπα οπ]ηίαπα αἩ- 

φαγάἱςς παπα οί, πἰταβ! απαάαπη ρετπη]ςίῖοπε {επιρετα(η5 

5ΗΠ1 πθ(αθ. Ρο ε5ίτῖς δα, πεπθ Ῥες πιείτα Ιποεάο; 5εᾷ 

Ἱρροσσηία αγ! Ἰηίας, εοπηροδίἔαπα αποά σπα εἰ ρεγοβῖπαπι 

ροοίτυπα αιαἰθηίίθας γἰάεοΓ. 

34, ΜΕΒΟ. Οπῖὰ Ισίίαν αἲ Ιξία, 8ντο, ἀῑσεςρ 

ΒΥΠ. Νοσορίπαέαπη, Ἰαάΐοος, Ίου οογίαπηεπ αριᾶ 05 

5υῦθο : απἰάνῖς ομ/π Ρος ἆ4ᾳ Ῥϊαοσο «ρεια ραπ, απάπι 

Ἰκία 4ο ππο ἀἱσίπγαπῃ : 416Π1 οσο ἴαΐεπι σπππη αοθερίδεια, 

απἲ Ε]κίῖς απο γα]σο γἰάστοίας, οἱ α ρετρε[αῖς Ιπίετοβᾶ- 

Ποπίρης ἵπ απ Παίοπη αμαπάαπι οοπίτασἑα5, εαππ(π 1ρρᾶΠ1 

οὗ οἈςαπη γοπεταβ]]ἰς 1]ε απἱᾶθπι, 5εᾷ που οπιηίπο 5.γ15, 

-----Άλ. 

καλα. 
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ᾖδὺν οὐ οὐ δὲ τοῖς πλήθεσι χεχαρισµένον, πρῶτον μὲν αὐτὸν 

ἐπὶ γη γῆς ς ῥαΐνειν εἴθισα ἐς τὸν ἀνθρώπινον τοῦτον τρόπον, 

μετὰ δὲ τὸν αὐχμὸν τὸν πολὺν ἀποπλύνας καὶ μειδιᾶν 
Καταναγκάσας ἡδίω τοῖς ὁρῶσι παρεσκεύασα, ἐπὶ πᾶσι 

δὲ τὴν κωμφδίαν αὐτῷ παρέζευξα χαὶ χατὰ τοῦτο πολ- 

λήν οἳ μ.ηχανώµενος τὴν εὔνοιαν παρὰ τῶν ἀκουόντων, 

οἳ τέως τὰς ἀκάνθας τὰς ἐν αὐτῷ δεδιότες ὥσπερ τὸν 

ἐχἴνον ἐς τὰς χεῖρας λαθεῖν αὐτὸν ἐφυλάττοντο. Ἁλλ᾽ 

ἐχὸ οἵδ' ἅπερ μάλιστα λυπεῖ αὐτὸν, ὅτι μὴ τὰ γλίσχρα 
ἐχεῖνα καὶ λεπτὰ κάθηµαι πρὸς αὐτὸν σµικρολο- 

Ὑούμενος, εἰ ἀθάνατος ἡ Ψυχἠ καὶ πόσας της ὁ 

θεὺς, ὁπότε τὸν κόσμον κατεσχευάζετο, τῆς ἀμιγοὺς 

καὶ : χατὰ ταὐτὰ ἐχούσης οὐσίας ἐνέ έχεεν ἐς τὸν κρατῆρα 

ἐν ᾧ τὰ πάντα ἐκεράννυτο, καὶ εἰ ἡ Ῥητορικὴ πολιτι- 

κῆς μορίου εἴδωλον, κολαχείας τὸ τέταρτον. Χαίρει 

γὰρ οὐκ οἵδ) ὅπως τὰ τοιαῦτα πτωσον καθάπερ οἵ 

τὴν ψώραν ἠδέως κνώµενοι, καὶ τὸ φρόντισμα ἡδὺ αὐτῷ 

δοχεῖ καὶ µέγα Φρονεῖ, ἣν λέγηται ὡς οὗ παντὸς ἂν- 

δρός ἐστι συνιδεῖν ἃ περὶ τῶν ἰδεῶν ὀξυδορχεῖ. ᾿Γαῦτα 

δηλαδὴ καὶ παρ᾽ ἐμοῦ ἀπαιτεῖ καὶ τὰ πτερὰ ἐχεῖνα ζη- 

τετ χαὶ ἄνω βλέπει τὰ πρὸ τοῖν ποδοῖν οὐχ ὁρῶν. 

᾿Ἐπεὶ τῶν γε ἄλλων ἕνεκα οὐκ ἂν οἶμαι μέμιψαιτό | μοι. 

ὡς θοϊμάτιον τοῦτο τὸ Ἑλληνιὼν περισπάσας αὐτοῦ 

βαρθαρικόν τι (μετενέδυσα » χαὶ ταῦτα βάρθαρος αὐτὸς 

εἶναι δοκῶν" Ἠδίκουν γὰρ ἂν τὰ τοιαῦτα ἐς αὐτὸν παρα-- 

νομῶν καὶ τὸν πάτριον ἐσθῆτα λωποδυτῶν. Άπολε- 

λόγημαι ὥς δυνατὸν ἐμοί: ὑμεῖς δὲ ὁμοίαν τῇ πάλαι 

τὴν ψῆφον ἐνέγχατε. 

35. ΕΡΜ. Βαθαὶ, δέκα ὅλαις κρατεῖς ὅ γὰρ αὖ-- 

Ἀμέλει 

τούτῳ ἔθος ἐστὶ καὶ πᾶσι τὴν ̓ τετρυπηµένην οὕτω φέ- 
Ἁλλ' ὑμεῖς 

ἀγαθῃ τύχη, αὔριον δὲ τὰς λοιπὰς δικάσο- 

τὸς ἐχεῖνος ὃ πάλαι οὐδὲ νῦν ὁμόψηφός ἐστι. 

βεν» μὴ παύσαιτο φθονῶν.͵ τοῖς ἀρίστοις.. 

μὲν ἄπιτε 

μεν. Ὀ 

ΧΙΗΥΠΙ. 

ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΣΙΤΟΥ Ητοι ΟΤΙ ΤΕΧΝΗ 

Ἡ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΗ. 

1. ΤΥΧΙΑΔΗΣ. ᾿Γί ποτε ἄρα, ὠ Σίμων, οἳ μὲν 
ἄλλοι ἄνθρωποι χαὶ ἐλεύθεροι καὶ δοῦλοι τέ ἔχνην ἕκα-- 

στός τινα ἐπίστανται, δι᾽ ἧς αὑτοῖς τέ εἶσι καὶ ἄλλῳ 
. / Δ λ « Μ ν 3 ΑΔ Ν ΝΙ4ᾱ- χρήσιμοι, σὺ δὲ, ὡς ἔοιχεν, ἔργον οὐδὲν ἔχεις, δι) οὗ 
μα Ον ας ο τὰ ο ον 
ἄν τι Ἡ αὐτὸς ἀπόναιο ἢ ἄλλῳ µεταδοίης; 

ΠΑΡΑΣΙΤΟΣ. Ἠῶς τοῦτο ἐρωτῆς» ῶ Τυχιάδη, 
οὐδέπω οἶδα. Πειρῶ δὴ σαφέστερον ἐρωτᾶν. 

ΤΥΧ. Ἔστιν ἤντινα τυγχάνεις ἐπιστάμενος τέχνην, 
τἷον µουσικήν ; 

ΠΑΡ. Μὰ Δία. 
ΤΥΧ. Τί δὲ, ἰατρικήν; 
ΠΑΡ. Οὐδὲ ταύτην. 
ἨΥΧ. Ἀλλὰ γεωμετρίαν; 
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προ ρταἴοδι5 πλ (πἷπί Παρεγδία τς Ῥῖπιο αἱ σπα Ἠπηὶ 

Ἰποράετα Ἰ]απα ου. ἨΠΠΙΑΠΟ ΠΟΤΟ οοηβιδ[οερτίπη; ἀεϊπᾶς 

πιμ]ίο 1ο 5αμαἱοτο ρηγραίιπα, οἱ 5αὐρίάσγο οοᾶσίαΠα, ᾗ- 

ουπάίοτοπα τά ετῖπα γ]άεπίίδΗ5 : 54ΡοΓ οπιηῖα γεΓο ΟπΙΘ- 

ἀἴαπα ΠΠ οοπ]αηχῖ, θὰ 4ποαπο το πηπ]ίαπα ἱρθῖ ππασμἰπαίας 

48 απάἰεπίρις Ῥοπεγο]οπίίαπα, απῖ απία Παπι ἀῑοπι δρίπας 

αἱ) ἵῃ Ί]ο δυπί γοτ, (απ( παπα. ογἱπασθΠα, ἵῃ ΠΙΔΠΙΙ5. Τα πα 

8ΗΠ16Γ6 εαγεραπί. 9εὰ πογῖ 6ϱο απ ππαχίπιο Π]απι πια]θ 

Παβεαηί :. αποᾶ πον. φαβίῆία Ἰδία αἴᾳιο ἱοπηία, αβδίάθης, 

παπι (ἶπα οππη Ἠ]ο ἀἱδριίο, αγαπα ἱππιοτία[ἰς δἷέ απίπ]α, 

οἱ οί 5οχίατίο5 ἆθις, α παπα παπά πα (αοθτοί, ας ἵη- 

εοπηπηἰδοΙρῆ](5 οἱ απσς 5εΠηρυς ππίας πιοάί υἱαο κἰπηῆ]ς δε 

πιαίεγίῶ) ἵΠ Π]αῦα {θηρογαΙΟΠΘΙΗ, ἵῃ αμα παἰςοσβαπίατ οπηηία, 

Ἱπ[αδενῖε, εί αἴραπα Βλείοτίος  οἰγ]μίαιἶ5 Ρατ] Ιπππ]α- 

ογαπα δἷί, απατία Ῥατ5 αὐπ]α[οπῖς.  απᾶεί οπίπα, πεςοῖο 

4ποπιοάο, πηπη(1ς ἰά σεπις ἀἱκεριίαΠαπου]ΐ5, αἱ ΤΠ ααἲ Ἱῖ- 

Ῥοπίει 5οαἱριπί 5οαβίεπη : οἱ Ἱ]α ουτα Ἱπουπάα ΠΙί γιάσίης, 

οἱ γεμεπιοπίος δ1ρί ἴρ5ε Ρ]ασεί, 5ἱ ἀῑσαίατ πο οπ]ηδγὶς ε55θ 

Ρετβρίσθτθ απ) 1ρ5ε αοιίε α4εο ἆθ Ιά6ἱς εειπαί. Ἠσο π]πηϊ- 

τΤΙΠΙ ἃ Π1ο θα Ροδίμ]αί, οἱ αἷας ]ας απορτῖέ, αο 5ΗΓΕΗΠΙ 

ροοίαξ, ποῃ. γἰάθης ἱπίεπίπα (ασ 5ππί απίο Ῥοάο5. ΎΝαπι 

οβΙΕΓΑΤΙΠΑ ΤΕΓΙΠΙ οαδᾶ ἨπΠΠΙ] Ῥα{ο πηῖί οβ]ἰοῖεί, γο]αῖ αποά 

ας γοδίο ἄτῶσα ἀείτασία, Ῥατρανίσαπα 5Ρῖ, ἱρ5ο Ῥατραγις 

σσπ. γίάσας, Ἱπάμίςδειη : Ἱπ]ασίας οπίπα Γαἱδδειη, ςἱ {α]ία 

εοπίτα Ίορες ἵπ ἵραπα ἀοδίσπασξεπι, δί ραΐτία Π]απα γερίο 

5ρο]ἱᾶδδοµη.. Οαδαπι ἀῑχί, αἱ ρο(π. 

εαρεγίοτῖ [ετία οαἱοπ]απη. 

Ὑο8. τοτο ἱπη]θπι 

3σ, ΜΕΒΟ. Υαμ, 1ρ5ί5 ἀεοσπι ν]ποῖς : Ιάοπι οπίπα 16, 

απ απία;, πιΠο ΠΟΠ οδί α]αςάσπα φοπἰοπίία. ΝΙπΙταπι Ὠαίς 

οοηδιείπάο ο»ί, ρεγίαδαπα οπππῖρς {ογγο οαἱομ]απα, πο ἆθ- 

5ἰπαί ορ(παῖς απἱρασαιιθ Ιην]άθις. 9εά Υο5 ᾳπἰάσπι ἀῑδες- 

ἀῑία ππο Γο]οίίετ : ογα5 Ιαάἱσαβίπιας τοσα μας. 

ΧΙΝΠΙ. 

ΡΕ ΡΑΒΑΡΙΤΟ, ινε ΑΒΤΕΝ ΕΡΕΡΕ 

ΡΑΒΑΡΙΤΙΟΑΜ. 

1. ΤΥΟΗΙΑΡΕΡ. Οπίά ἰαπάσπη” Ιδίίητ οδί, 8ίπο, ααοᾶ 

οείατί Ποπηίπες, Πρετί ρατίίετ ας 5εινἰ, ατίοπι ππις(πἴβαιθ 

ἰἰαᾳπαπα ποταπ{, Ῥ6υ 4παπῃ οἱ ϱ1ρῖ 1ροῖς 5ιηί οἱ αἰῆῖ αέῑ]ος; {πι 

γετο, αἱ γἰάείατ, ορ5 Ἠαβες πα]]απι, ππἆο γε] ἴρδε 11Υ6- 

τὶς, 16] αἰ απἴοαπαπα Ἱπιρογ[ίας 

ΡΑΒΑΡΙΤΟΣ. οπῖὰ 5ἳί Ίωο ίπα, Τγομίαάς, Ιπίοιτοσαίῖα 

νθΠέ, ποπά πα ΙΠίθ]]ίσο. Βίπᾶε ογσο ΙΠίθγτορατε αροτίΙ. 

ΤΥΟΗ. Εδίηο ἃἲ5 Ύπαπα {απ Γογίε ποτῖςὸ οτί εαδᾶ ΠΠ - 

5ΙΕΝΠΙ2 

ΑΠ. ΝοΠ, ΡεΓ ογθῃ], 

ΤΥΟΗ. Οιμά νοτο, πιοάΙοίπαπη 

ΡΑΒΗ. Νεαπε μαπο. 

ΤΥΟΗ. Ρεά σεοπιθίγίαη 
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πδρ. Οὐδυμος. 

Ἑκ. Τι Τέ5ὲ ῥ ῥη τορικήν : Φιλοσο ρία 

τον ἀπέγεις ὅσον καὶ ἡ καχία. 

ΠΑΡ. Ἐχὼ μὲν, εἰ οἷόν τε εἴη, καὶ πλεῖον. Ὥστε 

μὴ δόχει τοῦτο χαθάπερ ἄγνοσσνοι ὀνειδίσαι' φημὶ γὰρ 

καχὸς εἶναι καὶ χείρων 3 σὺ δοχε τς. 

ΠΥΧ. Ναί. Ἀλλὰ ταύτας μὲν τέχνας 

οὐκ ἐξέμαθες ὃ διὰ μέγεθος αὐτῶν καὶ δυσκολίαν, τῶν δὲ 

Ἡ σχυτοτομικήν; καὶ γὰρ 

μὲν γὰρ τοσοῦ-- 

τό Δ 
ἴσως τὰς 

δημοτικῶν τινα, τεκτονικὴν 

οὐδὲ τἆλλα οὕτως ἔχει σοι, ὡς μὴ καὶ τοιαύτης ἂν 9ξη- 

θΊναι τ έχνης. 

ΠΑΡ. "Ορθῶς λέγεις» ῶ Τυχιάδη" οὐ γὰρ τούτων 

οὐδεμιᾶς ἐπιστήμων εἴμί. 

ΤΥΣ., Τίνος οὖν ο 

ΠΑΡ. Τΐνος: ὦ ν οἵμαι, Ἰθνναίας" ἣν εἰ μά- 

θοις, καὶ σὲ ἐπαιγέσειν οἴομαι. Ἔρῳ ι μὲν οὖν χα- 

τορθοῦν φημι Ίδη, εἴ δὲ καὶ λόγῳ,, οὐκ ἔχω εἰπεῖν. 

ΤΥΧ. Τίνα ταύτην 
ΠΑΡ. Οὕπω µοι δοχῷ τοὺ 

τηχέναι λόγους. Ωστε ὅτι τέχνην μ. μέν 

μαι ὑπάργει ἤδη σοι Ὑενώσκειν καὶ μὴ διὰ τοῦτο 

αὖθις ἀκούση. 

ης 
ερὶ ταύτην ἐχμεμελε- -α 

τινα ἐπίστα- 

χαλεπῶς µοι ἔχειν ' ἥἤντινα δὲ, 

ΤΥΧ. ἈἉλλ) οὐκ ἀνέξομαι. 

ΠΑΡ. Τό γε τῆς τέχνης παράδοξον ἴσως φανεῖται 

σοι ἀχούσαντι. 

ΤΥΧ. Καὶ μὴν ὃ διὰ τοῦτο σπουδάζω μαθεῖν. 

ΠΑΡ. Εϊσαῦθις, ὦ Τυγιάδη. 

ΤΥΧ. Μηδαμῶς, ἀλλ ἤδη λέγε, εἰ µή περ ἄρα 

αἰσχύνη. 
ΠΑΡ. Ἡ παρασιτική. 
» ΜΡΙΙΧΕ Κάτα εἰ μὴ µαίνοιτό τ 

χνην ταύτην φαίη ἄν; 

ΠΑΡ. Ἔγωγε: εἰ δέ σοι µαίνεσθαι δοχῶ, τ τοῦ μη- 

τέχνην αἰτίαν εἶναί µοι τὴν 

εί ΄ 

τις, ὦ Σίμων, τέ- 

δειμίαν ἄλλην ἐ ἐπίστασθαι 

µανίαν δόχει καὶ µε τῶν ἐγκλημάτων ἤδη ἀφίει. 

Φασὶ γὰρ τὴν δαίμονα ταύτην τὰ μὲν ἄλλα χαλεπὸν 

ὲ τῶν ἁμαρτημάτων εἶναι τοῖς ἔχουσι, παραιτεῖσθαι 
ο τα ον, 

αὐτοὺς ὥσπερ διδάσχαλον ἢ η παιδ 

δεχομένην εἲς αὐτὴν τὰς αἴτίας. 

ΤΥΧ. Οὐχοῦν, ὦ Σίμων, ἡ παρασιτυὴ τ τέχνη ἐστί; 

ΠδΡ. Τέχνη τὰρ, κἀγὼ ταύτης δημιουργός. 

ΤΥΧ. Καὶ σὺ ἄρα παράσιτος; 

ΠΑΡ. Πάνυ ὠνείδισας, ὦ Ἐυγιάδη. 

ΤΥΣΧ. Ἀλλ' οὐχ ἐρυθριᾶς παράσιτον σαυτὸν 

καλῶν» 
ΠΑΡ. Οὐδαμῶς: αἰσχυνοίμην γὰρ ἂν, εἰ ἳ μὴ λέγοιμι, 

ΤΥΝ. Καὶ ὴ Δῦ ὁπόταν σε ας. Ὑνωρίζειν 

τῶν οὐκ ἐπισταμένων τῳ, ὅτε γρήζοι μαθεῖν, ὃ παρά- 
κα. 

σιτος ὃηλον ὅτι φήσομεν; 
ος Πολὺ μᾶλλον λέγοντες τοῦτο ἐμὲ εὖφρα- 

υ ευ " 
/ 

ἢ Φειδίαν ἀγαλμας τοποιόν- χαΐρω γὰρ τῇ τέχνη 
πας υ Φειδίας ἕ ἔχαιρε τῷ Διά. 
ΤΥΧ. Καὶ μὸν ἐκεῖγό µοι σχοποῦντι προῶσταί γξ- 

λως πάμπολὺς. 

[ 

2 2 δαγωγὸν τ τούτων ἄνα- 

2 

3 
απο- 

νεῖτ 
σα Δ 

θνοεν 

ΧΊ,ΝΠΙ. ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΣΙΓΟΥ. 2. α. ε57, «98) 

ΡΑΠ. ἈοπασπαΠῃ. 

ΤΥΟΗ. Οἷά Ιπίατ» τηείογῖεεπ» Α Ῥμήοδορ]ία οπίπι 

ταπίυπάσπα αψες, απαπίπΠη αΏοςί ργαν]ίας. 

ῬΛΠ. Εφαϊάεπι, 5ἳ Πατ Ρο556Ι, εἰῖαπι Ιοηρῖας γε]ίεπῃ, Πα- 

απο πο] Ρρηίατε {6 Ίος πηϊμῖ ορ]ίοσγε Ἰαπαυαπα Ισποταηίῖ : 

αἲο ομΊπα ππα]αΠ1 Π]ε 6556, οἵ Ῥε]οΓεπα οἰῖαπα 4παπι αι Ῥαΐες. 

ΤΥΟΠ. Ρ1ἱ Πα. Ὑδνπα µας Γοτίο ατίος πο ἀῑάΙοῖςΗῖ ῥτορίες 

πιασηΠιπάἴποια ἵρδαταπῃ ασ ἀϊμμοπ]ίαίεπα : 5εά Ῥορι]αίαπα 

υπαπα, [αῦγῆσπα, απί οργάοπῖαπα 2 ποσα επῖπα αΠοηαῖη τος 

(αορ Ἱία Παβεηί, αἱ γε] {α]ῖ αγία ποη Ἰπάΐσθα». 

ΡΑΠ. Βεεία Ιἴδίπο, Τγεμίαᾶε 

Ρεν α5 5πῃ. 

ΤΥΟΗ. Οπ/αδπαπα Ισίίαγ αας 

ΡΑΗ. Ο/ας5 ρτασἶατα., πί εβο Ραίος απαπῃ ςἳ ἀῑά[οριίς, 
ἴα 4ποσπε Ἰαπάα[αγαπα αλίίου. Ἐο ααἰάθπη Ίρδα τευ[ο ἵῃ 
Ί]α της απα γειςατί αἴο; 4η γοτοῖς ο[απα οἱ ἀοδοτΙεπάο, ΠΟΠ. 
Ἰαῦεο ΗΡΙ ἀἴεετε. 

ΤΥΟΗ. ΟµαπΠ1 οισοῦ 

ΡΑΠ. Νοπάαπι νἰάθοτ πημῖ απ ἆς οα ἀἰορηάα παπί 

φαΐΐς ο.5ο πιο Ιίαίας. Πίασπε αγίθπα Πο αΠ(πᾶπα 561Γ6, Τ18- 

απθ ΕΠΙ οὮ. Ο8δ4ΠΗ {6 πηΏί ἀθρετε ἵταςοί, Ίαπι Ποεί οοσπο- 

«οσγο : 4Π4ΠΙΠΑΠΙ Υετο, απά[ος αἶῖας. 

ΤΥΟΗ. 5εἆ πο 5α5ΗΠεΡΟ ΠΙΟΓΑΠΙ. 

ΡΛΗ. Αί ποτιπα ΠΡί οἱ πηταμα [οτίο απ]άάαπα γάεβίης, 

αυτη απά[ες., αἲς Ἱεία. 

ΤΥΟΗ. ΛΔιΦπῖ θ8π1 ἵρδαπῃ οὗ εαι5αΠ1 οπρίο ἀῑςεετο. 

ῬΑΠ. ΑΙ, Τγο]αᾶο. 

ΤΥΟΗ. Νεππα(παπα; 564 πηπο ἀῑσίο, ηἰςϊ {απιθι Ρηάσγο 

πιροά1πῖς. 

ΡΑΠ. Ρατας]ίσα. 

». ΤΧΟΗ. Ταπι αἰᾳαῖς, απῖ ΠΟΠ Ἰηξαπίαί, Ἠᾶπο, 8Ιπιο, 

αγἴΘΠΙ κει 

ΡΑΕ. Ἐσο πΙπϊγιπα. 5 νεο ἱηδαπίτο ΗΡΙ τίάραν, αἲ ία 

Ἰηδαπίαπα ]απα 1π οαηδα 6556 Ῥπίαίο, απο ααπα παπι 

ατίθπη πογειΊπα, οἱ οππῖθης πιο ]απ1 αμ5ο]νθ. Αἴωπί επίπα 

ἄσαπι απ, Τηςαπίαπη, σΓαΥΘΠΙ εεἰθγοΠἶπ 6556 56 Παβεῃ- 

Έρις, 5εᾷ οχίπιοτε 1]ος οπἰπηϊπίρας, αποτυπα οπἱραπα, πηᾶ- 

αἰςίν ααί ρωάαροσί Ἰηδίας, 1η 5ε τεοῖρῖαί. 

: Ἠθ(ια οηῖπα Ἱαγαπα α]ας 

ΤΥΟΗ. Τσίν, 51110, ραταιῖσα αἲξ εδί» 

ΡΑΒ. Αις (πἱρρε: 6ἱ οσο ἠῆις αγΠ{εσ. 

ΤΥΟΗ. Εἰ ἴὰ ραταξίέης εσο» 

ΡΑΕ. Εστοσίε γογο ππα]οδϊχῖςιϊ, Τγε]]αᾶε. 

ΤΥΟΗ. 5εᾷ πο ογαὴεςοῖς, άπΙΠΗ ΡαΓα5ΙΠΙ {ο τοσᾶς» 

ΡΑΕ. Νεαπασπαπα : 5εᾷ 5ἳ ΠΟΠ. Ἱἴα τηε γοσβτεπα, 6ΓΗΡΕ- 
ΞΟΘΓΘΠΙ. η ῄ 

ΤΥΟΠ. Εί, Ρει Φοτεπα, 5ἱ ἀθδίσηανα ἴε γεῖπιας ΘΟΓΗΠΙ 

αῑοπϊ, απὶ {6 ΠΟΠ ΠΟΤΗΠΕ, ἴδια οαρῖαί ποςδε; ΠΕΠΙΡΕ ἀοε- 

ΠΠΗ5, Ῥαα5ας» 

ῬΛΠ. Μα]ίο πηᾶσῖς ἰδίαο ἀἰορηίος τηε [ία α[Γεορηῖς, 

απαπι Ῥλήδίαπα 5ἳ γοσθβς ἰα(παγίππη : ΠΟΠ πηῖπης επῖμη 680 

Ίας ατίθ, παπα 5ο Ῥη]άΐας 7ογε, σαμάεο. 

ΤΧΟΗ. ΔίΠαἱ λα πεί οοηςίἀεγαπ{ῖ πια] έας εγηρ]! τἱσα5, 
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ΠΑΡ. Τὸ ποιον; 

ΤΥΝ. Εἰ καὶ ταῖς ἐπιστολαῖς ἄνωθεν ὥσπερ ἔθος 

ἐπιγράφοιμεν, Σίμωνι παρασίτῳ. 
ΠΑΡ. Καὶ μὴν ἂν ἐμοὶ μᾶλλον χαρίζοιο ἢ Δίωνι 

ἐπιγράφων φιλοσόγῳ. 
ος ΤΥΣ. Ἀλλὰ σὺ μὲν ὅπως Χαΐρεις καλούμενος, 

οὐδὲν ἢ μικρόν µοι µέλει' σχοπεῖν δὲ δεῖ καὶ τὴν ἄλλην 

ζτοπίαν. 
ΠΑΡ. Τίνα μήν; 

ΤΥΣ. Εἱ καὶ ταύτην ταῖς ἄλλαις τέχναις ἐγχατα- 

ἔξομεν, ὥστε ἐπειδὰν πυνθάνηταί τις, ὅποία τις αὕτη 
τέχνη, ἐστὶ, λέγειν οἵον γραμματικὴ, ἰατρικὴ, παρα- 

σιτική. 
ΠΑΡ. Ἐγὼ μὲν, ὦ Ῥυχιάδη, πολὺ μᾶλλον ταύτην 

ἤ τινα, ἑτέραν τέχνην Φφαίην ἄν. Ἐϊ δέ σοι φίλον 

ἀκούειν, καὶ ὅπως οἴομαι λέγοιμι ἂν καίπερ οὐ παντά- 

πασιν ὢν, ὡς ἔφθην εἰπὼν, ἐπὶ τούτῳ παρεσχευασµέ- 

γος. 
ΤΥΧ. Οὐδὲν, εἰ καὶ σμικρὰ λέγοις, ἀληθῃ δὲ, 

διοίσει. 
ΗΑΡ. Ἴθι δὴ πρῶτον, εἴ σοι δοχεῖ» περὶ τῆς τέχνης, 

ἥτις ποτὲ οὖσα τυγχάνει τῷ Ὕένει, σκοπῶμεν" οὕτωσὶ 
γὰρ ἐπαχολουθήσαιμεν ἂν καὶ ταῖς κατ εἶδος τέχναις, 

εἴπερ ἄρα ὀρθῶς µετέχοιεν αὐτῆς. 

ΤΥΧ. Τί ποτ᾽ οὖν ἐστιν ἡ τέχνη λέγε: 

ἐπίστασαι. 
ΠΑΡ. Πάνυ μὲν οῦν. 
ΤΥΧ. Μ) τοίνυν ὄχνει λέγειν αὐτὴν, εἴπερ οἶσθα. 

4. ΠΑΡ. Τέχνη ἐστὶν, ὡς ἐγὼ διαμνημονεύω σοφοῦ 

τινος ἀχούσας, σύστημα ἐκ καταλήψεων συγγεγυµνα- 
σµένων πρός τι τέλος εὔχρηστον τῶν ἐν τῷ βίῳ. 

ΤΥΧ. ᾿Ορθῶς ἐκείνου γε εἰπόντος οὕτως ἀπεμνημό- 

νευσας. 
ΠΑΡ. ΓΕ δὲ μετέχει τούτων ἁπάντων ἡ παρασιτιχὴ, 

τί ἂν ἄλλο ἢ καὶ αὐτὴ τέχνη εἴη; 

ΤΥΧ. Τέχνη γὰρ, εἴπερ οὕτως ἔχει. 

ΠΑΡ. Φέρε δ) καθ) ἕκαστον τοῖς τῆς τέχνης εἴδε- 
σιν ἐφαρμόζοντες τὴν παρασιτικὴν, εἰ συνάδει, σχοπῶ- 

μεν, καὶ ὅ περὶ αὐτῆς λόγος, ἀλλὰ μὴ καθάπερ αἳ πο- 
νηραὶ χύτραι διακρουόµεναι μὴ σαθρὸν ἀποφθέγγηται. 

Δεῖ τοίνυν εἶναι καὶ ταύτην ὥσπερ χαὶ πᾶσαν τέχνην 
σύστημα ἐκ καταλήψεων: πρῶτον μὲν τὸ δοχιμάζειν 

καὶ διακρίνειν ὅστις ἂν ἐπιτήδειος γένοιτο τρέφειν αὐτὸν, 
καὶ ὅτῳ παρασιτεῖν ἀρξάμενος οὐκ ἂν µεταγνοίη. Ἡ 

τὸν μὲν ἀργυρογνώμονα τέχνην τινὰ φήσομεν ἔχειν, εἴ- 

περ ἐπίσταται διαγιγνώσχειν τά τε χίθδηλα τῶν νοµι-- 

σµάτων καὶ τὰ μὴ, τοῦτον δὲ ἄνευ τέχνης διακρίνειν 

τούς τε κιθδήλους τῶν ἀνθρώπων καὶ τοὺς ἀγαθοὺς, 
καὶ ταῦτα οὐγ ὥσπερ τῶν νομισμάτων καὶ τῶν ἀνθρώ- 

πων φανερῶν εὐθὺς ὄντων ; αὐτὰ μέντοι ταῦτα καὶ ὁ 

σοφὸς Εὐριπίδης καταμέμφεται λέγων; 

πάνυ γὰρ 

᾿Ανδρῶν δ᾽ ὅτῳ χρὴ τὸν κακὸν διειδέναι, 
οὐδεὶς χαραχτὴρ ἐμπέφνχε σώματι. 

[ 
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ΡΑΙ. Ουἱάπαπα 

ΤΥΟΗ. Βί ερἰςίο]ἱ5 εἰῖαπα ἵπ. ΦΙΠΊΠΟ, α{ῖ Π1ος οδί, ἵῃ- 

οίβαπηας, Βἰπιοπί Ῥαναρίίο, 

ΡΑΗΒ. Αίαπῖ συα(ἷας ου πιοςο πα]Πῖ Γοοσγῖς, 41άΠΗ 5: Ὀἱοπί 

Ιπδοίβας, ῥΗΙ]οδορ]ιο. 

ὃ. ΤΥΟΗ. Ὑεναπα {απ 4ποπιοζο γορατὶ σαπἆσεας, 

Ῥάῦαπα 6Ητο : 5ο γἰάσηάα οἵαπα τοσα βαν. 

ΠΠ] απ 

ῬΡΑΠ. ΟΠ ΠΠ γογοῦ 

ΤΥΟΗ. ΒΙ απο οίἴαπα ἵπ τοσπαγαπα αγΠΠΠΑ ΠΠΠΠΘΤΟ Ρο- 

πεπης τ αἱ, απ ΠπίογγοσανετΙ{ ασαῖς απα]ἰς Ίος αἲ5 

5ἱς, ποδροπάθαίας (αἱ ἀῑοίπιας σταπηππα[ίσα, αἲ5 πιοδίσα), 

Ῥαναδί]σα. 

ῬΡΑΠ. Ἐαπίάσπι, Ἑγομίαάα, πηι]ίο Ίχαπς πιαρῖς απ1απη π]]απα 

ἈΠαπα απίοπα ἀἰχονίπι.  8ἱ Υογο απάῖνο ΠΗΡί ρ]ασθί, ᾳποπιοάο 

Ι5ίιά Ἱία ριίθαι, ἀϊκοτο, Ἰσεί πο οΠηΠίπο, αἱ πιοᾷο ἀῑσε- 

Ῥαµ1, αἆ που ραταίας. 

ΤΥΟΗ. Ν ΙΙ πίογοτΙ{ ομαπ]δί (οπιῖα ἀῑσας, πποᾶο γετα. 

ΡΛΗ. Ασε ε1σο, Ῥηπιαπι 4ς ατία, ἱ ΕΡί νἰἀείαν, απο 

{αΠάΕΠΙ 518 66Π6Γ6 γἱάσαππας. Ρίο θηΊπῃ αβ5ο(απιΙ [ογίθ 

είαπα αγίας δρεσϊαἴπα , 5ἱ ααἰάσπα τοσίε 15 ραγιοῖρος εἰπί. 

ΤΥΟΠ. ουἷά ἴαπάσπι 6/σο αἲς δἳέ, ἀῑσας : παπη 5οἶς γ]- 

ἀο]ίσθί. 

ΑΗ. ΟπΙΠΙΠΟ εηιΙάθΠα 5610. 

ΤΥΟΗ. ΝοΙί οἵσο οπποίατῖ θαῃ ἀἴσοια, 5ἰᾳπίάεπι ποξίΙ. 

4, ΡΑΗ. Α:5, αἱ πποπηΙηϊ Π16 οχ Ἠοπαῖπε ἀοοίο απἀϊτα, οί. 

6οπιρᾶδε» Ῥεγοδρ[ΙοπΠῃ οοη5θΠΠΙΘΠΙΙΗΠΙ ος οορχοτοΙ{αξαγΙΠΙ 

αὖ Πποπα γα α{Πεπα. 

ΤΥΟΗ. Ἠοεία Π]ίας Ίου ἀῑείαπα τους. 

ΡΛΗ. 5ἱ γετο οπιπία ας οοπγοπίαηί ἵπ ραναδίμσαπα, 

αῖά αλά ἵρσα 4ποσπο απαΠῃ αἲς 5 ῦ 

ΤΥΟΗ. Δι5 επΙπΊνοτο, 5ἱ απΙάσιη τος Τί 56 Παβοί. 

ΑΗ. Απο εὐσο εἱησι]αίπι απῖς [ογηιίς αρρ]εαπίος ΡαΓᾶ- 

5ἰήσαπα, ἅπ΄ οοηγοπίαί 1μίας εῖαπα ταίο, γἰάραππΙς, πθΠιθ 

αἱ γΠ{οδο απ παπα ρη]δαπίας {οδία:, ιπα]ίσηο τοδρομάεαί. ΟΡοΙ- 

{αἱ 6/πο οἱ απο, αἱ απαππ(παπ](πε ατίεΠα, ΟΟΠΠΡΗΡΘΠΙ 6956 

ΤΟΤΗΠΙ οετίο Ῥονοθρίαγατη. Ῥηπππι α]άθπα οδί εχρ]ογατθ 

ας ἀἰδεσιπεγο απῖς 5 ἱρδαπι πιίτίτο Ἰάοπθις, οἱ οτί απηι 

ΛΙ 

ππη]α {απ Ῥοίἵας Ἠαβοτο αγίοια φπαπάαπα ἀἱεθπς, δἱ 

ρατας[(ανὶ οαρρεΓῖέ, οἶα5 Ῥοδίθα που. ρωπί[εαί ἵρδιπη. 

ἀἱβποδοστο 5οἷαί αἀπ]οτῖπα ππηϊςπααία αὐ Ἠἱ5 απσε πο δυηίς 

Ἰμπο Υ6γο 5ἱπα αγία ἀἰσποδέενο {αἱαςθς ἨΠοπιῖπος α Ροβί5, 

Ἰάᾳπ16 απάτη πο γο]αί πα! 5ἱ6 Ποπιίπας οµἶαπι αρεγ[ῖ θίΑ- 

Ππι οἶπίὸ Ὑεναπα τὰ 1ρδίΠή αοουσαΐ τί δαρῖεης Εππρίόες, 

σσσπη ἀἱοέ: 

ΥΠΑ πα Ῥταν τη Ρορδίος 4ἴσποδοςτο, 

Ἰηπαία πα]]α εοτροτῖ οστία οδί ποία 
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Ὢ δὲ καὶ µείζων ἡ τοῦ παρασίτου τέχνη, Ἡ γε καὶ τὰ 
οὕτως ἄδηλα καὶ ἀφανη μᾶλλον τῆς μαντικῆς γνωρί- 

ζειττε καὶ οἵδε. 

5. Τὸ δέ γε ἐπίστασθαι λόγους λέγειν ἐπιτηδείους 

καὶ πράγματα πράττειν δι᾽ ὧν οἰκειώσεται χαὶ εὐνού-- 

στατον ἑαυτὸν τῷ τρέ έφοντι ἀποδείξ ει, ἄρ᾽ οὐ συνέσεως 

χαὶ καταλήψεως ἐρρωμένης εἶναί σοι δοχεῖ 

ΤΥΧ. Καὶ µάλα. 

ΠΑΡ. Τὸ δέ γε ἐν ταῖς ἑστιάσεσιν αὐταῖς ὅπως 

παντὸς ἀπέλθοι πλέον ἔχων καὶ παρευδοχιμῶν τοὺς μὴ 

τὴν αὐτὴν αὐτῷ κεκτηµένους τέχνην, ἄνευ τινὸς λόγου 

καὶ σοφίας πράττεσθαι οἴει; 

1Υλ. Οὐδαμᾶῶς. 
ΠΑΡ. Τί δὲ, τὸ ἐπίστασθαι τὰς ἀρετὰς χαὶ χαχίας 

τῶν σιτίων χαὶ τῶν ὄψων πολυπρ βαγμοσύνην ἀτέχνου 
τινὸς εἶναί σοι δοχεῖ; καὶ ταῦτα τοῦ γενναιοτάτου Πλα- 

τωνος οὑτωσὶ λέγοντος, Τοῦ μέλλοντος ἑστιάσεσθαι μὴ 
μαγειρικοῦ ὄντος, σχευαζοµένης θοΐνης ἀχυροτέρα ἡ 

η 
χρίσις. 

“Ὅτι γε μὴν οὐκ ἐκ χαταλήψεως µόνον, ἀλλὰ 

συγγε Ὑυμνασμένης ἐστὶν ἡ παρασιτικὴ, μάθοις ἂν ἐν- 

θένδε ῥᾳδίως: αἵ μὲν γὰρ τῶν ἄλλων τεχνῶν καταλήψεις 

χαὶ ἡμέ έρας χαὶ νύχτας χαὶ Ενας» χαὶ ἐνιαυτοὺς πολλά- 

χις πι σσ μένουσι, καὶ τε. οὐκ ἀπόλλυνται 
παρὰ τοῖς χεκτηµένοις αἳ τέ έχναι, αἳ δὲ τοῦ παρασίτου 
καταλήψεις εἰ μὴ καθ ἡμέραν εἴεν ἐν γυμνασίῳ, ἄπολ- 
λύασιν οὐ µόνον, οἶμαι, τὴν τέχνην, ἀλλὰ καὶ αὐτὸν 

τὸν τεχνίτην. 
π. Τό γε μὴν «πρός τι τέλος εὔχρηστον τῷ βίῳ » 

μὴ καὶ μανίας η ζητεῖν. ᾿Εγὼ γὰρ τοῦ φαγεῖν καὶ τοῦ 
πιεῖν οὐδὲν εὐχρηστότερον εὑρίσχω ἐν τῷ βίῳ ὂν, οὐδὲ 
ζῶν γε τούτου ἄνευ ἐστί. 

ΤΥΧ. Παάνυ μὲν οὖν. 

8. ΠΑΡ. Καὶ μὴν οὐδὲ τοιοῦτόν τί ἐστιν ἡ παρασι- 
τικὴ ὁποῖον τὸ κάλλος καὶ ἡ ἰσχὺς, 
μὴ, δοχεῖν αὐτὴν, δύναμιν δέ τινα τοιαύτην. 

ΤΥΧ. Ἀληθη λέγεις. 
ΠΑΡ. Ἀλλὰ μέντοι οὐδὲ ἀτεχνία ἐστίν' ἡ γὰρ ἆτε- 

χνία οὐδέποτε οὐδὲν κατορθοῖ τῷ πεκτηµένῳ. Φέρε 
Ὑὰρ, εἰ ἐπιτρέψαι τις ἑαυτῷ ναῦν ἐν θαλάττῃ καὶ χει- 

μῶνι μὴ ἐπιστάμενος κυθερνᾶν, σωθείη ἄν: 

ΤΥΧ. Οὐ δὴ οὗτος. 
ΠΑΡ. Τί δή ποτε, Ἄ τῷ μὴ ἔχειν τέχνην, δι ἧς 

δυνήσεται σώζειν ἑαυτόν» 

ΤΥΧ. Καὶ µάλα. 
ΠΑΡ. Οὐχοῦν καὶ παράσιτος ὑπὸ τῆς παρασιτικῆς, 

εἴπερ τν ἀτεχνία, οὐκ ἂν ἐσώζετο: 

ΤΥΧ. Ναι. 
ΠΑΡ. Οὐχοῦν τέχνη σώζεται, ἆ 
ΤΥΧ. Πάνυ μὲν οὖν. 

ΠΑΡ. Τέχνη ἄρα ἐστὶν ἡ παρασιτική. 

ΤΥλ. Τέχνη, ὡς ἔοικεν. 

΄ λ 

τε τέχνην µεν 

δὲ οὔ: τεχνί ίᾳ ὃ Ἑ οὔ5 

ο ὰ 
ΠΑΡ. Καὶ μὴν κυθερνήτας μὲν ἀγαθοὺς καὶ ἡνιό- 

7οὓς -εγνίτας ἐκπεσόντας τῶν δίφρων οἶδα ἐγὼ πολλά- 

1 811 - δ4ς) 

Ὅπάο εἰῖαπα ππα]ου οδί ραταδί{ αἲς, 5ἰᾳπἱάθπη οᾳ τος οΏςοι- 

145 469 οἱ πηπίπηε πιαη][οδίας, πιασῖς φ1Πά ἀἰν]αίτο, Πῃ- 

1ο1Ρ1{ ας πον]{. 

5. Β6ϊτθ Ὕετο ἀῑοία ἀῑεετο Ιάοπεα εί οα [ασ6γε απῖθις ἵῃ 

[απηϊΙανίαίθπα Ῥογγεπίαί αἱ ῬεπεγοΙθη[Ιβδίππαη 56 αἱοπῇ 

οδίεηᾶαί, ποππθ ΠπίεΙΙαεη{ίῶ εἰ τορδίῷ αἲ ρογοριεπάνη 

{αου]ιαἰῖς ο.5ο ΠΗΡί γἰάείαγ2 

ΤΥΟΗ. ΟπιπΙπο. 

ΡΑΠΝ. Τί νογο η 1ρδῖς οσηῖς πιε]οι απαπα απ]κδ(πᾶπν 

οοπά1Ποπο ἀῑξοεδαί α(υῖς, οἱ Ἱποππάίου οοηνῖνα Ἰαβθαίητ 

Ἠ]5, απῖ ΠΟΠ 64ΠάΕΠΙ όπαπ 1ρ56 ατίοπι Παροπίέ, 1ά παπα 

5ἶπο ταίΊοηθ ας 5αρίεηίῖα Ρυία5 ε[ΠοΙ2 

ΤΥΟΗ. ΜΙΠΙΠΙΕ. 

ΡΑΒ. Ομ]ά Υογοῦ ποςςο υ]γιπίος οἱ γ]ίῖα οΙβογΗΠα οἱ οΏςο- 

ΠΙΟΓΙΠΗ, ομγἱορ[(αίθπη Ιπθγί]5 ο55ο μοπηϊπίς ρυία5 2 1άᾳπε απ υπα 

5εΠΟΓΟΡΙΡΣΙΠΙΗ5 Ῥ]αΐο 5ο ἀῑσαί :. 8ἱ 5 απὶ ορυαίατιας ο5ί, 

οοηαπατία ΠΟΠ. οδί ῬοΠίας, Ραταία ο πηίαια5 ΠΗΓΗ 

ΠΠΠΕΙΠΠΝ 

6. ἘΈςςα απ{οπι ποή οκ Ρογοθρίίοπο ΠἹοάο, 5ος οίαπα ον 

εοθχοτο]αία ραγαδ[Πσαπα, ον Ἠ]5 {ασ]]ε ἀΐδοας : παπα αἰαγία 

Ῥεγοθρίίοπες αγΙΙΠΙ οἱ ἀῑες αἱ ποοίες εἰ ππεηςες εἰ 4ΠπΟΣ 

«ορο δἷο ἀμταπί, π{ που πι] οχοτοραπίας; οἱ {απο ποτ 

Ρεγεηί{ ατίος αριιά οο5 απὶ ἴρεας Παβεηί : αἱ ραγαδί Ῥει- 

εθρΙΟΠΕς., 5ἱ ΠΟΠ (ποβά1ς καί ἵπ 5πα ρα]ωσίτα, ρογάαηί πο. 

5ο]σπα, Ρίο, ατίοπα, 56ο ἵρδιπα εἰίαπα ατΠορπη. 

7. Ώε Ίο ἀεπίαπα, « αἲ βπεπη γΙία ασια,» γεγεπάμσν 

πθ γο] ΙπδαπΙΠη 5ἳ{ 4πστοτο. Ἐσο θηίπι ΠΠ] ἵπ νῖία ο Ενας 

Ἰπγοπίο 4παπι οἀοτε οἱ Ῥίμογε : ας πο γίτετο απἰάθπῃ αἨδαιπε 

1ο Ἰσεί. 

ΤΥΟΗ. Ρίο εδί 58Π6, 

8. ΡΑΗ. Ὑδγιπῃ Πε(Πε οχ Πο σοποις εἰ ραταδηΐσα, 

απα[ῖς [ογπια εί τος, υ{ αἲς5 (π1άθπα ποῃ γιάδαίησ ε5ςσε, 566 

ἰα]ἱ5 απα.ἆαπῃ [αοι]ία». 

ΤΥΟΗ. Ύετα ἀῑσῖς. 

ΡΑΕ. Βεᾷ ποσπο Ιπεγέία οί : Ἱπεγια οπίπι πΙπ( παπα φπἱς- 

απαπα τεσίο ρογασῖί οἳ ααὶ Πῑαπα Ἰαβεί. Ασε επίπα, δἳ φπΐς 

οοπηπη{οπάαπα δἳρί οπτοί ἵπ πηατὶ ας [επηρεςίαίο πανίπα, 

σιρεγπαπα1 Ππιρενῖία5, Ροβίίπε δει γα! 

ΤΥΟΗ. ΜΙΠΙπιε Ἠ]ο απϊάεπη. 

ῬΑΒ. Θπαγ6 {απάεπι, Π5Ι αοᾶ ποῃ Ἰαβεαί αγίεπα θα 5Ε 

56ΥΥ4Τ6 Ροδ5/{5 

ΤΥΟΗ. Βὶο εἰ. 

ῬΡΑΠ. Ἐτδο εἴίαπι α ραΓαδίῖσα ΠΟΠ 5ογγαγείαγ ραταδία5, 

5ἱ θὰ Ιηθγ[ία ο55εί 

ΤΥΟΗ. Ἀεπιρο. 

ΡΑΗ. ΕΙΡΟ ατίε 5αιγαίατ, ἱπογίῖα απίθπι ΠΟΠ 2 

ΤΥΟΗ. Βεβισεί. 

ΡΑΠ. Αἲ5 ἰβίίαγ οδὲ ρατα]σα. 

ΤΥΟΗ. Ατ5, αἱ αρρατεί. 

ῬΑΠ. Αιαπί σαρογπαίογος απἰάσπη Ῥοπος., οἱ απῖρας αγὶ- 

βοος 5οάΐρις 65ο πονῖ 5ῶρο εκΟΙΞΡΟ5, αἱ οοηία5ο5 806, 

΄ 
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χις, καὶ τοὺς μεν ἔυντρι Έντας, τοὺς ὃξ και παµπαν | ἀῑίος αμίοπι οΠπίπο Ῥεγευηίες; ΡαγαδΙΙ γετο παν [γαρίππα 

διαφθαρέντας » παρασίτου δὲ γαυάγιον οὖδεὶς ἔχει 

τοιοῦτον εἰπεῖν. Οὐκοῦν εἰ μήτε ἀτεχνίκ ἐστὶν ἡ πα- 

ῥασιτικὴ µήτε δύναμις, σύστηµα δέ τι ἐκ καταλήψεων 
συγγεγυµνασµένων, τέχνη δΏλον ὅτι διωµολόγηται ἡμῖν 

τήμεοογ. 
ΤΥΧ. “Όσον ἐκ τούτου εἰκάζω: ἀλλ’ ἐκεῖνο σκό- 

πει, ὅπως καὶ ὅρον ἡμῖν τινα γενναῖον ἀποδῷς τῆς 

παρασιτικῆς. 

ΠΑΡ. ᾿Ορθῶς σύ γε λέγων. Δοχεῖ γὰρ δή µοι 

οὕτως ἂν μάλιστα ὡρίσθαι' παρασιτική ἐστι τέχνη πο- 

τέων καὶ βρωτέων καὶ τῶν διὰ ταῦτα λεκτέων, τέλος 
δὲ αὐτῆς τὸ ἡδύ, 

ΤΥΧ. Ὑπέρευ χέι μοι δοχεῖς δρίσασθαι τὴν σεαυ-- 

τοῦ τέχνην: ἀλλ᾽ ἐκεῖνο σχόπει, μὴ πρὸς ἐγίους τῶν φι- 
λοσόφων μάχη σοι περὶ τοῦ τέλους Ἡ η. 

ΠΑΡ. Καὶ μὴν ἀπόχρη γε, εἴπερ ἔσται τὸ αὐτὸ τέ- 

λος εὐδαιμονίας καὶ παρασιτικῆς. 

10. Φανεῖται δὲ οὕτως" ὃ γὰρ σοφὸς Ὅμηρος τὸν 

τοῦ παρασίτου βίον θαυμάζων ὥς ἄρα µαχάριος καὶ 
ζηλωτὸς εἴη μόνος, 

Οὐ γὰρ ἔγωγέ τί φημι τέλος χαριέστερον εἶναι,» 
3 ὅτ ἂν εὐφροσύνη μὲν ἔχη χάτα δημον ἅπαντα, 

παρὰ δὲ πλήθωσι τράπεζαι 

σίτου καὶ κρειῶν, µέθν δ’ ἐκ κρητΏρος ἀφύσσων 
οἰνοχόος φορέῃσι καὶ ἐγχείῃ δεπάεσσι. 

Καὶ ὡς οὐγ ἵκανῶς ταῦτα θαυμάζων μᾶλλον τὴν αὐτοῦ 

γνώμην ποιεῖ φανερωτέραν εὖ λε έχων" 

Τοῦτό τί µοι κάλλιστον ἐνὶ φρεσὶν εἴδεται εἶναι, 

ο 
οὐχ. ἕτερόν τι ἐξ ὧν φησιν, ἢ τὸ παρασιτεῖν ε εὔδαιμον 

νομίζων: καὶ μὴν οὐδὲ τῷ τυχόντ τι ἀνδρὶ περιτέθεικε 

τούτους τοὺς λόγους, ολλὰ τῷ σοφωτάτῳ τῶν ᾿Ελλή-- 

νων. Καΐτοι Υε Εἴπερ ἐθούλετο ᾿Οδυσσεὺς τὸ κατὰ 
τοὺς Ῥτωϊκοὺς ἐπαινεῖν τέλος, ἐ ἐδύνατο ταυτὶ λέγειν 

ὅτε τὸν Φιλοκτήτην ἀνήγαγεν ἐκ τῆς Λήμνου, ὅτε τὸ 

Ἴλιον ἐξεπόρθησεν, ὅτε τοὺς Ἕλληνας Φεύγοντας, χα-- 

εν, ὅτε εἲς Τροίαν εἰσηλθεν ἑαυτὸν μαστιγώσας 

χαὶ χαχκὰ καὶ Στωϊκὰ ῥάκη ἐνδύς' ἀλλὰ τότε οὐκ εἶπε 
τοῦτο τέλος Ὑαριέστερον. 

Ἐπικουρείων { βίῳ Ὑενόμενος αὖθις παρὰ τῇ Καλυψοῖ, 

ὅτε αὐτῷ ὑπῆρχεν ἐν ἀργία τε βιοτεύειν καὶ τρυφᾶν 

χαὶ βινεῖν τὴν Ἄτλαντος θυγατέρα καὶ χινειν πάσας 

τὰς τα κινήσεις, οὐδὲ τότε εἶπε τοῦτο τὸ τέλος γα- 

οιέστερον, ἀλλὰ τὸν τῶν παρασίτων βίον. ᾿Ἐκαλοῦντο 

δὲ δαιτυµόνες οἳ παρᾶσιτοι τότε. Πῶς οὖν λέγει; 

πάλιν γὰρ ἄξιον ἀναμνησθῆναι τῶν ἐπῶν : οὐδὲ Υὰρ 

οἵόν τε ἀχούειν αὐτῶν μὴ πολλάκις λεγομένων: « δαι- 

τυµόνες καθήµενοι ἐξείης: » καὶ, 

τέσι 

Ἀλλὰ μὴν καὶ ἐν τῷ τῶν 

Παρὰ δὲ πλήθωσι τράπεζαι 
σίτον καὶ πρειῶν. 

1. γε 
ὑφελόμενος τὸ 

μὴν ᾿Ἐπίκουρος αφόδρα ἀναισχύντως 
τν τς ο, 5 

τῆς παρασιτικῆς τέλος τῆς κατ᾿ αὐτὸν 

ἴα]ε πεπηο ἀῑκετῖί. Έταο δἱ πε(πθ Ππογίία οδί ραταρίἶσα, πο 

απο {αου]ίας, 5οᾷ οοτρι5 αποζἁαπι οοποΙηΠαίΗπη 6 Ρουζερ!1ο- 

π]ρης εοθχετοῖ{α{ἶς, αγίοπᾳ ΏΕΠΙΡε 6.ςο ἰπίοτ Πο Ἠούίε ϱ0ἱΙ- 

Υομί, 

Ὁ. ΤΥΟΗ. ΟµΑΠΙΗΠΙ εκ 15 εο]]σο.. Ὑεταπι Π]αά νἷάε, 

αἱ οἵσπη ΠΗΠΙοπείη πορῖς 5ο]ἱάσπι τοάᾶας ραταςίεσα». 

ΡΑΜ. Πεοίε {απ Π]ιά ροδία]ας. Ὑἱάείατ οπίπα ΠηΙῖ Ίχου 

{στο πιούο τοσϊςδίπιο Ππϊτ: ραναδίῖσα οδί αἲς οδοΠ]εΠ{οΓΙΠΙ 

οἵἳ ροσυΠεπίοταπα αἴᾳπε Ρρτορίοι ἰδία ἀἰσσπάοταπα, Πηῖς αἲι- 

ἴοπι ἱρείας γο]αρίας. 

ΤΥΟΗ. Ῥπ]ομειτίπιο γενο ἀθ[η[ςςα πηηῖ (παπα ατίοπι 

γιάοτίδ. 86ὰ Πα ἀῑδρῖος, πο ουπη ΡΙΙ]οδορογαπ ααἴρας- 

4 πα Ραρπα ΠΕΙ 5ἳέ 46 [π6. 

ΡΛΗ. Οµίή 5αΠἹοΙ{, πιοᾶο δἷέ Ἰάεπι Βπίς [εοιία(ἰς οἱ ρᾶ- 

ταδ]]σορ. 

10. Αρρατεβῖε απίεπα Ἱία :. δαρίεης οπ]πι ἨΠοπ]εγις αάπαι- 

ταῦ5 Ρα)α5ΙΙ γΙίαπα, αἱ απσ Ῥεαία δἳῖ οἱ Ἱπγίάεπαα 5οἶα, 

Χο (πα) Πηϊς, πα οτεᾶς, οχδίαί Ἱαοπηάϊῖοτ ας, 
αααπῃ 5ἳ Ισ Ῥορυ]απα {επος οοσαρεί ΟΠΊΠΕΠΙ, 

ἵ πἹθηδα οχδἰτιιοία 5ἴί αἲία 

Ῥαπθ ας «3ΤΠ6, ΠποΓΙΠΙ(Π6 σανῖς ογαἴετῖρας Πααδίαπα 

οἵτοαπα οπηΠες Ρίποεγηα Τεταί, ογα{μίσᾳπε ππ]ηϊςίτεί, 

Ἐί ᾳπᾶδί ΠΟΠ 5αἲῖ5 ἴ]α επδεί απίταία5, 5παπα. ἱρδίᾳς 56η- 

οηίίαπα ππαπΙ{ο5{1ογεπα τοάάΙέ, Ώθιο ἀἴεεης : 5 

Ν{πιίγαπα ως απηῖπιο ρα]οπεντίπια ]αά[ορ πορίτο, τ 

πμ] αμαά, απαπίαπα ἀῑεῖί, Ῥοαίαπα ρπίαης απαπα ραγαςαγὶ: 

6 ΠΟΠ γα]σατῖ τίτο 1]ος 5εΓΠΠΟΠΟς (πρηϊϊ, 5ο ςαρίση{ϊςεἴσιο 

ατῶερταπι.. Αίππϊ 5ἱ νο]αῖςσεί ΤἼγ5ςος 5{οίσουπι Πτα Ππεῃι 

Ἰαμάατε, Ρροΐεταί θα ἀἴοθγο απ πα Ρμήοσίείοπ γεδιοῖί 6Τ,6Πηπο, 

αππΠ Υαδίαί Ἠίυπα, 4πΠα. [αφϊοπίος γῶσος ται]ῃοί, απΠι 

Ττο]απι Ἰηστθαϊέατ Πασο]ῖς α.5α ἴρ5ο 5οοία5, πΠα]οδᾳμο οἱ 

Βίοῖσοος ἱπάιπίας ΡάΠΠΟΣ : ΤΕΤΗΠΙ 60 {ΘΙΠΡΟΓΕ ποπ ἀῑν]ί Ἠππο 

« ἹπουπάΙογοπ ΒΠθΙΗ.»  Οπῖπ οἴαπα ἵπ ΕρίοιτθοΓΙπα γ- 

νοπαϊ Ταίῖοπε εοπς[α{ας τδης αριιά ΟαἱγρΣοποια, αππι 

Ἰεργεί 1ρ5ὶ ἵπ ο{ῖο γίπετε αἱ Παχυπίατί οἱ 5αῇΏῖσετο Αἰ]απίϊς 

Παπα, αἱ ππο]ρας οπιπῖρα5 πιογετὶ ΠΙοίΡας, πο παπι απ]- 

4απι ἀῑνί{ Ώππο « ΠΠοΠ ᾖπουπάἴοΓοΠα », 5εᾷ ο ραταςΙ{ογιΠι 

για ἀῑχίτ. Ὑοσασραπίαγ απζεπα 60 {ΕΠΙΡΟΓΘ ρατα»ῖῖ οοηνῖνα». 

Οποπιοίο. ἴβίέατ ἀῑοῖερ γα Γ5α5 ΘΗἴΤΠ Ὑθγδις 1ρ5ο5 ΠΊΘΠΠΟΓΑΓΕ 

ορεΓο» Ῥγδίίαπα οδί : πεσπε οπίπα ροδδυηί{ Ιπίε[Ισῖ, πὶςί 5- 

Ρρία5 τεοϊεπίαγΣ « Οοητίγῶσαπε 5οἀεπί ἀείποορΣ; » δέ, 

Μεησα εχδίἰτασία »ἳί α]ίθ] 

Ραπ6 εἰ 6αζῃΘ. 

11. Ὑεταπα Ερίουγας τα]άε ἱπριαάοπίογ 5α[ηταίας ραΓᾶ- 

5ἰουρ Ηπεπα, [ομοΙα[ῖς ααπῃ ἴρ5ε 5ἰα{α]έ Ππεπι Γασ]{. Ἠου 
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εὐδαιμονίας τέλος αὐτὸ ποιεῖ. Καὶ ὅτι χλοπη τὸ πρᾶγμά 
Β Αν 3 - ν ο.” ο 
ἐστι καὶ οὐδὲν ᾿Επικούρῳ µέλει τὸ ἡδὺ, ἀλλὰ τῷ πα-- 

5 ρ τι ον. Σ΄ ολ 
ρασίτῳ, οὕτω µάθοις ἄν. ᾿Εγωγε Ἠγοῦμαι το ἠδὺ 

τς ση ο ιν ώ ἁάος 
τρῶτον μὲν τὸ τῆς βερχὸξ ἀόγλητον, ἔπειτα τὸ μῇ θο-- 

ο ζ 
2ύθου καὶ ταραχ Ἡς τὴν ψυγχὴν ἐµπεπ τλῆσθαι. Τούτων 

μμ 

τοίνυν ὅ μὲν ο ἑκατέρων τυγχάνε ει» ὁ δὲ Ἐπι- 
ούρειος οὐδὲ θατέρου’ ὁ γὰρ ζητῶν περὶ σχήματος γῆς 
χαὶ κόσμων ἀπειρίας χαὶ μεγέθους Ἁλίου καὶ ἄποστη- 

µάτων καὶ πρώτων στοιχείων καὶ περὶ θεῶν, εἴτε εἰσὶν 
εἴτε οὐκ εἰσὶ, καὶ περὶ αὐτοῦ τοῦ τέλους ἀεὶ πολε-- 

ς , κό 
μῶν καὶ διαφερόµκενος προς τινας οὐ μόνον ἐν ἀνθρω- 

ολ Β . 3 / 
πίναις, ἀλλὰ καὶ ἐν κοσμικαϊς ἐστιν ἐνοχλήσεσυ. ὍὉ 
ον / ο εά / 

δὲ παράσιτος πάντα καλῶς ἔχειν οἴόμενος καὶ πεπι- 
ἃ. γ. .8 Μ. Μ Α 3. μ 

μὴ ἄλλως ταῦτα ἔχειν ἄμεινον ἢ ἔχει, μετὰ 
ὸν / Ν / ν 

πολλῆῖς ἀδείας χαὶ γαλήνης, 
ρω. 3 ρω ! 3 

παρενοχλοῦντος, ἐσθίει καὶ χοιμᾶται ὕπτιος ἀφεικὼς 

στευχὼς 
ο δα τες ο 

οὐδενὸς αὐτῷ τοιούτου 

τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας ὥσπερ ᾿Οδυσσεὺς τῆς Σε- 

ο Αποπλέων οἴχαδε. 

. Καὶ μὴν οὐχὶ κατὰ ταῦτα µόνον οὐδὲν προσή- 
«8, τὸ ἡδὺ τῷ Ἐπικούρῳ, ἀλλὰ καὶ κατ ἐκεῖνα' ὁ γὰρ 
Ἐπίχουρος οὗτος, ὅστις ποτέ ἐστιν ὅ σοφὸς, ῆτοι 

φαγεῖν ἔχει Ὦ σὔ: εἰ μὲν οὖν οὐκ ἔχει, οὐχ ὅπως Ἠδέως 

οὐ ζήσεται, ἀλλ οὐδὲ ζήσεται" εἰ δὲ ἔχει, εἴτε παρ᾽ 
ἑαυτοῦ εἴτε παρ ἄλλου: εἰ μὲν οὖν παρ᾽ ἄλλου τὸ Φα- 
γεῖν ἔχει, παράσιτός ἐστι καὶ οὐχ ὃς λέγει: εἰ δὲ παρ᾽ 

ἑαυτοῦ., οὐχ ἡδέως ζήσεται. 

ΤΥΧ. Πῶς οὐχ. ᾖδέως: 

ΠΑΡ. Ει γὰρ έχει τὸ φαγεῖν παρ᾽ ἑαυτοῦ, πολλά 
τοι, ὢ Ἐνχιάδη, τῷ τοιούτῳ βίῳ ο ως ἀνάγ- 
χη΄ καὶ ἄθρει πόσα. σος τὸν μέλλοντα βιώσεσθαι 

καθ᾽ ἡδονὴν τὰς ἐγγιγνομένας ὀρέξεις ἁπάσας ἀναπλη- 

ροῦν.. ἩἨ τί φής; 

ΤΥΧ. Κάμοὶ δοχεῖ, 

ΠΑΡ. Οὐκοῦν τῷ μὲν συχνὰ κεκτημένῳ | ἴσως τοῦτο 

παρέχει; τῷ, δὲ ὀλίγα χαὶ μηδὲν οὐχέτι: ὥστε πένης 
οὐκ ἂν σοφὸς γένοιτο οὐδὲ ἐφικνοῖτο τοῦ τέλους, λέγω 
δὴ τοῦ Ἠδέος. Αλλ οὐδὲ μὴν πλούσιος, ὃ παρὰ τῆς 

οὐσίας ἀφθόνως ταῖς ἐπιθυμίαις γορηγῶν, δυνήσεται 

τοῦδε ἐφικέσθαι. Τί δή ποτε; ὅτι πᾶσα ἀνάγκη τὸν 
ἀναλίσκοντα τὰ ἑαυτοῦ πολλαῖς περιπίπτειν ἀηδίαις, 

ο ο ᾽ 
τοῦτο μὲν τῷ μαγείρῳ καχῶς σχευάσαντι τὸ ὄψον µα-- 

πας 
χόμενον ἢ εἰ μὴ µάχοιτο φαῦλα παρὰ τοῦτο ἐσθίοντα 

τὰ ὄψα καὶ τοῦ δέος ὑστεροῦντα , τοῦτο δὲ τῷ οἴκονο-- 

μοῦντι τὰ κατὰ τὴν οἰχίαν, εἰ μὴ καλῶς οἰκονομοίη, 

μαχόμενον. Ἡ οὐχ οὕτως; 
ΤΥΧ. Νὴ Δία, κἀμοὶ δοχεῖ. 
ΠΑΡ. Τῷ μὲν οὖν ᾿Ἐπικούρῳ πάντα ξυμθαίνειν 

εἰκὸς, ὥστε οὐδέποτε τεύξεται τοῦ τέλους: τῷ δὲ παρα- 

σίτῳ οὔτε μάγειρός ἐστιν ᾧ χαλεπήναι, οὔτε ἀγρὸς 
οὔτε οἰκονόμος οὔτε ἀργύρια ὑπὲρ ὧν ἀπολλυμένων 

ἀχθε σθεί ἴη, καὶ πάντα ἔχει, ὥστε καὶ φάγοι χαὶ πίοι ἂν 

μόνος οὗτος, ὑπὸ μηδενὸς, ὧν ἐκείνους ἀνά ΥΧη; ἐνο-- 
χλούμενος. 

ο Δ / 3 :) 19. Ἁλλ) ὅτι μεν τέχνη ἐστὶν ἡ παρασιτικὴ χαχ 

ΧΙΝΙΠ. ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΣΙΤΟΗΥ. 15.1. 1. δρ - 5οι) 

{ απίσηα ο-5 [ΗΓίΠΠΑ, Πθ(ιο ΕΡΙΕΙΤΟ 6556 νο]αρίαίοα ομγα". 

566 αταδίίο, δἷο ἀῑα[οριϊ. Ἐαιϊάεπη αιΊίνου, γο]αρίαίοιι 

Ρι]πιο φ{ά σι Ίπεςςθ ἵη οο’ρονῖ5 ᾱ πιο]οδί]α γασιϊα[ο; ἀοϊηαο 

πῃ εο» 5ἱ (πας οἱ ροιαιμα[ἶοπίς Ῥίομα πο. 8ἳἱ απἴηια, 

Ὀ πάπια ορ οοηδο(α 1 ραναδίαςς αἲ Ἐρίοιχθις ηο- 

απς αἰίορηναη. Οἱ ομίπι απῶπί 46 σανα ἵο, ες 

πημηαῖς Ἱπῆπῆἶ5, 4ς πιαρηΠ(αθίπα 5ος, ἆᾳ ἀῑδίαπις, ἆς 

Ρπηῖς οἰεπιοηίῖς, ἃε ας, 5ἰπίπο απ πο δἷηί, απ] ἆς 1ρ80 

ἀοπίαπε ΏΟΠΟΓΙΠΙ Ώπο δΕΠΙΡΟΥ ρηρηαί οἱ αὐ ας ἀῑδεῖα οί: 

]α ποἩ ΤΠ Παπ]αηῖς πποάο, 5ο ἴπ πππδαΠῖς θἱἶάπα οδί Π]ο- 

Ἰο5Η15. ΑΙ ραναδία5, αἱ Ῥεπα Παβογο οππία ρι{αί, ουοᾶαἰ- 

απο ΠΟΠ πθ]ογί Ίπα.ο 6556 Ί060 ῃ0556 41 4Πά 5Η, ΟΠΗ 8801- 

γ{αἴο πλ] οἱ (ταπαἨΠ{αἴα, π]]α το {111 ἱρδαπῃ Ἰπίεγρο]απία, 

οαἵς οἱ ἀογηιῖε δαρίηα5, Ῥεάίρις ππαπίρησααθο τοηῖφαίς, αἱ 

1Ἴγδεες Ῥε]μετία ἀοΠΊΙΠΙ ΠαΥΙσαη5. 

12. Οπ1η πο Ἰαπο 5οΙΗΠ1 ο) ΤαΠΙΟΠΕΙΠΑ ΠΙΗΙ ροποί αἲ 

Ἐρίουτιπι γοαρίας; ΥογΙπη οείαπα οϐ Ιδία : Ερίουνας επῖπα, 

ααἴομππ(θ ἀθΠΛΙΠΙ οδί ἴ]]αο 5αρίεης, απί Παδεί αποά οὐαί, 

απ{ ΠΟΠ Ἠαβοί : δἱ ΠΟΠ Ἰαμεί, {αηίαπα αΏοςί αἱ παν {ου γῖναί, 

πί πο γίναί απἰάεπα; δἱ γογο Μαβεί, απ{ αΏ 5ο Μαῦεί, αι{ αἲν 

410 : 5ἱ αὖ αἰίο Ἰαβραί, ραΓαδί{Η5 οδί, πος, η{ αἲξ, Ρηῆοςο- 

ΡΗΗ5; δἱ γογο 4 56, ΠΟΠ ναί 5αανγ]ίου. 

ΤΥΟΗ. Οµοπιοᾶο πο αγ ίογ2 

ΡΑΠ. μία, 5ἱ ορια αὖ 5ο Ἰαβαί, πηη]ία 5.πα, Τγομίαᾶο, 

Ἰαπο γἱίαπα οοηδεαἱ Πεθεςςθ ο5ί. ΕΙ νῖᾷε αποί ας (παπία. 

Ορονίεί η απ δπαγίος γίνογο ΥοΠί, Ἰηδίίας οπρίάίαίες 

ΟΠΊΠΕΣ οχρ]ετο, Ααί ααῖά ἀῑσας αΠαά 2 

ΤΥΟΠ. Είίαπα πὶ οἷο τἰάδία. 

ῬΡΑΠ. Τρίίαν εἴ αί πηα]ία Ρορδῖάσί, Ίου [ογίας5ο 5αρρες]- 

{ανογῖί: ΠΠ νοτο απῖ ΡαΓΙΠΙ απί ΠΙΠΙ], ΠΟΠ Ι{θιῃ. Τασι16 ΡΠΡΕΓ. 

ΠΟΠ. Παί 5αρίθη5, Ἠθαιε α Πποπι ροιγοπίαί, ἀἱεο απίοηι 

γο]αρίαίσιη. ΤΠΟ πο ἀΐνες αἱάεπη, 15. απὶ ἆς 5αῖς οµίρας 

οορίοςο πηηἰςίταί οπρἰζ[αθας, Ῥοίονῖέ αἲ Ίαπα Ρουγεπ]το, 

Οµπἷά Ί{α 5 απῖα πθοθςςο οδέ οπΙΠΙΠΟ», 6Η αἱ 5αα Ιππροπααί, 

ἵπ πλ] ίας ποάστα Ἱπ]ασπαίαίος : ου πηπο ρΗσηαΠ( ή δἳί 

εππὰ 610, δἳ πια]ο ραταγ1ί οἨδοπίανα, απἲ, δἱ ποη Ῥαρησί, 

πηθ]α ο. Ίου. οὐδοπία οἀσπάμπα, οἱ γοιαρίαίο οαΓΕΠΔΙΠΠΗ : 

ΠΗΠΟ ΟΠ ἀἱεροησαίογο το [αμ µανῖς, ἳ πα] ἀἱδροηδεί, 

Ῥαδηαπά ση. ΛΠ πο Πα ο5ίὸ 

ΤΥΟΗ. Ῥου 1ονθια, πι! αποφπο οἷο νάείαν. 

ῬΛΙ. Έτσο Ερίοπτο απἴάεπι εγθιῖτο Ιδία ΡοβδιΠί οΠ]ηία: 

απο Π{ αἱ πΙπα παπα οοηςοφπαίατ Πποηα: 5εᾷ ραταδΙΟ πθήπε 

εοσυ15 οδί ομῖ ἴπαξοαίαν, πθ( 16 ρου, πο(θ 4ἱδρεησαίοῦ, Πθ- 

απς ρουυπία:, ἆς φπρας ἀθροταῖς υανείας; οἱ Ιαῦεί 

οπημία, αἱ 5ο]α5. 1ρ5ο οαί ασ Μἱμαξ, εααπα, αἶθης. Ἰδ 

| ποοθδκατΙο οοπβΙοίαπία1, ππο]ος[ίαγιπα α πα]]α. ΙπίειροΠαίας. 

19. ΝΕΓΗΠΙ αΓ{ΟΠ 6556 ραταδΙ1σαπα, ἴαπα ον Ἠΐ5, {απῃ εχ 



(1), 965, 569) 
ων κ, ιό 

τούτων. χαὶ τῶν ἄλλων ἔκανῶς δέδεικται. Λοιπὸν ὅτι 

ΧΙΥΙΠ. ΡΕ ΡΑΒΑΡΙΤΟ. 14-- (9. 259 

το]φαῖς εαΐΐς ἀεπιοηςίτααπα οί. Βρετεςί πί ἀεπιοηςίτο- 

καὶ ἆ ἀρίστη δεικτέον, καὶ τοῦτο οὐχ ἁπλῶς, ἀλλὰ προς Ἰ πημς εἰῖαπι 6556 ορίϊπιαπα; Ἰάᾳπε ΠΟΠ 5ἰπιρ]ίοῖίες, ςεά ρείπιο 

τον μὲν, ὅτι κοιν πασῶν διαφέ έρει τῶν τεχνῶν, εἶτα ὅτι 

χαὶ ἰδία ἑ ἑκάστης. Κοινη | μὲν οὖν ἁπασῶν οὕτω διαφξ- 

ρει" πάσης γὰρ τέχνης ἀνάγκη, προσάγειν μάβησυν πό- 
ἅπερ οὐκ ἔστιν ὅστις οὐκ ἂν ἀπεύ- 

Έαιτο- ταύτην δὲ τὴν τέχνην, ὥς ἔοικε, µόνην ἔξεστι 

µαθειν ἄνευ πόνου. Τίς γὰρ ἀπὸ δείπνου -ποτὲ ἀππλθε 

χλάων, ὥσπερ τινὰς ἐκ τῶν διδασκαλείων ὀρῶμεν, τίς 

δ ἐπὶ δεῖπνον ἀπιὼν ὤφθη σχυθρωπὸς» ὥσπερ οἱ εἰς 

διδασχκαλεῖα Φοιτῶντες: Καὶ μὸν ὃ μὲν παράσιτος ἐχὼν 

αὐτὸς ἐπὶ δειπνον ἔρχεται | ἵαια ἐπιθυμῶν τῆς τέχνης, 
τὸ 
τὰς ἄλλας τ 

δι 

γον φόδον πληγὰς, 

ς κ 
ο ὁ 
α 
ὡὧστ 

τέχνας μανθάνοντες μισοῦσιν αυτᾶς, 
Τί δὲ, οὐ 

ἐχείναις ταῖς 

ἔνιοι αὐτὰς ἀποδιδράσχουσι. ιο] 

δ- 
ἐννοησαί σε δεῖ, ὅτι καὶ τοὺς ἐν κάχεῖνο 

τέχναις προχόπτοντας οἳ πατέρες καὶ μητέρες τούτοις 

τιμῶσι μάλιστα» οἷς καθ᾽ τας καὶ τὸν παράσιτον” 
Καλῶς νὴ Δῦ ἀ γα νν ὃ παῖς 
φαγεῖν' Οὐκ ἔ ἔχραψεν ὀρθῶς - μὸ δότε. Οὕτω τὸ πρᾶγ. 
καὶ ἔντιμον καὶ ἐν τιμωρία μέγα φαίνεται. 

14. Καὶ μὴν α͵ ἄλλαι τέχναι εἳ ο 

έχοντες, δότε αὖτι τῷ 

ο ο παρὰ γὰρ «χαὶ ὄρθιος οἴμος ἐς αὐτάς' » 

παρασιτικὴ μόνη τῶν ἄλλων εὐθὺς ἅπι τολαύει τῆς τέχνης 

ἐν αὐτῷ τῷ μανθάνευν, χαὶ ἅμα τε ἄρχεται 

τέλει ἐστίν.  Μαὶ μέντοι τῶν ἄλλων τεχνῶν οὗ τινές, 

ἀλλὰ πᾶσαι ἐπὶ μόνην τὴν τ τροφὴν Ἰπγόνασιν, ὃ δὲ πα- 
βάσιτος εὐθὺς ἔχει τὴν τροφὴν ἅμα τῷ ἄρξασθαι τῆς 

τέχνης. Η οὐκ ἐννοεῖς ὅτι ὅ μὲν Ἰεωργὸς παρε οὐ 

τοῦ Ἰεωργεῖν ἕνεκα καὶ ὁ τέκτων τεκταίνεται οὐχὶ τοῦ 

τεχταίνεσθα. ἕνεχα, ὃ δὲ παράσιτος. οὐχ. ἕτερον μέν 

διώχει, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ καὶ ἔργον ἐστὶν αὐτοῦ καὶ οὗ 

ἕνεχα Ύέγνεταις 

15. Καὶ μὴν 

ται, ὅτι οἳ μὲν τὰς λοιπὰς τέχνας ἐργαζόμεγοι τὸν ο 
ἄλλον Ἰβόνον ταλαιπωροῦσι, μίαν δὲ Ὦ δύο μόνας τοῦ 

μηνὸς ἡμέρας ἵ ἱερὰς ἄγουσι, χαὶ αἳ πόλεις δὲ τὰς μὲν 

δι ἔτους, τὰς δὲ ἐμμήνους ἕ Ε ορτὰς διατελοῦσι, 

φΦραίνεσθαι λέγονται τότε; δὲ παράσιτος τοῦ μηγὸς τὰς 

τριάκονθ' ἡμέρας Ἱερὰς ἄγει' πᾶσαι γὰρ αὐτῷ δοχκοῦσιν 

καὶ ἐν τῷ 

ε- 

» ” / 3 3 
ἵνα γε οὐδείς ἐστιν ὅστις οὐκ ἐπι στα- 

τ 
εἶναι τῶν θεῶν. 

16. Ἔτι οἳ μὲν βουλόμενοι τὰς ἄλλας τέχνας χατορ- 

θοῦν δλιγοπιτίαις χαὶ ὀλιγοποσίαις γρῶνται καθάπερ οἳ 

νοσοῦντες, πολυσιτίαις δὲ καὶ πολυποσίαις οὐκ ἔστιν 

εὐφραινόμενον | μανθάνειν. 

17. Καὶ αἵ μὲν ἄλλαι τ' 
μῶς τῷ κεκτημένῳ ὑπηρετεῖν δύνανται: οὔτε γὰρ αὖ- 

« λαμες 
λεῖν ἔνι γωρὶς αὐλῶν οὔτε ψΨάλλειν ἄνευ με οὔτε 

/ β΄ Γ) Ε οἱ σ λα ι ι 
ἱππεύειν ἄνευ ἵππου: αὕτη δὲ οὕτως ἐστὶν ἀγαθη καὶ 

- - / σα ΄ ”ἲ 

οὐ βαρεῖα τῷ τεχνίτη, ὥστε ὑπάρχει καὶ μηδὲν ἔχοντι 
ο » .ω 

ὅπλον χρῃσθαι αὐτῃ. 
] ο Α ΄ 

18. Καὶ ὡς ἔοικεν ἄλλας τέχνας µανβάνομεν μισθὸν 

διδόντες, ταύτην δὲ λαμθάνοντες. 
ο. ην σώ 

19. Ἔτι τῶν μὲν ἄλλων τεχνῶν εἶσι διδάσκαλοί 

τέχναι χωρὶς ἄν οὖδα-- 

απ]άσπα, οοπηπιυπῖ [ες αγ ρας οπιπῖθης 6556 ΡΓοΡ5ίαΠΙΙΟΓΕΠΗ : 

ἀοϊπάα, αίῖαπι 5ἱησι]αίῖπι ππαπαασαθ. Οοπιπηππῇίετ ογζο 

ουπο(ῖς Ἱία Ῥγαξίαί, απο οπιπῖς αἲς πΠοοεξξατίο αά η οι 

ἀἰξειρμπαπα, ΙαΏοχεπα , ππείαπα, Ῥ]ασας., σάς Πεπιο εςί ο πῖῃ 

αθοπηϊπείαγ :. Ἰαπο γετο 5οἶαπι, αἱ τἰἀείας, ατίοπα ἀῑκέρτα 

Ἰιορί 5ἶπε Ίαμοτο. Οµπῖς επίπι 4ε εαπα ππαιαπι ἀῑκοοςςῖί 

Ρίοταις, αἱ αποςάαπα γἰάεππας ἆθ 5οΠο]ίς» απῖς νοτο αἲ 

οΦπαΠα αΏἴεῃς γίδας ε5ί {πὶςεᾶς, πί απῖ 5οποῖας [γεπιοπίαπες 

Οµἵπ Ῥαταξίέας 5Ρροπίε 5ια ἴρ5ε αἆ παπι τεπίί, απίῖς ο- 

Ρίάἱδείπιας : απἲ τετο ατίες ἀῑςεπηί τοῄαπας, οὔ[ο οας Ἰια- 

Ῥεπί, αἆθο αἱ απϊάαπα Ῥτορίετ εας αιβασίαπί. Οµ]ά τετος 

ΠΟΠΠΕ Π]ά είῖαπα ΗΡΙ οοβϊέαπάαπα οί, 4ποᾶ Πῆς ἵπ ατΗρας 

ῥτοβοϊεηίες Ἰνετος Πῖς ππαχῖπια τερας Ραΐτες πιαίτεξᾳπα 

πηπηοταπίας» απίρας ραταρίίαπα αποίἴάϊε» Ῥι]εμτε ρου 

{ογεπα, Ἰπαπίπηί, 5οπῖρςίί Ῥπος; ἀαί 11 εἴραπα : Χο τεεία 

φοτὶρεῖ{; πο ἀαΐο. Αάοο 68 τες εί αἲ Ἰοποτεπι στανίς εἰ αἲ 

ΡάηαΠ1 ΥΙάΘίΗΓ. 

14. Ὑεταπι ερίογα αγίας ΡΟΡΙΤΕΠΙΙΠΗ Ίχοςυ μαΏεπί ροςί ᾱ]- 

ςοἴρίπαπι, οἳ Ιαὐοτῖς [γασίηπα αρεηίει γοοῖρίαηίς πιυ]ία επῖπα 

εἰ ατάπα αἆ ἵ]ας νῖα οςί : Ραταςι(ῖσὰ πετο 5ο]α τε(παγαπα 

φίαϊῖπι ἴρςο ἀῑςεῖρ[ίπα: {επυροτο 5υα ατίε [πηίατς εἰ επι], 

ἁππι Ἱποῖρίε, Βποπη εἴῖαπα 5ααπα εοηδθα ία. Ας γε(πα γη 

αγίήαπα πο απ ἆαπα πιοάο,, 5εὰ υπίτειςα; αἆ 5οἷα αηιοπία 

Ραταπάα παίο 5ιηί : Ραταρῖίας απίεπι 5ἰαϊΐπι απππα Ιπεῖρῖέ 

ατίοπα, αἨπιοπία Ἰαθεί. Απ ποι εοβῖίας ασταπῃ οοΙΙ αὖ αστῖ- 

εοἷα ποη αστίου]ίητο 6αµ-α, εἰ 5ίτπετο ΓαΏταπα ἀοπιος ΠΟΠ 

είτπεπάΙ οΆησα : 5οᾷ Ραταρίίας πη] εοπαἰέαγ αἰαά, γεγαπα 

1ά6πῃ εί ορΏς 1ρεῖας εδί, εἰ Ἠ]ιιά ου/]α5 οαηδα 5α5οἱρίίας2 

15. Ῥγορίεγρα Ἰσρο θ{ΙαΠΙ ΠΕΠΙΟ ο5ί απῖ πεςαῖαί : τε]αῖς 

η ατίρας απῖ εἸαβοταπί, Ῥες οἵππε ἴεπιρις οργυπηπαΡΏ{ Ἰα- 

Ῥοτε Γαπαπηίας ρταίθι ππΙπα απί ἆπο «οἱο5 ἵη π]εηςε ἀῑες 

απος [εδίος Ἰαῦεπίς ἵρεφαπα οἰν]ίαίες α]ϊος αΠΠΠΟΣ, αἰῖος 

απίεπα ππεηδίταος ἀῑες [οείος ομειπίέ, ασ ἴππι αχ]]ατατῖ 

ἀἰοππίασ : Ῥαταξίέας πετο {τὶσίπία ππεηςῖς ἀῑες [ε5ίος ασιί : 

ΟΠΗΠΕΣ οπΊπα ἀθογαπῃ ε55ε 11 τιἀεπίατ. 

16. Ῥοττο απῖ ἵπ το]απῖς αγίῖθις τεσία τειςατῖ τουπέ, ϊ 

Ῥαποο οἵθο εί ροία Ῥαπεο παἰπηίας, αστοίοταπα Ιηδίας; αἲ 

εορῖοςο οἵμο Ροίπσια πηπ]ίο απῖ σαπἀαί, ἶ5 Πετί πο Ροίεςέε 

τί ἀῑςεαί. 

17. Ταπι τοαι ατίες 5ἶπαο Ἰηςίταπποπᾶς πι]]ο πιοάο 

πηηϊκίτατε Ροξξυηέ ατΗΠοΙ; ποιο οηῖπι ΕΠΡϊ5 εαπετε Πες 

5ἶπε ΕΗΡῆῖς, πεσπε ῥ5αΠετο 5ἶπε Ίγτα, ηθαιθ 5ἶπε 6ύπο επι- 

ἴατε : Ἠσοο γετο Ἱα ορπηπιοᾶᾶ, Ἱία ποη στατῖς ατβοῖ, πἳ 

εἴῖαπι πΙμΙ] αγπιογαπα Παθεῃς π{ῖ εα ρος»ίΐ. 

18. Ὠεϊπάα, πί εοηείαί, οείοτας ατίες ἀῑδοίπιας πιετοεᾶε 

ἀαία; Ἠαπο αεοερία. 

19. Ίπδαρει οείετάγΙπη ατα απἱάαπα 5αΠ{ πιασϊςίτῖς Ρᾶ- 
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τινες, τῆς δὲ παρασιτικῆς οὐδεὶς, ἀλλ ὥσπερ ἡ πονη- 
τικὴ κατὰ Σωκράτη καὶ αὕτη θείᾳ τινὶ μοίρα παραγί- 

γνεται. 
90. Κάχεῖνο δὴ σχόπει, ὅτι τὰς μὲν ἄλλας τέχνας 

ὀδεύοντες Ἡ. πλέοντες οὐ δυνάµεθα διχπράττεσθαι, 
ταύτῃ δέ ἐστι χρῆσθαι καὶ ἐν ὁδῷ χαὶ πλέοντι. 

51. ΤΥΧ. 
ΠΑΡ. Καὶ μέντοι, ὦ Τυχιάδη, αἳ μὲν ἄλλαι τέ- 

χναι δοχοῦσί µοι ταύτης ἐπιθυμεῖν, αὕτη δὲ οὐδεμιᾶς 
ᾗ 

ἑτέρας. 
ΤΥΧ. Τίδὲ, 

χεῖν σοι δοκοῦσι; 

ΠΑΡ. Πῶς γὰρ οὔ: 
ΤΥΧ. Πῶς οὖν ὁ παράσιτος τὰ ἀλλότρια λαμθάνων 

οὐκ. ἀδικεῖ μόνος; 

ΠΑΡ. Οὐκ ἔχω λέγειν. 

95. Καὶ μὴν τῶν ἄλλων τεχνῶν αἱ ἀρχαὶ φαῦλαί 
τινες καὶ εὐτελεῖς εἶσι, τῆς δὲ πχρασιτικῆς ἡ ἀρχὴ πάνυ 

γενναία τις" τὸ γὰρ θρυλούμενον τοῦτο τῆς φιλίας ὄνομα 

οὐκ ἂν ἄλλο τι εὕροις ἢ ἀρχὴν παρασιτικῆς. 

ΤΥΧ. Πῶς λέγεις; 
ΠΑΡ. Ὅτι οὐδεὶς ἐχθρὸν ἢ ἀγνῶτα ἄνθρωπον ἀλλ 

οὐδὲ συνήθη μετρίως ἐπὶ δεῖπνον καλεῖ, ἀλλὰ δεῖ πρό- 

τερον. οἴμαι τοῦτον Ὑενέσθαι φίλον, ἵνα κοινωνήσῃ 
σπονδῶν καὶ τραπέζης καὶ τῶν πῆς τέχνης ταύτης µυ- 
στηρίων. Ῥγὼ γοῦν πολλάκις ἤ ἤκουσά τινων λεγόντων, 

Ἠοταπὺς δὲ οὗτος ὅ φίλος ὅστις οὔτε βέθρωχεν οὔτε 

πέπωχε μεθ) ἡμῶν, δΠλον ὅτι τὸν συµπίνοντα χαὶ συν- 
Εσθίοντα µόνον πιστὸν φίλον ἡγουμένων. 

ὍὍτι γε μὴν ἡ βασιλικωτάτη τῶν τεχνῶν ἔστιν 

αὕτη, µάθοις ἂν καὶ ἐκ τοῦδε οὐχ ἤκιστα" τὰς μὲν γὰρ 
λοιπὰς τέχνας οὐ µόνον χακοπαθοῦντες καὶ ἱδροῦντες, 

ἀλλὰ νὴ Δία καθήµενοι καὶ ἑστῶτες ἐργάζονται ὥσπερ 

ἀμέλει δοῦλοι τῶν τεχνῶν, ὁ δὲ παράσιτος µεταχειρί- 

ζεται τὴν αὗτοῦ τέχνη» ὡς βασιλεὺς καταχείµεγος. 
94. ᾿Ἐκεῖϊνα μὲν γὰρ τί δεῖ λέγειν περὶ τῆς εὖδαι-- 

ος αὐτοῦ» ὅτι δὴ μόνος κατὰ τὸν σοφὸν Ὅμηρον 
« Ἐ φυτεύει χΣ ρσὶ φυτὸν οὔτε ἀροῖ, ἀλλὰ τά Υ 

αι χαὶ ἆ ἀνήροτα πάντα » νέµεται; 

95. Ναὶ μὴν ῥήτορά τε καὶ γεωµέτρην καὶ χαλκέα 

οὐδὲν χωλύει τὴν ἑαυτοῦ τέχνην ἐργάζεσθαι ἐ ἐάν τε πο- 
νηβὸς ἐάν τε καὶ μωρὸς ἡ, παρασιτεῖν δὲ οὐδεὶς δύναται 
ἢ μωρὸς ὢν ἢ πονηρός. 

ΤΥΧ. Ηαπαῖ, οἷον χρημα ἀποφαίνῃ τὴν παρασιτι- 

κήν' ὥστε καὶ αὐτὸς ἤδη βούλεσθαι δοκῶ µοι παράσιτος 
εἶναι ἀντὶ τούτου ὅς εἰμι. 

96. ΠΑΡ. Ὡς μὲν τοίνυν κοινῃ πάντων διαφέρει, 
δεδεῖχθαί µοι δοκῦ.. Φέρε δὲ ὡς καὶ κατ’ ἰδίαν έχα-- 

στης διαφέρει, σχοπῶμεν. Τὸ μὲν δὴ ταῖς βαναύσοις 

τέχναις παραθάλλειν αὐτὴν ἀνόητόν ἐστι, καὶ ιἉλλόν 

πως χαθαιροῦντος τὸ ἀξίωμα τῆς τέχνης. 

Πάνυ μὲν οὖν. 

οὐχ οἵ τὰ ἀλλότρια λαμθάνοντες ἆδι- 

Ὅτι γε μὴν 
τῶν καλλίστων καὶ μεγίστων αν ο ο διαφέ ερει δεικτέον. 

Ὡμολόγηται ὃ δὴ πρὸς πάντων τήν τε ῥᾳητορικὴν χαὶ τὴν 
φιλοσοφίαν, ἃς διὰ γενναιότητα καὶ ἐπιστήμας ἄπο- 

ΧΙ ΥΤΠΙ. ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΣΙΤΟΥ. 20 -- 26. 

] ἀσπά πι. 

(1, 8ος, 9υ5) 

τα»](1ουρ απίοπα πα]]ης : 56ᾷ απεπιαάπιοᾶ η Ροθίΐσα , Δποίοτς 

5000--3, Πἱα προ άποΠιε ἁἰνίπα 4η αζαπ1 5ογίο οομ{ήμα]!. 

20. Ἐμαπι λα τη οοηφίάρτα, αποᾷ τεϊῖσπας απίος, 

ἀπ] Π{ευ [αοἴπηας απί πα γἰρατηΣ5, ΠΟΠ. ΡΟΒΒΙΠΛΙΙ5 6χθΓΟεΘ; 

Ἰμας ΤΠ γἷα οίαπα οἱ πανΙσαπ(1 Ποοί αἱ. 

91. ΤΥΟΗ. Ὀδαπο. 

ΡΑΒ. Ύετυπ εἴίαπα, Τγεμίαάε, γἱάσηίατ η! Ίαπο αμ- 

Ῥείονε ατίο5 τοσα», Ίος αἰίαπα πα]]απη. 

ΤΥΟΗ. Οµῖᾷ νοτοῦ ποππα ααῖ αίοπα 5πηπηί Ιπ]αίθ 

αδογο ΠΡί γιάσπίαγρ 

ῬΛΕ. ΟιάπΙ2 

ΤΥΟΗ. Οποπιοάο ἱβίατ ΡατᾶδΙΙΙ5, ΙΠΠΕΙΣ αίεῃα, 5ο]α 

Ἰη]αδίο ποῦ ασί 

ῬΑΗ. Νο Ἰαβεο αποᾶ ἀῑσαπη, 

2». ΝΕΡΗΠΑ τοµ(αγΙΠα αγ Πα οοπ{οππποπα παπα ας 

γΏ]ία δη ἠπ]ίίας ραταδ[(ἶοῦρ Ὑθγο οτἵδο Ρ]αΠ6 6ΡησΓΟΡα : Π]αά 

θηίΏ (ΠΙΗΠΗ απηϊοΙ]α. ΠΟΠΊΘΠ ΠΟΠ αἰιά Ἱηγοπίος 4.1. ρᾶ- 

ταδ]1 005 ΠΠΙΗΠΙ. 

ΤΥΟΗ. Ου]ά Τία2 

ΡΑΠ. Οι]ᾶ ἨΠΘΠοΟ ΠηΙΠΙοΙΠΑ απ{ Ισηοίαπα ΠοπηΙήθπη , Ίππο 

πε( πε ππεἰοσγῖίες πποςο {απαατεπα γοσαί αᾱ οσπαπη : 5εὰ 

οροτίαεί, Ραίο, απο ρηῖα5 αππίειπα Που, αἱ ραγίοθρς Πα 

ρα ἴοππα οἱ ππεηξα, δἱ αγίῖς Ἰα]ας πιγδίονίοταπι. Εσῖ- 

ἆθ6πι 56ρο ααἰν] ἀἰορηίες, Οια]ίς α πίστα Πο 5 απο, 

αιῖ πθσπε οοπιθᾶ[ί ποσο ΒΙΡΙ6 πορίςουιη ! αἱ απϊ ρυίατοπ! 

γ]άθ]ῖοεί 5ο]ηπι ααἱ πα Ῥ{ραί αἴαιο οἵῬάπα πα σαρίαί, Π46- 

Ίεῦι απο. 

93. Ἠαπο νογο ππαχίππθ τορίαπη 6556 αγίαπα, οίαπα Ἠΐπο 

ἨΟΠ. ΠΛΙΠΙΠΙΠΑ Ἰηίε]]ίρας.  Ἠε]ίσιας ατίο5 οΠΊπῃ ΠΟΠ ΟΗΡΥ 

πιο]ερίία αηίππι οἱ 5ιάοτο οχθγζοπέ, 56, Ρρος ΦοΥοΠΙ, 56- 

ἀοπίες αίαια 5ίαηίος, ΠΕΠΊΡΟ γεια δειγί αγίαπα : αἱ Ῥαγα- 

ΒΙ{5 51411 αγίοπ] {τασίαί αοοαπιΏεης γδ]υί τοχ. Ἱ 

4. Τα οπῖπη απ]ά ἀῑσανο αἰ]ποί ἆο Πλας [ολσ[ίαία, αποᾶ 

δο]15, τ{ ἀοο Ηοπποτί γοιὈῖς πίαν, «που ρ]απίαί ππαπίριξ 

Ρ]απίαΠ1, Π6ο αγαί; 5εᾷ 5ἱπθ 5επιίηε αγαίσοαιε » ἀοραδοι 

οπηηία 5 

95. Οσ{οΓΙΠΙ ΤΙΙΘΙΟΓΘΙΗ θἱ οοπἹείΓαΠη οἱ ΓαβΓΙΠη ΠΠ] ϱγο- 

Ἰ]ηδί αΓί6ΠΙ ϱΧ6Γ6ΘΓΘ ΗΠΑ, θἱδί πηα]Η5 δέ γοἱ α4εο 5η] 15: 

Ρρανας](ατὶ ἀπί6Ιη ΠΘΠΙΟ Ροίοςί, αἱ ναί 5Η1µ15 δἰί, ναί πια]η». 

ΤΥΟΗ. Ὑα]μ απαπίαῦα γθη οδίεηςἰς 6556 ῬαΓαδΙΠ6ΔΠΗ. 

Ἰίασιο ἴρ5α πηῖῖ Ίαπη ΥΙάεος γο]ἰο ραγαρίία5 Βοτί Ῥτο εο φαί 

ΕΠΙ. 

96. ΡΑΠ. Οπαπίυπα 6150 οοπιηή(ε οπηπίρι5 Ργῶδίεί. 

αγήθις, οδίοπᾶἶδδε πλΙ γἱάδογ. Απο Υετο οἰίαπα, αποηίαπα 

φἰησι]αιίπι ππασπα(το δἳί ῥγωίαπίῖου, οοΠδίἀεΓΕΙΙΙ5. Ας 

5ο υ]ατῖίς. απίάσπη αγίας. Π]ανη οοΠ/θιγΘ, Ιπδαπαπη Γαουῖε, 

οἱ ροίῖς τας απ ἀοδίτασιο ἀἰρη[ίαίοπη απίῖς γεΠί. 9εὰ 

απαπίσπα ππαχἰπηῖς ρα]ολογγηηίδαπο ῥγῶδίοί αγ θας, οδίεη- 

7απ1 η οομ[οςςο οδί αραιά ΟΠΠ, τ]είογίεΒίι εἰ. 

Ῥιη]οδορμίαπα, αιας. Ῥνορίος. ργαρίαη/ίαπι. ο[ίαι. 5οἴεηίῖα» 

/ / 

| 
! 

[ 



(11, 956 - 9ὅ9) 
ο β : 

φαίνονταί τινες," ” ἐπειδὰν οὖν χαὶ τούτων ἄπο- 
δν «, Δ . ἀ ο λὺ ο. 27λ. 

δείξω τὴν παρασιτικὴν πολὺ κρατοῦσαν, Άῆλον 
«σος 

ἄλλων τεχνῶν δόξει προφερεστάτη καθάπερ ἡ 
χάα τῶν θεραπαινίδων. 

εμς θα 
ὅτι τῶν 

Ναυσι- 

ὅ σαν σσ 2Τ. Κοινῃ μὲν οὖν ἀμφοῖν σστρει χαὶ τῆς ῥητορι- 
- Ξ 

κῆς καὶ τῆς Φιλοσοφίας, πρῶτον κατὰ τὴν ὑπόστασιν: 
ς κ. 

ἡ μὲν γὰρ ὑφέστηχεν, αἵ 
ν σα - η" -ν τσ “. . ἀλλ) ς 

κην ἓν τι καὶ το αὖτο νοµ!ζοµεν, ἀλλ οἵ 
μα . 
2ξ τοι ὑναντίον ἀτεχνίαν, ἄλλοι δὲ κακοτεχνίαν, ἄλλοι δὲ 

η Υψ λ ν 
δε οὗ: οὔτε γαρ την πμ 

ν τέχνην, οἳ 

ἄλλοτι: ὁμοίως δὲ καὶ τὴν φιλοσοφίαν χατὰ τὰ αὐτὰ αν 

ᾠσαύτως ἔχουσαν, ἓ ἑτέρως ς μὲν γὰρ κκ όσους θοχε 
/ ώρα 

ο ος ος δὲ τοῖς ἀπὸ 

τοῦ Περιπάτου, . ἁπλῶς ἄλλος ἄλλην 

λοσοφίαν εἶναι" καὶ µέχρι γε νῦν οὔτε οἵ αὐτοὶ γνώ- 
Ἔξ 

Ἄρχὴν τάρ 

μι 

ἔτ 
΄ 3 

πραύµατα ΕΙΞΙΝ, 
πιο. 

ρως ξ τοις 
- Φα λ 

αζιοι 

μης κρατοῦσιν οὔτε αὐτῶν ἡ τέχνη µία φχίνεται. 

ὧν ὅσλον ὅ τιτ Ἐκμαίρεσθαι ο οπερτας 

φημι μηδὲ εἶναι τέχνην ἧς οὐχ ἔστιν ὑπόστασις. 

ο δή ποτε; ο... μὲν µία ἐστὶ καὶ ἡᾗ αὐτὴ καὶ 
- { 3 

δὶς δύο παρά τε ἡμῖν ας παρὰ Πέρσαις τετταρά ἐστι 
ῃ ” ι / 

καὶ συμφωνεῖ ταῦτα καὶ παρὰ Ἕλλησι καὶ βαρθάροις 
να, 

φιλοσοφίας δὲ πολλὰ ὰς καὶ διαφόρους ὀρῶμε ν χαὶ οὔτ 

᾿πὰς ἀρχὰς οὔτε τὰ τέλη σύμφωνα πασῶν. 
ν΄ 35 ο.) / ῃ Ἡ ο νς ει 

ΤΥΧ. Ἀληθη λέγεις' µίαν μὲν γὰρ τὴν φιλοσοφίαν 
- ΄ 2 ν αι ον -- δ.17 
αἶναι λέγουσιν, αὐτοὶ δὲ αὐτὰς ποιοῦσι πολλάς. 

λ . μυ 3 

25. ΠΑΡ. Καὶ μὴν τὰς μὲν ἄλλας τέχνας, εἲ καί 
ἳ Σ 

τι κατὰ ταύτας ἀσύμφωνον εἴη, καὶ παρέλθοι τις συγ- 
Ῥώμης ἀξιώσας, 
λήψεις αὐτῶν οὐκ εἰσὶν ἅμε 
. ς κ α 

εἴη: Φιλοσο οφίαν δε ἂν 

- - 

3 
Επε τε δοχοῦσι καὶ αἵ κατκ-- 

τάπτωτοι;, προσθεκτέος ἂν 
τ 
ε 
ἀνάσχοιτο μὴ 

ο 
εἰ µεσαι 

ῃ 9 
ς ἀναγκαίαν ] 

μίαν εἶναι καὶ µη 
τῶν ὀργάνων» µία 
ρρῶ καὶ ἄπειρον οὖσαν" πολλαὶ δὲ οὐ δύνανται εἶναι, 

ἐπειδήπερ ἡ φιλοσοφία µία. 
99. 'Ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τῆς ὁ 

ρικῆς ταῦτα φαίΐη τις ἄν: τὸ γὰρ περὶ ἑνὸς προκειµένου 

ταὐτὰ μᾶ λέγευ ἅπαντας, ἀλλὰ µάχην εἩ 
ἄντιδόξου, ἀπόδειξις μεγίστη τοῦ μηδὲ τὴν ἀρχὴν εἶναι 

τοῦτο οὗ µία κατάληψις οὐκ ἐστι: τὸ γὰρ ζητεῖν τὸν τί 
μᾶλλον αὐτῶν ἐστι, καὶ τὸ µηδέποτε ὁμολογεῖν μίαν 

εἶναι, τοῦτο αὐτὴν ἀναιρεῖ τοῦ ζητουμένου τὴν οὐσίαν 

80. Ἡ μέντοιπαρασιτικὴ οὐχ οὕτως ἔχει, ἀλλὰ καὶ 
3 

Ἓλλησι χαὶ βαρθάροις µία ἐστὶ καὶ κατὰ ταὐτὰ καὶ 
αι ς , ο κο Ἂ εἰ) λ ΄ 

ὤσαντως λ χαι ουχ αν ειποι τις α ἄλλως .Ξν τοισοξ, Ετε- 
α/ 

΄ ον ς ο» μον) 
συ ο μονο αυτην εανττ μαλλον 

5 

τ 
μ. 

δε 
λ 

μὲν οὖν οὐκ ἔστι Φιλοσοφία, ἐπειδὴ 

ὑποστάσεως τῆς ῥητο- 

γην εἶναι Φφορᾶς 

3 
εν 

ρως δὲ τούσδε παρααιτεῖν, οὖὐδέ εἶσιν ὡς ἔοιχε τ παράσιτοί 

οἵον Στωϊκοι ἡ ᾿Ἐπικούρειοι δόγματα ἔχοντες 

διάφορ α. ἀλλὰ πᾶσι πρὸς ἅπαντας ὁμολογία τίς ἐστι 

χαὶ συμφωνία τῶν ἔργων καὶ τοῦ τέλους. 

τινες 

Ὥστεξἔ ἔμοιγε 
δοκεῖ ἡ παρασιτικὴ κινδυνεύειν κατά γε τοῦτο καὶ σοφία 
εἶναι. 

81. ΤΥΧ. Πάνυ µοι δοχεῖς ταῦτα ἴκανῶς εἰρηκέναι. 

Ὡς δὲ καὶ τὰ ἄλλα χείρων ἐστὶν ἡ φιλοσοφία τῆς σῆς 
«ἔχνης, πῶς ἀποδεικγύεις» 

ΠΑΡ. Οὐκοῦν ἀνάγκη πρῶτον εἰπεῖν ὅτι Φιλοσο- 

ΧΙΙΥΤΠΙ. ΡΕ ΡΑΕΑΦΙΤΟ. 57-51. 

ἱ 

σδ41 

απἶάαπα ἀῑουηί,..Α 8ἱ Ιβῖέατ Μῖς 4ποφπθ Ίοησε ΡοΓΙοτεΠῃ 655ο 

ραταςϊ(ῖεαπα οξίεπάσγο, 5ἶπε ἀπρίο πΙπηΙγαπα τοἨ( ατα απο- 

απε αγβππι οηἰποη[ϊςείπια, αέ Ππίετ Γπηπ]ας Ναηδίσαα,, νἷ- 

ἀεριητ. 

37. ἘΤΕοΟ εοπιπηηη!ἴετ απἶάεπα αππῃαβας ργωρίαί, οἱ Τ]1ε- 

ἴοτίος οί ρΗ]οςορ]ῖα, Ρεῖπιο οὗ Τά ἵρεαπι, αποά ἵπ ΤΘΓΙΠΙ 

παίητα ἀἀε5ί : παπα ἆθ ας οοηρίαί, 46 Ιςιῖς ποπ Ἰίοπι. Ἀε- 

σπα επίπῃ τηείοτίεεῃ ΠΠΠΠΙ Ἰάδππαπο ρηίαηας ΟΠΠΠεΣ; 5εά 

απϊάαπα ατίοπα, αΏῖ οοπίτα θα Ἱπογίῖαπι, αΠ γετο πιαἰεβεῖαπι, 

α)ῆ αΠπά τ εΙπιηίίετ ΡΙοςορῃίαπα ᾳποαπα, απσ εοάεπι 5 

Ἰπόᾷο αἴᾳπε «ρᾳπαΠίετ Ἰαυεί : αΠίετ επῖπι 5ο τος ἨΠαβετο 

γϊἀεπίητ Ερίοιτο, αἰετ γετο 5ίοἷοῖς, αἰῑετ Αεαάεπηϊοῖς, 

αετ ἀεπίαπε Ρεπίραί(ο[ῖεῖς; «ππρ]ίσιίεταπε αΠαιη αἰῖας ρυίαϊ 

εσςε ΡΗΙ]οξορ]ίαπη : αἴαπε ἴπ Ώπης οθγίε ἀἴθπῃ πθαι ἵη εαἄεπα 

εεπίεπίία Πάεπι ππαπεπ{, ηρΠπο ατς Π]ογαπι ππα εςςε γ]άε- 

{πγ. Ἐν Ἠς πεπηρε αρρατεί απ]ά οοπῇῖσοτε γεἰπαπαίατ. Ἀε- 

απε επῖπι οπιπῖπο ατίεπα ε-5α ἀἴεο, παπι πε 6-ςε απἶάεπι 

οθγίηπα 5. Ναπι απἷά {απάεπι2 αγἰιηχείῖσα ππα οσί οί οα- 

4επι, εί Ρῖς ἆπο αριᾶ πος Ρατίίε εἰ αριά Ῥεγσας ςαπί αυαί- 

ἴπος, εἰ οοπγεπῖί ἀς Πῖς Ἱπίετ ταεος ρατΐοτ οί Ῥαγβατος : 

ΡΗΗ]οδορ]]ας τετο πηυ]ίας ασ ἀἴνεγςας ΥΊάειπας, εί πθαπθ ργῖη- 

αἳρία οπιπῖαπα πε(πε ἤπες 60Π56ΠΙ1Γ6. 

ΤΥΟΗ. Ύετα ἀῑεῖς : παπα ππαπα απἶάεπα εκςε ἀῑσπηϊ ρ]ῖ- 

Ἰοδορ]ιίαπα : 1ρ5ί γετο Π]ας [αοἷππί πιπ]ίας. 

28. ΡΑΒ. Ὑογιπῃ ατίες τεαπας, 5ἵ απῖᾶ ε[ῖαπα ἵη Ἶῖς 5 
ΡαΓΙΠΙ οοΠ5εΠίεης. εἰ ος ρτα{εγεαί αΠηαϊς, τεπῖα ἀϊσπιπι 
68Η5εΠ5, εο αποά πιεδῖα οπ]αςάαπα αποϊρῖῖσαπε τάδαπς 
παίητα, πεΠπε οπηπῖς ετγοτῖς οχρετίος Παταπα Ῥετορρίῖοπος, 

Ἠ]ε 5απεα απἀϊεπάις ΓπεΠέ : ΡΙήοξορβίαπι γοτο απῖς [ογθ 
Ῥο551{ ΠΟΠ ΠΠΑΠΙ 6556, Πε 16 Πηασίς ΙΠίθγ 56 ΕΟΠΞΟΠΑΤΘ 4παΠα 

ἀῑγειεϊ ποποτῖς Ἱπείγηπιοπία ππαςῖσοα 2 Παπ ππᾶ απΙάεΠη ΠΟΠ. 
εδί Ῥμϊοξορ]ίαΣ Ἱηβπ]ίαπα οηίπι ο5ςε γἰάεο : πιπ]ία απίεπι 
ΠΟΠ Ῥο55υηί ε55ε, απαπάἀοφη[άεπα Όπα οδε, 5ἳ εί ΡΙΗ]οςο- 
Ῥ]ῖα. (ΕΥΡο πυ]]α ες!) 

929. ΒΙπηΠίετ 4 6ο, πίταπα 5ἷέ τηείοτίος, Ίνας εαἆθπῃ αἰ- 

ααὶς ἀῑπετίί. Οποᾶ οπῖπι ἄε απο ατσαππεπ{ο ΡΓοΟΡΟΡΙίΟ ΠΟΠ. 

εαἆσπῃ ἀῑεπηί οΠΊπες, 5ε ρασπα εξί επηίῖαπα ἴπ ἀἴγειςα 5εΠ- 

ἱοπ[ίαταπα, εκ ος 1ρ5ο ππαχίπιο ἀθιποηβίταίηγ, Ρ]άΠεΕ ἨΟΠ. 

ε5ε ἵπ τεΓηπῃ παίπτα Π]αά επ]ας ππα ποπ 5 Ρετεερίο. 

Οαρᾶ επῖπι ἀῑδριίαίατ, απῖά 6οταπη Ρος Π]αᾶ 5, εἰ πη- 

α παπι ἵη ππο αἰίαπο εοπτεηίίατς Ι]αά ἵρεαια {ο]Η: εἶας, ἄθ 

απο απαγας, 5αὈξίαπ[ίαπα. 

30. ΥεΓΙπῃ ΠΟΠ Πα 5ε Παβεί ρατας](ῖσα : 5εά Ιπίετ ἄΓΩςΟΡ 

Ρατίίετ ας ΒατΏατος ππα ε»ί, εἰ εἴτοα εαάεπα θοάεπῃ πιοᾶο Υεί- 

εαΐητ: πρσιε εσί τί ἀῑσαί ηαἱξαπαπι, αΠίεγ Ἰχος, αΠίετ νοτο 

Ἠ]ος ραταρίίατί; πεις 5υπέ, αἱ γἰάείας, ἵπ ραταςΗῖς απΙάαπι 

τε]! 5ίοἷοί απέ Ερϊουτεϊ ἀεετεία Παβεηίες ἀἴτοτςα, 5εᾷ οπηπῖ- 

Ῥα5 τοςρεεία. οπιπίαπα εσέ οοΠξεηςας αἰῑαπῖς εἰ οοπτεπ]οη{ία 

αοΠοπιαπα ραπίίετ ας ΒΠίς. Πασαε, απαπίππα ηΗΗΙ γἰάείας, 

ματας[ῖσα [οτίαςςε Ίου τεδροεία εἴῖαπι ςαρῖεηίία [πε]. 

. ΤΥΟΗ. Φαΐΐς οπιΠῖπο ἆε Ἠῖς ἀῑκίςε πΒῖ γΙάεγῖς. 

γεταπι απαπίαπα αἆ τεῄ(πα εἴαπα ἀείετίογεπα ε-5ε {πα ατίθ 

Ῥή]οξορ]ίαπα, αποπιοάο ἀεπιοηςίγας 

ΡΑΕ. ΤΕἴίατ ιά ρτππππη ἀἰορπάυσπι εί : ρηοςορηίαπι 
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/ . 3δ/ ο. (σθ / --ι .ν Αν 

φίας μὲν οὐδέποτε Ἱράσθη παράσιτος, παρασιτικῆς δὲ 
πάμπολλοι ἐπιθυμήσαντες μνημονεύονται φιλόσοφοι; 

υπ ά α ών 
καὶ µέχρι νῦν γε ἐρῶσι. 

ΤΥΧ. Καὶ τίνας ἂν εἶπειν ἔχοις Φιλοσόφους παρα- 4 ἳ τ Ἂ το 
σιτεῖν σπουδάσαντας; 

ΠΑΡ. Οὔστινας μέντοι, ὦ ῬΤυχιάδη; οὓς χαὶ σὺ γι-- 
ς ος ες δὲ 

γνώσχων ὑποκρίνῃ ἀγνοεῖν κἀμὲ ὥς τινος αὐτοῖς αἰσγύ- 
3 ο / 4 κ. 

γης ἐντεῦθεν γιγνοµένης, οὐχὶ τιμῖῆς. 
ΤΥΧ. Οὐ μὰ τὸν Δία, ὦ Σίμων, ἀλλὰ καὶ σφόδρα 

ἀπορῷ οὕστινας χαὶ εὕρῃς εἰπεῖν. 
εν - , η ᾱ. 

ΠΑΡ. Ὦ γενναῖε, σύ µοι λοχεῖς ἀνήχοος εἶναι καὶ 
τῶν ἀναγραψάντων τοὺς ἐχείνων βίους, ἐπεὶ πάντως ἂν 

καὶ ἐπιγνῶναι οὕστινας λέγω δύναιο. 
ον ” / / -ω - 

ΤΥΧ. Καὶ μέντοι νὴ τὸν Ἡραχλέα ποθῶ δὴ ἀχού- 
ειν τίνες εἰσίν. 

α 
ΠΑΡ. ᾿Εγώ σοι δείξω καὶ καταλέξω αὐτοὺς ὄντας 

αν ἡ / λλ) ᾧ ϐὼ δοχκῷ η λ 
οὐχὶ τοὺς φαύλους, ἀλλ᾽ ὧν ἐγὼ δοχῶ τοὺς ἀρίστους χαὶ 

ϕ 3 

οὓς ἥχιστα οἴει. 

85. Αἰσχίνης μέντοι ὃ Σωκρατικὺς, οὗτος ὃ τοὺς 
/. ο 

μακροὺς καὶ ἀστείους διαλόγους γράψας, χκέ ποτε εἰς 
δ / {2 3 Ν Μ ο ο 9 ο ο) 

Σιχελίαν κοµίζων αὐτοὺς, εἴ πως δύναιτο δι αὐτῶν 
κ. / -ω / ἃ Ν΄ “8 

γνωσθῆναι Διονυσίῳ τῷ τυράννῳ, καὶ τὸν Μιλτιάδην 

ἀναγνοὺς καὶ δόξας ηὐδοχιμηκέναι λοιπὸν ἐκάθητο ἐν 

Ἀιχελία παρασιτῶν Διονυσίῳ καὶ ταῖς Σωχράτους δια-- 
πρης 7 

τριδαῖς ἐρρῶσθαι φράσας. 
ᾗ -.. ο (ος 

98. Τί δὲ, καὶ Ἀρίστιππος ὁ Κυρηναῖος οὐχὶ τῶν 

δοχίµων φαίνεταί σοι φιλοσόφων: 
απ ” ΄ 

ΤΥΧ. Καὶ πάνυ. 
σ΄ στ λ 

ΠΑΡ. Καὶ οὗτος μέντοι κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον διέ- 

τριθεν ἐν Συρακούσαις παρασιτῶν Διονυσίῳ. Πάντων 

γοῦν ἀμέλει τῶν παρασίτων αὐτὸς ηὐδοχίμει παρ] αὐτῷ; 
λ Δ νο / κο Υ᾿ 3 λ / 5] Δ 

χαὶ γὰρ ἦν πλέον τι τῶν ἄλλων ες τὴν τέχνην εὐφυῆς, 
ο . Ν / Ν ο 
ὥστε τοὺς οψοποιοὺς ὁσημέραι ἔπεμπε παρὰ τοῦτον ὅ 

Αιογύσιος ὥς τι παρ) αὐτοῦ µαθησοµένους.. Οὗτος 
κ. κω υ / / 

μέντοι δοχεῖ καὶ κοσμἣῆσαι τν τέχνην ἀξίως. 
κο / 

34. ὍὉ δὲ Πλάτων ὑμῶν ὃ γενναιότατος καὶ αὐτὸς 
Δ ςὁ 3 τν λί 2 αν / Δ όλ / / 

μὲν ἦχεν ἐς Σικελίαν ἐπὶ τούτῳ, καὶ ὀλίγας παρασιτή- 
ς -- ο. .. πάς Σ/ 

σας ἡμέρας τῷ τυράννῳ τοῦ παρασιτεῖν ὑπὸ ἀφυῖας ἐξέ- 

πλευσε τῇ Σικελία καὶ δειπνήσας πᾶἄλιν ὀλίγας ἡμέρας 
ο ος η; 21, ρω ς λ / 
ὑπὸ ἁμαθίας ἐξέπεσε- καὶ αὕτη ἡ συμφορὰ Πλάτωνι 
περὶ Σικελίαν ὁμοία δοχεῖ γενέσθαι τῇ Νικίου. 

ΤΥΧ. Καὶ τίς, ὦ Σίμων, περὶ τούτου λέγει; 
3δ. ΠΑΡ. Πολλοὶ μὲν καὶ ἄλλοι, Ἀριστόξενος δὲ ὃ 

Ν λλ ... 2Χ / 4 Ῥὸὺ “8 λ ἀἁ τρ 

μουσικὸς, πολλοῦ λόγου ἄξιος. Βὐριπίδης μὲν γὰρ ὅτι 
Ἀργελάω µέχοι τοῦ θανάτου παρεσίτει καὶ Ἀνάξαρχο Ἀρχελάῳ µέχρι τοῦ του παρεσίτε ἔαρχος 
ϱ σσ ; / 
Ἀλεξανδρῳ πάντως ἐπίστασαι. 

36. Καὶ Αριστοτέλης δὲ τῆς παρασιτικῆς ἤρξατο 
μόνον ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν, καὶ αὐτὸς δὲ πα- 

ῥράσιτος Νηλέως ἦν. 
97. Φιλοσόφους μὲν οὔν, ὥσπερ Ἡν, παρασιτεῖν 

; 
σπουδάσαντας ἔδειξα: παράσιτον δὲ οὐδεὶς ἔχει φράσαι 
Φφιλοσοφεῖν ἐθελήσαντα. 

ΧΙΤΝΥΝΠΙ. ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΣΙΤΟΙ. 35-37. {1 9ο - 962] 

1. ΠΕΠΙΟ παπα Ραγαςίίας αζαπιαν Ώίς ΡαναδΙΠσαπα γογο Δρρε- 
Ηδερ ΥΗΙΗ πιομπογαπ{ς ΡΙΙΙο5ορΗΤ, οἱ ἵπ πο ἀἴθηι ἈΡΡε- 
απ. 

ΤΥΟΗ. Εί 4πος ἀῑσενε ροδεῖ ΡΙ]ο5ορ]ιος ραναςί(απά! 
δἰμά1ο5ος2 

ΡΑΗ. ΩποβΠαΠῃ γετο, Τγομίαᾶε εο 4πος ἴα αππα Ῥεμο 

ποιῖς, 1βπογάτε ππε σποΠπε κἱπια]ας, γο]ηί (αηρίιᾶο απῶ- 

ἆαπαι 115 Ἰπάς, ΠΟΠ Ἰχοπος αοσθάαξ. 

ΤΥΟΗ. ἈοἨ, Ιία πἹο σαρίίος, 9Ιπιο : 5οᾷ ΥθἹεπιθβίος 

Ἰγ60 ηθο απο {πι Ἱπγδπετίς Ἠαῦεο ἀἴσργο. 

ΡΑΠ. Ὑἱάειίς πηἰμί, υὶτ ορίῖπια, πο Ἰερίσδε γε] 605 απή 

γΊιας ΠογαΠΙ 5ορδεθ : αἰἰοφιῖπ ΟΙΊΠΙΠΟ Ῥο556ς, απος ἁἷ- 

64Π1, ΔΦΠΟΣΟΘΥΘ. 

ΤΥΟΗ. Ὑοταπι ουρίο, πΙεΠεΓοι]ες, απάῖγε απΙ εἶπέ, 

ΡΑΠ. Εσο ΕΡί οδίεπάαπα αἱ ΤοςἙΠ5εΒΟ;, 6054116 Πο γ]]ες, 

ποά ΘΟΓΗΠ4, απος οσο ΡΗΙο5ορ]ος ατρίίτου, Ργαδίαη Εἷςςῖ- 

105. δί 4ος ἴα ππίηε Ῥη{ο5. 

3». βία Ἐδελίπες απἱάσπα βουτα[ῖοας, 1]ε απῖ Ίοησος 

1]ο5 πγβαποδαπε ἀἴα]οσος 5οηρςῖέ, γεπ]ί αποπάαπα, 5ΕΟΠ 

105 [δγοῃς, ἵπ. Βϊοίαπα, 5ἱ σπα ρου Ἠ]ο5 ρο55εί ίουνδίο 

{γταηΠο Ιπποίσδζςτο, Ιεείοαπο Μημαᾶα, πάπα ργοβαίας τῖ- 

ἀθτείαν, 1ε(Ιο ΤΕΠΙΡΟΓΕ ἵπ ΦΙοΙία, ραναριίαης ΠΙοηγείο, 

ἀεσεαῖί, ΙοηδΠα γα]εγο Παβείς Βουταῖς ἀἡδρυίαΙομίρης. 

99. Ομ] τετο, ΑπδΗρρις ΟΥΤεΠΩΙΙΕ ποπ 46 πορΗρις 

ΠΡΙ γιάείαν Ῥμοςορ]ιῖς 

ΤΥΟΗ. Ὀε ποβὴςδἰπηῖς. 

ΡΑΠ. Ὑοτιπα Πίο ε[ῖαπα οοάθίη Τεππροτα γεγδαβα (αγ Βγτή- 

ουδίς ΡαταΣ]ίαης Ὠἱοηγδίο.. Οπἵη οπΙΠίΙπα Ίρ5θ ραγαδΙίΟΓΙΤΏ. 

Ῥηϊπεθρς αριᾶ Ἠλαπα απἀἰεθαί : εγαί ο[επῖπι Ῥγα{6υ εβίενΟς. 

Ἰησεπίο αἆ οππι ατίεΠΙ αρίο; αἆθο αἱ οοηιος αἆ ραπ πο- 

Μά1ε πηϊίογεί Ὠϊοηγδίας, αῦ εο απ αἰἰηπ]ά ἀῑξεσγεπί. Αί: 

απς ίο οἰίαπα, Ῥτουί ἀἴσηιαπα ογα{, ο’πᾶςδε ατίοπη νἰἀείαγ. 

34. Αί Ρ]αΐο 1]ε γερίοι ργα5ίαπ{Ιβδίπιας γεπ]ῖ οἳ ἴρ5ο απ- 

ἆαπι Ίου οοπςΠ(ο ἵπ ΒΙο[ίαπας (παπα γετο ραποῖς ἀἱεβι5 Ῥα- 

ταρῖίαίιας Τγταππο Γαἱδεεί, λα ραταςΙίαΠοπο, αποά 5αἲῑς αἆ 

ααπη Ἰπσαπῇῖ πο Ἠαβεγεί, οχοἰᾶἰξ : αἴ(αο ΑίΠοπας Τοργθδ55, 

τα πη]ίο 5ο Ι4ΏοΓ6 αἆ 6απΙ τοπ Ῥατανεταί, αἱίενο οπές 

4επιο παν Ισαν{ 1η ΡΙο]Παπη, σα Πα{α5ᾳΠε Ρᾶ1005 ἀῑθ5, Ρτορίθυ’ 

Ἰηβοίμαπα οχο1ί : 5Ιπη]ίδαπε γἰάείαν Ίμα, απ Ῥ]α[οπί ἴῃ 

ΒΙοῖ]ία ογοπῖέ, οπ]αηηίίας οἸαά1 αἆ οαπάεπα Νἱοία». 

ΤΥΟΗ. Εἰ ας, ΦΙπιο, Ίας 4θ τε παιγαί 2 

3δ. ΡΑΠ. Οπαπα αἲ πππ]Η, ἵππι Απίδίοχοπςς πηδίοις, 

γὶτ ππαχίπιο οοπηπιθιποταβῆϊς.  ἆαπι Εππρίάεπα ΑΓοΠεΙαΟ 

αᾱ πιοτίοπα πδᾳιθ ραταΣΠαίππη 6556, οἱ Απαχατο μη Αθ: 

καΠάτο, ΟΠΙΠΙΠΟ Πορ]. 

36. Απδίοίε]ες γονο Ιπομοαν1ί {απίαπα, αἱ τεµσας ατίε»., 

Ἱία εἰ ραγαςίΠσσπα : ογαί αιίοπη οἱ 1ρ5ο Ραγαδίία5 Νε]εῖ. 

ο -υὔὔ. ο... ------υ--Ἅ-- 

ο -ὅσ-ὐυὅΏ---- 

37. Ἐπσο ΡΗΙΙΟ5ορΙιος, {το δέ, ραγαδΙΠεα γΙία ορεταπι 

ἀαπίες οδίοπάϊ : Ῥαναδίέαπα γεγο ΠΕΠΙΟ ἀεετε Ροίεςί Ρ)ο- 

εορ]ιανί απῖ γο]ασγῇ. 



(11: δ65 - 866) 

38. Καὶ μέντοι εἰ ἔστιν εὔδαιμον τὸ μὴ πευῆν μηδὲ 

διφῆν μηδὲ ῥιγοῦν, ταῦτα οὐδενὶ ἄλλῳ ὑπάρχει ἢ πα- 

ρασίτῳ. «ωστε « φιλοσόφους ᾿ μὲν ἄν τις πολλοὺς χαὶ 

ῥεγοῦντας καὶ πεινῶντας εὕροι, παράσιτον δὲ οὗ: ἢ οὐκ. 
ἂν εἴη παβάσιτος» ἀλλὰ δυστυχής τις Ἄ πτωχὸς ἄνθρω- 

πος Ἡ Φιλοσόφῳ ὅμοιος. 
ν΄ Γ. -ω Ν Δ 

39. ΤΥΧ. Ἱκανῶς ταῦτά γε. τι δὲ κατὰ πολλὰ 

ΠΑΡ. Εἰσὶν, ὢ βέλτιστε , καιροὶ τοῦ τῶν ἀνθρώπων 
βίου, ὃ μέν τις εἰρήνης, οἶμαι, ὅ δ' αὐ πολέμου: ἐν δὴ 
τούτοις πᾶσα ἀνάγκη φανερὰς γίγνεσθαι τὰς τέχνας καὶ 

τοὺς ἔχοντας ταύτας ὁποῖοί τινές εἰσι. Ἡρότερον δὲ, εἴ 

δοχ . σχοπώμεθα τὸν τοῦ πολέμου καιβὸν, καὶ τίνες 
ν εἷεν μάλιστα χρησιμώτατοι ἰδίᾳ τε ἕκαστος αὐτῷ καὶ 

χοινῃ τῇ πόλει. 

ΤΥΧ. Οὐ µέτριον ἀγῶνα χαταγγέλλεις τῶν ἀνδρῶν" 

χαὶ ἔγωγε πάλαι γελῶ κατ’ ἐμαυτὸν ἐννοῶν ποῖος ἂν εἴη 
συμθαλλόμενος παρασίτῳ Φιλόσοφος. ᾿ ον 

40. ΠΛΡ. Ἵνα τοίνυν μὴ πάνυ θαυμάζης µ.ηδε τὸ 

πρᾶγμα δοκἩ σοι χλεύης ἄξιον, φέρε προτυπωσώµεθα 
παρ ἡμῖν αὐτοῖς ἠγγέλθαι μὲν αἰφνίδιον εἲς τὴν χώραν 
ἐμδε εῤληκέναι πολεμίους; εἶναι δὲ ἀνάγκην ἐπεξιέναι 

καὶ μ περιορᾶν ἔξω δπουμένην τὴν γῆν, τὸν στρατηγὸν 
δὲ παραγγέλλειν ἅπαντας εἲς τὸν κατάλογον τοὺς ἐν 

ἡλικία, καὶ δ) χωρεῖν τοὺς ἄλλους, ἐν δὲ δὴ τούτοις 
φιλοσόφους τινὰς καὶ ῥήτορας καὶ παρασίτους. Πρῶτον 
τοίνυν ἀποδύσωμεν αὐτούς: ἀνάγκη γὰρ τοὺς µέλλοντας 

ὁπλίζεσθαι ἠδαναίσθαι πρότερον. Θεῦ δὴ τοὺς ἄνδρας, 
Ν 

ὦ γενναῖς; χαθ᾽ ἕκαστον χαὶ δοχίµαζε τα σώματα. 

Τοὺς μὲν τοίνυν αὐτῶν ὑπὸ ἐνδείας ἴδοις ἂν πο 

χαὶ ὠχροὺς / πεφ φρικότας ὥσπερ ἤ ἤδη τραυματίας παρει- 

μένους" ἀγῶνα μὲν Υὰρ καὶ µάγην σταδιαίαν καὶ ὦθι- 

σμὸν καὶ κόνιν καὶ τραύματα μὴ Ἠλ οἵον η λέγειν δύνα- 

σα φέρειν ἀνθρώπους ὥσπ περ ἐχεί ίνους τινὸς δεομ. 

ην 

Ἄθρει δὲ πάλιν μεταθὰς τὸν παράσιτον ὑποῖός 

τις -”.-, ρ) οὐκ ὅ μὲν, τὸ σῶμα πρῶτον πολὺς 

καὶ τὸ χρῶμα ἠδὺς, οὐ µέλας δὲ οὐδὲ λευκός ----τὸ μὲν 

γὰρ γυναικὶ, τὸ δὲ δούλῳ προσέοικεν ---- ἔπειτα θυµο- 
2 

ειδὶς, δεινὸν βλέπων ὁποῖον ἡμεῖς, μέγα καὶ ὕφαιμον; 
οὐ γὰρ χαλὸν δεδοικότα καὶ θηλυν ὀφθαλμὸν εἰς πόλε- 

μον φέρειν. Ἆρ) οὐχ ὅ τοιοῦτος χαλὸς μὲν γένοιτ᾽ ἂν 

καὶ ζῶν ὁπλίτης, καλὸς δὲ καὶ εἰ ἀποθάνοι καλῶς: 
4». Ἁλλὰ τί δεῖ ταῦτα εἰκάζειν ἔχοντας αὐτῶν πα- 

ραδείγµατα; ἁπλῶς γὰρ εἰπεῖν, ἐν πολέμῳ τῶν πώποτε 
ῥητόρων φιλοσόφων οἳ μὲν οὐδὲ ὅλως ὑπέμειναν ἔξω 

τοῦ τείχους προελθειν, εἲ δέ τις καὶ ἀναγκασθεὶς πες 

τάξατο, φημὶ τοῦτον λείψαντα τὴν τάξιν ὑποστρέφειν. 
ΤΥΧ. Ὡς θαυμάσια πάντα καὶ οὐδὲν ὑπισχνῃ µέ-- 

τριον. Λέγε δὲ ὅμως, 

“ΠΑΡ. Τῶν μὲν τοίνυν ῥητόρων Ἰσοχράτης οὐχ. 
ὅπως εἲς πόλομον ἐξῆλθέ ποτε, ἀλλ᾽ οὐδ' ἐπὶ δικαστή- 

ριον ἀνέδη, διὰ δειλίαν, οἶμαι, ὃ ὅτι οὐδὲ τὴν φωνὴν διαρ- 

ΧΙ ΥΠΠ. ΡΕ ΡΑΒΑΡΙΤΟ. 58-- 49, δ49 

58. ΄απι δἱ Ώθαίαπα θδί πο θ5υγίτο, Πθ(Π6 51έγο, ποηιο τ]- 

5ουο” Ίο πη]{ αἀδιιπί αλῖ πὶδῖ ραναδῖίο, Παφιιο ΡΙή]οδορ]ιος 

απϊάσπι αᾳαῖς πιπ]ίος εί τῖσεπίος Ἰηνοπίαί οἱ ονι]οηίος : 

“Ῥαταδίππα Ὑ6Γο πον Ἰηγεηίαίς απί Ἠ]α που ΠποΓῖί ραταδίίας, 

564 Ιη[ο]ῖχ αἰῑααῖς ααί πησμάῖοις ππογίαϊἶς, απί ῥΙΙΙο5ορ]ιο 

βἰπ]]]5. 

ὃν. ΤΥΟΗ. βα[ῖς ἴδία.  δεᾶ παπα οίίαια ριωδίατο 

ΡΗΠοδορ]ία: ας τ]είογῖσς ραταδίσαπα, (ποπιοςο. ΠΙΟΙ- 

δίγαςὂ 

ΡΑΗ. Ῥυπί, γῖν ορίίηα, {εππρονα γἱίω ΠΟΠΗ, αἰίθ- 

τηπῃ. ραςἵ5, αιβΙ(του, αΠίογαπα ταγξδας Ἠδ] : Ἱπ. Ἰΐσορ γεγο 

παζθςθε οΓΗΠΙΠΟ οδὲ πιαπ][εδίας Πουί αγίες οαγΙΠΠ(6 Ῥγο[ος- 

50505, ομ/αδηιος{ θἶπί. Ῥτίας απίοπα, ἳ νἰάρίης, οοηδἰἀθτθ- 

115 ΤΕΠΙρΙ5 Ῥομ1, εἰ ᾳπα]ες ππαχῖπιο νΙάεαπίας {πα ρεῖ- 

ΥαΓΙΠα δἳί, {πα τοί ρα ῦ]1οερ ΠΠ] ςἰηϊ. 

ΤΥΟΠ. Νο πιοίοστε οργίαππει. γΙπονη ἀθπιποῖας : οί 

ἀπό πα Ἱπίτα η] τάθο οφ πάεπα, απα[ῖς θααγας 5 οοΠαίς 
ῥαταςίίο ρΙή]οδορίας. 

40. ΡΑΕ. Ὀτ βίας ποπ. πἰπιϊς αἀππ]τοτίς, πο Ἰαάἱμτίο 

ΕΡΙ ἀἱρηα τες γἱάεαία, ασε αριιᾶ απΙΠΙΙΠΗ 1ρ8ῖ ΠΟΡΙΤΗΠΙ βΗ- 

6απ115, πΙΠοἰαίαπα 6556 5αΏ]{ο Ποδία5 ἱγγαρίΙοπείη ἵπ ρα(ἶαπι 

ποβίταπι [οείςδαο, ποορςςιαίοπι απίοπι Ῥοδίπ]ανα αἱ οοπίγα 

1ρ5ο5 οΡΙΠΊΡΑΠΙΙ5, ποσΠα αστος γαφίανί οχίτα ρα[ἴαπηις ἵπι- 

ῬογαίοΓοπα Ῥοιτο αἆ ΠΠππετος νοσπτο (πἱοΠ(6 μη [αν] 

5υηί αἰαίαο, εἰ γεηῖτα απο τε]ίαιος., ἵπ Πΐ5 γετο εἰἶαπα ΡΙῖ- 

Ί08οΡΙΙΟ5 αποδάαπα. αἱ γ]αίοτα, οἱ ρατας]ίο5. Ῥηπιο ἰσίίαν 

Ἠ]ος οχπαπηα5: ορογίοί οπίπα απ] αγηιαπά! 5απί Ρυῖα5 πια], 

Ἰπβρίος γοτο γίτοδ, ο Ῥοπο, 5ἱπση]α[Ιπῃ, οἱ Ῥτορα οογροτα. 

Ῥατίαιη Ἰσίμα ΠΠογαπα Ῥτα πάἱδρηίία γἱάεβῖς ἴεπιος οξ ρα]- 

Π405, Ποντίάος ἀοπίαπα, απαςί Ίαπῃ 5αποῖος ἵπ αοῖς γε]σίος : 

ἐεγίαπΊθη οπίπα οἱ ρήσπαπη ἰαίαίαπα, οἱ ΙΠΙΡΥΘΞΘΙΟΠΕΙΙ, οί 

ΡΗἱνοΓοπη, εἰ νη]πετα γ]άο πο τάϊσπ]απα Γαεγίί ἀἰσργ Ρ6ς- 

{ευτα Ῥο55ε Ἠοπηίπος, Ὕπα]ες ΠΠΙ 5υπί, τε[οςοπα αἰᾳπᾶ 

Ιπαϊροηίος. 

41. Υἱάς απ{εηα Τη αλίογαπα Ραγίθπ {γαῃβσγεβδιΙς ΡαΓΡΙΓΠΠΗ, 

απα]ίς αρρατοαί. Χοπῃο ἴδία πππ]Π ῥγίπιο οοτροΓίς5 Ἠαῦδί, 

ε{ οοἱοτα οδί Ἰποιπάο, πεΠπε πῖσει ποια αἴρις (41οΡΙΙΗ 

ΔΠ{ογΙΤη πηπ[ευ , 56{γο αἱέθγιπα σοπγοηί(), ἀαϊπᾶς αΠίπιοι5, 

νο, αἱ πος, πηϊπαςϊ, εἰαίο οἱ αησαἶπο τερ]θἰο 2 πο οηίπι 

Ἰοπεδίη. οδί οσο] πα Ἠππίάνπα οἱ ε[[οπηπαίαπα Γουγο ἵπ Ρι]- 

Σπαπῃ. Χομπς Ταίς οἱ ρα]ομεΓ ζαοηῖε ἆππι νῖγοί πι]]ας, εί 

ΡΙΙ6ΠεΙ, 5ἱ ρα]οῃγε ππογῖα(αν 

42. 5εᾷ απ]ά ορι5 οδί οοπ]θοίατῖς ἰδία ο[βησοια, (1πΠι 
1ρδαγυ ή 6γαΠ ναβθαης οχεπηρ]α» αἱ οπίπι ςἰπηρ][οί[οι ᾱἷ- 
σπα, ἵπ Ῥθ]]ο, απἱεαππ(ο πδᾳπαπα ΓαθγΙΠΙ τ]οίογος γαὶ ρΗῖ- 
ἸοδορΗῖ, Υοἱ Ρ]αΠο ΠΟΠ 5ιπί αδί οχίτα ΠΊΙΤΟΣ Ργοσθάςγθ; κἳ 
γετο αἱ οἰίαπα οοασίης ἵηπ αοἴεπῃ ρτοάΙΠ{, ππης αἷο ον 1ηῖ- 
Ῥι5 ἀεσονίῖς το[αρίςσο. 

ΤΥΟΗ. Ὁ πῖνα οπηπῖα οἱ ππεάίοσγα ΠΠ] ργοπα]ς 1. Ρίο 

{άΠΠΕΠ. 

ῬΡΑΠ. Ἐ πείνας οΓδο Τδουγαίος {αηίηπι αὐοςί {η ργῶ- 

Ἰηπα ῥγοσγθδδι5 ΠΠΙΠΑΤΗ 818, απο ἵῃ {πἱραπα] απἰάεΠι 6568Π- 

ἀσης, Ῥτο Μπι] [ίαίε, ορίπος, απἷα τε] γοσς ἀθδμεραίαν, 
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χοῦσαν εἶχε. Τί ἔτι; οὐχὶ Δημάδης μὲν καὶ Αἰσχίνης | Ου]ᾶ Ῥοιτοῦ ΠοηΠΘ Ὠεπιαᾶος, εί πολίπος, οἱ ΡΙ]οσγα{ος 
καὶ Φιλοκράτης ὑπὸ δέους εὐθὺς τῇ καταγγελία τοῦ 

Φιλίππου πολέμου τὴν πόλιν προὔδοσαν καὶσφᾶς αὐτοὺς 

τῷ Φιλίππωῳ καὶ διετέλεσαν ᾿Ἀθήνησιν ἀἄεὶ τὰ ἐκείνου 
ν / ς ς Ν ν΄ 3 - 4 

πολιτευόμενοι; ὡς εἰ γε καὶ ἄλλος τις ΑἈθηναῖος κατὰ 
λος] /{ 5. 3 ο μεν στ. / ε«ω «χ» 

ταὐτὰ ἐπολέμει, κἀχεῖνος ἐν αὐτοις ην φίλος. Ὁ Ὑ περ- 
κ ος ὃς 

ίδης δὲ καὶ Δημοσθένης καὶ Λυχοῦργος, οἵ γε δοχοῦν- 

τες ἀνδρειότεροι κἂν ταῖς ἐκκλησίαις ἀεὶ θορυθοῦντες 
καὶ λοιδορούµενοι τῷ Φιλίππῳ, τί ποτε ἀπειργάσαντο 

γενναῖον ἐν τῷ πρὸς αὐτὸν πολέμῳ; καὶ Ὑπερίδης μὲν 
καὶ Λυκοῦργος οὐδ' ἐξῆλθον, ἀλλ᾽ οὐδὲ ὅλως ἐτόλμησαν 

πας. . ο λῶν, ἀλλ" ἐντευ)ὸ 
μικρὸν ἔξω παραχκῦψαι τῶν πυλῶν, ἀλλ᾽ ἐντειχίδιοι 

ἐκάθηντο παρ᾽ αὐτοῖς ἤδη πολιορκούµενοι γνωμίδια καὶ 

προθουλευµάτια συντιθέντες. Ὁ δὲ δὴ χορυφαιότατος 

αὐτῶν, ὃ ταυτὶ λέγων ἐν ταῖς ἐκκλησίαις συνεχῶς 

α« Φίλιππος γὰρ ὅ Μακεδὼν ὄλεθρος, ὅθεν οὐδὲ ἀνδρά-- 

ποδον πρίαιτό τίς ποτε, » τολµήσας προελθεῖν ἐς τὴν 

Ῥοιωτίαν πρὶν ἢ συμμῖξαι τὰ στρατόπεδα καὶ συµθα-- 
λεῖν ἐς χεῖρας, ῥίψας τὴν ἀσπίδα ἔφυγεν" ἢ οὐδέπω 

ταῦτα πρότερον διήῄχουσας οὐδενὸς πάνυ γνώριµα ὄντα 

οὐχ ὅπως Ἀθηναίοις, ἀλλὰ Οραξὶ καὶ Ἐχύθαις, ὅθεν 

ἐχεῖνο τὸ κάθαρµα ἣν» 
43. ΤΥΧ. ᾿ΕἘπίσταμαι ταῦτα" ἀλλ οὗτοι μὲν ῥή- 

) /. / - /. 3 λ ΔΙ Μ τι! 

τορες καὶ λόγους λέγειν ἠσχημένοι, ἀρετὴν δὲ οὔ. ἘΤί 
δὲ περὶ τῶν φιλοσόφων λέγεις; οὐ γὰρ δὴ τούτους ἔχεις 

ὥσπερ ἐκείνους αἴτιδᾶσθαι. 

ΠΑΡ. Οὗτοι πάλιν, ὦ Τυχιάδη, οἳ περὶ τῆς ἂν-- 

δρείας ὁσημέραι διαλεγόµενοι καὶ κατατρίόοντες τὸ τῆς 
- τα ώς. µ Ἴ εν 

ἀρετῆς ὄνομα πολλῷ μᾶλλον τῶν ῥητόρων φανοῦνται 
« , αι η, τν. / δὲ οὔ προ 
δειλότεροι καὶ µαλακώτεροι. Σκόπει δὲ οὕτως. Πρῶτον 

κ , 
ἓν οὐχ. ἔστιν ὅστις εἰπεῖν ἔχοι φιλόσοφον ἐν πολέμῳ 

/ Υ Δ 3 λ 3 / 

τετελευτηκότα: τοι γὰρ οὐδὲ ὅλως ἐστρατεύσαντο, Ἄ 

εἴπερ ἐστρατεύσαντο, πάντες ἔφυγον. Ἀντισθένης μὲν 
ω ι ας. το λ ση ι Πλά 

οὖν καὶ Διογένης καὶ Κράτης καὶ Ῥήνων καὶ Ἠλάτων 
5 αι. 4 

χαὶ Αἰσχίνης καὶ Ἀριστοτέλης καὶ πᾶς οὗτος ὅ ὅμιλος 

οὐδὲ εἶδον παράταξιν; μόνος δὲ τολµήσας ἐξελθεῖν ἐς 
λ 35 / / Ν 2 ὅσω δ ρα ν 

τὴν ἐν Δηλίῳ µάχην ὃ σοφὸς αὐτῶν Σωκράτης φεύγων 
3 - ο η ϱω / 3 Ν τ] ΄ λ / 

ἐκεῖθεν ἀπὸ τῆς Πάρνηθος ἐς τὴν Ταυρέου παλαίστραν 

κατέφυγε" πολὺ γὰρ αὐτῷ ἀστειότερον ἐδόχει μετὰ τῶν 
ν / 

μειραχυλλίων καθεζόµενον ὀαρίζειν καὶ σοφισμάτια 
ας 3 ν / 

προθάλλειν τοῖς ἐντυγχάνουσιν Ἡ ἀνδρι Ἀπαρτιάτη 

μάγεσθαι. 

ΤΥΧ. Ὦ γενναῖε, ταῦτα μὲν ἤδη καὶ παρ) ἄλλων 

ἐπυθόμην, οὗ μὰ Δία σκώπτειν αὐτοὺς καὶ ὀνειδίζειν 
ας ; αά 

βουλομένων: ὥστε οὐδέν τί µοι δοχεῖς χαριζόµενος τῇ 

σεαυτοῦ τέχνῃ καταψεύδεσθαι τῶν ἀνδρῶν. 

44. Ἀλλ' εἰ δοχεῖ ἤδη. φέρε καὶ σὺ τὸν παράσιτον 
- /. 

ὁποῖός τίς ἐστιν ἐν πολέμῳ λέγε, καὶ εἰ ὅλως λέγεται πα- 

ῥᾶσιτός τις γενέσθαι τῶν παλαιῶν; 
΄ Σ Ί / 

ΠΑΡ. Καὶ μὴν, ὦ φιλότης, οὐδεὶς οὕτως ἀνήκοος 
Ὅ ο / .”ν./ ας ὃ ο οµῃ 

μ.ηρου, ουὸ ἂν πάμπαν ἴόιώωτης τυχη» ὃς ουχ Επιστα- 

ται παρ: αὐτῷ τοὺς ἀρίστους τῶν ἠρώων παρασίτους 
η Ν τ/ 2. ο ο -ω / 

αλά μν Κέστωρ ἐκεῖγος, οὗ ἀπὸ τῆς Ίλώττης 
ι Φ 4 / 2) 3 .ω ο 

ὥσπερ μέλι ὁ λόγος ἀπέρρει, αὐτοῦ τοῦ βασιλέως πα- 

Ῥτοῦ «πεί, ἀεπιποίαίο ΡΗΠρρί Ῥο]ιο, εἰαϊίπη εἰ ραιίαπη οἱ 

56 ρδος ΡΗΙΙρρο ρτοδ(άεγαηί, πιαηςουυπίααϱ Αἰ]ιοηὶς εἰς, 

αἱ ΕΠΊΡΟΓ ΤΕΙ Ῥυῤ]ίσαπα αἆ μας γο]υπίαίοπα ἱτασίατοη! 2 

Τίασιε ςἱ ας οίαπι Αἰποπ]οηςϊς αἰῖας Τη 15 αγ ρς πω]! 

ἰατεί, 1ρδο 4ποαπε Ιπίθτ ἵρδογυπα θταί απηῖοος. Αί Ηγρει]- 

465, δἱ ἨΏοπιοδίΠεπες, οί Τποιτρας, ααῖ {ογΗοτες γιάσραή- 

απ, απἶαπε ἵπ οοποϊοπῖρας {ππσ]ίέας 5οππρει οἴεβαΠ! πηα]εςῖ- 

εοραπίαια ΡΜΙΗρρο, αποά {απάσπι ορτοβίαπη (αοἶπας ἵπ Ώο]]ο. 

εοπίτα ἱρδιπα ραίταγιηί{ὃ αἰαπο Ἠγρογίάος απ]άσπη ε{ ΤΥΟΙΙ- 

ΒΗ5 ΠΟΠ οχἰεγηΠ{, απΙΠ πο σαρα{ απ{άεπα 6χδεγεγο πίτα Ροτίας 

ααδὶ 5υπ{, 564 πίτα πιωῳπῖα ἀεδιάθηίος, ἀοπαὶ 5ο Ίαμι οἩ- 

5ο55ί, 5οπ{οη{ίο]ας αυα5άαπα οἱ οοπ5η]ία η σπ]ας οοΠΙΡΟΠΕ- 

Ῥαπί. Ῥεὰ ριίποθρς Π]ογΙπΙ, απὶ ἰδία ρετροίπο αἰομίανοί 

Ίπ οοηοϊοηίθη5, « Ῥμήίρρις οπίπι Μασεᾶο, Ρες[ῖς ἰδία, ἃ 41ο 

ηθ 56ΙΥΗΊΗΠΙ αἱάεπι θπιαί α[αιῖς ππαιαπα, ν Ῥηοβυρᾶϊ 

4πδα5 ἵῃπ Βαοίίαπι, ἁπίεσιαπη οοπιπηΜεγοπίατ αοῑος οἱ Ύθή- 

{πι αἆ ΠΊαΠΙς ε5δεί, αΏ]εοίο «ΙΥρθ6ο Εαβῖ ΑΠ. ΠΙΠΗΠΑΠΑ 

Ίδία Ῥπίας ἃ 4Πο(ΙαΠΙ απάἰδῆ, (πδ) αἶπί ποββδίη]α ποπ ἄῑσο 

Αἰποπίεησίρας, 5οἆ Τηγασῖρις ασ ΒογίΠῖ5, ππά6 ΡΙΓΡΑΠΊΘΗ- 

ἴαπι Ἠ]αᾶ ερ 

43. ΤΥΟΗ. Νογί Ιδία. 8εᾷ ΠΙ τθίογος εταπί οἱ νοιβῖς 

{αο]οπᾶῖς οχοτοϊ(αἰϊ, αἆ νΙγπίοπα ΠΟΠ δι. Οπ]ά γοτο αἲξ 

46 ΡΗΠοξορ]ής 2 πού Πε 6ΗΙΠΙ 5416 Ἠαῦες απσά Ἠο5, απεπιαι]- 

πιούσπη 11ος, α0611Ἰ5ε5. 

ΡΑΗΒ. Ηἰ τήγοις, Τγομίαάα, ἆς [ογάἶπο ἀῑδρηίαπίος 

απο[άίε, οἱ υἱτία15 ΠΟΠΊΘΠ οοηίθγεπίες, ππΠ]{ο εἴῖαπι π]αρίς 

Μππϊάϊογος ονα{ογίριας αρρατοβαΠ{ Ιπο]Πογεδας6.. Οοηδίάετα 

ναιο Ἱία. Ῥτίπιο ΠΟΠ οδί αἱ ποππατθ απθαί ΡΙΠΟΒΟΡΙΗΙΠΙ 

Ἱπ Ῥησρ]ίο ππογίαπη : απί οπῖπι Ρ]ᾶπ6 ΠΟΠ παΠιαταπέ, απ, 

5 πιΠίαταπέ, [ασεταπί ΟΠΊΠ65. ΑπΠΙΡΙΠεΠε5 απἱάθηι, οἱ 

Ῥΐορθηας, οἱ Ογαίες, εἰ Ζεπο, εἰ ΡΙαίΐο, αἱ .Ἐξολίπος, εἰ 

Απκίοίο]ος., οἱ οπιηῖς Ί]α (πτρα, πο γ]άεγαπ{ απἱάθηη αεἴθιη : 

βο]ᾳ5 Ὑ6Γο απδας Ργοστθάί ἵπ Ῥήρηαπι Ὠοδ]ίθηςοπι 5ᾶ- 

Ρίθης ΠΠογαπα βοσγαΐες, Ἰπάε α Ῥαγηεί]ε [ασίης ἵπ Ῥαμγου» 

5ο Ῥα]ωσίταπι αθαΙΦ1{ : πια]ίο οπίπα ΠΠ νἰάσραίας αγραπήας 

κ«οἀοπίοπα οπῃ αἀο]εεοεπίη]ῖς απηα(οτίας πσας ατίτε, εἰ 

ατσι{ἶο]ας οῬήίοενθ ἵπ αιιος Ἰποίάεγοί, απαπῃ οῦΠα ΥΙνο βρατ 

{απο Ῥηρηαίο. 

ΤΥΟΗ. γἱ ορια, ἰδία [ππη οκ αΠῖ5 4ποηπε απάνῖ, όν 

Ῥτο[οσίο Ιτείάενε γο]επίίρας. Πἱο5, απί πια]εἰοΙς Ίπ0ΕΣΡείΘ, 

Τίαφπο πο γἱάοιῖς πι ααἴσ(ααπη Μα(ρ αγ[15 1η βτα[ίαπα οοηίγα 

1ος πιη{]γ]. 

ἀ4, 864 εἱ νἰάείπ, αξο ]αΠ1 6ἱ {α ραγαδΙίΗΠΙ, ἵπ Ῥο]]ο πα1επῃ 

5ο Ῥγωρίαί, ἀῑοῖίο: αἱ απ οπηπίπο αΠΙΦΠΟΓΗΠΑ πἰσᾳπᾶπη 

Ῥαγαδίίας [αἱςςθ ἀῑσαίαγὃ 

ῬΑΠ. Αἰαπῖ Πθμιο, αππίσο, ἨΗΟΙΘΓΙΠΑ 6ΗΠ1 ΤΠ ΤΠΘΔΙΗΙ 

Ίρποναξ, οἱδῖ ἁἰαγιπι ομηίαπη. τογαπη γης15 δἱί, απί υπ Ἡ 

αριᾶ Ἰλαπη ρυαςιαπ[ἰςείσιος Ἠογοιή ΡαΓᾶ5Ιί05 6588: Π8ΠΙ 

οἱ Νεκίου Ί]]α, ους α Ππσμα πιο]ίς Ἰηδίαν ἀοβασμαί ονα{1ο, 

Ἰρείας Ρρατασίέας τορῖς Γαἱε: ο πέ(πε ΑΟ, ααὶ Ύυσα 
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ράσιτος ἦν, καὶ οὔτε τὸν Ἀχιλλέο, ὅσπερ ἐλόχει τε καὶ Ἰ γἱάευαίαι ἔαπι οαί δἱ «οΓροτε ργῶςίαΠἰςείπηης οἱ {ας (ςεῖ- 
γ Ν ο / Λ / Ὑ Ν΄ 

ἣν τὸ σῶμα Ἠενναιότατος χαὶ δικαιότατος, οὔτε τὸν Διο- 
/{ Ε) 3, / [ 4 3 μα 

μήδην οὔτε τὸν Αἴαντα ὅ Ἀγαμέμνων οὕτως ἐπαινεῖ τε 

καὶ θαυμάζει ὥσπερ τὸν Νέστορα. «Οὐδὲ γὰρ δέχα 
Αἴαντας εὔχεται γενέσθαι αὐτῷ οὔτε δέχα Αχιλλέας" 

/ ο κ ς / ας ’ 3 ῃ Ἐν » 
πάλαι ὃ) ἂν ἑαλωκέναι τὴν Ἆροίαν, εἰ τοιούτους ὅποῖος 

ἦν οὗτος ὁ παράσιτος, χαΐπερ γέ ἔρων ὢν, στρατιώτας 

είχε δέχα. ἸΚαὶ τὸν Ἰδομενέα τὸν τοῦ Διὸς ἔχγονον 

παράσιτ τον Ἀγαμέ ος ὁμοίως λέ έχει. 

45. ΤΥΧ. Ταῦτα μὲν καὶ αὐτὸς ἐπίσταμαι' οὕπω 

γει μὴν δοκῶ µοι γιγνώσχειν πῶς δὴ τὼ ἄνδρε τῷ Ἄγα- 

µέμνονι παράσιτοι σαν. 

ΠΑΡ. Ἀναμνήαθητι, ὦ γε Ενναῖς, τῶν ἐπῶν ἐκείνων 
κά ν΄ στο / / 
ὤνπερ αὐτὸς ὅ Ἀγαμέμνων πρὸς τὸν Ἰδομενέα λέχει. 

ΤΥΧ. Ποίων: 

ΠΑΡ. Σὸν δὲ πλεῖον δέπας αἲεὶ 

ἔστηχ. ὥσπερ ἐμοὶ πιέειν ὅτε θυμὸς ἀνώγοι. 
ν 

Ἐνταῦθα γὰρ τὸ 
λ λα ε ς / τῃ ο σν Ἴδ. ο - ὶ 

ποτήριον διὰ παντὸς πλΏρες σρήκει τῷ ο. χα 
κλ ὼ ο,» ϱ/ ο 

μαγομένῳ καὶ καθεύδοντε, ἀλλ᾽ ὅτι αὐτῷ δι’ ὅλου τοῦ 

βίου | μόνῳ συνδειπνεῖν ὑπῆρχε τῷ βασιλεῖ οὐγ. ὥσπερ 

τοῖς τσς- ατρατιώταις πρὸς ἡμέρας τινὰς καλουµά- 

γοις. Τὸν μὲ ν Ὑὰρ Αἴαντα, ἐπεὶ καλῶς ἐ εαϊολαχηας 

τῷ Ἔγτ ορι, « εἰς ας δἵον ἄγον, » φησὶ, χατὰ 

δείπνου" ὦ 

ολ . αν} Μ 5 ] λ 
αιει πλεῖον ὀεπας ΞΙΡΊΧΕΝ ου} οτι το 

τιμὴν αξ ώβέντα ὀψὲ τοῦ παρὰ τῷ βασιλε 

δὲ Ἰδομενεὺς καὶ ὃ Νέστωρ δσημέραι συνεδείπνουν τῷ 

βασιλεῖ ἳ, ὡς αὐτός φησι. Νέστωρ δὲ παρᾶσιτός µοι 

Φοχεῖ τῶν Βασιλέων μάλιστα τεχνίτης καὶ ἄγα ος η 
χ 

σθαι: οὐ γὰρ ἐπὶ τοὺ Ἀγαμέμνονος ἄρξασθαι 
Σ 

χνης» ἀλλὰ ,θνώθε εν ἐπὶ Καινέως χαὶ Έξα 

μὴ ὃ αμ ον 

Ὦ ῃ 

δὲ οὐδὲ ἂν παύσασθαι παρασιτῶν, εἰ 
η 
ἀπεθανεν. 

- τ ῃ Φλ 
ΤΥΧ. Οὗτοσὶ μὲν γενναῖος ὃ παράσιτος. Εἰ ὃξ 

} .. ΄. 

ἄλλους τινὰς οἶσθα, πειρῶ λέγειν. 

46.ΠΑΔΡ. Τί οὖν, ὠ Ῥυχιάδη, οὐγὶ καὶ Πάτροκλος 

τοῦ Ἄχῦν λέως παράσιτος ἣν, καὶ ταῦτα οὐδενὸς τῶν 

ἄλλων Ἑλλήνων « φαυλότερος οὔτε τὴν ψυχὸν οὔτε τὸ 

σῶμα νεανίας ὤν; ἐγὼ Ὑὰρ οὖὐδ) αὐτοῦ µοι Σοκῶ. τοῦ 

Ἁγιλ λέως τεκµαίρεσθαι τοῖς ἔργοις αὐτοῦ χ χείρω εἶναι: 

τόν τε γὰρ Ἕκτορα ῥήξαντα τὰς πύλας καὶ «παρὰ ταῖς 

ωσε καὶ τὴν Ἡρωτε-- γαυσὶν εἴσω μαχόμενον οὗτος 

εσε, χαίτοι ἐπεθάτευον 

εξ 
ο αν σιλάου ναῦν ἤδη καιομένην ἔσό 

αὐτῆς οὐ οἳ φαυλότατοι, ἀλλ’ οἳ τοῦ Τελαμῶνος Αἴας 
.. ο. Ν δ λ ή 3 θὺ δ δὲ »/ 

τε καὶ Τεῦχρος ὃ μὲν ὁπλίτης ἀγαθὺς, Ἑ τοξότης. 
ο λ 

Καὶ πολλοὺς μὲν ἀπέχτεινε τῶν βαρθάρων, ἐν δὲ δὴ 
’ Ἡ / ν μον -α ν , 

τούτοις καὶ Σαρπηδόνα τὸν παῖδα τοῦ Διὸς. ὁ παρᾶ-- 

σιτος τοῦ Ἀχιλλέως, Καὶ ἀπέθανε δὲ οὐγὶ τοῖς ἄλλοις 

ὁμοίως, ἀλλ᾽ αὐτὸν μὲν Ἔχκτ τορα Ἀχολλεὺς ά ἀπέκτεινεν, 

εἷς δα. καὶ αὐτὸν Ἀχιλλέα Πάρις, τὸν δὲ παρᾶσιτον 
3 νι, 

θεὸὺς καὶ δύο ἄνθρωποι. Καὶ τελευτῶν δὲ φωνὰς ἀφτχεν 
ῃ /. Ν 

οὐχ οἵας ὃ γενναιότατος Ἕκτωρ καὶ προσπίπτων τὸν 
3 / .τ. / ᾳ ν 3 ρω .. 3 / 

Ἁγιλλέα χαὶ ἵκετεύων ὅπως ὅ νεχρὸς αὐτοῦ τοῖς οἴχείοις 
εν -ω - - / 

ἀποδοθη, ἀλλ’ οἵας εἰκὸς ἀφεῖναι παράσιτο. ἘΤίνας 

δὴ ταύτας: 

ΠΠΟΙΑΝΟΕ. 1. 

πιας, Ώθαπε ΠἱοπΙεάθίή , πηθ(6 Α]ά0ΘΠΙ ΑΦΑΠΙΕΠΙΠΟ Ἱία Ἰαιι- 

ἀαΐᾳπε οἱ αἀπιϊγαίας, γε]αί Νεσίοτειη. Ἀθηιθ οηίπι Αἶασος 

ἀθεεπα. ἳβῖ οοπίησοτο ορίαί, πεαιθ ἆεσοσπι ΑεΠί]Ιες : 5εὰ 

οἼίση αἲξ Εαπγαίη [αἶςςαο πἱ οαροτείητ Ττοία, ςἳ [αῑος, απα- 

15 Μῖο ραταδί(η5, 5εποχ 1ἱ0θί, πη]ίος ἄθεσπι Ἰπαριϊςσοί. Τ40- 

ΙΕΠΕΙΠΗ εἴἶαπα, ἆογε παίαπα, Ῥαγαφ[έαπη αἰπι ία ἀἱσΙ{ Ασα- 

ΠΙΘΠΙΠΟΠΙ5. 

40. ΤΥΟΗ. Ιδία απϊάθηα Ίρ5ε αἴἶαπα πονῖ; ΠΟΠάΙΠΙ {αΠΊΕΠ 

γίάθογ. παμῖ Ππίοίσοτε (ποπιοάο ἆπο ΠΠ γἱνῖ ρανα»ί! Ασα- 

πἹεμηποηῖς ΓΙΘΓΙΗΙ. 

ΡΑΠ. Πεεοτάανε, γῖν ορίἴππα, γευςΙπη ΠΙΟΓΗΠΑ απος {ρε 

ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟ ἀῑοΙί αἆ ΤάοππθΠεΙΙΠΙ. 

ΤΥΟΗ. ΟπογΠα2 

ΡΛΑΠ. ΤΙΡΙ ροσσ]α 5εππροΓ 
Ῥ]επα είστε, γε]αἰ πηΒῖ, 5ἱ Ῥοίατε Ιαεγοί. 

Ἠϊο εηῖπι « Ρ]επα 5επἹρεγ ροσπ]α » ἀῑχΙΕ, ΠΟΠ απο Ῥουυ]άπα 

Ῥετρείπο ΡΙεπΙπη 5{εϊογῖί ΤάΟΠΠΕΠΘΟ οἱ ρασηαπΗ! οἱ ἀογπηῖει- 

ες 564 αποά 1ρ5ί ρου {οίαπι γίαπα Πσργεί 5ο]ἱ οαμαγε οσα 

τΤβ6, πΟΠ τ{ τοῖς ΠΠ Ηθς., απὶ οθγῖς πιοᾶο απ ραςάα πα 

4ἱερις γοσατοπίαγ. Ααζεπι οπίπι, 5οΠίατία σοπίτα Ηθοίοιθπι 

Ῥπσπα Ῥγορε]αγο ἀε[αποίηπα, « Δά ἀἴναπα, » αῑξ, « ΑΦαΠΊΘ- 

πΊποπα ἀποππί,» Ποπογῖ5 οαηςδα ο Πα; τοσῖς 5οτο αθΠΙΡΙΗΠΙ : 

4οππεπεις Υοτο αἰαιο Νεσίογ οσπαβαπ{ ουΜη 1οσε αποβάϊς, 

αἱ ἴρεε αἲ.  Νοδίος Υοτο ραταςίίας πηῖ γἰάείατ ΤβσΠΙ 

πιαχΙπ]ε αγ][εκ οἱ Ῥοπι5 Γαΐςςε : πες οπῖπα οαρρίς5θ αΓί6ΠΙ ἵπ 

ΑΡΑΠΙΘΠΙΠΟΠΕ, 56ᾱ 5αρογίοτί {επιροτο ἵπ Οπου οἳ Τχαάϊο : 

γἰάείατ απἴστη που ἀοδΙαγπα ϱᾳῖςεο ραγαςἰ(ατῖ, πῖςί ορίγ]ςεοί 

ΑΣΑΠΙΕΠΙΠΟ. 

ΤΥΟΗ. Ηίο απἱάσπι ργορο]ατης Ραταδίέας. 9ἱ Υοτο οἱ α[ῖος 

αποξάαπα ΠοδίΙ, ἱεπία ἀϊσστθ. 

46. ΡΑΗ. Ου]ᾷ οισο, Ἐγομίαᾶάς, ΠΟΠΠΘ θίίαπι Ῥαΐτου]ας 

Ραταδίας ΑοἰΗΠ]ς ΓΗ1{, ἵδᾳπε που ππ]]ο οείογογπα ἀΓΟΡΟΟΓΙΠΙ 

ἀείοτῖου, πθηιθ πιοπίο Ἠπεηιθ «ΟΓΡΟΓΘ, 4ΠΠΠΙ θ5εεί αἀμας 

Πανοπίς» θ{οηίπ πο 1ρ5ο απἰάσπι Π]απα Αμα ἀδίογίογοπι 

6556, εκ ορετῖρης Πμς Ιπίε]Ισεγε πηϊμῖ γιάσογ.  Ἡσαοίονοπι 

επίπα ρεγγηρ[ϊς Ρο{ς αἆ παγες ἴπίτα τααπα Ῥασπαπίθη Πο 

αχἰτιςίέ, οἱ παγθπη Ργοίρςηαἳ ]απα ατἀθηίοπα τοςηχῖ!{, [ἱοθί 

ΥδςίοΓΕ5 ἵῃ ϱα 6556η{ Πο γΠ]]ςς]ηῖ, 5ο Τε]απιοπῖς ΒΙΗΠ Αἶαχ 

εί Ταπεςτ, π]]ος αἰίογ εστοσίας, αἱίου 5αβ[ιἰαίογ-: ας Ῥαγβᾶ- 

γογπα απ]άσπη ἱπίογ[εοῖ{ πηπ]{ο5. ἵπ Πῖς γογο εῖαπα Βαγρεᾶο- 

Π6ΠΙ «ονῖς ΠΙΙΙΠΙ, Τρ ραγαρῖίας5 ΑοΠΙΗΙ5: πεο εἶοιί αἲΠ 

πποτίαας αδί, (πΗΠ1 ἵρεαπι Ηεσίογεπα ΑοΠ]]]ος Ἱπίογ[οσεεῖξ, 

5ΟΊΗΠ1 5ο]15., οἱ 1ρ5ίπα ΔομΙοπ Ῥατίς: ῬαΓαδΙἴαΠα τετο ἀειβ 

οἱ Ἰοπιίπος ἀπο. ἨΜοτίθηΣαπε Υουες οὀ1ά1ξ, ποη απα]εΒ 

Ἠοοίου Γοηϊρείπηας, σαπΙ σεπῖρης ατα ΑολΙΠΙς αἀτο]αίαβ 

εαρριίσαν{{ αἱ οογρΗ5 5απα τεάἁα{ασ δαἶς; 5εᾷ απα]ες 60η- 

ποπ επη(ίθγε ραναδίέατη. Οιιᾶς εηἶπιὃ 

ὦο 



δ46 

Τοιοῦτοι ὃ εἴπερ µοι ἐξείχοσιν ὃν 
πάντες κ᾿ αὐτόθ) ὅλοντο ἐμῷ ὁ 

τεθ 
ὑπὸ 

47. ΤΥΣ. 
ἀλλὰ παράσιτος ἣν ὃ Πάτροχλος τοῦ Ἁγιλλέως, πειρῷ 

λέγειν. 
ΠΑρ. Αὐτὸν, ὦ Τυγιάδη, τὸν Πάτροχλον ὅτι πα-- 

ράσιτος ἦν. λέγοντά σοι παρέξοµαι. 

ΤΥΧ. Θαυμαστὰ λέγεις. 

ΠΑΡ. Ἄχκουε 

ΝΓὴ ἐμὰ σῶν ἀπάν 
ἀλλ’ ὁμοῦ., ὡς ο νην 

λησαν, 

ουρὶ δαµέντες. | | 
ι ον ἃ ο ο Ἂλν Δ ὢ .. 

Ταῦτα μὲν ἱκανῶς. τι δὲ μ] φίλος, 

τοίνυν αὐτῶν τῶν ἐπῶν" 

αν / ε ϱν Δ ρα ΣΑ Ῥ μὴ 
Καὶ πάλιν ὑποθὰς, καὶ «νῦν µε δεξάµενος,» ὁ 

Δ 
Πηλεὺς» | 

ἔτρεφεν ἐνδυχέως χαὶ σὸν θεράποντ ὀνόμηνε, 

η 5 ο. / 5 
τουτέστι παρασιτον εεκν. ΕΙ μεν τοινυν Φιλον εΌου- 

τν το ῃ 
λετο τὸν ή λέ έγειν, οὐκ ἂν αὐτὸν ὠνόμαζε 

ο ὄ : 
θεράποντα” ἐλεύθερος γὰρ ἦν ὁ Πάτροχλος. Τίνας τοί- 

ο ; 
νυν λέγει τοὺς θεράποντας, τοὺς δούλους μήτε 

ΔΝ ο μις η] ὃσλι [ως σφ ολ ΛΙ. 
τοὺς Φίλους; τοὺς παρασίτους ὅἥλον ὅτι: ἡ καὶ τὸν Μη- 

ΑΣ 
βιόνην τοῦ Ἰδομενέως καὶ αὐτὸν θεράποντα ὀνομάζει, | 

οἵμαι, καλουµένων τότε τῶν παρασίτων. 

ὅτι ῃ ἐνταῦθα τὸν μὲν Ἰδομενέα Διὸς ὄντα 

5 / 
ει µητε ὴ 

οὕτως, 
Σχόπει δὲ 
υἱὸν οὐκ. ἀξιοῖ λέγειν « ἀτάλαντον Ἄρηϊ, ν Μηριόνην δὲ 

τὸν πάσα αὐτοῦ. 
Τί δε : οὐχὶ χαὶ Ἀριστογείτων ὃ δη μοτικὸς ὢν καὶ 

ος ὥσπερ Θουκυδίδης φησὶν παράσιτος ἦν Ἅρμο- 
9ίου: τί δέ; οὐγὶ καὶ ἐ ἐραστής! ἐπιεικῶς γὰρ οἵ τ παράσι- 
τοι καὶ ἐρασταὶ Οὗτος τοίνυν 

πάλιν ὅ παράσιτος τὴν ᾿Αβηναίων πόλιν τυραννουµένην 

εἲς ἐλευθερίαν ἀφείλετο, καὶ νῦν ἕστηχε γαλκοὺς ἐν τῇ 
Οὗτοι μὲν δὴ, τοιοῦτοι 

ὄντες μάλα ἀγαθοὶ» παράσιτοι ἤσαν. 
49. Σὺ δὲ ποῖόν τινα εἰκάζεις ἐν πολέμῳ τον παρά- 

τῶν τρε Φόντων εἰσίν. 

ἀγορᾶ μετὰ τῶν παιδικῶν. 

ΧΙΕΥΤΠ. ΠΕΡΙ ΠΑΔΡΑΣΙΤΟΥ. 

σιτον; οὐχὶ πρῶτον μὲν ὃ τοιοῦτος ἀριστοποιησάμενος 
παράταξιν καθάπερ χαὶ ὁ ̓ Οδυσσξὺς 

ὐ ὃ γὰρ ἀλλ᾽ ὃν ἐν πολέμῳ µάχεσθαί φησιν ἔστιά- 
εἰ καὶ εὐθὺς ἅμα ἕφ μάγεσθαι δέοι: καὶ ὃν ἄλλοι 

στρατίῶται χβόνον ὑπὸ δέους ὁ μέν τις ἀκριθῶς ἆ ἁρμόζει 

τὸ κράνος, ὁ δὲ θωράχιον ἐνδύεται; ὃ δὲ αὐτὸ τὸ δεινὸν 
ὑποπτεύων τοῦ πολέμου τρέμει, οὗτος δὲ ἐσθίει τότε 

μάλα φαιδρῷ τῷ προσώπῳ καὶ μετὰ τὴν ἔξοδον εὐθὺς 
ἐν πρώτοις διαγωνίζεται” ὁ δὲ τρέφων αὐτὸν ὄπισθεν 

ὑποτέτακταιτῷ παρασίτῳ» κάχεῖνος αὐτὸν ὥσπερ ὁ Αἴας 

ει « Φα λ 

ἔξεισιν ἐπι την 

αξιοι; ο 

σει 

7 
τὸν Τε εΌχρον ὑπὸ τῷ σάχει καλύπτει, καὶ τῶν βελῶν 

ἀφιεμένων γυμνώσας Σαυτὸν τοῦτον σχέπει" βούλεται 

ανα ον μᾶλλον σώζειν ἢ ἑαυτόν. 

. Εἰ δὲ ἐ δὴ χαὶ πέσοι παράσιτος ἐν πολέμῳ, οὐκ 

ἂν ἐπ αὐτ ῷ Φήπου οὔτε λογαγὸς οὔ στρατιώτης 
αἰσγυνθεί εἴη µεγάλῳ τε ὄντ τεγεχρῷ } καὶ ὥσπερ ἐν συµπ 

σίῳ καλῶς καταχει ιµένῳ. Ὡς ἄξιόν γε φϕ φιλοσύφου νε- 
αβὸν | ἰδεῖν τούτῳ παρακείµενον, ξηρὸν, ᾗ πο. . μακρὸν 
πωγώνιον ἔχοντα, προτεθνηκότα τῆς μάχης, ἀσθενη 

τε 

47 --- 50. 

γιβϊηΗϊ {αῑες 5ἱ πιο οοπίτα αστηα {π]ῖςεεπε, 

πηισαἴσσᾳαε πιεα ἀοππϊίας ]αουῖξεεί αἲ Ἠασία, 
᾽ 

7. ΤΥΟΗ. Β[ποῖιπί Ιδία. ΑΙ, ποἨ αππῖοαπι ΑοΙς 

Γπἱςςο Ραΐτος]απα, 5εά ραταςϊίππα, Π]αά Γεηία ἀἴερνα, 

1, 72 -- εἰ) 

ΡΑΗ. Ίρευπι, ΤΥομαάε, Ραΐτοσ]απα ρτάαρεβο ΗΡΙ ἀἴεεῃ- 

{επι 56 [ηῖςδςε ραΓαξΙ{ηπῃ. 

ΤΥΟΗ. Ἠῆτα πατγας. 

ῬΛΗ. Ίῃ5ος 6Γσο απάἰ γογςς : 

Νεπιεα, ΑοΠΙ]ε, ἴαἶ5 Ῥτουα] οξείας οξξα τοζοπάθ, 

γεγαπι ππα, αἱ νοςίτἰς απα 5απηας ααῖρας αἰ. 

Ἐ! ταῖςας ραπ]]ο Ρο5ί, « ἨΗϊο πια 5δεερίαπα, » Ἱποπί, 

«Ῥε]εις. » 

οἱ 5ἰαάϊοςο αἰαῖῖ, Παςςϊίααο ΠΡΙ 6ξςε ππ]ξίταπα, 

Ἀου οδί, ραταδίαπα. 9ἱ θΠΙΠΙ απηίοπα γο]ηῖςςοί ἀῑοργο Ῥα- 

{νοσ]απα, Ἠποῦ. ποπη]ηαςςεί πηπῖςίταπας ει οηῖπι εγαί Ῥα- 

Ίτοθ]ας.  Θπος 6/50 γοσαί πηΙξίτος, 5ἱ πεΠιθ 5ΕΓΥΟΣ, ηθ- 

απο αππΙΟΟξ5 ΠΘΙΠΡΕ Ραταςίίο5. Οπα ταίῖοπε εἰἴαπα ΜΤΕΤΙΟΠΕΠ 

1άοππεπεῖ οἱ Ἱρεαπῃ πηπϊςίγαπα ποπηϊηαίς απμπα 5ἷο, Ῥαῖο, 

{ατα ποσατεπ{αγ ραταςίΠ.. γιάε απἴεπι ΠΠ ο εἴταιη Τά0- 

ΠΠΕΠΕΙΠΙ, «ογ]5 (π1 β]τας ο5ξαί, πον ἀἰρηείαι γοσατε « ΜατΗ 

αιαυϊραταπά η,» 5εᾷ ΜΕΓΙΟΠΟΠ Ἠ]ίας ραγαξίίωτη. 

48. Οπῖά γετο» ποµπε οἱ Ατίδίοσίίον, Ρ]ερεῖης Ἠοππο ος 

Ραπρες, αἱ αἲἲ Ταεγάϊῖάες, Ραταςίτις εταἰ Ἠατπιοάῃ» απῖά 

Υετο2 ΠΟΠΠΘ 146η) εἴἶαπι απιαίος» «'4πΠΠα οδί οπῖπα αἱ ρατα- 

51 Πάθπα οεἰίαπαι εἰπί αἰθηίίαπη 5ε ἀΠιαΐογος. Ἠϊο Ισίατ 

τήξΗ5 ρατασίίας Αίποπαγάπα πτῃθπα, ἐγταπη]άρ οΡΡΓεςΣαΠΗ, 

πἰπάιεαντί ἵπ Πρεγίαίεπα : εί πυπο εἰαί ὤπθις ἵπ Γοτό 5ο 

οἱ] αππαδίο.. Ηἶ 6Η5ο, γι [οσ[ἱςεϊπηϊ 4111 οξεεῃέ, Γπ6Γ8 

Πάθπα ραγαςΏΙ. 

49. Τα γετο απα]επῃ 5α5ρίσατίς ἵπ Ῥε]]ο Γαέυτήπη ραταςὶ- 

ἴππη 2ΠΟΠΠΕ ΡΙΙΠΗΠΗ {αῑῑς Ῥταηξιας οσ[ρ]εἷπ αοῖεπι, 5ἷουί εἴῖαπα 

ΤἼγεςες «π(πΙΠΙ ε55ε οεηςεί2 Εἰεπίπι «επ ἵπ Ῥτο]ῇο Ῥρη- 

σηατθ ]αθεί, ϱἱΠΙ 5ἶπο ἀπλίο εχοῖρίοί ερπ]ῖς, εἰς 5ἰαΠπι α 

Ἰαοἵ5 οχοτία ρασπαπάσπ 5: 4ποσΠε {6ΠΙΡΟΤΕ πη]Η(ες αἲ 

νο Ππεία, ας αϊάεπι ασοπΤαίε αρίαί σαΐθαπι, Γποτᾶσεπα 

Ἰπδ1{ ας, αἴπας Ίρσα ΡΕΠΙ ππεἰποηάα 5ηερίεαης ἰτοπηίς ϱο 

{6ππρογο Πο ποξίογ Ἠἰ]ατὶ τυ]ία οἴθππα εαρίε, εἰ Ροδί 6ρτες- 

«ἶοΠθπα ἵη ρνϊηηῖς εία[ῖπι Ῥήσπαπι εαρεςῖί : 5εᾷ απῖ παπι 

αξ, αἰέεγο 5ίαί ογᾶῖπε Ῥο5ί ραταδίίυτς άπεπι 116, αἱ Τει- 

ειπα Α]αχ, 51ο 6ΊΥρθο οσου]{ας, οπςείσαπε 1εἰῖ5, 5ο πι - 

ἀαίο οοΓρογθ, Πο {ερῖί, απἱρρε απἲ πππο Ρος απαῖα 5 

5ογγατε επρίαί. 

50. 5ἱ νετο εαζαί εἰῖαπι ἵπ Ῥγα]ίο Ρας15ΙΠ5, ΠΟΠ 54Π6 

Τ]ίας Ιπίογ[οοῖ πεσιθ ἀποίογοπη ογά(ἑΠῖ5, πεστε πα τεπα ρη- 

ἀσαί, πιασηί πεπηρο οοτροςί5, εἰ αἴεπί Ἱπ εοηνϊνίο ρα]εητε 

ἀθεππιροηίϊς. Εί ορθτ 5απθ Ργοίἴαπα ο5ἱ ]ηχία Ίασρης γίάενε 

ΡΙΗ]οςορ]ῖ εαάανος, αγάπη, 5ᾳπα]άαπα, Ἰοησαπα Ἰάβεη5 

Ῥατρη]απ, Ίάπι απία Ριρπαπι ἀθηιογίαυπα, ΠππρεσΏ[ααι Ἠο- 



(1: 575, 679) 
- ς 2 τα κῶ 

ἄνθρωπον. ές οὐκ ἂν καταφρονήσειε ταύτης τῆς πό- 
ρα η Ἑ 

λεως τοὺς ὑπασπιστὰς αὐτῆς οὕτω κακοδαίµονας ὁρῶν; 

τίς ὃξ οὐκ ἂν εἰκάσαι γλωροὺς χαὶ χοικήτας ὁρῶν ἄνθρω- 

πίσχους χειµένους, τὴν πόλιν ἀποροῦσαν ᾽συμμάχων 

τοὺς ἐν τῇ εἰρχτῃ κακούργους λοδαι τῷ πολέμῳ: 

Τοιοῦτοι μὲν ἐν τῷ πολέμῳ πρὸς ῥήτορας καὶ φιλοσόφους 

εἰσὶν οἳ παράσιτοι. 
δΙ. Ἐν εἰρήνη ὃ δὲ τοσοῦτόν µοι δοχεῖ διαφέρειν πα- 

βασιτικὴ φιλοσοφίας ὅσον αὐτὴ ᾗ εἰρήνη πολέμου. 

Καὶ πρῶτον, εἰ δοχεῖ, σκοπῶμεν τὰ τῆς εἰρήνης χωρία. 

ΤΥΧ. Οὕπω ξυνίημι ὅ τι τοῦτό πως βούλεται. 

Σχοπῶμεν δὲ ὅμως. 

ΠΑΡ. Οὔκουν ἀγορὰν καὶ δικαστήρια καὶ παλαί- 

στρας καὶ γυμνάσια καὶ χυνηγέσια καὶ συμπόσια ἔγωγε 
φαίην ἂν πόλεως χωρία: : 

σιω Β 

.- εἰ π] 

ΤΥΧ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΠΑΡ. Ὁ τοίνυν παράσιτος : εἰς ἀγορὰν μὲν καὶ δι- 

χαστήρια οὐ πάρεισιν, ὅτι, οἶμαι, τοῖς συχοφάνταις 
/ λ / ο σα Ἀλ 

παντα τα χῶρια ταυτα μᾶλλον προσήκει καὶ ὅτι ουσεν 
μέ { 3 ο 3 / { δν Ἀλ - ” 

μέτριόν ἐστι τῶν ἐν τούτοις γιγνομένων, τὰς δὲ παλαί- 
Δ 

στρας. καὶ τὰ Ἰυμνάσια καὶ τὰ συμπόσια διώχει καὶ 
; 

χοσμεῖ µόνος οὗτος. ᾿Επεὶ τίς ἐν παλαίστρα 9 Φιλόσο-- 
: 3 

Φος ἢ ῥήτωρ ἀποδὺς ἄξιος σὐγκριθῆναι παρασίτου τῷ 
[ή - Ἀ / 3 4 { ο Δ 3 3 / . 

σώματι; ἢ τίς ἐν γυμνασίῳ τούτων ὀφθεὶς οὐκ αἰσχύνη 
-- ο / ο] λ Ν ας { / 

μᾶλλον τοῦ χωρίου ἐστί; Ναὶ μὴν ἐν ἐρημίαᾳ τούτων 
ον ας ε ῃ / ο ῃ αλ Ἡ / 
οὐδεὶς ἂν ὑποσταίη θηρίον ὁμόσε ἴὸν, ὁ δὲ παράσιτος 

{ 

αὐτά τε ἐπιόντα μένει καὶ δέχεται ῥᾳδίως μεμελετηκὼς 
-ω. 3 .” - λ Υ 

αὐτῶν ἐν τοῖς δείπνοις χαταφρονεῖν, καὶ οὔτ᾽ ἔλαφος 
ν 

ουτε 
ς 

αὐτὸν ὁ 

μα] οὓς αὐτὸν ἐχπλήττει πεφρικὼς, ἀλλὰ κἂν ἐτ' 

ὃ οὓς τὸν ὀδόντα θήγῃ, χαὶ ὁ παράσιτος ἐπὶ τὸν 

σῦν ἀντιθήγει. Τοὺς μὲν γὰρ λαγὼς διώχκει μᾶλλον 
3 ὃν Αλ ή / πα νΝ ς . / 

Ἐν δὲ δὴ] συμποσίῳ τίς ἂν καὶ ἁμιλλή- 
ᾱ. 

τῶν κυνῶν. 
/ ν ” εν ΡΗ {ο 

σαιτο παρασίτῳ ῆτοι παίζοντι ἢ ἐσθίοντι; τίς ὃ 
.ω ἀ 

μᾶλλον εὐφράναι τοὺς συµπι τότας, πότερόν πι οτε 
ον Ν σ ” Ἀ ν 

ἄδων καὶ σκώπτων, ἢ ἄνθρωπο 
οὗτος 

ς μὴ ὃ γελῶν, ἓν τριδωνίῳ 

χείµενος, εἲς τὴν γῆν ὁρῶν, ὥσπερ ἐπὶ πένθος οὐχὶ εἰς 

συμπόσιον ὕκων» χαὶ ἔμοιγε δοχεῖ, ἐν συµποσίῳ φιλό- 
σοφος τοιοῦτόν ἐστιν οἷον ἐν βαλανείῳ κύων. 

5». Φέρεδὴ ταῦτα ἀφέντες ἐπ᾽ αὐτὸν Ἴδη βαδίζωµεν 
τὸν βίον τοῦ παρασίτου σχοποῦντες ἅμα καὶ παρα 

λουτες ἐ ἐχείνῳ. Ἡρῶτον τοίνυν ἴδοι τις ἂν τὸν μὲν πα- 
βά ἴσιτον ἐεὶ δόξης χατ ταφρονοῦντι τα καὶ οὐδὲν αὐτῷ µέλον 

ὧν οἱ ἄνθρωποι: οἴονται ο περὶ ῥήτορας ὃ δὲ καὶ φιλοσόφους 
εὕροι τις ἂν οὗ τινὰς, ἀλλὰ πάντας ὑπὸ τύφου καὶ 
δόξης τριθέντας, χαὶ οὐ δόξης µόνον, ἀλλὰ καὶ ὃ τούτου 
αἴσχιόν ἐστιν, ἀργυρίου. Καὶ ὃ μὲν παράσιτος 
οὕτως ἔχει πρὸς ἀργύριον ὡς οὐκ ἄν τις οὐδὲ πρὸς τὰς ἐν 
τοῖς -αἰγιαλοῖς ψηφῖδας ἀμελῶς ἐ εχοι» καὶ οὐδὲν αὐτῷ 
δοχεῖ διαφέρειν τὸ χασίς τοῦ πυρός" οἵ γε μὴν ήτο - 
βρες χαὶ ὃ δεινότερόν στι, χαὶ οἵ Φιλοσοφεῖν φάσχοντες 
πρὸς αὐτὰ οὕτω αν χακοδαιµόνως, ὥστε τῶν 
μάλιστα νῦν εὐδοχιμούντων φιλοσόφων --- περὶ μὲν 
γὰρ τῶν ῥητόρων τί δεῖ λέγειν; ---- ὅ μὲν δικάζων δίκην 
3 ἐπ᾽ αὐτῃ ἑάλω, ὃ δὲ παρὰ βασιλέως ὁ ὑπὲρ τοῦ 

ς 
Ότε 

πο. η ἤ 

ΧΕΥΙΠΙ. ΡΕ ΡΑΒΑΡΙΤΟ. 5, 5». σ4τ 

ΠΙΜΠΟΙΟΠΟΠΙ. Οµἶς ποπ οοπίθμηπα{ σπα οἰν[αίεπα, ρύορι- 

βπαΐοτος Π]ΐης Ίἴα πηίογος 5ἳ γίάεα[ 2 απῖς γοτο ποή. οοη]ῖ- 

εἴαι, ΡαΠίάος οἱ οοπιαίο5 Ποππιποῖοηες 5ἱ Ιαοθηίος ν]άραί, 

οἵν[αίοπα απχ 5 ομοηίθπι ππαἰο[σος ἄν οἄτοςτο Ρο] οααδα 

εο[γίς»ο» Τα]ος α]άσπη 1η. Ώε]]ο αἆ ΡΗΙΙοδορ]ιος οἱ οιαίοτος 

εοπηρατα 1 5αηί ραταδ. 

51. Τη Ῥασς γετο ἰαπίΠΠΙ πα μῖ γἰάείαγ ραγαςΙογΙη 418 

Ῥ]ή]οδορβία: ΡιΩ5ίαἴε, (παΠίΗΠῃ Ίρδα αχ Ρε]]ο. 

5ἱ γἱ5, οοη5ΙἀθΓεπΊΗ5 Ίοα ραςῖ5. 

ΤΥΟΗ. Νοπάνπα Ιπίε]]ίδο αἰάπαπι Ἰου 5Ιρῖ ο]. 

ἀθαπας {απ1θη. 

ΡΑΕ. Ἄοππε οπίπι [οΓΗΠΙ, οἱ Ἰπαϊῖσία, εἰ ρα]ωρίτα», ε 

βγπιπαρία, οἱ ΥοΠΑΙΙΟΠΕΣ, εἰ οΦΠΔΙΙΟΠΕΣ, Ίουα αγρῖς ἀἰκοιίπα 

Ας ΡΙπΙΟ, 

γ]- 

ΤΥΟΗ. ΟπΙΠίπο. 

ΡΑΜ. Ιβίίαν ραταφίῖέας ἵπ Γοτηπη απἰάεπη εἰ αἆ ]πάϊοῖα πο. 

αοσθᾶ[ξ, απο, Ῥαῖο, 5γοορμαπῖς οπηπία ἴ]α Ίουα πιασῖς 

εοηγοπίυηί, οἱ φποᾶ πΙμῃ πποεγαίαπα Πεν Τη Πῖς 5ο]εί : αἱ 

Ρα]ασίτας οἱ σΥπηπαδία οἱ οοηνϊγία ροτςοσιίαγ αξ οτπαί Πο 

5ο]ας. Οπαπάσοσυἱάθπη ααῖς 1 ρα]ωσίτα ΡΕ οδορ]ας αα{ τ]σίος 

οχα{ης ουπα ραΓας[ οογρογθ εοπ[ουτί πιγείας» αὐΐ απῖς Πο- 

ΤΗΠΗ ἵπ σγΠηΠαδΙΟ γῖδας, ποπ ἀοίσθοις Ρος Ἰουἳ ο5ί2 Ἐίίαπι 

ἵπ 5ο]αάἴπο πθπιο Πογαπα 5αὐφίςίαί οσουγτοηίθΠη Γεγατη : αἲ 

Ραταδίία5 ἰηναδεηίος ππαποί οἱ [αεῖ]ο οχοἲρίί, ἵπ οαηῖς οἀοείι]ς 

]ας οοπίσπηπενος οί πεσπα οδίνας Παπ πε(πα Πογηίᾶις 

αρογ ρου σα]1{, 5οᾷ εἰϊαπηδῖ αρογ ἀθηίειη ἵπ Π[απα ασπαί, οοπίγα 

Ἰπ αρτιπα αοπῖε Ραταρῖέας. Οµ{Π Ἱεροτες πιαρῖς 1ρεῖς οππῖρας 

ρεγεεσπ[ίατ. Τη οοηνἰγίο απίθτη ραταςίίο απῖς οεγίαγε αμάθαί, 

5ἶνο Ιοεαπίῖ εἶνο οὐθηί[ρ αίθτ πηαρῖς εχΙΙ]ατατο σοηνῖνας 

Ῥοίπεν2 Ἰήεπε οππεῃς οἱ ἀῑείοτῖα ]αοἴθῃς, 4Π ἨΟπΙο π1άθη5 

πΙΠ(ΠΑΠΙ 1η ρα11ο]ο ασοαπΊΏεης, ἀθ]οσίο ἵπ ἵατγαπα γη]έα, τι! 

απὶ αἆ [απα5 γοποτῖέ, πο αἆ οοηγΊναπι» Ας πΊεα 5ομίρη[ῖα 

1αἱ6 ααἰά ἵπ εα"πα ρἠ]οξορίας, απα]ε οαηῖς ἵπ Ώα]πθο. 

52. 8εᾷ ἃσε 5 τε]οβς, αἆ ἵρδαπῃ Ίαπῃ γἱίαπα ρατας1Η γο- 

πίαπλας, ἵτα αἱ Ιδίοταπη. ἰππν] γἱίας Ππερίοίαπιας δἱ εοπηρα- 

τέη5. ΡΓΗΠΟ ἰβίίας ραταςίμαπι σ]οτία: εοΠ{ΘΠΙΓΟΡΕΠΗ 56ΙΠΡΕΓ 

νΙάεας, πθ(με οπγῶ) 1ρ5ῖ εσ5ε ΘΟΓΙΙΠΙ (πἱσαπαία πα” Ποπιήῃες 

εεπίῖαηί : ἵπ τηείοτίρας απίεπα ας ΡΠΙΙοςορ]ῖς Ιπνοπίας ΠΟΠ 

αποξδάαπα, 5εᾷ ΟΙΗΠΕ5 ἃ 5αρετβία οἱ σ]ογία οοηἰοῖ, εξ ΠΟΠ 

ἃ Ρ]οπῖα 5ο]απα, 5ε, αποᾶ {πτρίας Π]ο οξε, α ροευμία. Άς 

Ραταδίία5 απἶάεπι αἆ Ῥεευπίαπη Πα αἲ[οείας ο5ί, αἱ νὶκ αἷῖ- 

απῖς 5Ράΐ5ο5 Ρος Πίοτα οαἱοπ]ος πορἰσοπίίας Ἰαβοαί; πθ(ιθ 

απἴοππαπα 1ρ5ῖ νἰάείας Ἰπίετ ρεοπηίαπα αἴᾳπα ἴσηθπι ΙΠίΕΙ- 

55ο: νεραπι τηείογος, 6ξ, αποᾶ Ιπάϊσηῖας οί, ΠΠ φὶ 

Ρήοξορ]ατ! 5ο ἀϊσοιηί, αἆ Π]α αἄσο π[ο]ο]ίος απηια[ϊ 5! 

π{ οκ 6ΟΓΙΠΙ ΠΠΠπετο ΡΙΙ]οδορμογυπα, απῖ πιαχίπιθ Ίαῦ1 ϱ6- 

Ἱευταπίης (46 τείογῖρης επῖπα αἷᾶ αἰπεί ἀἴσοτο 2) αἴἴας, 
Γ ἆππι τες Ἰαάϊσαι, οοιταρ[οηίς ἵη Π]ο Ιαάϊοῖο 4απωπαίας δέ 
Άλις Ρτο 5ιιο οοηγἰεία ππετοθᾷθπι α 1οΡ Ροδσα!. πλ] ογαῦθ- 

89. 
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συνεῖναι μισθὸν αἰτεῖ καὶ οὐκ αἰσχύνεται, εἰ πρεσέύτης 
ἄν] ρ διὰ τοῦτο ἀποδημεῖ καὶ ος καθάπερ Ἰνδὸς 

Ἡ Σκύθης αἰχμάλωτος: χαὶ οὐδὲ αὐτὸ τὸ ὄνομα αἰσχύ- 

γεται, ὃ λαμβάνει. 

ος Εὔροις ὃ δ᾽ ἂν οὐ µόνον ταῦτα περὶ πούτους ἀλλὰ 

καὶ ὀργὰς χαὶ φθόνους καὶ 

μὴν παρᾶσιτος ἐ ἔξωθεν τού- 

καὶ ἄλλα πάθη, οἷον λύπας 

παντοίας ἐπιθυμίας. "Ὁ γε 
των ἐστὶν ἁπάντων" οὔτε γὰρ ὀργίζεται δι) ἀνεξικαχίαν 

χαὶ ὅτι οὐκ ἔστιν αὐτῷ ὅτῳ ὀργισθείη: καὶ εἰ ἄγανα-- 
χτήσειε δέ ποτε, Ἡ δρηὴ αὐτοῦ γαλεπὸν μὲν οὐδὲ σχυ- 

θρωπὸν οὐδὲν ἀπεργαζεται; μᾶλλον δὲ Ὑέλωτα καὶ 
εὐφραίνει τοὺς ξυνόντας. Λυπεῖταί ἵβ μην καὶ ἥκιστα 

πάντων, τοῦτο ασια τέχνης παρασκευαζούσης αὐτῷ χαὶ 

Ὑαριζομένης» μὴ ἔχεν, ὑπὲρ ὅτου λυπηθείη” οὔτε Ύὰρ 

χρήματά ἐστιν αὐτῷ οὔτε οἶχος οὔτε οἰκέτης οὔτε Ἰννὴ 

οὔτε παϊδες, ὧν θιαφθειρομένων πᾶσα ἀνάγοη ἐστὶ 

λυπεῖσθαι τὸν ἔχοντα αὐτὰ, ἐπιθυμεῖ ὃ δὲ οὔτε δόξης οὔτε 

χρημάτων, ἀλλ᾽ οὐδὲ 
54. ΤΥΧ. Ἀλλ', ὦ Σίμων, εἰκός γε ἐνδεία 

λυπηθῆναι αὐτόν. 
ηΠΑΡ. Ἀγνοεῖς, ] Τυχιάδη» ὅτι ἐξ ἀρχῆς. οὐδὲ 

παράσιτός ἐ στιν οὗτος, ὅστις ἀπορεῖ τροφῆς οὐδὲ γὰρ 

ἀνδρεῖος ἀπορίᾳ ἀνδρείας ἐστὶν ἀνδρεῖος» οὐδὲ φρόνιµος 

ἀπορία φρενῶν ἐστι φρόνιμος: ἄλλως γὰρ οὐδὲ παράσιτος 

ἂν εἴη. Πρόκειται ὸ δὲ ἡμῖν περὶ παρασίτου ζητεῖν ὂν τος, 

οὐχὶ μὸ ὅ ὄντος. Εὶ δὲ ὅ νδρε τος οὐκ ἄλλως ἢ υ παρουσία 

ἀνδρειότητος καὶ ὅ φρόνιμος παρουσία φρονήσεως, χαὶ 

ὁ παράσιτος δὲ παρουσία τοῦ παρασιτεῖν παράσιτος 

ἔσται: ὥς εἴ γε τοῦτο μὴ ὑπάρχει αὐτῷ, περὶ ἄλλου 

τινὸς, καὶ οὐχὶ παρασίτου, ζητήσομεν. 

ΤΥΧ. Οὐχοῦν οὐδέποτε ἀπορήσει παράσιτος τροφῆς; 

ΠΑΡ. Ἔοικεν: ὥστε οὔτ' ἐπὶ τούτῳ οὔτ᾽ ἐπ᾽ ἄλλῳ 

ο τινός. 

α τροφῆς 

2 

ἐστὶν ὅτῳ λυπηθείη ἄν. 
55. ΜΝαὶ μὴν καὶ πάντες ὁμοῦ φιλόσοφοι καὶ ῥήτορες 

φοξοῦνται ο στα, τούς γέ τοι πλείστους αὐτῶν εὗροι 

τις ἂν μετὰ ξύλου προϊόντας, οὐχ ἂν δή που, εἶ μὴ 
ἐφοβοῦντο, ὠπλισμένους, χαὶ τὰς θύρας δὲ τοα- ἔρρω- 

μένως Αποχλείοντας» μή τις ἄρα υύχτωρ ἐπιόουλεύσειεν 

αὐτοῖς δεδιότας" ὃ δὲ τὴν θύραν τοῦ δωματίου προστί- 
θησιν εἰκὴ, καὶ τοῦτο ὡς μὴ ὑπ ἀνέμου ἀνοιχθείη, 
γενοµένου ψόφου νύκτωρ οὖδέ τ' μᾶλλον θορυβεῖται 
ἡ γενομένου, καὶ δι ἐρημίας δὲ ἀπιὼν ἄνευ ξίφους 

ον ῷ . Δ 3 Φλ ” ω / αλ 
ὁδεύει: φοξεῖται γὰρ οὐδὲν οὐδαμοῦ. Φιλοσόφους δὲ 
ἤδη ἐγὼ πολλάκις εἰδον, οὐδενὸς ὄντος δεινοῦ, τόξα 

ἐνεσχευασμένους" ξύλα μὲν γὰρ ἔχουσι καὶ εἰς βαλανεῖον 

ἀπιόντες καὶ ἐπ᾽ ἄριστον. 

66. Παρασίτου μέντοι οὖδεὶς ἔχει κατηγορῆσαι µοι- 
χείαν ἢ βίαν ἢ ἁρπαγὴν ἢ ἄλλο τι ἀδίχημα ἁπλῶς: 
ἐπεὶ ὅ γε τοιοῦτος οὐκ ἂν εἴη παράσιτος, ἀλλ ἑαυτὸν 
ἐκεῖνος ἀδικει. «στ εἴ μοιχεύσας τύχου, ἅμα τῷ 
ἀδικήματι καὶ τοὔνομα μεταλαμβάνει τοῦ ἀδικήματος. 

Ὥσπερ ὃ δὲ δ χαχὸς οὗ τὸ ἀγαθὸς, ἀλλὰ φαῦλος εἶναι 

λαμθάνει, οὕτως, οἷμαι, ὅ παράσιτος, ἐάν τι ἀδικῇ» 
αὐτὸ μὲν τοῦτο ὅπερ ἐστὶν ἀποθάλλει, ἀναλαμέάνει δὲ 

ΧΙΙΥΙΤΙ. ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΣΙΤΟΥ. 55 --- 56. 1. 67τ - 79) 

806Η5. 5ἱ 5επεχ Ίαπα γἱγ αά πας ρεγοσεϊπαίας εἰ πιθγεράς, υξ 

Ἰπά5 αμαπῖς απί Βογί]α εαρίίνας, ορείαΠι Ἰοραί; πεαιε 

Ίρ5Ηπη αἆθο ΠΟΙΠΘΗ εγαηοςοῖξ, αασᾶ αοοὶρί!. 

55. Ἰηγοπῖας απίθΏΙ ΠΟΠ. 2ο Πιοᾶο εἶτσα ἴδίος, 5εᾷ Ρει- 

{υγραίοηος. εἰῖαπι αἶίας, (κας, αἱ Ίου πίαν, οἱ ἴνας, οξ 

Πηγ]άίας, οἱ οπιπίς σεπογῖς οπρίά[αίες. Ὑοταπι ρααςίξας 

οχίτα ας οδί οπηπία: πειε οηῖπι Ἱταδοίίας, οἨ πιαΙοχπα 

{ο]εΓαΠΙΙΠ, οἱ απ] πες οδί οί Ἱπαςοαίαςς 5 Υετο είαπι 

Ἰπάϊσπείαγ α(παπάο., ἵτα ας ἀ1/Ποῖ]ε αα{ ἰπῖςίο πΙῇ] απῖο- 

α πάπα ε[βοΙί, 5οᾶ νΙδαπῃ Ρροίἵη5., οχἠή]αναης φπἱρΙςοΠα γεί- 

καΐαν. Ττϊκϊ]α νθγο πΠΠίπια οπηηῖαπα αΠοϊατ, απο 1ρ5ῖ 

οοπηπηοΚίαίεπα ραταπίε ατίο 5ια αἰσιιο Ἰαγαίοηία, αἱ ΠΟΠ Ἰιᾶ- 

Ῥοθαί ἆδ απο ἀοῑθαί: Πε(Πε εΠΊπῃ ορος 11 5απί, πεΠπε ἆοπαα5, 

πεσιθ 5εΓνα5, πο(ιθ πχος, πε(πε Ηροινῖς ααἱρας ρεγειη[ῖ- 

5 οπληίπο πϊςμ[ία α[οί απὶ Π]α παβοαί πθοθςςε ε5ί: ἴρ5θ 

ἁπίθια πθαιο σ]ουία οπρίάα5 ε5ί, πεσια ορΙΠα, πεΠΙε α4εο 

ΓΟΤΠΙΟ5Ι ου]α5απαπῃ. 

δ4, ΤΥΟΗ. Υετιπα, ΦΙπ1ο, γὶοίας Ρεηισῖα απδί ΠΠ] ΡΓΟ- 

Ῥαβί]ε αν! 

ΡΑΗ. Ίρποταςδ, Τγολίαᾶα, Πάπα οπἹΠῖπο ῬαταδΙαπ ΠΟΠ 

6556, οἴβο απἲ Ιπάϊροαί :ποσιε οηῖπῃ {οΓ15, αὐππῃ αβο5ί αὐ 1ο 

ογ(ιάο, [ος οί; πεσιε ΡγΙάδῃΣ, απαπα ἀος Πα ασ Ῥτι - 

ἀεπίία, οδίργιάθη5: αμοσαίη οπίπα πε Ραεγῖί απΠ ειπα ραταδί της. 

Ῥνοροδίίαπη γεγο ΠοΡΙ5 εί σπῶγογε 46 60 απ] ραταρῖ(ας εδί, 

ΏΟΠ ἆθ6ο αΠΙ ΠΟΠ οί. ΘΙΥογο [ογ5 ποη αἰει αααπῃ ργῶδεη{ο 

Γογ πάπα, οἱ Ῥγιάεης ῬΡγιάαηία Ῥηῶδοπία, εἴἴαπι ΡαΓᾶ- 

βἴέα5 Ῥυαδεπία ρατα»Ια[ἴοηθ ραταδίίας ορηςοβ]ίας : αἆθο- 

απς, ΠΙδΙ Ίου Τη 11ο Παοι{, 4ε αἰῖο, ποΠ ]απ 4ς ραταδίίο, ας- 

ΤΕΠΙΗ5. 

ΤΥΟΗ. Ἐτσο πιπαπαπα οἱρῖ οορῖαπΙ ΠΟΠ Μαβεβῖί ραταςῖ- 
{152 

ΡΑΒ. Αρρανεί. 

αἱ ἀο]θαί. 

55. πι ΡΗΙΙοξορΗΙ 5ἱπιη] οΠΊΠες οἱ τηείογες πιαχίπ]ε {ἷ- 

πιοηί : Ρ]εγοδαε οογίθ ΙΠογπα οΙΠΗ οἸανα ρτοςῖγο γἱά6ς, ΠΟΠ 

ΑΓΠΙΑ{Ο5 ἨΘΠΗΡΕ, Πὶδί πιεΠεγεη{; οίίαπη Ίαηιας Ηγπηϊίου οσσ]- 

4θγα; Πππεηίος Ιπίίατ πο απὶς ποσία 5ἱΡΙ Ἰηκϊάείαν. Αἲ μίο 

Ἱαπασπα οῦά1ί οοπο]ανί ἴεπιετε, οϐ Ἠου 5ΟΙ1Π1, πο αρθγία[ατ' 

α γεπίο : δι Γορίίας δἱ ποοία οχογίαία» ΠΙΟ ΠΙΟΥΕΙΙΓ Π]ᾶ- 

δὶς απ1απ 5ἱ ΠΟΠ ογία5 ο55εί; οἱ Ρε ἀαδοτίαπα 5ἱ ῥτοβοϊςοατ, 

5ἱπο σ]αάϊο Ιου [αοΙί : πΙμΙ] οηῖπι αδσαπα πεί, Ῥ]]ο- 

8οΡ]ιο5 αμί6πΙ 5Ώρε 65ο γιά {ο]ί5 Ιηςίγασίος, απαπα. πμ 

Ἠξααπη. εκςαοί πηδίποπάπη : οἶανας ομίπα Ἠαβοπί, οἴῖαπι 

απ Τη Ραἱπδπῃ αβθυηί οἱ αἆ ργαπά({πη. 

Ἱίασαο πεΠπε Ἰας Τ6, Πεα1θ αἰία π]]α ο5ί 

50. Ῥοιτο Ρᾶγα5ΙΗΠΗ ΠΕΠΠΟ αεοιςοί αὐ]ε, αα{ε ν1, αιπί 

ταρία5, απί οπ]αςοπππ(αθ 5ἰππρ]οϊίει ογ]η]ηϊς : παπι {α[ῖς 

απἰάεπη ρανγαδῖίας ποῃ πεί, 5εά Τρ5ε 5ο Ἱη]ητία αΠΠοῖαί, Τία- 

απε 5ἳ [οτίο αἀα]{οΙαπη οοπηπη ({αἳ, ςἴπια] οπ πα Ἱη]ατία ΠΟΠΙΕΠ. 

εἰἴατη Ἱπ]απία: τοοΙρῖί. Οιοπιαάπποάπῃ Υ6νο π]α]ης Πο ου 

Ἰπάο Ἰαβοί, αἱ 5 Ῥοπας, 56 αἱ Ἱππρτορας : δίο, Ρηίο, 

ραταρίέης, 5ἱ απ]ᾶ. 5ορ]οτῖς οοπηπαϊίαί, ἱρδαπα Ώου αποᾶ εδ 

απηέ, 14 γοτο, αιοᾷ εοπηπιϊδῖέ, 5αδεῖρῖ,  Ῥεο]εγα γετο. 
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Β ἀδικεῖ. Ἀδικήματα δὲ τοιαῦτα ῥητόρων καὶ φιλοσό- 
Ξ - / . - 

ων ἄφθονα οὗ µόνον ἴσμεν αὐτοῖς γεγονότα καθ᾽ ἡμᾶς, 
- / νά 

ἀλλὰ κἀν τοῖς βιέλίοις ἀπολελειμμένα ὑπομνήματα ἔχο- 
ιό Ξ Δ Ν ῃ Φιτ 4 

μεν ὧν ἠδίκησαν. Απολογία μὲν γὰρ Σωκράτους ἐστὶ 

καὶ Αἰσχίνου καὶ Ὑπερίδου καὶ Δημοσθένους καὶ τῶν 

πλείστων σχεδόν τι ῥητόρων καὶ σοφῶν, παρασίτου δὲ 

οὐκ ἔστιν ἀπολογία οὐδ' ἔχειτις εἰπεῖν δίκην πρὸς παρά- 

ολ. τινι γεγραμμένην. 
, Ἀλλὰ νὰ Δία ὅ μὲν { βίος το παρασίτου. χρείττων 

ἐστὶ τοῦ τῶν ῥητόρων καὶ τῶν φιλοσόφων, ὅὃ δὲ θάνατος 

φανλότερος: πάνυ μὲν οὖν τοὐναντίον παρὰ πολὺ εὖδαι- 

ψονέ έστερος” φιλοσόφους μὲν γὰρ ἴσμεν ἅπαντας ἢ τοὺς 

πλείστους χαχκοὺς κακῶς οι τοὺς μὲν ἐκ χα- 

ταδίκης ἑαλωχύτας ἐπὶ τοῖς μεγίστοις ἀδικήμασι, φαρ- 

μάκῳ, τοὺς δὲ καταπρηαθέντας τὸ σῶμα ἅπαν, τοὺς 

δὲ ἀπὸ δυσουρίας φθινήσαντας, τοὺς δὲ φυγόντας ς, πα-- 

βασίτου δὲ θάνατον οὐδεὶς ἔγει τοιοῦτον εἰπεῖν, ἀλλὰ 

τὸν εὐὸ δαιμονέστατον ς Ἐϊ δέ τις 

καὶ δοχεῖ βιαίῳ τετέλευτηχέ έναι θανάτῳ, ἀπεπτήσας 

φαγόντος χαὶ τς πιόντος. 

ἀπέθανε. 

58. ΤΥΧ, 
ο ΜΑΗ : 

πρὺς τοὺς φιλοσόφους 

ἓὲ εἰ χαλὸν καὶ λυσιτε 

φοντι, πειρῶ λέ ον ἐμοὶ μὲν γὰρ δοχοῦσιν ὥσπερ ε 
. 

ο ν ο ω μὸ ” / λα 

Ταῦτα μὲν ἵκανῶς διηµίλληταί σοι τὰ 

ὕ Λοιπὸν 
/ ος Δ ω .ω ο / 

ελές ἐστι τὸ κτῆμα τοῦτο τῷ τρέ- 

ῦερ- 
ον ες καὶ χαριζόμενοι τρέφ ειν αὐτοὺς οἵ πο σας 

πὲρ τῶν παρασίτων. 

χαὶ εἶναι τοῦτο αἰσχύνην τῷ τρε Φομένῳ. 

ΠΑΡ. Ὡς ἠλίθιά χε σου, ὢ νχιάδη, ταῦτα, εἰ μὴ 
δύνασαι Τιγνώσκειν ὅτι πλούσιος ἀνὴρ, εἰ καὶ τὸ Γύ- 

Ύου χρυσίον ἔχει, μόνος ἐσθίων πένης ἐστὶ καὶ προϊὼν 

ἄνευ παρασίτου πτωχὸς δοκεῖ, καὶ ὥσπερ στρατιώτης 

χωρὶς ὅπλων ἀτιμότ ερος χαὶ ἐσθὴς ἄνευ πορφύρας καὶ 

ἵππος ἄνευ φαλάρων, οὕτω χαὶ πλούσιος ἅ ἄνευ παρασίτου 

ταπεινός τις καὶ εὐτελὴς φαίνετ ται. Καὶ μὴν ὁ μὲν 

πλούσιος χοσμεῖται ὑπ᾿ αὐτοῦ, τὸν δὲ παράσιτον πλού- 

σιος οὐδέποτε χοσμεῖ. 

5ο. Ἄλλως τε οὐδὲ ὄνειδος 

ειν τὸν πάς του, ᾧ γε μετὰ τὸ ο ταρήει δν αὐτοῦ 

καὶ ἀσφάλεια πολλὴ ἐκ τῆς τούτου δορυφορίας ὑπάρχει" 

οὔτε γὰρ μάχη ῥαδίως ἄν τις ἐπιχειρήσαι τῷ πλουσίῳ 

ποῦτον ὁρῶν παρεστῶτα, ἀλλ᾽ οὐδ) ἂν ἀποθάνοι φαρμάκῳ 

οὐδεὶς ἔχων παράσιτον γὰρ ἂν τολμήσειεν ἐπι- 
θουλεῦσαί τινι τούτου προεσθίοντος χαὶ ππροπίνοντος; 

πλούσιος οὐχὶ κοσμεῖται µόνον, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν 

μεγίστων κινδύνων ὑπὸ τοῦ παρασίτου σώζεται. Οὕτω 

μὲν ὃ παράσιτος διὰ φιλοστοργίαν πάντα κίνδυνον ὕπο- 

μένει, καὶ οὐκ ἂν ποαχο ίσος τῷ πλουσίῳ φαγεῖν 

ον αλλὰ καὶ ἀποθανεῖν αἱρεῖται . συμφαγών. 

60. ΤΥΧ. Πάντα µοι δοχεῖς, ὦ Σίμων, διεξελθεῖν 
ὑστερήσας οὐδὲν τῆς σεαυτοῦ τέχνης, οὐχ ὥσπερ αὐτὸς 

ἔφασκες, ἀμελέτητος ὢν, ἀλλ’ ὥσπ τερ ἄν τις ὑπὸ τῶν 

μεγίστων ομιταρτος Λοιπὸν, εἰ μὲ αἰχρὸν αὐτὸ 

τὸ ὄνομά ἐστι τῆς παρασιτικῆς, θέλω μαθεῖν. 

: τίς τις 

ὥστε ὅ 

ΧΙΝΠΙΙ ΡΕ ΡΑΒΑΡΙΤΟ. 57 --- 6ο. 519 

{αλα ογαίογαπη 6{ ΡΙΙΙο5ορΡΒογΙπη Ῥ]ηγίηχα πο Ποδίτα πιοᾶο 

αε[αϊε ραΐταία αΏ Π]ῇ5 πονίπα5, 5εὰ το]ῖοία οαπῃ Τη Πητῖς Πιο- 

πηπηθηία πια] αὐ 115 [αοίογαπα Ἰαβοιηας, Νάπα ἀθ[οηςίο οχ- 

5ίαί βοεγαέῖς, εί Ἐδολ]πϊς, οί Ηυρεγίαϊς, εἰ Ώοπιοξ[]επς, εί 

ΡΙογογππαΠε [εγο γ]οίογΙπη ας 5αρίεηίῖαπα : Ῥαγαδηϊ γετο 

ΏΟΠ οχδίαί ἀθ[οηδίο, πεαιθ Ροίεςί φπἱδαπαπα ΠΠΘΠΙΟΓΩΤΕ Ἰἱ- 

ἴεπα ραταςί{ο Ιπίοηίαίαπῃ. 

57. Μεᾷ Ρον 1ογοπι, δἳ τίία απἰάεπι ραγας[ ΠΠΘΙΟΓ ο5ί 

ΠείοΓΗΠΙ αἱ ΡοδορΠογΗτη τ]ία; αη πιογς [αοῖ{ πηῖςονίογ 

Οµίῃ εοπίτα οα πηη]ίο Ῥεαίῖογ. Ῥμ]οδορ]ος εππα πονίπηας, 

απ{ ΟΠΊΠΕΣ, απί ΡΙογοδα! εθτίε, π]α]ε πια]ος Ῥεγ[ῖς»6, αΠος 

46 5οπἰοπίῖα Ππάἴσππα, ΠπανΙπΙοΙπα. ογἴπιπαπη ἀαπηπαίος, 

ΝΕΠΕΠΟ: α[ῑος {οίο οογροτθ οπηβηςίο5; αῑος ος ππίπα ἁἱ[ῖ- 

ου[ίαίο Ἱη{ειῖςςα, αἱίος ἵπ αχ]ο : ραταδ[ απίοπα πποτίεπα ἷ4 

ποπΗ5 Πεπιο Παβεί ἀἴσθιε, 5εᾷ Ώδα[ἰςκίπιαπι εἀεπιῖς ας Βί- 

Ῥεπ!ϊς, 5ἱ απῖς γετο οἰῖαπα γο]επία πποτίο τ]άεαίατ Πηϊῖςςα, 

1] οτι [{αίο πιοτία5 οδί. 

0δ. ΤΥΟΗ. δα ΗΡΙ Ἰου εοπίτα ΡΗΙΙΟΣΟΡΗΟΣ Ῥτο ρα:ᾶ- 

51ἱ5 ορτίαίαπα οδΓ{ίαΠΊΕΠ θδί. 5Ηρεγοςί πί ἀἴσετο οοποτῖς, 

8Η θ[ἶαπα Ποηεδία αἴαιε {15 αἱοπίῖ 5Ι{ ἰδία Ροςβθδδῖο. Ναι 

τη! γϊάεπίαν {απαπαπα Ῥοπεποῖϊς (Γπεηίος εἰ ες Ιρειαίαία 

σπαᾶαπι ρᾶςοῖ α ἀῑνιεάρας, Ἰά ἵρδαια απίοπι ρπβοτῖ 6556 οἱ 

απ δἷο ρᾶδοϊαγ. 

Ῥαβ. Ου πα Πως οί 5{ομάιίας, Τγεἰ]αάε, 5ῖ πο Ροίες 

Ἰπία[ίσενε, υίγαπα ἀῑν]ίοπη , 5ἱ το] ἀγσαίς μαβετοαί απτΙΠα, 5ο0- 

115 5ἱ οἵραπα οαρίαί, ΡαΠΡΕΓΕΠΙ 6556: οἱ 5 Ργοστοάϊαίαν ἵτ 

ΡαῬ]ίοιπα 5ἶπο ραταρίίο, πεπάἴσουπα γ]άετι : οἵἳ 4αθπιαάΠ]ο- 

ἀαπα πηί]ες 5ἶπο αγηχὶς ϱο 6οπίθιη/1ου, εἰ γος[ῖ5 5ἵπο ρΙήριτα, 

εί 5ἶπε Ρ]α]ειῖς ο( 15, 5ἷο ο[ἴαπα ἀνος οἵπε ρατας![ο Ἰαπηῖ- 

1 απἶάαπα Ἡοπιο νΠῖκαπε νἰάείας. Οπῖη οιπαίαγ αΏ Π]ο 

ἀΐνες, Ραταδίαη απίεπῃ ἀϊγες ογπαί πππ(παΠῃ. 

59. ΑΠοηιϊη που ρτοῦγαπα Π]ί οδὲ, αἱ {α ας, ἴδα ραγαςί- 

[απ ΠΕΠΊΡΕ {απααπα ργωςίαπ[Ποτί νΗΙοτεπας γογπῃ ἀῑνηϊ 

Ροβία5 Ίος α[ῖ]ε οδί παϊτίτο ραταδιίαπι, οαἵ, Ῥγδίεγ(απι 

απο αἲ που ογπαίατ, εἴῖαπα δεουπῖῖας πηπ]ία αἲ Ἠη]ας ςα{ε]- 

Πο οοπΗησαί. Χεσιθ εηῖπι ί6ππεΓεΡρησπα απῖς Ιπγαᾶαί ᾱ- 

γίίοια, απο εἵ αδίαηίθηα γῖάσης; 5οά πεΠιθ Υεπεπο [αεῖ]α 

πιονίαίατ, ΡαταςΙίαπα απῖ Παῦθαί : απῖς επῖπα Ἰηίαϊίανϊ α[οιϊ 

απἀσαξ, ος οἴθυπα Ῥοίππιαπα ργασιςίαπία» Τίααπε ἀῑνες 

πο ογπα(ητ πιοο, 5εὰ πιανἰηιϊς εἴαπῃ εκ ρεγῖου]ῖς α ρατᾶ- 

5ἱἱο Ἰβεταίαϊ- . Α4εο Ρραταςίίας, φπϊοπαῖά εδ ρετίοπῖ, 

4ΠΠΟΤΟ ἀπείιας 5ΗΡΙ{, ποσα Ἠος σοποσβεοτΙ{ ἀῑνΙϊ πί εἶαί 

πιοζο ἆ4ε 1ρ5ο, ΥεΓΙπ] οἰῖαπῃ ἵῃ οοπγ]εία [πας πιοτῖ ΠΟΠ ἀθ- 

ιτοείαῖ. 

60. ΤΥΟΗ. Οπιπία πι, Βίπιο, νΙάοτίς Ῥοιδεουίέας, 

πε(με πα] ἵηπ το ατίοπα ἵπαπι ἀρειίπίςδα, πο, τί ᾱἷ- 

οεῦας ἶρ5α, ἱπιραταίας, 5οὰ τί οχοτοϊαίας αΠαπῖς 1η τοις 

πιαχ]πη5. Ῥαρετοςί Ἡί αποίαπ, 4Π ΠΟΠ 1Ρ5ΠΠΙ Ραγαδίσαρ 

ΤΟΠΠΕΗ 5ἡ {π1ρο, 
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σ λ ρ. » 
ΠΑΡ. Ὅρα δὴ τὴν ἀπόχρισιν, ἐάν σοι ἵκανῶς λέ- 

γεσθαι δοκἩ, καὶ πειρῷ πάλιν αὐτὸς ἀποχρίνασθαι 
πρὸς τὸ ἐρωτώμενον Ἡ ἄριστα οἴει. 

σῖτον οἳ παλαιοὶ τί καλοῶῦσι; 

Φέρε γὰρ, τὸν 

ΤΥΧ. Τροφην. 
ΠΑΡ. Τί δὲ τὸ σιτεῖσθαι, οὐγὶ τὸ ἐσθίειν; 

ΤΥΧ. Ναι. 
ΠΑΡ. Οὐκοῦν καθωµολόγηται τὸ παρασιτεῖν ὅτι 

οὐκ ἄλλο ἐστί; 
ΤΥΧ. Τοῦτο γὰρ, ὦ Σίµων, ἐστὶν ὃ αἰσχρὸν φαί- 

νεται. 
6{. ΠΑΡ. Φέρε δὴ πάλιν ἀπόχριναί µοι, πότερόν 

σοι δοχεῖ διαφέρειν καὶ προχειµένων ἀμφοιν πότερον ἂν 

αὐτὺς ἕλοιο. αρά γε τὸ πλεῖν ἢ τὸ παραπλεῖν; 

ΤΥΧ. Τὸ παραπλεῖν ἔγωγε. 

ΠΑΡ. Τί δὲ, τὸ τρέχειν ἢ τὸ παρατρέχειν; 

ΤΥΧ. Τὸ παρατρέχειν. 

ΠΑΡ. Τί δὲ, τὸ ἱππεύειν ἢ τὸ παριππεύειν; 

ΤΥΧ. Τὸ παριππεύειν. 

ΠΑΡ. 

ΤΥΧ. Τὸ παρακοντίζειν. 

ΠΑΡ. Οὐχοῦν ὁμοίως ἂν ἐθέλοις καὶ τοῦ ἐσθίειν 

μᾶλλον τὸ παρασιτεῖν; 
ΤΥΧ. Ὁμολογεῖιν ἀνάγχη. 

οἳ παῖδες ἀφίζομαι καὶ ἕὣος καὶ μετ ἄριστον µαθησό-- 
τ 
η 

µενος τὴν τέχνην. 
3 / 3 ν Δ -ω / / η 

ἀφθόνως, ἐπεὶ καὶ πρῶτος μαθητής σοι γίγγοµαι. Φασὶ 
Γ Δ Δ / κο) λ μ κω - κο ο Χ. 

δε καὶ τὰς μητερας μᾶλ ον τὰ πρῶτα φιλειν τῶν τε- 

τει; οἰ κ. 1. Ἀ ολ 1. 3 
Τι δε, το ἀχοντίζειν Ἡ τὸ παρακοντίζειν; 

Καΐ σοι λοιπὸν ὥσπερ 

λ / 

Σὺ δὲ µε αὐτὴν δίκαιος διδάσχειν 

χγνων. 

ΧΙΙΧ. 

ΑΝΑΣΑΡΣΙΣ Ἡ ΠΕΡΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ. 

τ - το ολ » π. / 
1. ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ. Ταῦτα δὲ ὑμῖν, ὦ Σόλων, τί- 

νος ἕνεκα οἵ νέοι ποιοῦσιν; οἵ μὲν αὐτῶν περιπλεκόµενοι 
νι  ν ΔΝ ῃ 

ἀλλήλους ὑποσκελίζουσιν, οἳ δὲ ἄγχουσι καὶ λυγίζουσι 
ρα -- / / σ 

χαὶ ἐν τῷ πηλῷ συναναφύρονται χυλινδούµενοι ὥσπερ 
/ ῃ ς ο ο τν ορ): ὁρουσα ε/ 

ασύες. Καΐτοι κατ ἀρχὰς εὐθὺς ἀποδυσάµενοι ---- ἑώ- 
/ λί ολ | λ μα, ςλ 

ρων γάρ --- λίπα τε ἠλείψαντο καὶ κατέψησε µάλα 
3 ο. να) 3 ο. / νοω τα 

εἰρηνικῶς ἅτερος τὸν ἕτερον ἐν τῷ μέρει, μετὰ δὲ οὐκ 
σον / 3 ω. / 3’ /' / 

οἱδ ὅ τι παθόντες ὠθοῦσί τε ἀλλήλους συννενευχότες 
ο - 

ὰ µέτωπα συναράττουσιυ ὥσπερ οἳ χριοί. Καὶ 

ο) ἀράμενος ἐχεινοσὶ τὸν ἕτερον ἐκ. τοῖν σχελοῖν 
5 εν, Δ / 

εν εἰς τὸ ἔδαφος, εἶτ᾽ ἐπικαταπεσὼν ἀναχύπτειν 
3 .ω κ. / 3 ν μ η» Αὶ Υν 

οὐκ ἐᾷ συνωθῶν κάτω ἐς τὸν πηλὸν, τέλος δὲ ἤδη περι- 
» α τας Ν ο. 

λέξας αὐτῷ τὰ σκέλη κατὰ τὴν γαστέρα τὸν πῆχυν 
ποζαλὼντῷ λαο α ει ων θδλον οἳ ας 
ποθαλὼν τῷ λαιμῷ ἄγχει τὸν ἄθλιον, ὁ δὲ παρακροτεῖ 

ς τὸν ὦὠμον, ἵχ 

απ] 

ὧυ ὅν ετεύων οἴμαι, ὡς μὴ τέλεον ἀποπνιγείη. 
ο οξι - ασ 
Καὶ οὐδὲ τοῦ ἐλαίου ἕγεκα φείδονται μὴ µολύνεσθαι, 

κω μα ες ο έλ μη 3 Δ ο” τα 

ἅμα πολλῷ Ὑέλωτα ἐμοὶ γοῦν παρέ 
ἐγχέλυες ἐκ τῶν χειρῶν διολισθάνον-- 

ΧΠΙΧ. ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ. Ἱ. 1. 88 - 55ε] 

ο ΡΑΠ. Υἱάε εΓβΟ ΤΕΡΡΟΠΦΙΟΠΕΠΗ, απ 5α1ΐ5 ΠΡ] γ]άσα αν ἀἱοἳ; 
εἰ Ἱοπία 1ρεο νΙοΙρΣΙ αἲ απωδίία τοδροµάστο, αποπηοάο 

' οΡπη η ΠΡΙ γ]ά δρ] γ. Απο επίπῃ, σῖτου γεῖογες ααἰᾶ νο-α- 
{ραπ 

ΤΥΟΗ. Οτύπι. 

ῬΑΛΗ. Οπ]ά απ{θΠ σιτεῖσθαι, ΏΟΠΠΟ 646γ6Ρ 

ΤΥΟΗ. Ρίο ο5ί. 

ΑΗ. Ἐπσο οοηρίαί ρατας[ίατί ΠΠ] ο5ςο αἰἴιιά 2 

ΤΥΟΗ. Ἠου ἵρδιπι εΠΙΠΙ οδί αποᾷ {πτρο γἰάείατ, Φἱμιο. 

61. ΡΑΜ. Ασε οισο τΓςς πημῖ γοςροπάς : {Πα ρ] 
νΙάδίαγ΄ Ργωσίατο, οἱ πνΗΠα. ῥτοροφῖ5 4μπορας οἰοσογῖς, 
πλεῖν (παυἱφαγε) Π παραπλεῖν (Γαία, ἶ. 6. οιίπι αἰίο, 
παυίφαγε)» 

ΤΥΟΗ. Ἐσπϊάεια οι αΠῖο παυϊφαγο. 

ΡΑΕ. Ομ] νειο, 6ΓΥΕΥΕ ΑΠ Οι αἰἱο 6ΠΤΓΕΓΟ2 

ΤΥΟΠ. σιπι αἰο εΓΥΟΓΟ. 

ΡΑΒ. Οµ]ά γοτο, ἐφι{αγα, Ἀπ οπι αἰῖο ογιἱ{αγο ὃ 

ΤΥΟΗ. Οιῶπι αἴἷο εφ Π{αγο. 

ΡΑΠΜ. Ομ] απ{επ, ΓαοιΙαγί, απ οτι αἴο ]αομίαγί ὃ 

ΤΥΟΗ. Οιπι αΠο ]αομίαρί. 

ΑΗ. Ἀοηπε 6Γσο αἰΙπι]ίου οἰῖαπα πηα]ἰς οι αἴῑο εὔογε 

(Ῥαγαςἰ{αγῖ) 41 απ εάεγο 5Ιπιρ[οΙ(ει» 

ΤΥΟΗ. Νεσεςςθ εδ ΕΡῖ α5δεηΠ. Αίμα ἵπ ροξδίθγΙΏα 

επο Βῖ, πὲ ριοπῇ, Πηάπο γομίαιη οἳ ροδί ρταπάίαπη, ἀῑδορη ζαρ 

Ἰη]ας αγ 6αµδα.. «Ἐσαππα απίθπα οδε αἱ οππα ἴπ Πῃθ οἷπε 

Ἰηγ]άϊα ἀοσθαδ, (απ οσαἱάσπα ῥείηας οσο ΙΒ 5απη ἀῑδεῖρι- 

Ἰ15. ΑΙπΠί γετο α ππαἰνῖθης οἴἴαπῃ πιασῖς απιατὶ ρπιοσρηΙ{ο5. 

ΧΠΙΧ. 

ΑΠΑΟΗΔΒΡΙΟΙΥΕ ΡΕ ΕΧΕΒΟΙΤΑΤΙΟΝΙΡΟΡ. 

1. ΑΝΑΟΗΛΗΡΙΡ. Ἰδία Υοτο, Βο]οἩ, αριᾶ Ὑο05 Ί1γεΠες 

οσ]ας τοί αιαί]α [αοαπί αΠ σοπαρ]εχῖ 5ε Πηγίσθηῃ αἰίοι αἰ- 

{εγαπα 5αρρ]αηίαηίς αΏῖ αησυπί εἰ Ιπῃοείαπί, οἱ ἵπ Ιπίο 

νο]πία 5ο πππίαο οοηδριτοσηί τε]αί 565.  Οπαπ(ΠαΠα 

αΏ ΙΠΙΠΟ α απ ΡήπΊΙΠα 5ο οχαεγαπί (νίάΙ επΙμα), ρησαϊ 5ε 

πησογς 5016 οἱ παίπο ππυ]οετο αἰίοι αἴοΓΙΠΗ Ρ]αΠε ρασαΐθ: 

ἀσ]πάς γεγο πεδοῖο πο Ιη5ποία (νά ηῖ 5ο Τηγίσσπα ργοηῖς 

οαρίαρας, εί οηίῖρας ατοίαπα ἰηδίαι εοπουταΠ!, ΕΙ αὐϊ 

οσσο Ιδίο αἰίογαπι οτι ίθας δαβ]αίαπα Ργοδίταν 1 απηῖ, ἴρ5ο 

ἀθίπᾶς 5αρονίποιππμεης {ο]]ετο 5ο Πα πο. 5ΙπΙ{, οοπίγιι- 

αἴίααο ἀδοιδαπα ἵπ Παίαπα : {αηάσπα τογο [ατα οαίρς. 5αἴς 

Ἠμας γοηπίτοια οπιρ]οχΗ5, 5πούαθ επρίίο σα 1]μις 

5αρ]θοίο 5α[]οσαί πμϊδοταπα, απὶ ἴδίας Ἱηπίσοίπα ἨάΠΙΕΓΙΠΙ 

Ριαα1ΐ, δαρρ]Ιοϊίον 60 βεδία ΤοσαΠ5, Ρίο, πο ρ]απο [απσες 

5))ὶ οἰιάαπίαν.. Ας πε οἱοῖ φἰάστη οαηδα Ῥατουηί αποπηίηας 

πσπΙποπίαγ, 5ο ἀοίοι5ο ησηοηίο, οΡΡΙΕΙΙ 5ίογοοΓε , 5Ι4ουο 

Ίη5αρον πιπ]ίο ἀῑΠαοπίας, τδη πα! φάση ρα ρεΠί, απ” 

ρα ανπ Ἰηδίου αἰίουίας αἰοι εἰαβοπίος ΠΙΑΠΙΡΙ5. 
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3. Ἕτεροι ὃ δὲ ἐν τῷ αἱθρίῳ τῆς αὐλΏς τὸ αὐτὸ τοῦτ 
. / 

που. οὐκ ἐν πηλῷ οὗτοί γε, ἀλλὰ ψΨάμμον ταύτην 
ἵττουσί τε 

κα, 
βαθεῖαν ὑποθαλλόμενοι ἐν τῷ ὀρύγματι τ 
ολλ. - νο. ς λε-- ἀλλήλους καὶ αὐτοὶ ἐκόντες ἐπαμῶντ αι τὴν κόνιν ἆ 

πτρυόνων, ιδ ἀφυκτότ εροι εἴεν ἐν ταῖς συμπ) οχαῖς, 

οἴμαι, τῆς Ψάμμου τὸν ὄλισθον ἆφθ Φαιρούσης χαὶ βε- 
; 

θαιοτέραν ἐ ἐν ξηρῷ παρεγούσης τὴν ἀντίληψιν. ᾿ 
3 / ΄ 3 

3. Οἱ δὲ ὀρθοστάδην χεχονιµένοι καὶ αὐτοὶ παίουσιν 
Φε , ς 
ἀλλήλους προσπεσόντες καὶ 

Ν μ σα / ” Ε ; - ον 
χαὶ τοὺς ὀδόντας ἔοικεν ἀποπτύσειν ὃ κακοδαίµων, 

Ξ τς ζ ς 
οὕτως αἵματος αὐτῷ χαὶ Ψάμµου ἀναπέπλησται τὸ 

Ἡ ; 
στόμα, πὺξ, ὡς δρᾶς, παταχθέντος ἐς τὴν γνάθον. 

. ο 3 ἃ ρε 3 κ ᾿ / 

Ἁλλ) οὐδὲ ὅ ἄρχων οὗτοσὶ διίστησιν αὐτοὺς καὶ λύει 

τὴν µάχην --- τεκμαίροµαι γὰρ πῇ πορφυρίδι τῶν ἀρ- 

Ἰόντων τινὰ τοῦτον εἶναι --- ὃ δὲ καὶ ἐποτρύνει καὶ 

τὸν πατάξαντα ἐπαινεῖ. 
ὁ ΄ ἓ 

4. Ἄλλοι δὲ ἀλλαχόθι πάντες ἐγχονοῦσι καὶ ἄναπη-- 
ρς η κα ο στ 

δῶσιν ὥσπερ θέοντες ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ µένοντες καὶ ἐςτ 
νψ ΄ 1. μ 37 

ἄνω συναλλόμενοι λαχτίζουσι τὸν αέρα. 
.ω ον 9η} 3/. / 5 ο Ν. 

5. Ταῦτα οὖν ἐθέλω εἰδέναι τίνος ἀγαθοῦ ἂν εἴη 
ο. κω) / . κ 

ποιεῖν. ὡς ἔμοιγε μανία μᾶλλον ἐοικέναι δοκεῖ τὸ 

λακτίζουσιν : οὗτοσὶ γοῦν 

ν 

.ω Ν 3 Ὑ ς/! . δν / / / 

προγµας καὶ οὐκ. ἔστιν ὅστις ἂν ῥᾳδίως µεταπείσειε 
µε ὡς οὐ παραπαίουσιν οἳ ταῦτα δρῶντ τες. 

. ΣΟΛΩΝ. ΚΝαὶ εἰκότως, ὠ Ἀνάχαρσι, τοιαῦτά 

σοι τὰ γιγνόµενα φαίνεται ξένα γε ὄντα καὶ πάμπολυ 
.” ὃν .ω -ρ Ε) {8 ΄ τς -- ση λλὰ 

τῶν Σχκυθικῶν ἐθῶν ἁπάδοντα, καθάπερ καὶ ὑμῖν πολλὰ 
3) τν /  Β)} δε ος πω Ελλ. εἰκὸς εἶναι µαθήµατα καὶ ἐπιτηδεύματα τοῖς ησιν 
ἡμῖν ἀλλόκοτα εἶναι δόξαντα ἂν, εἴ τις ἡμῶν ὥ ὥσπερ σὺ 

νον ἐπισταίη αὔποῖς. Πλὴν ἀλλὰ θάρρε, ὠγαθέ. : οὐ 
» 

Ὑὰρ μανία τὰ Υε]νόμενά ἐστιν οὐδ' ἐφ ὕδρει οὗτοι 
παίουσιν ἀλλήλους καὶ χυλίουσιν ἐν τῷ πηλῷ ἢ ἐπιπάτ- 

τουσι τὴν κόνιν, ἀλλ) ἔχει τινὰ χβείαν οὐχ ᾿ἀτερπῃ τὸ 
πρᾶ γμα καὶ ἀκμὴν οὗ μικρὰν ἐπάγει τοῖς σώµασιν" ἣν 
Υσῦν ἐνδιατρίψής, ὥσπερ οἷμαί σε ποιήσευν, τῇ Ἑλλάδι, 

οὐκ εἰς μακρὰν εἷς καὶ αὐτὸς ἔσῃ τῶν πεπηλωμένων ἢ ἢ 
κεκονιµένων" οὕτω σοι τὸ πρᾶγμα ἡδύ 

κκ ες 
λυσιτελὲς εἶναι δόξει. 

ΑΝΑΧ. Ἅπαγε, ὢ Σόλων, ὑμῖν τα 

τε ἅμα καὶ 

τα Υένοιτο τὰ 
Γι 

οἱ κ 
ὠφέλιμα χαὶ τερπνὰ, ἐμὲ δὲ εἴ τις ὑμῶν τοιοῦτό τι 

διαθείη, εἴσεται ὡς οὐ µάτην παρεζώσµεθα τὸν ἀχινά- 

χην. 
σα Ἀτὰρ εἰπέ µοι, τί ὄνομα ἔθεσθε τοῖς γιγνοµένοις, 

Ἆτί φῶμεν ποιεῖν αὐτούς; 

ΣΟΛ. ὍὉ μὲν γῶρος αὐτὸς, π] Ἀνάχαρσι, γυμνά- 
σιον ὑφ᾽ ἡμῶν ὀνομάζεται χαὶ ἔστιν ἱερὸν Απόλλωνος 

τοῦ Λυκείου” καὶ τὸ ἄγαλμα δὲ αὐτοῦ δρᾶς, τὸν ἐπὶτῇ 

στήλη κεχλιµένον, τῇ ἀριστερᾶ μὲν τὸ τόξον ἔχοντα, 
ἡ δεξιὰ δὲ ὑπὲρτῆς κεφαλῆς ἀναχεχλασμένη ὥσπερ ἐκ 

χαμάτου μακροῦ ἀναπαυόμενον δείχνυσι τὸν θεόν. 

Τῶν γυμνασµάτων δὲ τούτων τὸ μὲν ἐν τῷ πηλῷ 
ἐκεῖνο πάλη καλεῖται, οἳ δ᾽ ἐν τῇ κόνει παλκίουσι καὶ 
αὐτοὶ, τὸ δὲ παίειν ἀλλήλους ὀρθοστάδην παγκρατιά- 

ζειν λέγομεν. Καὶ ἄλλα δὲ ἡμῖν ἐστι 1 πνασία τοιαῦτα 
πυγμῆς καὶ δίσκου καὶ τοῦ ὑπεράλλεσθαι, ὧν ἁπάντων 

ί. ΑΝΑΟΗΛΒΡΙ5Ρ. 5 -- 8. 551 

9. ΑΠ ἵπ 5αράϊναΙ απ]α Ἰάοπι [αοσηί, Ποῃ ἵπ 1ο, ή 

απἰάσπα, 5εᾷ αΤΕΠΑΠΗ Ἰδίαπι ΡγοΓαΠάαΠα 5αΏκίταίαπα Ἱαβοηίες 

ἵπ «Άγεα, εοπδρεισυηί 5ε Ιηγίσθπι, οἱ 5ροπίο 5ιᾶ Ῥη]γογο 

α]ογαπα. ραΜΙπασθοτυπη. Ἰηδίας, αοοαπηα]απί, Ῥαίο, αϊ 

πηῖπις Ἰπίου οοπιρ]εσίεπάππι εἰαβῖ. ρορρῖπέ, ἸαὈτίοϊαίθπι 

απ[οτοπίο αγεηᾶ οἱ ΗΓΠΙΙΟΤΕΠΙ Ῥγωρίαηίθ ΤΠ 5ἴσζο ΟΟΠΙΡΓΕΠΕΠ- 

ἀσπαϊ [αομμαίεπη. 

ὦ. ΗΙΙ γετο τθοῖο 5ίαΐα εοτίαηί{ος, οοπδΡρογεῖ, γειηοῖρις5 δέ 

1ρ5ἱ 56 Ἱηγίσρπι οαείραδηπα ἱπιρείαπί 5 Ἰ]ο αἆθο πηίδοτ 1ρ808 

νἰάείαγ ἀθηίες εχδραίητις : Τα 5αηραίπε ΠΠΙ αἰᾳπο αγεπᾶ 

ο5 οΡΡΙ6ίΠα οί, Ῥήσπο,, αἱ τίἀάςς, τηα]α ΠΠί ρογοιςσα.. 5εᾶ 

ΠΘΠΠΕ 1δία ῥγα[εείας Ίος 5εραταί εἰ Ῥήσπαπα 5ο]γίί (οκ 

Ῥυτρηγα επίπι 4ς πιαρἰδίταία. αἰίαπεπα Ἠππο εσςε οο111σο) : 

απίη ἰποῖίαί εἴίαπα, οἱ απ! ρεγοιςςῖέ, επι Ἰαπᾶαί. 

4, ΑΠ τοτο αἴο Ίοεο. οε]ετίθτ 5α Πιογεπέ ΟΠηΠ65 οἱ 

οχδη]ίαη{ (παδί οπττοπίες, (ΠΠ εοάθιη ἵπ Ἰο0ο ΠΙάΠΘΑΠΙ: 

αἱ Ιαείαίο ἵπ αἰίαπα 6ογροτο εα]εῖρας αθτα Ρείαπί. 

5. Πως Ισίίαγ εοἶτο γε]ῖπι ουῖ Ώοπο 5ἳί {ασθγ6 : Π8ΠΙ ΠΠ! 

Γατουἳ Ῥοίας εἰπη]]]ς τες νἰάσιασ, πε(αθ οδί απὶ [ασ] Ίου 

πῇ οηρίαί, ΠΟΠ Ἰηδαπίταο 1 Ιδία [αοἴσπί. 

6, ΒΟΕΟΝ. Νεο πηῖγαπι οδί, Απασιατςῖ, ἰαία Εδί, αασε 

μία Εππί, τῖάετϊ, (πππα Ῥετορτίπα ΠΡΙ εἶπί οἱ πηπ]ίααι α 

δογ{μ]οίς πιοτίρας. αρΠοττοπίίας απεπιαάπιοᾶππα γϊοςρῖπι 

τοβῖς πιμ]ίας οί ἀῑκοιριηας οξςε οἱ 5ἰπάῖα τογκιπη]]ο οςί, 

αρ αΠεπα γ]ἀδαπίατ αταεῖς πορῖς, 5ἱ απῖς ποσίτήπα, αἱ {ία 

Ίαπα Ἠΐςος, 1]]5 αξἰαί.  Φοᾶ Ῥοπο αΠΙΠΙΟ εσίο, γἰν ορίῖπιε : 

πο 5υπί {αγος σπα ΠαΠί, πθ(θ Ππ]ατΙ οπηςα Ιδίῖ 5ο Ἱηνί- 

σθπι ρετουΠαπί οἱ ἵπ Ἰαΐο Ῥτογο]ταπί, ααί οοπδρετδυπ{ ρυ]- 

νετε: γεταπα π{ΠΠαίεπα ϱα τας Παβοί ποπ Ἱπ]πομπάαπη, πε(ιε 

ΡάΥνΗΠ τοβα οογροσίβα5 οοποϊ]αί. Ῥτοίπάς 5ἰπιοναβειῖς, 

αποᾶ. [αείαταπα [ο 5ρετο, αηπαπιαῖα ἵπ ἀτοσία, πο ἴέα 

πηπ]ίο Ῥοδί ππις οἱ Ίρ5ε οτς 4θ Π]ῖς Ἰα{ο απ ρα]γετο οΡΡΙθ- 

15 : αἆθο ΗΡί οα το Ἱποππάα ρατίογ αίαπο ας νιάερῖέατ. 

ΑΝΑΟΗ. Άρασο, ΒοΙοΠ! νορῖς εγεπῖαπί πΠία Ἰδία αἴπαα 

Ἱπουπάα : πμῖ απἴάσπα 5ἱ γεσίτήπα αἰἰαπῖς {αΐα απἰᾶ [αεῖαί, 

5οη{16ί ποπ [Γηδίνα πος αοοἰηείος ασἴπαςθ. 

7. Ὑεταπι ἀῑο πμί, αιιοᾷ ποπιθπ Ροδηΐςίῖς Πῖς ασ» Ἰ]ο 

Πυπί, απί απῖά [ασεγο Ιδίος ἀἴσαπιαςο 

50Η,. Τοςμ5 {ρδ6, Απαζματςί, σγπηπαςίΗπῃ α πορῖς αρρε]]α- 

απ, οἱ οί ιά Αροϊπί Τγοῖο 5αοΓπΗ. Ας τΙᾷθς 5ἰσπππι 

Ἰ]ίας, Ἠαπα αᾱ οοἰαπισ]ίαπα ασοΠπαίαπα, φἰπὶσίτα Παβοπίοπι 

ατουπης ἀρχίτα τεγο 5πρτα εαριί τεῄεχα το]αῖ 6 Ίοησο Ί490Γ8. 

τοιπἰε5οση{εΠα οδίοπά[ΐ ἀθιπῃ. 

8. ἘχετοαΠοπαπα απίθιη ἴδίατατη οα απ Πί Τη Πίο, 

Ἰποία γοσαίας; ἴδί Ἱη ρα]γογε, Ιασοίαπίατ 1ρ5ί αποΠπε : ἠ]αᾶ, 

αποά ογεείο 6ΟΤΡΟΤΟ 56 Ἰηγίσσπι Γοηυπί, Ραποτα[{ο ορείατε 

ἀΙΙΠΙΗ15.. Βαπί απίεπα ποβίς αα αποσπε 1ὰ σεηι15 οχεγοῖίᾶ-- 

Ῥχεπία ρηρβιαίας, οἱ ἀῑδοι, οἱ 5α]ΐας : αποταπῃ οπΙΠΙΗΠΙ 66Η- 
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ἀγῶνας προτίθεµεν, καὶ ὁ κρατήσας ἄρισ τος εἶναι 
δοχεῖ 

τῶν καθ᾽ αὑτὸν καὶ ἀναιρεῖται τ τὰ ἆθλα. 

ϱ. ΑΝΑΧ. Τὰ δὲ ἆθλα τίνα ὑμῖν ταῦτά ἐστιν; 

ΣΟΛ. ᾿Ολυμπίασι μὲν στέφανος ἐκ κοτίνου», ἵσ- 

θμοῖ δὲ ἐκ πίτυος, ἐν Νεμέα δὲ σελίνων πεπλεγµένος., 

Πυθοῖ δὲ μΏλα τῶν Ἱερῶν τοῦ 

Παναθηναίοις τὸ ἔλαιον τὸ ἐκ τῆς µορ 

σας, ὢ Ἀνάχαρσι; ἢ διότι μικρά σοι ταῦτα εἶναι δο- 

χεῖ 

Αλλκ. 00», Αλλὰ πάνσεµνα, ῶ Σόλων, κ χατέλεξας 

ὰ ἆθλα καὶ ἄξια τ ος τε διαθεῖσιν αὐτὰ φιλοτιμεῖσθαι 

ἐπὶ τῃ μεγαλοδωρεᾶ χαὶ τοῖς ἀγωνισταῖς αὗτοις ὕπερε- 

σπουδακέναι περὶ τὴν ἆ ἀναίρεσιν τῶν τηλικούτων. ὥστε 

μήλων Ένεχα καὶ σελίνων τοσαῦτα προπονεῖν χαὶ χιν- 

δυνεύειν αγγοµένους πρὸς ἀλλύήλων καὶ κατ πο ο 

ὥς οὐκ ἐνὸν ἀπραγμόνως εὐπορῆσαι | μήλων ὅτῳ ἐπιθυ- 

μία ἢ σε λύνῳ ε ἐστεφανῶσθαι ἢ ἢ πίτυϊ μήτε πηλῷ χατα- 

ιόμενον τὰ τε ρόσωπον μήτε λαχτ ιζόμενον ἐ ες τὴν να-- 
χή δν ἵ 
ς ὑπὸ τῶν ἀνταγωνιστῶν. 

. ΣΟΛ. Ἀλλ', ὦ ἄριστε, οὐχ ἐς 
Ελλ, δι Ἅρι Ψιλὰ τὰ διδόµενα 

Ταῦτα μὲν γάρ ἐστι σηµεῖα τῆς ἡμεῖς ο ο ο 

νίκης καὶ γνωρίσματα οἵτινες οἱ Ἀρατήσαντες» ἡ ὃ 

παρακολ ..- τούτοις δόξα τοῦ παντὸς ἀξία τοῖς νε- 

νιχηχόσιν, ὑπὲρ ἧς χαὶ λακτίζεσθαι χαλῶς ἔ αι τοῖς θη- 

βώμένοις τὴν εὔχλειαν ἐκ τῶν πόνων" οὔ γὰρ ἄπονητ τὶ 

προσγένοιτο ἂν αὕτη, ἀλλὰ χρὴ τὸν -ἀρεγόμενον αὐτῆς 

πολλὰ τὰ δυσγερῖ ἄνασχόμενον ἐν πἹ ἀρχῃ τότ᾽ ἤδη τὸ 

λυσιτελὲς καὶ ἡδὺ τ ἕλος ἐ ἐκ τῶν χαμάτων περιµένειν. 

ΑΝΑΧ. Τοῦτο φὺς, ῶ λων, τὸ τέλος ἡδὺ καὶ 

, ὅτι 
Ἡ νίκη ἐπαινέσονται πολὺ πρ ντερον οἰχτεί- 

βάντες ἐπὶ ταῖς πληγαῖς, οἳ δὲ εὐδαιμονήσουσιν ἀντὶ 

τῶν πόνων µΊλα καὶ . σέλινα ἔχοντες. 

ΣΟΛ. Ἄπειρος εἷ, φημὶ, τῶν ἡμετέρων ἔτι: μετὰ 

ω- 

τς πάντες αὐτοὺς ὄψονται ἐστι Ξφανωμένους 

μικρὸν δὲ ἄλλα σοι δόξει περὶ αὐτῶν, ἐπειδὰν ἐς τὰς 

πανηγύρε ις ἀπιὼν ὁρᾶς τοσοῦτον πλῆθος ἀνθρώτ των συλ- 

λεγόμενον ἐ ἐπὶ τὴν θέαν τῶν τοιούτων καὶ θέ μαι μυ- 

βίανδρα συμπληρούµενα χα) τοὺς ἄγωνιστ τὰς ἐπαινου- 

µένους, τὸν δὲ καὶ νικήσαντα αὐτῶν ἰσόθεον νοµιζό-- 

λα 
ΑΝΑΧ. Αὐτὸ τοῦτο» ὢ Σόλων, καὶ τὸ οἴχτι- 

στόν ἐστιν, εἰ μὴ ἐπ᾽ ὀλίγων ταῦτα πάσχουσιν, ἀλλὰ 

ἐν τοσούτοις θεαταῖς χαὶ μάρτυσι τῆς ὕθρεως, οἳ δη-- 

μα εὐδαιμονίζουσιν . αὐτοὺς αἵματι ῥαινομένους ὁρῶν- 

ἢ ἀγχομένους ὑπὸ τῶν ἀντιπάλων ' ταῦτα Ίὰρ τὰ 

αιμονέστατα πρόσεστι ι τῇ νίκη αὐτῶν. Παρ ἡμῖν 

δὲ τος Σχύθαις Ἡν τις» ὢ Σόλων, ἢ πατάξη τινὰ τῶν 

πολιτῶν ον αι προσ πεσὼν ἢ θαϊμάτια περιρρήξῃ ᾿ 

Ὅται τὰς ζημίας ἐπάγουσι, χἂν ἐπ᾽ 

τύρων τοῦτο πάθη τις, οὔτι γε ἐν τη- 

οις οἵα σὺ δυηΥῇ τὸ Ἰσθμοῖ καὶ τὸ ἐν 

Ολυμπία. Οὐ μὴν ἀλλὰ τοὺς μὲν ἀγωνιστὰς οἶχτεί-- 

ρξιν µοι ἔπεισιν ὢν πάσχουσι, τῶν δὲ θεατῶν οὓς φὴς 

ἁπανταχόθεν τοὺς προς παραγίγνεσθαι ἐς τὰς πα-- 

μεγάλας οἳ πρεσ 
τ αν ων 

ὀλίγων τῶν 
ς 

λικούτοις θε 

ΧΙΙΧ. ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ. 9 --- 11. {1Π. 955 -- 590) 

{απηῖηα Ῥίοροπίπηςς, οἱ απ γιορηέ, Πε ργςίαπεςςίηας 

Ἰηΐέος ὤαμα]ες 5αος ορηςθίι' οί τοροτίαί ῥταηία. 

9: ΑΝΑΟΗ. Οσα 5απέ απίεπη Ί]α αριᾶ γος Ργῷπιία 5 

501.. ΟΙγπιρίῶ εοτοπᾶ ο]εασίπα ΤΠ Τ5ΙΠΙΟ ἄε Ρρίπια; Νθ- 

πηθι, 6 αρίο Ῥ]εχα; ἵπ Ῥγίμίϊς Ροπια 4 5αοιῖς ἆθο; αριιά 

πος Ραπα(λεπμαϊοῖς, οἸσυπῃ ον Μίπεινα οἱεα. Οπῖά τὶς, 

Απασ]ιαγςῖ» απ αποᾶ ραϊγα ΠΡΙ πάσπίαγ Ιδία» 

ΑΝΑΔΟΗ. Νο; 5οᾷ πιασηίβσα, ο 8οΊοπ, οπαππεγας!ῖ ργᾶ- 

πιία, εί ἀἴδηα ἵπ απἱρας ΠρεταΠίαίο οργίαγεπί απῖ εα οοηςίῖ- 

{πεγαπί, ἀῑδια Ῥτο απἶρας αα[εγεπάϊ5 5αρτα εἴίαπι, 4παΠι 

Ρονδµηέ, οοπίοηάαηί αἰμ]εία : αἄεο τί ππαογαπα αηδᾶ οἱ 

αρίογΠα {απ{απη Ἰαῦοσῖς ΡταροΙρίαηέ, αἱ ρεγίου]απῃ Ιπουτταί, 

πε αἰίογ αἩ αἰίετο 5αΠοσεπίαΓ οἱ Ἰαχεπίας, απαδὶ ποῃ Ποργοῖ 

5ἶπο πιο]οσίῖα εορίαπα πιαϊοταπα, ομῖ νο]αρε 5ἴ, οοηςοαῇ, 

αι! οοτοπαρί αρῖο, το] Ῥίπα, εἴῖαπι πἲ πο. Ἠπαίατ Ταΐο [α- 

οεδ]ρδῖας, ποήπε οα]οῖθης γεηίετ αὐ αἀγοτςανῖς οοπίυπάαίατ. 

10. 501,. 5εᾷ, υῖτ ορίἴπθ, πο αἆ παᾶα Ιδία ΠΙΠΠΕΓΑ ἨΟ5 

τοβρίαπλας. Ἠσο επίπῃ γἱοίοπῖα: 5ἴδηα 5υηί, εἰ Ιπάῖσαηί απὶ 

τῖορηϊηέ: ποτ απσς εοηςθ(αέηχ Ἰπά6ε σ]οτῖα, εα ΥεΓο 4παΠ- 

Εγίς ρτε(ῖ1 οσί γιοίοτίρας: Ῥτο μας εἴἶαπα οαἰεῖρης ρείῖ ργῶ- 

Ἴοαγαπα γἰάείαγ Εῖς απῖ Ῥοπαπα ες Ἰαροτίρας [αππαπι Υοµα- 

{ασ : πθαιθ εΠῖπῃ θα 5ἶπο Ίαβογο εοπ!]σεγΙ{, 5οᾷ οροτίεί απΐ 

Ἠ]απι αρρείαί πησ]ία αὐ Πηϊ1ο 5αβίτο ἀῑβοῖ]ία, ας ἴαπα ἀ6ΠΛΙΠΙ 

π{ῆοπη Πίαπα Παοππάαπι(αε Ππεπα ο Ἰαῦοτίρης εκδρεείατο. 

ΑΝΑΟΗ. Ἠσπο πεπηρο αἲς, Φο]οπ, ῄπθτη Ιπουπάπη οἱ αἰ]- 

Ίο, αποᾷ οπΏῃες Π]ος γΙάεραπί οοτομαίος., οἱ γ]είοπῖα: εΆηδα 

Ἰαπάαδυηέ, απἲ αἷα απίο πηϊςεταίἹ Ἠ]ος Γαεταηί ρτορίοι Ρ]α- 

πας : ή τετο [οσο εταπί, απῖ ρτο Ἰαβοτίθας Ροπιᾶ Ἠαῦθαηί 

αἱ αρία. 

5ΟΙ,. Ἱπιρεγῖας 65, Ἱπαπαπα, ΤΘΓΗΠΙ Ποδίταγαπῃ αάἨπς : 

ΥΟΓΗΠΙ ῥαπ]Ιο Ῥο5ί αΠίοτ ἆε 15 δοηίῖες, 4πΠ1 ἀείαίας Τη 

οοπνεπίης Π]ος εο][1σί γ]άεδῖς {απίαπηα Ποπίπαπα παπα ΠΠ άΙποΠα 

(ααπα. πρεο(αου]ογΗπ. οἄαδα, Ιπρ]θτί Ειοαίγα {οἱ παπι 

οαρασῖα, οἱ Ἰαπᾶατί αἰλ]οίας, εί Ἰοπογε αῑῑς αηπανῖ ααῖ ν]- 

ορ τε]ίσ(πος. 

11. ΑΝΑΟΗ. Τρ5αΠι Ίου Υ6ΓΟ, 8010Π, ΠϊςεγΠπη η εδί, 

5ἱ ΠΟΠ ραμοῖς ατΏὶεῖς ἰςία 5αρευηί, 5εὰ αριά {οἱ ερεσίαίοτες 

ας ἰοδίος οοπ{ηπηθ]ία., απῖ ΠεΠΠρα Ῥεαίος Ἠϊος ριαάἰεαηί, 

γἰάεπίος αἱ ςαησαῖπο Πυσηί, απ αηραπίας αὐ αἀτεικαρῖῖς : 

ως επί Ώεαϊςοίπια 5απί ἵπ ἹΠογπι σ]οίοτία.. Αριά ΠΟ5 

γογο δογίμας, 591οΠ,, 5ἳ απῖς ααί Ῥη]ςεί οἵνίατ (πεπ(παση, 

ααί Ἱπιρεία Γαοίο οτοτίαί, απἲ γεσίες ἀοπῖρίαί, πμαρπας ΠΠ 

Ῥαπας ποςιπ φεπίοτος ἱηῃϊσιπί, οΗαπηςὶ ου] ραποῖς {εσρης 

ος εγοπίαί, πε(πα ἵη {απίῖς {μοαίτῖς, απαπία ἴπ ΡαΓΓΑ5 

1ςιπηῖ αἴαιο Οἰγπηρία.. Ύογιπι οπἷπι εεγαίογαπα ΠΠΙΔ ΕΠΗ 

πηϊσεγετ 5αδ]ΐ οὗ ἑα απσς ραΠαπίαγ; 5ρεοίαίογες αὐ{εία, 4105 

αἲς απᾶῖσπε εοπγεπίτο Ργςίαη{ἰςείηιος αἲἲ ἰσίας οε]ερίαίες, 



{1, εος, 90») 

νηγύρεις, καὶ πάνυ θαυμάζω, εἰ τάναγκαῖα παρέντες 

σχολάζουσιν ἐπὶ τοῖς τοιούτοις" οὐδὲ χὰρ ἐχεῖνό πω 

δύναµαι κατανσῆσαι, ὅτι τοῦτο τερπνὸν αὐτοῖς, δρᾶν 

παιοµέγους τε καὶ διαπληκτιζοµένους ἀγθρώπους καὶ 

πρὸς τὴν γῆν ἀραττομένους χαὶ συντριθοµένους ὑπ 

ἀλλήλων. 
19. ΣΟΛ. Εὶ καιρὸς ἦν, ὦ Ἀνάχαρσι, Ολυμπίων 

ἢ Ἰσθμίων ἢ Παναθηναίων, αὐτὸ ἄν σε τὸ γιγνόμενον 
δίδαξεν ὣς οὐ μάτην ἐσπουδάχαμεν ἐπὶ τούτοις" οὐ 

γὰρ οὕτω λέγων ἄν τις προσθιδάσειέ σε τῇ ἡδονη τῶν 

ἐχεῖ δρωµένων, ὥς εἰ χαθεζόµενος αὐτὸς ἐν µέσοις τοῖς 

θεατ αἲς βλέποις ἀρετὰς ἀνδρῶν χαὶ χάλλη σωμάτων 

χαὶ εὐεξίας θαυμαστὰς καὶ ἐμπειρίας δεινὰς καὶ ἰσχὺν 

ἅμαχον χαὶ τόλµαν καὶ φιλοτιµίαν χαὶ Ἰνώμας ἄητ- 

τήτους χαὶ σπουδὴν ἄληκτον ὃ ὑπὲ ρ, τῆς νίκης" εὐ Υὰρ 

δ) οἶδα ὡς οὐκ ἂν ἐπαύσω ἐπαινῶν καὶ ἐπιθοῶν καὶ 

ἐπικροτῶν. Ἂ 

19. ΑΝΑΧ. Νὴ Δύ, ὦ Σόλων, καὶ ἐπιγελῶν γε 
προσέτι καὶ ἐπιχλευάζων: ἅπαντα γὰρ ὑπόσα «ασηη 

ριθωήσω ἐκεῖνα, τὰς ἀρετὰς καὶ τὰς εὐεξίας χαὶ τὰ 

κχάλλη καὶ τόλμαν, ὁρῦ οὐδενὸς μεγάλου ἕνεχα παρα-- 
πολλυμένας ὑμῖν, οὔτε πατρίδος χινδυνευούσης οὔτε 

χώρας πορθουµένης οὔτε φίλων ἢ Ἡ οἰκείων πβὸς ὕόριν 

ἀπαγομένων. Ὥστε τοσούτῳ Ὑελοιότεροι ἂν εἶεν, 

ἄριστοι | μὲν, ὡς φὴς, ὄντες, ῥάτην δὲ τοσαῦτα πάσχον- 

ες χαὶ ταλαιπωρούμενοι χαὶ ασχονοίτες τὰ κάλλη 

χαὶ τὰ μεγέθη τῇ Ψάμμῳ καὶ τοῖς ὑπωπίοις, ὡς μήλου 

καὶ χοτίνου ἐγχρατεῖς γένοιντο νικήσαντες: ἡδὺ γάρ 

μοι ἀεὶ μεμνῆσθαι τῶν ἄθλων τοιούτων ὄντων. Ἀτὰρ 

εἰπέ µοι, πάντες αὐτὰ λαμθάνουσιν οἳ ἀγωνισταί; 

ΣΟΛ. Οὐδαμῶς, ἀλλὰ εἷς ἐξ ἁπάντων ὁ κρατή-- 

σας αὐτῶν. 

τω 

ΑΝΑΧ. Βτ, ὦ Σόλων, ἐπὶ τῷ ἀδήλῳ καὶ ἄμφι- 
θόλῳ τῆς νίκης τοσοῦτοι πονοῦσι, 

αν 
χαὶ ταῦτ) εἰδότες 

ὅτι 5 μὲν γικῶν εἷς ἔσται πάντως, οἳ δὲ ἠπτώμενοι 

πάμπολλοι µάτην ἅθλιοι πληγὰς, οἳ δὲ καὶ τραύματα 

λαθόντες: 
{4. ΣΟΛ. Ἔοικας, ὦ Ἀνάχαρσι, µηδέπω ἐννε- 

νοηχέναι πολιτείας ὀρθῆς πέρι μηδέν: οὐ γὰρ ἂν τὰ 

κάλλιστα τῶν ἐθῶν ἐν Ψόγῳ ἐτίθεσο. "Ἡν δέ σοι µε- 

λήσῃ ποτὲ εἰδέναι ὅπως ἂν τὰ κάλλιστα οἰκηθείη πόλις 
χαὶ ὅπως ἂν ἄριστοι γένοιντο οἳ πολῖται αὐτῆς, ἐπαι- 
νέση τότε καὶ τὰς ἀσχήσεις ταύτας χαὶ τὴν φιλοτιµίαν 

ἣν φιλοτιμούμεθα περὶ αὐτὰς, καὶ εἴσῃ ὅτι πολὺ τὸ 

χρήσιμον ἔχουσιν ἐγκαταμεμιγμένον τοῖς πόνοις, εἰ 
χαὶ νῦν µάτην σπουδάζεσθαι δοχοῦσι. 

ΑΝΑΧ. Καὶ μὴν, ὢ Σόλων, κατ’ οὐδὲν ἄλλο ἀπὸ 

τῆς Σχυθίας ἥχω παρ᾽ ὑμᾶς τοσαύτην μὲν γῆν διοδεύ- 

σας, μέγαν δὲ τὸν Εὔξεινον καὶ δυσχείµερον περαιω- 

θεὶς, Ἂ ὅ ὅπῶς γόµους τε τοὺς Ἑλλήνων ἐκμάθοιμι καὶ 

ἔθη παρ᾽ ὑμῖν κατανοήσαιµι καὶ πολιτείαν τὴν ἀρίστην 
ἐκμελετήσαιμι. Διὸ καὶ σὲ μάλιστα φίλον ἐξ ἁπάντων 

Ἀθηναίων καὶ ξένον προειλόμην χατὰ χλέος, ἐ ἐπείπερ 
ήχουον γόµων τέ τινων ξυγγραφέα εἶναί σε καὶ ἐθῶν 

ΧΙΠΙΧ. ΔΝΑΟΗΛΗΒΡΙΣ. 12 --- 14. 655 

95 Υογο γα]άς πηγου, 5ἱ πεζθαςατ]ῖς γο]ίο(ῖς οσα Ιί απ 

α (ία. Νοπάαπα οηἴπι γα] Τά ροβδαΠα Ππίθ]ρογο, 4ο 

8ἱ{ Π]ῖς Παοππάΐίας γίάστο Γογίεπίος 5ο οἱ σοηΠἰείαπίος5 Ἰο- 

πΙΙΠΘς, οἱ {ετιο αἱ]ίδος, αἱ αΠἴεγαπῃ αἲ αἰίογο οοπ{πΐος. 

«801. 8ἱ {επιρας οσδεί, Απασμαιςί, ΟΙΥπηρίογΠα, αιί 

ΓΙ ππίογ ΤΗ, απί ῬαπαΙδΠΡΟΓΙΠΗ, Ίρδα {6 165 ἀοσθνθί, 418Π1 

ΠΟΠ {θΠΊογα φ(πάἴαπη ἵπ Πὶς τοις ροδθΓΙ]Ης. Ἀθιιε ΘΗΙΠΙ 

ἀεσπάο. απἱδᾳπαΠα. Τα {ο α4ΠιογοΓθ απαδί Ροβίί γομαρίαι{ 

αογίΠα απο 1ρί Παπ, απαπα 5ἱ 5εά 6ης 1ρ5θ Ιπίθυ ΠΠΘΚΙΟ5 8Ρ0- 

οἰαίογος γίάσας γἰτπίος γίτογαπα, Ρο μγ(πάἶπος σοΓΡοΓΙΠΙ, 

οἱ Παβθίίας αἀπαϊταβ[ Πίο ΑΓΠΟ5, οἱ αοογΓίπΙᾶπη Ῥογίαπη, οἱ 

τοῦ ἱπνίοίαπα, οἱ απἀασῖαπα, αἱ Ποπουῖς οαρίἀ[ίαίεια, εί 

αΠΙΤηΟΣ Ιπδαρεναβ{]ε5, αἱ 5πάἴαπα παπ(Παπα ἀε[είθης υἱοίο- 

παρ: σπα οηπἱάδιη πογῖ Ππαπα {6 Ιαπάαπάί εἰ αεο]απιαΠά{ εἰ 

Ριαιάεπά{ πο [αζίαγαπῃ. 

{9. ΑΝΑΔΟΗ. Ῥογ 1ονοπι, Ροἱος, οἱ Ππάεηαϊ ἵηπδαρει 

ίσιο σα γΠ]απά1 : οπηπῖα εΠΊπῃ Ίῑία, Ύπα: πιούο οΠΙΠΙΘταΡᾶς, 

γἰγπίας, οἱ μαβίίας Ώοπος, οἱ Ῥι]ογΠάἶπος, οἱ αιἀαοίαη, 

γ]άρο πη]Η5 πιασηςς τοῖ σαιιδᾶ ους ἀἰδρεγίτα, (111 πεσιιθ 

ραΐπία 5ἳί ἵη ροιῖοπ]ο, πεσιο γασῖο γαδίσίατ, πθ(6 απα]οί αιί 

(απηϊΠατος αὐτρίαπίατ αἆ οοππε[ίαινη. Παφιθ ἰαηίο Επονῖπί 

πιασὶς παΙουῖ, 5, αααπα ἶπί, αἱ αἲξ, Ργαδίαπ{ἰδίηΙ, Πθ- 

αυἰο(παπα {οἱ ας {απία ρααμίατ, οἱ ππα]ῖς οοπ[Πείθηίην, ας 

ρα] μπα ἶπος ἰδίας ας πιασηἰ(πάἶπος αγοπα {α,4δηί ας Ιγου]- 

Ῥι5. π{ Ροίπο απί οἱθῶ) ΤάΠΙΟ Ροβαπ[υγ Υἱείογθ5 : 513Υ6 ο πα 

πημῖ 6οπῃο πηρπι]Πίς56 ΡΓοΡΠΙΙΟΤΗΠΙ ΙδίοΡΙΠΙ, 

δἱπί 5ο[]εοί. 

οθγίαη{» 

501,. ΜΙπίπιο, 5εά απας εχ οπιπίρας, απὶ 1ος 51ρεια- 

γα. 

αιῶ {απία 

564 ἀῑο πηϊηΙ, ΟΠΊΠΟΣΠΕ6 οα αοοἰρ]απί απὶ 4ε- 

ΑΝΑΟΗ. Τιπῃ ἰμιίμτ, ΦοΙΟΠ, 4ε οΏ5ειγα οἱ αποϊρΙ! υ{είο- 

τία {οἱ Πονηίπες Ἰαβοταπί, ἱάαπ6 (πα 5οἶαπί ΥΙοἔοΓΘΠΗ ΠΙΙΠΙ 

οπηπίπο [αίάτάπα, Υ]είο5 απίεῦα ΡΙάΓΙΠΛΟ5, απ! [Γαδίγα πηϊδουί 

Ρ]ασα5., Ραγίΐπι οίίαπα γα]ηογα αοοερενίη{ 2 

14. 8ΟΗ,. Υἱάενῖς, Απασμαιδί, ποπά Πα. οιίαπα απ]ο(αΠα 

46 τεεία τραμ] ϱεγεπάσς Ταἴίοπο οορίίαδδθ : ΠΟΠ θΠἴπι 

ἱπκπία ρυ]ο]ιεγνίπια ταργε]επάθηᾶα ἄποθτος.  βἱ γειο Εβί 

ουτα. Γαορῖί αΠαπαπάο. 5οἵτα, (ποπιοάο. ρα]ομθγηίπιο οοπάϊ 

Ρορδίΐ οἴνίίας, εἰ αὐα ταίῖοπα ορ! Παπί Πας οἴγες, Ίαι- 

ααβίς {ππο οίίαπι εκεγοϊία[ἴοηος Ἰαςσς, οἱ ποπογίς 5πάἶατη, 

απο ἵπ 15 γοίδαπιΗς, οἱ 5οἷες πηπ]ίαπα Ἰαβογο αἀπηϊχίαπη ]α- 

Ῥονίριας αἰίαίεπα, ο]απηςῖ π απο [αδίνα Ἰαῦοτανε γἱάδαπίιν.. 

ΑΝΑΟΗ. Οµἱπ οσο, 8οοΠ, πα]]α αἰία σαησδα ο ΒογΙΠΙα α 

ΥΟΒ γοπί, {απίΐ5 ἰ6γγα; 5ρα{1ἶς 5αρογα[ἰς, ΠπΙασπΠα ΕΙΧΙΠΗΠΙ 

ας Ρτουθ]]οδΠα {ταηξγοοίις, πηἰςί πί οἱ Ίσσες ΕτῶσογΙΠι 

οἀἴεοαπα, δἱ σα! ἶπί αραιά γος πἹοΓες οοσποδσαπα, οἱ ΓοΥΠΙΣΠΙ 

ταριβ]ίσα ορπιαπα πηθάίαπάο α5δοπατ. Θπα 46 οααδα 

διίαπη {6 πιαχίπια απαῖσαπα εκ οπηπίρα5 ΑἰΠοπίθηΣίρις ΙοῬρί- 

(επι ἀε]οεσί εχ (αππα, απαπάοφαἱάεια απἀἰθιαιη Ιοσήπ ο 

απατυπό σπα 5οπἰρίοΓεΠα 6556, οἱ ΠΙΟΓΙΠΙ ορ(ἴππογΙπῃ ηΥθΠ{ο- 



ΧΤΙΧ. 
ορ, ον μεν 

ιτηδευµάτων ὠγελίμων 

554 

μη « ὰ ο 
τῶν ἀρίστων εὑρετὴν καὶ ἐπ 

λ λ ον 

εἰσηγητὴν, χαὶ ὅλως 
ἡ 

Ὥστε οὐκ ἂν φθάνοις ὃ διδάσκων µε καὶ ση ποιού- 

β 
πολιτείας τινὸς συναρ! μοστήν. 

μενος" ὡς 

ραχαθεζοµενος, 

χεχηνὼς ἐπαχοήοιμι περὶ πολιτείας τε καὶ νόμων ὃδι- 

ἔγωγε Ἠδέως ἂν ἄσιτός σοι καὶ ἄποτ. ος πα- 

ἐς ὅσον ἂν αὐτὸς διαρχοίης λέ πας 

εξιόντος. 

15. Σ04.. Τὰ μὲν 
διελθεῖν ἐν βραχεῖ, ἀλλὰ κατὰ µ. 
στα, οἵα μὲν περὶ θεῶν, οἷα δὲ περὶ Ὑονέων Ἡ περὶ 
γάμων ἢ τῶν ἄλλων δοχεῖ ἡμῖν. Ἀ δὲ περὶ τῶν νέων 

γιγνώσκοµεν καὶ ὅπως αὐτοῖς χρώμεθα, ἐπειδὰν πρῦ- 

τον πο συνιέναι τε τοῦ βελτίονος καὶ τῷ σώματι 

ρίζεσθαι καὶ ὑφίστασθαι τοὺς πόνους» 

σοι διέξειµι, ὣς μάθοις οὕτινος χάριν τὰς ἀσκήσεις 

ταύτας καὶ διαπονεῖν τὸ σῦμα 
χαταναγκάζοµεν, οὗ µόνον ἕνεκα τῶν ἀγώνων, ὅπως τὰ 

ἆθλα ὃ δύναιντο ο. εἴσθαι ---- ἐπ᾽ ἐκεῖνα μὲν γὰρ ὁλί- 

ἐξ ἁπάντων χωροῦσιν - ἀλλὰ μειζόν τι 

πάση τῃ πόλει ἀγαθὸν ἐκ τούτου καὶ αὐτοῖς ἐχείνοις 

ροσκτώµενοι κοιγὸς γάρ τις ἀγὼν ἄλλος ἅπασι τοῖς 

ἀγαθοῖς πολίταις πρόχειται καὶ στέφανος οὐ πίτυος οὐδὲ 
χοτίνου ἢ σελίνων, ἀλλ᾽ ὃς ἐν αὑτῷ συλλαθὼν ἔχει τὴν 
ἀνθρώπων εὐδαιμονίαν, οἷον ἐλευθερίαν λέγω αὐτοῦ τε 
ἑκάστου ἴδίᾳ καὶ κοινῆ τῆς πατρίδος καὶ πλοῦτον καὶ 
δόξαν χαὶ ἑορτῶν πατρίων ἀπόλαυσιν καὶ οἰχείων σω-- 
τηρίαν, καὶ συνόλως τὰ κάλλιστα ὧν ἄν τις εὔξαιτο 
γενέσθαι οἳ παρὰ τῶν θεῶν: ταῦτα πάντα τῷ στεφά- 
νῳ» ὅν φημι, συναναπέπλεχται καὶ ἐκ τοῦ ἀγῶνος ἐκεί- 

νου περιγίγνεται, ἐφ᾽ ὃν αἱ ἀσκήσεις αὗται καὶ οἳ πόνοι 
Εὀ ἄγουσιν. 

16. ΑΝΑΧ. Εἶτα, ὦ θαυμάσιε Σόλων, τοιαῦτά 
μοι καὶ τηλικαῦτα ἔχων ἆθλα διεξιέναι μλα καὶ σέλινα 

διηγοῦ καὶ θαλλὸν ἐλαίας ἆ ἀγρίας χαὶ πίτυν: 

Σ0Λ. Καὶ μὴν, ὦ Ἀνάχαρσι, οὐδ) ἐκεῖνά σοι ἔτι 
δόξει μικρὰ εἶναι, ὁπόταν ἃ λέγω χαταµάθῃς: ἀπὸ Υάρ 
τοι τῆς αὐτῆς γνώμης γίγνεται χαὶ µέρη πάντα ταῦτά 
ἐστι μικρὰ τοῦ μείζονος ἐχείνου ἀγῶνος χαὶ τοῦ στε- 

φάνου ὃν κατ έλεξα τοῦ πανευδαίµονος. Ὅ δὲ λόγος 

οὐκ οἳδ ὅπως ὑπ. τερθὰς τὴν τάξιν ἐκείνων προτέρων 

ἐπεμνήσθη τῶν Ἴσθμοι γιγνοµένων χαὶ ᾿Ολυμπίασι 
καὶ ἐν Νεμέα. Πλὴν ἀλλὰ νὼ --- σχολὴν γὰρ ἄγομεν 
χαὶ σὺ, ὡς οὶς, προθυμῃ ἀκούειν ---- ἀναδραμούμεθα 

πρὸς τὴν ἀρχὴν καὶ τὸν χοινὸν ἀγῶνα, δι᾽ ὃν 

πτόντη οὗ 08 ἕρατος πάντα οὐ ῥάδιον, ὦ ἕταιρε, 
Ὑ ιά 

µέρη ἐπιὼν ση ἔχα- 

-ω δα 

ἀνδοίζ ταῦτα Ὥδη 

/, ” - 

προτεθείχαµεν αὐτοῖς 

ω ο} 

Φπμ.ι Τ 
τ 

πάντα ταῦτα ἐπιτηδεύεσθαι. 

ΑΝΑΧ. Ἄμεινον, ὦ Σόλων, οὕτως" καθ’ ὁδὸν γὰρ 
ἂν ἡμῖν ὃ λόγος μᾶλλον προγωροίη χαὶ τάχ ἂν ἴσως 
ἀπὸ τούτων πεισθεί ἷην μηδ ἐκείνων ἔτι χαταγελᾶν, εἴ 
τινα ἴδοιμι σεμνυνόµενον κοτίνῳ Ἡ σελίνῳ ἐστεφανωμέ- 

Ἀλλ) εἶ δοχεῖ, ἐς τὸ σύσχιον ἐχεῖσε ἀπελθόντες 
τῶν θάκων, ὡς μὴ ἐνοχλοῖεν ἡμῖν οἳ 

«ραγότες τοῖς παλαίουσιν' ἄλλως τε --- εἰρήσεται 

ν ἥλιον ἔτι ῥᾳδίως ἀνέχομαι ὀξὺν καὶ 
Φλογώδη ἐμπ ποσα γυμνη τῇ κεφαλίῃ: τὸν γὰρ πϊλόν 

ΑΝΑΟΗΛΒΡΙΡ. 

᾽ 

| 

15 16. (1, Ἑυλ-θυς) 

τε», ἴσηπο Ἰηςηαία αξία Ἰπίτοδσχίςσα, αἰήπο ἵη αηῖνοι- 
5Ι1ΠΙ γοραβΠο πι απαπάαπη οοπςΠ{μῖςδο. Τσίν απαπηρτῖ- 

ΠΠ πηο ἀοσε, εἰ ἀἰδείρα]ατα ΕΡϊ Ἠαβε: παπα οσο Ἰήῦοηίος 

τε] εἶπε οἵρο εἰ Ροία ΠΡί αρείάσης, 4ποπςαπε ἴροε ἀμνατε 

ἀἴοεμᾶο Ροδ5ίς., Μήαησᾳπε απάἶαπι {6 46 τορυβ]ῖσα οἱ Ἱερίρης 

ἀἹδριαπίοπη. 

15. 901, Ὀπίνοιξα απἶάεπι, απρῖσο, Ετενίίαι οπαγταγὸ 

ΟΠ ε5ί [ασῖ]α; 5εᾷ 5ἱ Ρον Ῥατίες οΏίγα εα ΠηΕΟΙΠΗ Υθ]ῖς, ςἵη- 

ευ]α Ιπίε]ῆσες, απ 4ε 45, απ ἄε ραγεπῆρης, απο ἂς 

πρι ς το] πΐςσᾳιθ τεῦας πορῖς Ρ]ασθαπί. Οπα τετο ἆς 

Ἰαγεπίριας. ἀδοργηαπ]ας, δἱ άποπιοάο Ί]ος ἱτασίοπις τα)ῖ 

Ριῖπιππα Ιπίε[ίσετε απ]ά 5ἳί πιε]ῖας Ἱπορίαηί, εἰ γἱτ]ε το- 

Ῥατ αοοἴρεΓε αἱ Ῥαγες 6556 Ιαροηίβης : Ίο Ίαπ ΠΡ οπαἵ- 

Ρο; αῖ ἀῑξοας ου]ας τοῖ σταίία Ἰαςοθ ΠΠίς εχεγοῖ(αίῖοπες 

Ῥτοροξπειίπης, οἱ Ίαβοτο φαρίσετα εοτριας Π]ος οοΡαπιΗς : 

ΠΟΠ Ῥτορίου εογίαπηῖηα 5ο]απα, αἱ απ[ετγο Ρορδῖηί ῥγῶπηῖα. 

(α Ώ]α εἰοπίπι ραιοῖ ος οπηπίρας ρεγγεπί]ιπ{), 568 πια]ης 

απἰάάαπα Τοἱἳ οἴν]ίαιἹ οκ οᾳ το Ῥοπιπα, αίαπο ἱρεῖς αἀρο, 

εοποϊαπιας.  ΟοΠΙΠΙΠΕ οπῖπῃ αποάάαπι σεγίαπιθη αἰιᾶ 

Ῥοπί5 οπιπίρας οἴνῖρης Ῥτοροδίίαπα οδί, οί οοτοηπᾶ ΠΟΠ 

εκ ρίπα, πεΠαε οἶσα, απξ αρῖο, 5εᾷ «πα Ἠοιηῖπαη ἵπ 5ε [ε- 

Πααίειη οοπρ]εοίαίαν, νε]αξ Ηβογίαίεπη αἱ ρηνα(ἴπα απ]ας- 

οπ]αξαπε οί οοπιπηη/{εγ ραϊρία, εἰ ἁῑνιίίας, εἰ σἰοτίαπα, εξ 

Πετίαγαπα ραἱπαταπα Γποίππα, εἰ γεῖ [απη]]ατῖς οοηςθιγα[Ιο- 

ηεπα, 6ἱ ἵῃ ππῖγειςσαπι ρυ]εμετηῖπια απ α ἀῑς οοπ/ίησετε 

5ἱρία]ἰᾳαῖς ορίαγοπΙῖ : οα Ἠα]ο οοΓοµα.. ἆθ (πα Ἰοσπος, Ππηρ]εχα 

ευπί οπ]πία, 6ἱ οαγίαπιπο Π]ο Ῥαταπίατ, αἆ ααοά εχειοῖία- 

Ποπες ἰδία οἱ Ίαβοτος ἀποιηί. 

16. ΑΝΑΟΗ. Ταπι ία, Φο]ἱος, σὶν αἀπι]ταρ]]ς, [α[α ας 

ἰαπία Ῥγοηῖα (ΠΠ τθοεηξεπᾶα Ἠαβεγες, π]α]α πατταβας οἳ 

αρία, οἱ »]νοςίτῖς οἶἴνα» ταπηαπα, δἱ ΡΙπΙπη» 

501,. Ὑετυπα, Απασμαιςί, πθ(Πε Ώ]α ρατνα ΠΡΙ γΙάσβιΠ- 

ἴας, δἵ ἆπῶ» ἀϊσο ρεγοορεγῖ5 : εοάεπι οπῖπι οοη5]]Πο Ἰδία βαπέ, 

εἰ Ρατίες ἴδία οπηηῖα ΡραΓγα 5υΠ{ ππα]ογῖς Πας οργίαπηϊηϊς οἳ 

«ΟΤΟΠΕΡ ας, απαπ1 ΠΙοάο ϱπαγταβαπα, ππάῖσαο Ῥεαία. Αἲ 

Ξ6ΓΠΙΟ Ἰηθις, πηϊσταίο ποςοῖο απα ταίίοπα ογά(πο, ΠΙογαπα 

Ῥτία5 πιθπ[ίοπεπι [εοῖί, ασ» ἵπ Τ5ίπιο Πιπί, οἱ ΟΙγπηρία», εί 

Ἀεπιθς. δεᾷ πος απ, (οἱἷοςῖ οηῖπ πας, εί ία, αί αἷς, 

αὐάἰθμά[ οπρίᾶ 5) ΤουΙγΓεΠη5 [αοῖ]ε αἆ ργἰπεῖρίαπα, αἆ εοπι- 

ΠΊ1Π6 1 εετίαπποΠ, Ργορίος αοὰ αἷο 5πάϊοςε ομηπῖα ἴ]α 

ασι. 

ΑΝΑΟΗ. Μεϊις Πα, 9ο1οπ, Πο : εἷό επῖπα πηασῖς οτάϊπε 

ποβῖς 56ΓΙΠΟ ΡγουθςδεγΙ{» εἰ Ρεν] Γογίας5ε Ἠ]πο ἀἰάϊοθγίπι ΠΟΠ. 

απηρ]ίας ἴ]ος Ιπίάστε, 5ἱ αποπῃ γ]άθαπα οἶθα 51Ρῖ ρ]ασρπίεπη, 

απῖ οογοπαίΙΠΙ αρίο. Φεᾶ, 5ἱ γἰάδίην, ἵπ απιβγοδαπαι Π]απα 

Ίουμτα Ργοσγες»ί α55ΙάθαπηΙ5 {η 5εἀΠ]ρας, πο {ατρεπί πος απῖ 

Ἰπε]απιαπί Ἰηοίαπίίρας.  Αοπιϊ (άϊοείατ οΠΙη1) ηθ(ιθ 50- 

Ίεπα [αεῖ]ε [εγο, απῖ αοπίας εἰ Γευγίάιις Ιπο]άΤί παᾶο επρ] : 

ει] θΠΙΠΙ ἀθροπεγο ἆοππο εχθιπίϊ τίδυπη οδε, 4πο πε 



(1; ερα, 607) 
5 πώ, , 

μοι ἀφελεῖν οἴκοθεν ἔδοξεν, ὡς μὴ μόνος ἐν ὑμῖν ξενί-- | 
ςς τν ἔ 

ζοιμι τῷ σχηματι. Ἡ δὲ ὥρα τοῦ ἔτους ὄτιπερ τὸ 
πυρωδέστατόν ἐστι, τοῦ ἀστέ έρος, ὃν ὑμεῖς κύνα Φατὲ : 

πάντα χαταφλέγοντος καὶ τὸν ἀέρα ξηρὸν καὶ διακα 
Δ 

τιθέντος, ὅ τε ἥλιος κατὰ µεσημόρίαν ἤδη ὑπὲρ χεφα-- 
λῆς ἐπικείμενος φλογμὸν τοῦτον οὐ φορητὸν ἐπάγει τοῖς 

ας ν ος εἶδν 
σώμασιν. "ὭΏστε χαὶ σοῦ θαυμάζω, ὅπως γηραιὸς ἤδη 
ψΜ Ὑ 3ν/ Δ Δ /᾿ σα ο δν) Υ - 

ἄνθρωπος οὔτε ἴδιεις πρὸς τὸ θάλπος ὥσπερ ἐγὼ οὔτε 
3 . , 

ὅλως ἐνοχλουμένῳ ἔοιχας οὐδὲ περιθλέπεις σύσχιόν τι 

ἔνθα ὑποδύση, ἀλλὰ ὃ δέχη τὸν ἥλιον εὐμαρῶς. 

ΣΟΛ. Οἱ µάταιοι γὰρ οὗτοι πόνοι, ὢ Ἀνάχαρσι, 
καὶ αἳ συνεχεῖς ἐν τῷ πηλῷ κυθιστήσεις καὶ αἱ ὑπαί- 
θριοι ἐν τῇ ψΨάμμῳ ταλαιπωρίαι τοῦτο ἡμῖν τὸ ἅμυν-- 

-ω / 

τήριον παρέχουσι πρὸς τὰς τοῦ ἡλίου βολὰς, χαὶ οὐχέτ 

πίλου δεόµεθα., ὃς τὴν ἄκτινα χωλύσει χαθιχνεῖσθαι 

τῆς κεφαλῆς. 

17. Καὶ ὃ ὅπως μ χαθάπερ γόµοις προσέξεις οἷς ἂν 

λέγω πρὸς σὲ, ὡς ἐξ ἅπαντος πιστεύειν αὐτοῖς, ἀλλ᾽ 
ο πα ; Ηλ, . 
ἔνθα ἄν σοι μὴ ὀρθῶς τι λέγεσθαι δοχη, ἀντιλέγειν εὖ- 
δν λ / μ { ο .ω ΔΝ / / 

θὺς καὶ διευθύνειν τὸν λόγον : δυοῖν γὰρ θατέρου πάντως 
3 πλ ς / -Ἀ- λ / -ω Β κας οὐκ ἂν ἁμάρτοιμεν, ἢ σὲ βεθαίως πεισθῆναι ἐκχέαντα 

Γι α 3 3 / οι λος με Δ.δ ων ς ὑπόσα οἴει ἀντιλεχτέα εἶναι Ἡ ἐμὲ ἀναδιδαχθῆναι ὥς 
οὐκ ὀρθῶς γιγνώσχω περὶ αὐτῶν. Καὶ ἐν τούτῳ πᾶσα 
ν ς 2 ς 5 / τν ἡλκς δω ορ 4 
ἄν σοι ἡ πόλις ἡ Ἀθηναίων οὐκ ἂν φθάνοι χάριν ὅμο 

ο Ἂ Ν αρ Δ 

λογοῦσα: ὅσα γὰρ ἂν ἐμὲ παιδεύσῃς καὶ µεταπείσης 

πρὸς τὸ βέλτιον, ἐχείνην τὰ μέγιστα ἔση ὠφεληκώς. 

/ η] ..χ 

Ἁπίωμεν δ᾽ οὐν. 

ΧΠΗΙΧ. ΑΝΑΟΒΗΑΒΡΟΙΡ. 

0ὐδὲν γὰρ ἂν ἀποχκρυψαίμην αὐτὴν, ἀλλ᾽ εὐθὺς εἲς τὸ 
μέσον καταθήσω φέρων καὶ καταστὰς ἐν τῇ πυχνὶ ἐρῷ 
πρὸς ἅπαντας, Ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἐγὼ μὲν ὑμῖν ἔγραψα 

τοὺς νόμους οἵους ἂν ὤμην ὠφελιμωτάτους ἔσεσθαι τῇ 
πόλει, ὃ δὲ ξένος οὗτοσὶ ---- δείξας σὲ, ὦ Ἀνάχαρσι -- 

Ὑχύθης μέν ἐστι, σοφὸς δὲ ὢν µετεπαίδευσέ µε 
ἄλλα βελτίω µαθήµατα χαὶ ἐπιτηδεύματα 
ὥστε εὐε 

χαὶ 

ἐδιδάξατο : 

ργέτης ὑμῶν ὃ ἀνὴρ ἀναγεγράφθω καὶ χαλκοῦν 
αὐτὸν ἀναστήσατε παρὰ τοὺς ἐπωνύμους Ἡ ἐν πόλει 

παρὰ τὴν Ἀθηνᾶν. Καὶ εὖ ἴσθι ὥς οὐκ αἰσχυνεῖται ἡ 
Β , / Ν / . Σ/ μ / 
Ἀθηναίων πόλις παρὰ βαρθάρου καὶ ξένου τὰ συµφέ- 
ροντα ἐκμανθάνοντες. 

18. ΑΝΑΧ. Τοῦτο ἐχεῖνο ἦν ἄρα, ὃ ἐγὼ περὶ ὑμῶν 
ε. .ω 3 / « Ν Ν 3. . ὃν / 

ἤχουον τῶν Ἀθηναίων, ὡς εἴητε εἴρωνες ἐν τοῖς λόγοις. 
γι. / αν ὔδι ὰ Ν λ / ο} 
Ἠπεὶ ποθεν ἂν ἐγὼ νομὰς χαὶ πλάνης ἄνθρωπος, ἐφ 

ἁμάξης βεθιωχὼς, ἄλλοτε ἄλλην γῆν ἀμείόων, πόλιν δὲ 
οὔτε οἰκήσας πώποτε οὔτε ἄλλοτε ἢ νῦν ἑοραχὼς, περὶ 

/ Φ Σ/ λ Φ/ νι ς Ἄρλρενς- 
πολιτείας διεξίοιµι καὶ διδάσκοιµει αὐτόχθονας ἄνδρας 

πόλιν ταύτην ἀρχαιοτάτην τοσούτοις ἤδη χρόνοις ἐν εὖ- 
νοµία κατωκηκότας, καὶ μάλιστα σὲ, ὡ Σόλων, ᾧ τοῦτο, 
ὥς φασυν, εξ ἀργῆς καὶ µάθηµα ἐγέν ετο. ο σπασθσι 
ὅπως ἂν ἄριστα πόλις οἰκοῖτο χαὶ οἶστισι γόµοις γρω- 
μένη εὐδαιμονήσειε; Ἠλὴν ἀλλὰ καὶ τοῦτο ὡς νοµο- 

έτη πειστέον σοι, καὶ ἀντερῶ, ἦν τί µοι δοχῇ μὴ ὃρ- 
θῶς λέ έγεσθαι, ὡς βεβαιότερον μάθοιμι. Καὶ ἰδοὺ γὰρ 

ἤδη ἐκφυγόντες τὸν νε ἐν τῷ ο. εφεῖ ἐσμεν, καὶ 

καθέδρα | μάλα Ἠδεῖα καὶ εὔχαιρος ἐπὶ ο. τοῦ λί- 

θου, Λέγε οὖν τὸν λόγον ἐ ἐξ ἀρχῆς καθ᾽ ὅ τι τοὺς νέους 

ες 968 

5ο]μ5 {Πίου γος Ρεγοστίπο ΠαΡΙία οἴγομπιθαπι. Τεπιρις απίθπα 

Ἱ]πά απΏϊ, απ [εγν]αΙβείπια ο]ας Ρας θ5ἱ, αδίτο, αποά σα- 

πίσου]απα γοζα(ῖς, αἀπτοπία οπηπία θἱ ἱεσιιπα αγἱάΠη( 6 ἄθτοιπι 

τεδἁθηίθ; αἰαιε 5οἱ οἴτοα ππθγάἴσιη Ίαπῃ 1ρςί ἱπιπιίπεης οαρΗ1, 

οοδίππα Ἠπης Ἰπ{ο]εγαρί]θηα οοτροτίρας ἱπάμοῖξ. Τίασπο {ο αἲ- 

ΠΙΙΤΟΥ, 4ΠΟΠΙΟΔΟ δεΠεΧ. Ίαπῃ Ἠοπ]ο πεΠιθ 5μάο5 αἲ αδίαη, 

π{ορο, πε(ιθ οπηΠΙΠο ΠΟΟΠΙΠΙΟΚΙ (πἱσ(παπη 5θη/{το γἰάρατῖς, 

πθηια ΠΠΙΟΤΟΚΗΤΗ Ίοσυπα οἰνομπιδρίεῖας, απο 5ἼΏεας, 56 

[ασ]]ο οχοῖρίας 5οἸεπῃ. 

50Η. Νθπιρο γαπὶ ἴδίῖ Ίρογ68, Απαζμαιςί, οἱ ροτροίιβ 

ἵη Ἰπ{ο γο]ίαβοπες, δἱί φαμαϊνα]ες ἵπ ἄτοπα «παπππῶ Ἠος 

πορῖς οοηίτα δο]5 ]αοπ]α ῥρτοραρηποπ]αΠα ῬτῶἨθΠί Πθο Ίαπι 

Ἰπάίποπαα5 Ρ]]εο, απὶ ρτομίρααί αἆ εαραί ρεινοπίτο ταὔἴππι. 

Βεὰ αΏδαπηΙ5 ΠΟΠΗΡΘ. 

17. ΕΙ [αυ ποή {απ(παπη Ἱεαίρις ὶς αἰίοπᾶας, απ ἀῑσία- 

της ἆ {6 51Η, αἱ οπηηΙΠο 115 βάθπη παβοας Σ 5οᾷ αβίουπιαθ 

ΗΡΙ αφ] ποη τοσία ἀῑοί γἱάερίίας, οοπίγαᾶίσετο 5ἰα[ἴτη οἱ 

εχαιηΙπαγο ΠΠΘΙΙΠΙ. ΦΕΓΠΙΟΠΕΠΙ πηθηηϊηοεϊς. ΑΙ{θγιίταπη. θηἶΠι 

ἀπογΗΠ1. ΟΠΙΠΙΠΟ 6ΟΠΦΟΠΙΘΙΛΗΣ, απ ἵπ Πγπηῖίου μέ ἵπ παπο 

{παάμσαγα θεπίθη[ίαπα, ο[[αδίς απ. οοπίτα ἀἰσοηάα ριίαδῖς 

οπηηίρης, απί οσο αἱ ππο]ίοτα οάοσσατ, ἵαπαπαπα απϊ τεσίε ἀθ᾽ 

Ἠϊςοο Τ6ΡΙΙ5 πο 5οΠΙΙαΠΙ. Αίάπο θα ἴπ το {οία Α{ΠοΠΙΘΗΒΙΙΠΗ 

αγίίας στα[ίαπα 5ο ΕΡῖ Ἠαβογο 5ροπία Ργοβίδρίέητ : αμαΐθης 

επἰπα π]ο ΠηςΠπονίς οἱ αἆ πηδ]ογθπη (γαάμχονῖς δοπίρη[ίαπη, 

ππακίτηο Πάπα εποβοῖο α[[οσθνῖς» ΝΙΝΙΙ ομῖπι Πίαπι ο/ πἱᾷση] 

εοἰαγοτο; 5ες ἵπ πεάΙαπη δἱα[ἴπι ας οοπ/[θγαπη , αο δί4Π5 ἵπ 

οποἴοπο ἀἴσαπα οπηπίθα5, Ἐδο απἶάεπα, Αἰλοπίθηςες, θοηῖρςϊ 

γοβῖς Ίεμος απα]ες υ{ΠΠ]βδίπιας [οτα οἰν]ίαίί ρυίαῦαπι : αἱ Ἠῖο 

Ἰοβρες (Ἠΐο {6 οδίοπάαπα, Απασ]ιαις!), Φογί]α Π]α ααίάεπι, 

5ο γἱγ δαρίοῃς,, αλῑον πιο Ἰηβί (1 {, θἱ αἰίαπα Πθ. ΠΊΕΙΙΟΓΘΙΗ. 

ἀἰςοεπα!ϊ ασ γῖνοπάϊ ταΙΙοπεπα ἀοσπ]ί, Τασιιο {απα παπι Ῥεπεί- 

015 οΓσα Υο5 5ο ραίΙ [1ο γῖτ, οἱ «πδΙΠα παπα 5ἰαἰπ]ίο ἠαχία 

Άαγοας {πρπα, Υ6ἱ ἵπ ατος Ἰαχία Μπογναπῃ. Εί Ώοπο ποβῖς, 

ΠΟΠ ἀποίαταπη 8ἱΡί ραά οί ΑἰΠοπίοηδίαπι οἰγ[ίαίοπα, α ΏατΏατο. 

εί ρεγοστίπο ἀῑδοστο ασ Ρτοδιη{. 

18. ΑΝΛΟΗ. Π]πά ποππρο οια{ αποά απἀϊεβαπι ἆθ γοῬῖς 

ΑΠιοπϊθηδίριας, ΙΓήδοτος 6πα ἀἰςδ[πππ]αίίοπο Υος 6556 ΤΠ 56Γ- 

πιοπίρις.. Ναπι ππάς 65ο, ραδίοποῖας οἱ Υασις Ἠοπιο, αὶ 

ἵῃ ραμςίτο εοηΣηπηςῖ γ{ίαπα, πΠο Ἠαπο παπο αΠαπα {ογγαπα 

ορίοπς, ααἲ α1Ώοπα Παβίανί ππΠ( παπα, ηθ(ιο αἶίας Ργ[ε- 

ασαπα πιο γ]αΙ, 4ᾳ οἴγ]ίαιε ἀἹδριίσπη, οἱ Ἰπςίγισηα ΠΟΠΙΙΠΘΡ. 

5ο]απα ἵη απο Ρηίππππη ο δΗΠΙ Ιποο]επίας, αἲ αηδία Ἰαπο 

απιϊ({βδΙ]αΠα Ῥου {οἱ ]απῃ 5αροσ]α Ῥοηίς Ιοσίρις Παρθγη{ 2 

οἱ {ο ρι5ογίῖπα, 8οἱοΠ, ομί προ, αἶππί, αΏ ΙΠΙΠΟ. ἰίαἰῖπι 

ἀἰκοιρ]ίπα [πεπέ, 5οἶτο (ποπιοᾶο ορίίπ]ε οἴνίίας Ἱπςπαίαν, 

οἱ απἴρ5 ηδα Ἱασίρας Ῥοσία 6556 αθαἰῦ ΎὙεγαπῃ οπίπῃ γετο 

Ί]α 4 ποσο ἴπ Το ραΓοηό πα ΕΡί γε]αί Ἰερῖς]αίουί : οἱ οοηίτα 

ἀῑσατα, 5ἱ απῖᾶ πηῖπα5 τουία πμ ἀῑσίαπι γἰάεβίίατ, αἱ ϱο 

ἀἰδοαπα Πηπηῖας.  Εί οεσς]απῃ ογ]ίαίο 5οἱα., ἵπ ορᾶασο βΗ5, 

αἱ Ἱπουπάα Πΐο 5οάες αἶπιιο ορροτίαπα 1η 5αχο βΙσίάο.. Τα- 

απρ αὐ ΤΠΙΠ1ο Ἰπά6 οχοΓδ5 ΤΑΠΙΟΠΕΠΗ οά15δ6γ6, οΓ αδδΙΠΙ{08 
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παραλαθόντες ἐχ παίδων εὐθὺς διαπονεῖτε καὶ ὅπως 

ὑμῖν «ἄριστοι ἄνδρες ἀποθαίνουσιν ἐκ. τοῦ ρω καὶ 
τῶν ἀσκημάτων τούτων καὶ τί ἡ χόνις καὶ τὰ κυθιστή- 

µατα συντελεῖ πρὸς ἀρετὴν αὐτοῖς. Ἴοῦτο Ὑὰρ δὴ μά- 

λιστα ἐξ ἀρχῆς εὐθὺς ἐπόθουν ἀκοῦσαι: τὰ ὃ᾽ ἄλλα εἲς 

ὕστερον διδάξη µε χατὰ καιρὸν ἕχαστον ἐν τῷ μέρει. 

᾿Ἐκείνου μέντοι, ὦ Σόλων, μέμνησό μοι παρὰ τὴν 

ῥῆσιν, ὅτι πρὸς ἄλδρα βάρβαρον ἐ ἐρεῖς, λέγω δὲ, ὡς μὴ 
πεοιπλέκῃς μηδὲ ἀπομηκύνῃς τοὺς λόγους” δέδια γὰρ 

μ ἐπιλανθάνωμαι τῶν πρώτων, εἰ τὰ μετὰ ταῦτα 

πολλὰ ἐ τα 
19. ΣΟΛ. Σὺ τοῦτο, ὦ Ἀνάχαρσι, ταμιεύση | ἄμει- 

νον ἔνθα ἄν σοι δοχῃ μὴ πάνυ σαφὴς ὁ λόγος εἶναι ἢ Ἆ 

πόρρω ποι ἀποπλανᾶσθαι εἰκη ῥέων" ἐρήσῃ γὰρ μεταξὺ 

ὅ τι ἂν ἐθέλης χαὶ διαχόψεις αὐτοῦ τὸ μηκος. ν 

μέντοι, μὴ, ἐξαγώνια μηδὲ. πόρρω τοῦ σχοποῦ τὰ λεγό- 

.. ὃν χωλύσει οὐδὲν, οἴμαι, εἰ καὶ μερα Ῥεγωτο” 

ἐπεὶ καὶ τῇ βουλῆ τῇ ἐξ Ἀρείου πάγου, ἥπερ τὰς φονι- 

χὰς ἡμῖν δίκας δικάζει, πάτριον οὕτω ποιεῖν.  ὉΟπό- 

ταν Ίὰρ ἀνελθοῦσα εἰς τὸν πάγον συγκαθε έζηται φόνου 

ἢ τραύματος ἐχ. προνοίας ἢ πυρχαϊᾶς δικάσοντες, ἄπο- 

δίδοται λόγος ἑ ἑκατέρῳ τῶν κρινοµένων καὶ λέγουσιν ἐν 

τῷ μέρει ὁ μὲν διώχων ὁ δὲ φεύγων, ἢ αὐτοὶ ἢ ῥήτορας 

ἀναδιβάζονται τοὺς ἐροῦντας ὑπὲρ αὐτῶν. Οἱ δ) ἔστ᾽ 

ἂν μὲν περὶ τοῦ πράγματος λέγωσιν, ἀνέχεται ᾗ βουλὴ 

αν Ἠσυχίαν ἀκούουσα” ἣν δέ τις Ὀ φροίμιον εἴπη πρὸ 

τοῦ λόγου» ὡς εὐνουστέρους ̓ ἀπεργάσαιτο αὐτοὺς, ἢ οἳ- 

χτον  δείνωσιν ἔξωθεν ἐπάγῃ τῷ πράγματι --- οἷα 

πολλὰ ῥ ῥητόρων ος ἐπὶ τοὺς δικαστὰς μηχανῶνται --- 

παρελθὼν ὁ κἩρυξ κατεσιώπησεν εὐθὺς οὐκ ἐῶν ληρεῖν 

πρὸς τὴν βουλὴν χαὶ περιπέττειν τὸ πρᾶγμα ἐν τοῖς λό- 

γοις, ὡς γυμνὰ τὰ ὰ γε γενηµένα οἳ Ἀρεοπα]ῖται βλέποι:ν. 

Ὥστε καὶ σὲ, ὦ Ἀνάχαρσι, Ἀρεοπαγίτην ἐν τῷ πα-- 

βόντι ποιοῦμαι ἔγωγε καὶ κατὰ τὺν τῆς βουλῆς µου 
νόµον ἄχουε καὶ σιωπᾶν χέλευε, ἢν αἴσθῃ καταρρητο- 

ῥευόμενος” ἄχρι ὃ) ἂν οἰχεῖα τῷ πράγματι λέγηται, 

ἐξέστω ἀπομηκύνειν. Οὐδὲ γὰρ ὑφ' ἡλίῳ ἔτι ποιησό-- 

µεθα τὴν συνουσίαν, ὡς ἄχθεσθαι εἰ ἀποτείνοιτο ἡ ῥῆσις, 

ἀλλὰ Ἡ τε σχιὰ πυχκνὴ καὶ ἡμεῖς σχολὴν ἄγομεν. 

ΑΝΑΧ. Εὐγνώμονά σου ταῦτα, ὦ Σόλων, καὶ ἔγωγε 

ήδη χάριν οὐ μικρὰν οἶδά σοι καὶ ἐπὶ τούτοις, ὅτι πά- 

ρε 1ου τοῦ λόγου καὶ τὰ ἐν Ἀρείῳ πάγφ γιγνόµενα ἐδι- 

δάξω µε θαυμάσια ὣς ἀληθῶς καὶ αγίου βουλευτῶν 

έργα πρὸς ἀλήθειαν οἰσόντων τὴν οσον Ἐπὶ τούτοις 

οὖν ἤδη λέγε, χαὶ ὃ Ἀρεοπαγίτης ἐγὼ ---ποῦτο γὰρ ἔθου 

µε ---- κατὰ σχημα τῆς βουλῆς ἀχούσομαί σου. 

90. ΣΟΛ. Οὐκοῦν διὰ βραγχέων προακοῦσαι χρή σε 

ἂ περὶ 1 πόλεως χαὶ πολιτῶν ἡμῖν ὃ δοχεῖ” πόλιν Υὰρ Ἠμεῖς 

οὐ τὰ οἰχοδομήματα ἡγούμεθα εἶναι, οἵον τείχη καὶ 

Ἱερὰ χαὶ νεωσοίκους, ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὥσπερ σῶμά τι 

ἑδραῖον καὶ ἀχίνητον ὑπάρχειν ἐς ὑποδοχὴν χαὶ ἀσφά- 

λειαν τῶν πολιτευοµένων, τὸ δὲ πᾶν χκΌρος ἐν τοῖς πο- 
λίταις τιθέµεθα" τούτους γὰρ εἶναι τοὺς ἀναπληροῦντας 
τος. ον ο. 4 ν ῃ 

καὶ διατάττοντας καὶ ἐπιτελοῦντας ἕχαστα χαι Φυλάτ- 

Γ ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ. τω, 20. {1Η 99 -θ0ς) 

1 ᾱ Ρποι]ς]πᾷε αἀο]εδοεηίμ]ος 5ἱα{ πι Ἰαβογο εαλίσα(ἰς, οἱ ππ1ο- 

πποῦυ, γοῬῖς ορ γἱπί εναδαπί α Ἰπίο οἱ αὖ οχογοϊ(α{ἰοπ]- 

Ὅρα5 Πήςορ, οἱ απἱᾶ ρι]γῖς οἱ γο]αίαίίοπος αἲ γἰγμίονι Π]]ῆς 

εοπ[εταπ{. Ἠου. επίπι Ῥγῶ5ογίπη αὐ ΙΠΙ1ο ία πα οπρίεῦαΠι 

απά(το : τοσα. Υ6ΓΟ ΤΠ Ροβί6ΓΙΠΙ 510 αποάφπε Ίο6ο οἱ ἵδμῃ- 

Ῥογ6 π]ο ἀοσθβίς. Παπά γογο πι]μΙ , ΒΟΙΟΠ., ἵη ογα{ἴοπθ {τα Π]- 

ϱ απϊηενϊς, {6 αΕΙΙΤΗΠΙ 556 ΟΗΠΙ Ἰοπιίπε Ῥαῦρανο Που εο ἀσο, 

ηο Ιππρ]ίσςς απ{ ῥγοᾶιισᾶς 56ΓΠΛΟΠΘΠΗ : ΠΠΕίΙ1Ο θΠΙΠῃ Πε ΡΓΙΟΡΙΠΗ 

ομ]ἰγίδσαν, δἱ πια]ία ροδίσα αΠααΠ. 

19. 901,. Ηου {πίο, Απασμαιςί, ἀἱδροηδαδίς ππο]ίας, αἨῖ- 

οπή Ευ] γίδα Γπ6υ1{ ποπ πἰπηϊ» Ρ]απα 6556 οα{1ο, απ! Ι0]- 

5115 αΠ(ΠΟΓΣΗΠΗ {σιηθγε Γαδα αβθιγαγο : ἱη{ογρε]]αΡῖς οηἵπα αἱ. 

νο]αθεῖς, οἱ Ἰοησἱαά(πεη ο] 15 ἰπίογοίἀες. 8ἱ Υοτο ΠΟΠ αΠεπα 

5ἱηί α ἀἰδριίαίίομο, πεσιθ ρτουιὶ ἃ 500ΡΟ οπᾶσηί απ) ᾱἷ- 

οπές, ΠΙΗ ραίο, ῬτομΙρερίέ, δἱ ἀϊσαπίαν οἰίαπη Ἰοηαί- 

5ου]α : απαπάσφπ{άθα ομίαπα Αγεοραμιιαταπη οοηδ Πίο, απσά 

οὐρᾷῖς αρ πος οαδας ]πάϊσαί, ραΐτίο Ποῦα τεοδρία οδί 

5ἱο {ασ6γο. ΟΗΙΙΠΙ θΠΙΏ αδεθμάθης ΤΠ οο]]επι οοηςοά1{ αἲ Ἱα- 

ἀἰσαπά πα οααδας οσάϊς, απί γο]απίαη να]πενῖς, απ! Τπσρη- 

ας [αου]ίας ἀϊῑσσπαϊ ἀαίατ ΠΙραπαπα παἰτίαπα, οἱ αἰονηῖς 

ἀῑοιηί (απι ασίος {πα τες, απί 1ρδῖ ρε 5ο, απί αἀάπειῖς, 

ααὶ Ρ0ο 56 νοι μα [αοαπί, ογαίοῬας. ΗΙ παπα ἀῑπ ἆς το 

Ίρδα ἀῑοιηί, ρα αν σοηδΙΠαπα ε{ ααα1ί 5Πεη[ῖο : 5 γοτο φπῖς 

απί ρυοα παπα ἀῑσαί απίο οΥαΠοΠεια, αἱ Ώοπεγο]επίίογες Π]- 

105 τοάᾶαί; απ{ πΙΙδεΓΔΙΟΠΘΙΗ Υο] ΙπάἱσηαΠΙοπεΠα οχ{ηδοοΙς 

ατοθκθίίαπα Ιπάυσαί σα1δο» (απα]ία πηπ]ία αἲ Ἰαάίσος Στάση! 

τθίονπα ΠΠ), ργοσγθςσις 1πππεδΙαπα ργῶσο 5Πεπ{ἴα πα θα {ἶπι 

Ἱπιροπίέ, Ἠθηια Ράμα Ἱπερίίας ασεγο αριά Ἰπάΐσες, απί 

ομ]πογα ααςί οἱ ΙπΥο]γείο οαµδᾶπη γορίς, αἱ πάς απ 

{ασία 5απί γάσαηί Ατοοραρίία. δί6 ΕΠΙ {6, Απαζματεῖ, 

Αγοορασίίαπη ΤΠ Ρυά:56Η5 πη]λιί σοηδΗ(πο εᾳπίάεπα; οἱ εχ πιεί 

οοηδἰῖῖ Ίοσε αιᾶί, αἱ ἴασενο 1106, 5ἱ δοηίἷᾶς υείογίσᾶς. ΠΡΙ 

Ἰηδίαϊας φίνιῖ : αἱ απαπη ἅῑα ἀοπιεσίῖσα σας. ἀἰοθηίας, ΡΓ0- 

ἄποσγο οΥαΠΙΟΠΕΠΙ Ἰϊοραί. Χοαιε οΠΊπα 58 5ο] ΊάΠι ἀἱδριι- 

(αὈία5, αἱ Πιο]οςίηα δἰ 5 οχίοπάαἴαν ογαίος γετΙη εἰ 

απηῦγα ἀθηφα οδί, δἱ πο ο{ἱοδί 8ΗΠΛΙΙ5. 

ΑΝΑΟΗ. ἀῑφια Ίο ἀῑσῖς, 8ο]ο : οἱ ριααπα οφυἱάεια 

ΕΡῖ Ίαπὰ Ἠάῦοο πο ΠιθάΙοέΓεΠή σα 4ποΓΠθ οὔ σα, αποά ορ/ίευ 

οίαια απῶ. ἵπ. Αγοορᾶσο Πηπί πιο ἀοεμίδιῖ, αἀπι]γαπάα 8.Π8 

αἱ ΒΟΠΟΓΙΙΗ ἠπάίσοπηα ορεία, αἱ οχ Υονο οά]ου]ΗΠὰ ]α10 

Φἰπί. Ἠας οἵπο οοπΕΙΜίοΠΘ Ίαη ἀαίο :. οἱ 65ο Αγεοραμίία 

(πο, οπίπα ΕΗΡί πηο ροδηἱςίτ) αά ΓοΓΙΔΗὰ Ί]τας οοης] {6 

απαίαπ. 

90, 801.. Ἰαἴίας ραποῖς απίο τεἰίαιια απ Ἰομά πι οςί ΗΡ1, 

αᾶ. 40 οἴν](αίο φἰαίπαπη5 ἃς οἰνίρις. ΟΙνΠαίηὰ οΠΊΠΙ ΠΟΠ. 

ἵπ «ράβεαοπίρας ἵποςφθ Ππάίσαπωα5, αἱ δυηί ππσηία, οἱ 

(οπρ]α, οἱ πανα]ία; 5οᾷ, Ιδία απἰάσηι αἱ οοτρα5. απο Και 

ΑΙ ήσΙη. θἱ ἱπιπιοῬί]α 55ο, αἲ γεοδρίοποπι εἰ 5οοι(αίεηι 

αἰνίππη : ΥΙΠη ΥοΓΟ ΟΙΗΠΘΗΙ Ροπίπας 1π οἴγίρις : 05 εηίμη 6586 

απὶ ἰδία ἱπηρ]εση!, οἱ δαῦετπεηί, ο ρενβοῖαπί ουηηία, 6{ ομ5ίο- 



(1. ο0ἱ , 905) 
, ος φις ας ὀρμ ντο (λ., 

τοντας» οἷόν τι ἐν ἡμῖν ἑκάστῳ ἐστιν ἡ, Ψυχή. 
4 λ -ω 

δὴ τοίνυν Χαταγοήσαντες ἐπιμελούμεθα μὲν, ὡς ες, 

ο σώματος τῆς πόλεως χ. τακοσμα οὔντες αὐτὸ, ὡς 

αλλες τον ἡμῖν εἴη, ἔνδοθέν τε οἰκοδομήμασι κατεσχευ- 

τς ἔκτοσθεν ταύταις περιθολαῖς ἐς τὸ 

Μάλιστα δὲ καὶ ἐξ ἅπαν-- 

μ. 

λ 
γαι τ 

: 
ἃσ ρα ν περραγµενον. χαὶ 

εν ; ὅπως οἳ πολῖται ἄγα αθοὶ 
.ω -. ν 

τος τοῦτο προνοοῦμ. ὶ μὲν τὰς 
ο κ ο μαι ν 

Φυχὰς, ἰσ σ/υροὶ δὲ τὰ σώματα γί Ίνοιντο" τ τοὺς γὰρ τοιού- 

ἴσιτε αὐτοῖς καλῶς Ἰβήσεσ σθαι ἐν εἰρήνη συµπο- 
ους καὶ ἐκ πολέμου σώσειν τὴν πόλιν καὶ ἔλευ- 

κε δαίμονα διαφυλά άξειν. 

ὃν αὐτῶν μητράσι χαὶ τιτθαῖς καὶ «δρα 
Τὸν μὲν δὴ πρώτην 

μεν ὑπὸ παιδείαις ἐλευθερίοις ἄγειν τε χαὶ τς 

δὲ συνετοὶ ἤδη Ίέρωνται τῶν 

χαλῶς ἐχόντων καὶ αἰδὼς καὶ ἐρύθημα καὶ φόδος χαὶ 

ἐπιθυμία τῶν ἀρίστων. ἀναφύηται αὐταῖς 
μα ’ 

τα σώμα τα ἀξιόγρεα δοχῇ πρὸς τοὺς πόνους παγιωτερα 

γιγνόµενα καὶ πρὸς 

μ 3 αλ 
φειν αυτ ο Επειοαν 

καὶ αὐτὰ ἤδη 

α 3 / 

το ἰσχυρότερον συνιστάµενα, τη- 
.. Ὑ χ 3 Ν/ 3 . 

γνικαῦτα ἤδη παραλαθόντες αὐτοὺς διδάσχκοµεν ἄλλα μὲν 
- ο / λ , ᾿ ον 

τῆς νυχῆς µαθήµατα καὶ γυμνάσια προτιθεντες, ἄλλως 
Ν λ λα ΄ Δ μυ ’ 

δὲ πρὸς ως. πόνους χαὶ τὰ σώματα ωω θίζοντες: οὐ γὰρ 

Ἱκανὸν ἡμῖν ἔδοξε τὸ μόι οῦναι ὡς ἕ 

κατὰ τὸ σῶμα ἢ κατὰ τὴν Ψυχὴν, ἀλλὰ κα 
καὶ μαθημάτων ἐπ᾽ αὐτοὺς δεόµεθα, ὑφ᾽ ὧν τά τε εὖ- 
φυῶς ξιακείµενα βελτίω παρὰ πολὺ γίγνοιτο ἂν καὶ τὰ 

φαύλως ἔχοντα μετακοσμοῖτ πρὸς τὸ βέλτιον" καὶ τὸ 

παράδειγµα ἡμῖν παρὰ τῶν γεωργῶν, οἳ τὰ φυτὰ µέχρι 
ἡ 

σ. ὦνς 
-ᾱ ια. ς Ν Ἡ λ ο 

ολ) 

- « [ο] -- 

1] κ 
ν 
ιῃ [η ο (κ 

υ Β 
ΜΗ. 

υ 

μὲν πρόσγεια, καὶ νήπιά ἐστι, σχέπουσι καὶ 

τοὺσιν, ὡς μὲ { βλάπτοιντο ὑπὸ τῶν τ 
δὲ ἤδη παχύνηται τὸ ἔρνος, τηνικαῦτα περιτέµνουσί τε 

Ν Δ λ δν / μι ο. ο. χ μασ 
τα περιττα και Ἑαικσοι αγσες αυτα τοις ανξικοις οονξ 

πεοιορατ- 
ττ 

3 δν 
πνευ μάτων, Έπειοαν 

χαὶ διασαλεύειν ροών ξρα έξερ Ἰάζονται, 

91. Τὴν μὲν τοίνυν ἡνὴν. μουσικῇ τὸ πρῶτον χαὶ 

ἀριθμητικῇ ----- τίζομεν καὶ γράμματα Ὑράψασθαι 

α ὶ τορῶς αὐτὰ ἐπιλέξασθαι διδάσκοµεν" οραοίαι δὲ 
ο. 5 ήν ἤδη σοφῶν ἀνδρῶν γνώµας χαὶ ἔργα παλαιὰ καὶ λόγους 

ὠφελίμους ἐν µέτροις κ 

μνημονεύοιεν, ῥαψῳδοῦμεν αὐτοῖς. 
2 1Σ. 

τες βιστε είας τινὰς χαὶ πραςει 

χατακοσικήσαντες, ὥς ον 
- νὶ Κα ΄ 

Οἱ δὲ καὶ ἀκούον- 
κος 
ἀοιδίμους δρέ Ὕονται 

κατὰ μικρὸν καὶ πρὸς µίμ 
αὐτοὶ ἄδοιντο καὶ θαυμάζο Ίντο ὑπὸ τῶν ὕστερον, οἷα 

πολλὰ 
ανα Ελ. { 

δὰν δὲ πλησιάζωσι πρὸς τ τὴν πολιτείαν καὶ δέη αὐτοὺς 
ἤδη µεταχειρίζεσθαι τὰ κοινά ---- καΐτοι ἔξω τοῦ ἀγῶ- 

ο ο Λ - -. 

νος ἴσως ταῦτα” οὐ γὰρ ὅπως τὰς Ψυχὰς αὐτῶν ἀσκοῦ- 
2.5.» ν ο- 311λ δύὅτ - / μεν, ἐξ ἀρχῆς τν εἰπεῖν, ἀλλὰ δι ὄτιτοῖς τοιούτοις 

σ 
πόνοις καταγυμνάζειν αὐτοὺς ἀξιοῦμεν. Ώστε αὐτὸς 

ἐμαυτῷ σιωπᾶν τ προστάττω οὗ περιµείνας τὸν κήρυχα 
ο τον Ἄρευπα, ὃς ὑπὸ αἰδοῦς. οἳ ρ ἐ τὸν Ἄρεσπαι ίτην σὲ, ὑπ αἰδοῦς, οἶμαι, ἀνέγη 
ληροῦντα ἤδη τοσαῦτα ἔξω τοῦ πράγματος. 

ΑΝΑΧ. Εἰπέμοι, ὦ Σόλων, πρὸς δὲ δῇ τοὺς τὰ 
λ π σ΄ 

ἀναγκαιότατα μὴ λέγοντας ἐν Ἀρείῳ πάγῳ, ἀλλὰ ἆπο- 
. ΡΕ ος 

σιωπῶντας, οὐδὲν τῇ βουλῆ πρόστιµον ἐπινενόηται; 
τσν 

ΣΟΛ. Τί τοῦτο ἤρου µε; 

λ 6 3 σ 
Ἡσίοδός τε ἡμῖν καὶ Ὅμηρος ἐποίησαν. 

ὃς ἃ, 

29 Δ νο 
οὐδέπω γὰρ ὅπλον. 

ΧΙΗΙΧ. ΔΝΑςΗΑΛΒΗΒΡΟΙ5. 21. 557 

ἀἶαηί, απα]α απῖά ἵῃ πποποσιθ ποςίτἡπι οί απ]ηα. Ἠος 

Ἰσίέας εοπεϊἀεταηίες, οπταπηας απ]άθια, αἱ γἰάες, εἴῖαπι Ο0Γ- 

Ρας οἴνίίαιϊς, ογπαπήσαπε π{ῖ απαπὶ Ῥυ]οεγῖπιάπα ποβῖς 

εἵέ, απαπι Ιπίας ραταίαπη οβάΙΠοΙ5, ἔαπι εἴαπι εχ{εγηῖς 15 

πηππ]πιεηεῖς αἆ 5ύπηπιαπ 5θουπίαίεπι οἴτουπήεερίαπι, Αί 

πιαχῖπιθ εἰ ος οπιπῖ ρατίε Π]αά Ρτονῖάθπιας, η εἴνες Ώοπί 

απαπίππη αἆ απίπῃας, εί τα]επίος Παπί οογροτίρΗς: ἰαΐες είπα 

οἴσαα τῖία πιοᾶσπα ρα]ομτα Ἰαρίίατος τε ρηβ]ίσα ἵπ Ῥαοε 

σετοπᾶα. ε ἵπ Ρε]]ο 5ογγαἴπγος οἰν]ίαίοια , βεταπηαπε οί ηεᾶ- 

{ασια οας(οδἴξατος. Ας Ρρείπιαπη (π]άθπη Ποταπη εἀαεαίίοπεπι 

ππαϊτῖρης οἱ πιτεῖρας εἰ ραἀασοσίς ρετηη ήπιας, αἱ Πρε- 

τα]ῖ εος ἀἰςαῖρ]ίπα οἀπεοπί αἴᾳαο παϊτίαηί : 4πΠ1 Υετο αι 

Ἰπίο]Ησοηίες Βυπέ εοταπα σπα» Ῥεπε 5ο Παβεπί, ας Ῥπάος, δέ 

ταβος, οὲ πιθίας, εἰ τοταπα ορΒπιαγΗπῃ οηρ]άῑίας οπαςοἴέητ ἵπ 

Π]]ς, οἵἳ Ίρεα Ίαῦ οοἵροτα Ἰάσπεα Ἰαμοπίρας τἱάεηίατ, 6οπι- 

Ραζίοτα ἆππα Βιπί οἱ ἵη τοῦαγ πια]ας οοηβῖς[εηίῖα ἔαπι Ίαπι 

αξκυπηίος ἀοθθιη5, αἰῑῖς απῖπι ἀῑςο]ρ]ιηϊς αἴηπε εχεγεῖ(ᾶ- 

Ποπῖρας Ῥτορος!Ης, οἱ αῖα ταΏοπε οογροτίρης Ιαῦογί ἄ55ιιθ- 

Γασϊομαϊς. Νεσπε οπίπι εαῖς ποβῖς τἰάείατ, 6ο πιοᾶο ἴπσεπῖο 

55ο πππΙ(πείη(αθ μ{{ παίας εξί, 5ἴτο απαπίαπα αἆ ΕΟΓΡΗΣ, 

εἶνε αποᾷ αἆ απίπιαπα Υθγαπα εἰῖαπα Ἰη5Μ{ΐοπε αἆ Ίος ΠΠ- 

ἀϊσεπιας ας ἀῑςοῖρ]ίπα,, α ααἴθας αααπι εἃ απ; Γεμοῖζεγ παία 

5υπί, ππε]ίοτα πιπ]έο βαπέ, ἴππα απ πια]ε αβεπί , (ΓαΠΡΙΟΓ- 

ππεπίατ ἵῃ πιθ]ίῃς5. Αίσπε εχεπηρ]απα ποδς ε5ί αὐ αστῖεο[ῖς, 

απῖ Ρ]απίας, απαπ ἀἷα Ἠπι]]ες 5υπί ασ ἴεπετα, ἴεσαπί ας 

φερῖιπΕ, πο Ιαάαπίατ α γοπίῖς» 4πΠπῃ Υοτο Ίαπι ογᾶςςτεπι 

αἰίᾳπαπη 5υτου]ας Παβαί, {παπα ε{ 5ρετῇ πα τεςεεαΠί Ρπϊα[ἴοπε, 

εί τεπίῖς 605 απαἰ[επάος ασ[ίαπάοσαπε ἀππι ρετη{υηί, {εΓ- 

Πμογες εβΠοῖαπί. 

9. Ἆο ππεπίοπα απϊάεπι πηηδίσα ῥηπΊηπη αἴαπε ατμπῃθ- 

ἄσα ᾳπα»ῖ Παία ασ]ίαιίες αοσεπάἴπηας, αἱ Πίειας Ρίπσετε εἴ 

εἶατα Τοςθ Ίεσοτε ἀοσεπῃας. Ῥτοστθά[επ ρα [απα τΙγ2ΓΙΠΙ 5ᾱ- 

Ρἰεπεῖαπα 5επ[θηίῖας, οἱ ορεγα απίῖαπα, εἰ ΞΕΓΠΊΟΠΕς αἰῆες, 

γετδῖρης εχοτπαία,, αἱ ππεπιοτῖα ΓασΙία5 οοπιρ]εοίαπίας, ΡΓᾶ-- 

οἰπῖπιας. ΠΠ γετο ααἀϊεηίος ῥτορε]ατα απζράαπα {αείποτα εξ 

αεΠοπες εε]εῦτος, ραπ]ϊαίἴπι απρίταπέ εἰ αἲ Ππιταβοπεπι 

εχοϊαπίατ, αἱ οἱ 1ρ5ῖ οαπαπίατ εἰ αἀπηϊτα[ἴοηί επί Ροςίετῖς, 

απα[ία πηυ]ία πορῖς Ηεςίοάις Ἠοππεταξαπε Γοοετηπί. Οπύπα 

γοτο αἆ τ6πα ραβ[ῖζαπα αεσεάπΠ, εἰ οροτίεί Ἠ]ος Ίαπι ἱταείατε 

εοπηπηυπία --- απαπαπαπα εχίτα οαΠδαπα ἰδία [οτίθ : πεΠαε 

επίπι Πποπποᾶο απίπιος 1ρ5ογίπῃ εχθτοβατηΣς,, αἨ Ιπ]Πο ποβῖς 

αᾱ ἀϊορπάππι εγαί ῥτοροξέαπα; 5εά οαι {αρ 1]ος Ἰαροτίρας 

εχεγορπᾶος Ῥπίεπιας. Πασπε 5Πεπίῖαπα ἴρ5α πημῖ Ίπιρετο, 

ΠΟΠ εχερεςίαίο ΡΓΦΕΟΠΕ, απί Ίρ5ο ἴε Ατεορασίεα, απὶ ργῶ 

Ῥπάοτε, εγθᾶο, 5αςίῖπες πιε Ίαπι {απίαπη θχίτα εἈΗςᾶπι Ρ]ᾶ- 

ΤεΤάΤ6. 

ΑΝΔΟΗ. Ρῖς πημῖ, 5910, ἵπ εος απῖ πεσεςεατία ΠΟΠ ἁἷ- 

οσπέ 1η Ατθορασο, 5εᾷ τείῖοεπε, πα]]απε α οοηΣΙΠο Ρῶπᾶ εχ- 

οοβἰ[αία εδ 

5ΟΙ,. Οπῖᾶ Ίος πιε ἱπέετγοσαςί{ ποπάππι επίπι αΡρΩΓεί. 



Λο δ 

: σ αν ν σι 
ΑΝΑΧ. "Οτιτὰ κάλλιστα καὶ ἐμοὶ ἀκοῦσαι ἥδιστα 

1 ΔΝ Ἁ πα .. ν ο - 
παρειςτα περὶ τῆς Ψυγῆς τὰ ἧττον ἀναγχαῖα λέγειν δια- 
δν : : σ τὸ 

νο, γυμνάσια καὶ διαπονήσεις τῶν σωμάτων. 
, ευ ο χ .. ο -. 

Σ0Λ. Μέμνημαι γὰρ, ὦ γενναῖε, τῶν ἀπ᾿ ἀρχῆς 
; 5 Ξ 

προρρήσεων χαὶ ἀποπλανᾶν οὐ βούλομαι τὸν λόγον, µίή 

σου ἐπιταράξη τὴν µνήµην ἐπιρρέων. Ἠλὴν ἀλλὰ 
Δ -ω η ω ὃ Α / « τπτ} λ η 3 λ 

χα ταῦτα ἐρῦ διὰ βραχέων, ὡς οἷόν τε" τὸ γὰρ ἀχριθὲς 
- ον σα 

τῆς περὶ αὐτῶν διασκέψεως ἕτέρου ἂν εἴη λόγου. 
95 Ῥδ 0 ίζ Εὶ η! ΔΝ / 3. ουν /{ Ξ 

.. Ῥυθμίζομεν οὖν τὰς γνώµας αὐτῶν νόµους τε 
ο. 3 / Α ρω 

τοὺς κοινοὺς ἐκδιδάσχοντες, οἳ δημοσία πᾶσι πρόχεινται 
Ἡ « 

ἄναγιγνώσχειν µεγάλοις γράμμασιν ἀναγεγραμμένοι, 
; λ - κά 

χελεύοντες ἅ τε γρὴ ποιεῖν καὶ ὧν ἀπέγεσθαι, καὶ ἀγα- 

θῶν ἀνδρῶν συνουσίαις, παρ᾽ ὧν λέγειν τὰ δέοντα ἐκ-- 
/ / μ .ω 

µανθάνουσι χαὶ πράττειν τὰ δίκαια καὶ ἐκ τοῦ ἴσου 
.- ὶ - ο 
ἀλλήλοις συμπολιτεύεσθαι καὶ μὴ ἐφίεσθαι τῶν αἰσχρῶν 

η Γ ωι. «Ζ .ω ” /{ Ελ νὰ .. ή ς 

καὶ ὀρέγεσθαι τῶν καλῶν, βίαιον δὲ μ.ηδὲν ποιεῖν. Οἱ 
λος ὼ, / ΔΝ κ. 

δὲ ἂνδρες οὗτοι σοφισταὶ χαὶ φιλόσοφοι πρὸς ἡμῶν ὀνο- 
. Δ / 

µάζονται. Καὶ μέντοι καὶ ἐς τὸ θέατρον συνάγοντες 
3 ἀ / Δ 

αὐτοὺς δημοσία παιδεύοµεν ὑπὸ χωµῳδίαις καὶ τραγῳ- 
/ ᾳ ω ο Δ / / 

δίαις ἀρετάς τε ἀνδρῶν παλαιῶν καὶ χαχίας θεωµ.νους, 
5 ο - 

ὥς τῶν μὲν ἀποτρέποιντο, ἐπ ἐκεῖνα δὲ σπεύδοιεν. 
. ΄ - 3 / Ν δν - 

Τοις δέ γε χωμῳδοῖς καὶ ἀποσχώπτειν καὶ λοιδορεῖσθαι 
ς : ος ο πμ 
ἐφίεμεν ἐς τοὺς πολίτας οὓς ἂν αἰσχρὰ καὶ ἀναξια τῆς 

Ξ .. / 
ἐπιτηδεύοντας αἴσθωνται, αὐτῶν τε ἐκείνων πόλεως 

χάριν, ἀμείνους γὰρ οὕτω γίγνονται ὀνειδιζόμενοι, καὶ 

τῶν πολλῶν, ὡς φεύγοιεν τὸν ἐπὶ τοῖς ὁμοίοις ἔλεγχον. 

93. ΑΝΑΧ. Εϊδον, ὦ Σόλων, οὓς φῆς τοὺς τραγῳ- 

δοὺς καὶ χωμῳδοὺς, εἴ γε ἐχεῖνοί εἰσιν, ὑποδήματα μὲν 

βαρέα καὶ ὑψηλὰ ὑποδεδεμένοι, χρυσαϊς δὲ ταινίαις τὴν 

ἐσθῆτα πεποιχιλμένοι, κράνη δὲ ἐπικείμενοι παγγέλοια 

«εχηνότα παμµέγεθες., αὐτοὶ δὲ ἔνδοθεν μεγάλα τε ἐχε- 

χράγεσαν χαὶ διέθαινον οὐκ οἱὸ ὅπως ἀσφαλῶς ἐν τοῖς 

ὑποδήμασι. Διονύσῳ δὲ οἴμαι τότε ᾗ πόλις ἑώρταζεν. 

Οἱ δὲ κωμῳδοὶ βραχύτεροι μὲν ἐκείνων καὶ πεζοὶ καὶ 

ἀνθρωπινώτεροι καὶ ἧττον ἐθόων, χράνη δὲ πολὺ γελοιό- 

τερα, καὶ τὸ θέατρον γοῦν ἅπαν ἐγέλα ἐπ αὐτοῖς" 

ἐχείνων δὲ τῶν ὑψηλῶν σχυθρωποὶ ἅπαντες ἤχουον, 

οἰκτείροντες, οἶμαι, αὐτοὺς πέδας τηλικαύτας ἔπισυρο- 

μένους. 

ΣΟΛ. Ὁὺκ ἐκείνους, ὠγαθὲ, ὤχτειρον, ἀλλὰ ποιη- 

τῆς ἴσως ἀργαίαν τινὰ συμφορὰν ἐπεδείχνυτο τοῖς θεα- 

ταῖς καὶ ῥήσεις οἰκτρὰς ἐτραγώδει πρὸς τὸ θέατρον, ὑφ᾽ 

ὧν ἐς δάκρυα χατεσπῶντο οἳ ἀκούοντες. Εἰκὺς δέ σε 

χαι αὐλοῦντας ἑορακέναι τινὰς τότε χαὶ ἄλλους συνά- 

δοντας ἐν κύκλῳ συνεστῶτας. 005) αὐτὰ, ὦ Ἀνάχαρσι, 

ἀγρεῖα ἄσματα καὶ αὐλήματα. Τούτοις ὃ᾽ οὖν ἅπασι 

καὶ τοῖς τοιούτοις παραθηγόµενοι τὰς ψυχὰς ἀμείνους 

ἡμῖν ἔγνονται. 
94. Τὰ δὲ δὴ σώματα, ὅπερ μάλιστα ἐπόθεις ἀχοῦ- 

σαι, ὧδε χαταγυμνάζοµεν" ἀποδύσαντες αὐτὰ. ὡς ἔφην, 

οὐχέτι ἁπαλὰ καὶ τέλεον ἀσυμπαγη ὄντα πρῶτον μὲν 

εθίζειν ἀξιοῦμεν πρὸς τὸν ἄέρα συνοιχειοῦντες αὐτὰ ταις 

δυσχεραίνειν μήτε 
ζ/ ς / 

ὥραις ἑκάσταις, ὡς µήτε θάλπος 
-α. λ 

7ρ0μεν ελαϊῳ χαι πρὸς κρύος ἀπαγορεύειν, ἔπειτα δὲ 

ΧΗΙΧ. ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ. 22 -- 24. 

| ΑΝΑΟΗ. Ουἵα ργα{εγηη]εεῖς απ’ ρυ]οΠαγεῖπια ςυΠέ οἱ πλ 
αᾱ αθἰεπάππα Ππευπάϊκεῖηα, Ἡς πα παπα ας αἆ απἴη)αη 
ρεσ[αηῖ, τηῖηας ποσεσδατία ἀῑσενο οορίίας, συπηπασία οἱ Ἰο- 
Βογίοδᾶς οχετοα[Ίοπες 6ΟΓΡΟΓΙΠΗ. 

50Η. Νεπηρε πΠΘΠΙΟΓ 5απι, γῖγ ορβπηε, θογαϱι απ Ἱῃ 
ΡηπεΙρίο ἀῑεία 5υπ{, που γο]ο Ίπᾶς Ξ6ΓΠΙΟΠΟΠΗ αράποθγο, ῃο 
εορῖοςε η]πηῖς αβ]ήσης πιοπιοτῖατη {παπα {ατβεί. γετυπηία- 
ΏηΕΗ Ιδία άποΠαθ ἀἴσαπα Ῥγενίίες, αποαᾶ οἶας Πεν ροΐεςί: 
ἀοζηγαία ΕΠΙΠΙ θ4ΓΙΙΠΗ ΤΘΓΙΠΗ οοηΣἰἀθγα[1ο αἰίθυῖης ἀϊερυ[αίο- 
ης Γαογί. 

2». Μεπίες Ιβῖται Ἡλογαπη αἆ οοποϊηηϊ(αίεπα παπά απι ΓΟΥ- 

πΠάΙΠΙ6, ΡαΓΙΙΠΙ 6ΟΠΊΠΊΗΠΟΣ Ίεσος ἀπ ἴ]ος. οἴοσσππας, απσρ 

Ῥυβ]ίσε οπιηίρη5 Ῥγοροί{α” 5αηί αά Ἰοσοπά [η πιασηῖς Π[οεῖς 

ἀεξοηῖρία, έαπα απ [αοἴεπᾶα 5ἶηί ᾖαροηίας,, ἔππι απ]θης αὖς- 

Ππεπάυπα; Ραγ{ήπ γΙτογαηα Ὀοπογαπα οοπξιείαΚἶπα, α απ εις 

αἳ ἀῑσετε απα! ορια» εδί ἀῑδεαηί, οἱ ασ αξία 5υπί {ασετε, οἳ 

εκ ὤφπο 6αρεςςετε τεπι ρβ]ίσαπα , πεσιθ εοπουρίςεετε Τητ- 

ρίᾶ, εἰ Ἱοπεδία αρρείοτε, η] απΐεπα απϊεαπαπα Ῥος τίηι 

8βεγα. ΠΠ! Ροττο γἱπῖ ορΗςίω αριᾶ πος αἱ ρηήοδορ]ί αρ- 

Ρεβαπίατ. Ὑεγαπη εἰῖαπα ἵη Γποαίταπα ουπάπείος ραβ]ῖος ετι- 

ἀϊπιιας ἴη οοπιωάΠς εί ἱταρωά[ς, υἰτίπίος ἀππι ερθείαη! γε- 

ἵθγαπα γίτογατη οἱ γ]ία : αἲ Πὶς αἱ ανεγίαπίατ, αἲ ἴ]α γονο 

οοπίεπάαπί. 6οπιῳάϊς γετο οἴῖαπι τιάϊοπ]α Ίασρτο Τπ οἴνες 

εἰ πια]ε Π]ίς ἀἰσθτο ρεγπη πας, απος απἰάεπα Γατρία οί 

Ἰπάίξπα ας οἴνιίαίε απεηίες 5οηςοπῖη{, Ἰάᾳπε σπαπ 1Πογάπα 

1ρδοΓΙΙΠῃ 68 1δα (ππε]ίογες είπα 5ἷο ΠΠί εκ τεργε]εηςίοπθ), 

{πα πα ]Ηαἁηῖς, αἱ θασίαηί η επ Ιρας αγ]. 

38. ΑΝΑΟΗ. ΥΙ41, 8ο1οΠ, 411ο5 ἀῑσ]5 ἱτασαρᾶος εἰ οοππώάος, 

5ἱ αυἱάθηα 1 ευηέ: σαἶεθος Παβεη{ στανες οἱ αἰϊος, τοδίεια 

ἰαπῖῖς ἀῑ5Ηπείαπι ααγεῖς, σαΐθας Ἱπηροδίίας σεσίαπἰ οπηπΊπο 

τιάϊσμ]ας., Ιππππαπε παπίαπι Ἠίαμ{ες  1ρ5ί Υεγο ἰηίΠ5 ΠπάσΠος 

οἴεραπί οἸαμχογος, θἱ πεςοῖο 4ποπποᾶο Πεπη{ει 15 ἵῃ οα]εεῖς Τη- 

εράοραπ{. Ῥαοζ]ᾖο απίοιι αγβ]ίτος Γετῖας ἔαπα ασεῦαί οἴγίίας. 

Οοπιαᾶϊ γεγο Ὀγονίογες ΠΠ! αὐἰάεπι ἰ5ίῖ5, εἰ ρεἀεξίτες, εί 

Ἰημλαβίογςς,, θἱ πῖπιας οαπαβαπ{; σα]εα; απίεπα 6ογΗ η πηυ]έο 

πιασίς γάϊοσ]ῶΣ ας Πιοαίταπα ΠΠΙΥΕΙΣΙΙΠΙ 1]]ο5 πἱάεραί : εχοε]- 

805 Υογο Π]ος {εῖςίες απἀϊοβαπί ππ]γεςί, π]ςεγα(ἵ Η1ο5, Ραίο, 

συῖ σοπηρεάες ἰαπίας {ταμετδηί. 

5ΟΙ.. Νο Ί]ος πιὶςοιαθαπίας, Ῥοπε τίτ, 5εᾷ Ῥοεία Γοτίο 

απί(παπη, Ροσεαίοτίθις εαἰαπιϊίαίεπη οδίεπάεραί, εἰ γεια 

πηϊκογαὈί]α (χασῖσο εαπία ἴπ {μεαίτυπα Ρτο[ετεραί, α απῄρης 

αἆ Ἰασρίπιας απὶ απἀἰοραμέ ροναμεραπίων.  Υεηίπ]ε εξί 

απίθι ἴ6 οἰῖαια Εβίϊς εαπθηίες σποξάαπι ἔππι γ{άϊςεε, εξ 

Ἁ]ῖος οοποϊπεπίας, οομΣίςιεπίες Ίη οἴγου]ο. Χεσπε Ιδία, Απᾶ- 

οματεῖ, πια, δυπί εαπίῖσα αἱ πποδι]ῖ Πρίαγιηι. Η!5 ε;σο 

οπωπίδας, εἴ απ Πής φηί οἰπη]ία, ἀππι ππεηίες ΙΠΟΓΗΠΗ 

αοπαπίας, Πηθ]ίογες πορῖς ΠΙΠΙ. 

94, Οοτροτα Ὑετο. ἀποῦ αμάϊτε οπρίενας ππαχ πο, ἷς 

οχοιζσης. Ἐχαία Ίμα, ἄππι, αἱ ἀῑχί, ποῦ απιρ]ας ΤεΠεΓά 

οἱ πἰπίπια εοπηρασία 5υπί, ΡΙπιο αξδιε[ασογε ΥουΗς 8εῖ 

ας «ἰησι]ῖς {επιρεξία δις Γαη]]ασία απαδὶ τοᾶάστε, αἱ πεφαε 

εοδίυπι ὅπσιο [σναπί, πεφαο βἠροτί ποπ. Ροσδίηί Ρᾶγος εὔλε; 

| ᾱσ]ηᾶο οἱεο πησίπιας οἱ αμ]ρίπιας, τί οοΠίεΠΙΙΟΠΕΙΗ βυς- 

11: ο0ὔ-θος) ς 



{1 ους» 907) ΧΙΙ 
.. ον οή 

χαταμαλάττομµεν, ὥς εὐτονώτ 

εἶ τὰ μὲν σκύτη νομίζομεν νι 

δυσραγέστερα καὶ πολλῷ διαρκέστερα γίγνεσθαι νεκρά 
ψ 

γε ἤδη ὄντα, τὸ ὃ ἔ 

ν Δ α γίγνοιτο: ἄτοπον γὰρ, 
οκ Ἡ { 

τῷ ἐλαίῳ µαλαττόμενα 

ϱ . νο 
τι ζωῆς µετέχον σῶμα μὴ ἂν ἅμει- 

Ξ τν. 5 τῆς 

Τοὐντεῦθεν 
τν 

ἐπινοήσαντες καὶ διὸ ασκάλους 
. Ἔ 

τὸν μέν τινα πυκτεύειν, τὸν δὲ 

γον ἡγοίμεθα ὑπὸ τοῦ ἐλαίου διατεθ! ,σεσθαι. 

τὰ γυμνάσια 

ἐπιστήσαντες 
ον μη Ξ , ; ἅ 

παγκρατιάζειν διδάσχοµεν, ὡς τούς τε πόνους καρτε βεῖν ς 
ὁμόσε χωρεῖν ταῖς πληγαὶϊς μ.ηδὲ ἀποτρέ- 

λα 
Τοῦτο δὲ ἡμῖν δύο τὰ 

ξ χάστων 

σος : 
Εὐίδοντο χαι 

ποιντο δέει τῶν τραυμάτων. 
ας τάζε Ἐ ο ας μβες διά 

ὠφελιμώτατα εξε ἄζεται ἐν αὐτοῖς θυμοειδεῖς τε πα-- 

ρασχευάζον ἐς λών κινδύνους καὶ τῶν σωμάτων 
ι ο. Ν στὰ 

χαὶ ἐρρῶσθαι καὶ καρτεροὺς εἶναι. 

αὐτῶν χάτω συννενευχότες παλ αίουσις καταπίπτειν τε 
Ε -εὼ / - 
ἀσταλῶς μανθάνουσι χαὶ ἀνίστασθαι ε εὐμαρῶς καὶ ὧθι- 

. Ν .. , 
σμοὺς καὶ περιπλοχὰς καὶ ιεμῶς χαὶ ἄγχεσθαι δύ-- 

3 ο! / 3 ἐς ὕψος ἀναθαστάσαι τὸν ἀντίπαλον, οὐκ 
σ . 3 τ 3 .- 2 ΝΔ Δ Δ ο 
ἀγρεια οὐδὲ οὗτοι ἐκμελετῶντες, ἀλλὰ ἓν μὲν τὸ πρῶτον 

ιστον ἄναμφιθόλως χτώµενοι" δυσπαθέστ τερα 

ὰρ καὶ καρτερώτερα τὰ σώματα γί Ύνεται αὐτοῖς δια- 

/ 
προσξ-. 

σ 
πονούμενα. "Έτερον δὲ οὐδὲ αὐτὸ μικρόν: ἔμπειρο εγὰρ 

ς 
δὴ ἐκ τούτου καθίσταντα:, εἴ ποτε ἀφίκοιντο ε εἰ 5 Χβείαν 
ος , ’ « 

τῶν µαθηµάτων τούτων ἐν ὅπλοις: ὃηλον γὰρ ὅ τι καὶ 
«ΜΗ τν ο τη 

πολεμίῳ ἀνδρὶ ὅ τοιοῦτος συμπλακεὶς καταρρίψε ει τε 

θἂττον ο ο ολίσας καὶ χαταπεσὼν εἴσεται ὣς ῥᾷστα 
εξανίστασθαι. Ἠάντα γὰρ ταῦτα, ῶ Ἀνάχαρσι, ἐπ' 

ιού τὸν αγδνα ποριζόμεθα τὸν ἐν τοῖς ὅπλοις καὶ 

ἡγού ύμεθα πολὺ ἆ ἀμείνοσι χρήσασθαι τοῖς οὕτως ἄσχη-- 

θεῖσιν, ὲ ἐπεῖδὰν πρότ ερον αὐτῶν γυμνὰ τὰ σώματα χα- 
- 

καὶ διαπονήσαντες ἔρρωμενέ ἕστερα καὶ 
ἀλκιμώτερα ἐξεργασώμεθα καὶ χοῦφα καὶ εὔτονα καὶ 
τὰ αὐτὰ βαρέα τοῖς ἀνταγωνισταῖς. 

956. Ἐννοεις γὰρ, οἶμαι, 

εἰχὸς σὺν ὅπλοις 

ταμαλάξαντες 

τὸ μετὰ τοῦτον οἵους 

ἔσεσθαι τοὺς καὶ γυμνοὺς ἂν φόδον 

τοῖς δυσµενέσιν ἐμποιήσαντας, οὐ πολυσαρχίαν ἀργὸν 

καὶ ευκὴν Ἆ ἀσαρχίαν | μετὰ Ὀχρότητος ἐπιδειχνυμᾶ- 

γους οἷα Τυναικῶν σώματα ὑπὸ σχιᾶ μεμαρασμένα, 

τρέµοντα Ἱδρῶτ τε πολλῷ εὐθὺς ὁ ῥεόμενα καὶ ἀσθμαί- 

γοντα ὑπὸ τῷ χράνει, καὶ µάλιστα ἣν καὶ ὅ ἥλιος 

ὥσπερ νῦν τὸ µε σημθρινὸν ἐπιφλέγῃ. Οἷς τί ἄν τις 

χρήσαιτο͵ διψῶσι καὶ τὸν χονιορτὸν οὐκ ἀνεχομένοις 

καὶ εἰ αἷμα ἴδοιεν, εὐθὺς ταραττοµένοις χαὶ προαπο- 

Ἐ οίυσι πρὶν ἐντὸς βέλους ο έσθαι καὶ εἲς χεῖρας 

Έλθειν τοῖς πολεµίοις» : Οὗτοι δὲ ἡμὲν ὑπέρυθροι ἑ ἐς τὸ 

με λάντερον ὑπὸ τοῦ ἡλίου κεχ βωσμένοι χαὶ ἀρρενωποὶ, 
τὸ τὸ ἔμψυχον χαὶ θερμὸν καὶ ἀνδρῶδες ἐπιφαίνον-- 
ο. τοσαύτης εὐεξίας ἀπολαύοντες, οὔτε ῥικνοὶ καὶ 
ατεσχληχότες οὔτε περιπληθεῖς ἐ ἐς βάρος, ἀλλὰ ἐς τὸ 

αἵμμετρον περιγεγραμµένοι, τὸ μὲν ἀχρεῖον τῶν π.ρ- 
χῶν καὶ περιττὸν τοῖς ἱδρῶσιν ἐξαναλωχότες, ὃ δὲ ἰσχὺν 
Ἀπὶ τόνον παρε χεν, ἀμιγὲς τοῦ φαύλου περιλελειμμέ- 

γον ἐρρωμένως φυλάττοντες: ὅπερ γὰρ δὴ οἳ λικμῶντες 
τὸν πυρὸν, τοῦτο ἡμῖν χαὶ τὰ γυμνάσια ἐργάζεται ἐν 
τοῖς σώμασι τὴν μὲν ἄχνην χαὶ τοὺς ἀθέρας ἄποφυ- 

Χ. ΑΝΑΟΗΛΗΡΘΙ5. 56. 2239 

πογᾶ ΠΙΔΙΟΥΕΠΙ Ῥροδδῖπί. Αὐδιτάπα οπἵπι Πο, οἱ οοτίο 

απἰάσηα Ραίεπιη5 αἩ οἶθο ππο]ία ταπηρί ἀῑ[ίοβίας εἰ απίτας 

ἀπτατα, πσο {απΠεΠ πιοτίπα [απι θἰπές οορι5 απίοπι γ Τί 

αζ ας ΡαΓΙΙζθρ5 πιο]ῖας αὖ οἶοο Ποτῖ ΠΟΠ Ρμίθηιας. Ἠίπο 

ἀϊνοιςίς εχοτεσπᾶῖ ταϊοπίρας οχεοσί(α[ἶς, οἱ πιααϊκίτῖς 

απ[αςοπ]αδαπο οοης(α11ς, αἰἴαπα ρισῆαία, ραπογα[ῖο Πάπα 

εατίανα ἀοοθιπς, αἱ Ἰαῦοτος {ο]ειανο ἀῑκεαηί οἱ ουνίαπι ἴτο 

Ρρ]ασίς, τος γα]ΠθγΙη ππθία αγοτίαπίαγ. Π]αά νογο ἅπας ποβῖς 

105 υ{Πςδίηιας ἵπ Η]15 ο[[οῖς, ἆπι απἴπιοςος τοςΙ{ Π]ος αά 

Ροηου]α εἰ απϊ εοτρονίθας πο ρατσαηί, οἳ Ἱπςαρετ πί Το- 

Ῥηςί{ Παπ! ας Ἰαβογαπα ρα[ϊεηίος.  Οποίαποί νετο Πάπα 

460Γ5ΗΠ1 τογβοπίο5 Πασίαπίας, σα εγε ἀἰδομηί 5ἶπα ρειῖομ]ο, 

εἰ [ασε 5Πήσεγο, οἱ Ιπιρι]δίοπος, οἱ εοπηρ]εχΗς. οἱ Ιπῃοχίο- 

πες, οἱ αἱ απαὶ 56 ραῖ[ῖ 4πθαπέ, εί Τη αἰίήπῃ {ο]]ογο αἆγεγςα- 

τίαΠα, ΠΟΠ πα []]α οχογοσπίος 15Η 4ποἄπθ,, 5οᾷ πΠΙΠη απάθηα 

ΡΠΙΠΊΗΠΙ θἱ πΙαΧΙΠΙΙΠΗ 5ἶπε οοηἰτογοικία ε1ρί ραγαπίας : πηίπι5 

οπῖπι οὐηοσία πια]ῖς οἱ Ῥα[ἴεηίίοτα οουροτα ΠΠϊς, ἅππα ἴία 

Ίαροτο καβίσιπίητ, Παπ. ΑΠἴογΙΠΙ Υετο που 1ρ5ΗΠΙ ΡᾶΥΥΗΗ 

εδί :η5ι οηίπῃ πάς οἀοσρπίηγ, 5ἱ απαπάο ορια» οἷέ ἰδία ἀῑςεῖ- 

ῬΡ]ῖπα ἵη απηῖς. Ἠαπϊ[εσίαπῃ οδί ομῖπα, Γαίαταπι αἱ οε]οιῖας 

Ἠοδίαπι εἰῖαπα {α]ῑς τῖτ οοπιρ]εχα5 5αρρ]απίαίππα ἀε]ίοῖαί, οἳ 

Ίρ5ο 5ἵ οοεϊἀεέ, 5γ5ετς Γαςἴ]πιο Ρορδῖῖι. ἨΝΘΠΙΡΕ6, Απᾶ- 

ομαιςῖ, αἲ ιά ἵπ ατπαῖς ορτίαπιοπ 5αρρεάϊίατο 5ίπάεπηας 

Ἠσρο οπηπία, Ῥίαππάσαπα πηπ]ίο πιοΠοτίρας πος πδιτος Ἰής 

απἲ Ἱία αχοτεῖ(α οἷπί, σπππα Ῥγία5 ππάα ΠΠογαπῃ 6ΟΓροτα 

5η]σεπάο Ἰαβοπίβις γα]οηίῖοτα ε{ τουηςίῖοτα τεάαΙάρηίπηας, 

οί Ἱενία, εἰ οοπίεποπί αρία, εἰ οἳ 14 ἵρειπα στατῖα αἆτει- 

ςατῖῖς. 

2ο. Υἱὰε απίπα, Ραίο, απ]ᾶ 5εππαίασ, απα]ες [αίατος 6558 

τηπαίο5. ΡτοβαΡ!]θ 5ἳ{ ααϊ παᾶῖ εἴῖαπα πιοίαπα Ποδβῦας Ἱπ]]- 

ἅαπί; ααἰ πο Ρίρταπα σατπὶς αἱβαπησπθ πιοῖθτη, πθαπε Ρρα]- 

Ἰάαπα πααεῖεπα γα) 56 [δταηί, (πα]ία δαΠ{ πχ]ἴθγΙΠα 6ΟΓΡΟΤΑ 

ἵπ απαρτα ππατοβδοεηί]α, ἰτεπιεπίία, 5αάογο 5ία{ἴπα πη]ίο 

Πποπίῖα, 6ἱ δρίίαπα ἀῑΠιου]ίας 5αΏ σα]οα (ταπεπίῖα, ΡγῶςοΓ- 

Ππια 5ἱ οίῖαπα 5ο], αἱ παπα, οἴνοα πιογϊάίθηι εοδέαπα Ἰπίρηααί : 

ααἴρις απἷά [αοῖαί αααῖς, 5ἰοπίῖθας, ΡΙΊγθγεπι πο ΓΘΓΕΠ- 

Βρας, απἱ αἆ 5οἶαπι εαησαἰηῖς οοπβρεσίαπη {πγρεπέας εἰαϊπι, 

ΡτορηοΓαπίπτα ο απίε(παπα Ππίτα {εἰ Ιαείαπ εἰ αἆ πΙαηΒ 

Ἠοδίίρυς τειοππ{δ. Αἴ Πί ποβῖς ταρἰοαπάπ]ϊ, Γπ5ουπι α 5ο] 

εο]ογεπα απῖ ἱταχετιπί, αἱ γΙπ αδρεοία Ίάγεπες, παπ]έαπι 

απ]πϊ οἱ σα]οτῖς οἱ γ]γία(ῖς οδ[επάθηίας, Ὠοπί αἀθο Παβίίας 

Γαοία σααάθηίε5, πθΠιθ τησοςί αἴιο ατ]ά1, ποσα 5πα 5ἳρί 

η]ΟΙ6 πταγος., 566 αἆ ᾖηδίαπι απαδῖ Ῥτορογ[Ποπεπα οἰγοιπιςοτί- 

ρίῖς απὶ 5ἱ απἷά Ἱπαβ]ε ογαί οατηῖαπι οἱ 5αρετῆππι, 5π40- 

τῖρας αὈδιπιδοτϊηίς αιποᾷ ααΐεπα τῖπῃ ασ γίροτειη ρα δίαραί, 

5ἵπεεγπῃ οπιηῖς ΕΙ το]σίαπι να]ῖάο 5ειγεηί. Ναπι αυὐοᾶ 

τοπίΠαπίες {τ]ίΐσο, ἴος ποβῖ5 εχετοΙ(αῖοπες ργῶσίαπί Ἡ ϱΟΥ- 
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σῶντα, καθαρὸν δὲ τὸν χαρπὸν διευκρινοῦντα χρὶ 

προσσωρεύοντα. 

96. Ἰκαὶ διὰ τοῦτο ὑγιαίνειν τε ἄνά Ίκη καὶ ἐπὶ µή- 

κιστον διαρχεῖν ἐν τοῖς χαμάτοις” ὀψέτε ἂν ἰδίειν ὅ τοι- 

οὔτος ἄρξαιτο καὶ ὀλιγάχις ἂν ἀσθενῶν φανε είη" ὥσπερ: εἴ 

πῦρ τις φέρων ἅμα ἐμθάλοι ἐ ἐς πυρὸν αὐτὸν καὶ - τά 

καλάμην αὐτοῦ χαὶ ἐς τὴν ἄχνην --- αὖθις γὰρ ἐ 

τὸν λικμῶντα ἐπάνειμι --- θᾶττον ἂν, οἵμαι, παρὰ 

πολὺ ἦ καλάµη άναφλε Ἠΐην ὁ δὲ πυρὸς κατ᾽ ὀλίγον οὔτε 

φλογὸς μεγάλης ἄνισταμέ γης οὔτε ὑπὸ ας τῃ ὁρμῆ, 

ἀλλὰ. κατὰ μικρὸν ὑποτυφόμενος Κρόνῳ ὕστερον χαὶ 

αὐτὸς ἂν κατακαυθείη. Οὐ τοίνυν οὐδὲ νόσος οὐδὲ 

χάµατος ἑ ἐς τοιοῦτο σῶμα ἐμπεσόντα ῥᾳδίως ἐλέγξειον 

ἂν οὐδ ἐπικρατήσειεν ας τὰ ἔνδοθεν γὰρ εὖ 

παρεσκεύασται αὐτῷ καὶ τὰ ἔξω ᾿μάλα χαρτερῶς πέ- 

φραχται πρὸς αὐτὰ, ὡς μὴ παριέναι ἐ ἐς τὸ εἴσω μηδὲ 

παραδέχεσθαι μήτε ἥλιον αὐτὸν μήτε ρύος ἐπὶ λύμῃ 

τοῦ σώματος. Πρός τε τὸ ἐνδιδοῦν ἐν τοῖς πόνοις πολὺ 

τὸ θερμὸν τὸ ἔνδοθεν ἐπιρρέον, ἅτε ἐκ πολλοῦ προπα- 

ρεσκευασµένον καὶ ἐς τὴν ἀναγκαίαν χρείαν ἀποχεί- 

µενον, ἀναπληροϊ εὐθὺς ἐπάρδον τῇ ἀκμῃ καὶ ἀχαμάτους 

ἐπὶ πλεῖστον παρέχεται" τὸ γὰρ προπονῆσαι πολλὰ καὶ 

προκαμεῖν οὐκ ἀνάλωσιν τῆς ἰσχύος, ἀλλ᾽ ἐπίδοσιν 

ἐργάζεται καὶ ἀναρριπιζομένη πλείων Ἵεγνε ται. 

97. Καὶ μὴν καὶ δρομικοὺς εἶναι ἀσκοῦμεν αὐτοὺς 

ἐς μηκός τε διαρχεῖν ἐθίζοντες καὶ ἐς τὸ ἐν βραχεῖ 

ὠχκύτατον ἐπικουφίζοντες: καὶ ὅ δρόμος οὐ πρὸς τὸ 

στερβὸν χαὶ ἀντίτυπον, ἀλλὰ ἐν ψάμμῳ ῥαθείᾳ, ἔνθα 

οὔτε βεθαίως ἀπερεῖσαι τὴν βάσιν οὔτε ἐπιστηρίξαι 

ῥάδιον ὑποσυρομένου πρὸς τὸ ὑπεῖχον τοῦ ποδός. Ἀλλὰ 

χαὶ ὑπεράλλεσθαι τάφρον, εἰ δέοι, ἢ εἴ τι ἄλλο ἐμπό- 

διον, χαὶ πρὸς τοῦτο ἀσκοῦνται ἡμῖν, ἔτι καὶ µολυθδί- 

δας χειροπληθεῖς ἐν ταῖν χεροῖν ἔχοντες. Εῖτα περὶ 

ἄκοντίου βολῆς ἐς μῆκος ἁμιλλῶνται. Εϊδες δὲ καὶ 
ἄλλο τι ἐν τῷ Ἰυμνασίῳ χαλκοῦν περιφερὲς ἀσπίδι 

μικρᾶ ξοικὸς ὄχανον οὐχ. ἐχούσῃ οὐδὲ τελαμῶνας, χαὶ 

ἐπειράθης Ύε αὐτοῦ κειµένου ἐν τῷ μέσῳ χαὶ ἐδόχει 

σοι βαρὺ καὶ ο εληπτονὃ ὑπὸ λειότητος ἐχεῖνο τοίνυν 

ἄνω τε ἀναρριπτοῦσιν εἰς τὸν ἀέρα καὶ ἐς τὸ πόρρω 

φιλοτιμούμενοι ὅστις ἐπὶ μήκιστον. ἐξέλθοι καὶ τοὺς 

ἄλλους ὑπερβάλοιτο; χαὶ ὃ πόνος οὗτος ὤμους τε αὖ- 

τῶν ο αα χαὶ τόνον τοῖς ἄκροις ἐντίθησιν. 

ο πηλὸς δὲ καὶ ἡ Χόνις» ἅπερ σοι ελοιότερα 

εξ σας ἔδοξεν, ἄκουσον, ὠ Ὀκυμᾶσιε . ὅτου ἕνεκα 

ὑποδέθληται. Προτο μὲν, ὡς μὴ ἐπὶ τὸ κραταιὸν 
πτῶσις αὐτοῖς Ὑέγνοιτο, αλλ᾽ ἐπὶ τὸ μαλακὺν ἀσφαλῶς 

πίπτοιεν: ἔπειτα χαὶ τὸν ὄλισθον ἀνάγκη πλείω γίγνε- 

σθαι »ἱδρούντωνέ ἐντῷπηλῷ, ὁσὺ ταῖς ἐγχέλεσυν εἴκαζες, 

οὐκ ἆ ἀχρεῖον οὐδὲ Ἱελαῖον ὃ ὃν, ἀλλὰ καὶ τοῦτο ἐς ἰσχὺν καὶ 
τόνον οὐκ ὀλίγα συντελεῖ, ὁπόταν οὕτως ἐχόντων ἀλλή- 
λων ἀναγκάζωνται ἐ ἐγκρατῶς ἄντιλαμ. θάνεσθαι καὶ συνέ- 

χειν διολισθάνοντας" αἴρεσθαί τε ἐν πηλῷἡ ἱδρωχότα μετ᾽ 

ἐλαίου, ἐχπεσεῖν καὶ η τῶν χειρῶν σπουδᾶ- 

ζοντα μὴ μικρὸν εἶναι γόµιζε. ἸΚαὶ ταῦτα πάντα, 

ΧΙΙΧ. ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ. 20 ---28. (1 ο0β-ο10) 

Ῥοΐρ5; ΡΙάΠΊάΠΙ ππηρε αἴαιιε ρα]εᾶς Παία αὐϊσιπΕ, (πο α ην 

απίσηϊ ΡΙΤΕΠΙ δεραΓαηί οἱ οοᾶεθιγαηί. 

90. Ηίπο να]εγε Π]ο5 πεζςδ»θ ο5{, δἱ αιιαπα Ἰοπρίςεῖπιο ἆι- 

γαγο 1 Ἰαρουίρις :56γού ο 5π4αγο {αἱἱ5 Ἱποῖρῖαί, ας ταΓο Ἱῃ- 

Ἀνης5 6556 ἀοργεμεπάαίαγ : πια πιοᾶ η. δἳ φπἲς ἵπποιη 

5ἰπλ] Ππ][οῖαί 1η ἐπ σαπα αἰσιο οἶας 5ἱρι]απῃ, αἴαπε 1 ρα]θας. 

(αοἆθο εΠΙπ] αἲ γοπ]απίεΠι), ππη]ίο, ατθΙ(τος, οε]εῖς οἰ]- 

ρα]α οοηῄαπτεί, Ιοπα Ὑοτο ραπ]]αίπα, πεσπθ ΠαΠΙΤΙΒ 

5η’ροπ{ο πηᾶρπα, πθ(ε Πο Ιππρεία, 5ο ραυ]]α πι [απηήσαπε, 

ασ απλάἶα. ρορί οἱ ἵρβαπα οοπηῬητα(ας, Νοπ. ἰρίίαν πθαιθ 

ηΟΤΡΙ5, πθ(πο Ί40οΥ Τπ {αἱο οοΓρΗς Ιποίᾶεης [αο[]ο ἴ]]αά τε- 

ἀαιριαί, απ{ 5αρογεί {οπιθγε : πᾶπη Ἱπίσγίογα 1ρδῖ Ώεπε ραταία 

φυηέ, οἱ οχίθγῖοτα γα]άο εομίγα οα πηηπ]ία, αἱ πο αἀπηε{αί 

Ιπίτο ποσο τοορίαί γε 5ο1επι ἱρειπα γε] [ῆρις πα ρεγπῖ- 

οἶσπι οοπροπίς.. ἱ απ]ά γοτο οἵαπα οθὀ1{ Ιαμογῖθας, οορίο- 

5ΗΠ ιά οαάπα Ἱπίας α[Πποῃς, απαιαπι ο πα ραγα[αΠι 

εί αἆ ποσθςδαΓίο5 αδι5 τοροδίίαπα, δΗΡΡΙΕί 5ἰαΐϊπι, οἱ νῖσο- 

γ6ια τρύγθαί, οἱ Ιαθογί ἵπ Ἰοησἱςδίπαπα {θηρας Ἱηγίοίος ργ- 

είαΐ. Μι οπῖπα ρτῶοθάεπίες Ίαβογες αἱ ογεῦ/α [αἱραί[ο,, 

ΠΟΠ ΟΟΠΦΙΗΠΠΙΟΠΘΙΙ γἱγίαπα, 564 Ἱπογοιπεηία οΠιοῖ{, απἴθης 

1] απαξί νοη]αία. π]αίογος ΠΠί. 

27. Νογπι θιΙαΙη α{ ουΤς5ιΙ γα]οσΠί 605 οχοΓΟΘΠΛΙΙ5, 411Πη 

αβδιιο[ασ[οηίος Π]ος αἱ [η Ἰοηρίάἴποπα 5αΠ]οίαη{, {Πα σ6]6ύ- 

τΙπΙΟΠΗ ΠΠ νου! Ἰογ]ίαίοπη 5 οοποΙ]αηίος: οἱ οα’515 Ἰη5{ἡ]- 

{ωχ ΠΟΠ π. 5οΠάο οἱ τοςϊίοηίο 5ο1ο, 5ε4 ἵῃ αΓοπα ῥτοβαπόα, 

αῬί ποιιθ ΒΓΙΠΙΠΗ ΡΟΠοτο γεδισίαπ ηθηιο ΙπΠΙΗ [ασε οί, 

κιρίτασίο α οοᾶεπίθ πιαίογία ροάθ.. ὙογΙπα ο[αηα δα[έ Γ05- 

Φ4Πη {πα]ίσσγο, 5ἱ ορι5 δἰί, απ δἱ απῖά οὐκίοί αΠπά, αἆ Ίου 

4ποφιθ ποβῖς οχοτοσπίαγ, θἰαπι ΡΙΗπΊΡΘα ροπάθΓᾶ πΙαηπα 

ἱπιρ]οηίία, Τη ππαπίρις, ἰοπεπίαος. ΤΠ 4ς ρυο]σίοπαϊς ἵπι 

Ίοησιπή Ιαοπ]ίς εογίαη{.  ΥΠαϊδίί γοτο είἶαπα αλά απ]ά, ἵπ 

σγπηηαφίο «'ΠοΙΠΙ, τοππά πα, ΡαΓΥΟ 61ΥΡοο 8ἰπι]ε αηδᾶπι 

πΟς. αΏεπί πθαιθ Ίοτα; ας {οηίαδί Πας ΎπαΠη ]ασεγοί ἵπ 

πιθβίο, γἰάσραίμταο ΗΡΙ ϱτανο, οἱ ἀ[Πείο οῦ Ιωγίαίοπα 

οοπρτοµθης : ἵ]ά Ιδίίατ οἱ 5Η Γ51Π1 |αοίαηί ἵπ ασγεπι, δἱ 

ἵπ Ἰοηβίπα πα, οργίαηχῖπθ αποάαπη, ααἲς Ἰοηβίβδίπ]ο ρΥο/εείο 

5αροτοί το]φαος. Ας Ι4ΡοΥ ἴδία ἔππι ΠΙΕΓΟΣ ΠΗοΓΗΠ1 Το: 

Ῥογαί, ἔππα οοπ{οπᾶσηα1 Γαου]ίαίοπι εοποῖΙαί αγίαβ. 

98. Ἰπίππη Υοτο οἱ ρυ]γίς, απ αἰἰπαηίπη ΠΡΙ γἰά]ευ]α 

αἳ Ιπῖμο γἰάοραπίας, αιᾶϊ, ο Ποβίος, οπ]α5 το οππδα 508- 

Ἰθοία κἰπί. Ῥείπιο απἰάθηι πο ἵα 4πγπα ἱπιρίησαηί, 566 Τη 

πιο]]α εαάαηΏί 5ἶπθ ρου(ομ]ο; ἀίπάς πηᾶρίς οηιηία αὐτίσα ΠαΠί΄ 

πθορςςο οδί, 4 πΠὰ ππαάεςοιηί 1η Ἰαίο, αποα {α αηρ]]]ή5 6οπη» 

Ραναῦαδ; ἶάᾳιο ποιο Ιπη{1]ε ο5ί πες Ιου] πη1» 5ος ἱρδιπι 

αποππο αἆ τοι 6ἱ οοΠ{ΘΠΠΟΠΕΠΙ ΠΟΠ ΡάΤΗΠΙ 6οΠ/οΓ{, άπΠ). 

Ίία 5ο Ἰαροπίος οοσαπίς ΓογΗ (ου αἱίορί αἰίογος Ρ'ομεπάςίε, 

οἱ οοπ/ποτο οἸαθοηίος : {ο]]θυθ 54Π6 61 απὶ ῥγ{6υ οἶθιπα 

Ἱη Ἰπίο ρειπιαᾶέ, οἰαΡί οἱ ο[]ογα πιαπῖ ας δΜαάεπίθηα, ΠΟΙΙ 

Ῥαγγαπι απἰάάαπι Ῥαίατα. ΑίΠπο ως οπιηία, Ἡ! ἀἱσρμαϊα 
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ς τρωθέντα ῥαδίως 
; ο λέκν ὐ ας 

Ἡ καὶ πολέμιον συναρπάσαντα ἤκειν µετέωρον χοµί-- 
- ο. Β ι ε -- π 
Καὶ διὰ τοῦτο ἐς ὑπερθολὴν ἀσκοῦμεν τὰ 

΄ Γιά ράµενον ὑπ. 
α 

ζοντα. 
ῶ ο κε μι 18. ..-- 

γαλεπώτερα προτιθέντες, ὡς τὰ μικρότερα μακρῷ εὖ 
ο ο / 

κολώτερον φέροιεν. 
΄ . 4 3 ψ, - / 

20. Τὴν μέντοι Χόνιν ἐπὶ τοὐναντίον χρησιμην 
π , . / ε 

οἴόμεθα εἶναι, ὡς μὴ διολισθάνοιεν συμπλεκόμενοι 
υ ο ο 3 -ω / ἀ-λ) δν δν 

ἐπειδὰν γὰρ ἐν τῷ πηλῷ ἀσκηθῶσι συγέχειν τὸ διαδι- 
΄ ερ ν ο ας” 

δρᾶσχον ὑπὸ γλισχρότητος, ἐθίζονται καὶ ἐχφεύγειν 
ε ο Εμπε ο ο αὐτοὶ ληφθέντες ἐκ τῶν γειρῶν, καὶ ταῦτα ἐν ἀφύκτῳ 

ἐγόμενοι. οι Ι 
χόνις ἀθρόον ἐχγεόμενον ) 

Ἰ - » Ἡν Α/ Α ’ µς π 

διαοχκεῖν ποιεῖ τὴν δύναμιν καὶ χώλυμα Ύέγνεται μὴ 
Ἡ ών ρα δρ 5 Μο. - 

Ῥλάπτεσθαι ὑπο τῶν ἄνεμων ἄραιοις τότε καὶ ἀνεωγόσι |: 
Άλλως τε καὶ τὸν ῥύπον 

Καὶ ἔγωγε 

μ ο , ες 
Καὶ αἲν καὶ τὸν ἱδρῶτα συνέχειν δοχεῖ ἡ 

: Ν Δ ἐπιπαττομένη καὶ ἐπὶ πολὺ 

τ τ 
τοῖς σώµασιν ἐμπιπτόντων. 

ᾗ ο ΕΕ. 
ἀποσμᾶ καὶ στιλπνότερον ποιει τον ἄνδρα. 

η / ο. -” 5 

δέως ἂν παραστησάµενος πλησίον τῶν τε λευχῶν τινα 
λ ΄ ἃ ᾱ [ς ο 

ἐχεύ ὴ ὑπὸ σκιᾶ δεδι; έ ὃν ἂν ἕλη τῶν Ξ τὸ σχιᾶ δεδιητηµένων καὶ η ἐκείνων καὶ ὑπὸ σχιᾶ δεδιῃτηυ ; ἂν ἕ 

Ἐν τῷ Λυχείῳ γυμναζοµένων ἀποπλύνας τὴν χόνιν καὶ 
μα. - ν / Ἀ. σ ν» ζ Σροίυγν ἄν σε ποτ 9 οιως εὖξ .ε- τὸν πηλὸν, ἐροίμην ἄν σε ποτέρῳ ἂν ὅμοιος εὔξαιο 

ο. { .. / . Ξ ». ρε 

νέσθχι: οἶδα γὰρ ὡς αὐτίχα ἕλοιο ἂν ἐκ πρώτης 
ν ων , ς προσόψεως, εἰ καὶ μὴ ἐπὶ τῶν ἔργων πειραθείης ἕκα- 

ἓ ς [ γ ο 
τέρου. συνεατηκὼς καὶ συγχεχκροτηµένος εἶναι μᾶλλον 

ος . ι .. 3 9 / : 
Ἡ θρύπτεσθχι χαὶ διαρρεῖν καὶ λευχὸς εἶναι ἀπορίᾳ καὶ 

.. 3 κ Υψ - ο ο Ἔ 

φυγῃ εἲς τὰ εἴσω τοῦ αἵματος. 
πα ῃ ον μοι / ες 

80. Ταυτ ἔστιν, ὦ Ἀνάχαρσι, ἃ τοὺς νέους ἡμεῖ 
/ μα 3 Ν 

ἄσχουμεν οἴόμενοι φύλακας ἡμῖν τῆς πόλεως ἀγαθοὺς 
/ ΄ 3 ῥὰ 

γενέσθαι καὶ ἐν ἐλευθερία βιώσεσθαι δι᾽ αὐτοὺς, κρα 
ρα -- ο μ ανν τς 

τοῦντες μὲν τῶν δυσμενῶν εἰ ἐπίοιεν, φοθεροὶ δὲ τοῖς 
; ο ΙΡΡυΠΕ ΡΙΕΙΗ: 

περιοίχοις ὄντες, ὡς ὑποπτήσσειν τε καὶ ὑποτελεῖν ἡμῖν 
ορ ο 3 κα καλο κα ο νααο / 
τοὺς πλείστους αὐτῶν. Ἐν εἰρήνη τε αὖ πολὺ ἀμεί- 

ΔΝ τς Ἡ νε ψηα Ὅαι ο] 
νοσιν αὐτοῖς γρώμεθα περὶ μηδεν τῶν αἰσχρῶν ὥλσας 

. [4 3 { -- πο --- λλ 

µουμένοις μηδ᾽ ὑπ᾿ ἀργίας ἐς ὕθριν τρεποµένοις, ἀλλὰ 
περὶ τὰ τοιαῦτα διατρίθουσικαὶ ἀσχόλοις οὖσιν ἐν αὐτοῖς. 

) λ ν 

Καὶ ὅπερ ἔφην τὸ χοινὸν ἀγαθὸν καὶ τὴν ἄχραν πόλεως 
: Δ 5 τε εἰρήνην καὶ ἐς ωῶ 3 Ες 

εὐδαιμονίαν, τοῦτ᾽ ἔστιν, ὁπότε 
3 4 

πόλεμον τὰ ἄριστα παρεσχευασµένη φαίνοιτο ἡ νεότης 
- ος 

περὶ τὰ κάλλιστα ἡμῖν σπουδάζοντες. 

81. ΑΝΑΧ. Οὐχοῦν, ὦ Σόλων, ἦν ποτε ὑμῖν ἐπίω-- 

σιν οἳ πολέμιοι, χρισάµενοι τῷ ἐλαίῳ καὶ χονισάµενοι 
πρόϊτε χαὶ αὐτοὶ πὺξ τὰς χεῖρας ἐπ αὐτοὺς προθεθλη- 

μένοι, κἀκεῖνοι δηλαδη ὑποπτήσσουσιν ὑμᾶς . .. 

Ύουσι Δεδιότες μὴ σφίσι χεχηνόσι πάττητε τὴν Ψάμμον 

ἐς τὸ στόµα ἢ περιπηδήσαντες, ὡς κατὰ γώτου γένη- 

σθε, περιπλέξητε αὐτοῖς τὰ σχέλη περὶ τὴν γαστέρα χαὶ 
διάγγητε ὑπὸ τὸ κράνος ὑποθαλόντες τὸν πῆχυν" καὶ ν), 

Δύ οἳ μὲν τοξεύσουσι ὃἥλον ὅτι καὶ ἀχοντιοῦσιν, ὑμῶν 

δὲ ὥσπερ ἀνδριάντων οὐ καθίξεται τὰ βέλη κεχρωσµέ- 
νων πρὸς τὸν ἥλιον καὶ πολὺ τὸ αἷμα πεπορισµένων: οὐ 

γὰρ καλάμη καὶ ἄθέρες ὑμεῖς ἐστε, ὡς τάχιστα ἐγδιδό-- 

ναι πρὸς τὰς πληγὰς, ἀλλὰ ὀψέ ποτε ἂν καὶ μόλις κα- 

τατεμνόµενοι βαθέσι τοῖς τραύμασιν αἷμα ὀλίγον ὕπο- 

εὐσοιλλύς. 1. 
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απίε, ἵπ Ῥεί]α Ῥαταπίας, οἱ [τα ευηέ, δἳ οροτίοαί απιΊστῃ 
γυ]πεγαίαπα {αοἴ]ς αΡ]αίπΠῃ ασια ε[ἴειτα, απί οἴἴαπῃ Ἰιοσίομι 
ΟΟΠΙΡΓΕΗΘΗΣΗΠΗ 5Η ΏΠΠΊοΠα Ταρετο. Ας Ῥτορίος ου. ίνα 
πποάπη Ί]ος Θχογύρηης, Ρτορος!ιἱ5 ἀῑβμοΠοτίθις,, ῖ πηῖ- 
πΟΓᾶ πηπ]ίο [εταπί [αο]]ης. 

29. Ῥπ]γεγεπη απίεπη εοπίἰτα ο αἆ Ίου ι]θπι ρυίαπιης, 
πο 4ᾳ οπηρ]εχι εἰαβαπίις : Ῥοβί(παπα οπίπι ἵπ Ἰαίο οὔοσιῖ 
5υΠ{ οοπίίποτα Ἠ]ηά αποά ργᾶ ἸαὈεϊοϊ[αίο [αε]]α ε[ςῖέ, ας- 
5πεβηηί εἴῖαπι ο[ασεγο 1ρςῖ, εοπηργεΠεηςὶ 5ἱ Γαετίηέ, ο Π]ᾶ- 
πίρας, Ἰάᾳπ6 εξαπιῖ, ππᾶς Γππεγε ἀῑΠῖο]ο αἰέ, {οπεαηίην. 
Ὑεγιπη εἴἶαπι 5αάοτθῃα ἵπδρειςις Ρα]νῖς εοπίῖποτο νἰάσίας, 
πε 4θησας π]ηϊς α[]μαί, εἰ [ασε αἲῖ αἰίίας ἀπτεπῖ νίτες, 
Δίπε ΙπρεάΙπηθηίο οςί πο ἆαπΠΠΙΠΙ ἃ τθῃ([ἲς Ρεναρίαίας, ααῖ 
Ἰάκαίίς {ππι αἴηπο αρεε[ῖς εοΓροπ!βα5 Ιποϊάσηί. Οδἴθγαπι 
5οτάες εἴαπῃ ἀείεγαῖέ, ασ ΠΠΠάἴογοπι γοβᾶῖί Ἠοπ]Ιπετη. Αί- 
απε οσο Πεηίογ Τη ρτοχίπιο οοΙ]οσα[ῖς ασια αἱρογαπῃ Ιδίο- 
ΤΗΠΗ πο, απἵ 540 ππιργα γίχθτα, {1Πα 4ΠΕεΠΙΟΠΠΙ(ΠΕ ἀε]εσο- 
τίς εΧ 60 ΠΙΠΙΕΤΟ, αἱ η Ίψορο ετεγοῖίαΙΙ εππέ, Ρι]νοια 
Δὐδίοιςο οἱ Ἰηίο, Ἱπίεγγοραγετίπη {6 αἱ ςἰπεϊ]ῖς Βουϊ ΡΓ6ΡΟ- 
Ρίε. Νονῖ επί {6 5/αίἴπα αχ ΡηΙπΙΟ Ἀδρεεία. εἰεείπταπα, 
εΠαπηκί πεπίτυπη. [αο[ῖς ἰομίανονῖς, σοηβϊς(επίεπη οί οοΠ]ρᾶ- 
οἴυπῃ 655ε Ροβις, (πα εςςα ἀε]ίοαίαπα, οἱ ἀϊβ]πετο, οἱ 
Ά1ΡΙΠῃ 65ςε ἀε[οσία οἱ [ισα ἰπίθγίογα γειςιις 5αηση]ηϊς. 

50. Ηαο 5υπί, Απαζματςϊ, αἆ απῶ Ίάτεπες πος 6χθΓ08- 
πηις, τα εαξίοἆος ποβίς οἰν[ίαίῖς Ῥοπος Γαΐπτος, οἳ [οτε ί 
ἵπ Πμεγίαΐα ρδογιΠῃ οροτα γίναπηας,, Πο5ίῖσιη » 5ἱ Ἱπναβαηί, 
ν]οίογες; ἰαγηῖρί]ος απίοπι νοϊηϊς, 6πογΗπΙ πος ππείμαπέ 
Ῥιεηίαπε εἰ (πραία ρειᾶαπΠί. Ῥασε Υοτο ππ]ίο Π[ῖς αἰἴπιας 
πηεµοπῖρας, απ] ἆε τε ἑατρί πα]]α ρηηη]επίΗς, πε(πε εκ ο{ἷο 
γεγίαπίαν η οοη{απιε]ίοξαπα Πρ άἴπεπα: 5οά ἵη {α[ῖρης τοὺς 
ἀβαηί εἰ οἵαπα οΠΊΏ6 οοΠδαπηαηί. Εἰ αποᾷ ἀῑκί οΟΠΊΠΙΙΠΘ. 
Ῥοπιπα. δἱ απηπηᾶπα οἰνίίαιϊς [ο]οϊίαίοπα, Ίος εἰση]ῇσαί, 
απαπάο αἆ Ρᾶσεπ ρατίίος ας Ῥε][απῃ ορίἴπο ραταία εογηϊ(ας 
Ἰαγεπίης, η Ἡ5 σπα; ρυ]ομεγηῖπια δαπί ποβῖς οἰανοαπίας. 

9{. ΑΝΑΟΗ. Ιπίίτ, Βοἱοη, 5ἱ ᾳααπάο ἴπναάσηί τος Πο- 

5ίες, πποίῖ οἱεο εἰ Ρα]νεγε 5ραιςί εἴαηι νο Ῥτουθα1ῖς, Ρι- 

ξποδᾳιε εοπίτα 1ος εχρεά[ῖς; αἱ 1ρ5ῖ ποπηρε ππείαππέ τος εί 

Γααϊυπι, Ηπιεμίοςπο 5ἳΡῖ ΠήαπΕῖθιας ἵπ ο5 Ἰησογα[ἶς ἄΓθΠαΠΗ, απ 

ΕΟΙΓΡΟΤΕ 5α[ία οἴτουππασίο, απο ἴεγσα ροβς]ς Ιηγαάςτα, οΓγα 

ἀείηᾶο εἴτοα γεπίτεπα ἹΠογαπα Ἱππρ]ίσοίῖς, αηρα[ίσᾳπθ Ίρεος 

ουμΡΙίο 5αΏ]εείο 5αΏ παἶθαπι : 6, ρε ἄογεπι, ΠΠ ᾳαϊάσπι 

βασί(ίας ατοι παϊιτθηί πἰπαῖγαπα, εἰ Ιαοπ]αβαπίαγ: ἵη γος τετο, 

{8πᾳπαΠΙ ἵπ. φἰαΐηας, ΠΟΠ. ρεπείταρηπί 1εία, απὶ οοἱοτεπῃ ἃ 

5016 {ταχογῖς, εἰ πιυ]ίο 51{]5 5αησαῖπο Ἰηςίγιοῖ : πθαιθ θΡἴπι 

5ρυ]α γος εςίῖ αὐί ραΐες», ααἲ εε]εγῖίετ οράα[ῖ5 ρ]ασίς; 5εὰ 

Ξ6ΓΟ {απάεπῃ αἰᾳπαπάο αἱ γἰκ, Ργοῦαπαἶς εοη[οξδῖ τα]πειῖρας, 
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5 Δ ον ς 
δείξαιτε. Τοιαῦτα γὰρ φὺς; εἰ μὴ πάνυ παρήκουσα 

τοῦ παραδείγματος. 
/ 1 

95. Ἡ τὰς ανασα ἐχείνας τότε ἀναλήψεσθε τὰς 
ο κ. - {ά τν 

τῶν κωμφδῶν τε καὶ τραγῳδῶν, καὶ ἂν προτεθῇ ὑμΏ 

ἔξοδος, ἐχεῖνα τὰ κράνη περιθήσεσθε τὰ κεχηνότα, ὥς 

φοθερώτεροι ε οἷς τας µορμολυττόµενοι αὐ-- 
Π 

τοὺς, καὶ ὑποδήσεσθε τὰ ὑν λὰ, ἐχεῖνα δηλαδή: φεύ- 
; ν 

ον 
«1 ω .ἲ 

ντα ο 
νο --ᾱ [] ο ια] ων ο” 9] ο ο χαὶ ἣν διώχητε, ἄφυχτ α 

.] 

ται, ὑμῶν οὕτω μεγάλα δι ρονό 

: ὅρα μὴ ταῦτα μὲν ῥμῖν τὰ χομὰ 

χαὶ παιδιὰ ἄλλως χαὶ διατριδαὶ ἀργοῦσι χαὶ 

θυμεῖ ἵν εθέ Ἅλουσι τοῖς νεανίσχοις. Ἐϊ δὲ βούλεσθε πάν- 

τως ἐλ εύθεροι καὶ εὐδαίμονες εἶναι, ἄλλων ὑμῖν γυμνα- 

2 ὤω «Ἡ «πὶ Ἡ, οι Ὅ πυ ο ον π] 
ῃ ὢ, ο 

το τν Ὢ 

ῶ τ μ. [ο] ἵη ως, 

5 8 

Ὅν -. 

σίων δεήσει καὶ ἀσχήσεως ἀληθινῆς τῆς ἐν τοῖς ὅτλοις, 

καὶ ἡ ἅμιλλα οὗ πρὸς ἀλλήλους μετὰ παιδιᾶς » ἀλλὰ 

πρὸς τοὺς δυσμενεῖς ἔσται μετὰ κινδύνων μελετῶσι τὴν 
ἀρετήν. Ὥστε ἀφέντες τὴν χόνιν καὶ τὸ ἔλαιον διδᾶ-- 
σχετε αὐτοὺς τ. ξεύειν χαὶ ἀκοντίζειν μὴ | κοῦφα διδόντες 
τὰ ἀχόντια καὶ οἷα δια αφέρεσθαι τ πρὸς τὸν ἄνε μον, αλλ᾽ 
ἔστω λόγχη βαρεῖα | μετὰ συρισμοῦ ἑλιττομένη καὶ λίθος 
γει ἐροπαλ. πθὴς καὶ σάγαρις καὶ γέρρον ἐν τῃ ἄριστερᾶ χαὶ 

ον ᾗ ͵ 
» θεῶν τινος εὐμενεία σώζεσθαί 

πω πολλα τε ὁ ὑπό τινων ὁὀλί γων 

δού ϊέ τοι ἂν σπασάµενος τὸ 
ον ες 

τοῦτο ξιφίδιον τὸ παρὰ τὴν ζώνην μόνος ἐπεισ- 

ω τοῖς Ἆέοις ὑμῶν ἅπ τσ, αὐτοθοεὶ ἂν ἕλοιμι τὸ 

--- φυγόντων ἐκείνων καὶ οὐδενὸς ἀντιθλέπειν τῷ 

σιθήρῳ τολ. μῶντος, ἀλλὰ περὶτοὺς ἀνδριάντας ἂν περιι- 

στάµενοι καὶ περὶ τοὺς αίονας καταχρυπτόµενοι γέλωτα 

ἄν μοι παράσχοιεν δακρύοντες οἳ πολλοὶ χαὶ τρέµοντες. 
Καὶ τότ ἂν ἴδοις οὐχέτι ἐρυθριῶντας αὐτοὺς τὰ σώματα 

εἶσιν, ἀλλὰ ὠχροὶ ἅπαντες αὐτίχα γένοιντ ἂν 

τ Οὗὕτως ὑμᾶς ἡ εἰρήνη 

τέθειχε βαθεῖα οὔσα, ὡς μὴ, ἂν ῥᾳδίως ἀνασχέσθαι 

α κράνους πολεµίου ἶ ἰδόντας. 

20Δ. Οὐ ταῦτα ἔφασαν, ῶ Ἀνάχαρσ ι, Όρα- 
σοι μετ᾽ Εὐμόλπου ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐ ἐστράτευσαν καὶ αἳ 

μῶν αἵ μετὰ πολύ ες ἐλάσασαι ἐπὶ τὴν 

ἄλλοι ὅσοι ἡμῶν ἐν ὅπλοις ἐπ 

Ἡμεῖς γὰρ, ὢ µαχάριε, 

οἷοι νον 
ο} 6 λα 

Ὃυ ὀξους καλα αφξντες. 

; 
ος ἕν : 

χῶντε ὃ 

/͵ 
τειράθησαν. 

3 / λ λ 
οὐκ ἐπείπερ οὕτω γυμνὰ τὰ 

3 -ω ο / -ω Ν Ε . 

σώματα Εκπονοῦμεν τῶν νέων, διὰ τοῦτο καὶ ἄνοπλα 
» 3 Σε 

ἄνομεν ἐπὶ τοὺς κινδύνους, ἀλλ᾽ ἐπειδὰν καθ) αὐτοὺς ρω ον ὕ 
ἄριστοι Ὑένωνται, ἀσκοῦνται τὸ μετὰ τοῦτο ἔὺν τοῖς 
σος κε. 
ὅπλοις, καὶ πολὺ ἄμεινον χρήσαιντ᾽ ἂν αὐτοῖς οὕτω 

μας ενοι. σ 
ν 

ΝΑΧ. Καὶ ποῦ τοῦτο ὑμῖν ἐστι τὸ γυμνάσιον τὸ ἐν 
ο τ' ὅπλοις: οὗ γὰρ εἶδον ἕ ἔγωγε ἐν τῇ πόλει τοιοῦτον οὐ- 
ΦΑ [ » ὴ ευ / 5 ΄ 

εν ἅπασαν αὐτὴν ἐν κύκλῳ περιελθών. 

ΣΟΛ. Ἀλλὰ ἵ ἴδοις ἂν, ὦ Ἀνάχαρσι, ἐπὶ πλέον ἡμιν 

συνδιατρίψας, καὶ ὅπλα ἕ ἑκάστῳ µάλα πολλὰ, οἷς χρώ- 
µεθα ὁπόταν ἄναγκαῖον τν καὶ λόφους καὶ φάλαρα καὶ 

ἵππους καὶ ἵππέας σχεδὸν τὸ ; 
τέταρτον τῶν πολιτῶν. 

ς 
Τὸ μέντοι ὁπλοφορεῖν ἀεὶ καὶ ἀχινάκην παρεζῶσθαι 

ΧΗΙΧ. ΑΝΑΣΧΑΡΣΙΣ. στ 4. 1: οἵς, οἱι) 

ΡαυΗΠΗ ςαησηϊηῖς 5αοςίοπάεπεῖς. Τα]ία ο πι ἀῑσῖς, τις] 
Ρίαπο αὐειτατῖ ἃ 5εηδιι 5ἰπι ιά Ιπῖς. 

3». Απί [οτί ἴ]α ἵαπς ατηα 5αππείῖς οοπΙΦάσγαπῃ οἱ ἵτα- 

πωάοτιπα, εἴ 5ἳ εγαρίῖο νοὺῖς Ῥτορορίΐα 5ἳ{, σαΐθας Ί]]ας ἵπῃ - ι 

Ροποίῖ5 Ἰήαπίες, αἱ [ουπηὶάαβΙογες φἴῖς Ἠοδρας, απος σῖς 

Ἰαυγαίῖ ρει{εττεα!ῖς; αἱίοσᾳπε Π]]ος Ἰπάπείϊς εαἱοθος πήγα : 

Ίεγες επίπα, 5ἱ Ἱζα ορι5 5ἰί, Πασϊεπῖρας, ἱ ςἳ 1ρ5ῖ Ῥοσεημα- 

πιπῖ, ϱ05 ο[[ησογθ Ποσίο5 ποή Ροΐετιηί, πιᾶσπος Ἱία σταᾶας 

τοῖς ἵπ 1ρ5ος [αοἴεηρας.  Ὑεταπα οπῖπι Ὑοτο γ]άε πε 

Ί]α, απα» ία Ἱερίάα τοῖς γιάρηίας, πάσα 5ηίΐ οἱ Ἰπάις ἴδ- 

Ώ6Γ6 5η5εθρίΗ5, αἱ οσσπρα!ῖο οἱἴοδογαπ ας τόπίίογε απῖ- 

ΤΊΠΠΗ γο]επίῖιπι αἀο]εσοεπίπ]ογυπη. 91 1εγο νο]αετῖῖς Πρευῖ 

οπιηῖπο ασ Ῥεαίῖ 6556, αἰῖς τοβῖς σγπιπαςῖ5 ορας επ, οί 

εχεγο](β{ἶοπε γετα ας Πί 5υῦ αγηῖς : αὖ ΟΡΓίάΤΠΕΠ ΠΟΠ Ιπίθς 

το ειπα Ἰπάο, 5εᾶ οοπίτα Πήπιίσος τοῖς ΙηςΗέπείης, Ἰπίετ 

Ῥεησπ]α γΙτιπίεπι ππεάΠαπίῖρης, Τίαᾳπε τε]οίο Ῥη]νετε 

αἰαπε οθο, 5αβιίατε ἴ]]ος ἀοοσείε οἱ Ιαου]ατῖ, πει ἀαΐο Ἰονία 

115 Ἰαεπ]α οἱ απα[ία γοπ(ῖς ογαπίαγ, 5εᾷ ο5ίο Ἰαπεεα Ίοησα, 

σπας ουπα 5ἳρ]ο οοπἰοτία Ἱπιπηϊίαίας, οξ Ἰαρῖς ππαππα ἴπῃ- 

Ρεης, εἳ 5εουνῖς, οἱ ἵη αἰπῖσίτα 5οπἴαπα , οἱ {πογαν., εἰ σαΐθα. 

33. Ὀί νετο παπο Παβείϊς, ἀεογαπα ου]αςζαπα Ῥεπεγο]θηίῖα 

5εγγατί πηΏῖ γιάεπαϊπῖ, απῖ ποπάπα αἲ Ἱπστπεπ[ῖοας Ῥραοῖς 

Ἰενῖς ατηπαίατ πι] Ώρας Ρεπετ]ς. (Οοτίε οἳ ςἰποίο Ίο 

Ρασγο αἲ ΖοΠαΠ1 σ]αᾶϊο]ο 5οἶα5 ἵσγααπη ἵη Ίήγεπες 1]ος γερίτος 

ΟΠΊΠΕς. 1ρ5ο ΡΓΙΠΙΟ εἰάΠ1οτθ οαρίαπα σγπηπαΣίαπα, ασε ας 

Ἠ]ίς αἱ πεηιῖπε οομίτα Ιπ{ποτί ΓεγτΙπα 45ος 5οᾷ οἴτουπηξία- 

{ες σίαϊπας, οἱ οεου]{α(ἶ οἴγσα οο]άπηηας., τίδαπα τηηῖ Ἰαοτῖηιῖς 

ῬΡ]ονῖαια εαῖ5 ασ ἱπτορίάαίῖοπο ριαῬθαηί. Άο ἴππο τίᾶεας 

1]ο5 ποπ, πί πμπο, ταροηίος οογροσίρης, 564 ρα]]άΙ 5ἰαϊῖπι 

Παπί ΟΠΊΠΟ5, πεί αλίοτ α Ἠπιοτο. Ἱπ θππῃ τος ςἰαίηπι 

Ἰοηβίπααα ραν αἀάαχ]ί, αἱ ποπ [ασῖ]ο ογϊκίαπα παπα Ποςηῖς 

δαἱες γάθγε 5μ5{ηοα[1ς. 

34. 901,. Νο ἀῑεεραπί ἴδία, Απαζμαςί, ΤΗτασπα αοί- 

αποί ουπΙ ΕΙΠΙΟΙρΟ οχρεΦΙΙοπεπα οπίτα πος 5π5οερετιπί, 

ηθ(Πθ ἴ]α γεςίγα πημ]ίοτες, πα Ἠ[ρρο]γία ἆπσαο γεια 

ποδίταπα ΊΠναςεγε, πθΠιθ αλ φπἱσαπιαπε ρετίοπ]απα ποςίτὶ 

Γεεεταηί 1π αγηῖ. ΝΟ5 θΠΙπ1, Ὠθαία, Ποπ αποπίαπα η 

5ο Ιάτεππῃ οοτρογα Ἰαμοτο αβἰσίπας, Ῥτορίοτθα ε[ἴαη 

Ἰπθγπηῖα εἀποῖπιας ἵπ ρεπῖοσ]α : 5εᾷ αβῖ Ῥτο 5ε 5απί ορπηῖ, 

Ροσίθα οχεγεσηίης οι ατπηῖς; απ]ρης οἷο ραταίϊ Πω]ίο αμ. 

πἰαπίας πε]. 

ΑΝΑΟΗ. Εἰ π0ί ο5ἰ Π]αά γοβῖς αγπιαίογαπ σνπηπαςίαπαΣ 

οσο εοτίο {α]ο πλ] η ατῆε τΙάΙ, απαπα απαῖαπο {οίαπα Παδίγα- 

τθιῖρῃ. 

501. 5εᾷ νίάετο ροίοτῖς, Απαζλαιςί, 5ἳ ἁἰπίΐας αραιά πος 

πηοτειῖς., εἴ αγππα απίομῖαπε ποσίτὴπα πηπ]ία, απἴρηας απ 

ααοβῖες ορΗ5 ε»ί, εἰ οπϊσίας, οἳ ρ]αϊοτας, οί 61ος, οἱ εηαῖ- 

| (65 απατίαπα Γεγο ραγίθπη οἰνίαπι. Ὑδγηπα αγΠΊα σείαΓο 56Η” 

| Ρετ εἰ οἴποίαπα ο55ε αοἶπαςα επρετβααπα {π ρᾶςε Ραίαηυς 



4Τ: οις - οἱ7) 

περιττὸν ἐν εἰρήνη οἰόμεθα εἶναι, καὶ πρόστιµόν γ ἔστιν 
ὅστις ἐν ἄστει σιδηροφοροίη μιηδὲν δέον ἢ ὅπλα ἔξενεγ- 
χοι εἲς τὸ δηµόσιον. Ὑμεῖς δὲ συγγνωστοὶ ἐν ὅπλοις ἀεὶ 
βιοῦντες" τό τε γὰρ ἐν ἀφράκτῳ οἰκεῖν ῥάδιον ἐς ἔπι-- 
θουλὴν, καὶ οἳ πολέμιοι µάλα πολλοὶ, καὶ ἄδηλον 
ὁπότε τις ἐπιστὰς κοιμώμενον κατασπάσας ἀπὺ τῆς 
ἁμαξης φονεύσειεν" ἤ τε πρὸς ἀλλήλους ἀπιστία. αὖθαι-- 
ρέτως καὶ μὴ ἐν νόµῳ ξυμπολιτευοµένων, ἀναγκαῖον 
ἀεὶ τὸν σίδηρον ποιεῖ, ὡς πλησίον εἶναι ἁμυνοῦντα, εἴ 
τις βιάζοιτο. 

3δ. ΑΝΑΧ. Εἶτα, ὦ Σόλων, σιδηροφορεῖν μὲν οὗ-- 
δενὸς ἀναγκαίου ἕνεχα περιττὸν ὑμῖν δοχκεῖ καὶ τῶν 
ὅπλων φείδεσθε, ὥς μὴ διὰ χειρὸς ὄντα φθείροιτο, ἀλλὰ 
φυλάττετε ἀποχείμενα ὥς χρησόμενοι τότε τῆς χρείας 
ἐπιστάσης: τὰ δδ σώματα τῶν νέων οὐδεγὸς δεινοῦ 
ἐπείγοντος χαταπονεῖτε παίοντες χαὶ ὑπὸ τῶν ἱδρώτων 
καταναλίσχοντες, οὐ ταμ.ιιευόµενοι πρὸς τὸ ἄναγχαῖον 
τὰς ἀλκὰς αὐτῶν, ἀλλ᾽ εἰκὴ ἐν τῷ πηλῷ καὶ τῇ κόνει 
ἐκχέοντες; 

Σ0Λ. Ἔοικας, ὢ Ἀνάχαρσι, τοιόγδε τι δυνάμεως 
πέρι ἐγνοεῖν, ὥς οἴνῳ ἢ ὕδατι ἢ ἄλλῳ τῶν ὑγρῶν ὁμοίαν 
αὐτὴν οὔὖσαν: δέδιας οὖν μὴ ὥσπερ ἐξ ἀγγείου χεραμεοῦ 
λάθη διαρρυεῖσα ἐν τοῖς πόνοις, κάτα ἡμῖν κενὸν καὶ 
ξηρὸν οἴχηται τὸ σῶμα καταλιποῦσα ὑπὸ μιηδενὸς ἔνδο- 

-0εν ἀναπληρούμενον. Τὸ δὲ οὐχ οὕτως ἔχει σοι, ἀλλ᾽ 
ὅσῳ τις ἂν αὐτὴν ἐξαντλῆ τοῖς πόνοις, τοσῷδε μᾶλλον 
ἐπιρρεῖ κατὰ τὸν περὶ τῆς Ὕδδρας μῦθον, εἴ τινα χου-- 
σας, ὣς ἀντὶ μιᾶς κεφαλῆς τµ.ηθείσης δύ᾽ ἀεὶ ἄλλαι ἄνε- 
Φφύοντο. Ἡν δὲ ἀγύμναστος ἐξ ἀρχΏς καὶ ἄτογος η μηδὲ 
διαρκἩ τὴν ὕλην ἔχῃ ὑποθεθλημένην, τότε ὑπὸ τῶν κα-- 
µάτων βλάπτοιτο ἂν καὶ χαταμαραίνοιτο, οἷόν τι ἐπὶ 
πυρὸς χαὶ λύχνου γίγνεται: ὑπὸ γὰρ τῷ αὐτῷ φυσή- 
ματι τὸ μὲν πῦρ ἀνακαύσειας ἂν καὶ μείζον ἐν βραχεῖ 
ποιήσειας παραθήγων τῷ πνεύματι, καὶ τὸ τοῦ λύχνου 
φῶς ἀποσθέσειας οὐκ ἔχον ἀποχρῶσαν τῆς ὕλης τὴν χο- 
ρηγίαν, ὣς διαρχῇ εἶναι πρὸς τὸ ἀντιπνέον: οὗ γὰρ ἀπ᾽ 
ἰσχυρᾶς, οἴμαι, τῆς ῥίζης ἀνεφύετο. 

86. ΑΝΑΧ. Ταυτὶ μὲν, ὢ Σόλων, οὐ πάνυ συνίηµι" 
λεπτότερα γὰρ ἢ κατ᾽ ἐμὲ εἴρηχκας ἀχριθοὺς τινος Φροντί- 
δος καὶ διανοίας ὀξὺ δεδορχυίας δεόµενα" ἐκεῖνο δέ µοι 
πάντως εἰπὲ, τίνος ἕνεκα οὐχὶ καὶ ἐν τοῖς ἀγῶσι τοῖς 
"Ολυμπίασι καὶ Ἰσθμοῖ καὶ Πυθοι καὶ τοῖς ἄλλοις, 
πότε πολλοὶ, ὡς φῆς, συγίασιν ὀψόμενοι τοὺς νέους 
ἄγωνιουμένους, οὐδέποτε ἐν ὅπλοις ποιεῖσθε τὴν ἅμιλ- 
λαν, ἀλλὰ γυμνοὺς ἐς τὸ μέσον παραγαγόντες λαχτιζο- 
µένους χαὶ παιοµένους ἐπιδείχνυτε χα) νικήσασι μῆλα 
καὶ κότινον δίδοτε; ἄξιον γὰρ εἰδέναι τοῦτό γε, οὗτινος 
ἕνεκα οὕτω ποιεῖτε, 

ΣΟΛ. Ἡγούμεθα γὰρ, ὢ Ἀνάχαρσι, τὴν ἐς τὰ 
γυμνάσια προθυμίαν οὕτως ἂν πλείω ἐγγενέσθαι αὐτοῖς, 
εἶ τοὺς ἀριστεύοντας ἐν τούτοις ἴδοιεν τιμωµένους καὶ 
ἀνακηρυττομένους ἐν µέσοις τοῖς ἛἝλλησι. Καὶ διὰ 
τοῦτο ὥς ἐς τοσούτους ἀποδυσόμενοι εὐεξίας τε ἔπιμε-- 
λοῦνται, ὡς μὴ αἰσχύνοιντο γυμνωθέντες, χαὶ ἀξιονι- 

ΧΠΗΙΧ. ΑΝΛΟΗΑΛΗςΙς, 3δ. 96. 503 
ἃς Ῥωπα δαποῖία ο5ί, δἱ φπἱς ἵπ. πιο Βοδίοί [ΟΥΡΗΠΙ αΏὶ ορις 
η0Π οςί, απί αὖπια ἵη Ρα ΡΠσπα ο[ίοιαί, γοβίς ΥειΟ ἴσῃο- 
5ορπά πα ᾳποᾷ Τη απηῖς 5ΕΠΊΡΕΝ νἰνΠἶ5 : (πά ομίπῃ Παδίίρ- 
5 εἶπο πηηἰπιοπ[ῖς, ἐχρο»!{ οςί1ς Ιη5Ιά11ς; οἱ Πορίος γοβίς 
Ῥοπο η]! οἨδειαπ](πΕ, Ύπαμᾶο [ααῖς φα)Ι{ο αδίαῃς 
ἀεασίππα 4ᾳ ρ]αμδίτο 4ογπιϊρηίθηι Ἰπίσιβο]αί. Ἐίαπι ππ- 
ἴπα Ἱπίευ νου ἀῑβάοη[ία, 411 510 4πίσηια ατἰπῖο, ΠΟΠ 
Ίερε απαἁ απ ἵπ οοππιηπίοπο οἶγ]]ί γΙγα:15, ποζθβςαΙΠΠΗ 56ΠΙ- 
ρευ ΓΕΓΡΙΠὰ [ας1Μ, πέ ρτορε εἰ απο ἀε[οπάα(ἶς, οἱ απἲς γἷπι 
Ιη[ργαΓ. 

9δ, ΑΝΑΟΗ. Ταπι γοβίς, 5016Π, [ΘΡΓΙΠΙ απἱάθηα εἶπο Πο- 
ορβεῖίαία σοςίανα δαροΓΠΙΠι νΙάείας, ε{ αὐπηῖς ρανοῖς, πο. 
5ἱ ἵη ππαπίρης φἴπί, Ῥεγάαπίης; 5οᾷ τεροδίία ομς{οᾶ][ῖς .αἳ, 
ππαπῃ ορι5 ΠαοΓίΕ, αἰαπηίηϊ : οουροΓᾶ Ύθγο {αγδπαπα, ππ]]ο 
πγαοηίε Ιποοπηπιοᾶο , ἸαΏογθ δηρίσ]εἶς, (οἱοπο 6 οχαιι- 
ΠεΠάΟ 5αάοπίθας, ποπ. τοροῃοπίος αἆ πεοερεϊ(α[όπα ΠΙογαπα 
τοροτα , 5οᾷ {δπιοτο ἵῃ ]ηίο ίαπε ρυ]γεγο ο[[απάθηίαος 

3ΟΗ.. Ὑἱάειῖς, Απασμαικί, {α]ο απἷᾷ οοσίίατο 4ο γἱτῖριις : 
πά5Ι Υπο ααί αππᾶ απί αλ Ἰἴᾳπογαπι 6ἱ0 οἷηί 5ἰπιί]ᾳς : 
πηείη]ς 6150 πε γε]αέ οχ ΠΟΠ] γαςο (αγϊπι ἱπίος Ίαβογος ϱ{- 
Πιαηί, ας ἀοἶπᾶε ἵπαμο ποβίς οἱ ατίά πι εοτρις τε]ηαπεηίες 
ἂροαπέ, Ύπππὸ ΠΙΜΗ δἵξ α- απο ἱπίης ευρρ]θδίας. ΑΙ Π]αά 
ΠΟ Ίία 9ο ἸαΡοί : ὙτΙτη 4παΠίο απῖς πηασίς ἥ]ας Ἰαβονίριις 
εχ]αυγίαί, ἴαηίο πηασίς αβῆαπηί, θεεππό πα. Π]απι Ηγάνα 
Γαρ]απα, δἳ απαπα απαἰκ, αἱ ΡΟ ΠΟ αμβοῖςδο. εαρίίο ἆπο 
ΒΕΠΊΡΕΙ αῑα διιοστογον]ηί. δἱ γογο αὐ Ιπ][ῖο ποῄ αχογοσαπίατ 
Ἀθαπα ἑοπεη Κασπίας, που δα:ἰς 1ροῖς Σαρροςἴσίατ πηαίθεῖα, 
ἴππα ἆέπππα. Ἰωζσπίαν α Ἰαροηίρης οἱ σοηδυππαπίαή: απα]ε 
σπ]ὰ ἵῃ Ίδηε οἱ Ἰαέστα φο]θί Ποεῖ. Ἐοᾶσπι οπἷπα Παία γοι 
ἂσσεηᾶας Ίδηθπι αἱ πηαἶογοπι Ἠγογί ἴεπροτο Γα0ἶα5, ᾳι]ρρα 
4 πεπη βΡίγῖέα αππαςί αοια5: γο] εχδίησιας Παιήπήατη Ἱασθνησ», 
σσ ΠΟΠ δα115 πιαίθγία Ἰαβοαί ς{λί εαρρεαίαίππα, αἱ ἄπατο 
4ἀγειςας γἷπι Παέας Ροςς!έ : πθ(πε είπα Ίαρο Πγη]α, ορίπος, 
46 ταᾶῖσρ οχὶςιῇ{. - 

56. ΑΝΑΟΗ. Ἰδία απἰάσπα, 8οΊοΠ, ΠΟΠ Ρ]άΠο Ἱη{ε]]]σο : 
Σαβ Η]ίογα οΠΊπα (ΠΠη Ῥγο που οαρία ἀῑνίςίῖ, αοοπταία απᾶ- 
σπα εοσ[ία[ίοπο οἱ πιομίο ασπ{απι οογηθη{ο Ἱπα]αοπί]α : Ἰ]ιιᾶ 
γεγο πΗΙ οπηππο ἀἰσΙίο, ος οίῖαπα ἵπ ΟΙγπηρίοῖς οργ{απηῖ- 
πἱρης, οἱ ἴπ ΤΕΙΊΙΠΛο, οἱ Ῥγίμοπο » εί τε[αα15', Ύππη την], 
π{ αἶς, οοηγοπαη{ γἱςηγ Ἰαγεπος Τηὶ σεηίαίατος, ποΠ πΠπ(παπα 
ἵῃ αγιηῖς Της μη εἶς Ῥησπαπι, 5ο Ἠηάος ἵη. ΠΠΘΔΊΠΠΙ Ῥτοςι- 
οἵς; οἱ αἱ οπ]οἴρας Ροίαπέας ας Γογίαπίατ ορίοπάΤῖς » Υἱαίο- 
πρακᾳιιο πηα]α ἀαῑῖς αίᾳπο οἴθαπι 2 ἀἴσπιπι οπίπι 5οϊία ο5ε 
ου (πάσα ος Πα [αοῖα[ἲς. 

ΒΟΗ. Ῥπίαπιας οηἵπῃ, ΑπασΠανκί, ΠΙΒΙΟΓΕΠΗ Ἱία οχοτο](ὴ- 
ΠΟΠΗΠΙ αΠΠΟΤΟΠΙ ἵπ. Π]ῆς ογΙΙΡΗΠΙ, 5ἱ 605, αἱ Ῥηίπιας ἵη Πῖς 
(π]ετίηέ, ἴία Ποποτατῖ γιάεαηί οἱ ἵη πηοᾶῖς ατωσῖς οο]ομγατῖ 
Ῥγοοπῖο. Ας Ῥπορίοτοα τπί απἱ αριᾶ Ίο5 [οἱ ΠΠΠΙΟΤΟ 
εχιοπά{ οἶπί, εἰ Ώοπο ΠαβΙΙα 655 5ἰαᾶσπέ, πο Ριιάσαί ἶρεος 
πιζατῖ, εἰ ἀἱρηὶεείπππηι 5ε τοβᾶΙί απιδααἰεφαθ γὶοίοτία. 

ὦθ. 



ΧΙΙΧ. 

χότατον ἕκαστος αὑτὸν ἀπεργάζεται. Καὶ τὰ ἆθλα, 

ὥσπερ ἔμπροσθεν εἴπον, οὐ μικρὰ, ὁ ἔπαινος ὃ παρὰ 

τῶν θεατῶν καὶ τὸ ἐπισημότατον γενέσθαι χαὶ δείκνυ-- 

σθαι τῷ δακτύλῳ ἄριστον εἶναι τῶν καθ) αὗτὸν δοκοῦν-- 

τα. Τοιγάρτοι πολλοὶ τῶν θεατῶν, οἷς καθ) ἡλικίαν 

ἔτι ἡ ἄσχησις, ἀπίασιν οὗ μετρίως ἐκ τῶν τοιούτων 

ἀρετῆς καὶ πόνων ἐρασθέντες" ὡς εἴ γέτις, ὦ Ἀνάχαρ- 

σι, τὸν τῆς εὐχλείας ἔρωτα ἐκθάλοι ἐκ τοῦ βίου, τί 

ἂν ἔτι ἀγαθὸν ἡμῖν γένοιτο; ἢ τίς ἄν τι λαμπρὸν ἐργά- 

σασθαι ἐπιθυμήσειε; Νῦν δὲ χαὶ ἀπὸ τούτων εἰκάζειν 

παρέχοιεν ἄν σοι ὁποῖοι ἐν πολέμοις ὑπὲρ πατρίδος χαὶ 

παίδων καὶ γυναικῶν καὶ ἱερῶν γένοιντ᾽ ἂν ὅπλα ἔχοντες 

564 

ε / / Ν δν λ / θ / 

οἳ κοτίνου πέρι καὶ μήλων γυμνοὶ τοσαύτην προθυμίαν 
.ω | ῤ 

ἐς τὸ νικᾶν εἰσφερόμενοι. 
ας Εμ) ο βλ ας 

37. Καίΐτοι τί ἂν πάθοις, εἰ θεᾶσαιο χαὶ ορτυγων 

χαὶ ἀλεκτρυόνων ἀγῶνας παρ) ἡμῖν καὶ σπουδὴν 
αν / 5 / Ἀ / Φον. αι π / 

ἐπὶ τούτοις οὐ µικράν; ἢ γελάση δηλον ὅτι, καὶ µά- 

λιστα ἣν µάθης ὡς ὑπὸ νόμῳ αὐτὸ δρῶμεν καὶ προσ- 
κ Ξ ω εν 

τέταχται πᾶσι τοῖς ἐν ἡλικία παρεῖναι καὶ ὁρᾶν τὰ 
κ ς 

ὄρνεα διαπυκτεύοντα μέγριτῆς ἐσχάτης ἀπαγορεύσεως; 
5 λλί. 3 λ ο. λ ο) 3 « / / 3 / .. 

Ἀλλ) οὐδὲ τοῦτο γελοῖον: ὑποδύεται γάρ τις Ίρέμα ταῖς 
.» 9 Δ 4 ς λ το / Ν 

ψυχαῖς ὁρμὴ, ἐς τοὺς κινδύνους, ὡς μὴ ἀγεννέστεροι καὶ 
ἷ ο β πι 

ἀτολμότεροι φαίνοιντο τῶν ἀλεκτρυόνων μηδὲ προαπα- 
/ ς ν / Ἂ / Ὑ ε, 

γορεύοιεν ὑπὸ τραυμάτων ἢ χαµάτων Ἡ του ἄλλου δυσ-- 

γεροῦς. Τὸ δὲ δ) ἐν ὅπλοις πειρᾶσθαι αὐτῶν χαὶ 

ὅρᾶν τιτρωσχοµένους ἄπαγε' θηριῶδες γὰρ χαὶ δεινῶς 
Ἂ 

σχαιὺν καὶ προσέτι ε ἀλυσιτελὲς ἀποσφάττειν τοὺς 

ἀρίστους καὶ οἷς ἄν τις ἄμεινον χρήσαιτο χατὰ τῶν 

δυσμ.ενῶν. 
Σ Ν Ε) 

38. Ἐπεὶ δὲ φὴς, ὢ Ἀνάχαρσι, καὶ τὴν ἄλλην 

Ἑλλάδα ἐπελεύσεσθαι, µέμνησο ἦν ποτε χαὶ ἐς Λαχε- 
α./ Ἄ } ΄ δὲ 5 τή δὲ 

δαίµονα ἔλθης, μὴ καταγελάσαι μηδὲ ἐκείνων μηδὲ 
ας {ο ῇ 

οἴεσθαι µάτην πονεῖν αὐτοὺς, ὁπόταν ἢ σφαίρας πέρι 

ἓν τῷ θεάτρῳ συµπεσόντες παίωσιν ἀλλήλους ἢ ἐς χω- 
η ἡ 

2 / 
ρίον ἐσε ιθόντες ὕδατι περιγεγραμμένον ἐς φάλαγγα 

διαστάντες τὰ πολεµίων ἀλλήλους ἐργάζωνται γυμνοὶ 
Ν - Β .. / Δ 

χαὶ αὐτοὶ, ἄχρι ἂν ἐκθάλωσι τοῦ περιγράµµατος το 

ἕτερον σύνταγμα οἳ ἕτεροι, τοὺς χατὰ Λυκοῦργον οἵ χαθ᾽ 

ν λέα Ἀ ἔμπαλιν, συνωθοῦντες ἐς τὸ ὕδωρ' τὸ γὰ ΠΗραχλέα Ἡ ἔμπαλιν, σας ον τος 
ἄ κ 

ἀπὸ τούτου εἰρήνη λοιπὸν χαὶ οὖδεις ἂν ἔτι παϊσειε" 

μάλιστα δὲ ἣν ὁρᾶς μαστιγουµένους αὐτοὺς ἐπὶ τῷ 
Γη 

λ / 

βωμῶ καὶ αἵματι ῥεομένους, πατέρας δὲ καὶ μητέρας 
: ο / 

παρεστώσας οὐγ. ὅπως ἀνιωμένας ἐπὶ τοῖς γιγνοµένοις, 
-- 

/. μ μὶ 

ἀλλὰ καὶ ἀπειλούσας, εἰ μὴ ἀντέχοιεν πρὸς τὰς πλη- 
; ΑΡΑ 

χὰς, καὶ ἱκετευούσας ἐπὶ μήκιστον διαρχέσαι πρὸς τὸν 
ν ο ς δαν 

πόγον καὶ ἐγκαρτερῆσαι τοῖς δεινοῖς. Πολλοὶ γοῦν 

χαὶ ἐναπέθανον τῷ ἀγῶνι μὴ ἀξιώσαντες ἀπαγορεῦσαι 
τς . σσ », 

. ο ος ' : ς 
ζῶντες ἔτι ἐν ὀφθαλμοῖς τῶν οἰκείων μηδὲ εἶξαι τοις 

κά 
/ 

σώμασιν, ὧν καὶ τοὺς ἀνδριάντας ὄψει τιμµωµένους δη- 

µοσία ὑπὸ τῆς Ὑπάρτης ἄνασταθέντας. Όταν τοίνυν 
| τι 

Ν ΄ 

ὁρᾶς κἀχεῖνα, μήτε µαίνεσθαι ὑπολάθῃς αὐτοὺς μήτε 
ψ. .ω « 

εἴπῃς, ὡς οὐδεμιᾶς ἕγεχα αἰτίας ἀναγκαίας ταλαιπω- 
-. / 

ροῦσι µήτε τυράννου βιαζοµένου μήτε πολεµίων διατι- 
Μ 1) -”- θέντων" εἴποι γὰρ ἄν σοι καὶ ὑπὲρ ἐκείνων Λυκοῦργος 

ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ. 97. 98. (41: οἱ, 919) 

Ῥγωπηῖα Υεο, αἱ απία ὀΠεεβαίῃ, ΠΟΠ ραϊνα; Ίαμς α 5Ροοἱαίο» 

πριας, εἰ ααοά πλαχίπηε 5ἱϊ Ἰηβίρηϊ5, εἰ ἀῑδίίο πιοηδίτοίας, 

τα. Ύπαπα. «(πα]απα 5ΠΟΓΗΠΙ ργαςίαη[ϊςεῖπιας.  Ῥτοίπᾶς 

ππ]1 ΡοσἰαίογΙπα, απ] ρας Ἰθη]ροςίνα αἆμιο ρτορίου οοία- 

{απι εχοτοΙία{ῖο ἀῑ5εεάυπί πο πιθάἰοστί αΏ Ἠΐσος γἱγιαεῖς ας 

Ἰαβογπῃ αΠΠΟΓΕ Ἱηβαπππα!. Ναπι 5ἱ ααἲς, Απαζιιανςί, Ὦο- 

Πορ [ΑΠΡ ΑΠΙΟΓΕΠΙ ϱ ία ακρι]επέ, απἰά Ίαπ Ὀοπί ποβίς 

εοπ{]ησαί 2 απί απῖς 5ρ]οπάϊάππα απἱάάαπα οαρίαί ρεγβοεγβ» 

΄απα ΥοΓο εκ Ἠΐ5 ἄποσπε οοπ{οϊεπά πα ΗΡΙ τα ποτίη{, απα- 

Ίε5 5ἶηί ἵπ Ἠε[ῖ5 Ῥτο ραίτῖα, οί ρετῖς, οἱ αχονίρης, εἰ εα- 

οπἶ5, ατιπα, αϊ ρτο οἶεα εἰ πια]{ς, πιιάΙ, {απίαπη ν]ποθηϊ 

ορ] Παἴεηι αΠεγαπί. 

37. Ύετγυη ααἷὰ οί απἰπηϊ Γαδγί, 5ἱ οοίαγηΙσυη οἱ παογυα 

αριά πο Ρήσιας γ]άογῖς αἱ 5ίπάἵαπῃ ος ἵπ το πιαση απ)” Ἠ]ά6- 

Ες πἰπαϊγπα, Ργῶ5ΘΓΙΙΠΙ 5ἵ αμάἷας εχ Ίεσο πος Ιδίπο [ασεγο, 

οἱ Ἱπιρεγαίαπῃ ε5δο αάπ]ῖς οπηηίρι5 αἀθςςθ οἱ γίάετεο ἄγες 

ἂᾱ τΠπιαπα πξαιθ απἰπηϊ ἀθ[οοίἴοπεπη Ρασπαπίες. 5εᾷ πεσπε 

ου τάΙοπ]άπα : 5υΡΙ{ οπἴπῃ 5οηδ]πα αἰἰαα]ς ἵῃ απίπιος αἆ Ῥε- 

χ]ομ]α Ἱπροίας., πο Ισηαγίογες γιάραπίτ οἱ πηῖηας απἆασθΒ 

ραῇἱς, πες Ρεῖας απαπῃ 11 ἀσ]οῖαηί 1ρδί α ταπετῖρης αι! ]8- 

Ῥοπίβας, απί ἀἰβηομ]αία ᾳπαζΙπι(Πθ αἶα. ΑΙ ἵπ ατηῖς 

{αηἰατῖ Ίος, οἱ γ]άετί να]πετατῖ, αρᾶρε : Πε] (παπα επίπη 

οἱ Ρ]απο 5ἰπίσίταπι, αίαπο ἵηδιρογ Ἱπαί]ο, Ππίογβουγε ορίῖ- 

πιο, απἴρις πιε]ῖας αἰαπίς υἰαίατ αἀἆγοιδας ΙΠΙΠΙςο5. 

38. Οποπῖαπω τοτο ἀῑσί5δ, Απασμαιςῖ, {ο τοµσιαπη θΜἴαπα 

ατασῖαπι ρεταρΓα(ΙγαΠα, ΠΙΘΙΠΕΠίΟ , ᾳπαπᾶο ΤμασράσΠΙΡΠΕΠΙ 

νοηστίς, πο ἀοτίάρας Πο, πει Ῥηίες θο5 [Γιδίτα Ι4Ἠ9ΓαΤ6, 

αυπι απ! 4ο ρῖ]α ἵῃ (]εαίτο οεγίαπίος Ἱπιρεία [ασίο αἰ[ετῇ αἰ- 

ἴστος οαράμηές ααί ἱηρτοςθί ἵῃ ΊουμΠα ἆαπα οἰτουπιάαίαπα, 

ἀῑνϊκίααο ἵπ 5παπη. απίσαπε ῬΡμαϊαησθηα, Μοδίη(ίευ, πιά] οἳ 

1ρ5ῖ, 5α πιπΙπο Ἰηγαδαπί, ἄοπεο οἰτομπιδοπ]ρίο 1ο Ίουο αἷ- 

{αγαπα. ἄσιση αἰίετὶ ε[ἰοίαηί, Τγευταί Ρυία ΓαΕΠΟΠΕΠΑ Ἠει- 

οπ]απῖ, απί οοπίτα, ἀθίτιδοπίες ἵη ααπαμα; Ίου επίπη [αοίο. 

ρᾶκ οθίογαΠη, πε(αε απἰκᾳ παπα ἀἰίογαπη ΡεΓοιβδε! : πιαχ]- 

πης γιο κἱ νίᾶσας, «παπι Πασεῖς οράμπίατ αᾱ αἰίατε, εἴ 

εαησιῖπο Παιηί, Ραΐνες Υετο απί πηαίτες αδίαπίες αἆθο ἴπ- 

ἀϊσπα απῶ αρηπίας πο Γεγηηί, αἱ εαΠα ΠΗΙΠΕΠΙΗΣ, 5ἱ ΠΟΠ 

ἀππεπί αἆ Ῥ]ασα», αίαπε Πῖς δαρρ]ίορηί αἱ ΎπαΠ1 Ἰοηςίβδίπιθ 

{ογαπί πιο]οςίίαπι οἱ πηα]α {οϊεγοπί. ΜΙ]ῖ αάθο Ἰη]ο οεγίᾶ- 

πηἰμῖ Ἱπηππονίαί 5απί, αππΠη ποβοπί 5ο γἱείος {αἱευ, ἆππι 

γὶία 5αρεγοςκοί, ἵπ οεμ]ΐ5 5Η}, πεηε ορἆθγο 6ΟΓΡΟΤΕ 

αποσαπα οίίαπα 5ἰαΐυας γἱά είς Ἠοποτατί ρα)]]66, ἃ ΒρᾶΓί8ΠΟ- 

τΙΤΏ τορυρ]ῖσα Ροδίίας.  Ῥγοϊπάο εὔῖαπι Ιδία άπΠῃ γ]4εΡῖ5, 

ποῖῖ Ρπίατο Ί]ος Γπτεγε, πει ἀῑο]ίο πα]]α 1άοπθα εαα5ᾶ Η108. 

αργπημᾶς 5Η5ΗΠΟΓΕ, Ώθαιθ {ΥΤΑΠΠΟ ὀοσεπίε, πεσθ ἸαςΜ- 

Ῥα5 Π]απι πδοοςςί(αἴοπα Ἱπιροποπίίρης. Εἰσαί οπίπι Ρο 18 

εἴῖαπι Τγουσσις ΠΠογαπα Ἱερίς[αίος πημ]ία ταιἰοπαΡί]ία , ααἷᾶ- 
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δ νομοθέτης αὐτῶν πι πολλὰ τὰ εὔλογα χαὶ ἃ συνιλὼν χο- 

λάζει αὐτοὺς, οὐχ. ἐχθρὸς ἃ ὢν οὐδὲ ὑπὸ µίσους αὐτὸ δρῶν 

οὐδὲ τὴν νεολαίαν τῆς πόλεως εἰ εἰκη παραναλί ίσκων, ἀλλὰ 

Χαρτερικωτάτους καὶ παντὸς δεινοῦ κρείττονας ἀξιῶν 
/ 

ε.. τοὺς σώζειν μέλλοντας τὴν πατρίδα. Καίτοι 

κἂν μὴ ὅ Λυκοῦργος εἴπη, ἐννοεῖς, οἴμαι, χαὶ αὐτὸς 

ὡς οὐχ ἄν ποτε ληφθεὶς ὃ τοιοῦτος ἐν πολέμῳ ἀπόρρη- 
ρα . να 

τόν τι ἐξείποι τῆς Σπάρτης αἰκιζομένων τῶν ἐχθρῶν, 
τς ἀλλὰ καταγελῶν αὐτῶν μαστιγοῖτο ἂν ἁμιλλώμενος 

πρὸς τὸν παίοντα, ὣς πρότερος ἀπαγορεύσειεν. 

89. ΑΝΑΧ. ὍὉ Λυχκοῦργος δὲ καὶ αὐτὸς, ὦ Σόλων, 

ἐμαστιγοῦτο ἐφ᾽ ἡλικίας, Ἡ ἐκπρόθεσμος ὢν ἤδη τοῦ 

ἀγῶνος ἀσφαλῶς τὰ τοιαῦτα ἐνεανιεύσατο; 

ΣΟΛ. Πρεσθύτης ἤδη ὢν ἔγραψε τοὺς νόμους αὐ- 

τοῖς Νοήτηθεν ἀφικόμενος: ἀποδεδημήχει δὲ παρὰ τοὺς 
Μίνωος τοῦ Κρῆτες, ὅτι ἴκουεν εὐνομωτάτους εἶναι, 

Διὸς νοµοθετήσαντος ἐν αὐτοῖς. 

ΑΝΑΧ. Τί οὖν, ὢ Σόλων, 
Λυχοῦργον καὶ μαστιγοῖς τοὺς 
ταῦτα καὶ ἄξια ὑμῶν ἐστιν. 

ΣΟΛ. Ὅτι ἡμῖν ἵκανὰ, ὦ Ἀνάχαρσι, 

ες ον ὄν αι 
οὐχὶ καὶ σὺ 

νέους; καλὰ 

-. Δ 
ταυτα τα 

ῃ 
Ἰωμνάσια οἰκεῖα ὄντα: ζηλοῦν δὲ τὰ Ξενικὰ οὐ πάνυ 

ἀξιοῦμεν. 
ΑΝΑΧ. Οὐκ, ἀλλὰ συνέης» οἴμαι, οἷόν τί ἐστι µα- 

ο ροσθαι Τυμνὸν ἄνω τὰς σαρας ἐπαίροντα µ: ’δενὸς 

ἕνεκα ὠφελίμου ἢ αὐτῷ ἑκάστῳ ἢἩ κοιν τῃ πόλει. 

Ὡς ἔγωγε Ἡν ποτε ἐπιδημήσω ο) Σπάρτη» χα) ὂν 
χαιρὸν ταῦτα δρῶσι, δοχῶ μοι τάχισ τα καταλευσθή- 

σεσθαι δημοσία πρὸς αὐτῶν, ἐπιγελῶ ιῶν ἑκάστοις, ὅπό- 
ταν δρῦ τυπτοµένους χαθάπερ χλέπτας ἢ λωποδύτας 

Ἀτεχνῶς γὰρ ἕλλε- 

χαταγέ- 
Ἡ τι ἄλλο τοιοῦτον ἐργασαμένους. 

όρου δεῖσθαί µοι δοχεῖ ἡ πόλις αὐτῶν οὕτω 

λαστα ὑφ᾽ αὗτῆῃς πάσχουσα. 

40. ΣΟΛ. Μὴ ἐρήμην, ῶ γενναῖε, μηδὲ τι 
δρῶν ἁπόντων μόνος αὐτὸς λέγων οἵου κρ τεῖν: ἔσται 

Ὑάρ τις ὁ καὶ ὑπὲρ ἐκείνων σοι τὰ εἰκότα ἐν Σπάρτη 

ἀντερῶν. Πλὴν Ξρ ἐγὼ τὰ ἡμέτερά σοι διεξ- 

ελήλυθα, σὺ δὲ 
οὐκ ἄδικα αἴτήσειν ἔοικα παρὰ σοῦ ὡς καὶ αὐτὸς 

μέρε ει διεξέλθ' με οός ς οἳ Σχύθαι ὃ 

σχεῖτε τοὺς νέους νε παρ) δρ ἵν καὶ οἵστισι γυμνασίοις 

ὅπως ὑμῖν |ἄνδρες ἀγαθοὶ Ἡέγνονται. 

ΑΝΑΧ. Δικαιότατα μὲν οὖν, ὦ Σόλων, καὶ ἔχωγε 
δυηγήσοµαι τὰ Σκυθῶν νόμιμα, οὗ σεμνὰ ἴσως οὐδὲ 
καθ) ὑμᾶς, οἵ γε οὐδὲ κατὰ κόρης παταχθῆναι τολµή» 

σαιμεν ἂν μίαν τε ηγήν δειλοὶ ' Υάρ ἐσμεν' ἀλλὰ εἰρή- 

τ ὤν ἂν- 

οὐ πάνυ ἀρεσκομένῳ αὐτοῖς ἔοικας, 

ἐν τῷ 

οια- 

ω 
χαὶ 

Ἔς αὔριον μέντοι, εἴ δοχεῖ, 
ὑπερθαλώμεβα τὴν συνουσίαν, ὥς ἅ τε αὐτὸς ἔφης ἔτι 

μᾶλλον ἐ ἐννσήσαιμι καθ) ἠσυχίαν ἅ τε γρὴ εἶπεν συν-- 
αγάγοιµι τῃ μνήμη ἐπελθών. ἨΤὸ δὲ 

ο θα, ; ς 
μεν ἐπὶ τούτοις, ἑσπέρα γὰρ Ίδη. 

σεταί γε ἔποῖα ἂν η- 
σε τε 

νῦν ἔ ἔχον ἀπίω- 

ΧΗΙΧ. ΑΝΑΟΗΑΗδΙ5. 59, 40. ο05 

απε ερεείαῃς Π]ος Ἱία εαςίϊσαί, απὶ πον πέ Ἠοξίῖς, πρππθ 

οὐῖο Π]πά [αοῖαξ, πθο απὶ 5οβο]επα οἴγῆα[ῖς ἵία εΟΠΞΙΠΠΕΓΘ. 

πε]ῖέ ἴεπιετε, 5θά αποά Ῥορίπ]εί αἱ ρα[ἴοπιῖςείπηϊ ϱἱ πια]ο 

οπιπί 5αρετίογες εἷηί απῖ 5εγτα(ατῖ 5ἷηΐ ραΐτίαπι. Οπαπαπαπη, 

εἰ5ί πο ἀῑσαι Ίγειτσις, 1ρ56, Ρηΐο , Ιπίε]ίαῖς, απαπι ΠΟΠ 

ππαπαπα σαρίας ἵπ Ῥε]ιο {αἱ ατοαπαπῃ αποάάαπι δρατία» 

επιποϊαίυτης ςἵε, Ποδίῖρας ἵρεαπι {οτᾳπεηίρης, 5δᾷ ἀετῖ- 

ἀεπίεπι Π]ος. ία Πασειιαπάππα 5ο ργαβΙίπταπ, αἱ ορτίεί 

επι Γεπιεπία, απο Ῥτίος Ἠ]α [αβσείατ. 

38. ΑΝΑΟΗ. Ὀίταπι τετο Ίρ5ε αποππε, πηὶ 5ο]οπ. Ίτειτ- 
Σας, Ιαγεπῖς απππῃ εξςεί, Ρη]ξαραίας, απ ἐρτεδσας Ίαπῃ εείᾶ- 
ἵεπα οεγίαπαϊηϊς Πῆας Ῥτορτίαπα, 5εουτο ἴαλμα Ιατεπῖ τε]αι 
Ρείπ]απίῖα εοπς {ας 2 

8Ο. Ρεπεχ Ίαπι εταί απππι Ἰας Τ]]ς Ίερες εοτῖρεταῖ, 8 

Οτεία τεᾶακ : εο απΐοπα ρεγερτϊπαίαπη αβίεγαί αἆ Οτείρηςες, 

αποά οριπιῖς Ἠ]ος Ἰοβίρας Πογετε αμάῖεταί, απάτυπι λΠποῬ 

ἀογῖς ΕΗας οοπά]ίοτ Γαετῖ. 

ΑΝΑΟΗ. Οπς Ιαίατ ποπ ἴα ἄποσπε, 9ο, ἱππατῖς 1γ- 

επΓριπι, εί Πασε]]ας αἀο]εςεεπία]ος 2 ρπ]εῆτα οπίπι ἴδία αο- 

απε εἰ νοβίς ἀΐσπα. 

50Η.. Οπος Ἰξία ποβῖς, Απασματςί, 5αΠεῖαηίέ οχεγεῖ(α{ίο- 

πες, ἀοπιες[ῖος ασε 5ἶπί : Ῥετεατῖπα απίεπι αρπηπ]ατῖ ΠΟΠ. 

5απθ ἀἱσπαπῃ ποβῖς ρπίαπηας. 

ΑΝΑΟΗ. Νοπ Ἰας ἆθ εααδα, ΤετΙπι Ιηίε]]αῖς, ορίπος, 

απῖα 5ἰί Πασε]ῖς εαράϊ παάσπη , ππαπῖρας ἴπ αἰίππῃ ρτοίεηςῖς, 

πι]Η5 Ῥοπας τεῖ (ααδα, πα; τε] αἆ πΠάππάπεπι(πε 5Ιησπ]ᾶ- 

πι, το] οοπηπη] (ες αἆ οἴν]ίαίεπη ρειτεπῖαί. Τβία 5ἱ ᾳπαπάο 

Ῥετερτίπεγ Ἑρατία εηπίάεπι, απο ἴεπιροτε Ιδία {[αοῖαπί, 

πιείπο πο 5ἰίαϊπι ραβ]ίος ]αρίάῖοις αἲ 5 οὕτπας, τῖάεῃς α 

εἱηση]α, πῖ ντάετο ρα]ςατὶ ]ος {απαπαπα [πτες, απῖ σταςςᾶ- 

ἴοτες, απί συῖ αΏπᾶ ες 6ο 5επετε Γεορτηῖ.  Οπιπῖπο απῖπι 

πειιεβοτο πηῖηί Ιπάῖσετε 6οταπι τ]ἀείατ οἰτῖίας, πας {απη τῖ- 

ἀϊεπ]α Πετί ἵη 5ε ραβ]ῖοε Ραβαίατ. 

40. 50Η. Νε Ρυίΐα, ο Ξ6ΠΕΤΟΣΕ, ία ἀεξετίαπι Πΐοπι, τεὶ 

αΏξεπίρας τὶτίς, ἀππι ςο]ας ἀῑαῖς, γιοατυτα : οτί επῖπι 

δρατία 4ποσπε αιὶ το ἰ5ιῖς οα σπα" Ρατ ο5ὲ ΕΡῖ τεςροπάθαί. 

γεγαπα (παπἀοσιἴάεπα εξο ποξίτα ΕὈί οπατγατ!, ία αὐεπι 

ΠΟΠ σαΐῖς ]α Ῥτοβαγε νἰάεΓίς, πμ π]αςα εξο αὓς 6 ρεῖῖ- 

ἔαταπ} πῃο ατὐ]ίτος, η{ {αι δίῖαπα τἰοϊςεῖπι επαῖτες πμῖ, απο 

πιοᾷο τος Βεγίμαρ Ιάτεπες τοξίτος, απἴρηαξαπθ ἵπ εχεγεῖια(ἴο- 

πῖρας οὐἀποεῖῖς, εἰ ααοπιοάο Ποπεςίί αρπᾶ τος γἰτῖ Παπί. 

ΑΝΑΟΗ. οαξεςεῖπια ία απἶάαπι Ιδίας, Φοίοπ : οἳ επατγαΏο 

ΠΡΙ Βογ{Πατυπη Ἰεσιῖπια, ΠΟΠ Τα 5Ρ]επά]άα [οτίαξςα, πεππθ 

τεκίτῖς εἰπιῆία, απῖ πεαπε αἱαρᾶπῃ ππα]α ππαπα εχεἴρετε αἩ- 

ἆραπιας, πιείεπ]οςῖ Ἠοπιίπος: 5οά ἀῑσείατ {απποπ, απα]ῖα 

εἶπί. Ύεταπα ἵη οτας παπα, 5ἱ τίάείας, ἀἰΠεταπιας ἀἱδριία- 

Ἠοπεπι, αἱ οἱ απα; 1ρ5ε ἀῑχ]ξεῖ πηασίὶς αἆμο 5Πεπίῖο Ῥετρει- 

ἆαπα, θἱ απ» ἀϊορπᾶα φἶπέ, πιεπιοτῖα Ῥετουττεης οορ]ίοτη. 

Νυπο απἴεπι πἱ τες εξί, Ἰῖς ία ἀῑείῖς αΏθαπιις : ]απι οπῖτη 

[ ο5ί ΥθδρεΓα. 
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ΠΕΡΙ ΠΕΝΘΟΥΣ. 

1. ᾿Αξιόν γε παρατηρεῖν τὰ ὑπὸ τῶν πολλῶν ἐν τοῖς 

πένθεσι γιγνόμενα καὶ λεγόμενα καὶ τὰ ὑπὸ τῶν παρα- 

μυθουµένων. δηθεν αὐτοὺς αὖθις αὖ λεγόμενα, Ἀαὶ ὥς 

ἀφόρητα ἡγοῦνται τὰ συμβαίνοντα σεσασο νο αἱ 

ὀδυρόμενοι καὶ ἐχείνοις οἷς ὀδύρονται, οὗ µὰ τον Ἠλού- 

τωνα καὶ «ΦῬερσεφόνην, κατ οὐδὲν ἐπιστάμενοι σαφῶς 

οὔτε εἰ πονηρὰ ταῦτα καὶ λύπης ἄξια ἢ τοὐναντίον ἡδέα 

καὶ βελτίω τοῖς παθοῦσι, νόμῳ δὲ καὶ ξυνηθεία τὴν λύ- 

πην ἐπιτρέποντες. πειδὰν τοίνυν ἀποθάνῃ τις, οὕτω 

ποιοῦσι ---- μᾶλλον δὲ πρότερον εἰπεῖν βούλομαι ἅστι- 

νας περὶ αὐτοῦ τοῦ θανάτου δόξας ἔχουσιν; οὕτω γὰρ 

ἔσται φανερὸν, οὗτινος ἕνεκα τὰ περιττὰ ἐχεῖνα ἐπιτη- 

δεύουσιν. 

9. Ὅ μὲν δὴ πολὺς ὅμιλος, οὓς ἰδιώτας οἳ σοφοὶ κα-- 

λοῦσιν, Ὁμήρῳ τε καὶ Ἡσιόδῳ χαὶ τοῖς ἄλλοις µυθο- 

ποιοῖς περὶ τούτων πειθόµενοι καὶ νόµον θέμενοι τὴν 

ποίησιν αὐτῶν τόποντινὰ ὑπὸτη γη βαθὺν"Αδην ὑπειλή- 

φασι, µέγαν δὲ καὶ πολύχωρον τοῦτον εἶναι καὶ ζοφερὸν 

καὶ ἀγήλιον οὐκ οἵδ' ὅπως αὐτοῖς φωτίζεσθαι δοχοῦντα 

πρὸς τὸ καὶ καθορᾶν τῶν ἐνόντων ἕχαστον" βασιλεύειν 

δὲ τοῦ χάσµατος ἀδελφὸν τοῦ Διὸς Πλούτωνα χκεχλημᾶ- 

νου, ὥς µοι τῶν τὰ τοιαῦτα δεινῶν τις ἔλεγε, διὰ τὸ 

πλουτεῖν τοῖς νεκροῖς τῇ προσηγορία τετιμημένον. 

Τοῦτον δὲ τὸν Πλούτωνα τὴν παρ᾽ αὑτῷ πολιτείαν καὶ 

τὸν κάτω βίον καταστήσασθαι τοιοῦτου" χεχληρῶσθαι 

μὲν γὰρ αὐτὸν ἄρχειν τῶν ἀποθανόντων, χαταδεξάµε-- 

νον δὲ αὐτοὺς καὶ παραλαθόντα χατέχειν δεσμοῖς ἀφύ- 

χτοις, οὐδενὶ τὸ παράπαν τῆς ἄνω ὁδου ὑφιέμενον πλὴν 

ἐξ ἅπαντος τοῦ αἰῶνος πάνυ ὀλίγων ἐπὶ µεγίσταις αἰτίαις. 

8. Περιρρεῖσθαι δὲ τὴν χώραν αὐτοῦ ποταμοῖς µε- 

γάλοις τε καὶ φοθεροῖς κάκ µόνων τῶν ὀνομάτων: ἹΚω- 

χυτοὶ γὰρ καὶ Πυριφλεγέθοντες χαὶ τὰ τοιαῦτα χέχλην- 

ται. Τὸ δὲ µέγιστον, ἦ Ἀχερουσία λίμνη πρόχειται 

πρώτη δεχοµένη τοὺς ἀπαντῶντας, Ἂν οὐκ ἔνι δια-- 

πλεῦσαι ἢ παρελθεῖν ἄνευ τοῦ πορθµέως' βαθεῖα γὰρ 

περᾶσαι τοῖς ποσὶ καὶ διανήξασθαι πολλὴ, καὶ ὅλως 

οὐκ ἂν αὐτὴν διαπταίη οὐδὲ τὰ νεκρὰ τῶν ὀρνέων. 

4. Πρὸς δὲ αὐτῃ τῇ χαθόδῳ καὶ πύλῃ οὔσῃη ἆδαμαν- 

τίνη ἀδελφιδοῦς τοῦ βασιλέως Αἰαχὸς ἕστηχε τὴν φρου- 

ρὰν ἐπιτετραμμένος καὶ παρ αὐτῷ κύων τρικέφαλος 

µάλα κάρχαρος, τοὺς μὲν ἐσαφικνουμένους φίλιόν τι 

καὶ εἰρηνικὸν προσθλέπων, τοὺς δὲ πειρῶντας ἄποδι- 

δράσχειν ὑλακτῶν καὶ τῷ χάσµατι δεδιττόµενος. 

δ. Περαιωθέντας δὲ τὴν λίμνην ἐς τὸ ἔσω λειμὼν 
ὑποδέχεται μέγας τῷ ἀσφοδέλῳ χατάφυτος καὶ ποτὸν 

μνήμης πολέμιον" Λήθης γοῦν διὰ τοῦτο ὠνόμασται. 
᾿Γαῦτα γὰρ ἀμέλει διηγήσαντο τοῖς πᾶλαι ἐχεῖθεν ἄφι- 

Ὑμένοι Ἄλκηστίς τε καὶ Πρωτεσίλεως οἱ Θετταλοὶ καὶ 

Θησεὺς ὃ τοῦ Αἰγέως καὶ ὁ τοῦ Ὅμήρου ᾿Οδυσσεὺς, 
µάλα σεμνοὶ καὶ ἀξιόπιστοι μάρτυρες, ἐμοὶ δοχεῖν, οὐ ! μ 

πο τς πο ρνρη τν ας ο Αλ η ος 
πιοντες της πηγης' ου γαρ ἂν εμεμγηντο αὐτων. 

1. ΠΕΡΙ ΠΕΝΘΟΥΣ. 1 --- δ. 
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1. 

/ ΡΕ 1Ποτύ. 

{. Ορεγα ΡΡεΙΙΠΠΙ 5αΠο Πο οΏ5οΓγαᾶτγο 41; α γ]σο βυ{ 

ἵπ Ἰποία ας ἀἰοππίαν, απθπε ν]οϊδεῖπῃ αὖ Πΐ5 απῖ οοηκο]αη- 

{αν 5ο] σοί Ι5ίο5, ἀἰουπίαν» οἱ αἱ Ππίο]εγαβῆία Ἰαπιοπίαπίος 

Ῥη{απί ατα ασ 5)ϱί ογεπ]ηη{ 1ρ5ῖδ, ἔαπι απ Π]ῆς 4ποΙΠὰ 

γίορπι ἀο]εηί: πο 11, ρε Ῥ]ηίοποπῃ αὐ Ῥγοδεγρίπα η! π]]α αχ. 

Ρατία  θοϊοπίες ἀ[ιοίά6 , πες, 5ΙΠίΠε π]α]α ἴδία ας ἀο]οτο ἁἷ- 

δηᾶ», ΠΘ(Ιθ απ. οοηίγα θ6ἳ ία 5ἱηί ας πηθ]ογα Πῖς απῖρας 

ογοπίσηί; 5ο Ἱη5[Π{α[15 αἱ οοηδιαθ(πζ 1η Π]απα 4ο]ογοπ] ΞΗΗΠΙ 

οοπάοπαπ{ο5. Οπή ἰσίέαν ππογίαα5 ΓΠποῬ]{ αααἰς, εἷς [αοαπῖ 

---θπῖα λα ρηῖα5 γοἰο ἀἱσσγθ, 4ε ππογίε ἵρδα αιας Παβεαηί 

5οπίεη/ία5 : δἷο επἶπι αρρατερίέ ου]α5 τεί οααδᾶ ἵπ 5ηρεγγᾶ- 

ουἱ5 Π]ῖ5 οἰαρογοπί. 

9. Υυ]δας ἰσίίας ργοπαϊςοα Πα, απος Ιά1οία» αρρε]]απί ἀοοί1, 

Ἠοπηστο, Ηοδίοᾶο οἱ [αρι]αναπη αποἰοτίρας. οοἱοηῖς Πάσπη 

46 ῖς απ Παβεαηί οἱ Ίεσοιῃ 5ἱρί δἰαἰπαπ{ Π]ογ πα ΠοΠοπενη, 

Ίοσμπα άπεπάαπα. 50 ἵουτα Ῥγο[απά πα 6556 ρι(αΠ{ Τη[ογο5, 

6ΗΠη(Ι6 πασΠΠΙ οἱ 5ΡΑΠΙΟΡΙΠΗ 6556, αἱ (οποβγίοοδαη ας 

50] οαγθηίΘΠΙ; θΙΠάΘΠΗ {αΠΠΘΠ. Ἠθδοίο απα ταίίοπο ΠΠαδίτοια 

η {απίαπα, αἱ απ» ἵπ ϱο δἶπί οοπδρίοί ροδδῖηί οπηηῖα, ΤΠ]- 

Ῥεγατο αΠΙθΙΗ ἴπ Ππαρπο. 11ο Ἰαία Γαἴτοπα φουί5, Ῥμαίοπομι 

δίυο ΡΙίοηι Ποπιπο, απα απίάσια αρρολαίίοπο (αἱ αααῖς 

πη]ηῖ {αΠάπα ΡογἱΗςδίπιας τοία]1() 1ά6ο οομοπεδίαία5 ο5ί, φποά 

ἀῑνες οἳί πιοτίαῖς.. Ἠππο ρογγο Ὠ{ίθια 5ο» οἰν]ίαιἰς ε{ υἱία» 

Πας αριιά 1Π[εγος ο μαῦοτο ἱη5[αία : παπα δογίο 1ρ5ί οΕ{]- 

Βί556 πιονίπογαπα Ἱπιροτίαπα, 41ος Π]α τουθρίο5 αἴᾳπο α5δΗΠΙ- 

(05 γἰποπ]ϊ5 οοπἶποαί, ασ ε[ασογα ΠΘΠΙΟ ροβδῖί, πεπιε 

πα] οπιηίπο αἆ 5προτα τεύευπά{ [αου]ίαίοια (ρααί, ηἶδί ο 

ππαχΙηᾶς 6αμδας αἱ ραδάαπη αἲ οπιπ] ὤγο ραμοἰςδιηη]ς. 

3. Οἰτουηβαϊ απίοια ἱρδίας τοδίοπεια Πγ]]ς πιαρηῖς οἱ 

{ΕΥΤΟΓΕΙΑ Υ6] 150 ποπιίπο Ιη]εἰεπίῖθα5; Οοσγ!1 οπἶπα [ρίογα- 

{ι5] εἰ Ῥγνρμ]εβοιοπίας [φήεγεγΝΙ] εἰ 5ἰπμίει αρρο]]α- 

αγ. Οποά Ὑθγο ΠΠΑΧΙΠΙΙΠΗ, ΑοΠεγηδία Ῥαΐας ορ]ασαί, ρηϊπιᾶ 

οχαρίοης γοπ]οπίος, «πα {γα]ίσθτο ΠΟΠ Ποσί πες ργα{6Γγθ. 

5ἱπθ ρογβίοια» 4Η Π1 ΡΓΟΓΠΙΠάΙΟΥ δἷξ (παπα αἱ ροδἴδις ἔγαπς- 

1 ρορῖ{, οἱ Ἰαΐος παπα π{ παίαία (τα]οίαδ; αἆθο α{ πε- 

απςε γο]πογος πιογί{ θαΠη {ΓαΠ5ΥΟΙάΓ6 Ροδδίηέ, 

ᾱ, Αά 1ρδαπα Ροίγο ἀθδοθήδΙτη οἱ ροτίαπα, 4 αζαηᾶΠ- 

είπα οδί, λος είαί [ταίτε τουῖς σεη]ίς, οἱ ομδίοαἶα Ηλίας 

οπθᾶ[ία, οἱ Ῥνορο Π]απη (Πίου οαπἱ5, αδροιγίης, απὶ αᾱ- 

νοησηίος απἱάθπα απι]σο Υα]ία οἱ ρασαίο αδρίοῖαί, Γαβεγο αἩ- 

{οπι δἱ αἱ οοποπίας, ]α{ταία αἴᾳαθ π]οία {ευγεαί, 

5. Ἠυπο απ Ίο 5αρενανη{, 605 Ἱπίας ῥγαίαπι 5Η50]- 

ΡΙ{ πΙαΡΏ Πα, σοηςῖἔαπα αδΡΙούε]ο οἱ ροΐα5 εχριρηα{ος Π]θ- 

πηοπί; Πιαίμος οπίπη [οὐδίυϊοπϊδ] Ροΐία5 Ρτορίοι που ἵρδιπι 

αρρε]]αίης οί... ἨΠωο πἰπιίναπι πανγαγαη{ απ]φαῖς απ ἰπᾷθ 

τοθογημί, Α]οος[ῖ5 αίαπο Ῥνοίοδῆαις, Τηθρκα]ί, εἰ Ἐρεὶ 

Τ]οδοι5 ΒΠης, οί Ποππσνίοις ΤἼγδδος, 5τανος εἰ [46 ἀῑσηί 

ἰορίος, αἱ πηῖμί γἰάσίαν, απὶ ἆς Γοπί 1ο ποη Ῥἱρογίηί; Πε- 

απθ ομ{Π1 αἰίαδ ππεπιοτῖα Πα 6ο Πα τεπαἰδεεη{. 
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6. Ὁ μὲν οὖν Ἡλούτων, ὡς ἐκεῖνοι ἔφασαν, καὶ ᾗ 
Φερσεφόνη δυναστεύουσι καὶ τὴν τῶν ὅλων δεσποτείαν 
ἔχουσιν; ὑπηρετοῦσι δ αὐτοῖς καὶ τὴν ἀργὴν συνδια- 
πράττουσυν ὄχλος πολὺς Ἐρινύες τε χαὶι Ποιναὶ καὶ 

Φόέοι καὶ ὁ Ἑρμᾶς, οὗτος μέν γε οὐκ αεὶ συμπαρών. 

7. Ὕπαρχοι δὲ καὶ σατράπαι καὶ δικασταὶ κάθην- 
ται δύο, Ἠίνως τε καὶ Ῥαδάμανθυς οἳ Κρῖσες, ὄντες | 
υἱοὶ τοῦ Διός. Οὗτοι ὃξ ολ μὲν ἀγαθοὺς τῶν ἀνδρῶν 

χαὶ δικαίους καὶ κατ᾽ ἀρετὴν βεθιωκότας, ἐπειδὰν συν-- 

αλισθῶσι πολλοὶ, καθάπε 

/ 

Αποικίαν τινὰ πέµπου- 

σιν ἐς τὸ Ἡλύσιον πεδίον τῷ ἀρίστῳ βίῳ συνεσοµένους. 

8. Ἂν δέ τινας τῶν πονηρῶν λάέωσι, ταῖς Ἐρινύσι 

παραδόντες ἐ ἐς τὸν τῶν ἀσεέῶν γῶρον ἐσπέμπουσι χατὰ 

λόγον τ τῆς ἀδικίας χολασθησοµένους. Ἔνθα δὴ τί κα-- 

χῶν οὐ πάσχουσι στρεθλούμενοί τε χαὶ καόµενοι καὶ 

ὑπὸ γυπῶν ἐσθιόμενοι καὶ :τροχῷ συμπεριφερόµενοι καὶ 

λίθους ἀναχυλίοντες: ὃ μὲν γὰρ Τάνταλος ἐ ἐπ᾽ αὐτῃ τῇ 

λίμνη αὖος ἕστηχε κινδυγεύων 

δαίµων ἀποθανειν. 
ὑπὸ τοῦ δίψους ὃ χακο- 

9. Οἵ δὲ τοῦ μέσου βίου, πολλοὶ ὄντες οὗτοι, ἐν τῷ 
ς ω ον , 

λειμῶνι πλανῶνται ἄγευ τῶν σωμάτων σχιαὶ γενόμενοι 
πω -ω / 

καὶ ὑπὸ τῇ ἀφῃ χαθάπερ χαπνὸς ἀφανιζόμενοι. ἘἜρέ- 

φονται δὲ ἄρα : ταῖς παρ' ἡμῶν χραῖς καὶ τοῖς καθαγι- 

ζομένοις ἐπὶ τῶν τάφων" ὥς εἴ τῷ μὴ εἴη καταλελειµ.-- 

μένος ὑπὲρ γῆς φίλος ἡ πι συγγενῆς, ἄσιτος οὗτος νεχρὺς 

χαὶ λιμώττων ἐν αὐτοῖς πολιτεύεται. 
3 . α 3 ο /' ἀ 

10. Ταῦτα οὕτως ἰσγυρῶς περιελήλυθε τοὺς πολ- 

λοὺς, ὥστε ἐπειδάν τις ἀποθάνη τῶν οἰκείων, πρῶτα 
μὲν φέροντες ὀθολὸν ἐς τὸ στόµα κατέθηκαν αὐτῷ, µι- 

σθὸν τῷ πορθμεῖ τῆς ναυτιλίας γενησόµενον, οὗ πρότε-- 
- 

ρον ἑξετ 
- λα - / ανν κ φι / χωρεῖ παρὰ τοῖς κάτω, καὶ εἰ δύναται παρ) ἐκείνοις 

3 λ ς α 
Ἀττικὸς ἢ Μακεδ δονικὸς ἢ Αἰγιναῖος ὀθολὸς., οὐδ ὅτι 

3 / ς - - 
πολὺ κάλλιον ἦν μὴ ἔχειν τὰ πορθµεῖα καταθαλεϊν" 

/ -ω 

οὕτω γὰρ ἂν οὗ παραδεξαµένου τοῦ πορθµέως ἀναπόμ-- 

πιµοι πάλιν ἐς τὸν βίον ἀφικνοῦντο. 

ῃ σα ος τν . λα 
ασαντες οποιον το γουισμα γομιςεται κα: οἵα-- 

11. Μετὰ ταῦτα δὲ λούσαντες αὐτοὺς, ὥς οὐχ ἵκα- 

νῆς τῆς κάτω λίμνης λουτρὸν εἶναι τοῖς ἐχκεῖ, καὶ μύρῳ 
ών σας. : ; 

τῷ κχαλλίστῳ χρίσαντες τὸ σῶμα πρὸς δυσωδίαν ἤδη 
. ο ; μ Ἱ | 

βιαζόμενον καὶ τεφανώσαντες τοῖς ὧραίοις ἄνθεσι προ- 

τίθενται λαμπρῶς ἄμοιέσαντες. ἵνα ια ὧεν δπλ ως μπρῶς ἀμφιέσαντες, ἵνα μὴ ῥιγῷεν ὃπλον 
αν σνὰ αν . / σε ; 

ὅτι παρὰ τὴν ὅδὸν μηδὲ γυμνοὶ βλέποιντο τῷ Κερδέρῳ. 
σα τος ' : ᾱ 

12. Οἰμωγαὶ δὲ ἐπὶ τούτοις καὶ κωχυτὸς γυναικῶν 

καὶ παρὰ πάντων δάκρυα καὶ στέρνα τυπτόµενα καὶ 

σπαραττοµένη κόμη καὶ φοινισσόμεναι παρειαί: καί 
που χαὶ ἐσθῆς καταφρήγνυται, χαὶ χόνις ἐπὶ τῇ χεφαλῇ 

πάττεται χαὶ οἳ ζῶντες οἰκτρότεροι τοῦ νεκροῦ: οἳ μὲν 

γὰρ 7 αμαϊκυλινδοῦντ Ἐν ποῤα, καὶ τὰς ες αράτ- 

τουσι πρὸς τὸ ἔδαγος, 

καθ) ὑπερθολὴν. ἐ 

μετέωρος « ὥσπερ 

ὃ δὲ εὐσχήμων χαὶ καλὸς χαὶ 

στ Ἐφανωμένος ὑψηλὸς πρόχειται καὶ 
ἐς πομπὴν κεχοσµηµένος. 

19. Εἰθ' ἡ µήτηρ ἢ καὶ νὴ Δία ὅ πατὴρ ἐκ µέσων 

σω 

ῶ.. ΡΕ Τ0ς6τῦ. 

τῶν ασμγενῶν προελι θὼν καὶ τ .. χνθεὶς αὐτῷ --- αρος 

κείσθω γάρ τις νέος καὶ καλὸς, ἵνα καὶ ἀχμαιότερον τὸ | 

ο σας 261 

6. Ρῖς εισο, α{ ΙΙ ἀῑκεγιπί, οἱ Ῥτοξεγρίπα Ιππρεγαπε, α- 

απε Ἱπ ἀοπηπίο Παῦεπί οπηπίας πηϊςίταηέ τοτο Π[ῖς εἰ πι- 

Ρετίαπα ππα εχογζρΠί {πτρα πηπ]ία, Εαπία, Ῥωησ», Τεντοτες, 

εἰ Μετουτῖας; Ἠ]ς (πἱάεπῃ ΠΟΠ ΞεΠΙρεΓ Πδῖ ΡΓΟΩΣΕΠΣ. 

7. Μααϊςίγαίας τετο αἱ 5αἴταρα αἱ Ιπάϊοσς ςεάεπί ἄπο, 

ΜΙπΟς ας Βἰαδαπαπί]α5, Οτείθηςες οἱ ΕΠΙ ῆονῖς. Η τετο 

Ῥοπος απἰάεπα γίτος οἱ Ἰηδίος εί ααῖ εππα ν]γιαίε νῖχοτε, αλί 

Ῥ]άγες εοηΥοπεταπέ , απαιαπα ἵη οο]οηίαπα απαπάαπα πε απὲ 

ἵη εαππραπα Εἰνείαπα, αΏί τΙίαπι αδαηί ῬεαΙςςΙμαπη. 

8. ΒΙ 4πος Υογο π]α]ος ἀερτεμεπάαηί, ἰταδ[ίος Επτῖς ἵῃ Ἱπι- 

ΡίοΓαπα Ίοσυπα πα ζαηί, Ῥτο Ροτίοπθ 51» Ππ]αςΗῖα: Ρυπῖεῃ- 

405. Ἠ νετο απἷὰ ποή ππαϊογαπα ραΙαπίας, {ογᾶ, αξίπ]α, 

οατρίῖ α νυαίρης, ἵπ τοία εἴτοππιαςί, 5αχα ἵπ ατάπΙΠα 

πο]γεπίε»» απ Ταπία]ας, αἆ ἵρεαπι 5ίαης Ίδοιπῃ εἶοοις, 

5ἵ πο] Π]ῖςετ πηείυΠ. 

9. δεά ηχείο» απῖ Γαθγε ία Ποπ]Ιπες, πιᾶσηις 5απε πι- 

ΤηΕΓΙ5, Ρε ρταίαπι ομειταπέ ἶπε οοτροτῖρας, απηῦτος [αοιῖ, 

απἶσπε 5α0 ἴρεο ἰασία απ Ἰηίαι ογαπεξεαη!ί. ἈΝαιτϊαπίατ 

απίεπη  Ππαπηϊπίρας ποβίτῖς οἱ Ιη[εγῇς, απας (απηπ]ῖς Π]οταπα 

πα ππης. Πασαε 5ί οπἱ πο 5ἳέ τεείας 5πργα ἴοιταπι απῃῖ- 

οἳς5 απί οοσπαϊας, Τε εσαγῖέ πποτίπας, αἱ [πιο ογαεῖαίας Ἱπ- 

{ετ Ἠ]ος τίίαιη ασι{. 

10. Ἠεεο βγηπῖίεγ αἆεο οεουρατιηῖ τα]σας., αέ 5ἰ αὐἲς πιο- 

πἴαίατ [απηματῖαπα, Ῥτῖπιο απἶάεπα οῬο]απα ἵη ος ΠΠ ἵπιρο- 

παπί, ππεγοεάεπη Γαΐαταπη ρογ[(οτῖ {τα]θοίας, πον εχρ]οταίο 

Ῥπῖας αποά παπαῖ πεπῃς Ίεσε τουερίαπι ςἰί οἳ εοπηπιεεί αριά 

Ίπ[ετος, ας γα]εαίπο αραά Ἠ]ος ΑίΠοας, απ Μαεεάοπῖσις, 

ᾱη σιπε[ῖοις οΏο]αδ; πεαπο Π]ιά οοσίίαηέ, πππ]ίο ε-ςε 

πηε]ίας 5ἳ απ Ῥτο τεείπτα «οἴτετε ΠΟΠ Ροξδίηέ : 5ο εΠίπι 

ῬογΗίογε ποη αἀπηϊέ[οηίο τε]εεῖ ἵη γίζαπη τηγςης τεβῖτοη. 

11. Ῥοξΐεα τετο αππῃ αρ]αοεταπί Ἠ]ος (ᾳπαςὶ ποῃ 5π(ῄσετοί 

ΡΓο Ίαγαςτο Ἱπ[εγης Ιξίε Ίαεας Πῖς απἲ Πί απ!) εἰ ππσποηίο 

ορίππο υπτεγυπί Ῥτοε]ῖγε Ίαπῃ αἆ Γπίοτεπῃ οοτρης, οἱ Ποτῖ- 

Ῥας Π]πά Τεπιρεςίτνῖς εοτοπαταηί, «Ρ]επαῖᾶς γεςΒίππι ρτο- 

Ροπιπέ, πε γἰάε][οεί ἵη νῖα Πησεαηξ, τε] ππάί εοπερϊεἰαπίας 

8 Οε{Ρετο. 

1». Ππίος Ίο Ῥ]οταίας, εί Πείας πππ]θταπι, οί ]αογίπιο 

αὐ οπιηῖρης, εἰ ρἰαπείας Ῥεείοταπι, εἰ Ἰασεταία; εοπιος, θε 

ΞεΠ. οταεπίαία : α[οιρῖ γεςεῖς εἰῖαπα Ἰαορταίατ, αἱ ρα]τίς 

Ἱπερεισίίαγ εαρῖα, εἰ πιϊσεγίοτος γὶνῖ πιοτίπο. Ἀαπι ΠΠϊ 

απἰάειη Ἠπηῖ 5ρε πο]τιπίας, εἰ οαρῖέα αλ]άπηέ ςοἶο : αἲ Ι5ίθ. 

4εεονα5 εί ρυ]οἶχει εἰ α]ίτα πιοάσπη εοτοµαίας, 5αρπαῖς Ρτο- 

Ροπίίητ εἴ εἰαίας, οσπαίας απαςῖ αἆ Ῥοπιμαπῃ. 

19. Τυπῃ πιαίοι γε], Ῥει Ποτεπι, Ἶρςθ ραΐοτ, ἆθ πηθᾶΙο ϱ0- 

ΣπαίοΓαΠῃ αβπηῖηε Ῥτορτεξςη5, επππ(πε οοπιρ]εχης (ρτοροςῖ- 

{απῃ επῖπι ΠπσαπιΗς Ίάγεπεπι εί ρπ]εηταπι ασ αεπο , αἱ πιᾶ- 
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- Φωνὰς ἀλλοκότους καὶ µαταίας 
νὰ ἐπ' αὐτῷ δρᾶμα 

ἀφίησι, πρὸς ἃς ὅ νεκβὸς αὐτὸς Αποκρίναιτ' ἂν, εἰ λά- 

6οι φωνήν-ς φῄσει γὰρ ὅ πατὴρ γοε βόν τι φθεγγόµενος 

καὶ παρατείνων ἕχαστον τῶν ὀνομάτων, Τέχνον ἴδι- 

στον, οἵχη µοι χαὶ τέθνηκας χαὶ πρὸ ὥρας ἄνηρπάσθης 

μόνον ἐμὲ τὸν ἆθλιον καταλιπὼν, οὐ Ἰαμήσας, οὐ παι- 

δοποιησάµενος, οὗ στρατευσάµενος, οὐ γεωργήσας, 

οὐχ εἲς Ύδρας ἐλθών; οὐ χωμάση πάλιν οὐδ. ἐρασθήσῃ, 

τέχνον, οὐδ᾽ ἐν συµποσίοις μετὰ τῶν ἡλικιωτῶν µεθυ- 

σθήση. 

14. Ταῦτα ὃ 

υἱὸν δεῖσθαι μὲν ἔ 

τελευτὴν, οὐ δύνασθαι δὲ µετέχειν αὐτῶν. Μαΐτοι τί 

ταῦτα φημέ: πόσοι γὰρ χαὶ ἵππους χαὶ παλλακίδας, 

οἵ δὲ καὶ οἰνοχόους ἐπικατέσοαξαν χαὶ ἐσθητα καὶ τὸν τ 
. Ἀ 

ο. χόσμον συγκατέφλεζαν ἢ συγκατώρυξαν ὥς γρη- 

αἱ Ν -” / 3/ 
αι τα τοιαυτα Φησει οιου.Ε 

ο. - λ 
τι κα χαι ἐπιθυμεῖν χαιμε 

- .] / -”- ’ 

σοµένοις ἐχεῖ καὶ ἀπολαύσουσιν αὐτῶν κάτω: 
τα 

15. Ὁ δ᾽ οὖν πρεσθύτης ὅ πενθῶν οὗτοσὶ ταῦτα 

πάντα ὁπόσα εἴρηκα, χαὶ ἔτι τούτων. πλείονα οὔτε τοῦ 

πχιδὸς ἕνεκα πρὸ εἴν ἔοιχεν ---- οἴδε γὰρ οὐκ ἄχου- 
βού ο στό στ. ον ο ΙΙΣΗ τοὺ Ἄτεντορος --- ουτε 

η σόμενον οὐδ) ἂν μεῖςζ 
μὴν αὐτοῦ: 9ρονεῖν γὰρ οὕτω καὶ Ὑηγνώσκειν Ἱκανὸν 

Ἡν καὶ ἄνευ τῆς βοῆς". οὐδεὶς Ύὰρ δὲ πρὸς ἑαυτὸν 

δεῖται βοᾶν. Λοιπὸν οὖν ἐστιν αὐτὸν τῶν παρόντων 

ἕνεχα ταῦτα ληρεῖν οὔθ᾽ ὅ τι πέπονθεν αὐτῷ ὁ παῖς εἷ- 

δότα οὔθ) ὅποι κεχώρηκε, μ. μᾶλλον δὲ οὐδὲ τὸν βίον 

αὐτὸν ἐξετάσαντα ὅποιός ἐστιν" οὗ σὰρ ἂν τὴν ἐξ αὐτοῦ 

µετάστασιν ὥς τιτῶν δεινῶν ἐδυσχέραινεν. 

16. Ἐΐποι δ ἂν οὖν πρὸς αὐτὸν ὁ παῖς παραιτησά- 
µενος τὸν Αἰακὸν χαὶ τὸν ᾽Αϊδωνέα πρὸς ὀλίγον τοῦ 

στομίου ὑπερχῦψαι χαὶ τὸν πατέρα παῦσαι ματαιά- 

ζοντα, Ὦ καχόδαιµον ἄνθρωπε, τί κέχραγας; τί δέ 

μοι παρέχεις πράγματα” ΠαΌσαι τιλλόμενος τὴν χόµην 
Ἑ{ µοι λοι-- 

πολύ σου 
καὶ τὸ πρόσωπον ἐξ ἐπιπολῆς ἀμύσσων. 
δορῃ καὶ ἆθλιον ἀποχαλεῖς καὶ δύσµορον 
βελτίω καὶ µακαριώτερον γεγενηµένον» Ἡ τί σοι δει- 

νὸν . δοκῶς ἢ διότι μὴ τοιουτοσὶ γέρων ἐγενό- 

εἰ σὺ, φαλαχρὸς μὲν τὴν κεφαλὴν, τὴν ὃΣ 
όψιν τρως ιδωµένος, κυφὸς χαὶ τὰ γόνατα νωθὸς, καὶ 

ὅλως ὑπὸ τοῦ χρόνου σαθρὸς πολλὰς τριαχάδας χαὶ 

Ὀλυμπιάδας ἀναπλήσας, χαὶ τὰ τελευταῖα δὴ ταῦτα 

παβαπαίων ἐπὶ τοσούτων μαρτύρων» Ὄ µάταιε, τί σοι 
χρηστὸν εἶναι δοχεῖ παρὰ τὸν βίον, οὗ µηχέτι µεθέ- 
ἔομεν; ἢ τοὺς πότους ἐρεῖς δηλον ὅτι καὶ τὰ δείπνα 
χαὶ ἐσθῆτα καὶ ἀφροδίσια, καὶ δέδιας μὴ τούτων ἐνδεὴς 

γενόμενος Απόλωμαι, ἀγνοεῖς δὲ ὅτι τὸ μὴ διΨῆν πολὺ 
χάλλιον τοῦ πιεῖν καὶ τὸ μὴ πεινην τοῦ φαγεῖν καὶ τὸ 

' 
1Τ. Φέρε τοίνυν, ἐπειδὴ ἔοικας ἀγνοξι ν διδάξομαί 

σε θρηνεῖν ἀληθέστ 

βόα, Τέχνον ἅθλιον, οὐχέτι δυψήσ σεις » οὐχέτι πεινήσεις 
οὐδὲ ῥιγώσεις. λαίμων ἐκφυγὼν τὰς 
νόσους, οὐ πυρετὸν ἔτι  δεδιὼς,, οὗ πολέµ μιον, οὐ τύραν- 

23λ ο 
γου” οὐχ. ἔρως σε ἄνιάσει ου ος συνουσία ον ιαστρξἡ ει οὐδὲ 

ε ρος καὶ δὴ ἄναλα θὼν εξ ὑπαρχῆς 

σἱς ἵη 60 αοἴας αα»ὶ (αῬ]ο γίσοα!), τουες απαςάαπι αΏσητάας 

αο ναπας εὐΠ!, αἲ αὐας ἵρδε, γουῖς πδιπα ἳ Ἱππρείτοί . 16- 

5Ροπ ρα πογίηα5. Ὠ]οσί οη/πη ραΐοτ Ἰασαῦτὶ γοσς, ρτοᾶιειῖς 

κἱηση]ῖς ποπηπίρας, ΕΠΙ ἀπ]οῖςείπιαο, εεσο αΏίϊςΙϊ πιῖμῖ οἱ 

πποτίη5 ες, εἰ απίθ πΙαΙΗΤάΠΙ Φἰαἴεπ αὈγορίης 65, 5ο]ο πῃθ 

το]]οίο Ιπ[ε]οί, ΠΟΠ πχοτθ ἀποία, ποΠ 5α5οθρίῖς Ἰμοτῖς: ΠΟΠ. 

αἰ]σίςίῖ πα ΗΠαπα, ἁστιπα ΠΟ οο]αῖςί, ΠΟΠ ρεγγοηῖςη αἆ 56- 

ποοϊαίθιη! Χοη οοπηδδαρογίς Πἴογαπη, πο απιαθίς, ΠΗ; πο. 

Ἱπερηαρετῖς ἵπ οοπγ!ν]ο οΠῃ ορᾳπα[ρις1 

14. Ἠωο απίεπα αἴαπο 5 ςἱπμα ἀῑσοί, ρπίαης ΒΠππν 

5πυπα αάμις Ιπάῖρετο {αμρις, εἰ αρρείοτο οα εἰῖαπι ροδί 

πιογίθΠα, ΡᾶγΙΙοΙρθηι΄ αιίθΠΙ ΕΟΥΙΠΙ ΏΟΠ Ρο0556 Ποπ. ΟπαΠ- 

απαπῃ απ]ά Ιδία ἀῑσο» αποί επῖπι εἴαπι εΠπος, οἱ ρε]ῇορς, 

αλῖ γεγο εἰίαπα ῬουἱΠαίογες Ιασυ]ατυηί ἴπ {αππίο, γοςίοππἽ πε. 

οἱ αἰἴαπι ππππάυπα ππα οοπηρηςσετυηί ὀε[οεγαπίνε, απαςί 

αδυτὶς 1βῖ εἰ Γαϊατῖς αραᾶ ἴπ[εγος» 

15. Βεπον Ισίίαγ ἰδίε Ἰάρεης, απ ἀῑκνί οπηπία, οἱ Ες 

αίαπα Ῥίαγα, πθ(ι]ο ΠΠ οαη σα ἱτασῖσα Τους Ῥγου]απιᾶς»ε γ]- 

ἀείατ (πον1{ οπίπῃ πο απἀαγαπα, οἰδῖ ρ]α5 σπατη 5{εμίογεα 

τοσα Ιπο]αππεί), πθσαε 5υα {ρδίας, συ Π 5ἷο 5οη{ἶγο οἱ αγΏῖ- 

ἱταγί οἴαπη 5ἶπο ϱἸαππογο 5[Ποίαί : ΠεΠΊΟ απρρε, υἱ αἆ 56 

1ρ56 εἸαππεί, ορα5 Ἠαβραί. Ἠεπαυίαν εΓσο Παπ ργῶ56η- 

Ευπι οαησα σἷς ἀε[ίτατο, απὶ ποσαθ απῖά βΙίο αοοἰάοτῖί φεῖαί, 

ηθ(ιθ 4πογ5απ] αὐ]οτῖέ: απἶη απϊ πθαπε γΙίατη ας, απαϊῖς 

Πες, εχρ]οτατΙ{: αοιαίη επῖπι Ἱρδίας ἴπάε ἱταπςΙαπα πο 

{απσιαπα πια] απἱάἁαπα στανΊτοτ [οτγεί. 

16. Ρϊσαί εγσο ΤΠ! Βα5, εχοταίο ΄Έασο οἱ ΡΙία, αἱ ραυ]- 

Ί1πα ρτοδρῖσεγο ἆ0 1]ο ΙΠΓΕΓΟΓΙΠΙ ο5{1ο 5)δὶ Ποραί, οἱ α γαηῖς 

απετο]ῖς Ραΐγεπῃ τ6Υοσατε, Ου]ᾷ οἶαπ]ας, ΠΟΠΊΟ Τπ[ε]ίκ 2 εί απῖᾶ 

πιο]εςίῖας πι Βῖ [αορςδῖς» Ὠοδίπε οοπῃας Υε]]ετε οἱ [αοῖοῖ οι- 

{οπῃ ογιεηίατο. Ωυπῖά πια]οᾶῖοῖς πηῖ, οἱ ΠΙΙΞΟΓΙΠΗ Π1θ γ0- 

σας. οἱ [αΐο πΒΙΟ αδ5απα, απῖ πηπ]απα {6 ππε]ῖου [αοίης 5ἴπη 

ας Ῥθα ος» ααί απ]ά πιαΙῖ ρα! ΗΡῖ γῖάεος2 Ἰ]ηάπε αποά πο: 

(ας, απα]ίς ἴα ες, 5οπεχ [αοίας 5απη, απο οαρί[α, Γα016: 

τήσοδα. ΙΠΟΙΤΥΗΣ, ΙπΙροσ]Η1ς σοηῖρς, αἴαπε ἵῃ ΙΠΙΝΘΓΣΙΠΗ ἃ 

{επιρογο ἴρςο [τασίας,, Ρο5ἱ Ππθηςος πωυ]ίο» αίππε Οἰγπιρίαᾶας 

Ἱπιρ]είας, ἀεπί(ιπα εἷο {πάθη ἀε]ταις 50 ἴοἱ {εδ βρης» 

Βίο]άς, απἷᾶ οί ΠΕΙ ν]άείατ ΤΠ γἴῖα, ου]ᾳ5 Ποῦ απιρῄας 

Γαΐητις οἶπι ραγἴοθρς2 ροίαῖοπος ἀῑσας πἰπΙγαπη, ε{ οσῃας, 

οἱ νοσίες, οἱ τος γεηείθας; ας πηε[ιῖς πο Ἰΐςος 6ΔΓΘΗ5 ΠΙΙ5ΕΓ. 

5ἶπῃὸ ΠΟΠ οοσῖίας απἱοπα, ΠΟΠ 5ἴῖγο πηη]{ο ο55ο απαπη Ρίρεγε 

πΘΗΗ5; δἱ ποἨ ο5ητίΓε 4παπΏ 6ἀθτε; αἱ ΠΟΠ 1Ίσεγο 4παΠῃ ϱ0- 

Ρίαπη Ἠαβθγο τες απη2 

17. Άσο Υοτο, παπᾶοσππΙάεπη Ίσπογατε γἱάετῖς,  ἀοσθῦο: 

(6 Ἰαπιοπίατί Υοτία5. ασια τερείἴίο Ππ](1ο οἶαιπα , Ε Ηἱ παῖδες, 
πο αΠηρ]ίΗ5 5ἶέῑες, ΠΟΠ οδυγῖος απηρ]ίη5, ποπ πἱσοβίς. ΑΡΙΙ5ΙΙ 

πμ! Ἱη[ο]ίκ,, οἱ οΏασίςεί πποΥΡΟ5, ΓεὈγίπα ποῦ απηρ]τα» πιεέηῖς, 

ΏΟΠ Ἠοδίθια, ΠΟΠ ΓνΤΑΠΗΗΠΙ.  ΝΟΠ απιος ΠΡΙ Γασεςςεί Ἠ6βΟ- 

επι, ποη οοἵίης {6 ἀῑδίογᾳπδβίέ, πεππε αἆ Ἠος Ἰη[ογοίες 

(11, 0-8 -- 92ϱ) 
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σπαθήσεις ἐπὶ τούτῷ δὶς ἢ τρὶς τῆς ἡμέρας, ὠτῆς συµ- 

φορᾶς. Οὐ καταφρονηθήσῃ γέρων γενόμενος οὐδ᾽ 

ος ἔση τοῖς νέοις βλεπόμενος. 

Ἂν ταῦτα λέγῃς, ὠ πάτερ, οὐχ. οἴει πολὺ ἅλη- 

δέσερα χαὶ Ὑενναιότερα ἐκείνων ἐρεῖν» Ἀλλὰ ὅ ὅρα μὴ 

τόδε σε ἄνιᾶ καὶ διανοη τὸν παρ ἡμῖν ζόφον χαὶ τὸ 

πολὺ σχότος, κάτα δέδιας µή σοι ἀποπονιγῶ χαταχλει- 

σθεὶς ἐν τῷ μνήματι; Χρὴ δὲ πρὸς ταῦτα λοῄίζεσθαι 

ὅτι τῶν ὀφθαλμῶν ὃ διασαπέντων ἢ καὶνὴ Δία καέντων 

μετ) ὀλίγον, εἴ ΓΕ καῦσαί µε διεγνώκατε, οὔτε σκότος 
οὔτε φῶς ὁρᾶν δεησόµεθα. Ἰκαὶ ταῦτα μὲν ἴσως μέ- 

τρια. 
19. Τί δέ με ὁ Χωχυτὸς το ὀνίνησι χαὶ π] πρὸς τὸν 

αὐλὸν αὕτη στερνοτυπία καὶ ἡ τῶν γυναικῶν περὶ τὸν 

θρΏνον ἀμετρία; τί δὲ ὃ ὑπὲρ τοῦ τάφου λίθος ἐστεφα-- 

νωµένος; ἢ τί ὑμῖν δύναται τὸν ἄκρατον. ἐπιχεῖν; ἢ 

νομίζετε ατοστόσευ αὐτὸν ἐς ἡμῶν καὶ µέχρι τοῦ 

Ἅδυυ διίξε εσθαι; Τὰ μὲν γὰρ ἐπὶ τῶν καθαγισμῶν καὶ 

αὐτοὶ δρᾶτε, οἶμαι, ὡς τὸ μὲν νοστιμώτατον τῶν πα- 
ο ον ὃ καπνὸς παραλαθὼν ἄνω ἐς τὸν οὖρα- 

νὸν οἴχεται μηδέν τι ἡμᾶς ὀνήσας τοὺς κάτω, τὸ δὲ κα- 

ταλειπόµενον, ἡ κόνις, ἀχρεῖον, ἐκτὸς εἰ μὴ τὴν σποδὸν 

ἡμᾶς παπα ζνη πεπιστεύχατε. οὐχ 

οὐδὲ ἄκαρπος ἡ τοῦ Πλούτωνος ἀρχὴ οὐδ) ἐπιλέλοιπεν 

ἡμᾶς ὁ ἀσφόδελος , ὕ ἵνα παρ) ὑμῶν τὰ σιτία µεταστελ-- 

οὕτως ἄσπορος 

λώμεβα. Ὥστε µοι νὴ τὴν Τισιφόνην πάλαι δὴ ἐφ᾽ 
ος , 
οἷς ἐποιεῖτε καὶ ἐλέγετε παμμέγεθες ἐ ἐπήε ι ἀνακαχάσαι, 

διωκόλιας ὃ δὲ ᾗ ὀθόνη καὶ τὰ ἔρια, οἷς μου τὰς σιαγόνας 

ἀπεσφίγξατε. 

90. ὋὩς ἄρα µιν εἰπόντα τέλος θανάτοιο κάλυψε. 

Πρὸς Διὸς, ἐὰν λέγη ταῦτα ὃ νεκρὸς ἐπιστραφεὶς ἆνα- 

χλίνας αὑτὸν ἐπ᾽ ἀγχῶνος, οὐκ ἂν οἰώμεθα δικαιότατα 
αὐτὸν εἰπεῖν, Ἀλλ ὅμως οἵ µάταιοι καὶ βοῶσι χαὶ µε-- 
ταστειλάμενοί τινα θρῄνων σοφιστὴν πολλὰς συνειλο- 

χότα παλαιὰς συμφορὰς τούτῳ συναγωνιστῇ χαὶ χο- 

ϱηΥῷ τῆς ἀνοίας καταχρῶνται, ὁποϊ ἂν ἐχεῖνος ἐξάρχη 

πρὸς τὸ µέλος ἐπαιάζοντες. 

91. Καὶ µέχρι μὲν θρήνων ὁ αὐτὸς ἅπασι νόμος τῆς 

ἀθελτερίας" τὸ δ᾽ ἀπὸ τούτου διελόμενοι κατὰ ἔθνη τὰς 

ταφὰς ὁ μὲν Ἕλλην ἔχαυσεν, ὃ δὲ Πέρσης ἔθαψεν, ὃ δὲ 

Ἰνδὸὺς ὑῥάλῳ περιχρίει, ὁ δὲ Σκύθης χατι Ἐσθίεις παρι- 
χεύει δὲδ Αἰγόπτιας: οὗτος μέν γε οσα λέγω δ' ἴδών ---- 

ξηράνας τὸν νεκρὸν ση καὶ ξυμπότην ἐποιήσατο: 

πολλάκις δὲ καὶ δεομένῳ «ρημάτων ανδρὶ Αἰγυπτίῳ 
ἔλυσε τὴν ἀπορίαν ἐνέχυρον ἡ ἢ ὃ ἀδελφὸς Ἡ ὅ πατὴρ ἐν 
καιρῷ γενόμενος. 

Χώματα μὲν γὰρ καὶ πυραμίδες καὶ στῆλαι 
καὶ ἐπιγράμματα πρὸς ὀλίγον διαρκοῦντα πῶς οὐ πε- 

ριττὰ καὶ παιδιαῖς προσεοικότα; 

95. Καΐτοι καὶ ἀγῶνας ἔνιοι διέθεσαν καὶ λόγους 

ἐπιταφίους εἶπον ἐπὶ τῶν μνημάτων ὥσπερ συναγο- 

Ρεύοντες ἢ μαρτυροῦντες παρὰ τοῖς κάτω δικασταῖς τῷ 
νεκρῷ. 

1. ΡΕ υπ πῦ. ατ8---- 98. ου9 

{6 Ρἱ5 απΐ {ος ἵῃ ἀῑο : ο πιϊσεγίαπη ! Νθηιθ 56πεχ Γαοίας οοΠ- 

{επιποιῖς, Ἠεαιθ πιοοδία5 οτί ἴρ5ο οοηδροσία ᾖαγοηῖρις, 

18. Ησο 5ἱ ἀῑσαδ, Ραΐοτ, ΠΟΠΠΘ Ῥιίας {ο ΠμΙίο τογίογα 

Ι6[ῖς οἱ ππαρί Ἱηβοπμα ἀἰοίπταπης Ὑογιπι γἱάρ 4Π ΠΟῃ 

"μιά {6 επσ]εί, οἱ εοπῖίε5 ἴοπεῦτας απ αριά πος 5υΠΙ, 6ἱ 

ππυ[ίαπα οα[αίπθηι; ἀθίπας Π]αάπα πηοίαῖ5, πο ΗΡΙ 5α[οσογ 
τη 5ερ]οΓο οοηζΊαδα5 2 Ορον{εί απίοπα οορῖίατο αἲ ια, Ρρι- 
ε[αο(ῖς οεμ]ΐς, απ οῖαια, ρε ΦΟΥθΙ1, εοπιθιςίἰς ραμ]]ο 
Ρο5ί, 51 φπἱάσπι «ΓΕΠΊαΤΟ ππο ἀεογογ]ςείς, πθ(πο ἔδηεμγας 
πεσπε Ἰπ6ρΠι γῖάεγε ποῦῖς οΓ{ ποσρςςθ. Απο ἴδία [ονία 
απ]άεπα {ο]ογαβ]]ία, 

19. Ου] γεΓο πῃθ Πείη» 1ο γοςίει Ἰαναί, οἱ ἴ]ο αά (ρίαπα 

Ρ]αποία5 Ρεοίογιπα, οί πππ]ίθγαΠα Π]α ἱπππιοδεγαία, Ἰαπιθπία- 
Πο 2 απ]ά γεγο οοΓοΠαΓΗΠΗ ἵπ 5θρι]ογο φαχυΠη 2 αιί φπ]ᾶ αραιά 

ΥΟ5 να]εί Ππβαπάθιο ΠΙ ππθγαπ2 απ. ριία εἰς ἀοςΠαίαγαπι 

Ἠ]ιά αἆ πος, Ῥοπείγαίατήμ]απ 6556 ἴρσος αἲ π[ογος» Ωιοά 

επίπῃ αἆ Ἱπ[ογίαταπα ασγ]βοῖα αἰ{ῑποί,, οἱ ἱρ»ί, Ραίο, γἰάείῖς, 

Βπαγἰςείπ]α Ῥαταίογαπη αμ[ογηῖ {ΗΠ1οΟ., απὶ αἲ 5αρογίογα 66 ]ππι 

Υ6Γ5Η5 αΡΙ! πη]]ο Ργογδια5 ΠοδίγΟ ΠΠΓΘΡΟΓΙΠΙ εοπηπιοᾶο : αποᾶ. 

απίοπι τοήπα (ην, Ῥα]γεγοπα, Ἱπα[Ι]ο 6556, ηἶςϊ {οτία εἴπο- 

τἴρης νεςοὶ πος ογοάΠς. Νοπ αἆθο κἰεγῖ]α ποθίς αίιο ἵπ- 

Γποποδπα. Πες Ἱππρετίαπα οδί, πεΠαθ αβριοᾶε]ας πο 

ἀεβοῖε, α νοβῖς οἶθος αἱ απορςδαπηΙς. Ἰαππε, δίο πιο Τἱβῖ- 

ΡΙΙοΠε, ο]ἵπι Ργορίες εα απ’ [αοἱθρα[ι5 ἀἰοθμα[ίκαθ ἰαγΙπι 

εαθΙηπα δα ΡΙ(Ε : αἱ ππροδΠ{ Ππίσιπα ας Ἰαπα., απἶθας πα] η 

ἀεγίηχετα[ἶς πιαχ]]]α5. 

20... Ἠσπο ογαπίεπι αἰτῖς ρεπ]ίας Μους αμα1ά1ί αἰῖς. 

ΑΙ, ΡεΓ 6σο Υο5 ἆογοπ οΏδεστο, 5ἱ ἀῑσαί {α]ία οοπτοίςς 

πιοτίπης οἱ ηἶχας ουΡῖίο, ποηπθ ὤαπϊδείπια πορῖς γἰάραίατ 

ἀϊοετε 2 5εᾷ {απιοη. 5{ο]άἱ Ποπηίπος οἱ γοοϊ[εταπίας, οἱ ατ- 

ορβδ[ίο αποάαπα ἸαππεπίαΠοπιπῃ 5ορ]ἰδία, ααἱ γείεγος πη]ίας 

οα]απη[ίαίε5 οο]εσογῖί, Ἰος αἀ]αίοτο οἱ Ργοθηίογε απᾶδί 

5ςρ απηθηίί αἰππίας, 6ἱ απαΠασαπιαπε Π]ε Ἱπερρίε, 5ιᾶ5 

απεγε]α5 Πας οαπ(αῖ 5α Ρο. 

21. Εἰ απαπίαπι αἆ Ἰαμιεηίαίίοηος, οαάεπῃ οπηπίβης Ιοχ 

Ἱπερίίαταπα : αποά Υ6Γο 5ΗΡΟΓΟΣΙ, ἀῑγ]δίς Ρε σοηίος 5ερι]- 

ἴπτα πποῦίς, γῶεις5 Ἠ]ο5 οτεπιαί!, Ἠαπιαί Ῥουρα, Τπάι5 

γΙίτο ορΗΠΙέ, Βογίμα γετο οὐ1ί, πιπτία (παύαπι οοπα!ς Ἐσγ- 

Ριῖας : Ἠἱο νοτο (ᾳπα. τῖάΙ παντο) 5ἰεζαίαπῃ οπάανει εοην]- 

ναπ1 αἄθο 5ΗΗΠΑ εἰ οοπιροίοΓεπ 5οἱεί {αζθτγος 58.ρθ6 θἶαπι 

Ῥεευπία, Ιπᾷἰσοπίϊ Ἐβυρίίο 5ο]νΙί Ἱπορίαπῃ ρὶρποτί ορρο»ίἴας 

1η ἴ6ΙΠροτο [Ταίοι ραΐοινο. 

22. ΑμΡποςίί φπἰάεπα {ππππ]!, οἱ Ῥγταπιϊάες, οἱ αἴρρί, εἰ 

Ἰηςογρίίοπος Ρά1Υο {6πηροτο ἀπταπίες, απῖ πο βαροτβυα οἱ 

1ηδίρης ςἰπη]]α 5 

23.. Ὑεταπα είαπι Ἱπάογυπι ορτίαπιίπα αιΙἆαπα Ἰπδ[ϊί- 

πηἳ, ε{ ΓΙΠΕΡΓΕΣ αἆ πποπιπηθηία οτα[ἴοπος Παβοπ{, απαςί ο8- 

5απι ἀε[αποίί αβεΓοπ!, απί (ο5πποπίπτη οἳ ρεγ]ήροτεπί αριά 

11ος ΙΠΓΕΓΟΓΗΙΗ ᾖ14ἱ6εΒ. 



το 

94. Ἐπὶ πᾶσι τούτοις τὸ περίδειπνον καὶ πάρεισιν 

οἳ προσήχοντες καὶ τοὺς γονέας παραμυθοῦνται τοῦ τε- 

τελευτηκότος χαὶ πείθουσι γεύσασθαι οὐκ. ἀηθῶς | μὰ ΔΙ) 

οὖδ) αὐτοὺς ἀναγκαζομένους, αλλ’ ἤδη ὑπὸ ρα τριῶν 

ἑξῆς ἡμερῶν ἀπηνδηκότας. Μαἱ, Μέχρι μὲν τίνος, 

ὠ οὗτος, ὀδυρόμεθα» ἔασον ἀναπαύσασθαι τοὺς τοῦ µα- 

καρίτου δαίµονας" εἰ δὲ καὶ τὸ παράπαν. χλάειν ὃ διέγνω- 

κας; αὐτοῦ Ίε τούτου ἕνεχα γρὴ μὴ ἀπόσιτον εἶναι. 

ἵνα καὶ ίσης πρὸς του πένθους τὸ µέ έγεθος. Τότε 

δὴ τότε ῥαψῳδοῦνται πρὸς ἁπάντων δύο τοῦ Ομήρου 

στίγοι" 

Καὶ γάρ τ ἠύκομος Νιόθη ἐμνήσατο σίτου " 

χαι; 

Γαστέρι ὃ) οὕπως ἐστὶ νέκυν πενθῆσαι ᾿Αχαιούς. 

Δ 

ΟΙ δε 
αὐι 1ψ’ 3 -. η η) 

διότες εἶ φανοῦνται μετὰ τὴν 
.. / 

τοῖς ἀνθρωπίνοις πάθεσιν ἐμμένοντες. 
Γι 3 -. - 

πολὺ τούτων Ὑελοιότερα εὕροι τις ἂν ἐπιτηρῶν ἐν τοῖς 
. κς κ. ο 

πένθεσι γιγνόμενα διὰ τὸ τοὺς πολλοὺς τὸ µέγιστον τῶν 
.» ν / ε 

χαχκων τον θάνατον οἴεσθαι. 

σι. λ 3 / ο) αν πω Ν δ 

ἅπτονται μὲν, αἰσχυνόμενοι δὲ τὰ πρῶτα και ὃε- 
-. . { 

τελευτὴν τῶν φιλτάτων 

Ταῦτα καὶ 

11. 

ΡΗΤΟΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ 

Ἐρωτᾶς, ῶ μειράκιον, ὅπως ἂν ῥήτωρ ένοιο 

χαὶ τὸ σεμνότατον τοῦτο καὶ πάντιµον ὄνομα :σοφιστὴς 

αὐτὸς εἶναι δόξαις. ἀθίωτα γὰρ εἶναί σοι φὴς, εἰ μὴ 

τοιαύτην τινὰ κτὴν δύναμιν περιθάλλοιο ἐ ἐν τοῖς λόγοις, 

ὡς ἅμαχον εἶναι καὶ ἀνυπόστατον καὶ θαυμάζεσθαι 

πρὸς ἁπάντων καὶ ἀποθλέπεσθαι, περισπούδαστον 

ἄχουσμα τοῖς Ἕλλησι δοκοῦντα, χαὶ δὴ τὰς ἐπὶ τοῦτο 

ἀγούσας ὁδοὺς αἵτινές ποτέ εἶσιν ἐθέλεις ἐκμαθεῖν. 

Ἁλλ) οὖδεὶς φθόνος, ὦ παῖ, καὶ μάλιστα ὁπότε νέος 

τις αὐτὸς ὢν ὄρε όµενος τῶν ἀρίστων οὐκ εἰδὼς ὅπόθεν 

ἂν ταῦτα ἐκπορίσαιτο, Περόν τ τι χρημα τὴν συμθουλὴν 

οὔσαν καθάπερ χαὶ σὺ νῦν αἴτοίη προσελθών. Ὥστε 

ἐπ᾽ ἐμοὶ καὶ πάνυ θαρρῶν, ὡς τάχιστα 

τὰ δέοντα καὶ ἑρμηνεῦσαι 
ἄχκουε τό τη 

δεινὸς ἀνὴρ 

αὐτὰ, ἣν τὸ μετὰ τοῦτο ἐθελήσῃς αὐτὸς 
Ν 

ἂν ἀκούσης παρ᾽ ἡμῶν καὶ φιλοπόνως αὐτὰ µε 
Λ 7 3 / ἡ Αὶ Ε) 9 Αλ 3 / Ν Ν 

καὶ προθύµως ἄνύειν τῃν ὅδον ἐστ) ἂν ἀφικη προς το 

ἔσῃ νῶναί τε 
3 
εμ.μ.ε ένειν ος Ι 

λετᾶν 

τέρμα. 

9. Τὸ μὲν οὖν θήραμα οὐ μικρὸν οὐδὲ ὀλίγης τῆς 

σπουδῆς δεόµενον, ἀλλ’ ἐφ᾽ ὅτῳ χο πονησαι πολλὰ καὶ 

ἀγρυπνῆσαι χαὶ πᾶν ὁτιοῦν ὑπομεῖναι ἄξιον' σκόπει 

γοῦν ὅπόσοι τέως μηδὲν ὄντες ἔνδοξοι καὶ πλούσιοι καὶ 

νὴ Δί΄ εὐγενέστατοι ἔδοξαν ἀπὸ τῶν λόγ Ἰων. 

8. Ὅμως δὲ μὴ δέδιθι μηδὲ πβὸς τὸ μέγεθος, τῶν 
ἐλπιζομένων ἀποδυσπ ετήσης μυρίους τινὰς τοὺς πόνους 

προπονήσειν οἴηθείς. οὗ γάρ σε τραχεῖάν τινα οὐδὲ 

ὄρειον καὶ Ἱδρῶτος µεστὴν ἡμεῖς γε ἄξομεν, ὡς ἐκ µέ- 

ΠΤΙ. ΡΗΤΟΡΩΝ ΔΙΔΑΣΕΚΑΛΟΣ 1 --- 8. (1, οἳ.. ΠΠ. 1 - 9) 

94. Ῥο5ί Ίος οπηπία 5απί ραγεηία]ες ρι]α; : αἄκιπί οὐ. 

σπα, εἴ Ῥαυοηίες εοηΣο]απίαν ἀε[αποίί, εξ σηςίατε Ί]ος Ἱη- 

Ῥθπιύ π{ αυῖ ΠΟΠ ἹηγΗ1, ΡεΓ ΦΟΥεΙΗ, οοβοηᾶος 5ο Ριῶρθα!, 

566 Ία1ή {πμΠα ἀείποθρς ἀἴσγιπα Γ4Π16 πηβσταίί [διγο ἀῑπίτης 

Ἐϊ, Ωπο πσηπε ἴαπάεπι, αἶπηί, Ἱήσοπιης, 

απηῖοἙ» Ρραΐοτο τε(ιῄεςζογο [α]ίοῖς Ῥριθηῖ ΤπαΠος : 

ΏΟΠ. ΡοΡ5ΙΗΙ, 

5ἱ τενο 

οπηπίπο Ρρ]οταῦθ ἀθοτεγ]ςίῖ, Πας Ἱρείης το «απσα ορογίοί 

οἵρο ποπ αΏ5ίίπενε, αἱ πιαρηϊααἰπῖ Ταοίας 5η Ποῖας. Τηπς 

54Π6. ἴπηο ἵπ οπΙΠΊΙΠΙ ογ6 5απέ ἆπο Ἠοπιογί γειςης : 

Ῥι]ο]ε]οσπια Ἠααά ΝΙοβε {αππεπ οδί ουΠία οἴρογαπας 

οἱ, 
Νο Ίαπι νεπίτο Ἰ]οεί Γαποίος Ίᾳσογο Ῥε]αςαῖς. 

ἨΙ{ νογο αἰΗπσπ{ {απάεπα, οµπ1 ΡΙᾶοτα αφ πἱάθηι αὐ πο, 

εἰ γα ἳ νάεαηίαγ Ρροδί σαί5δῖπποτηπα πιογίοπα Ἠηηιαηίς 

ἴαπΠεη ραδδίοηίριις ομποχῇ. Ἠσο, εί πιπ]ίο Ε15 πιασῖς τ]- 

ἀϊοι]α, Ἱηγοπῖαί αἰϊσφμῖς, 5ἱ οΏσοτγεί ἵη Ιαοία Ποι1, Ῥγορίοτοα 

αιοά γα]ρας πιακίπ]Ιπα παΙογυη Ῥη{αί ΠΙΟΓΙΘΙΗ. 

ΤΙ. 

ΒΗΕΤΟΒΟΜ ΡΗ ΕΟΕΡΤΟΛΒ. 

1. Οὐωτῖς, Δ40Ι6560ΡΠ5, αποπιοάο Πεγί ροδΐς τηείος, αἴάπε 

ααδις είπα 1]αά εἰ 1Π 5ΙΠΙΠΙΟ Ποποτε ΡΟ5ΙΗΠΙ ΠΟΠΙΕΙ, 

φορ]ϊδία 1ρ5ε 655ε γ]άρανϊ5.  Ἀεο σίίαπα ομίπι ΠΡΙ ἀπ]σθια 

655 αἲς, ΠΙ5Ι {αειι (παπάαπα 1π ἀῑσεπάο [αουαίεπι αςςθ- 

απατῖς, αἱ Ἰηγ]οίας δἷς, πεσιθ απήδααπα οοηβἰςίογο {8 60Π- 

{τα απἀραί, αὐπήταβΏϊς Ῥοττο αριᾶ οΠΊΠες, εἰ οοηδρίομας, 

αἱ 4πεπα απάϊτο αγαοὶ γεπεπιθηίοι εἰαάεαπί. Ὑἱας 15ο, 

ασ αἆ που ἀποαπί, απζθηαπα {απάεπι 51Πέ, 5ίπᾶες εαϊςεετο. 

Υετπα πη]]α, Ρος, Ἱην]άῖα α5ῖ, Ἱπρεϊπαϊς αΡί ]αγεπῖς αηπῖς. 

αασπι ος, ορεππαταπα Τογπα επρίά15, ἵσπανας αμ{επα απο 

Άωῶο Ρρείαί, εοηςΗἴαπα, 4181 ΤθΠῃ δαποίαπα απ{ηπιαη{, τορᾶ- 

σπα, π{ἱ ἴ πηοᾶο, γοπίαί. Αϊ ευσο, απαΠίΙΠη 1η ππεα Ρο, 

{οσίαίο οδὲ, εμπι Παποῖα, αἱ απαπι οε]ειτίπιο νῖτ αεες Πα5, 

{απ αἆ εοσποδεσπά Πα απ ορι5 ο5ί, ἵππα αἆ αχρῃσαπά πα, 

5ἱ Ροδίσα ππαποιε ἵπ ΐς, σπσθ α πορίς απά[ες, το]πετῖς, εί 

ἀἰΙσοπίοι εα πιοβ]ίατί, οἱ 5ἰπάϊοςα γίαπα Ρεισετε, 4ομες αἆ 

ΠΙΕΙΑΠΑ Ρ6ΓγεΠΘΓΙ5. 

9. Αίηπα ιά αιοᾶ γεπαγῖ ποη Ρατσυπῃ ε5ί, πεσιε 

Ραΐναῦ οπιος ἱπάίσαπα, 5θᾶ ἵπ απο ππ]ίαπα Ἰαρονατα οἱ τῖ- 

ατα οἱ πμ] πο 5αςίπογε ρπάπα ἷε. Ὑἱάε επίπι αποί 

Ἠοππίπος, απί απίθα ΠΠ. οδοπί, ποβί]ες, εἰ ἁῑπίίας, εἵ, 

Ρος Φονοπα, σοπονοςὶςε]πηί ο ἀἰσεπα! [αου]ίαίο υὶςὶ οἰπί. 

8. Ππίογίπα {αΠ16Π πο] πηδίαστα, πΠθι ππᾶασπ](μάο {ο 60- 

ΤΙΠΗ, 41ΟΓΙΠΗ 5Ρε5 Ργοροπί{Ης, ρα α5εαπομάί ἀ[Πευ]ίαίο 

το]]οῖαέ, απὶ Ῥαίος Ιπβηϊίος πεσοῖο απος ΕΠ απίε 5αΏευπάος 

α-ςο Ίαμογος. ΆΧεΠιε εΠίπῃ αξρεγαῖη απαπάαπῃ ἴθ γε] αγά παπι 



(1, κε, ϱ) 
σης αὐτῆς ἀναστρέψαι καµόντα, ἐπεὶ οὐδὲν ἂν διεφέ- 

βοµεν τῶν ἄλλων, ὅσοι τὴν συνήθη ἐκείνην ἡγοῦνται 

μακρὰν καὶ ἀνάντη καὶ χαματηρὰν καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 

ἀπεγνωσμένην. Ἀλλὰ τό γε παρ᾽ ἡμῶν ἐξαίρετόν σοι 

τῆς συμθουλῆς τοῦτ) ἔστιν, ὅτι ἠδίστην τε 
ἐπιτομωτάτην καὶ ἵππήλατον καὶ χατάντη σὺν πολλῆ 

τῇ θυµηδία καὶ τρυφῇ διὰ λειμώνων εὐανθῶν χαὶ σχιᾶς 
ἀκριθοῦς σχολῆ καὶ βάδην ἀνιὼν ἀνιδρωτὶ ἐπιστήση 
τῇ ἄκρα καὶ αἱρήσεις οὗ καμὼν χαὶ νὴ Δί’ εὐωχήση 

«! λ 
αμα καὶ 

5 - / λ / / 

χατακείµενος» ἐχείνους ὑπόσοι τὴν ἕτεραν ἐτράποντο 

ἀπὸ τοῦ ὑψηλοῦ ἐπισκοπῶν ἓν τῇ ὑπωρεία τῆς ἀνόδου 

ἔτι κατὰ δυσθάτων καὶ ὁλισθηρῶν τῶν κρημνῶν μόλις 
ἀνέρποντας, ἀποχυλιομένους ἐπὶ χεφαλὴν ἐνίοτε καὶ 

πολλὰ τραύματα λαμβάνοντας περὶ τραχείαις ταῖς 

έ δὲ πρὸ πολλοῦ ἄνω ἐστεφανωμένος εὖδαι-- 

ἔσῃ ἅπαντα ἐν βραχεῖ ὅσα ἐστὶν ἀγαθὰ 

Πτορικῆς μονονουχὶ. καθεύδων λαθών. 
ν δὴ ὑπόσχεσις οὕτω µεγάλη: σὺ δὲ πρὸς 
μὴ ἀπιστήσης, εἰ ῥᾷστά τε ἅμα χαὶ ἤθιστά 

φαμέν. Τί γάρ; Ἡσίοδος μὲν 

ὀλίγα φύλλα ἐκ τοῦ Ἑλικῶνος λαθὼν αὐτίχα μάλα 

ποιητὴς ἐκ ποιµένος κατ τέστη καὶ ἠδε θεῶν καὶ Πρώων 

γένη κάτοχος ἐκ Μουσῶν γενόμενος, ῥήτορα δὲ, ὃ πολὺ 
ἔνερθεν τῆς ποιητικῆς µεγαληγορίας ἐστὶν, ἀδύνατον 

καταστῆναι ἐν βραχεῖ, εἴ τις ἐκμάθοι τὴν ταχίστην 
ὁδόν; 

ολ: Ὡς ἔγωγε χαὶ διηγήσασθαί σοι βούλομαι Σιδω- 
νίου τιγὸς ἐμπόρου ἐπίνοιαν δι᾽ ἀπιστίαν ἀτελῆ Ύενο- 
µένην καὶ τῷ ἀχούσαντι ἀνόνητον. Ἔργε μὲν γὰρ 
ἤδη Περσῶν Ἀλέξανδρος μετὰ τὴν ἐν Ἀρθήλοις µάχην 

Δαρεῖον καθηρηχώς' ἔδει δὲ πανταχόσε τῆς ἀρχῆς δια- 

θεῖν τοὺς ὑρα πόρος τὰ ἐπιτάγματα τοῦ Ἀλεξάν-- 
δρου χοµίζοντας. Εκ Περσῶν δὲ πολη, ἐς Αἴγυπτον 

ἐγέμετο ᾗ δδός: ἐκπεριιέναι γὰρ ἔδει τὰ ὄρη, εἶτα διὰ 

τῆς Βαθυλωνίας ἐς τὴν Ἀραδίαν ἕλθε εἴν, εἶτα ἐρήμην 

πολλὴν ἐπελάσαντας ἀφικέσθαι ποτὲ μόλις ἐς, Αἴγυπτον 

εἴχοσι μηκίστους ἀνδρὶ εὐζώνῳ σταθμοὺς τούτους δια-- 
Ἠγθετο οὖν ὁ Ἀλέξανδρος ἐπὶ τούτῳ, 

σοι ταῦτα ἔπι 

γύσαντας. 
διότι Αἰγυπτίους τι παρακυνεῖν ἀκούων οὐχ. τς διὰ 
παχέων ἐκπέμπειν τοῖς σατράπαις τὰ δοκοῦντά οἳ περὶ 
αὐτῶν. Τότε δὴ ὅ Σ Σιδώνιος ἔμπορος, Ἐγώ σοι, ἔφη, 

ὥ |βασιλεῦ, μι δείξειν ὁδὸν οὐ πολλὴν ἐκ Περ- 

σῶν ἐς Αἴγυπτον' εἰ Υάρ τις ὑπερβαίη τὰ ὄρη ταῦτα, 

ὑπερδαίη δ) ἂν τριταῖος, αὐτίχα μάλα.. ἐν Αἰγύπτῳ 
ἐστὶν οὗτος. Καὶ εἶχεν οὕτως. Πλὴν ὅ ὅ γε Ἀλέξαν- 
ὃρος οὐχ. ἐπίστευσεν, ἀλλὰ Ὑόητα ὤετο εἶναι τὸν ἔμπο-- 
ρον. Οὕτω τὸ παράδοξον τῆς ὑποσχέσεως ἄπιστον 
δοχεῖ τοῖς πολλοῖς. 

6. Ἀλλὰ μὴ σύ γε πάθης τὸ αὐτό' εἴση γὰρ πειρώ- 
μένος ὥς οὐδέν σε χωλύσει δη ῥήτορα δοχεῖν μιᾶς 

οὐδὲ ὅλης ἡμέρας ὑπερπετασθέντα τὸ ὄρος ἐκ Περσῶν 
ἐς Αἴγυπτον. Ἐθέλω δέ σοι πρῶτον ὥσπερ ὁ Κέδης 

ἐχεῖνος εἰκόνα Υραψάμενος τῷ λόγῳ ἑ ἑκατέραν ἐπιδεῖξαι 
την ὁδόν' δύο γάρ ἐστον, αἲ πρὸς τὴν ῥητορικὴν ἄγετον, 

ΙΙ. ΛΗΕΤΟΛΙΝΜ ΡΕ ΛΟΕΡΤΟΠ. 4- ο. στ 

ε{ Ρ]επαπα 5ιἀοτῖς γίαπα πος απἱᾶσπα ἀποβης, ατα ἵῃ πιοᾶἷα 

Γαἱϊσαίη τείτο οα5 : α[ἴοαπί πΗ]]α ρατία ΠΙΙίΟΓ65 6ςςΘΙΗΙΙ5 ΤΟ- 

Πααῖς, απἲ εοπδιεία: Ἰ]ῖας ἄσος 5υηέ, Ἰοης:ϱ οἱ ρω ναρία εί 

Ἰαμοτίοβα» αἱ αἱ ρΙατίπηΠῃ ἀεδρεταία.. Αἱ ἵη ποδίτο οχἰπαῖαπι 

Ἰ]]αά εδί οοπ5[]ῖο, αποᾶ Παομηαἱκείπια εἴπι] οἱ πηαχῖπιο 6ΟΠῃ- 

ροπάϊανῖα, αἱ εαπίαθῖ ασ ἀεονί, πιπ]ία επι γο]αρίαίο 

εί οΙεσία[οπα, Ρε Ῥταία Ποπῖάα εἰ αππβταπη δο[άαπι, 

οίϊο5ε εί πταᾶι ἀ5ΟΕΠάΕΠΡ, 5ἶπο 5ιάοτε φἰαδίς ἵπ 5ΙΠΗΠΙΟ, 

6ἱ αγΟΡΠΙ ΠΙΟ Ίαρογο οαρίες, οί, Ίνα πιο απρίίας, ερι]α- 

Ῥεγα ]8Π1 ἄοΟΠΠΙΡΘΗΣ, 4ΠΗΠΙ Ίος, αποίᾳπο αἰίογαια Ιδίαπι 

γΙαπα 5εομΗῖ 5υηί, αὐ αἰίο Ιπερεςίαβῖς οἴγοα ἵππΙΠη ακοση- 

5υπι αγιος Ῥου ἀῑΠοβία οί Ἰαῦτῖοα ργοεϊρ]ῖα νὶκ τοροηίος 

5υΓδΗπ1, ἀθγο]αίος ποπηΙΠ(παπη ἵη οαριί, οἱ γυ]πθγα πηπ]ία 

ἀδρενῖς ἵπ ταρίρας αεαρ]επίος : {απ οοπίτα θα ]άπή ο]ἴπι 

8ηρτα. οοτοπαίας, [ομεϊβείπιας ονῖς, απἲ Ῥγονί (6ΠηροΓ6 
απ θοπίήσπε Ῥοπα 5απί α τ]είογίσο [απίαπα Που. ἀογηηίεῃς 
αοεθροτῖς. 

ᾱ- Ῥτοπηϊεείο 54Π6 (παπ1 πασηα 568, Ρθ: 65ο {6 απο α» 

ΡΙΡ5Ι4ΕΙΏ 1ΟΥ6Π1 τοσο, πε βάεπη ποβίς ἄεποσες, ἳ (αοἴίπια 

5ἰπη] εἰ δαανἰδείπια Ίχωο ΗΡί πος οδίοηδιΓος 655 ἀἴσπιας. 

Οµπί οπίπῃ 2 Ηοδίούας ραιοῖς ον Ηε]ίοοπε επη(ἶς Γο]]]5 Ρορία 

Σίαίἴπα 46 ραρίοτο [ασίας οξε, οἱ 4θογατη σοηθγα α{ηπο Ἰδ- 

τουπα, ἃ Μηςί οἈδεςει5δ, οροϊηίέ : τΠδίοτθΙήΠθ, ᾳποά 

παπα πίτα Ῥοδίίσαπα πιασηἹοσπεπίίαπι δέ, Ὀτεγί ἵεπι- 

Ῥοπ6 Πεγί ϱρο556 ποραβίπιας, ϱἳ ορ]εγγῖπιαπι απῖς γίαπι 

εἀϊδεαίὃ 

5. Οπ0πποᾶοΟ 65ο εἰῖαπι εΠαΓΓάΓΕ ΠΡΙ νο]ο ΦΙ4οπϊ ου[ας- 

ἆαπῃ ππογσαἰονῖς Ιηγδηίαπα, αποά οἨ περαίαπα ΠΠ Πάσπι σᾱ- 

ταῖς 5ποσςςδα αἱ αἰἡΠαίοπα απἀϊσπίϊ πα]]απα αἴίαΠξ.  Ίπιρο- 

ταραί ]απι Ῥετείς Αἰεχαπάες, Ροδί ἀαγίοίαπι ρτῶ]ίο αἲ 

Άτρε]α Ώατίατη : ορί5 οταί απίεΠα Ρ6γ οπηπος Ιπαροτίϊ ρατίος 

ἀκοιτήετα [αρεί]ατίος, Ῥετ[εγοηίες Αἰεχαπανί Ἱπιρετῖα. 

Ῥοντο ΠΙΙΗΠα ογαί οκ Ροιεῖς ἵπ Ἐσγρίαπι γω : οἴτοιηθ- 

υπάί οπΊη. πιοπίος εταπί, ἀεῖηᾶε ρετ Βαμγ]οπίαπι Ροισεή- 

ἆμπι ἵπ Αταβίανι, ἔαπαι, ἀεξειία τοσίοηε πηπ]ία δαρειαία, 

Ῥογεπίτο {απάεπι ἵπ Ἐσγρίαπι, νἰσίηίϊ πιαχῖπ]ας θχρεαΤίο 

ΤΙΤΟ Ίδίας πιαηδίοηες εΠΊΘΗΙΠΗ. ἈἨο]εςία Ίου [ογομαί Α16- 

χαπᾶα, απῖα, απαἰίο ππο[γί αΠαα]ᾶ Ἐσγρίϊος, ποη Ροίεταί 

φα1ΐ5 οσ]εγῖίευ π]{{εγε αἆ δαΐταρας», απῖά 4ο ΠΠῖς εΠΏῖ ρ]ασε- 

τοί.. Τήπῃ 6εσο Ρἰίάοπίας ππετοαίος, Έσο ΕΙ, ἹπααΙέ, τες, 

ΡΤΟΠΗ{Ο 1ης οίεΠΣαΓΙΠΗ. γίαΠα ΠΟΠ. Ἰοησαπα 6 Ῥοηςίς ἵῃ 

αΕβυρίυπη : 5ἱ απῖς εΠΊΠΙ Πιοηίες Ιδίος 5αρογαί, 5υρενανετίε 

γονο (Πάπο, Ἠ]α δἰαίῖπι οδί ἵπ Ἐβυρίο. Εί τα Ίία 56 Ἠᾶ- 

Ῥαῖ,  Ὑεταπ ποη ογεαἰά1ί Αἰοχαπάσι, 5εᾷ Ιπιροδίοίθπι 

ε5δε ππεγζαίοτεΠα Ρ{αγ1{. Τία ᾳποά ργαίθυ 5ροπη ρτοπηέας, 

Ἰποτθά[υ]]ε γἰάδίατ γι]σο. 

6. ΤΡΙ γονο πε {αἱο φπῖᾶ ἵπ πχεηίετη γεπίαί : εχροιΙπιθΠ{ο 

επίπα δοἷες ΠΙΠΙ οὐρίανε απ. τηθίος Ίαμα πιο τἱάρατίς., ἵπ- 

τα ΠΠΗΠΗ πθς 5οἱά μπι ἀἴθπι {Γαηςγο]αίο πιοπίθ οχ Ῥογίς ἵπ 

«βγρίανη.  Ὑοἱο απίσπα ΕΙ ρηῖας, αἱ Πα 0εῦο5, Ιπιασίπα 

νοτρῖς ἀερῖεία πίταππαας γἶαπα οβίθπάετε: ἀπα; δπί οηῖπι 

απῶ ἀπομπί αἆ Ἠμείογῖσση , 48ΠΗ ποη πηθάϊοσγίίες αἆαπιαςςθ 



575 1]. ΡΗΤΟΡΩΝ ΔΙΑ 

ἧς ἐρᾶν οὗ μετρίως µοι δοχεῖς. Καὶ δῆτα ἡ μὲν ἐφ᾽ 
« .” / 4 ΝΑ .] 3 / λ .ω «ὀψηλοῦ καθήσθω πάνυ καλὴ καὶ εὐπρόσωπος, τὸ τῆς 

σι / 
Ἀμαλθείας πέρας ἔχουσα ἐν τη δεξιᾶ παντοίοις χαρπο Ἶς 

ὑπερθρύον, ἐ ἐπὶ θατέρα : δέ µοι τὸν πλοῦτον δόχει παρε- 
, 

στῶτα ὁρᾶν χρυσοῦν ὅλον καὶ ἐπέραστον" καὶ ἡ δόξα 

δὲ καὶ ἡ ἰσχὺς παρέστωσαν καὶ οἳ ἔπαινοι περὶ πᾶσαν 
ες ἃ 

αὐτὴν Ἔρωσι μικροῖς ἐοικότες πολλοὶ ἁπανταχόθεν 
Β ; 31Η. ν ας 
ἐκπετόμενοι. Ηδη που τὸν Νετλον 

ημένον, αὐτὸν μὲν χείµενον ἐπὶ κρο- 

ν / 
νο άν 

χοδείλου τινὸς ην ἱπποποτάμου ρῖοι πολλα) Ἐν αὐτῷ, 
περὶ αὐτὸν παίζοντα ---- πήχεις 

χαλοῦσι --- τοιοῦτοι καὶ περὶ 
/ Ἂλ ἀ κ δ Δ 

Ἡρόσει δη σὺ ὅ ἐραστὴς 
ο, δες 

περα γενέσθαι ἐπὶ τῆς ἄχρας, 

ἐχεῖνα ἔχοις, 

κο α) 
μικρὰ δέ τινα παιδία 
αλ .] κ [4 9. 

δὲ αὐτοὺς οἳ ολα 

τὴν ῥητορικὴν οἳ ἔπαινοι. 
[ 

ἐπιθυμῶν δηλαδη ὅτι 

ὥς γαμήσειάς τε αὐτὴν ἐλθὼν χαὶ πάντα 

τὸν πλοῦτον, τὸν δόξαν, τοὺς ἐπαίνους" νόμῳ γὰρ ἅπαντα 

γίγνεται τοῦ Ὑεγαμηχότος, 

τ. Εἰτ ἐπειδὰν πλησιάσῃς τῷ ὄρει, τὸ μὲν πρῶτον 
τὸ πρᾶγμα ὅμοιον εἷ- 

ναί σοι δοχεῖ ὁποιον Ἡ Ἄορν νος ἐφάνη τοῖς Μαχεδόσιν 

ἀπόξυρον ον ἁπαντ αχόθον ἴδοῦσιν, ἀτεχνῶς οὐδὲ 

ῥᾳδίαν, Διονύσου τινὸς Ἡ Ἡρα- 

Ταῦτά 

δύο τινὰς 

απ πογιγνώσχεις τὴν ἄνοδον, καὶ 

ὀρνέοις ὑπερπτῆναι 
ασ, Χλέους, εἴ μέλλοι καθαιρεθήσεσθαι, δεομένην. 

μετ ὀλίγον δρᾶς 

θαπός εστι στενὴ 
/ 

σοι δοχεῖ τὸ ποῶτον" εἴτα 

ο 

! κ 
ἑ πλατεῖα 

Υ -- ’ -ω 

εὔνδρος, τοιαύτη οἵαν μικρῷ πρόσθεν 

τ ὴ καὶ ταὐτὰ λέγων πολλάκις ἐπέχω σε ἤδη 

-- εἶναι δυνάµενον. 

8. Πλὴν τό γε τοσοῦτον προσθήσειν μοι δοκῶ, διότι 

ᾧ μὲν τραγεῖα ἐκείνη χαὶ ἀνάντης οὐ πολλὰ ἵ ἴχνη τῶν 
ἓ 

ς 

τν 

ὁδοιπόρων εἶχεν, εἰ δέ τινα, πάνυ παλαιά. καὶ ἔγωγε 

χατ᾽ ἐχείνην ἄθλιος ἀντλθον τοσαῦτα καμὼν οὐδὲν δέον. 

τε ὁμαλὴ οὖσα καὶ ἀγκύλον οὐδὲν ἔχουσα 

σ ώς ο. οὐχ ὁδεύσαντι αὐτήν" 
ὃ βέλτιον, ἀλλὰ τὸν ποιητὴν 

χεῖνον ον ιν ὤμην ̓ λέγοντα ἐχ τῶν πόνων Φύεσθαι 

ας αθά. Τὸ δ οὐχ εἴχεν οὕτως: ἀαπονητὶ Ὑοῦν ο 

µειζόνων τοὺς πολλοὺς ἀξιουμένους εὐμοιρία τῆς αἱρέ- 
3 ν 1 πο μα 

σεως τῆς τῶν λόγων καὶ ὁδῶν. ᾿ἘΕπὶ δ᾽ οὖν τὴν ἄρχὴν 

Ἡ ἕτέρα δὲ ἅτ 

ν ε 
όµενος εὖ οἳδ) ὅτι ἀπορήσεις», καὶ δη ἄπορε ἴςν φικ 

5 ο / 9 

ὁποτέραν τραπητ έον. Ὁ οὖν ποιήσας ἤδη ῥᾷστα ἐ ἐπὶ 
ς 

τὸ ἀκρότατον ἀναθήση καὶ εὐδαιμονήσεις καὶ Ἰαμήσεις 

ἐγώ σοι φράσω; κανὸν γὰρ 
Σοὶ δὲ ἄσπορα 

χαὶ θαυμαστὸς πᾶσι δόξεις. 

τὸ αὐτὸν ἐξαπατηθηναι καὶ πονΏσαι. 

καὶ ἀνήροτα πάντα φυέσθω χαθάπερ ἐπὶ τοῦ Κρόνου. 

πρόσεισι καρτερός τις ἀνῆρ, ὑπό-- 
ἐπὶ ϱ. Ἐθθὺς οὖν σοι τ 

σκληρος» ἀνδρώδης τὸ βάδισμα, πολὺν τὸν ἥλιον ἐ 

τῷ σώματι δεικνύων, ἀρρενωπὸς τὸ βλέμμα, ἔΥρηΊο- 

ρὼς, τῆς τραχείας ὁδοῦ ἐκείνης ἡγεμὸν, λήρους τινὰς 
ν 

προς σὲ ὃ μάταιος διεξιὼν ἔπεσθαί οἳ παρακελενόμενος, 
ν ὑποδεικνὺς τὰ Δημοσθένους ἴχνη καὶ Πλάτωνος χαὶ 

' 5085. 

ΑΣΚΑΛΟΣ. 1:-9. (ΠΠ, ο - ο) 
πημῖ ν]άετῖς. ΝΙΠΙΓΗπη Ίρδα Ίαπι ἵη α]ίο 5οἀθαί, ρυ]οῦνα 
ππάίσαε εἰ {ογηοδα, Αππαιιθῦς οογπα ἀθχίτα δεγεης, (γοί]- 
Ῥιιά, αραπάαης οπιπ]σεηῖς; αἆ αἰίογαπα ὙθΓΟ ΠΙΔΠΗΠΙ Ἰπιαρί- 

πανε αδίαπίεπα Ῥ]αίαπα, απγθυπ {οίππ αἴᾳπθ απιαρ]]θιη : 

αδίοπί γεΓο αἰῖαπι Πορα, οἱ Ὑϊς, εἰ Ῥ]αυςας εἴτοα Ἠίαπι 

υπάίασε, Ρανς Οαρίάπίρας 5ἰποῖ]ες, η] εἰ αἲ ομιηῖ 

ρατίε 5ε αρρ]ίορηί αἆ Π]απι ενο]απίες. ἴαπι ΝΠππι αΠαπαπάα 

γ]αϊςιῖ Ρἱείηγα αχ ΡγεΣδΗΠΗ, 1ρ5υβ] (π]άθηα ]ασρηίεπι Τη γ0- 

οοά[]ο 4ποάαπῃ απ Πάρροροίαιπο, απο» αβεί ππαρπο ΠΙπησνο, 

ΡάΜΥο5 απίοπα Ἰπάεηίος οἴτοα Παπ Ῥπετυ]ος (ΟΕ]{ος Ἱ]ος 

τοσαηί Ἐφυριτ) : ἴαῑες οἴῖαπι εἶτοα Ἠμείοτῖσαπι παπί Ρ]αι- 

Ἀεζεᾷες Ίαπι ἴα, ἁπιαίος, ουρίεης ΠΙπῖταπα 4η. 

εε]εγγῖη]ε Τη. ΦΗΠΙΠΙΟ 655ε, αἱ οἱ πχογοπι ἀπσας ἵρεαπι αὐῖ 

εσοεπἀετῖς, οἱ οπηπία Π]α Ἰαῦεας, ἁἰγίίας, σἱοτίαπα, Ρ]αΙξ5: 

Ίεσα πι Παπί οπππία πια]. 

7. Ὠεϊπάο «παπι αἆ πιοπίθιη αοοεδείςε, Ῥτῖπηο απ]άοπα 

ἀεδρεΓαᾶς 45ΟΘΗΣΙΠΗ, οἱ 5ἰπηϊ]ϊς ΗΡΙ τος γἰάείατ, απα]ῖς Αοτπης. 

τῖσα Μαεράοπῖρας, σπα Ῥτωγυρίαπι απάῖαπθ οεΓΠΕΤΕΠΙ, 

ηθΠιθ αγ/]ρα5 αἆεο αἱ {ταπεν οἰαπάσπα Γαςἴ]επι, Βασε]ιο 4πο- 

ἆαπι απ{ Ηετοπ]ε, 5ἱ εαρ]εηάα 5, Ἱπάϊροπίειη. Ἠσωο Πῖ 

ραπ γἰάεπίαγ: ἴαπι ροςδί ραυ]]ο γιάες ἆπας απαςάαπα 

τῖαξς απἴπ αἰίεγα 5εηηῖία ΠΊΟᾶΟ εί αησισία οἱ 5ρῖπίς ορεῖία 

εἰ Άδρετα, πῖπι ππ]ίαπι οδίθηίαης ασο 5ιάοτοπῃ. ΕἘί Ίαπι 

οοσπραν]{ Π]απα Ῥη]είταο οδίοπάετο Ηερίοάας; Πασαο πΠη 

πια ορετα Ἰπάϊσερῖς. ΑΙίεγα αυίεπῃ Ἰαΐία, Ποτίάα, Ππίσαα, 

ἀεπίαε {α]ἶ5 απα]επῃ ραπ]]ο απίο ἀϊορθαπα, ης εαἀεπῃ ἀἰορπάσ 

κυρρῖης τοίἹπθατη {6 ά1Π1 ]άΠη ΤΠΕΙΟΥ 6558 ρο5ςῖς. 

8. Υετπῃ 1]αὰ πιοᾶο αἀ[οιοπάππα Ῥηίο, αδρεταπι Ἠ]απι 

αίσπε αγά παπα ποῃ πηπ]ία Πα ὐη(ς5ε γἰαίογΗπη γεςίαῖα; 5ἱ γοτο 

απσθάαπα, ος οπημῖπο απΏαπα. Εί οσο εἰῖαπα πηῖςθι ος Π]απη 

αδορπᾶῖ, [οἱ 5αδεθρίϊς 5ἶπο εαιδᾶ Ιαροτίρης. ΑΠετα τετο, 

πἱροία ααπαΡῆῖς, απ[γασίαπι παβεῃς παπα, ο Ἰοηαίπαισ 

πημῖ απα]ῖς 5 οοηδροσία οδί; πον απῖ {ρ5ε εα Ἰνθηίπα : ποτε 

επίπα, {αγοπίς 4πΠΠὸ 655601, γἰάσραπι αποά εδςεί πηθ]ίης, 

«οά γενα ἀϊσστο Ῥοθίαπα Παπη Ρυίαραπι, οχ Ἰαρονίρης παςοῖ 

Ῥοπα ἀἰσοπίεπι.  Αὲ Πα πο Ἱία μαβεβαί : γάθο θη/πι 5ἶπε 

Ίαῦογ6 Ρ]οτοσᾳπθ 1ηᾶ]ογα εοηςθοπίο5 απαάαπα εἠσεμάαγαπα 

ΤαΠΙΟΠΙΙΠ ΥΙαγαπησ!ο Γολοἰἰαΐο.  Δά ΠπΠαπη Ἰαίίατ {γήσανο 

ία ἀθ]αίας, ἀαριίαΡί5, δαΐ 5οἷο, οἱ Ίαπι ἀπδίίας, ἵπ αἴγαπι 

(6 γοτίας. Οιιῖᾶ βίας ]απη [αοἱοηᾶο Γαία) δἷἳ αἱ Γαοἳίηηε 

εδοσηᾶας ἵπ ΦΙΠΗΠΠΗΠΗ, οἱ Ὠθαίας σἷς, οἱ ἀποας ἴλαπα, ος 

αἀπίγαδί]ϊς οπηπίρια5 γἰάθατα, οσο ΕΠΡῖ ἀῑσαπη : 5αῑΐς ομἷπι 

θ5Ι αποᾷ Ίρ5ο ἀθεερίας Ιαῦοανί. Αἲ ΠΡΙ οἷπε ΦΕΠΙΙΠε εἰ 

αταίτο παδοαπίατ οπηπία, αἱ 540 βα{μΓΠο, 

ϱ, 5ίαἴπι ογσο αεοθᾶοί αἲ 16 τουαδίας τὶς απἱάσπα, ευῦ- 

ἄπτας, γἱτῆῖ ἵπερβσσα, πια] έαπα ἵπ ΟΓΡΟΓΕ «ο]επι ορίεπάδης,. 

πηαροι]ο γα]ία, σἰαϊ]ας, ἄδρεγα Ἠμας ἆπς γίῶ, παρα απαδ- 

ἆαπι ἰο]άα5 Π]ε αριᾶ {6 6ΠΑΙΓΑΠ5, {1 5ε φοαιαγῖς 44ΟΥ” 

| ἴαπ5, ποηίταἩς. ΕΡὶ Ώεπιοςίπεπίς οί ΡΙαἰοπῖς οἱ αἰἴογηπᾶ 



(ΠΠ, τὸ - 1) ΙΙ. ΒΗΕΤΟΒΟΜ ΡΔΑΟΕΡΤΟΚΕ. 10, 11. δ73 

ἄλλων τινῶν, μεγάλα μὲν καὶ ὑπὲρ τοὺς νῦν, ἀἁμαυρὰ , αποτιπάαπῃ γεφϊρῖα, πιαρπα Ί]α ααἰάοπα 6ἱ Ί5 απ Πιπς 
δὲ ἤδη καὶ ἀσαφη τὰ πολλὰ ὑπὸ τοῦ χρόνου, καὶ φήσει 

εὐδαίμονά σε ἔσεσθαι καὶ νόµῳ γαμήσειν τὴν ῥητορι- 

κὺν, εἰ κατὰ τούτων ὁδεύσειας ὥσπερ οἱ ἐπὶ τῶν κάλων 

βαίνοντες: εἰ δὲ κἂν μικρόν τι παραθαίης ἢ ἔξω πατή- 
σειας ἢ ἐπὶ θάτερα μᾶλλον χλιθείης τῇ ῥοπῇ., ἐκπεσεῖ- 

σθαί σε τῆς ὀρθῆς ὁδοῦ καὶ ἀγούσης ἐπὶ τὸν γάµον. 
ων δ / ος Ἐν αγ) ΔΝ 3 / ΜΑ Ἐϊτα σε κελεύσει ζηλοῦν ἐχείνους τοὺς ἀρχαίους ἄνδρας 

ἔωλα παραδείγματα. παρατιθεὶς τῶν λόγων οὐ ῥάδια 

μμεῖσθαι, οἷα τὰ τῆς παλαιᾶς ἐργασίας ἐστὶν, Ἡγη: 
σίου καὶ τῶν ἀμφὶ Κρίτιον καὶ Νησιώτην, ἀπεσφιγμένα 
καὶ νευρώδη καὶ σχληρὰ καὶ ἀκριθῶς ἀποτεταμένα 
ταῖς Ἰραμμαῖς, πόνον δὲ καὶ ο]ρσνίαν χαὶ ὕδατοπο- 

σίαν καὶ τὸ λιπαρὲς ἆ ἀναγκαῖα ταῦτα χαὶ ἀπαραίτητα φή- 

σει: ἀδύνατον Υὰρ εἶναι ἄνευ τούτων διανύσαι τὴν ὁδόν. 

“Ὁ δὲ πάντων ἀνιαρότατον, ὅτι σοι καὶ τὸν χρόνον πάµ- 
ς / ! .ω δι / Ὑ λλὰ 3 Ν 

πολυν ὑπογράψει τῆς ὁδοιπορίας, ἔτη πολλὰ, οὐ κατὰ 

ἡμέρας χαὶ τριαχάδας, ἀλλὰ κατ ᾿Ολυμπιάδας ὅλας 

ἀριθμῶν, ὥς καὶ προαποχαμεῖν ἀχούοντα καὶ άπαγο- 
ὃν ; εὰ : 

ρεῦσαι πολλὰ χαίρειν φράσαντα τῇ ἐλπιζομένῃ ἐκείνη 

εὐδαιμονία: ὃ δὲ ἐπὶ τούτοις οὐδὲ μισθοὺς ὀλίγους ἆπαι- 

τεῖ τῶν τοσούτων κακῶν, ἀλλ) οὐκ ἂν ἡγήσαιτό σοι, 
3 /᾿ / / εἶ μὴ μεγάλα πρότερον λάδοι. 

Γ 10. Ὁ μὲν ταῦτα φήσει ἁλαζὼν καὶ ἀρχαῖος ὡς 
- ο Δ Ν Μ Ν 3 / 

ἁληθῶς καὶ ἸΚρονικὸς ἄνθρωπος νεκροὺς ἐς µίμησιν 

παλαιοὺς προτιθεὶς καὶ ἀνορύττειν ἀξιῶν λόγους πάλαι 

κατορωρυγµένους ὥς τι µέχιστον ἀγαθὸν, μαχαιροποιοῦ 

υἱὸν καὶ ἄλλον Ἀτρομήτου τινὸς γραμματιστοῦ ζηλοῦν 

ἀξιῶν, καὶ ταῦτα ἐν εἰρήνη µήτε Φιλίππου ἐπιόντος 
/ 3 Φα 3 / σ πλ. / / 

μήτε Ἀλεξάνδρου ἐπιτάττοντος, ὅπου τὰ ἐχείνων τέως 
ἐδόχει χρήσιμα, οὐκ εἰδὼς ὁποία νῦν κεκαινοτόµηται 
παχεῖα καὶ ἀπράγμων καὶ ἐς τὸ εὐθὺ τῆς ῥητορικῆς 

ὁδός. Σὺ δὲ μήτε πείθεσθαι μήτε προσέχειν αὐτῷ; 
μή σε ἐκτραχηλίσῃ που παραλαθὼν ἃ Ἡ τὸ τελευταῖον 

προγηρᾶσαν τοῖς πόόνοις παρασκευάση. ἉἈλλ' εἰ πάν- 

τως ἐρᾶς καὶ τάχιστα ἐθέλεις τῇ ῥητορικῇ συνεῖναι 

ἀκμάζων ἔτι, ὡς καὶ σπουδάζοιο πρὸς αὐτῆς, ἴθι τῷ 

μὲν δασεῖ τούτῳ καὶ πέρα τοῦ μετρίου ἀνδρικῷ μακρὰ 
χαίρειν λέγε, ἀναθαίνειν αὐτὸν καὶ ἄλλους πόσους ἂν 

ἐξαπατᾶν δύνηται ἀνάγειν, καταλιπὼν ἀσθμαίνοντα 

καὶ Ἱρῶτι πολλῷ συνόντα. 

11. Σὺ δὲ πρὸς τὴν ἕ ἑτέραν ἐλθὼν εὑρήσεις πολλοὺς 

μὲν καὶ ἄλλους, ἐν τούτοις δὲ χαὶ πάνσοφόν τινα χαὶ 
. / Υ / Ν δο 3. 

πάγχαλον ἄνδρα, διασεσαλευμένον τὸ βάδισμα, ἐπιχε- 

πλασμένον τὸν αὐχένα, γυναικεῖον τὸ βλέμμα. µελι- 
χρὸν τὸ φώνημα, µύρων ἀποπνέοντα, τῷ δακτύλῳ 
Β] τὴν π λὰ / ὀλί μι ψ ὔλ Αλ ἄκρῳ τὴν κεφαλὴν πνώμενον, ὀλίγας μὲν ἔτι, οὔλας δὲ 
χαὶ ὑαχινβίνας τὰς τρίχας εὐθετίζοντα, πάναθρόν τινα 
Σαρδανάπαλλον ἢ Κινύραν Ἄ αὐτὸν Ἀγάβωνα τὸν τῆς 

τραγῳδίας ἐπέραστον ἐκεῖνον ποιητήν. Λέγω δὲ ὡς 

ἀπὸ τούτων γνωρίζοις αὐτὸν μηδέ σε οὕτω θεσπέσιον 

χρημα καὶ φίλον Ἀφροδίτῃ καὶ Χάρισι διαλάθοι. 
ον 

Καΐτοι τί φημι; κἂν εἰ μύοντι γάρ σοι προσελθὼν εἴποι 

5η πλά]ογα», 5οἆ οΏδοιτα Ίαπ1, οἱ ΡΙοΓα(π6 α ἴΘΠΊΡΟΓΘ 6ΥΛ- 

πίάα : ας ἀῑσεί Εθαίαπα {ο Γαίπτυπῃ, οἱ Ίεσο ἀποίαγΙπα 6556 

Ἠ]είογίσρῃ, Ρε Ίῶο δἱ Ἱποράας, αἱ φαἱ ρου (Ἴπος δη! 5 

γοτο γ6ὶ ρααχή]απι απἱάάαπι ἀοβεσίας α γἷα απί εχεεᾶας, 

απί τη α[εγυίταπα ρατίεπα πιαρῖς Ιπο [πες 6ἱ Ργορεηάθαᾶς, Γογθ 

αἱ ἀποσπίο αἆ πηρίίας τοσία γα οχοῖάας. Ὠοϊπάο Ἱπαατί 

{6 Ιαβεβίέ απίί(πος Ἠ]ος νίτος, οὐδο]θία ογαΓἴοππι οχ- 

ἐπιρΙα ῬΤΟΡοπεης πθο [αο]ία αἲ Ἱππίαπάαπι, απα]ία δαηί 

46 ἴ]α γείου ο[βο]πα, Ἡομοεία, εί ΟΗΗΙ οἱ Νορίοία», αςίτῖ- 

οία, εἰ ΠεΓνορα, οἱ ἄθρετα, οί πεζηταία Ἰπίθη[ϊ5 αιιαςί Πηοῖς 

ἀεκοηῖρία : Ἰαροτοπι Ροττο οἱ γἱρίαπι δί Ροέιπι αηια” οί 

αβἰἀπ{ίαίθηι ποοθξκατία ο5ς6 ἀῑσαί εί αι ἀορτεσαγί ΠΟΠ. 

Ποραί; Πατὶ οηἴπα ΠΟΠ Ῥοβ56 πί αἈδαιο Πΐς γίαπῃ θµηδ/ίατθ. 

Οποά γοτο οπηπίηπα οδί ππο]εκίςείπιαπη, Ρηγίπιυπη. ίῖαπι 

ΠΡΙ (επρις. Ππονίς Ἠπ]ας Ῥγῶςοίρεί, 4ΠΠΟΡ ΠΙΠΙίο5, ΠΟΠ 

βοομπάΠι ἀῑος απί Ππεῃςος, 5ο 5οοπάιπι ἐοίας ο1γι- 

Ρίαάες ΠΠΠΠΕΓΗΠ5, αάθο αἱ αϊ αιάΙξ φαοουπαθαί αηίε οἱ το- 

πηποΙεί Ιαμογί, οἱ οησυπῃ γα]εγο κροταίαπα ἴΠ]απα {ο οΙΓαίεΠα 

{προαί. Αί Π]ο ργωίεγ Ίο θ[ῖαπη πιθγοθᾶες ΠΟΠ θχίσιας 

Ροδοῖέ {οἱ πιαΙογΙΠα, Ἠθαιιθ γία 5ο ἀμοσπι ριας οί ΕΠί, 

πὶςί π]αρη πα απἰάάαπῃ αηίε αοοθρεγΙ!ί. Ἡ 

10. Ηωο απἰάεια ἀῑσεί Ἠ]α, γαπας ]αοίαίου οἳ οΏδο]είας 

πετθ ἨΟΠΙΟ αἱ Βαΐίπγησι οἱεῃ5, αῖ πιογίπος απίίσιος αά 

Ιπλ[αίίοηοπα Ῥγοροπαί, οἱ 6ΓΠ6Γ6 {6 ροδίμ]αί γαΐΐοπες ο](πι 

5ρι]ίας,, {απα παπα πιαχίπιαπα απο σπα Ῥοπαπα, βἰαάἴογιπι 

[αυτί βΠαπα οἱ αἰἴαπη Αἰποιησιϊ οη]α5όαπη ϱγαππ]α ἰδίω Ίάβειις 

{ο ορηα]ατί; Ἰάᾳπε ἵη Ῥασα, πθς ΡΙΙΠΡρο Ιπναάσπί6, πε(μθ 

Ἱπιρεταπία Αἰοχαπάτο, ηβί ΠΠογαπα ταίο μΠῖ5 ἔππι γίάο- 

Ῥαΐανς ποδοῖθης απ” ΠΙΟ Τεσθης Ἱηγοπία δἷε Ὀγονϊς οἱ τηῖ- 

πἰπηε Ἰαβοτίοδα οἱ τοσία γία τῃείοτῖσες. Αί ἴα πο]ῖ ογαάθτθ 

π6γοθ αἰίεπάεγε ΠΠ, πο {6 [οτίο αδδΙππίήπΙ ογετίαξ, αιί ἀε- 

πίαπα απίε ἵεπιρας αἱ «οΠδεπεσοας Ιαροσίρις ε[βο]αί. Ύε- 

πάπα 5ἱ οπἹηίπο αππας Πμοίογίσθη, οἱ απαη οε]ειγῖπ]ε 1]]α γῖς 

Ρο[πῖ, Ῥ]επα αἀμιο γίσοτο ἅππι Γπουῖς, αἱ θιαπι αἲ Π]α 

οοἶατας ]απα οἱ Πἰγδαίαπα Ἠλαπι εἰ πίτα πιεβΙοστ[αίθπα γἱ- 

τεπῃ γαἰογα Ἰοησαπα 10ο, ο5εεπάθτθ 1ρυΠ1, θἱ αἰῖος ποί- 

αποί ἀεεῖροτθ Ῥοίεςί αὔπσρτε; απΠε]απίθιπαπε εί πηπ]ίο 

5Η419Γ6 Παοθηίθιη τοίπαιο. 

11. Δά αἰίογαπ1 γθγο γία] {ΓαΠ5ΦΙΘΔ5Ι5, άπΠῃ αἰῖος πημ]{ο5 

Ἰηγοηίας, {παπα ἵπ Πἱ5 οπηηϊςοῖαπα απεπάαπα εί πα πθΠπα(πα 

Ῥι]οβγπα Ποπηΐπεπα, Παοίπαπίο ἵπορδςα, Ἱπ[ασία οθιτῖσα, 

γυ]ία [επιίπεο, Πιθ]]ία γοσς, πησαεπία ρίγαμίαπα, ΦΙΠΙΠΙΟ. 

ἀἱβίίο εοαἱροηίοπα οαραί, ράποος 1ῆος Ίαπι απϊάσπι, 5ο 

οπἱδΡΟ5 Γογγσίπεο οο1οΓς 6αβί05 5ίπαΐοδο οοπΙΡοΠΕΠί6ΠΙ, 

ἀθλοα[ἰ5είππαπα (πεπάαπα Φαγάσπαρα]απῃ, απέ Οἵηγταπα, θα 

Ἀραί]ιοποπα ἵρδηπη, νοπηδίατη Πλαπα Ῥοδίαπη ἱτασωάῖα,. Ρίου 

απίεπα 16ο, αἱ Ες Ἰ]απι ΙπάΙοΙῖ5 ασποβσοᾶς, ποι Βασίαί {ε 

ΟΙΙΗ- 

α παπα απ] ἀῑεο 2 άπεπ] αἀθο, 5ἳ γε] αἆ {6 οἸαπάθηίεπα οσμ]ος 

τος 44εο ἀῑνίπα, αἀεο Ψεποτί οατα αίηιο ταῖς. 

τι τὸ Ὑμήττιον ἐχεῖνο ἀνοίξας στόµα καὶ τὴν συνήθη | ἁοεθάοῃ» ἀῑσαί αἰϊαπ]ᾶ Ηγπιείιῖο Π]ο αροτίο οἱ6, οἱ εοη5ιιέ- 
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φωνλν ἀφείη, µάθοις ἂν ὡς οὐχὶ τῶν καθ) ἡμᾶς ἐστιν, 

οἳ ἀρούρης καρπὸν ἔδομεν, ἀλλά τι ξένον φάσμα δρόσῳ 

ἢ ἀμθροσίᾳ τρεφόμενον. Τούτῳ τοίνυν προσελθὼν καὶ 

παραδοὺς σεαυτὸν αὐτίκα µάλα ῥήτωρ χαὶ περίθλεπτος 

χαὶ, ὡς ὀνομάζει αὐτὸς, βασιλεὺς ἐν τοῖς λόγοις ἄπο-- 

νητὶ καταστήση τὰ τέθριππα ἐλαύνων τοῦ λόγου" διδά- 

ἔεται γάρ σε παραλαθὼν τὰ πρῶτα μὲν ἐκεῖνα. 

19. Μᾶλλον δὲ αὐτὸς εἰπάτω πρὸς σέ" γελοῖον γὰρ 

ὑπξρ τοιούτου ῥήτορος ἐμὲ ποιεῖσθαι τοὺς λόγους φαΌλον 

ὑποκριτὴν ἴσως τῶν τοιούτων καὶ τηλικούτων, μὴ καὶ 

συντρίψω που πεσὼν τὸν ἤρωα ὃν ὑποχρίνομαι. Φαίη 

τοιγαροῦν ἂν πρὸς σὲ ὧδέ πως ἐπισπασάμενος ὁπόσον 

ἔτι λοιπὸν τῆς κόμης καὶ ὑπομειδιάσας τὸ γλαφυρὸν 

ἐχεῖνο χαὶ ἁπαλὸν οἷον εἴωθεν, Αὐτοθαΐδα τὴν κωμικὴν 

ἢ Μαλθάκην ἡ Γλυχέραν τινὰ μιμησάμενος τῷ προση- 

γεῖ τοῦ φθέγματος" ἄγροικον γὰρ τὸ ἀρρενωπὸν καὶ οὗ 
τοῦ ἀθροῦ καὶ ἐρασμίου ῥήτορος. 

19. Φήσει τοίνυν πάνυ µετριάζων ὑπὲρ αὑτοῦ, Μῶν 

σε, ὠγαθὲ, ὁ Πύθιος ἔπεμψεν ἐπ ἐμὲ ῥητόρων τὸν 
ἄριστον προσειπὺν, ὥσπερ ὅτε Χαιρεφῶν ἤρετο αὐτὸν, 
ἔδειξεν ὅστις ἦν ὃ σοφώτατος ἐν τοῖς τότε; Εϊ δὲ μὴ 
τοῦτο, ἀλλὰ χατὰ χλέος αὐτὸς ἥχεις ἀκούων ἁπάντων 

ὑπερεκπεπληγμένων τὰ ἡμέτερα καὶ ὑμνούντων καὶ 

τεθηπότων καὶ ὑπεπτηχότων, αὐτίκα µάλα εἴσῃ πρὸς 
οἷόν τινα δαιµόνιον ἄνδρα χει. Ἡροσδοκήσης δὲ 

μ.ηδὲν τοιοῦτον ὄψεσθαι οἵον τῷδε ἢ τῷδε παραθαλεῖν, 

ἀλλ' εἴ τις } Τιτυὸς ἡ Ὥτος ἢ Εφιάλτης, ὑπὲρ ἐκείνους 

πολὺ Φανεῖταί σοι τὸ πρᾶγμα ὑπερφυὲς χαὶ τεράστιον" 

ἐπεὶ τούς Ύξ ἄλλους τοσοῦτον ὑπερφωνοῦντα εὑρήσεις 

ὑπόσον ἡ σάλπιγξ τοὺς αὐλοὺς καὶ οἳ τέττιγες τὰς µε- 

λίττας καὶ οἵ χοροὶ τοὺς ἐνδιδόντας. 

14. ᾿Επεὶ δὲ καὶ ῥήτωρ αὐτὸς ἐθέλεις γενέσθαι καὶ 

τοῦτο οὐκ ἂν παρ) ἄλλου ῥᾷον µάθοις, που µόνον, ῶ 
μέλημα, οἷς ἂν εἴπω καὶ ζήλου πάντα καὶ τοὺς νό- 
μους, οἷς ἂν ἐπιτάζω χρῆσθαι, ἀχριθῶς µοι παραφύ- 

λαττε. Μᾶλλον δὲ ἤδη προχώρει μηδὲν ὀχνήσας μηδὲ 
πτοηθεὶς, εἰ μὴ προετελέσθης ἐκεῖνα τὰ πρὸ τῆς ῥη- 

τορικῆς, ὑπόσα ἡ ἄλλη προπαιδεία τοῖς ἀνοήτοις καὶ 

µαταίοις μετὰ πολλοῦ καµάτου ὁδοποιει: οὐδὲν γὰρ 
αὐτῶν δεήσει. Ἀλλ' ἀνίπτοις ποσὶν ---- Ἡ παροιμία 
φησίν --- ἔμδαινε, οὐ μεῖον ἔξων διὰ τοῦτο, οὐδ' ἂν, 
τὸ κοινότατον, μηδὲ γράφειν τὰ γράμματα εἰδῆς: ἄλλο 
γάρ τι παρὰ ταῦτα ὃ ῥήτωρ. 

15. Λέξω δὲ πρῶτον μὲν ὁπόσα χρὴ αὐτόν σε οἵ- 
χοθεν ἔχοντα ἤχειν ἐφόδια πρὸς τὴν πορείαν καὶ ὅπως 

ἐπισιτίσασθαι, ὡς ἂν τάχιστα διανύσαι δυγηθείης : 
ἔπειτα καὐτὸς ἃ μὲν προϊόντι ἐπιδεικνὺς κατὰ τὴν 

ὁδὸν, ἃ δὲ καὶ παραινῶν, πρὶν ἥλιον δῦναι, ῥήτορά σε 
ὑπὲρ τοὺς πάντας ἀποφανῶ οἷος αὐτός εἰμι, ἄναμφι- 

λέχτως τὰ πρῶτα καὶ µέσα καὶ τελευταῖα' τῶν λέγειν 
ἐπιχειρούντων. ἸΚόμιζε τοίνυν τὸ µέγιστον μὲν τὴν 
ἁμαθίαν, εἴτα θράσος ἐπὶ τούτῳ καὶ τόλµαν καὶ ἄναι- 
σχυντίαν’ αἰδῶ δὲ ἢ ἐπιείχειαν ἢ µετριότητα ἢ ἐρύθημα 
Μ 9 ος .. -. 

οἴκοι ἀπόλιπε: ἀγρεῖα γὰρ καὶ ὑπεναντία τῷ πράγµα- 

(1: τὸ - ιθ) 

{απχ γοσθτα επ ε{αί, 5ἰα[ἴπα ασΠΟΡΟΔ8 ΠΟΠ 6556 ᾖσ ποςίτο 

οποιο ααπεπα, απ ἔσντο ΕποίαΠη οὔ[πλας, 5εᾷ Ρογοσι πι 

αὖ /44απα βρθοίΓΙΠ1, ΤοΥ6 ραδίαπι γεὶ απηργοδῖα, Αά µαπς 

1ρ]μαη δἱ αοσεδδετίς, Ἰαῖο {6 5ἱ ἐγαβἰάθνῖς, ο γεςιρίο τρίο 

οτἵδ, οἱ οοπδρίομας, αἱ, πί 1ρ5ο αρρε]αί, τοχ Ἡν ἀἰσρπᾶο 

5ἱΠ6 Ἰαμογε εοηξΗ(πειῖς, απαᾶτ]ςῖς ογαΠοπῖς γοῬῖ 5ο]έας : 

ΑΞΣΗΠΗ{ΗΠΗ οηἵπα {6 Ῥηῖηπα 5{α {Τα Ἱδία ἀοοθΡῖί. 

19. Ρο[ῖα5 γετο ἴρεο {6 αοσπαία ΓΣ: πἰάϊοι]απα οπ/πη Γαεγ]έ 

το 60 πΠ]ε τπείογε γειΏα [αεθίΕ, πΙα]Ηπη Γογίο {αΠΠΙ {αηίο- 

ταπ](16 α6{οΓΕΠ1, αἱ πιεί 5ἱ{ πε δ[ΙάΠη Ίαρσις αἰουΡί Ῥετ- 

5ΟΠάΠΙ Ἰθγοῖ5 απᾶπι ασο εοπίοταπι. Ὠϊσαί εισο αἆ {6 ἵα 

{ονα, αβί ρηῖα5 απαπίαπα αἆμηο 51ρογεςί οοπ1 Ρυοπ]δεγή, 

ασ γοπδίααπα Ἰ]αᾷ αἴᾳιο πῖο]]ο, αἱ 5ο1δί, δα 0γ]δογ!, ἵρβαπα 

Ἠ]απι Τμαϊᾶα οοπηΐσαπα, απ Μα]ί]ασσῃ, Υο] αΙγορταπα π8Η- 

ἆαπι Ρ]απάϊία γουῖς ἱπηίαίας : ταδοις οπΊπ οδί γ]γηῖς. Π[ε 

πιίας, πεο ἀε[ίσαίαπα απιαβί]επιαι]Ε τηείογεΠα 4θ6θῃς. 

19. Ὠίσεί Ιβίίπτ πιοδερίε αἀπποά η 4956, Ναππαπίά {ο 

γἰν ορίπηε, ΡΥ{ῖας πηϊδιὶ αἲ ππα, 4πθα τηθίογαπα. γοζαεῖί 

ορίίπιαπα, πί ΟΠΓΕΡΠΟΠΗ οἱ ἵπα 5ο Ιπῖοιγοραί{ ὁδίειιάΤξ ααῖς. 

οδοί οοαπα πῖ ἔαπι νίνογοηί εαρίεμςειηας 2 81 Ύογο ΠΟΠ. 

Ἰρμιά, 564 σ]οτῖα Ἱηγ]ίαίας δροπίο γθηῖς, 411Π ΟΠΊΠΕ5 αιἰ- 

ἀῑας αργα πΙοάη αἆ ποδίνα Ῥογοσ]1, οπ4π6 ἀοσαπίατε, οί 

ίπρογα, οἱ [α50ες ποβῖς 5αμπηίσιο : 5Ι{ἴΠΙ 54Π6 5οἶος αἆ 

σπα ἀῑγΙπαπα γίγαπα Ὑθηθεῖς. Ἐχβροσίες γθτο πμ] {6 

6ΟΓΙΠΙ ΥΙΡΗΓΗΠΙ, 4.16 Ἠιῖο γα] ΠΙ ααθαί οοπιρατατὶ; 5οᾶ 

εἱ απἱς απί Τίίψας, ααί Οἱᾳ5, απί Ἑρη]α]ίος, 8αρνα Π]ος 

οπιηῖπο Ίηροης ΠΡΙ ποδίγαπη ορια5 οἱ ρυοάΙσίοδπα νι ερίατ: 

απαπάοφιἰάεπα ἴα φαροτατὶ οδίατος πι πιαση]Ποεπίία γουῖς 

Ἰηγοηῖες, παπί α ἴαρα Πρίας, οἱ αρο5 α αθακῖς, οἱ α 

οἰιοεῖς 11ο» απϊ εαπίαπ ουδ Ιππίας. 

14. Οπαπάο απίεηα 1ρ56 εαρα τΠείοτ γὶ5 Παν, Ίος 58Π8 

ἃ ποηίπα ἀῑάΙοετῖ5 [αοϊίαςς 5εΠισΓο Πποᾶο, ο Πιο 68, 

(πΦ6πππ(πε ἀἰχετο, εί ὤπ]π]αγο οπηπία, 6{ Ίορες απἴρις {6 

π{] Ἰαβσοτο, αεοιγαίε πιμί οΏδειγα 9ΠΊΠ605.. ΟµΙπ Ρος 

Ίαπα Ργοσθᾶς, ΠΙΠΙΙ οπποίαία5, πε(πε ρογίθηηί5 5 ποπάυπε 

Ἱπ]μαίας. δὶς 15 απ απίθ ταιογίσσῃ αἰίοτα Π]α ριγία 

ἀῑδοιρ]ίπα ἀεπποπίίδιις οἱ ναπὶς Ποππίρ5 πππ]{ὁ οπ Ἰαμογο 

{απα παπα γίαπι δα ΏδίογπΙς : ΠΜ] ϱΠΙΙΗ 15 ορα5 οί. 56ά 

Ἠ]ο[ῖ5 ροάΐρας (ας ρτογοιβίαπα) Ἱηρτράστε, ΠΙμΙο ρτορίες 

Ἀος. ἀαίοτίοτο οοπάΙβοπο θαίαγας, οἵαπα 5ἱ ΠΘΠΙΘ 6ΟΙΗΠΛΙΙ- 

πφαίππι [ιά 5οἵας, 5οτἴρογο Πίογα» : απ οπῖπι απ]ά ϱυ- 

{6υ ἴ]α α5ί τΠείο. 

15. Ῥϊσαπη γετο Ρρεῖας απ οροτίθαί {ρδιπα {ο γίαἰαί ΠηΞίΑΓ 

αἆ Ίου 1{αγ ἆοπιο α[ἴεττο εἰ αποπιοᾶο ρᾶτᾶξδο οοηππεαίαπη, 

αἱ ααπ. ορ]εγγίπα οπιεί1ὶ Π]ιά ροδςῖς. ΤΙΠΙ 1ρ56 αποσπε 

ραῖπη ργορτθᾶΙαπίῖ ἵπ γἷα οδίεΠάθη5, ΡαΓΙΙΠΙ ἄ4ΠΙΟΠΕΗΡ, 

απίο 6ο]6πῃ οεςαδΙΠΑ. 1Ἠθίογοπα {6 5αρτα ΟΙΗΠΟ5 εβΠοίαπα, 

απα]ίς 1ρ5θ 551, απἱ οχίτα οοπ(γογοιδίαπα ρηπιας εἰ πιεάῖα» 

αἱ ταἱάπιας. ἴσγαπα «ον. αἱ απάεπί ἀἴσοιο. ΑΠΕΓ Ἰσ](ς 

απο πιακίππαπη ο5έ, ἱπςοϊ[ίαπα, ἀοἶπᾶς οοπβάεπίῖαπα Ρο»ί μος, 

αἱ απάασἶαπα αἴσιο Ἱπιραάσπ[ίαπα: ΡΙάογΕΠΙ Υοτο, απί αηπῖ- 

ἰαίοπα, απἲ πιορδίίαπα, απί ΤάΏοΓθπα ἀοιηῖ τοίπαε : ἵπα- 

Ε]ία οπίπι 6ἱ οοπἰτατία Ποσο[ῖο : αἱ οΙαπιογθπι εἰἴαη αΏετ 



απ. ιτ - 1) 

τι: ἀλλὰ χαὶ βοὴν ὅτι μεγίστην καὶ µέλος ἆ ἀναίσγωντον 
καὶ βάδισμα οἷον -- ἐμόν. Ταῦτα δὲ πάνυ ἀναγχαῖα 

ὦ ὰ ἔστιν ὅτε ἵχανα. Ἰαὶ ἡ ἐσθὴς δὲ ἔστω εὖαν- μόνα χαὶ ἔστιν ὅτε ἵκανα. Ἰαὶ ἡ ἐσθῆς δὲ ἔστω ε 
: εν ζ 

θὴς χαὶ λευκὴ ἔργον τῆς Ταραντίνης 
ο ος λαίόέ « δι «ΝΕΩΝ 
διαφαίνεσθαι τὸ σῶμα, χαὶ ἡ ερηπίς Ἀττινὴ καὶ γυ- : 
ναιχεία., τὸ πολυσχιδὲς, ἡ ἐμθὰς Σικυωνία πΏοις τοῖς 

λευκοῖς ἐπιπρέπουσα, καὶ ἀχόλουθοι πολλοὶ καὶ βιθλίον 

αεί. Ῥοῦτα μὲν αὐτὸν χρὴ συντελεῖν. 

16. Τὰ ὃ ; ἄλλα χαθ᾽ ὁδὸν ἤδη προϊὼν ὅρα καὶ ἄχουε. 

Καὶ δή σοι τοὺς νόμους δίεµι, οἷς χρώμενόν σε Ἆ 

Ῥητορικὴ γνωριεῖ καὶ προσήσεται, οὐδὲ ἀποστραφή- 
- ; - ῃ λ 

σεται χαὶ σχορακιεῖ καθάπερ ἀτέλεστόν τινα χαὶ χα- 
ὤν ἀπορρήτων. Ἀλλὰ σχήματος μὲν τὸ τάσχοπον τῶν ἀπορρήτων. Ἀλλὰ σχήματος μὲ 

ο λΦΕ ος κα. ας κ 
πρῶτον ἐπιμεληθῆναι χρὴ μάλιστα χαὶ εὐμόρφου τῆς 
5 ο ῳ. μ Αλ να ντ μασ. σαι ας 
ἀναθολῆς, ἔπειτα δὲ πεντεχαίδεκά που Ἡ οὗ πλείω γε 

ἐργασίας, ὣς 

τῶν εἴχοσιν Ἀττικὰ ὀνόματα ἐχλέξας ποθὲν, χαὶ ταῦτα 

ἀκριέῶς ἐχμελετήσας, πρόχειρα ἐπ᾽ ἄκρας τῆς γλὠτ- 
-- ν ον λ ο ν 3 / νι 

της ἔχε, τὸ ἄττα χαὶ χατα χαὶ μῶν καὶ ἀμηγέπη καὶ 
.. Ν λ -- . 3 ο) ΄ ο. - 

λῷστε χαὶ τὰ τοιαῦτα καὶ ἐν ἅπαντι λόγῳ καθάπερ τι : : ς ο μι 
ἥδυσμα ἐπίπαττε αὐτῶν: µελέτω δξ μηδὲν τῶν ἄλλων, 
εἰ ἀνόμοια τούτοις καὶ ἆσ ύμφυλα χαὶ ἀπῳδά: ᾗ πορ- 

λ 

φύρα µόνον ἔστω καλὴ, καὶ εὐανθὴς, κάν σισύρα τῶν 
παχειῶν τὸ ἵμάτιον Ἡ ᾖ. 

ἀπόρογτα καὶ ξένα ῥήματα καὶ σπα- 

νιάχις εἰρημένα ὑτὸ τῶν πάλαι, καὶ ταῦτα ξυμφορήσας 

Αποτόξευε ος ιζόμενος πρὸς τοὺς ὁμιλοῦντας: οὕτω 
γάρ σε ὃ λεὼς ὅ πολὺς Αποζλέψονται καὶ θαυμαστὸν 

ὑπολήψενται καὶ τὸν παιδείαν ὑπὲρ αὐτοὺς, ε εἰ ἄπο- 
μα 

στλεγγίσασθαι | μὲν τὸ ἀποξύσασθαι λέγοι τις, τὸ δὲ 
αμ 

δλίῳ θέρε εσθαι εἴληθερ ρεῖσθαι, τὸν ἀρραθῶνα δὲ ρα 
Ἂ 

µιου, τὸν ὄρθρον δὲ λώ εφές. Ἠνίοτε 
: 4 λ να) , » 4 μας 
ποίει χαινὰ καὶ ἀλλόχοτα ὀνόµατα καὶ νοµοθέ 

ς ο ο 
μὲν ἑρμηνεῦσαι δεινὸν εὔλεξιν χαλεῖν, τὸν συνετὸν σο- 

μ , ε ς 
Φόνουν, τὸν ὀργηστὴν δὲ χειρόσοφον. Ἂν σολοιχίσῃς 
δὲ ἡ βαρθαοί ἓν ἔστω φάρμακον ἡ ἀναισχυντί δὲ ἡ βαρθαρίσης, ἓν ἔστω φάρµακον ἡ σχυντία, 

3 ο α 

ειρον εὐθὺς ὄνομα οὔτε ὄντος τινὸς οὔτε γενο- καὶ τερό) 
: ας 

µένου ποτὲ ποιηξοὺ Ἡ συγγραφέως, ὃς οὕτω λέγειν 
ν Δ ες 

ἐδοχίμαζε σοφὸς ἀνὴρ καὶ τὴν φωνὴν ἐς τὸ ἀκρότατον 
. - / 

ἀπηκριθωμένος. Ἀλλὰ καὶ ἀναγίγνωσχε τὰ παλαιὰ 
μὲν μὴ σύ γε, μηδὲ εἴ τι ὅ ον. Ἰσοκράτης ἡ ἢ ὅ χα- 

/ 
ρίτων ἅμοιρος Δημοσθένης ἢ ὁ ψΨυχρὸς Πλάτων, ἀλλὰ 

ος ος ο ; 
τοὺς τῶν ὀλίγον πρὸ ἡμῶν λόγους καὶ ἄς φασι ταύτας 
µελέτας, ὣς ἔχης ἀπ ἐ ἐκείνων ἐπισιτ 

ο ρσασθαι καθάπερ ἐκ τ 
. ς - 

18. ᾿Ἐπειδὰν δὲ καὶ δέη ων, καὶ οἳ παρόντες 
ποθάλωσί τινας ὑποθέσεις καὶ ἄφορ μὰς τῶν λόγων, 

παντα μὲν ὁπόσα ἂν | δυσχερΏ» εὐγερῃ λεγέσθω καὶ 

ἐκφαυλιζέ ἔσθω ὣς οὐδὲν ὅλως ἀνδρῶδες αὐτῶν ἑλομένων" 

Ελομένων ὃ δὲ μηδὲν μελλήσας λέγε ὅττι χεν ἐπ᾽ ἄχαι-- 

λῶτταν ἔλθη, μ.ηδὲν ἐκείνων ἐπιμεληθεὶς, ὥς : ΝΤ η 2 . 
τὸ πρῶτον, ὥσπερ οὖν καὶ ἔστι πρῶτον, ἐρεῖς ἐ ἐν καιρῷ 

προσήχοντι χαὶ τὸ δεύ ὕτερον μετὰ τοῦτο χαὶ τὸ τρίτον 

ἵ ἐκεῖνο, ἀλλὰ τὸ πρῶτον ἐμπεσὸν πρῶτον λεγέαθω, 

ο. πα σν 

ρίμαν 

υ 

Ετ 
ας 
χαὶ ἣν οὕτω τύχη, π περὶ τῷ µετ ώπῳ μὲν ὃ κνημὶς, ! 

ΠΠ. ΒΗΕΤΟΝΕΝΜ ΡΑ ΕΘΕΡΤΟΠ. 16 --- 18. στο 

απαππιακίπηυπα, εἰ πιοᾶσ]αίίοπεπι ἱπιριάρπίθια, Ἱπορςςηπῃ- 

απε σπα] εξίπηεις. Ἠτρο Υ6γο οΠΗΙΠΟ πεοοςσατία 5η Ε, 

5ο]α. Ἰπίετάππα Ῥ]απε ςυΠϊοϊαηέ. Ὑοςίῖς απίοια 5ἳι Πονῖᾶα 

εἰ οαπάϊ]άα, 4ε Ταγεηίῖπο [δχίτίπο, αἱ οοτρης ρετ]ασθαίς ογ6- 

Ρίάα Αἰῑοὰ αἱ πιΠεῦεῖς, ςοϊσει]ίς ἴ]α: εαἰοσις 5Ιογοπῖας, 

αἱ ἵπ αἰδῖς οσαε(Πῖρας πιαρῖς ἀασθαί. ΒἱΠί εἴἴαιη Ρος ἱςεοιῖ 

ππυ], εἰ 5εππρετ 9ου. Ἐϊ Ίαδο ἵρδιπι ἴο οοπ[εττο ορονίοί. 

18. Ῥε]ίαια ἵπ. τα Ίαπα Πηίεν Ῥτοστοδϊοπᾶσπη γἷὰς αἴαπε 

απαϊ,  ΝΙπίταπη Ίεσος Π0ῖ οχρ]ῖοο, ααἴρας αἰεπίθπι ασποςοθί 

τε Ἠπείοτῖος αἴπαε αἀπι]ξίοε, πεΠια αγοιςαθίίας εἰ Ιπβοβῖε 

Γαοεςςευα, {απαιαπη πο Ἰηϊαίαπη οἱ πηγςίοτίογαπη θχρ]οΓᾶ- 

ἴογεπα.. 5εᾷ Ργίπιο πιπατῖπια Ἠαδθίίας οπτα Ἰαβεπᾶα ο5ί, ο 

ἀεοεπῖῖς αππϊοέα5 : ἀεϊπᾶς ααἰπάθοῖπα Γ6Γπ16, πον Ρίατα οοτίθ 

γἰαίπίῖ, ΑΠῑοα ποπαῖπα ππάδοµπηπο εο]ἱθοία, θασπθ ἀΠίσοη εί 

πεδία [ἴοπα οοπαργεπεησα, ἵη Ῥτοπιία οἱ αχίγοιηα Ἰπσιια Ἰα- 

Ρείο, Ἠ]ιά ἄττα, εἰ κἄτα, εί μῶν, εἰ ἀμηγέπη, αἱ λῷστε, εί 

δἰπα]]ία, οἱ ἵπ ππασαασπε οταβἴοηο {απ παἴη οοπάἴπποπέαπα Ἠ]ο- 

ταπᾳ απο ἁαπη α5ρετςθ : τομαπογαπα Υοτο πα]]α ουγα σἵε, 5ἳ 

ἀῑκεϊπηῖ]ία 5. οἳ ος αἰἷα απαςὶ (τῖρι εἶηέ δί αὔσοπα : ρατρυτα 

πιοᾷο Ρη]ελτα 5ἲί οἱ Ποτίᾶα, Ἰοεί ογαςςα 46 ρε]ῖρας ρεπι]α 

5ῇΐ ἵρδυπα τεςπιεηίυπῃ. 

17. Ῥοδίθα αΏξίτιςα 5ηπίο οἱ ρεγεστῖπα τετύα, οἱ ταγεηίες 

ἃ γείαιῖρας ἀῑοία : αἴηπε Ἠσο οο]ἱοσία ἵπ ρτοπιία Ἰαβα, πέ 

Ἰαεπ]ατῖ Ρροςςῖς ἵη εος απῖ ἵδουπα Ἰοᾳπαπία :Ἱία οηἵπῃ τηῖσιις 

{6 τεςρίεῖεηί αἴᾳπο αἀπαϊταπάιπα Ποπιῖποια ρυίαθαπί, οσ]ας 

5υυπι 5αρΓα εαρίαπι αἲί εγιά{{ῖο, δἳ ἀποστλεγγίσασθαι ηπῖς 

ἀῑεαί το ἀεσίτῖησϊ, εέ Ρτο 5οἷε τ{1 εἱληβερεῖσθαι, εἳ αττῃαΏο- 

ΕΠΙ ΠΟΠΙΙΠΕΣ προνόµτον, δί ἀαοι]απῃ ἀκροχνεφές. Τηΐζοτᾶιπα 

ετο εἰ ἴρεε Βησας πονα εἴ ρτοβϊρίοδα ποπηῖπα, Ῥγοορίθης 

τοσατῖ 6απι απὶ εἰοᾳπεπᾶο αεί, εὔλεξιν, οἱ Ρτιάθηίθη σο- 

φόνονν, 5αΙἰ8ἴοΓΕΠΙ ΎεΓΟ χειρόσοφον. δἱ τοτο το] ἵῃ Ίήήσεη- 

ἀῑς τεγοῖς Ροοσαγοιῖς, τε] Ῥαιῦατα εἴησα]α Ργοίπ]εγῖς, πππι 

5ἰέ τοπηεάΊαπα, Ἱππριάεηίία, αἴαπο ἵη Ργοπη( 5ἰαἲἴπι ΠΟΠΊΘΗ. 

{ αΠευ]ας απ πεπιε 5ἲί πθιθ Γαθήῖἳ ππαπαπη ροεία, τε] 5ο- 

Ἰπία) οταοπῖς φοηρίοῖ5, απὶ Τα ἀσεπάαπα ρνοβατετΙΕ, τῖε 

ἀοοίας οἱ Ἰπσαςρ αἆ 5αππηαπα αοοατα(ἴοποπη ροεΐέας. Ύογυπα 

Ίομες εἰἴαπα ποπ. {απ απἰάεπα γοίθτα, πθ(πε 5ἱ απἷᾶ παραίος 

1]ε Ἰδουταίος, απί εχροις ΕΓαΙαγαπη ΏεπποδίΠδπες, αιϊ Ε]- 

σἶάας Ρ]αΐο 5οπἱρεοτε: 5εᾷ Ἠμγος Ραι]]ο απία ποςίταπι οία- 

ἴθπα οὔ1ΐος., αἱ ἰδίας απας ἀεε]απιαίίοπες τοσαπέ, αἲ οοπηπηδα[α. 

αἲ Ἡς Πηξίταοίας, Ἠαβεας απο ἵπ ἴθπιροτο αβιίασῖς, αίαπε 

Ἰπὰς {απαπαπα 6 Ῥεπια ἀερΓοπ]ας. 

18. 5ὶ γετο οίίαπι ἀἰσοεπάππα 5], οἱ αγσαπηπεηία απεράαπη 

Ῥταεηίος 5αβ]θοεεϊπί αίαιε ἀῑσεπαϊ πιαϊειῖεπα; (πςβουππ(υθ 

ἀῑββοῖῖα ςυπ!, [αοῖα ἀῑσαπίατ, οί οοπίεπηπαπίατ, (παςί τ]τε 

οπηηῖπο ηΙΙ] 1ρ5ῖ ο]οσοτίηί : τεγαπα ᾳπαπᾶο εἸεσοτα, ἕα πμ] 

οππζαίας ἀῑοῖίο φαοάσαπησαε {απάεπα τετραπα Ιπίεπηρεςίϊ- 

ΥΑΙΣ Τη Ππσπαϊα γεπενΙί, πἶΕῖ] επταής ἰδία, αἱ ρίπιαπα, 5ἶοιί 

ΤΕΠΙρΕ ΡΓΙΠΙΠΠΙ οσί, 5αο {εππροτε ἀἶσας εί 5εουπάππη Ρροςέ 

Ἀου, αἱ ροσὲ ἴμαά (ογήαπι : 5δεά ααοά 5αβίεηῖε ρπησα, ρτῖ- 

Ώ1ΗΠΙ ἀῑσαίηγς ας 5ἳ ἴία πδα τεπ]αί, [τοπ οσγθα οἰτεππάείας, 



5δτ6 

περὶ τῃ κνήμη δὲ ἡ Χόρυς. Πλὴν ἆ ο 

σύνειρε χαὶ μὴ σιώτα µόνον. Κάντε ὀόρο ἴσ: 

γος ἢ μοιγχοῦ λέγης Ἀθήνησι, τὰ ἐν Ἰνδοῖς καὶ Εκόα- 

τᾶνοις λεγέσθω. Ἐπὶ πᾶσι δὲ ὁ Μαραθὼν χαὶ ὃ Κυ- 

ναίγειρος, ὧν οὐκ ἄν τι ἄνευ ον Καὶ ἀεὶ ὃὅ Ἄθως 

πλείσθω καὶ ὅ “Ἑλλήσποντος πεσευε έσθω καὶ ὁ ἅλιος 

ὑπὸ τῶν Ὃ βελῶν σκεπέσθω καὶ Ἐ Ξέρξης φευγέτ έτ 

καὶ ὃ Λεωνίδας θαυμαζέσθω χαὶ τὰ Ὀθρυάδου γράµ- 

σα ἀναγιγνωσχέσθω, χαὶ ἡ Σαλαμὶς χαὶ τὸ Ἄρτε- 

μίσιον χαὶ αἵ Πλαταιαὶ πολλὰ ταῦτα καὶ πυχνὰ, καὶ 
Ῥ 
ἐπὶ πᾶσι τὰ ὀλίγα ἐκεῖνα ὀνόµατα ἐπ τκθλαζ τω χαὶ 

ἐπανθείτω, καὶ συνεχὲς τὸ ἄττα χαὶ τὸ δήπουθεν, κἂν 

μηδὲν αὐτῶν δέη" καλὰ γάρ ἐστι καὶ ε ἰκῆ λεγόμενα. 

19. ν δέ ποτε καὶ σαι χαιβὸς εἶνα. δοκἩ, πάντα 

σοι ἀδέσθω καὶ μέλος Τενέσθω. Κάν ποτε ἀπορήσῃς 

πράγματος ὦ ᾠδικοῦ, τοὺς ἄνδρας τοὺς δικαστὰς ὀνομά- 
πεπληρωχέναι οἴου τὸν ἁρμονίαν. Τὸ 

δὲ οἴμοι τῶν καχῶν πολλάκις, καὶ ὁ μηρὸς πατασσέ- 

σθω, καὶ λαρύγγιζε καὶ ἐπιχρέμπτου τοῖς λεγοµένοις 

χαὶ βάδιζε ... έρων τὴν πυγήν. Καὶ ἣν μέν σε μὴ 

ἐπαινῶσιν, νο καὶ λοιδοροῦ αὐτοῖς" ἂν δὲ ὀρθοὶ 

ἑστήχωσιν ὑπὸ τῆς αἰσχύνης ἤδη πρὸς τὴν ἔξοδον 

ἔτοιμοι» χαθέζεσθαι χέλευε, καὶ ὅλως τυραννὶς τὸ πρᾶ- 

«ας ἐμμελῶς τι 

γμα ἔστω. 
90. Ὅπως δὲ καὶ τὸ πληῆθος τῶν λόγων θαυμάζω- 

σιν, ἀπὸ τῶν Ἰλιακῶν ἀρξάμενος Ἡ καὶ νὴ Δία ἀπὸ 
τῶν Δευχαλίωγος καὶ Πύρρας γάµων, ἣν δοκῇ, κατα- 
θίθαζε τὸν λόγον ἐπὶ τὰ νῦν καθεστῶτα: οἳ μὲν γὰρ 

συνιέντες ὀλίγοι, καὶ μάλιστα μὲν σιωπήσονται ὑπ 

εὐγνωμοσύνης, ἣν δὲ καὶ λέγωσί τι, ὑπὸ φθόνου αὐτὸ 

δόξουσι ὁρᾶν: οἳ πολλοὶ δὲ τὸ σχῆμα καὶ φωνὴν καὶ 
βάδισμα καὶ περίπατον χαὶ µέλος καὶ κρηπῖδα καὶ τ 
ἄττα σου ἐχεῖνο τεθήπασι καὶ τὸν ἱδρῶτα δρῶντες χαὶ 

ὃ ἄσθμα οὐκ ἔχουσιν ὅπως ἀπιστήσουσι μὴ οὐχὶ πάν- 

εινόν τινα ἐν τοῖς λόγοις ἃ ἀγωνιστὴν εἰναί σε. Ἄλλως 

τε καὶ τὸ ταχὺ τοῦτο οὐ μικρὰν ἔχει τὴν ἀπολογίαν καὶ 
παρὰ τοῖς πολλοις: ὥστε δρα μή ποτ Ἑ ράψῃς ἢ ἢ 

σκεψάμενος παρθλθης, ἔλεγχος γὰρ σαφὶς ταῦτά γε. 
91. Οἱ φίλοι δὲ πηδάτωσαν ἀεὶ καὶ μισθὸν τῶν 

δείπνων ἀποτινέτωσαν, εἴ ποτε αἴσθοιντό σε χαταπε- 

σούµενον, γεῖρα ὀρέγοντες χαὶ παρέγοντες εὑρεῖν τὸ 

λεχθησόμενον ἐν τοῖς μεταξὺ τῶν ἐπαίνων διαλείµμασι" 
χαὶ γὰρ αὖ καὶ τοῦδε µελέτω σοι τὸν χορὸν ἔχειν οἳ- 

χεῖον καὶ συνάδοντα. 
οι. Μετὰ ταῦτα δὲ προϊόντα σε δορυφορείτωσαν 
ἐγκεκαλυμμένον αὐτὸν καὶ περὶ ὧν ἔφης μεταξὺ 

λαμθάνοντα. 

ο «1 

θαῦμα 

... - / Ν 3 .. { 

Ταῦτα μέν σοι τὰ ἐν τοῖς λό- 

ς 
δια-- 

Καὶ ἦν τις ἐντύχη, θαυμάσια περὶ 
σαυτοῦ λέγε καὶ ὑπερεπαίνει καὶ ἐπαχθὴς γίγνου αὐτῷ" 
η νὰ Σπ ο ΜΑ ν πΠ να 3. 

Γὰρ ὁ Παιανιεὺς πρὸς ἐμέ; καὶ, Πρὸς ἕνα ἴσως µοι 
τῶν παλαιῶν ὁ ἂγ 

τν »9. Ὁ δὲ µ 
. μ -ω 

γών ' καὶ τὰ τοιαῦτα. 

τον ὀλίγου 
µέγιστον καὶ πρὸς τὸ εὐδοχιμεῖν ἄναγ-- 

δεῖν ν παραλέ σιπα ἁπάντων καταγέλα 
Ἡ ΜΗ 

των Λεγοντων" και ἣν μέν τις καλῶς εἴπη » ἀλλότρια 

χαὶ 

Ελ ο 
καὶ οὐγ ἑαυτοῦ δε ενύειν ὃ δοχείτω 'Ὦν δὲ µετ ρίως ἐνεχθῃ, ᾿ 

1]. ΡΗΤΟΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ 19-22. (ἴΠ υ 0) 

αἱ σαΐσα ογτῖ. ΥΕΓΙΠΙ Ἰηδία, εἱ γετρα οοπίῖημα, οἱ ππούο τς 

80ο. ΕἰδΙ ἆο 5ἱαρταίοτε (πο αί αἀμ]ίοτο ἀῑσας Αἰιορῆς η 

σπα” αραιά Τηάο05 ασιπίατ εἰ Εοναίαπῖς, ἀἰσαπίατ. Ῥηρίοι 

οπηπία Υετο Ματαίποη εἰ Ογπωσίτας, 5ἶπο απἴρις πΙμῇ αι: 

εἰ 5εηρεῖ πανρείαγ ΑίΜΟς, εἰ ρεάρις {γαηςεαίαγ Ηε]]6εροη- 

ἴμ5, [οραίατάιο 5ο] α 5ασἰεῖς Ῥογείοῖς, οἱ Γασῖα! Χδγχος, οἱ 

1,εοπίᾶ ας ἵπ αὐπη]ταίἴοπο δ){, εί Ιεσαπίαν 5αηρ/πος; Ο{ἨΊγα- 

αἲς Πίεγα», οἱ αἰαπίας βα]απηῖς, εἰ Ατἰοηηησιασι, ας Ρἰαΐσα, 

πηπ]ία Ἠσρο εἰ ετεῦτα : {πι οπηπίρας Ῥαπσα Π]α πονηῖπα ἵη 

ΞΗΠΗΠΙΟ Ἱηπαίεηί εἰ Πογαπη Ἰηδίατ ργωη(ραηίς Ρρεγρείπαπ(πθ 

5ἱέ 1]ιᾷ ἄττα, αἴᾳιε δήπονθεν, Ἰἱοεί πΙδ(πΙαΠα Π]ῆς 5ί ορΏ5: 

ρι]εγα επῖπα δυΠ{, οἴίαπι 411Π ἀἱομη{ΗΥ {θππογο. 

19. 81 γετο αΠαπαπάο οἴῖαπα οαηίαπΙ {οπηρις ε.5θ γ]άσα- 

ἴαχ, οαπίοπίας οπ]η]ᾶ εἰ βαπί οαπ]επα. Εἰ 5ἳ (παπάς ΠΟΠ 

Ἰαῦρας αποά εαηίανί αρίαπη δἵέ, αρρο]]απάϊς Πεχα ἵῃ οαΠίαΠη 

τους ᾖααἰοῖριας Ππιρ]είαπα ΗΡΙ Παγπιοπίαπη εχ]κίπμα. Αίάπα 

ἢ]ιά, Ἠεῖ πιαϊογαπα! [γεαπεης εσίο, οἱ ρετου[ίαίαγ Γη: 

ἑαπα πιοδ]απίΙ συ {ίητο ργοπποῖα, δἱ 5ογθοαία γοτβα ἀῑκίῃ- 

5υ6, εἰ Ιπίετ ασοπάα Παοίπαπίο ροάϊορ Ἰπστεᾶεγο. Εἰ 5ἳ 

ἴε ΠΟΠ ἸαμάεΠί, Ιπάϊσπαίοτ ή εἰ ππα]εάΙοΙίο; ςἵη Ῥετ ρι- 

ἀοτθπη 5αγγοχεπίη{, αἆ αὐειπάτη Ίαπα ραταί1, αξεῖάργο ἴ]ος 

Ἱαρείο, αἴσιε ἵη πηΙνΘΓςΙΠ1, ΓΕΡΠΗΠΙ {1 οχοτοείο͵ 

90. Ὀϊ Υετο οορίαπα ποσ1θ 1ῃ {ο αἀπηϊγεπίαγ ΓΟΓΙΠΙ ἀἴσσῃ- 

4ατιπα, 8 Ηίαοῖς πάς Γεπαρορίθας [ασἱο ΠΠΙΠο, ααί, Ρεγ ο- 

επι, ἃ Ώειοα[ίοπίς οἱ Ῥνγγα" παρί15, 51 γἰάραίατ, αἲ Πάπα 

αὐϊ πυπς εςἰ κίαίας Τε οΓαΠΙΟΠΕΠΙ ἀθάπαίο. Ναπι απῖ 

Ιπ[ο]ἠσαπ{, Ῥαμοῖ; Πσαο πΙαχίπιαπα ρατίθιη Ῥοπ]ίαία απαάαπα 

τοῖοεριηί : 5ἱ απ]ά γθγο ἀῑσαπέ εἰίαπα, Ῥογ Ἱην]άϊαπι γιάε- 

Ῥαπίητ [ασθγα.. Β6ὰ Υα]σας Παβίίαπα, δἱ γοςθιη, οἱ ΙΠΟΘΡΝΙΠΙ, 

εἰ Ιπαπηρα]αίοπεπα, 6ἱ εαηΠ]αἴοπεΠα , εἰ ετορίάαπε, οἱ ἡ]ιά 

{παπῃ ἄττα αἀπη]ταπίης, ας γίσο 5αάογο {πο αίᾳπε απμε]αῖοπο, 

ΠΟΠ Ρο5διΠ{ ΠΟΠ οΓθάσγε, ΓογηΙάαΠάΠῃ {6 Τη ἀἴορπάᾶο σεγία- 

ονομα 6556. Ππρνϊπιϊς γεγο εἴῖαπι Ί]α οχ{οπρογα[ίας οχει- 

Φ4ΠΙΟΠΒΙΗ ΠΟΠ ΡάΓΥαΠΙ ῥτῶςίαί, αἰσπε αριά ρορα]απῃ αἀπηῖ- 

ΤΟΠΟΠΕΠΗ. Ἠαπιε γῖάς πο ΠΠ ΧΠΗ δογίρας,, απ ροςί αἰἴαπαπα 

πηθοΠαίἴοπεπι αά ἀἰσθιάππα Ρεοἆθᾶς : 1η Ιδία οπἵπη αροτίε 

ἀερτομοεπήαγῖς. 

91. Απιϊοι απίθΠα 5ΕΙΠΡΕΓ Ρ]αιάαηί ρεάῖθης, εί πιογοράεπη 

φοἰναπί Παπ, 5ἱ απαπάο Ίαματο {6 5εη[ῖαπί, ρταβοηίες 

ΠΙΡΗΠΗ , οἱ Ιπίθυ ππογα» ΙαζαΠἴοπΙΠὴ Ἰηγεπῖεπά1 απ] ἀῑσας 

οοσαδίοπειη 5αρρεά[απίος : παπι Ἰ]αά ποσο ΕΙ οσο» οἳέ, 

οἸλογυα ΠΡΙ παπα αἳ Ῥαρθας αι οοποίπαί.. Ἠσο φπΙάεπα 

οὔκειναπάα ΠΡΙ Τη ἐρεῖς ογαΓἴοπίρας. Ῥο5ί οὰ γεγο ῥΡτοάει- 

Ταπι {6 ἀεάισαπί, 510 [δοίαπα 5αἰθ]]11ο, εἰ 46 Πὶς ανα: ἀῑκ]ςίαι 

ἀἱεραίαπίεπι. Εί 5ἱ ααῖς Γοτίο βαί οΕνίαπα, αἁπήταπόα ἂε 

{6 ἀῑοῖΙίο, οἱ 5αρτα πποάσΠα [6 1ρ5ο Ἰαμάα, αἱ τανῖς οἵ οἶς : 

Ου(ἆ οηπι αἲ π]ε 1]ε Ῥααπίεηςίς» οἱ, Αά πΠΙΠΙ Γογίο γείο- 

ταπῃ ΠΠ οργίαππεῃ οδί; εί 14 σεπις αἰῖα. 

2». Ουοςὰ απἴοπα ππακΙπΙΙπ οἱ αἲ Γαππαπη ραταπάαπη Ἱπρη- 

πηῖς πεεεςκαναπη, Ῥάπε ργοίογηΐσεαιη : σπίσπίη(πε ᾱἷ- 

| ουπί, εο5 ἀετίάε : αἱ 5ἱ απῖς Ῥεπε ἀῑχογῖε, αἴοπα, ποῃ 5υα, 

Ρτο[ειγε γἰάεαίας; ςἳ [εγαίας πιεάϊοσΠίες, ταρτε]ιθηδίοπε αἷ- 



411: 54, 55) 

” .. / λ 

πάντα ἔστω ἐπιλήψιμα. Καὶ ἐν ταῖς ἀκροάσεσι μετὰ 
3 / 

πάντας εἰσιέναι χρὴ, ἐπίσημον γάρ: καὶ σιωπησάντων 
- Να ω 

ἁπάντων ξένον τινὰ ἔπαινον ἐπειπεῖν τὰς ἀκοὰς τῶν 

παρόντων ἐπιστρέφοντα χαὶ ἐνοχλήσοντα, ὡς ναυτιᾶν 
.-. ω ϱ» - / / 

ἅπαντας ἐπὶ τῷ φορτικῷ τῶν ὀνομάτων χαὶ ἐπιφράτ-- 
ν. ὃν ας νι / Δ λ ῃ Δ 

τεσθαι τὰ ὧτα. Ἰαὶ ἐπισείσῃς δὲ μὴ πολλάκις τὴν 
- 3 Δ λ Δ .. .ω - ο (ο -ᾱ 

χεῖρα, εὐτελὲς γὰρ, μηδὲ ἀναστῆς, πλὴν ἅπαξ γε η 
κ μα - « αν / να υ λα ) δηλ ” 

δὶς τὸ πλεῖστον" ὑπομειδία δὲ τὰ πολλὰ καὶ ὃηλος ί- 
λ 

ον μὴ ἀρεσκόμενος τοῖς λεγομένοις. Ἀμφιλ αφε ἷς δὲ 

αἵ ἄν θορμαὶ τῶν μέμψεων τοῖς συχοφαντικοῖς τὰ ὠτα. 

Τὰ δ) ἄλλα χρὴ θαρρεῖν: ἡ τόλμα γὰρ καὶ ἀναισχυντία 
-- / ο »ν ο ΑΛ) .. / 

χαὶ ψεῦδος πρόγειρον καὶ ὄρχος ἐπ᾽ ἄχροις ἀεὶ τοῖς χεί- 
Ξ . ς ς 
λεσι καὶ φθόνος πρὸς ἅπαντας καὶ μίσος καὶ βλασφημία 

ὶ ὃ Ταῦτά σε χαὶ διαθολαὶ πιθανα!. ἀοίδιμον ἐν βραχεῖ 

Τοιαῦτα μὲν τὰ φανερὰ 
λ / 2 - 

και περίθλεπτον αποφαγει. 

χαὶ τὰ ἔξ ἔξω. : 

99. ἸΙδία δὲ πάντα πράγµατα ποιεῖν σοι δεδόχθω. 

χυβεύειν ος λαγνεύειν μοιχεύειν ἢ αὐχεῖν γε, 
ς, αν 

χἂν μὴ ποιῇς, καὶ πρὸς ἅπαντας λέγειν καὶ γραμμάτια 
-. ο. ο Ν 

ἐπιδεικνύειν ὑπὸ γυναικῶν δῆθεν γραφέντα ' καλὸς γὰρ 
α ο αν /, εἶναι θέλε καὶ σοὶ µελέτω ὑπὸ τῶν γυναικῶν σπουδάζ:-- 

ὦ κας 
σθαι δοχεῖν: ἐς τὴν ῥητορικὴν γὰρ καὶ τοῦτο ἀνοίσουσιν 

ο ὃν ΄ 
οἳ πολλοὶ, ὡς διὰ τοῦτό σου καὶ ἄχρι τῆς γυναικωνίτι-- 
δν 33 -ω λ λα. Ἆλ ή κ 3 .ω 3 Δ 

δος εὐδοχιμοῦντος: καὶ τὸ δεῖνα δὲ, μὴ αἰδεσθῆς, εἰ καὶ 
πρὸς ἄνδρῶν ἐπὶ τῷ ἑτέρῳ ἐρᾶσθαι 

ος 
ενειήτης, ἢ καὶ ΄ Δία φαλακρὸς ἡ ἤδη ὤν. Ἀλλἐ ἔστω- 

σαν οἳ καὶ ἐπὶ τούτῳ συνόντ ὰ ἣν δὲ μὴ ὥσιν, οἱ οἳ-- 
κέται ἵκανοί. Πολλὰ γὰρ καὶ ἐκ τοῦ τοιούτου πρὸς 
τὴν ῥητορικὴν χρήσιμα παραγίγνεται": πλείων ᾗ ἀναι- 

σχυντία χαὶ θράσος. Όρξᾶς ὡς λαλίστεραι αἵ γυναῖκες 
κ ο ο λ Ν 

καὶ λοιδοροῦνται περιττῶς καὶ ὑπὲρ τοὺς ἄνδρας; εἰ 
οὋν να / μη) ων - 4 
δη τὰ ὅμοια πάσχοις, διοίσεις τῶν ἄλλων. Καὶ μὴν 

ρω οἳ Δ λ / Ἀλ ν. 

καὶ πιττοῦσθαι χρὴ μάλιστα μὲν τὰ πάντα, εἰ δὲ μὴ, 
Ξ ς ; εις ο 

πάντως ἐκεῖνα. καὶ αὐτὸ δέ σοι τὸ στόµα πρὸς ἅπαντα 

ὁμοίως κεγχηνέτω, χαὶ ἡ γλῶττα ὑπηρετείτω καὶ πρὸς 
ον ον αὴς λ ν ν΄ / Ὦ ο αρεις ο ρώμ 

τοὺς λογαις καὶ πρὸς τα ἄλλα ερας ὃ ἂν δύνηται: δύ-- 

γαται δὲ οὐ σολοικίζευν μόνον χαὶ βαρθαρίζειν οὐδὲ λη- 

ρεῖν ἡ ἐπιορχεῖν ἢ λοιδορεῖσθαι 3 ἢ διαθάλλειν καὶ Ψεύ-- 
5 - τ ; 

δεσθαι, ἀλλὰ καὶ νύκτωρττι ἄλλο ὑποτελεῖν, καὶ μάλιστα 
ο) υ λ / 

Ἂν πρὸς οὕτω πολλοὺς τοὺς ἔρωτας μ. διαρχέσης' πάντα 
/ / 

αὐτή γε ἐπιστάσθω καὶ γονιμωτέρα γιγνέσθω καὶ μ.ηδὲν 

ο 
δοκοίης» χαὶ ταῦτα 

. 

ν ταῦτα, ὦ παῖ, χαλῶς ἐκμάθης --- δύνασαι 
-ᾱ οὐδὲν γὰρ ἐν αὐτοῖς βαρύ ---- θαρρῶν ἐπαγγέλλομαι 

3 Ε ο» αλ 

οὐκ ἐς μακράν σε ἄριστον ῥήτορα χαὶ ἡμῖν ὅμοιον ἆπο- 
’ Α Ν ο ολ ε) Ε] λ νν / 

τελεσθήσεσθαι. Τὸ μετὰ τοῦτο δὲ οὐκ ἐμε γρη λέγειν 

ὅσα ἐν βραχεῖ παρέσται σοι τἀγαθὰ παρὰ τῆς Ῥητο- 
ρικῆς. “ὌΟρᾶς ἐμὲ, ὃς πατρὸς μὲν ἀφανοῦς καὶ οὐδὲ 

-. ' : / 3 / ά μ -- /. ὶ ο 

καθαρῶς ἐλευθέρου ἐγενόμην ὑπὲρ Ξοΐν καὶ Θμοῦιν 

δεδουλευκότος, μ.ητρὸς δὲ ἀκεστρίας, ἐπ᾽ ἀμφοδίου τι- 
/ 9 ὰ δν Ν ο .] / δρ ά 

νό. Αὐτὸς δὲ τὴν ὥραν οὐ παντάπασιν ἀδόχιμος 
σ πα ο ο. ον ΄ τω 
εἶναι δόξας τὸ μὲν πρῶτον ἐπὶ ψιῷ τῷ τρζσεσθαι συνην 

λ «νὰ 
τινι καχοδαίµονι καὶ Ἰλίσχρῳ ἐ ἐραστῃ» ἐπεὶ δὲ τὴν ὅδον 

ταύτην ῥάστην οὖσαν κατεῖδον καὶ διεκπαίσας ἐπὶ τῷ 

ΗΕΟΙΑΝΙΡ. 1. 

ΙΙ. ΒΗΕΤΟΒΙΜ ΡΕ ΒΟΕΡΤΟΡΕ. 258,24. οττ 

πα δἷπί οπωπία, ΤΠ τουϊαοπίρις πα] πηας οπηπίαπι Ἰησγο- 

ενα; Γαοῖΐ επῖπα {ε οοηδρίσμπη : 6ἱ {ασοπρις οπηπῖῬι5, ϱθ- 

τορείπαια απαάαπι Ἰαπάα[Ιοπεπα 5αμᾖίσσγο Ιπεπηθηίο, ασ 

αηγος Ῥγῶδεη/{ῖππι αἀγοτίαί οἱ ο/[οπάαί, υ{ πααςθθηέ οπΊηςς 

αᾱ νογβογαπῃ Ιη5ο]επίίαπα, εἰ απτος ομίητοΠί.. Χθπιθ γετο 

ΠΙΑΠΗΠΙ 5Ώρο αἲ Ἰαμάαπάσπα Ἠλογθας, γε οηίπῃ [4 οξί: ηθιι 

ἄδδηνσας, ΠΙ5ί 5επιο] [ογίο απί Ὀῖς αἆ 5ΙΠΙΠΠΗ : 5αργίζ6 αἱι- 

{επα [οφιεπίος, οἱ οδίεπἀο ΠΟΠ Ῥ]ασοτο ΗΡί απα" ἀἰεππίατ. 

Ορρονίαπς μη απίοπη α περγεμεπάσπάππα οσσαδίοπες αραᾶ 

ουδ, απῖ Ῥτοπας σα]απιπῖῖς αμγος Ἰαβοπί. ΟοίογΙπα 60Π- 

Πάεπά η οσί : ααἀασῖα οπῖπα, οἱ ἱππραάεηία, αἱ πιοπάασἵαΠα 

ἵπ Ῥιοπιία, εί {α5]αταπά πα ἵη οχίγοπηῖς 5οΠΠΡεΓ Ἰαρής, εί 

ἱπγίαϊα οοπίτα ΟΠΊΠΕΣ, οί οὐἵαπι, οἱ πια]ο[εσπίία, οἱ σᾱ- 

Ἰαπηηῖα. ρτοβαβ]]ος. 

[ασἰθί. 

Ἠαο εεΙεβτεπι {ο Ἠγονί εί οοΠςΡΙΟΙΙΠΙ 

Αίάπο {α]ία Πίο απο οχίτα 5υη{ οἱ αρρατεπί. 

20. ΤΠ ρη]ναίο απ{επα Γαοἴποτα οπ]π]α σοπιπηίοτο ΗΡΙ ἆθ- 

ΟΥΘΙΗΠΙ 5ἳ{, αἰοαίογοια 65δα Ἱπεργῖαν!, ΠρίάἴπανΙ, πισσμαν!, 

απ{ β]οματί εστία, δῖ ΠΟΠ Γεσετῖς, ἱάᾳ16 αραᾶ οπηπος ἀῑσστα, 

εἰ Ηίοτη]ας οδίοπάνγο α πυΠογίρας «οἶ]ῖοθί φοπρίας. Ἐοπίπι 

Ῥι]ομθγ 6556 γο]]ο ἀοβας, οἱ Ίου ασθτε τί πιμ]ίεγος 5{μάϊοςα 

γιάραπέαν {6 5οοίατῖ : παπα Ίου 4ποἄπθ αἲ τηε[ογίοεη γπ]σο 

γε[εγοηί, απαδί οα οαςα ἵπ Ίρσα συηωοοπ] ο σταῖορης »ἳς. 

Ύενπα πθς Πλιιά, ΗΡΙ ρου! δἵε, 5ἱ α γὶπῖς αποσπε ἀἴνειθαν 

τεῖ «αηδα απιατῖ γἱάρατε, Ἰάαᾳπε Ῥανραίας απαπα οἵς, ααἲ, 

Ἱία πιο φαρίίες, Ίαπι οα]γας. 96 5ἶπέ απ εἴῖαπι Ὠαο ἴρα 

6πη δα 5ΕΠΊΡΕΓ {6ΟΙΠΗ δἷηί : δἳ Υ6ΓΟ πο 5ἰπί, «ον! δη[Ποῖεη]. 

Μαι]ία οπίπα εχ Ἠας δίαπα το οοπιπιοᾶα [αομ]ίαίί ἀἰεσπαϊ αἰΠ]]α. 

αοσθάηί : ΠΙα]ος θέ ἱππριάθηίία αίᾳπε απἀασία.  Ψἱάο) αέ 

Ἰοᾳπασἴογες 5ἷηπί ππη]ίθτος, εί αΏιπᾶς ππα]εδίσαπί ας 5αρτα 

ΥΙΤΟΦ2 5ἳ εὐσο Ιάεπα αοᾶ Π] ραανῖς, Ργῶεσ]ες τοις. 

Ύεναπῃ εἴῖαπα ρἱζθ νο] οροτίαί ππαχίπιο 5αΠε ϱ6υ οπηπίας δἳ 

Υ6ΓΟ ΠΙΙΠΙ5, οπΙΠΙΠΟ απ]ᾶσπα Η]ίς ραγΗρης.  Τρειπι Υθτο 05 

ΗΡΙ αᾱ οπιπία Ἠεί ρατίου, οἱ πηπϊςίτοί Ἰησια Ύπππι αᾶ 

ΕΓΠΊΘΠΕΕ,, {πι αἲ αἰἷα ποΡοΠπΠ( 6 ρο{θΓΠ{ : Ρο(ε5{ αΠ{ΕΠΙ ΠΟΠ. 

5οἱσ/6ςπ]ος {αηίπη σοπηπη{εγε απί Ραγμανίκπηος, πθαπθ Πι]- 

σατῖ 5οἶσπι, απ! Ῥε[ειατε, απί ππαϊοάίσετο, απί οπ]απιπῖαν 

ο πιθητῖ; 5εᾷ ποσία αΏπά αποσαο καβίγο ππϊςίετίαπη, 

Ἱηργϊηι]5 αἲ ηπη]ίο5 αἆθο 4ΠΙΟΓΟΦ 5ἳ Ποπ δη[Ποίας. Οπιπία 

απἶάεπα ἵ]α ποηί, οἱ σεπ]α]ίο Παί, πει απἰσ(παπι ΔΥΘΓ- 

56ί.. 

24. Ἠτσο αἱ, Ρπετ, ἀϊμσεπίει οὐ]άϊοργῖς (ροΐος Υεγο; πε(θ 

επῖπα (πἱοσπαπῃ οδί 1 Π[ς ἀΠΙοΙε), εοπβάρηίος ΗΡΙ ΡοΗῖ- 

6605, ΠΟΠ Ίοηδο Ἰπίεγ]εσίο {επιροτο ορῖπιαπα {6 τηείοτα οί 

ποΡί5 »ἰπιί]οπα γοδάΙίαπα ΠΠ. Οπος 5εαπ]ίας, ΠΟΠ ορΗς οδε 

π{{ ορο ἀῑσαπα, αποῖ παν! Ώοπα α ΒΠείοτίσο ΠΡΙ ααίηγα 5η. 

Ὑιάες επ]πι πε, πῖ Ἰσποβιϊ ραΐτο παίας 5ἶπι, εί πο ριτε 

(πἱάθηα ρετο, αἱ φῖ πίτα Χοίη οί Τ]ηναίη 5εγν]ετϊέ, πιαίτ 

απἴοπα ςατοἰπαϊτίσε, ἵπ Ρϊνίο ποᾶαπα.. Τρ56 απίεπῃ, απῖ [ογτηα. 

ΥΙ4ΕΓΕΓ ε556 ΠΟΠ ΟΠΙΠΙΠΟ οοηίθιηπεπάα, ΡΠΙΠΙΟ 5οΙογΙπῃ α]ῖ- 

ΠΙΘΠΙΟΥΗΠΙ Ργείῖο [αἱ οπΠΙ απιαίοΓα πηϊσογο αίᾳπο γάτο : 

απ] γετο γΙάετεπα Ἠαπο γῖαπι 6556 [αοΠΙπιαπα, Ῥ6Γ 6 πΠη- 

απια ΡΤΟΓΗΠΙΡΘΗΞ. ἵπ. ΙΠΗΠΙΟ [άΠ1 655ΕΠΙ (εταηί πηῖηι οπῖπα, 
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5τ6 

Μ. ο ε 
ακρῳ Εγενομην χα 

Α / 3 - 

τεια, πάντα ἐχεῖνα ἃ 
ὃς ἲ 

ἁμαθία, ᾗ ἀναισγυντία --- πρῶτον μὲ 
Ἐν ιά 

η τοις Δ 
αλ 

γηµαι" ἔπειτα δὲ 

ὰ 
μηκοντούτ 

ρχξ 

το βράπρελιή 

οὐχέτι Ποῦει- 

Αδ γὺς ὀνομάζομαι, ἀλλ) ἤδη δας παισὶν 
ν 

εγά 

τε πρῶτον μὲν ἔγαστ 

ὁμώνυμος γε 

ριζόµην π 

6δοι 5 2 
λ ς 

ενος γυναικὸς ἑ 

5 Ν 

τὸν ἆθλον καὶ 
κ 

µατα ὑπερήδιστά 

ν ως ὧν 

Ὦ- 

σὴ 
Ἐίτα ὀλίγο 

ς τις οἰκέτης 

μακον ην επ αὐτὴν εωνημ. [ 
ο] 

ἐπὶ κεφαλὴν ὅμως ο ότε ἠπό-- 
σος - 
ὶ ὕπτωρ δοχκῶ κάν ταῖς 

πολλ ὰ καὶ 

κω 
ένος. 
/ 

ἐμήννσεν ὥς φάρ 
25. ᾿Εξωσθεὶ 

βησα τῶν ἀναγκαίων, ἀλλὰ κα 

δν 
ςοξ οὐδὲτ 

- 
Ξετάζομκαι 

Β προδιδοὺς τὰ τοὺς δικα- 

καθυπισγνούµενος, καὶ ἠττῶμαι 

λεῖστα, οἳ φοίνικες δὲ ἐπὶ τῇ θύρα γλωροὶ 

Ξ 
"5 ἀνοήτ τ 

/ 
ανωμ.ενον” 

./ 
λε 

κ 
ὸε 

τς ο ο ον αιμα - : 
χρῶμαι τοῖς Ἀλλὰ καὶ τὸ µισείσθαι πρὸς 
ἁπάντων καὶ ἐπίσημον εἰναί µε ἐπὶ τῇ μοχθηρίᾳ τοῦ 

ασιν. 

τρόπου καὶ πολὺ πρότερον τῶν λόγων χαὶ τὸ δείκνυσθαι | 

τῷ δακτύλῳ τοωτον ἐκεῖνον τὸν ἀκρότατον ἐν πάση 

χαχία λε γόμενον, οὐ μικρὸν εἶναί μον δοχετ. 

σοι παρκινῶ, νὴ τὴν πάνδηµον, πολὺ πρ 

Ταῦτά 

τερον ἐμαυτῷ 

παραιγέσας καὶ 7άρυν ἐμαυτῷ οὗ μικρὰν ἐπισπασάμενος. 

6. Ἐἴεν' ὁ μὲν γεννάδας εἰπὼν ταῦτα πεπαύσεται” 
α λ -- 

σὺ δὲ ἣν πεισθῆς τοῖς εἴρημένοις, χαὶ δὴ παρεῖναι νό- 

µιζε οἷπ. ἐπόθεις ἐλθεῖν, καὶ οὐδέν σε χω- 

λύσει ἔτι οἷς ον ἔν τε τοῖς δικαστηρίοις Χρα- 

τεῖν καὶ ἤθεσιν εὐδοχιμεῖν καὶ ἐπ 
5 
ὃ γραῦν τινα τῶν κωμικῶν, καθάπερ 

δ τη χαὶ διδάσκαλος, ἀλλὰ καλλίστην γυναῖκα 
ἀ « ἀ σ κ -.ω / Ε . 

τὴν Ῥητορικὴν, ὡς τὸ τοῦ Τλάτωνος ἐκεῖνο 

ἄρμα ἐλαύνοντα φέρεσθαι σοὶ μᾶλλον πρέπειν 
- 

σεαυτοῦ εἰπεῖν Ἡ ἐκείνῳ περὶ τοῦ Διός ἐγὼ δὲ --- 

ἁγεννὴς γὰρ καὶ δειλός εἶαι ---- ἐκστήσομαι τῆς δδοῦ 

εἶναι καὶ γαμεῖν ο 

πτηνὸν 

περὶ 

Γ . ο" μα / ο 5 «ο .ω 2... λ “ν 3 ΄ 6 

ὑμῖν καὶ παύσοµαι τῇ ῥητορικῇ ἐπιπολάζων, ἀσύμθο- 
3 . ολο ασφε σον τος δν 3. / 

λος ὢν προς αὐτὴν τὰ ὕμετερα: | μᾶλλον δὲ ἤδη πέπαυ- 

μαι, Ὥ ἄχονιτὶ ἀνακηρύττεσθε καὶ θαυμάζεσθε 

μόνον τοῦτο μεμνημένοι, ὅτι μὴ τῷ τάχει ἡμῶν Χεκρα- 
/ 

Όπανεντες, α 

στε 

ορ 
ορ. 

τραπέσ! σθαι τὸν 

τήκατε ὠχύτε ἀλλὰ τῷ ῥάστην καὶ πρανη ον 
τ 

εν 
οσον 

ΤΠ. 

ΦΙΛΟΙΨΕΥΔΗΣ Ἡ ΑΠΙΣΤΩΝ 

.. 
Ἔγεις µοι, ὦ Φιλόχλεις, εἰπεῖν 

ἐστιν ὃ μν ος εἰς ἐπιθυμίαν 

τε χαΐρειν μ.ηδὲν 

τοιαῦτα διεξιοῦσι μάλιστα 

1. πως 
. / 

ρα τουτο 

« κ -- 

ὄγιὲς πρωτα καὶ τοῖς τὰ 

προσέχειν τὸν νοῦν; 

11. ΦΙΛΟΨΕΥΔΗΣ. 1. 

/ Δ ολ Δ ρα ενος | 
ουτοις γαρ Επι τους ουστυγεις 

αΠ, το - 5ν) 

- ἵ εατα Δάγασίεα! ργῶρ]άῖα ]α 4 πιοᾷο ἀἴσθραπι οπιηῖα,, 
οοπΠάεηίῖα, Ἰη5οῖ ία, ἱπιραδεηίία), ΡΙπιο απ]άρπι ποῃ απι- 

ρίζα /Ροϊ μπας ΠΟΠΗΙΠΟΥ, 5εἆ Ίαπα {ος οἱ Το Ῥηοθτῖς ϱ0- 

Εποπη]ηῖς [αείας 5απῃ : ἀείπᾶε α[αηνί ππε αἆ αππῃ πη]]ο- 

Τ6Π1, ἃ σπα ΡΕΙΠΙΙΠΙ Ἰαπίο αἱεῦατ, αΠπαΤο ἆππι «Ἱπησ]ο πα - 

| Πεγοπα ςερἰαασεπατίαπα, ἀθηίες αὐμαο φπαίἔαος Παρεπίοιι 

Γ τοµἛπο5, 19ο γεν]ηοίος εἰ Ίρδος. Ὑενιπηίαππεῃ ραυρεεία(ἷς. 

ζαηςα ]αβογεπα 55 πι], απ σπα Γησίᾶα Π]α 46 εαρα]ο ο5ου]α 

μα γ]ςείπια πηηί [8ππες γεάάοτεί. Ῥεϊπᾶς ρατυπι αΏοταί 

απἵῃ Ἠσγες εοηςΗ(αία5 65δεπῃ απ Παβεβαί οπηπῖαα, ης] 

| 5εῖγας εκεοσγαβ]]{5 Ιπά[εαςςεί γεπεπαπια ππς, αποᾶ ΠΗ ἀαγεπι, 

/ οςςθ ΕΙΩΓΗΠΙ. 

90. Ῥιεερς Ισίίαν ε[θοίᾳς, πεσεςςαγ1ῖ5 {άΠΙΘΗ Πε 5ἷς (ὐ1- 

ἀειῃ οαταῖ : 5εᾶ οἵ ΓΠείοΓ ε-ςε τ]άδος, εἰ 1η ]πά1οΙς γοι5ος 

Ῥγαγατίσαης 5.0ρ8, εἰ Ιπάἱουπα οουγρίΙοπεπη Ἰηβ]ρ]εηίίρας 

Ῥο]ΐσεῃς. Εἴ ΡΙεγΙπαε οΆηδα εηπἶάεπι εαάο : 5οἆ ρα]ηια" 

{ΠΙΕΙ 1π Ίαπαα γ]πίᾶάες αἱ οογοηῖς οποίας; Ηῇ5 επίπι αἲ Ιπ[ο- 

Ίἱους ο5εῖς π{ογ. δες τά ἵρεαπα 4ποπΠπε, αποὰ οὐἵο 5απα οπιπ]- 

Ρας, εί φαοᾷ Ἰηπδίσηϊς 5απι οὗ ΠΙΟΤΙΠΙ Ῥογνοις[ίαίρπῃ, εἳ 

αποά πππ]ίο πας απαπι ο οτα(]οπίς Γασπ]ίαίεπα Ἰάεο ΠΠΟΠ- 

5ίΓΟΥ ἀῑσίίο, απῖα Ρεῖπεθρς 1ρ5ε ἵη οπιηῖ πιαΠία ἀἱΕΟΙ, ΠΟΠ 

Ῥαγγαπα πΗΠΙ απἱάθπα γἰάείαν. Ἠσο ΠΡΙ, ία τηε Ῥορηἱατίς 

Γ Υορις! Ῥγααρίο, απ πππ]ίο Ῥγίας 1ρ5ε η ηῖ Ῥγοοερί, θ8- 

απε Τ8ΙΙΟΠΕ στα(ἶαπα πΙᾷ πο Ῥαγγαϊη εοποΙ αν. 

| 

Γ56. 5Ιπί Ιςία 5α[ϊς] ἄοπετοδΗ5 1] Ρο5ί Ίο ἀῑεία [ασε 

Τα. γετο 5 ἀῑοίῖς αἩ Η]ο Ππονθατθ, Ιαῃ αἀεξεο ἴε ρηία 

Γ 4πογξΠη γοηῖτο Ιπῃῖο ἀεσίάεταρας; πεαπε απἱοΠααπη {8 ΡΓο- 

ΠΜ ροΡῖε αποπηῖπς Ἱεσίριις 15 ομδεουίας ἔππα ἵπ πάτος γίη-- 

ς, ἴππι Ῥεηθ αιάῖας αριᾶ πππ]Π(αάἵπεπα , εἴ απιαβῃῖς 5ἷς, 

| ἀποᾶξαπθ ΠΟΠ ΑΠΙΠΗ (παπάαπα ἆς εοπηἰσαγαπα 1ο σεπογε,, η 

Ἱ ταας Πεσίκ]αίος αἱ ππασὶςίες, 5εᾷ πιπ]εγεπι Ῥυ]εμεγτΠ]αΠ] 

Ἠ]είοπῖεεπ, αἀἆθο πί Ῥ]αϊοπῖς Π]πά, γο]ασνὶ οπττὰ γδσίαπα 

{οιτὶ, ἆς {6 Ρροΐῖας ἀεεθαί ἀϊσετε ία, (παπα ἵραπα ἂε 1ογε 

Άος ἀῑεετο ἀθομῖξ. Ἐδο τετο (ἵσπανας επί εἰ Ππιῖάα5 5απ)) 

ᾱ6 τῖα νοῬῖς ἀθοθάαπῃ, οί ἀθείπαπα οὗ εε[οτίορη 5ρεείατῖ, φπῖ 

πι] αἆ εαπΙ ϱοΠ[ΘΓαΠ γεςίγῖ 1τας πηοᾶϊ : γεὶ Ῥοΐῖας 18η] 

ἀεσῇ, Πάσα εἶπε ρα]τετε ργάΙςαπάο5 Υο5 αἰᾳπε αἀπιϊγαπάος 

ῬΡτῶῬείο, ἸΠαᾶ 5οἶαπι γοσογζα!ϊ, ποη οε]επῖαίε γος γερίτα 

ν]οῖςσα, απῖ γε]οσῖογες {η άἴσα[ῖ 5185, τεταπῃ αποᾶ [ασ] ππαπι 

{οί ἀεο]ίγεπι γΙαίη Φδίῖς Ἰηστθςςί. 

11]. 

ΡΗΙΤΟΡΡΕΙΓΡΕΡ 5ινε ΙΝΟΒΕΡΟΤΟ5. 

1. ΤΥΟΗΙΑΡΕΕΣ. Ῥοΐοσπε πημῖ, Ῥηή]ου]ες, ἄἴσογε, αἰά 

εἴέαπάεπη ἸΠιιά ααοᾶ αἆ πποπ[ῖοπαϊ Πρίάίποπα Ρ]εγοσαπε αἲῖ- 

αἳ, αἱ οἵ 1ρ5ὶ σααάεαηί (παπα πμ] ςαπῖ ἀἰσυπί, οἱ πανταπίϊ- 

Ῥης {αΐϊα απίππαπα ππαχῖπιο αξ[εηάαηί 5 



απο, 5ἳὐ 

ΦΙΛΟΚΛΗΣ 
ἀνθρώπους ἐνίους ἀναγκάζει τὰ Ψευδῇ λέ 

σιμον ος ποντας. 

ΤΥΣ πρὸς ἔπος 
τούτων Ἱρόμην ὃπόσοι τῆς χρείας 

Συγγνώμης ποια πρν οὗτοί γε μᾶλλον καὶ ἐπαίνου 

ἐξηπάτησαν ἢ 

Πολλὰ, ὦ Τυγιάδη. ἐστιν ἃ τοὺς 
ειν ἐς τὸ γρή- 

ρ .. οὖ δὲ ανν 
φασὶν, οὐδὲ περὶ 
ν ; 
ἕνεχα ἠεόδονταν 

ο αὶ α- 
ύδεν ταῦτα, 

τιγὲς αὐτῶν ἄξιοι, ὁπόσοι ἢ πολεμίους 

ἐπὶ σωτηρία τῷ τοιούτῳ φαρμάκῳ ἐχρήσαντο ἐν τοῖς 

ειναῖς, οἷα πολλὰ καὶ Ὀδυσσεὺς ἐποίει τήν τε αὑτοῦ 

υγὴν ἃ νύμενος χάὶ τὸν νόστον τῶν ἑταίρων. Ἁλλὰ 

ρ φημὰ οἳ αὐτὸ ἄνευ τῆς  χρείας 

ο) 

τν 

ὶ ἐκείνων, ῶ ἄριστε, 1 - σα 

επ) οὐδεμιᾶ προφάσει 

εἰδέναι τίνος ἀγαθοῦ 

τῷ πραγµ.ατι χαὶ δνδιατρίθοντες 
Τ 

Αναγκαία. Τούτους οὖν ἐθέλω 

τοῦτο ποιοῦσιν. 

ΦΙΛ. Ἡ που χατανενόηκας ἤδη τινὰς 
ο ν ψ ο Δ Ν ον 
οἷς ἔμφυτος ἔρως οὗτος ἐστι προς το ψεῦδος: 

ΤΥΧ. Καὶ µάλα πολλοί εἴσιν οἳ τοιοῦτοι. 
ο . δ Ν ο Δ / εκ 

ΦΙΛ. Τί ὃ) οὖν ἄλλο ἢ ἄνοιαν γρ αἰτίαν εἶναι 
3 - ς / .. ) πλ. 0 λέν 3 Μ Δ - /{ αὐτοῖς φάναι τοῦ μὴ ἀληθῃ λέγειν, εἴ γε τὸ χείριστον 

. ; ν 
ἀντὶ τοῦ βελτίστου προαιροῦνται; 

ΤΥΧ. Οὐδὲν τοῦτο: ἐπεὶ πολλοὺς ἂν ἐγώ σοι δεί- 
ο 

ἔαιμι συνετοὺς τἆλλα χαὶ τὴν γνώμην θαυμαστοὺς 
- -. ρω Ν 

οὐκ οἵδ) ὅπως ἑαλωχότας τούτῳ τῷ χαχῷ καὶ φιλοψευ- 
αν . -ω ν Μ 

δεῖς ὄντας, ὡς ἀνιᾶσθαί µε, εἰ τοιοῦτοι ἄνδρες ἄριστοι 
/ Ν 

τὰ πάντα ὅμως χαίρουσιν αὗτούς τε καὶ τοὺς ἐντυγχά- 
ο 3 λ ἀλ Δ λ 

γοντας ἐξαπατῶντε ς' έχε εύνους μὲν γὰρ τοὺς παλαιοὺς 
ΔΝ 3 ο λ αν) γ Ν σ΄ / 

προ ἐμοὺ σε χρὴ εἶδεναι, τὸν Ἡρόδοτον καὶ Κτησίαν 

τὸν Ἰνίδιον καὶ πρὸ τούτων τοὺς ποιητὰς χαὶ τὸν 
Ρα / 

Ὅμηρον αὐτὸν, ἀοιδίμους ἄνδρας, ἐγγράν σῳ τῷ ψεύ- 

σματι χεχρηµένους, ὡς μᾶ µόνον ἐξαπατᾶν τοὺς τότε 

ἀκούοντας αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ µέχρι ἡμῶν διικνεῖσθαι τὸ 
.ω .ω 3 Ε) Ἀ / 

ψεῦδος ἐκ διαδοχῆς ἐν καλλίστοις ἔπεσι καὶ µέτροις 
ᾗ ση λ - ”α/ 2δρτοβ ΑΧ) 

Φυλαττόμενον. Ἐμοι γοῦν πολλάκις αἰδεῖσθαι ὑπὲρ 
- 3” ον Μ΄ [ὰ / 3 -» λ Δ / 

αὐτῶν ἔπεισιν, ὁπόταν Οὐρανοῦ τομὴν καὶ Προμηθέως 

τοιούτους 

Φ να κω κα εί / ο λν 
οεσμα οιηγώνται και των ἐπανάστασιν κπι την 

ἓν Ἅδου πᾶσαν -τραγῳδίαν, χαὶ ὡς δύ ἔρωτα ὅ Ζεὺς 

ταῦρος Ἡ κύχνος ἐγένετο χαὶ ὡς ἐκ Ὑυναικός τις ἐς ὄρνεον 
ἢ ἐς ἄρκτον μετέπεσεν, ἔτι Πηγάσους καὶ Χιμαίρας 

καὶ Γοργόνας καὶ Κύχλωπας χαὶ ὅσα τοιαῦτα, πάνυ 
ολλ λ ῃ / {πν ο λεν 
ἀλλόκοτα χαὶ τεραστία, | μµυθίδια παίδων Ψυχὰς κηλεῖν 
δυνάµενα ἔτι τὴν Μορμὸ καὶ τὴν Λάμιαν δεδιότων. 

Γ..8. Καΐτοι τὰ μὲν τῶν ποιητῶν ἴσως μέτρια, τὸ δὲ 
ν ᾿ ζω / / 

καὶ πόλεις ἤδη καὶ ἔθνη πολλὰ χοινἩ δημοσία ψεύδε- 
κά Ε) -- 3 ον» λ ο” μ / κ 

σθαι πῶς οὐ γελοῖον; εἰ Κρῆτες μεν τοῦ Διὸς τάφον δει-- 
/ ο 3 Μΐ. 3 . Αλ Δ 51. / 

κνύοντες οὐκ. αἰσχύνονται, Ἀθηναῖοι ὃὲ τὸν ριχθόνιον 
.ω κω .ω Δ [ή [ή 

ἐκ τῆς γῆς ἀναδοθῆναί φασι καὶ τοὺς πρώτους ἀνθρώ-- 
3 .ω .ω ο / λ / 

πους ἐκ τῆς Ἀττικῆς ἀναφῦναι χαθάπερ τὰ λάχανα, 

πολὺ σεμνότερον οὗτοι τῶν Θηδαίων, οἳ ὄφεως 

ὀδόντων Ὑπαρτούς τινας ἀναθεθλαστηκέναι διηγοῦνται. 
ω Ἀν Ἂ π ο. /΄ Μ Ν γ 
ὋὉς ὃ ἂν οὖν ταῦτα χαταγέλαστα ὄντα μὴ οἵηται 

ἀληθη εἶναι, ἀλλ᾽ ἐμφρόνως ἂν ἐξετάζων ταῦτα Κοροί- 
πο , πο ῦ νε ; 

βου τινὸς ἢ Μαργίτου νομίζοι τὸ πείθεσθαι ἢ Τριπτό- 

λεμον ἐλάσαι διὰ τοῦ ἀέρος ἐπὶ ὃ 

ἐξ 
ο. 

ο ρακόντων ὑποπτέρων 

ΠΠ. ΡΗΙΤΓΟΡΡΕὉΡΕΣ. 5.8. στο 

ΡΗΠΙΟΟΓΕΣ. Μα]ία δαπί, ἘΤγοἱΙαᾶςα, σπα εοσαπ{ Ἰοπηῖ- 

πες (οξάαΠ1 ππομάασῖα ἀἴεεγε, αλ{αἲ[5 6; Γοδροοία. 

ΤΥΟΠ. ΝΙΜΙ ως αἆ τοα, πεπιο 46 Ες οσο τοσαβαπα 

αποίφποί α5ας αἴοπ]α5 σαδα ηδη Παπίας. Εἰοηίηα γοιῖα 1 

ῬΡοῦα5, φπἱάσπα ΟΡΙΑ οίῖαπα ]απᾷ6 ἀῑσηί δη{, απὶ νο] Ἰο- 

5ίε5 ἀεζθρενα, Υα] αἆ ςα]αίοπῃ {α1! τοπιεβῖο Τη Πια]15 αςὶ διηί, 

απα]ία οίίαπι Ὀ]γσσος ππμ]ία Γοοῖί, ἆππι τε] 5παΠ1 γἰίαπα 6- 

ἀἱππογεί, γα] γοὔΙίπη δοοἱοναπη. Ὑεγιπῃ 4 Π]ῖς ἀῑσο, νε 

ορίπα, απῖ 1ρδαπ1 Ριαίες ποζθςΣ[{αίοπι παπα σα Ίοησθ 

γενίαί ρ’ροπυΠ{, 6αφι6 1ο ἀε]θοίαπίι, οἱ πα οαι]δᾶ Πθ- 

οαδδατία 1η θα γοιδαπίαν. Ώε Πὶς 5οἶτε γε]ῖπι οσα, ο] Ώοηο 

ου [αοἶαηί, 

2. ΡΗΠ,;. Ναπιαυῖά ]απ οορπονἰδι ἰαῑες αποξςάαπα, απἰ- 

Ρας ἱηδ]ίς 5ἲέ Ἰίο αππου πηθη ασ! 

ΤΥΟΗ. Εί ραπ απἰάθηα δαΠί ἰα]ες. 

ῬΡΗΙΗ,. Οπῖά ουσο ααά εααςῶ 5 6.5α, απαπῃ αππθΏΙΙαΠΗ, 

ἀἰοεπάιπα οδί, αποά γουαπα ΠΟΠ. ἀῑσαπί, ᾳπαπᾶο αποὰ ρος- 

ΙΠΙΙΠΗ οδί Ῥγο ορί πο εἰΙσαπί 

ΤΥΟΗ. Που πΙμ] οδί; απαπάοφυἱάεπα ΡΙαγῖπχος οσο ΗΡΙ 

οδ[οπάσν{πα, Ρυπάοη{ος αλοφαῖη οἱ αἀπηϊγαΡΗ] καρίοπίία, πεξεῖο 

αποπιοᾷο ἴ]ο Π]α]ο σαρίος εί πηοπάαοἴοΓΙΠ 5ἰπά1ο5ο5, αἆθο 

πί πια]θ η] Παβοαί, 5ἱ ἴα]ες γἱῖ, ορ(ϊπηί τεσπα οπιπῖα, {- 

πρη σαιάση{ 56(116 οἱ ]ος φαἱραδοπα 5απί ἀθοΐροια.  Π]ος 

οηῖπι απίσος Ρας, απαπα 6ο, ἴα πογειῖς οροτίαί, Πο- 

τοσίαα, εἰ Οἰεείαπα ΟπΙάἴαπα, εἴ απίο Ἰο5, Ῥοδίας, Ηο- 

ΠΙΘΥΙΠΊ(Π6 αἀθο 1ρδίΠα, ΥίΤο5 οε]εβεντίπιο5, 5οπῖρἰο 15ος 

πἹεπάασῖο, αἆθο αἱ ποπ πποάο απ ἴαπαι οαπί απαίοτες 

51105 ἀροορονϊηί, 5ο αἲ πο5 αἴῖαπα πποπάαοππ. 50 σβς5Ι0- 

πο απαάαΙπ γοιρῖς ναιβίραςια Ῥιοπογηϊπιίς σοπηπιοηάα- 

{παπι ΡονεΠεΠ!ί, Μο απἰάσπι 5Ώρο 5αδίέ ογαπα  γίσεπι 

Ριάσια, απ ΟΦΗ οαδίπαοπεπα, αἱ νίπου]α Ῥτοιπθ[]μεϊ 

επαιγαη{, οἱ 5οάΠοποια αἰσαπίαπα, εἰ ἰοίαπι αριιά ΙΠ[ογος 

ἱνασωάῖαπα, εί αἱ Ῥνορίευ απΙΟΓΕΠΙ Φαρίίαγ δέ {αυγας ναι 

6γοπις [ασία5., αἱ αἴ οκ πππ]ογο Τη αγοπι ασια ααί Τη ἨήςαΠ 

πημίαία δἳί τ. αἆ ο Ῥοδαδος, οἱ ΟµΙππῶτας., εἰ ἄο01ΡΟΠΕς. 

οἱ Ο0Υαορος, εί απ 5αη{ ον ο 66πογΕ, αβδιτάσ” οπ]ΠΙπο εξ 

Ρονίοηίοξα» (αβρο]]., ρπεγα]οΓάΠα πηεπίε5 Ππ]έσΓε αρίῶ, αὐΐ 

οαΊΠΠΙ Τμαγνα πα Πμαππίαπη(τιο πηεαηί. 

3. ΩαπαπαΠΑ ΡοδίατΕΠ 1]]α Γονίο {οἰοναθί[α Παδῖη{ πιεηάᾶ- 

οἷα : αποᾶ Υογο απ οἰγ]ιαίος αἱ σοπίο5 πια]ία. οοπηληη ζει αἱ 

ραῦ]ίσς πιοπαπ{αν, ααὶ πο τάἴοα]αΠα 2. 5ἱ Ογείεηδος {ΟΥΙ8 

5ορι]ογΙΠὴ οδίεπάσπίο5 πο ογαροσοιηί, Αἰοπίεηςες Υετο 

ἘτίσομΠοπίαπα ἆ6 ἴθυγα οχς 11556 αἴαηί, ϱηπιοδ( 16 Πομηίπες, 

οογαπα ἱηδίαν, ἆο ΛΕίῑσο 5οἱο οπαίο8; πα]ίο Πί ᾳπἱάθηι 8Ρ6- 

οἴοδίας απαπι Τοβαηϊ, αἱ ἆς 5οτρεπίῖ5 ἀεπίίρις ΡραΓΐ05 

(Φαέἴυος) αποξάαπα. σειηηίπαςο παγαπί. 5ἱ φαῖς γετο Ἰαδο 

(ανα τἱάἶει]α πο ραίοί γοτα 6556, 5θά 15 Ῥτπάεηίοι εχᾶ- 

πηϊπαίἰς, ΟοναΡί οπ/αδάαπα ααἲ Μανσίίς ]αάϊσοί ογεᾶετα Υ6ἱ 

ΤηρίοΙΠηΙπὰ ρου ασγα γοσίατη αἰαίῖς ἀτασοπίρας, γε] Ῥαποπι 

97. 
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ἡ Πᾶνα ἥκειν ἐξ Ἀρχαδίας σύμµαχον ἐς Μαραθῶνα ἢ 
ος πο μα 

ρείθυιαν ὑπὸ τοῦ Ῥορέου ἀναρπασθῆναι, ἀσεθὴς 
χε 

- τς πας ας μας 
ἀληθέσι πράγµασιν ἀπιστῶν: ἐς τοσοῦτον ἐπικρατεῖ τὸ 

ψεῦδος. 

4. ΦΙ Λ. Ἀλλ οἳ μὲν ποιηταὶ, ὠ Τυχιάδη» καὶ αἳ 
πόλεις δὲ συγγνώµης τυγχάνοιεν ἂν, οἳ μὲν τὸ ἐκ τοῦ 
μύθου τερπνὸν ἐπαγωγότατον ὂν ἐγκαταμιγνύντε ς τῃ 
γραφῇ, οὗπερ μάλιστα δέονται πρὸς τοὺς ἀκροατὰς, 

Ἀθηναῖοι δὲ καὶ Θηθαῖοι καὶ εἴ τινες ἄλλοι σεµνοτέ- 
3 Δ κ. / 

βας ἀποφαίνονται τὰς πατρίδας ἐκ τῶν τοιούτων. Εἰ 
ο 3 Ν ρω ο 

Υοῦν τις ἀφέλοι τὰ μυθώδη ταῦτα ἐχ τῆς Ἑλλάδος, 

οὐδὲν ἂν χωλύσαι λιμῷ τοὺς περιηγητὰς αὐτῶν δια- 

οθχοῖναι μηδὲ ἆ τῶν ξέ τἀληθὲς ἀκούειν θαοἳ μιῃ ἁμισθὶ τῶν ξένων τἀάληθὲς ἄχο 
ο Ἡ. ωεὶ Οἱ δὲ μηδὲ μιᾶς ἕνε ͵ 3 / 
ἐθελησάντων. Οἱ δὲ μηδὲ μιᾶς ἕνεκα τοιαύτης αἰτίας 
α ζ ης ο, ς 
ὅμως γαίροντες τῷ ψεύσματι παγγέλοιοι εἰκότως δο-- 

ο ο ο ως ασ κ 7 ὶ 
οὗτός και ανοητος αυτοις εοοζεν ουτω προδήλοις και 

χοῖεν η 
ΤΥΧ. Εὺ λέγεις: ἐγὼ γὰρ παρὰ Εὐχράτους ἥχω 

Ν λ ’ - / 

τοῦ πάνυ πολλὰ τὰ ἄπιστα καὶ μυθώδη ἄκούσας, 
μεταξὺ ος ἀπιὼν ᾠγόμην οὐ φέρων ων δα 

τοῦ πρα  γματος τὴν ὑπερθολὴ ην, ἀλλά µε ὥσπερ αἵ 

Ερινύες ἐξήλασαν πολλὰ τ ερᾶστια χαὶ ο στο ὃ διεξ-- 

ιόντος. 
ΦΙΛ. Καΐτοι, ὦ Τυχιάδη, ἀξιόπιστος ὁ Εὐκράτης 

εστὶ χαὶ οὐδεὶς ἂν οὐδὲ πιστεύσειεν ὥς εκενος οὕτω 

βαθὺν πώγωνα καθειµένος ἐξηκοντούτης ἀνὴρ, ἔτι καὶ 
Φιλοσοφία Ξυνὼν τὰ πολλὰ, ὑπομείνειεν ἂν καὶ ἄλλου 
τινὸς Ψευδομένου ἀκοῦσαι παρὼν, οὐχ ὅπως αὐτός τι 

τολμΏσαι τοιοῦτον. 
ΤΥΧ. Οὐ Ἱὰρ οἴσθα, ὢ ἔτα ν 

ὅπως δὲ αὐτὰ ἐπιστώσατο, ὣς δὲ καὶ ἐπώμνυτο 

πλείστοις παραστησάµενος τὰ παιδία, 
» Ε ολ ὣ Δ ες 
ἀποθλεπον .α ἐς αὐτὸν ποικίλα ἐννοεῖν, ἄρτι μεν ὣς 

/ ει 
μεμ.ήνοι Χ ὶ ἔξω εἴη τοῦ καθεστηκότος, ἄρτι δὲ ὡς γόης 

ὢν ἄρα τοσοῦτον χρόνον ἐλελήθει µε ὑπὸ τῇ λεοντῃ γε- 

ο. τινα πίθηκον ́ περιστ τέλλων: οὕτως ἄτοπα διηγεῖτο. 

ΦΙΛ. Τίνα ταῦτα πρὺς τῆς Ἑστίας, ὢ ΤῬυχιάδη: 
ἐθέλω γὰρ εἰδέναι ἥντινα τὴν ἁλαζονείαν ὑπὸ τηλικούτῳ 
κά ΄ ορ τῷ πώγωνι ἔσχεπεν. 1 

6. ΤΥΧ. Ἐϊωθα μὲν καὶ ἄλλοτε, ὦ Φιλόχλεις, 
οιτᾶν πρὸς αὐτὸν, εἴ ποτε πολλὴν τὴν σχολὴν ἄγοιμ., 
Ὕμερον δὲ Λεοντίχῳ. συγγενέσθαι δεόµενος αξ θεςς 
φ 

. 

δέ μοι, ὥς οἶσθα --ἀκούσας παρὰ τοῦ παιδὸς ὡς παρ᾽ 

Ἐὐχκράτην ἕωθεν ἀπέλθοι νοσοῦντα ἐπισχεψόμενος, 

ἀμφοῖν ἕνεκα, ὡς καὶ τῷ Λεοντίχῳ συγγενοίµην κάχεῖ- 

νον ἴδοιμι --- Ἰηνσήχειν γὰρ ὡς νοσοίη --- παραγέγνομαι 

ρὸς αὐτόν: εὑρίσκω δὲ αὐτόθι τὸν μὲν Λεόντιχον οὐχ- 

έτι--- ἐφθάκει γὰρ, ὡς ἔφασχεν, ὀλίγον τ προεξε εληλυθώς 

--- ἄλλους ὃξ συχνοὺς, ἓν οἷς Κλεόδημός τ αν ὃ ἐχ 

τοῦ Περιτ τάτου καὶ Δεινόμαχος ὃ Στωϊχὸς καὶ Ίων, 

οἴσθα τὸν ἐπὶ τοῖς Πλάτωνος λόγοις θαυμάζεσθαι 

ἀξιοῦντα ὡς µόνον ἀκριθῶς κατανενοηχότα τὴν γνώμην 
τοῦ ἀνδρὸς καὶ τοῖς ἄλλοις ὑποφητεῦσαι δυνάµενον. 

“Ορᾶς οἵους ἄνδρας σοί φηµι, πανσόφους καὶ παναρέτ τους, 

ΤΠ. ΦΙΛΟΦΨΕΥΔΗΣ 

} 
| 

α ποθε (11. ο» -- οἱ) 

γεηίδεε οκ Αγοθάϊα αχ Πἰαίαπη π. Ματαίμοποπι, νο] ταρίαῦα 
ἃ Ῥογθα ΟνΠηγίαπι : ἴ]ε Ἱπιρῖας οἱ απηθης Πῆς γ]άθυί ςο]εί.. 
απ! ραπΙ[οςίῖς αἆθο εἰ γετῖς τεῦας Πάθπ πεσεί, 
πιοπάασἵαπα Ιπγα]α1ῖ, 

Ἐο πδηιο 

4. ΡΗΠ,. δεᾷ Ροεία, Τνομίαάο, οἱ οἰγίίαίος τοπίαπι ἴδις 

εοηδεαπαπί{αγ : αίοτ παν ἰίαίοη [αρη]ατα, απ ἰαπίας 

αροαί Π]εσοργας, 5150 φοπΠρ[ῖοπῖ αἀπιϊκορηίος, απα 5οἰ]ῖσοί 

πιαχίπ]ο αἆ απάἴοτες 5πο5 ορις Παβεπέ; Α]οπίοηςες γιο 

ας ΤΠεβαΠϊ, εἰ 5ἱ (αἱ αΠΠ, αασαςίῖοτος {αϊΐρις οοπιπηθη(ῖς. 

γοάάμηί ραεῖας.  5ἱ απῖς οπίπῃ {ο]]αί ο αταοῖα [αρ]οσα ἴδία, 

ηΙ μη. ργομρθγί {απ1ς 6ογΠῃ πποηκίταίοτες Ῥετῖτα, απαπι 

πε στα([ῖς απἰάσπα Ποδρίίες απάϊἶτο γόνατα γεπί. Αἴ ααῖ 

πη]]α Ῥτουδης {αᾗῖ οααδα Ἰπάποίῖ {απηθη σαπάεπέ ππεπάασῖο, 

111 πιογ]{ο γἰάδαπί{ατ Ῥρ]απο τάΙομΗ. 

5. ΤΥΟΗ. ῬἨοείε ἰδίπο ἀῑεῖ. Έσο οπῖπι αὐ Εποταίε ΕΠῖ 

Δ45ΗΠ1, ΠοΡΙΗ 11ο, αδί ΙπογοαΙρ]ῖρας ππ]Ης οἳ [αρη]οςίς 

απαῖς, γε] ρο/ἵᾳ8 ἵῃ πηοᾶῖα 6οΓάπῃ οπατγα[ίοπο ἀῑδορςςι, απ] 

{6ΓΓ6 οβτβδδατη ΠΙΟ ΠΙ Πεθη{Ιαπα ΠΟΠ Ροβ56Π1: 5ο {απαιιᾶπι 

Ἐυπία απαράαπα τη ε]εσετιπέ, Π]ο ρογίεπίοδα πηπ]ία 6ἱ αὖ- 

5ητα οπαιταπίο. 
ΡΗΙΙ.. Αιααῖ, Τγομαᾶς, Πά46 ἀϊδηιας Επεταίες οδί, πεσπε 

απἱδαπαπα ἴ6πογε ογο(Ιαενί Π]απα, απὶ Ῥτοβχαπι ἆ4εο Ὄαι- 

Ῥαπα φαπηϊςοτῖ{, Ἱοπηΐποπη 5εχασεπατίαπα, αἆ Ίου ουπ ΡΠΙ- 

Ἰοδορ]ία. ἀἷα γαγδαίαπα, γεΙ ααπα 5α5ίίπετα Ῥο55ε ηἱ αιι- 

ἀἶαί 5ο Ῥτῶςεπία πποηοηίοπα, ποπ αἱ 1ρ5ε ἴαια απἷά 

αμ θα! 
ΤΥΟΗ. Νοπηρο πεςαῖς, 5οὐα]ῖ5, απα]ία ἀῑχοι]ί, (ποπηοᾶο. 

βάοπι Ιῖς [ασθγο ςἰπάπαΓ, αποπιοάο ἀε]εταγετί αἆ ρ]ετα- 

απδ; ῬΙΘγΟΣ 6ΠαΠΙ 5105 Ῥογ 4ποΓΙΠῃ εαρι{ ]ητανοί Ιπίθγρο- 

ποΠς, αἆθο αἱ νυ]ία. ἵπ Πάπα ἀεβχο ναῖα οοβΙίατοΠα; ΠΙοοΟ 

απάθηα Γαγ6γα Ἠοπη]ηθη οἱ πποπίο ΠΟΠ ΟοΠΡίαΓΕ; ΠΙοο. ἵπι- 

ΡοδίοΓ6ΠΙ 6556 ας ἴαπι 4ἵα πιο Παρῖςδε, απὶ Ιοοπίηα Ρε]]ε 5ἷ- 

πηῖαπα {εσογεί πάἴοπ]ηπα : αἆεο αΏξητάα πατταβαἰ. 

ῬΗΠΠ,. ΟΦ ΠαΠΗ ἴδία, Ρεγ 6ρο {6 Ὑεσίαπι τοσο, ΤΥΠΙαάΕ65 

νο]ο οπίπι 5εἶτο απαΠΙΠΑΠΙ 5β {αηία Ῥατθα ἔεσαί ναπί[ᾶ- 

16η]. 

6. ΤΥΟΗ. 5οἱεραπι οἴῖαπι αἶίας. Ῥ]]οσ]ος, νοπβίατε αἆ 

Πλαπι, 5ἳ να]ᾶς οἑίοδιῖς ε5ςοπῃ : Ἰοβῖο νογο ΎπΠι Τοοπ{Ιζλο. 

οοπγοπίο πη]μῖ ορι5 οσδοί, απῖ ππει5, αἱ ποδῖ, 5οᾷα]ίς οδί, 

απάϊ5δθμ(πε αχ εἶας ΡΙετο, ΠΙάΠΕ αὐίΐσσε αἲ Επογαίσηα, αί 

οοστοϊαπίενα γἰκογοί πἰήασαπε τεῖ 6αισα,, αἱ οἳ Τεοπίῖομηπι 

εοπγεπίτοπα, οἱ γἰάσγοπα 1ρδυπα, ἵρηατας ὥφτοίηπη ε55ε, εο. 

γοπίο.. Ας Τθοπίσπαπι αυἱάθπι ΠΟΠ. αππρ]ίας Τρί Ἰηγεπίο, 

απῖ ραπ]]ο απία, μἲἰ 1]ε ἀῑεσραί, ἀἰςορερίςςεί; 568 αἱἱο5 [γ6- 

απθηῖος, ἵπ φπίρας εἰ ΟΙεοάρηνας. εταί Ῥεηραίείίοις, εξ 

οιοΐοις Ὠϊποππασμας, αίαια Ίοης Ποδ Ἰμαπα απ 48 

Ῥ]α[οπ]οῖς ἀἱκρη[αοπίρις, αἀπιϊγα ποπ ε55ε Ῥοδίπ]αί, ἴαη- 

{4 παπι απῖ 5οἶα5 ασσμγαίο 5οη{επίῖαπα γ{πῖ ρογοορονῖ{ εί αλῖς 

Ρορδῇέ Ππίοτργείαϊ. Υἱάεμ) απος ΠΡΙ ντος Παϊγοϱα 5αρ]εηῖα - 

οπῖ οἱ γἰνίπία Ῥηά[ίος, αποᾶσπε οαρηῖ τεῖ εδ, 4ε ππᾶ- 



11. ος - 57) 
το αν / 

Ἡ ολ τὸ” κεφάλαιον αὐτὸ ἐξ ἑκάστης προαιρέσεως, 

Ξ νι χαὶ Υδι ἰατρὸς Ἀγείγονος τη, χατὰ χρείαν, 

ται » τῆς νόσου ἐπικληθεὶς, χαὶ 'δον ἐ ἐδόχκει ἤδη ' ἔχειν 

ὁ Εθκράτης καὶ τὸ νόσημα τῶν συντρόφων Ἡν' τὸ 
ῥεῦμα γὰρ. ἐς τοὺς πόδας αὖθις αὐτῷ κατεληλύθει. ἵΚα- 

θέζεσθαι οὖν µε παρ) αὐτὸν ἐπὶ τῆς χλίνης ὃ Εὐκράτης 

ἐπένευσεν ἠρέμα ἐγχλίνας τῇ φωνη ἐς τὸ ἀσθενικὸν, 
ὁπότε εἴδέ µε; καΐτοι βοῶντος αὐτοῦ καὶ διατεινοµένου 

τι μεταξὺ εἰσιὼν ἐπήχουον. ἸΚἀγὼ µάλα πεφυλαγµέ- 
νως, μὴ Ψαύσαιμι τῶν ποδῶν αὐτοῦ, ἀπολογησάμενος 

τὰ συνήθη ταῦτα, ὥς ἀγνοήσαιμι νοσοῦντα καὶ ὥς, 

ἐπεὶ ἔμκθον, δρομαῖος ἔλθοιμι, ἐκαθεζόμην πλησίον. 

7. Οἵ μὲν δὴ ἐτύγχανον ἤδη περὶ τοῦ γοσήµατος τὰ 
ν Ίδη προειρηκότες, τὰ δὲ καὶ τότε διεξιόντες, ἔτι 
χα ὶ θεραπείας τινὰς ἕχαστος ὑπούάλλοντες' ὃ γοῦν 

Κλεόδημος:; Εἰ τοίνυν, φησὶ, τῇ ἀριστερᾶ τις ἀνελόμε- 

γος Ζαμόθεν τὸν ὀδόντα τῆς μυγαλῆς οὕτω φονευθείσης, 
ὡς προεῖπον, ἐνδήσειεν εἷς δέρµα λέοντος ἄρτι ἄποδα- 
βέντος» εἴτα περιάψειε περὶ τὰ σκέλη, αὐτίχα παύεται 

τὸ ἄλγημα. Οὖὐκ εἲς λέοντος, ἔ: ἔφη ὅ Δεινόμαχος, ἐ ἐγὼ 

ἴχουσα,, ἐλάφου δὲ θηλείας ἔτι παρθένου καὶ ἀθάτου: καὶ 
τὸ πρᾶγμα οὕτω πιθανώτερον: ὠκὺ γὰρ ἡ ἔ λαφος καὶ 

ἔρρωται μάλιστ ἐκ τῶν ποδῶν. ἸΚαὶ ὃ λέων ἄλκιμος 

μὲν, καὶ τὸ λίπος αὐτοῦ καὶ ἡ χεὶρ ἡ δεξιὰ καὶ αἳ τρί- 

χες ἐκ τοῦ πώγωνος αἳ ὀρθαὶ μεγάλα δύγαιντ᾽ ἂν, εἴ 
τις ἐπίσταιτο αὐτοις χρῆσθαι μετὰ τῆς οἰκείας ἐπῳδῆς 

ἑκάστῳ' ποδῶν δὲ ἴασιν ἥχιστα ἐπαγγέλλεται. Καὶ 

αὐτὸς, ἡ ὃ ὃς ὃ Κλεόδημος, οὕτω πάλαι ἐγίγνωσκον 

ἐλάφου Ἰρῦναι τὸ δέρµα εἶναι, διότι ὠχὺ ἔλαφος: ἔναγ- 

χος δὲ Λίόυς ἆ : ἀνὴρ σοφὸς τὰ τοιαῦτα μετεδίδαξέ με εἰπὼν 

ὠκυτ. ἔρους εἶναι τῶν ἐλάφων τοὺς ας Ἄμελει, 

ἔφη, καὶ αἱροῦσιν αὐτὰς διώχοντες. ᾿Επήνεσαν οἳ πα- 
ῥόντες ὡς εὖ εἰπόντος τοῦ Λίθυος. 

8. Ἐγὼ δὲ, Οἴεσθε γὰρ, ἔφην, ἐπῳδαῖς τισι τὰ 
τοιαῦτα παύεσθαι ἢ τοῖς ἔξωθεν παραρτήµασι τοῦ χα- 

κοῦ ἔνδον διατρίθοντος: Ἔγέλασαν ἐπὶ τῷ λόγῳ | μου 

καὶ ὃηλοι Ἴσαν κατ εγνωχότες { μου πολλὴν τὴν ἄνοιαν, 

ο] 

ο ἂν ᾱ / 
Επει μη Επισταιμ.ην τὰ [ προδηλότατα χαὶ περὶ ὧν ἂν 

οὐδεὶς φρονῶν ἀντείποι μὴ οὐχὶ οὕτως ἔχευν. κ) μέν- 

ποι ἰατρὸς Ἀντίγονος ἐδόχει μοι ἠσθῆναι τῇ ἐρωτήσει 

µου" πάλαι γὰρ ἡμελεῖτο, οἶμαι, βοηθεῖν αξιῶν τῷ 

Εὐκράτει μετὰ τῆς τέχνης οἴνου τε παραγγέλλων 

ἀπέχεσθαι καὶ λάχανα σιτεῖσθαι χαὶ ὅλως ὑφαιρεῖν τοῦ 

πόνου. Ὁ γοῦν Κλεύδηµος ἑ ὕπομε ιδιῶν ἅμα, Τί λέγεις, 

ἔφην ῶ Τυχιάδη; ἄπιστον εἶναί σοι δοχεῖ τὸ ἐκ τῶν 

τοιούτων Ἰδψεσθαί τινας Ορελείας ἐς τὰ νοσήματα : 

Ἔμουγε, ἦν ὃ᾽ εὼ, εἰ μῆ πάνυ τὴν ἕνα κορύζης µε- 

στὸς εἴην, ὡς πιστεύσειν τὰ ἔξω καὶ μηδὲν κοινωνοῦντα 

τοῖς ἔνδοθεν ἐπεγείρουσι τὰ νοσήματα μετὰ ῥηματίων, 

ὥς φατε, χαὶ Ὑοητείας τινὸς ἐνεργεῖν καὶ τὴν ἴασιν 

ἐπιπέμπειν προσαρτώμενα. Τὸ δ) οὐκ ἂν γένοιτο, 

οὐδ' Ών ἐς τοῦ Νεμείου λέοντος τὰ δέρµα ἐνδήση τις 

ἐκκαίδεχ« μυγαλΆς ὅλας., ἐγὼ γοῦν αὐτὸν τὸν λέοντα 

ΠΠ. ΡΗΤΙΟΡΣΕὉΌΡΕΣ. 7,8. 5851 

4παᾳιθ 5εοία, νεπεναβί]ες οΠιπος ασ {αΠ{ΠΠΙ΄ ποη α5ροσα 
1ρ5ο {ογρῆες» Ίηδαρευ γοο αἀογαί οίαπι ΑΠίῑσοΠιΙς Π1θ- 
41615, πιονβὶ οαηδα., Ῥηίο, αἀγοσαέας. Ας ]άπα πιο]]ίης γἲ- 

ἀεραίατ Παβετα Εποναίος, ογαίαα [απηανϊς ΠΠί ππογβιας : 

ἀεβηχῖο θηἵπῃ Πίεγατῃ. ἵῃ Ῥοᾷος ΠΠ ἀεεεπάειαί. Τπίατ αξ- 

5ἱ4 ου ππο αριά 5ο ἵπ Ἰο[π]ο [58/8 Ἐογαίες, πα Ώπιῖσσα ραυ]- 

Ίππα αἲ πηγη Ιίαίεπη φἰση]βοαπάαπα γοσς, 41Η πηο γἱάϊςκοί, 

(παπ( παπα. οἸαπιαπίθήη ἵρδιπα εί οοηίεπία νους αἰᾳπῖά ᾱἷ- 

ὀθηίΕΠΙ ἵπ 1ρ5ο ἵημτοςδι αιάἴνογαπα. Ἐί οσο 5ΙΠΊηα ἑαπ{ῖοπο 

ααΠΗΡίία, ης [ουίε ροᾷος Πας αΜῃσοτοια, οχοικαἴοπο Π]α 

γα]ρατί ΡΥο]αία, π18 ΠιΟΥΡΗΠΗ Ἰρδίας ἴσποταςςα, απάΙο απίσπι, 

ομΗΦίΠΙ αἀγθπίςςα, Ῥγορα Πάπα αςδαᾶῖ. 

7. ΗΗΙ [ουί6 ]απ1 4ς πιοτΏο ραγῖπη ἀἰχοιαηί, ραγΐπα αά μις 
ἀἱδρυίαραπίές ἵπςαρογ οίαπα οεγαίίοηος ππηδαἶδαμθ Ποη- 
πυ]]ας κα ρ]ἰοϊεμαπί. Ναι ΟΙεοάεπηις, 5 ουσο, Ππαέ, 
δΠπΙδίτα αἰφὶς. Ἰαπηῖ {οἶ]αί ἀοηίοπι πιαδίσία., Ἱα αἲί ἀῑχί 
Πη{οι[εοίοο, εἰ ἵπ. οχεοπίαῖ Πιοᾶο Ἰθοπίς Ρε]ο ἀοιίσεί, ας 
ἀθϊπάε οἴτοιπαροπαί ογαπίβςς, ία [πι ορςφαί ἀοἱου..  ΝΟΠ 
Ἰεοπίπα, παπί Ώϊποπιασβας, αμαϊνί οημϊάσπι, 5οά ορινα" 
γιγαἰηῖς οἱ ποπά πα Ππ]ίω : εί ρτοραβί]ίου δῖς τος ο5ἰ; ορἱθις 
επΙη] οβίνα 6 τοριςίππα ππαχίπιο ροάΐρας. ΕΙ Ίο [οίς 
"]α ᾳπίάεπη, αίάια αάορς ΠΠίας οἱ πιαήΗς5 ἀθχίτα αἱ ΡΙΙ 4ο 
Ῥαγβα ταοίῖ πηα]έαπα γαἰεσηί, 5ἱ απῖς ουΠ1 5ο 4ποᾶφΠς σας 
πηΙπο άμμος Ροβδῖί : Ῥοάμπα Ὑθιο ΟΜΓΑΙΙΟΠΕΠΙ ΠΗΙΠΙΗΘ 
ῬΡοπηΙΗ{. Ἰρδο 4ποσπε, Ιπαπῖί ΟΙδοάθπιας, Ἱία οἰίπι ορῃ- 
5εραπα, 66Γγ{2 οροτίοτο Ῥε]]θπι 6556, Ῥτορίθιθα (ιο. γθ- 
Ίο οειγᾶ : 5εᾷ ΠΠΡΟΣ ο Ἠήργα υἰτ [α]ππῃ καρίοης, αἰῑίος πο 
ἀοοπῖέ, απ απη ἀἴσθνοί γδἱοσίοτος 655ε Ίοοπες οθινῖς. ΝΠπῖ- 
ταπα, ἀϊσσβαί, εαρίαηί Ἠ]ος οίίαπα ροιδοομ. Ταπάαβαπί 
Ῥτοβδεπίος Ἠρνη, απῖ τοσία ἀῑκίςεεί. 

δ. ΑΓ 6ρο, Ῥαία[ἶς οπίηα, ἀἰεοβαπα, Ἱποαπίαἰοπίθης φπῖ- 

Ῥηξάαπη ἰα]ΐα οὐ ατί, απί τοις εχίτα αρρεποῖς, σπα {α- 
πιθη πίας Μαδ]ίδί παπι» Βἰςογιηί ἵπ. Ίχου ΒΟΓΠΙΟΠΟ ππεο, 

ἃο πιαπΙ[ε5ίαπα ογαί οοπάεπηπανϊ αἲ Π]ίς πηπ]ίαιη. ΠπθᾶΠα Ἱπ- 
5ο Ιαπῃ, αποπίαπη ΠΕΟΊΤΟΠΗ απ» ο55εη{ μπα] [ος[Ιςςίῃ]α ας ἆο 
σπἶρας ΠΕΙΠΟ απιις οοπίταΚἰσρτοί, απαςί ΠΟΠ. ἵ[α 5ο Ἠαμο- 

επί. Ὑεταππίαππεῃ ΑηΠίΙσοπιις πιοάίοας γἰάεβαίαν ἀο]οσίαιϊ 
πιθα ΙπίθνΓοσα[ίοπο : σι 
ἄπκΠ(ηπη ρ6Υ αγίοΠΗ 51411 ἀΠοΥΓο γο]]οί Ἐιογαί1, οἱ γίπο Πάπα Ρ ᾽ 

ο πι επίηι, ρηίο, περισεραίαν, 

ΡδΙπεγε Ίαθθης, θἱ γοςοί οἰεῖρης, οἱ ἵπ απῖγοιςατη ἆς 
εοπ{εμίῖοπε πεπηιίογα. ΟΙεοᾷθπιΙς οἱσο δαΏιάδης, Οιἷά 
αἴξ, Ἱπααί, Τγομίαᾶαερ ἱπογοβϊρί]ε ΕΠρῖ γἰαείατ απαδάαπι 

εχδίςίετε 6 {α1ΐθιις αΗ]Παίος αἆ πποιρος2 ΜΠΗΙ Υογο, ΙΠ(ΙΠΗ; 
η]ςϊ οπηπίπο Ῥϊηϊία ρίοπας πΗί δἱ{ πασης, π{ ογοάαπι οκ- 
Ίετπα εἰ αασθ ΠΤΙ εοπιηπαηῖσθη{ επη Ιπίογπῖς Γοῦις ΠΟΡΟΣ 
εχοΠαπίῖρα5, οπίη γουιπ]ῖς. απἱρηαςάαπα, αἱ ἀϊοῖς, Ργῶςή- 
Εςαπε ορεγατί ε{ 5αΠΑΠΙΟΠΕΠΗ, 5ἱ αρροπάαπίας, ἱπηπηϊίίσγο, 

ἘπΙπιγεϊο Ίχου ΠΟΠ οοπ[ἰσοηίέ, ποια αἱ απῖ ἵπ Νεπιθιί 
Ἰθοπῖς Ῥε]]ε 5εζορῖπα ἰοίας πημείο]ας ἀε]ῖσεί. Ἐπο οπῖπι 



68ο 
πμ ο αλ ό 

εἶδον πολλάχις γωλεύοντα ὑπ᾿ ἀλγηδόνων ἐν ὁλοκλήρῳ 
-. .ω / 

τῷ αὗτοῦ δέρµατι. ; ο ον δν 
9. Πάνυ γὰρ ἴδιώτης, ἔφη ὃ Δεινόμαχος, εἰ καὶ τα 

τοιαῦτα οὐκ ἐμέλησέ σοι ἐχμαθεῖν ὄντινα ρε 
ας : ο, ο εν λμ 

λεῖ τοῖς νοσήµασι προσφερόµενα», καί µοι θοχεῖς οὐὸξ 
. ο. τν ο ο 

τὰ προφανέπτατα ἂν παραδέξασθαι ταῦτα, τῶν ἐκ πε- 
ος ο μαμα μεν ν 

ῥιόδου πυρετῶν τὰς ἀποπομπὰς καὶ τῶν ἑρπετῶν τὸς 
ῷ μα: . 

χαταθέλξεις καὶ βουθώνων ἰάσεις καὶ τἆλλα ὁπόσα καὶ 

ς 

ο ο» 5 
αἱ «ρᾶες ἴδη ποιοῦσιν. Εἰ δὲ ἐκεῖνα γίγνεται ἅπαντα, 

ή τι ὑπὸ τῶν 

τς τν ο ν 
καὶ διὰ τοῦτο ἐκ τοῦ βουθῶνος δραπετεύοντος, ἔτι σοι 

.ω ο» Ν ο 
γραῶν μῦθοι τὰ λεγόμενά ἐστι. 

.ν Νο Α { Ἑ ῳ' ρα 

10. Σύ µοι δοχεῖς, η ὃ᾽ ὃς ὃ Δεινόμαχος, τὰ τοιαῦτα 
ὃν / γ Ν Υψ. Δ 

λέγων οὐδὲ θεοὺς εἶναι πιστεύειν εἴ γε μὴ οἷει τὰς 
3 κ) Σ κ ς ο / / 5 
ἰάσεις οἷόν τε εἶναι ὑπὸ Ἱερῶν ὀνομάτων γίγνεσθαι. 

-. Δ δ. ο) ολ Ν λέ , π λύε Δ 
Τοῦτο μὲν, ην δ' ἐγὼ, μὴ λέγε, ὦ ἀἄριστε' χωλύει γαρ 

αι τς το. 
οὐδὲν τοιαῦτα Ψευδη εἶναι. 

αλ . ο - Ὁ Δ δ 

᾿Εγὼ δὲ καὶ θεοὺς σέθω καὶ Ἰάσεις αὐτῶν ὁρῦ καὶ ἃ εὖ 
ο Ν / αὴ 3 .. 

ποιοῦσι τοὺς χάµνοντας ὑπὸ φαρμάκων καὶ ἰατρικῆς 

ο Λ ο. Ὑ ο) λ 
καὶ θεῶν ὄντων ὅμως τὰ 

- / (ο 3 ν αν δν Ἱ -ς .. - 
ἄνιστάντες' ὅ γοῦν Ἀσκληπιὸς αὐτὸς καὶ οἳ παῖδες αὖ-- 
ας Ξ ν ς. 

τοῦ ἥπια φάρμακα πάττοντες ἐθεράπευον τοὺς νοσοῦν- 

τας, οὗ λέοντας καὶ μυγαλᾶς περιάπτοντες. 

"Ῥα τοῦτον, ἔφη ὃ Ίων, ἐγὼ δὲ ὑμῖν θαυμασιόν 11. Ίνα τοῦτον, ἔφη ὃ Ίων, εγὼ ὀξ υμι μασ 
οἱ Ν 

τι διηγήσοµαι. 
π Δ ολ ῃ Ε ολ) 1ο 
Ἡν μεν εγω μ.ειρακιον ετι αυ τ 

κ ο αοτα τς 
τετταρακαίδεκα ἔτη σχεδόν: Ἶχε δέ τις ἀγγέλλων τῷ 

λ ”Α ἀ 3 3 λ 3 / 3 Δ ζλλι 

πατρὶ Μίδαν τὸν ἀμπελουργὸν, ἐρρωμένον ἐς τὰ ἄλλα 

οἰχέτην καὶ ἐργατικὸν, ἀμφὶ πλήθουσαν ἀγορὰν ὑπὸ 
ης μι ή το βαι ὧς ς ὡς 
ἐχίδνης δηχθέντα χεῖσθαι ἤδη σεσηπότα τὸ σκέλος: 
ἂναδοῦντι γὰρ αὐτῷτὰ κλήµατα καὶταϊς χάραξι περιπλέ- 

χοντι προσερπύδαν τὸ θηρίον δαχεῖν χατὰ τὸν µέγαν 

δάκτυλον, καὶ τὸ μὲν φθάσαι χαὶ-χαταδῦναι αὖθις ἐς τὸν 

φωλεὸν, τὸν δὲ οἰμώζειν ἀπολλύμενον ὑπ ἀλγηδόνων. 
Ταῦτά τε οὖν ἀπηγγέλλετο καὶ τὸν Μίδαν ἑωρῶμεν 
αὐτὸν ἐπὶ σχίµποδος ὑπὸ τῶν ὁμοδούλων προσχοµιζό- 

ε ὅλον ὠδηχότα, πελιδνὸν, μυδῶντα, τὴν ἐπιφά-- µενον, ὅλον ᾠδηκότα, .μ τα. φ 
αλ / Ὑ 3 /{ / αὶ -ω 

γειαν ὀλίγον ἔτι ἐμπνέοντα. Λελυπημένῳ δὴ τῷ πα- 
ο. νΝ / ΕΑ 3 Δ 

τρὶ τῶν φίλων τις παρὼν, Θάρρει, ἔφη, ἐγὼ γάρ σοι 
Ψ ὃν ο ’ -ω 7 ο ολεκο 

ἄνδρα Ῥαθυλώνιον τῶν Χαλδαίων, ὥς φασιν, αὐτίκα 
/ αυ) λ Ὕ ΙΤ ὃν / µέτειμι, ὃς ἰάσεται τὸν ἄνθρωπον. Καὶ ἵνα μὴ διατρίόω 

λέγων, Ίχεν ὃ Βαθυλώνιος καὶ ἀνέστησε τὸν Μίδαν 
ἐπῳδῇ τινι ἐξελάσας τὸν ἴὸν ἐκ τοῦ σώματος, ἔτι καὶ 

ο ΄ 

προσαναρτήσας τῷ) ποδὶ τεθνηχυίας παρθένου λίθον ἀπὸ 

τῆς στήλης ἐκκόψας. 
η .ω Χ ν / 

Καὶ τοῦτο µεν ἴσως µέτριον' 

καΐτοι ὃ Μίδας αὐτὸς ἀράμενος τὸν σκίµποδα, ἐφ᾽ οὗ 

ἐκεκόμιστο, ὤχετο ἐς τὸν ἀγρὸν ἀπιών. Τοσοῦτον ᾗ 

ἐπῳδὴ ἐδυνήθη καὶ ὃ στηλίτης ἐκεῖνος λίθος. 
12. ὍὉ δὲ καὶ ἄλλα ἐποίησε θεσπέσια ὡς ἀληθῶς : 

ἐς τὸν ἀγρὸν γὰρ ἐλθὼν ἕωθεν ἐπειπὼν ἱερατικά τινα ἐκ 

Ι11. ΦΙΛΟΨΕΥΔΗΣ. 9-- 13. (11; 58, 80) 

19ύΗ 61 1Ρ5ΗΠ 500ρθ6 οἱαμάϊσσηίεπα ρα» ἀο]οη δις ἵῃ Πηίοσια 

5ηα ρ6]1ο νά]. 

9 /Οπιπίπο πἰπΙαη Ιϊοία ος, αἲἲ Ῥϊποπηᾶσλς, ποσο 

{αμα ἀἴδοσγο ουγαδΙ, απεπιαάπιοᾶ πα πιουβίς αἁληρίία, μι 0- 

βἰπί τας πἰάθιῖς πμ] πο ππαπΙ[ο5[]5δίπια απἰάσπα Ιδία τουί- 

Ῥογα, Γερίαπα Ἱπίογπλ {οί Ταπα ἀορη]δίοπες, οἱ 5εγρθηππη 

πη]οσά]πας., 6{ ΠΠΙΟΓΙΙΗ Ἱπσ πα Πα 5αΠαΙΙΟΠΕς, εἰ το Ὕ(πα 

σαν ]αα γείπ]ῶ Γαποϊπηί. 9ἱ Υετο Ί]α παπί οπιπία, φπ]άΠῖ ο 

Ιδία ραίαρῖς Που α απ ρας 5 Έα ασ ποπ. οοηδε(υμηίης, 

Ἱπαπαπα, εοπε]αᾶἵς, ΏΙΠοιμας]α, οἱ 6Ἰανο, απος αἰπί, εἶα- 

Υπ ο[ίοῖς: ηθ(ιε οπἶπι ασ» ἀῑείς, οα {αι Ῥοίοπίία Πεγὶ 

ΠΙΠΙΓΟΣ{ΗΠΗ οδἰ. ΝΙδΙ οΒΙΠΙ ΡΓΙΗ5 60 6ΟΠΥΕΙΞὰ ἀἱδριίαίίοπο 

Ῥογξηαδοιῖς 4ποπιοάο Ποιὶ ἰδία οχ πα(ατα]ῖ Ίεσο Ροδδίηί, Π]ε- 

ἱποηίο [ορ απί ΓΠΠΙΟΤΘ νο] ἀΙνΙΠΗΠΙ ΠΟΠΙΟΗ. Υ6] 5ΕΓΠΊΟΠΕΙΗ 

Ῥατβανίοη, οἱ ρτορίεγεα ἆς Ἱηβπίθας απ[ασὶοηίε; αἆμις 

ασ ἀῑσῖς απ]]ε5 5απί [αρ]α.. 

10. Υἱάονῖς ια η μῖ, αἲί Πἰποππασμας, ἰαία φυϊ ἀῑσας, 

ηθ(πο ἀθος οτοάςεΓε; 5ἱ απἶάεπα ποπ Ῥηίας Πο ρ0555 πί 

Ῥεγ ἁῑνίπα ποπιῖπα 5απαίἴοπες οοπησαηί. Παά αίάεια, 

πα αία, ΠΟΠ ἀἴσογα, γὶς ορίῖπιθ : ΠΠ] οπῖηι ΡγομΙθεί, οσα 

5ἳ 5υηί 41, {απιοῃ {α]α ο55α ππεπάασῖα. Ἐσο τετο αἱ οο]ο 

4605, οἱ ομγαἰίοπες 1Πογαπῃ γίάεο, οἱ σπα; Ῥεπο [αοἶαηί Ἰα- 

Ῥονγαπίϊρης, 4ος πιεάϊσαπθπίογατη οἱ πιοδιοῖπα» ορεγα Τε- 

εΗέπαπί. Ἐξοπ]αρίας οπίΠα 1ρ5ο ο] αδαο ΠΠ πποάἰοαππεη!ς 

Ροπῖ5 πηςορηαἶς 5απαβαπί αστοίο5, πο. Ἰεοπίριας παςίο]ῖς- 

ασε α)ἠραπα1ς. 

11. Οπη(ο Ἰδίαπα, πα] Τοπ : 6ρο γογο πταβ]]α φ]ά ἆαπι 

νοῦί5 οπαιταῦο.. Αἀοεσεοπία]α5 ογαπι εἶνοα απα που εί 

ἀεσοπῃ ἴογο αΠΠΟΣ : γεπῖί απἴοια αααῖς ραΐνί ππΠοίαης, ΜΙ- 

ἆαπα ΥΗΗΙΤΟΓΕΙΗ, τοῦαςίαπη εθίεγα Β6ΥΥΗΤΗ αἱ Ἰαῦογί ΙΠΙΕΠΙΕΠΙ, 

ο [δγο {οπιρύγο απο ΓογάΠα ΠΙαηθ (Γεααθηίατί 5ο]εί, α- 56/- 

Ῥεηία ΠΙΟΓΣΙΠΑ, Ιασεγα Ίαπι Ῥατοςοεπίε οτας : ἀοσαπίς 

οπίπη ρα]πη]ίο5 οἱ ρα]15 αρρ]ἰσαπ(1, αἀτορεπίθιη ΥΙρθταΠα ΠΠΟΓΣΙΗ 

αβρε([]ςςο Ρο]ίσοπα, ασ η ΡΙ{ο 5πᾶπη ΤΗΙΣΗ5 ϱΑΥΕΓΠΑΙΗ 5αῦ- 

κκ: Π]απα Υειο Ῥ]οτατο, απὶ Ρογίρεί ἀο]οηήμας.  ἨΠαωο 

Ισίέατ παποαβαπίαγ : ας ΜΠΙάαπα γἰάεβαπηας ἵρεαπα ἴπ ριᾶ- 

Ῥαΐο αΏ[ουρῖ α οοηςεινῖς, οίππα ἑαπιοτῖρας ΙπΠαίαπα, Ππίάυπη, 

ριταςσθη{θτη Ίαπ1, 6ἱ, αιιοά οσμ]ῖ5 6ΡΓΠΕΓΕΣ, στο πάς δρ]- 

ταηίοπι. Τεϊκίί απίθιη ραϊτῖ απηϊσογαπα αλσαῖς, αὐ Γογίς 

πάσναί, ΒΟΠο 65 απἴπιο, Ἱπαπ]έ; 6ϱο ομῖπα ΠΡΙ Βαῦγ]οπίυν 

ἨΟΠΙΠΘΙΗ, ἆς ΟµαΙάαῖ5 41ος. οσα, δία[ἴπι αγζθςδο, 401 

φαπαβίί Πομηίποπη. Εξ πο πιογας παιταπαϊ [αοίαπι, γεηῖε 

Ῥαμγ]οπίαςς τοδηἑα]{ς Μίάαπα, οαγππα ἠποάαπα ο]εσίο ἆε 

«ΟΥΡΟΤΘ ΥΘΠΟΠΟ, {παπα α]ήσαςςεί Ίπ5αρει ρος1 Πας Ἰαρίάσιη, 

απθηα 46 εο]απηε]]α δερι]ογαΙ! υἱγοϊηϊς ἀοηπείω εχεϊἀεναί. 

Αίαπο Ίος Γουἱαδεῖς πιθᾶίοστο γ]άσαίατ: απαπ( παπα 1ρ5ο ΜΙ- 

ἄαδ, βηρ]αίο ἵπ απο ροτίαία5 βιογαί σταραίο, ἀἰδοεάεῃς τΗ5᾽ 

αθΠ, Ταπίππα 6άΤΠΙΘΠ Πα να]α]ί εἰ Πε ]αρῖς 4ᾳ 5ρι]σο. 

19. Αἲ Τε αἰία ἆποσπο ρα(νανῖέ Υεγο ἁἰνίπα, Τη ργα άτυπα 

οπίπα 4πυπη αὐήςσεί, Παπ, ῥγοπαποίαἰἶ5 οκ. γεἰοτί 1ρνο 



{ΠΙ: το - 5) 

βίδλου παλαιᾶς ὀνόματα ον 

τὸν τόπον περιελθὼν ἐς τ 

ο καὶ δᾳδὶ καθαγνίσας 

ἐξήλασεν ὅσα ἣν ἑρπετὸ 
ερ ἑλκόμενοι πρὸς τὴν 

ες χαὶ ἔχιδναι καὶ κερά- 
φύσαλοι. ἐλείπετο δὲ 

τρ 
υ. [η οσα 

ἐντὸς τῶν ὅρων. κον κ. ὥσπι 

ἐπωδὴν ὄνεις πολλοὶ καὶ ἀσπίὸ : : η 
σται καὶ ἀκοντίαι φρῦνοί τε καὶ 

Ξ ὁ 
εἷς δράκων παλαιὸς ὑπὸ γήρως » οἶμαι, έξερ 

͵ ον 
δυνάµενος παραχκούσας τοῦ προσ ο ο. δί δε µαάγος 

οὐκ ἔφη παρεῖναι ἅπαντας, ἀλλ ἕνα 

υεύτατον χε ιροτονῄσας πρεσθευτὴν ἔπεμ.ψεν ἐπὶ τὸν 

χοντα, καὶ μετὰ μικρὸν ὖχε κκεῖνος. Ἐπεὶ δὲ συνη- 

λίσθησαν, ἐνεφύσησε μὲν αὐτὰ ὅ Βαθυλώνιος, τὰ ὃξ 
ο µ ρα , 

αὐτίχα µάλα χατεκαύθη ἅπαντα ὑπὸ τῷ φυσήµατι, ἱ 

τινὰ τῶν ὃ' 

ἡμεῖς δὲ ἐθαυμάζομεν. 

τν. Εἰπέ μοι, ὦ Ἴων, ἓν δ᾽ εγὼ, ὃ ὄφις ὃ πρεσθευ- 
τὴς ὅ νέος ἄρα χαὶ ἐχειραγώγει τὸν δράκοντα δη ς ὡς 

φὴς, ππηραιότα, ἡ σκίπωνα ἔχων Ελ οι πας 

ζετο; Σὺ μὲν παιζεις, ἔφη ὁ Κλεύδημος, ἐγὼ δὲ καὶ 

αὐτὸς ἀπιστότερος ὤν σου πᾶλαι τὰ τοιαῦτα --- ὤμην 

Ἡνρ οὐδενὶ  λόγῳ ὃ δυνατὸν γέγνεσθαϊ ἃ ἂν αὐτὰ πιστεῦσαι 

----ὅμως ὅτε τὸ πρῶτον εἴδον πετόμενον τὸν Εν τὸν 
/ ολ 3 

βάρθαρον εξ Ὑπερθορέων δε ην, ὃς ἔφασχεν 
αν. γ αν Δ ελ τε! 

στευσα χα. ἔνικήθην Επι πολὺ αντ τισχών. Τ 
ν / / 

ποιεῖν αὐτὸν ὁρῶντα διὰ τοῦ ἄέρος φερόμενον ἡμέρας 

1 η. 

-ᾱ ο, Ὅ ιῃ ο) τ ιο) ή 

Μ 9 σαΝ Αλ οβονρε ολ Αναν 
οὔσης καὶ ἐφ᾽ ὕδατος βαδίζοντα χαι διὰ πυρος διεξιόντα 

υ .ω ον ή τὰ νι πα σος Ἂ ο ον 
καὶ σγολἩ καὶ ος Συ ταῦτα, Ἡν ὁ εγὼ, εἶδες, τον 

/ - σα 
υὸ' Ὑπερθόρεον ἄνδρα πετόμενον Ἡ ἐπὶ τοῦ 

χότα; Καὶ µάλα, Ἡ δ' ὃς, ὑποδεδεμένον γε καρθατίνας, 
Τὰ μὲν γὰρ σμικρὰ 
/ 

οἷα μα). ιστα ἐχεινοι ὑποδοῦνται. 

ταῦτα τί χρὴ καὶ λέγειν, ὅσα ἐπεδείχνυτο ἔρωτας ἐπι- 
πέµπων καὶ δαίµονας ἄνάγων χαὶ νε εκροὺς ξώλους ἆνα-- 
ας, χαὶ τὴν «Εχότην αὐτὴν ἐναργή παριστὰς καὶ τὴν 

Σελήνην κατασπῶν» 
14. Ἐγὼ γῶν διηγήσοµαι ὑμῖν ἃ εἴδον γενόµενα 

ὑπ αὐτοῦ ἐν ΤΓλαυχίου τοῦ Ἀλεξικλέους: ἄρτι γὰρ ὁ 

Γλαυχίας τοῦ πατρὸς ἀποθανόντος παραλαθὼν τὴν οὐ- 

τῆς Δημαινέτου θυγατρὸς, ἐμοὶ σίαν ἠράσθη Χρυσίδος 
τοὺς λόγους, καὶ εἴ γε μὴ ὁ δὲ διδασκάλῳ ἐχρῆτο πρὸς 

ἔρως ἐκεῖνος ἀπησχόλησεν αὐτὸν, ἅπαντα ἂν ἤδη τὰ 
τοῦ Περιπάτου ἠπίστατο, ὃς καὶ ὀχτωκαιδεκαέτης ὢν 

ἀνέλυε καὶ τὴν Φυσικὴν ἀκρόασιν μετεληλύθει εἰς τέλος: 
πικηχανῶν δὲ ὅμως τῷ ἔρωτι μηνόει | μοιτὸπᾶν. ᾿Ἐγὼ 
δὲ ὥσπερ εἰκὸς ὖν διδάσκαλον ὄντα» τὸν Ὑπερθόρε ον 
ἐκεῖνον µάγον ἄγω πρὸς αὐτὸν ἐπὶ μναῖς τέ τταρσι | μὲν 
τὸ παραυτίκα --- ἔδει γὰρ προτελέσαι τι πρὸς τὰς ϐυ-- 

ος Ἡ ς 
σίας --- ἐχκαίδεχα δὲ, εἲ τύχοι τῆς Ἀρυσίδος. “Ὁ δὲ 

/ ΄ λ Γ 
αὐξομένην τηρήσας τὴν σελήνην --- τότε γὰρ ὥς ἐπὶ τὸ 

κ σον ο ι. , ο η νῃ 
πολὺ τὰ τοιαῦτα τελεσιουργεῖται --- βόθρον τε ὀρυξαμε-- 

οω / / 

νος ἐν αἴθρίῳ τινὶ τῆς οἰκίας περὶ µέσας νύχτας ἀνεκά-- 

μὲν τὸν ΑἈλεξικλέα τ τὸν πατέρα τοῦ λεσεν ἡμῖν πρῶτον [ 

Γλουχίου πρὸ ἑπτὰ αηνῶν τεθνεῶτα: ἠγανάκτει δὲ ὅ 
ἥ η : ἀ λσ ; --- ορ; ολη. 

γέρων ἐπὶ τῷ ἔρωτι καὶ ὠργίζετο, τὰ τελευταῖα δὲ ὅμως 
”- αν τα ς / γκο ας 
ἐφηχεν αὐτῷ ἐρᾶν. ν Ἑκάτην τε ἀνήγαγεν 

/ ἀ ”/ ." / / 

ἐπαγομένην τὸν Κέρθερον καὶ τὴν Σελήνην κατέσπασε 
η 

πολύμορφόν τι θέαμα καὶ ἄλλοτε ἀλλοῖόν τι φανταζόµε- 

1 ΠΠ. ΡΗΙΙΤΟΡΣΕὉΌΡΕΣ. 

| 
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5αποίῖς 5ερίεπι ποπηϊπίρης, Ίοσο ρου 5η ρίας οἱ [ασεπα ἐήρας 

οἴτουῖρις Ἰηςίταίο, αποίαοί Ἰπίνα ἤπος Ἠ]ος {πογαπί 5ου- 

Ῥεηίες ε]εοῖῖ. Ὑεπίεραπί ἰσίίαν γε]αί (τασί αἲ Ἱποαπία[ἴοπθα 

ἄησαες πιυ]ῖ ε{ αδρίἀες, εἰ Ὑίρεια, ας οογαξίω, εἰ ]αευ]ῖ, 

εἰ ταβείω ασ ῬΗ[οπες : ΤοπιαηΣεγαί απίειη ἄτασο πας γείη]ας, 

αἱ ρῶ) ςεηῖο, ατΡΙίΤΟΓ, ΠΟΠ Ῥοίογαί 6Γ6ρείθ, πο ῥγορίοτεα 

ἀῑσίο απάἴεης ποπ Γπεταῖ. Αί π]ᾶσας ποσαβαί οΠΊΠο5 αἀοσσα, 

αἴαπο απΗΠα. δετρεηίῖππα παπα παία. εἰεσίαπη. Ἱοσαίαπι 

πηϊφιί αἲ ἀπαθοπεπι. Ἐί γεπῖί ραι]]ο Ρος! ἰδίο οἴαπα. ΟΠΗ 

γετο οοηρτεσα!{ εδ5εηΐ, α]αν]{ Π]ος Ῥουγ]οπίης : αἲ ΠΠί οο- 

Γεείῃ α΄ Ίο 1ρ5ο Παία, πορῖς αἀπιίταπίρας,, σοπημαςεί 
501. 

19. Ρίο πμ, Το, ἀἰεεραιῃ ερο, 5οἵρεης ἴ]]ο Ἱεσαίας, 

ᾖαπῖος, πυπιηπῖά παπα ἀποθραί ἀνασοπεπη Ίαπι Υοία]απα, αά 

ἀἴεεβας, απ Τ]α ςαἰρίοπε πῖχις Ιησγοαϊεραίας» Τα ααἰάεπα Ἱα- 

ας, ΟΙεοεπηας αἲί : 650 τειο οί Ίρ5ο πιασίς εἴῖαπι ᾳπαπι 

ἴα Ππογεά]α» οἶτοα {α]ία αππ] ο5ςεπη (Πουί οπῖπι πΗ]]ο πιοᾶο 

Ῥο55ε Ρρυίαβᾶπι αἲ εα ογοᾷεγεμα), {άΠΠΕΠ, αί ΡΙΙΠΙΙΠΗ γοἰαΠ- 

{επι νἰάϊ ΡοτερίπαΠα, Ῥατραταπα Π]απα (ογαί απίθπῃ, αἱ ᾱἷ- 

ο αραί, εν Ἠνρειβογεῖς), ογοᾶῖά!, οἱ ἀἴα τοἰασίαίας {απάθεια 

5Π] ενίσίας. Οπἷά οπίπα [ασείθιη, απῖ νΙάετοπα Ίλαπα, 5αάο 

ἀἱε, Ῥευ ἄθγεπῃ [ευη 51Ρεγ απΠ8 Ιποεᾶσγε, Ρες Ίσηειῃ {ταῃς- 

ἵτε ο{ῖοςε οἱ σιαθα πα» Τα Ἠωο, ἵπαπαπι οπο, υἰαϊκίί, Ηγ- 

ΡΕΙΡΟΓΘΙΠΙ Ἠοπίπεπη νοίατο, απί 5αρεγ απᾶ ἱποβᾶστοῦ Έσο 

νενο, πηπίέ, εαἰεεαίπτη φπἱάσπα ογάο οοπίο, αἱ ρίογαπησε 

ΙΙ οπἱοραπίην. Ναπι Ῥατνα Π]α απ]ά ἀϊσοτε ορΗ5 οδί, οσο 

οδἰομα1ϊ Ππιπεπᾶἰς απιοτίθας, ἀαπιοπίρης οἰθηαϊς, Ππου- 

ταἶς γείενῖρι5 τεγοσαπαἰς ἵπ νἰίαπα, ἵρεα Ἠοταία πιαπἰ[εςίο 

ἰδίεπάα, ας ἀείταβοπάα Τωππα 2 

14. Οµπῖη ε5ο επατΓαὮο τοῖς απο» γ]άϊ αἲ ϱο Πε αραιά 

αἰαποῖαπα ΑΙεχ]ο]ῖς. Οἰαποῖας επῖπα (αππη Ῥαΐτο γἷς ΠΙΟΣΙΠΟ. 

αἀΠδεεί ἸογούΠαίοπα, αππογε εαρίας οςί ΟΠηγς1άϊς Ώοππῶπείῖ 

Π]ία : πηο απίοπα Ῥοδορ]ιία ἴαπα πιαβϊςίτο πευαίατ; ας 

Π]ςί ΠΙΟΣ ]απι ἰδία ἀείηηϊςςεί, οηιηῖα Ίαπι Ῥετίραίε[ῖοα 

ςομο]α; Ρ]ασῖία ἀῑάϊοίςςαί, ααὶ ἀποάργ]σιπίϊ αηποτΙΠ αἀο- 

Ίε5εθης ]απι απα]γ5ί πἰογείας, οἱ αογοαμια(ἶσος ἆς παίητα Ἱ]- 

ΑΙΙΑΠΙΕΠ οοηςΗΙ οἴνσα. 

Έσο γενο, ηποά 

Ῥτος αἆ ΠΠεΠη πξδᾳπε ρεγίταςίαςςεί. 

ΞΗΠΙΠ1 ΑΠΠΟΓΕΠΗ ΊΠΟΡ5, οπηπία π]Πί ΙπάΙσαί, 

πιασΙςίτΙπη. ἀεοεβαί, Ἠγρετβογειπα Ἠ]απα Ἱπασαπα αἲ ϱΙ 

ἀθάπεο, (πα ἴίπου ἵπ ΡΓΩΞ6Π5 πηίπαγαπι πιεγορᾶε Πηζουροςίϊα 

{ορογίεβαί επῖπη 5ἰαίἴπι πΠΊετατο αΠαπῖά αἲ εαοπβεῖα }, 56- 

ἀθοῖπι γετο, 5ἳ [αῖ ἀατείατ Ομενυδίάς. Τ]ο Υογο ΡΙΡΠΗΠΙ 

ασαπα 5ευναδξθί Ἱππαπα (έππαι οπῖπι ρ]ογηπη(θ {α]α 5αοτᾶ 

Ῥεγασυπ{ατ) , [οσα ἵπ 5αμάϊναΙ ἆοππας ἀθργεςσα, εἴτεα ΠΊθ6- 

ἀϊαπι ποείεπα εγοσατῖέ ποβίς ρεῖπιο απἱάθπα ΑΙοκίεΙθπα, Ρᾶ- 

{τοπη 6Ιαμοῖα, απίε ΠΠεΠΣες 5ερίεπι ἀε[αποίαπα. (τανίίες 

απίεπη Γεγοβας 5εηεος απιοτοπι, αἴαπε Ἱταςοεραίασς ἀεπίαιοα 

γθγο αππατθ 11 ρογηλῖς]ε {αππθῃ. Ῥοδίεα απίθιη Ἡθεαίεῃ 6Υο- 

σαν, απσρ Ο8ιῬεγη 5εεππα ἀπεθτεί, οἱ Ώήπαπα ἀθίταχϊϊ, 

η] Π[ογπης 5ρεσίασυ]απη, πππίαπίεπιαπθ ρτα» 5ε 5ΡθοῖεΠι {8- 
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νου" τὸ μὲν κά ν Υυναικείαν μορφὴν ἐπεδείκνυτο, 

εἶτα βοῦς ἐ ἐγένε το πάγκαλος» εἶτα σκύλαξ ἐφαίνετο. 

Τέλος ὃ᾽ οὖν ὁ Ὕπ ερό όρεος ἐ ἐχ πηλοῦ ἐρώτ ιόν τι ἄνα- 

πλάσας, Ἄπιθι, αι καὶ ἄγε Χρυσίδα. Καὶ ὁ μὲν 
πηλὸς ἐξέπτατο, καὶ μετὰ μικρὸν δὲ ἐπέστη κόπτουσα 

τὴν θύραν ἐκείνη καὶ εἰσελθοῦσα περι ιθάλλει τὸν Τλαυ- 
χίαν ὡς ἂν ἐμμανέστατα ἐρῶσα καὶ συνῆν ο. δ) 

Τότε δὴ 
Β Ἡ - . ο ερ 
ες τον ουρανον χαι η ος ἔδυ κατὰ 

ἀλεκτρυόνων Ἰκούσαμεν ἀδόντων. 
κα; 

λήνη ἀνέπτατο 
ή ο εκ κ η μας 

τῆς γῆς καὶ τὰ ἄλλα φάσματα ἠρανισθς] καὶ τὴν Ἆρυ- 

σίδα ἐξεπέ μψαμεν τ περὶ ο αὐτό που σχεδὸν τὸ λυκαυγές. 

15. Εἱ ταῦτα εἴδες, ὢ Ῥυχιάδη, οὐκ ἂν ἔτι ἠπίστη- 

σας εἶναι πολλὰ ἐν ταῖς ἐπωδαῖς  χρήσι σιµα. [0] λέγεις» Ἵ 
εν 

ἦν δ᾽ ἐγώ: ἐπίσ τευον γαρ λα εἴ γε εἶδον αὐτὰ, νυν δὲ 
κ) λ Δ 

συγγνώμη, ο εἰ κ τα ὅμοια ὑμῖν ὀξυδερχεῖν ἔχω. ε 
Πλὴν ἀλλ’ οἶδα γὰρ τὴν Χρυσίδα, ἣν λέγεις, ἐραστὴν 

γνναϊκα χαὶ πρόχειρον" οὐχ ὁρῶ δὲ 
ο κ. 

ἐπ᾽ αὐτὴν τοῦ πηλίνου πρεσθευτοῦ καὶ µάγου τοῦ εξ 

Ὑπερθορέων καὶ Σελήνης αὐτῆς ἣν εἴκοσι δραχμῶν 
ον ή 

ΕΕΡΑΗ εο αχ περό θδρέους δυνατὸν Ἡν.. Ἡάνυ γὰρ 
λ 

δίδωσι προς 

τίνος ἕνεχα ἐδεήθητε 
- 

ἐν-- 
τ 

κ 5 
ταύ την την Επ' τῳδὴν Ἡ γυνὴ χαὶ τὸ ρα 

τοῖς ' νθεν: ἐκεῖνα μὲν γὰρ ἣν Ψόφον 
-ω λ 

ἀκούσῃ χαλκοῦ ἢ σιδήρου, πέφευγε --- χαὶ ταῦτα γὰρ 
3 .ω Μ 

ὑμεῖς φατε ---- αὕτη δὲ, ἂν ἀργύριόν που ψοφῇ, ἔρχε- 
ται πρὸς τὸν ηχου. Ἄλλωςτε καὶ θαυμάζω αὐτοῦ τοῦ 

μάγου, εἰ δυνάµενος αὐτὸς ἐρασθῆναι πρὸς τῶν πλου- 

σιωτάτων γυναικῶν καὶ τάλαντα ὅλα παρ αὐτῶν λαμ- 

βάνειν, ὃ δὲ τετ ττάρων μην ῶν παάνυ σμικρολόγος ὢν 

Τλαυκίαν ἐπέραστον ἐργάζεται. 

ὁ Ἴων, ἀπιστῶν ἅπασιν. 

Γελοῖα ποιεῖς, ἔφη 
-Ὁ 

; 
16. Ἐγδυγ γοῦν ἡδέως ἂν ἐροίμην σε, τί περὶ τούτι 

φῆς ὅσοι τοὺς δχιμονῶντας ἁπαλλάττουσι τῶν δειμάτων 
2! -”. 3 ἀ / ” ο 

οὕτω σαφῶς ἐξάδοντες καὶ τὰ φάσματα. Καὶ ταῦτα 
ο ΑΜΑ ΟΕ ο} λ ῃ Ε) ντ 5 

οὐκ ἐμὲ χρὴ λέγειν, ἀλλὰ πάντες ἴσασι τὸν Σύρον τὸν ἐκ 

τῆς Παλαιστίνης, τὸν ἐπὶ τούτων σοφισ στὴν, ὅσους πα- 

τὴν σελήνην καὶ τὼ 

ὀφθαλμὼ Ὃ ρα χαὶ ια βδαν 
; νί στόμα ὅμως ἃ αν 

ραλαθὼν Χατ απίπτοντας 

ε γάλῳ Απολλάξας τῷ ' 
δ0 3 ος να ό-- 

μένοις καὶ ἔρητ ται ὅθεν εἶσε πλόθασω εἰς τ 
- . { 

νοσῶν αὐτὸς σιωπᾶ, ὃ δαίµων δὲ ἀποχρίνεται ἑλληνί- 
ΕΙ 6 Ὃν εἰ να 

ζων Ὦ βαρ ῥαρίζων ἢ ὅθεν ἂν αὐτὸς η ὅπως τε χαὶ ὅθεν 
9 τώῃ Β ν αι 1 ϱ ο Ειρ 3 οἱ ν 
επηλθεν ἐς τον ἄνθρωπον :ὁ δὲ ὄρχους ἐπάγων, εἰ ὃξ μη 

ο π ΄ Αν α. / ολ Δ 

πεισθείην χαὶ ἀπειλῶν ἐξελαύνει τὸν δαίµονα. Εγὼ 

γοῦν καὶ εἴδον ἐ ἐξιόντα µέλανα καὶ καπνώδη τὴν προαν. 
Οὐ µέγα, ἦν ὃ' ἐγὼ, τὰ τοιαῦτα σε τρ ὦ Ίων, ᾧ 

γε καὶ αἱ Ἰδέαι αὐταὶ φαίνονται, ἃς ὃ πατὴρ ὑμῶν Πλά- 
τς . σε Δ 

των δείχνυσιν, ἀμαυρόν τι θέαμα ὣς πρὸς ἡμᾶς τοὺς 
ἀμθλυώττοντας. 

ς : - 
17. Μόνος γὰρ Ἴων, ἔφη ὁ Εὐκράτης, τὰ τοιαῦτα 
να νε : 

ειδε εν, ουγὶ δὲ καὶ ἄλλοι πολλοὶ δαίµοσιν ἐντετυγήκασιν 
ο πας 

οἵ μὲν νύχτωρ, οἳ δὲ μεθ) ἡμέραν: ἐγὼ δὲ οὖχ ἅπαξ, 
ἀλλὰ μυριάχις ἤδη τὰ τοιαῦτα τεθέο αμαν' καὶτὸ μὲν πρῶ- 
τον ἑταραττόμην πρὸς αὐτὰ, νῦν δὲ ὑπὸ τοῦ έθους οὐδέν 

ΦΙΛΟΨΕΥΔΗΣ. πάτε ἴηι (11: 15. 0) 

τος: Ρπιο απίάεπι ΠΙΙΠΕΡΓΕΠΗ [ογπιαπή οδίρπάεραί: ωπα 

Ῥο5 βεῦαί ραομαιτίπια; ἀεῖηάο εαίε]]α νάεναίας, Ταπάσπα 

ΗγηριῬοτεις ἆ6 Ἰαΐο απαπι Πηχίςςεί ραυνα]απ Οπρίάίπεπα, 

ΑΡΙ, ἱπαί, οἱ αἀάπο Οµηγςἰάεπα! Ανο]αί Πα{ήπα, πθαπε Ἶῑα 

η]Η]{ο ρο5ί αξΗΠ{ Π]α ρι]σαης απ αΠας οἱ ἵπσγεσσα (Ιαιοῖαιι 

απιριοσίας, αἱ απ αἆ ΞΙΠΙΠΙΙΠΙ ΓΙΓΟΓΕΠΙ α5α 16 απιατοί Ἠο- 

πα, Γαἰίάαε ΟΠΠ 11ο δα ἆππα σα ΠογΙΠ] οαη(απῃ απ] - 

Τ6ΙΗΗ5.  ΤΗΠό Ἠθπηρο Ίμιπα ενοἰανΙέ ἵπ α]ηπα, οἱ ΓΕΓΓάΠΙ 

Ἠεσαίε 5αβί, οἱ τε]ίαπα 5Ρρεείτα εΥάΠΠεΤΕ, εἰ επδίς, 

οἶτοα ἵρδιπα [ογο ἀΠασσίαπα, ΟμΥγδίάννη. 

15. Ἠωο 5 γ]άϊςσος, Τγο]Ιαᾶςα, Ποπ απιῤΙΙΣ5 Πάθπα περα- 

τος ἀἱορη[ίρις ε5δεο πηπ]ία η ΙποαπίαΠομίρας Μα. Ἠοοίε, 

Ἰππαπα, ΠΊΟΠΕΣ: οΓΘάθΘγ6ΠΙ οηἴπι, ϐᾳ 5ἳ γΙάἴδεεπα; ΠΊΠΟ αἲι- 

{6πα νοπία, Ραίο, Ῥαταία ο5ί, 5ἱ πο Ἱία αειίο π{ τος γἰάετε 

{αῑα Ῥοδδαπι. ὙδγαπΙ θΠΙΠΙ γθγο (πονί οπίπα ΟΗΗΥ5Ιάεπι 

σπα ἀῑοῖς, αππα(τίσθη πππ]Ίθγοπα, Γαοεπη(θ εί ργοπηίαπα) 

ΠΟΠ γ]άθο (παπι οἨ οαΠδαπα οριας ΠαρπογΗ5 Ἱεραίο αἲ Ἠ]απα 

Ἰπίεο, δἱ πηᾶβο εκ ΗΥρετβογεῖς, ἱρεαφιθ α4εο Ἰωγπα; (παπι 

είπα ἀτασμηηίς αἆ ἵρεος αΏάπεθτε Ἰουραί ἨΥΡειΒοΓεος, 

Ναπα [αἱ οαγηηϊηϊ οραῖξ πυ]ῖου Ί]]α, οἱ οοπίτατῖο 5ρεοῖτὶς ἴησε- 

Πῖο οδί : σα 5 5ἱνορίίαπη απἀἰαπε αγὶς απἲ Γογη, Γασίαπί 

(ΠΕΠΠΡΕ εί Ἠῶο γος ἀῑοΠῖς)ς γε Π]α ατσεηίαπα 5ἳ σπα 

Μηπίαί, γοπῖί αἆ 5οπυπῃ. ΑΠοσπιΙη 1ρ5ήπῃ 4ποσυθ πιασυα 

πΙΙΤΟΣ, δἳ, 411Π1 Ροςδῖς 1ρ5ε απιατῖ α ἀΠῆςΣιπιϊς παπα Περ 

εί 5ο]άα αὐ Π]ἱ5 {αἱεπία αοαἴρετα, ΡΓο (πα ἴπου πηληῖς 5ογζ1- 

4π5 Ἠοππο (Ιαπσίαπα τοδαΙς αππαβΙ]θη, 

αί Το, ααϊ Πάθπα ποβες οπηπίριας. 

Ἠιάϊσμ]α [αοῖς, ἵπ- 

16. Ἐβο Ἰάβεῃς Ἰπίεγγοσαγείπι ία, 4ε 115 απἰά 5εηίἶας, 

συ ἀαπιοηίασος Ιρεταπέ {εγγοτῖρις, αρετίο αἆθο Ίρδα 4πο- 

απε δρεοίτα οχοαηίαηίος. Ἐ{ Ίο πε ἀἴοθγο ΠΙΠΙ] ορας εδ; 

; 5ο ποναπ{ οΠ]ῃος ΒΥγαπη Π]απα ο Ῥα]αήπα, {ααπα οὐγα(1ο- 

ΠΗΠΗ ςορ]ςίαπα, αποί Π]α [γααϊίος 5Ιρί οπἀθηίες αἆ Ἰππαπα, 

ἀῑςίοταμοδηίες οἑμ]ος, 5Ρυπ]α ο5 ταρ]είαπῃ Παβεπίες, {αΠΊΘΗ. 

5δο]ίαί, οἱ 54Πο5 ἀ{πηΗ{ πιασπα ππεγοεᾶε Πμεγαίο5 πια]. 

Οπαπάο οηῖπῃ αδία[Ιασσηίρας,, οἱ Ιπίεγοσαί υπο πίΤαγεΓηΓ 

ΙΤ 1η οορας, 1ρ56 απἰάσιη {ασεί αστοίας τοδροπάοἳ Υετο ἆα-- 

ΤΙΟΠ τοσο γε] Ρατβανθ, ααί ππάθεοππη(ιθ 51{ 1ρ5ο, αποπιοᾶο 

οἱ ππς γοποτῖε ΤΠ ΠΟΠΙΙΠΕΠΙ : {1η Ι5ί6 αάᾖατα[ίοπε οἱ, 5ἱ ΠΟΠ. 

ΡαΤοα, Παϊπἰς «9ΠΙΟΠΕΠΙ θχρε]Πί. Αίαπε 65ο τἰϊ ομίαΠα 

οχουπ{θῦα ἨΠΙΠΙ Πῖσιο οο]οτο 6ἵ ΓΠΠΙΟ5Ο. Χοη εγαί πηᾶ- 

ση Πα, ΊΠααΠα, {α[ία 16 γάενο, Του, ομἱ ἱρρα οίἴαηι 1άραρ 

αρρατθαη{, απας Ρ]αΐο, ραΐε γοςίου, οδίοπ[ί, ογαπΙά σα ἃς 

πιο πρεοίασπ]απα ποβῖς απϊ εσδεπἴηης. 

17. Χεπιρο «ος Ία]ία, Εποταίος Ἱπαι!, ΥἱάΙἱ ΓοΠ 5 ΠΟΠΠΕ 

είαπα αἲῆ πχα]Η ποιάρτιηί ἴπ ἀ4ΠΠΟΠΕΣ, ποοῖα ΡαΓΗΠΗ, Ρα”: 

πα Ἰπίογάῖα 5. οσο Υθγο ΠΟΠ 5οπιο], 5ο ἀθοῖος πι]]]ῖος 14η1 

γΊά1 ἰα[α. Ας ρεῖπιο απ]άθπι αἆ οα Ροίειτοβα : ]άπ1 ΥΕΓΟ 

οῦ εοηδιθ(πάΙΠεΠὴ πας Παἴαπα ΠΜ γάετα πηϊμή ΥΙάθος, 6ἳ 



α: 1ο - ασ) 

{ο ” ο .) α. τιπαράλογον ὁρᾶἃν µοι δοκῶ, καὶ νῦν µάλιστα εξ οὗ μοι 
ἀἍ Ἂ / 3” 1 ΥΝ δέ ο -α τον θακτύλιον ὃ Ἄραφ ἔλωχε σιδήρου τοῦ ἐκ τῶν σταυ-- 

2Δ/Α Υ λ 3 ’ ἑ Είθαξε τὴν πολυώ- 
ο 

Ν 1 Ν ρῶν πεποιηµένον καὶ τὴν ἐπῳδὴν 
3 / ΕΙ νυµον, ἐχτὺς εἰ μὴ κἀμοὶ ἀπιστήσεις, ὢ Τυχιαάδη. -. κε ο / / σι πῶς ἂν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ἀπιστήσαιµι Εὐκράτει τῷ Δείνωνος 

-. 3 ΄ / Ν σοφῷ ἀνδρὶ καὶ μάλιστα ἐλευβερίως τὰ δοχοῦντά οἵ λέ- ἷ τα ας 
Ύοντι οἴχοι παρ) αὑτῷ ἐπ 

-. -- Ὑ Ἀ / 18. Τὸ γοῦν περὶ το ἀνδριάντος, η δ) ὃς ὃ Εὐκρά-- : ανα 7 µ , της, ἅπασι τοῖς ἐπὶ τῆς οἰχίας ὅσχι γύχτες φαινόμενον : ; δε Ες ας καὶ παισὶ καὶ νεανίαις καὶ Ύερουσι τοῦτο οὐ παρ) ἐμοῦ 
’ 3 η Λη ωά / μόνον ἀχούσειας ἂν, ἀλλὰ καὶ παρὰ τῶν ἡμετέρων ς / τος 5 3 ΄ 2 εκ Ποίου, ἣν ὃ ἐγὼ, ανοριάντος: Οὐγ ἔόρα- 

Εῤ 3 ἀ 3 .» σὺν ς / / τ 3 κας, Εφη, εἰσιὼν ἐν τῇ αὐλῃ ἑστηχότα πάγκαλον ἂν- 
/ Ὢὼ». 3 -- .ω Ν ὁριάντα, Δημητρίου ἔργον τοῦ ἀνθρωποποιοῦ: Μῶν τὸν 

αν Δ Δ λ 4 μ δισκεύοντα, ην δ' ἐγὼ, Φφῆς τὸν ἐπικεχυφότα κατὰ τὸ .ω -- ες ην με 'ὰ σγημα τῆς ἀφέσεως, ἀπεστραμμένον 

327 
Εε 

ῤ 

ξουσίας; 

ἁπαντων. 

3 Ι Ἀ” [ή εἰς τὴν δισκοφό-- 
ᾧ ἔτες ἔνναναστησο- 

µένῳ μετὰ τῆς βολῆς; Οὐκ ἐκ ἴνον, ἡ δ᾽ ὃς, ἐπεὶ τῶν Ε 
Μύρωνος ἔ τοὺτό ἐ 

ν ς 

πσραπις ὥθε στο, Έπιρρεον ειοες πρ 
-- 
δὲ Πα] πι [ν) "Ὁ υ » ο ” σα νδ υ: ἅς ο ε- πα --- .ς Ξ - σ3 

η εί ὁτοαύθρυπο ἃ ἐπίσημον τ αὐτοανθρώπῳ ὅμοιον, 
λέγω, Πέλλιχος ὁ Κορίνθιος στρατηγὸς δοχ 

ον ή ο το ο κκας αοκι νίς 19. Νη ΔΕ; ην δ) ἐὼ, εἶδόν τινα ἐπὶ τ 

ο 
εωα 

ο) 
σ δ Ε, .ω - ἀνδρεῖος ὤν. ἘΤί δ) οὖν καὶ ἄλλο ποιοῦντα ὁρᾶτε αὖ-- ος ο τε ο τς ἰκία: ᾿Ἐπειδὰν τάγιστα. ἔω: τὸν ἅπαντες οἳ ἐν τῇ οἴκίᾳ: Ἐπειδὰν τάχιστα, ἔφη - ... : 5 ἀ 

νυξ 
ο Ν .. ΄ στ » ὁ δὲ καταθὰς ἀπὸ τῆς βάσεως, ἐφ᾽ ἡ - / ο ολα νρι πο νο Ἡ ἕστηκε, περίεισιν ἓν κύκλῳτὴν οἰκίαν καὶ πάντες ἐντυγ- 

γά ί ζ 

γένηται ὅ 

κ Ἠδίκησεν: ἐχτρέπεσθαι γὰρ 
μηδὲν ἐνογλήσας τοὺς ἰδόντας, 
τὰ πολλὰ καὶ παίζει δι’ ὅλης τῆς νυκτὸς., ὥστε ἀχού 
τοῦ ὕδατος ψοφοῦντος. "Ὅρα τοίνων, ἦν δ᾽ ἐγὼ, μὴ 
οὐχὶ Πέλλιχος ὁ ἀνδριὰς, ἀλλὰ Τάλως ὁ Κρὴς ὅ τοῦ 
ἸΜίνωος η- καὶ γὰρ ἐκεῖνος χαλκοὺς τις ἦν τῆς Κρήτης 
περίπολος. Εἰ δὲ μὴ χαλκοῦ, ὦ Εὔκρατες, ἀλλὰ ξύ-- 
λου ἐπεποίητο, οὐδὲν αὐτὸν ἐκώλυεν οὐ Δημητρίου ἔρ- 
γον εἶναι, ἀλλὰ τῶν Λχιδάλου τεχνηµάτων" ὁραπετεύει 
γοῦν, ὡς φὴς, ἀπὸ τῆς βάσεως καὶ οὗτος. 

ο) μόνον ο αι 72η μ.ονον ο 0Ξξ παρερ/εται 
λ λ η) ΄ 

Καὶ μὴν καὶ λούεται 

ΗΠΙ. ΡΗΙΤΟΡΞΕΓΡΕς. 16. 19. 985 
Γ ΠΠΠΟ Ππαχίπ]α, ᾱ- πο [εηρογε απα]απη Ἠππο πεί ἀοαῖε 
Αταῦς, ἆς [8γΓο Ρα ΠΡΠΙΟΓΙΠΙ [αείππη, θ{ 63ΓΠΊΘΗ πηθ πιη]- 

| ἴογηπα ΠοπαΙπαπη ἀοσπ]!; η]ςί [ογία Πες πηηῖ ογεᾶῖς, Τγομ]αᾶς.. 
ἘΙ φποπιοᾷο;, ἵπαπαπα, ΠΟΠ. ογοζαῃὴ Ἐποταί! Ῥϊποηϊς Πο, 
φαρίθη{ἰςαίπηο νίτο, θἱ ]μογα σπσς εἱΡῖ γ]άεαπίγ οἱ οΙη αιἰ- 
οἴογαία ἀοπιῖ «ια; ἀἴσρη[ῖ 2 

18. Ἠ]ιά επ]πι ἆ φἰαΐμα, Ἰπφπ]ΐ Ἐποταίος, ηαοᾷ ἆομποςιῖ- 
οἳς οπηηῖθη5 αποί πος(ἵμης 8ρρατεί, εί ριοτῖς, οἱ αἀο]εςορῃ- 
Ώρας, εί φοπίμης., ια Ιβίίατ ΠΟΠ οκ πῃο ςοἰο αηάίας .5εᾷ ϱχ. 
ΠΟΞΙΤΙ5 οπιπῖρας. Ώο απα, ἵπαπαπα, κἰαίπα» ΧΟΠ. νΙάϊςα, 
Ἰπφηέ, Ἰηστεάίεης, ἵπ απ] φίαης ΞΙσπιπα Ῥυ]εμεγγαπη, 
Ῥεπχείῖ ορια 5[αξπαγ ἨΠΠΞΠΑΓΙΠΙ ατβεῖς» ΝΗΠη ἀϊςεπτη 
Ιεπ]απίοπη ἀῑσῖς, Ἱπηπαπα, ἱποιτγαπίθπι 5ο αἆ ἸιαῬ[έαπα 
επη{οηΗς, τεβθχο νη]ία αἆ 68Πῃ παρ ἀκειππα αἴμῖξ, ραι]- 
Ίπη 5 Ώπηῖςςο σοΏΙ ἄΙίετο, αἱ ἵη ἴρ5ο ςἰαίῖπι Ιασία ςυττροία- 
της ππα γἱάραίας2 Νο, Ἰπσαϊε, ἥ]αα, απαπάοφηἱάετη Ἠγτο- 
ηἰ5 ΟΡΕΓΗΠΙ θἱ ἵρειπῃ εδί, ἀϊσοοβο]ας 4πεπι ἀῑςῖς, Ἀεαππε 
Π]απα Ἱαχία. 5ἰαπίσπι ἀἱοο, {αηία τοπ ίαπι σαρυί, ρα]- 
εΡΓπης Ἰπίά, οΠΊῃι Ρο]γε]εῖῖ ορι5. 5εᾷ οπη({ο ου” 5απέ αᾱ ἀεχίταπη Ππίτοδυπ[ῖαπι ,, ἵῃ απἴρας ΟγΗΠ αἱ Νοςϊοία ορεγα 
5ίαηέ, {ψταηπογιπη Ἱπίργ[οσίοτος. Τα γοτο 5ἱ απαπη γ]άϊς(ῖ 
Σἰαίπαπη αἆ Ἱπῃαεηίοπα αηπαπα, τεηίτο Ρτοπηπη]ο, οα]ναπι, 
5επαἰπα ἆαπλ απηϊοία, ου]ας Ῥατῃο» ΡΙΙος αΠαποί γεαίας γἱὰς- 
ἴα ]ασίατο, Ἰηαίσηος Παμοπίοπι Υεπαξ, εκαπςΠςεῖπια Ποπηῖ- 
ηῖς εἰπιῆηπάϊῖπε, Π]απι ἀἴσο - Ῥεμίομας οππίμίογηπι ἀας 
ΙΙ σίΠΓ εςςε. 

19. Ῥετ ἤογεια, Ἱπαπαπα, νἰᾶϊ ᾳπαπάαπη αἆ ἀεχίταπι 5α- 
ἰαγηῖ, γ]ίας Παροηίεπη οἱ οοτο]]ας αγία ας »ευ]ας Ρεσίας Ῥγα- 
ο{εῖς Ἱπαιταίαπη οςί. Ἐσο, Παπ] Ἐποταίες, Ἱπαιτανὶ ῆ]α, 
4011 Π]Ε 5απαςςεί {ευίἵαπ ]απι. [οργῖ ᾳπετ(ποτα Ρεγειηίεπῃ. 
Ἐπί πεπηρε πιεάῖοας ᾳποφπθ, Ίπαπαπα, ορέίπηας Π]ε Ῥε]ίομαςΣ 
Εδί; εἰ πο] Ἰπεάρτα, ἹπαπΙξ Εποταίες, απί ΠΟΠ Ίία ππ][ο 
Ρο5ί Π]ε {6 τὶς π]οῖϊςορίηγ : πονὶ εβο απ]ά ροδςῖΐ ἴδία ἀεγῖθα 
805 ἰΕ 5ἰαΐπα.. Απί ποη ρπίας ε]ασάεπῃ εσςε Πππη]ίίοτα, αυ]- 
Ῥη5 γε[[έ, Ππδγπετας, οἳ εχρε]]ετε ροίες{2 Ῥτορί]α, Ἱπππαπη, 
5ἷί εἰ ρ]ασαία γ]τϊς α.θο κἰαίια! Οπἷά ἴσίατ αἰπιᾶ ᾳποφπα 
Γασϊθηίεπα φπἰεπΠ( 6 ἵπ ἆοππο ε5Η5, γ{άο[ῖς5 Θ1Π Ρίηπι, 
Ἰπα]έ, ποκ ομἵξης, ἀδεεσπάεης ἆο 5ιια Ραςί, ἵπ σπα είαί, 
ἆοπιαΠι οτΏς φποᾶαπα οἴτομπηϊ, εἰ οπηπΠες ΠΠ οεεπιταπέ, 
ποπηΠ(πάΠι ε[ἴαπῃ οαπίαηΙῖ, πεφιε οσί απεπῃ ]ω5ου]έ: πιοᾷο 
ορι» εί αἱ ΠΙ ἀεεεδαίαν : 5ἰο ρνα{θς πη]]α πιο]οςίῖα α[ῆ- 
εἶεῃς γ]άρηίες. Οπίῃ οαπη Ίαναί ΡΙεταππᾳπε εἰ ἰοία ποσία 
Ἰπά1ξ, αἱ βἱτορῖέας αππα’ οχαμαἶαίαγ. Ὑἷάς εβο, ἀϊσραπα, 
6 ΠΟΠ Ρε]Πείας 51{ Π]α εἰαίαα., «οὰ Οτειοηςῖς Τα]ας, ΜΠποῖς 
{απηπ]α52 παπα Π]ε ῃδιΙ5 ογαί Οτοία οἴτομίτος. δἱ ΥεΓΟ ΠΟΠ 
εχ ὤτε, 5εᾷ ες Ἰίσπο [αεία5 ε5ςεί, Ἐπεταίες: ΠΙΠΙ] ριομῖβο- 
τεί (ποπήπας ποη Ώοππείτῇ οςςοί ορΗςξ, 5εᾷ υπυπι 4ε Ῥα.- 
ἀα[ἱ αγΠ]βοῖῖς : παπα, αἱ αἷς, [ασ]! 4ο 5ιια μαςῖ μις αποσιθ. 
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90. Ὅρο, ἔφη, ῶ Τυχιάδ η», μή σοι μεταμελήσῃ 
Οἶδα ἐγὼ οἷα ἔπαθεν ὃ του σκωμματ ος ὕστε ερον. ισα εγω ρια επα εν ο τοὺς 

1ΠΠ. ΦΙΛΟΨΕΥΔΗΣ. 

] 

30 -- 33- (ΠΠ; ες -- 5ο) 

20. Δία νίάς, Ἱπαυϊε, Ἐγεμίαᾶε, πο ΟΙ {6 ροδίεα Επί 

ραπϊίεαΙ. Νονὶ απο απῖά αδι γεπενῖξ οἵ απϊ οΏο]ος Γαγαίης 

ὀθολοὺς φελόμενος, οὓς κατὰ τὴν ην ἑκάστην ἱ Γαου)ί, απος εἱησι]ῖς πον η ηπῖϊς 1ρ5ί ο οίπιας. Ογαν]δεῖπια 

Πάνδεινα εχρῖν, ὁ Ἴων ἔφη, ἱερόσυ- 

Πῶς οὖν αὐτὸν ἠμύνατο, ὦ Εδχρατες: 
τίθεµεν αὐτῷ. 

ὄντα. 
ἀκοῦσαι, εἰ καὶ ὅτι µάλιστα οὐτοσὶ Τυχιάδης 

πω 

 ἢ 

ο μὴ ο] 
ω ο ο αὐτοῦ χαὶ ἄλλα ὑμίσματε ἔνια ἀργυρᾶ πρὸς τὸν 

οὐ ὶὰ πέταλα ἐξ "ἀργόρου» εὐ-- 

ὁπόσοι δι αὐτὸν ἐπαύ- 

σαντο τ πυρετῷ '-- αρ Άίόυς τις οκέ- 

της, κατάρατος» Ἱπποχόμος" ο 
με η 
ὑφελέσθαι πάντα 

ν 
ἐκεῖνα χαὶ ή θκός 

ἤδη τηρήσας τὸν ἀνδριάντα. 

χιστα ἔγνω περισεσυλημένος ὃ Πξέλλιχος, ὅρα ὅπως 

ἠμύγατο καὶ κατεφώρασε τὸν Λίθυν: δι) ὅλης γὰρ τῆς 
νυκτὸς περιῄει ἐν κύχλῳ τὴν αὐλὴν ὅ ἅθλιος ἐξελθεῖν οὐ 

δυνάµενος ὥσπερ ἐς λαθύρινθον ἐμπεσὼν, ἄχρι δῇ 

κήφθη ἔχων τὰ φώρια γενομένης τῆς ἡμέρας. Καὶ 
τε μὲν πληγὰς οὐκ δλίγας. ἔλαθεν ἁλοὺς, οὐ πολὺν δὲ 

ὺς χρόνον καχὸς χαχῶς ἀπέθανε μαστιγούµενος, 

Χατε. 

ἀΔ ἀ ΄ ς / ο Δ ”. ο Α 

, κατὰ τὴν νύχτα ἑκάστην, ὥστε καὶ µώλωπας 
ο ο 1 

οὔσαν φαίνεσθαι αὐτοῦ ἐπὶ 
5 
ω 

ν ἐπιο τοῦ σώματος. 

Τυχιάδη, χαὶ τὸν ἨΠέλλιχον σκῶπτε 

ὥσπερ τοῦ ΜΠίνωος ἡλικιώτην παραπαίειν ἤδη 

Ἀλλ”, ὦ Εύχρα τες, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ἔστ᾽ ἂν ὅ χαλ- 

χαλκὸς, τὸ δὲ ἔ, ἔργον Δημήτ ριος ὁ Ἀλωπεκῆβεν 

ος ν οὐ θεοποιός τις» αλλ) Ἀνθρωποποιὸς ὢν, 

ε. α 

Ἡ 
ς μεν 

ση γω 

οὕποτε φοθήσομαι τὸν ἀνδριάντα Πελλίχου, ὂν οὐδὲ 

ο τῶν πάνυ ἐδεδί ἴειν ἀπειλοῦντά | μοι. 

᾽ 

ῶ έρως ππαχράτης, ἐστι ον ὅσον πηχυαῖος 

τὸ µέγ στο . ὃς µόνον ἐπειδὰν ἡ Ἀριρλλὶ ὶς ἀποσθη, πε- 
χίαν ην ν ἐν κύχλῳ Ψοφῶν καὶ τὰς ες 

Ανατοέπων καὶ τὰ φάρμακα συγχέων χαὶ τὴν 
πων, καὶ μάλιστα ἐπειδὰν τὴν θυσίαν ὑπερθα- 

ἂν κατὰ τὸ ἔτος ἕκαστον αὐτῷ θύομεν. ἈἌξιοι 

τ. ὃ δν καὶ ον σποχράτης ἴδη ὃ Ἰατρὸς θύεσθαι 
ἣν μὴ κατὰ χαιρὸν ἐφ᾽ 

δει ος εἴτις 

τ 

τεριτρς 

Ἱἱερῶν 
υ 

ἐναγίσειεν πι ) 

κ Ὦ 5, ς- Ὅ [η μ [ο] - ὤω, α 1ὶ ας Ε] π υ 

τοᾶτο μὲν καὶ 

τύγχ ανε 

τὸν ἀγρὸν Ἐ-- 

ὁ Ἑλλράη ορ 
τ 

µ 
ορ ο προ πο. πέντε εἲ 

Φὶ 2 

19 .9 πα η -”- κ Θ [ ω «ἃ ο υ- - μ. ο των 
Δ 

μΕΥ 

ηις Β. Ἔ 

ρ 
2] 
υ 

του 
η υ υγητὸν τὸ ἔτος ὂν, ἐγὼ ὁξ 

ΑΛ ] 

συύσῃς τῆς ἡμέρας τρυγῶντας ἀφεὶς τοὺς ξρχάσας χατ 
5 
ἐμαυτὸν εἰς τὴν ὕλην ἀπῄειν μεταξὺ φροντίζων τι καὶ 

ἀνασκοπούμενος. ᾿Επεὶ δ) ἐν τῷ συνηρεφεῖ ἡν, τὸ μὲν 
ο ε. ἀ 3 

πεοῶτον ὑλαγμὸς ἐγένετο κυνῶν, χαγὼ εἴχαζον Ἠνάσωνα 
3 λ 

εἰς τὸ 
Αρις ; Ν 

τὸν οἷόν, ὥσπεο εἰώθει, παίζειν και χυνηγετ τ 
͵ προς -. δρ, λα 5 

λάσιον μετὰ τῶν ἡλικιωτῶν παρελθόντα. ο δ᾽ οὐκ 
να α -- - .ω / 
εἰχεν οὕτως, ἀλλὰ μετ᾽ ὀλίγον σεισμοῦ τινος Ύενομένου 

Ν . τή κ. .” 

καὶ βοῖς οἷον ἐκ βροντῆς προς ὁρο προσουσν Φφο- 
λ « 

θερὰν, ἡμισταδιαίαν σχεδὸν τὸ ὕψος: είχε δὲ καὶ δᾶδα 

ἐν τῃ ἀριστερᾶ καὶ ξίφος ἐν τῇ δεξιᾷ ὅσον εἰκοσάπηχυ, 

Πολλοὶ, ἡ δ᾽ ὃς, ἔκειντο ὀδολοὶ πρὸς τοῖν | 
λ 

Ελ 

λ 

/ ηχότ 

, 

ή 
ϱ] 
Ἡ 

ρω 

Φ 

λ 

} 

απἱάσπα οροτί ογοηῖτο, Ιπφπῖί Το, αἱ 5αογεσο.. Οποπηοάο 

Ιίίαν α]ίας εδ Ἠ]απι, Ἐποταίος» γοἰο οπῖπι ατα, οἱ ἳ 

Πάεπα γε] πιαχίπι Πίο Τγεμίαᾶες δι περαίωνας, Μαϊα, 

Ἰπαμ]ί, οῬοΙί αἆ Ῥεᾷες Πας ]ασεραπί, οἱ ππηῖ ασποί αἲῖ 

αταεηί{οϊ αἲ Πεμ ἱρῖης οετα ασσ]απαΙ, οἱ αγσοηῖ Ὄχγα- 

ἴεο]., νου ομ]α5άαπα, απί 5απαἱοηῖς πηογοςς 6ΟΓΗΠΗ απϊ 

Ῥετ ἵρδιπῃ [ορ εγαπί ἸρεταΠ. Ἐταί γετο ποβῖς 5ΕΙΥΗΣ 6 

Ίήβγα, δα06Υ ἨοπΠΟ, θᾳπἱςο.. Ἠϊς απδας οί ποσξα καΠυτατί 

οπιπία ἴ]α, οἱ η ηγα{ας ο5ί, οΏξεΓγαίο {6ΠΙΡΟΓΘ π)ί ἀδεσρη- 

ἀεναί είαΐαα.. ΟΙΤΗ ῬηΙΠΙΙΠΙ Υεγο 1θγείςης οοσπονῇ 5ε 
5ροΠαἴαπῃ ο55ο Ρεμίομας., γιάς αποπιοάο αἰίας 5 Ἠάρνη ας 

ἀερτομεπάεηϊ. Τοΐα επίπ ποςίε ΤΠ απ]α οἰγουπιη{ ἵπ ος Ώ επι 

Ἰη[ο]ῖκ., απἰ οχῖγο ΠΟΠ Ῥο55εί, γε]αί ἵπ Ἰαγτπίμαπη ἄείαρσας, 

π5ᾳπθ ἆππῃ ἀῑε οχογίο ἀεργεμεπάετείατ ουσια τερας Ραγτγ]ς, 

Ας ατα απ]άέπλ ἀεργεμθησας Ρ]αδᾶς αεζθρῖΐ ποῦ ράποᾶς: ΠΟΠ. 

αἴα γογο απ 5αρογν]κίδδοί, πια] πια]ε περί, απί ἀῑσθ- 

το 5ἱηση]ῖς 5ε ποσΗβας Πασο]ατί, αἆεο αἱ γ]ρῖσες εΠα Γη ρο- 

5ἰτίά1ς Ἠ]]ας 1π «ΟΓΡΟΓΟ αΡΡᾶΤΕΤΕΠί. Ῥο5ί Ίος, Τγεμίαᾶε, εί 

Ῥε]εμπα ἀθρῖάα, αἱ πα, αἱ ἡΠποῖς «απαϊθπα, Ίαπα ἀεῄγατο 

ραία.. Ὑσεναπα, Εποταίες, Ἱπαπαπα, απαπι 4ἷα αποά ὧ5 οδί, 

ὧς οί, εἱ ορας μιά Ῥοππείτῖας ΑΙορεσϊεηςίς εἰαβοταγετί, 

ΠΟΠ ἀθογΙπῃ {α06υ, 5ο ἨοπηΙπα ςἰαπατῖας 

φἰαίπαπη Ῥο]Πομ Επππεγο, 4πεία, πθαιθ 5ἱ γίτας ΠΙ πηῖ- 

πατείιε, γα]άς ΠΙΘΙΙΘΓΕΠΗ. 

ΠΕΠ(ΙΑΠΙ ἐεπο 

21. Ῥο5ί Ἠῶο Απίῑσοπιις πιεάίοις αἲξ : Αο πα, Εασγα- 

ἴε5, ἄπεις Ηιρροεναίες ε5ῖ, ευβῖ(αΙῖ οἰτοῖίο πιασηαάἶπε, 

απ πιοᾷο αβῖ πια Ἰαπραςαϊς οχδΗποίαπα ε5ί, {οίαπι οἱΏα 

ἄοππαπη οἰτουηϊί, Ῥεγςἰτορ]!, θυσίας οτοτΗ{, πιοάϊσαπποπία 

εοπ[απαΙῖ, οοηγεγΗί Ἱαπαασπα, Ῥταδογἶπα ιβ! τοπ ςασγαπα 

αἰ[οετίπηας, απαπῃ 5ἴησα]]ς αππῖς αἱ [αοἵπηα5. Ῥορίπ]αΓεισο, 

ΙΠ(ΠαΠΙ, Πιοάο. θίίαπα Ηϊρροσγαίες εαοπὶβοανϊ 5], οἱ Ππά]- 

ππαίυγ 5ἱ ΠΟΠ. 510 Ι6ΠΙΡΟΓΕ ορίπηϊς ερι]αίατ Ποςί1ς” «ποπ 

οοπ{επίπΠα ο55α ἀεοεραί, 5ἳ ααῖς Ἱπ[ίετίας ΠΠ πηΠαί, απ 

δεί πππ]σαπα, ααί εαρα{ οοτοποί. 

92. Απάϊ οιςο, Ιπαπῖί Ειοταίεδ, ἰάᾳπε 518 {εσβρης σε- 

5ίαπα, αποᾶ απο απἱπαπε αηπος σίάΙ. Ἐταί ἴοπρις απηϊ 

οἶτοα γἱπάθιηίαπα, 65ο ΤεΓο,, Γο]ἱε(ἶ5 ἵπ αστο εἶτοα πιθϊάϊθια 

γἰπάοιη]αίοσίρας,, 5οἷα5 αβῖ ἵῃ 5Πναπι, εοβίίαης Ἰπίοτίπα αἲῖ- 

απῖᾷ οἱ οοπηπηεηίαης. «απ ἵπ οραςο εαπΙ, απαπῃ Ῥγίπιο 

απῖάεπι Ἰαΐταίας εχογῖξαγ οαΠΙΠα: δἱ οσο αγἰίταρας ΜΤΠΑΞΟΠΟΙΗ. 

βΙἴαπα Ῥτο πιογε Ἰαᾷστο οἱ γοπαγί, ἀδηδαπα 51γαν ου} 5οαἲί- 

Ώη5 πατοδςυπη. Αἱ Π]αά ποη Πα 5ο αθεβαξ :56ᾷ ρο5ί ραπῇο, 

πηοία αποάατη ἴογγα [α0[ο οἳ 50ΠΟ αιια]ῖ5 οδί {οπίίγα5, π](ε- 

τοπα ποοεἀοπίοπῃ τῖάσο {γηρί]επα, ἀἰπιϊάΠ [στο εἰαα1ῖ ατη- 

ἀῑπε : Ἰαβεῦαί νογο [ασσπι οἴῖαπι ἵπ φἰηϊσίτα, οἱ ἵῃ ἀθχίτα 

σἸαᾶταπε, Υἰβίπιῖ οἴγοῖίει ου βίογαπα” ας απαπίππη αἆ [η[ορῖοτὰ 



ο... 

ο 3 κά Ν δν, ή υ / καὶ τὰ μὲν ἔνερθεν ἀφιόπους ἦν, τὰ δὲ ἄνω }Γοργόνι 
ης 

Ξ 

ἐᾳφερῆς, τὸ βλέμμα φημὶ καὶ τὸ Φρικῶδες τῆς προσό- 
ων .ω ΄ 

λ Ψεως, καὶ ἀντὶ τῆς κόμης τοὺς δράκοντας βοστρυχηδὸν 
περιέχειτο εἱλουμένους περὶ τὸν αὐχένα καὶ ἐπὶ τῶν 3 σ 9 ο ὤμων ἐνίους ἐσπειραμένους. Ὅρᾶτε, ἔφη, ὅπως 
γ. ια. αχ /΄ γν ἃ / ὦ ο τι λέν ἔφριξα, ὦ φίλοι, μεταξὺ διηγούµενος; καὶ ἅμα λέγων 
ἐδείχνυεν ὁ Εὐκράτης τὰς ἐπὶ τοῦ πήχεως τρίχας πᾶσιν 
ὀρθὰς ὑπὸ τοῦ φόδου. 

38. Οἱ μὲν οὖν ἀμφὶ τὸν Ίωνα καὶ τὸν Δεινόμαχον 
δις : «νο χαὶ τὸν Κλεόδηµον κεχηνότες ἀτενὲς προσεῖχον αὐτῷ 

γέροντες ἄνδρες, ἑλκόμενοι τῆς ῥινὸς, ἠρέμα προσχυ- 
νοῦντες οὕτως ἀπίθανον κολοσσὺν, ἡμισταδιαίαν γυναῖχα, 

κ» 3. / Σν γιγάντειόν τι μορμολυκεῖον. ᾿Εγὼ δὲ ἐνεγόουν μεταξὺ ο ο ας οἷοι ὄντες αὐτοὶ νέοις τε ὁμιλοῦσιν ἐπὶ σοφία καὶ ὑπὸ 
πολλῶν θαυμάζονται μόνη τῇ πολιᾷ καὶ . 8 : μμ, διαφέροντες τῶν βρεφῶν, τὰ δ᾽ ἄλλα καὶ αὐτῶν ἐκείνων 
εὐαγωγότεροι περὸς τὸ ψεῦδος. 

κω 
3, Μ 324. Ὁ γοῦν Δεινόμαχος, Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Εὔχκρα-- 

κο .ω ὢ] 3 τες, οἱ χύνες δὲ τῆς θεοῦ πηλίχοι τὸ μέγεθος ῆσαν; Ἐλε- 
κκ 43 / κω κο Δ φάντων, η ὃ᾽ ὃς, ὑψηλότεροι τῶν Ἰνδικῶν, µέλανες καὶ ο ο νο. ον κας ο πο ο, ος, αὐτοὶ χαὶ λάσιοι πιναρᾷ καὶ αὐχμώσῃ τῇ λάχνη. ᾿Εγὼ 

μ ο. Αλ εά 3 / α/ νο ο! Ψεν ουν ἰδὼν ἔστην ἀναστρέψας ἅμα τὴν σφραγῖδα, ἥν 
μοι ὃ Ἄραψ ἔδωχεν, εἰς τὸ εἴσω τοῦ δακτύλου: ἡ Εκάτη 
δὲ πατάξασα τῷ δρακοντείῳ ποδὶ τοὔδαφος ἐποίησε 
χάσμα παμμµέγεθες, ἠλίκον ταρτάρειον τὸ μέγεθος" εἶτα 

5 
/ 3 ' Αλ ῴχετο µετ᾽ ὀλίγον ἀλλομένη ἐς αὐτό. Ἐγὼ δὲ θαρ- 

/. 3 /. / ον ΔΝ / σήσας ἔπέχυψα λαθόμενος δένδρου τινὸς πλησίον πεφυ- 
Χότος, ὥς μὴ σχοτοδινιάσας ἐμπέσοιμι ἐπὶ κεφαλήν" 
σι / αν σ ο αν / ν / εἶτα ἑώρων τὰ ἐν Ἅδου ἅπαντα, τὸν Πυριφλεγέθοντα, 
τὴν λίµνην. τὸν Κέρθερον, τοὺς νεχροὺς, ὥστε γνωρίζειν 
ἐνίους αὐτῶν: τὸν γοῦν πατέρα εἶδον ἀκριθῶς αὐτὰ 
ἐχεῖνα ἔτι ἀμπεχόμενον, ἐν οἷς αὐτὸν χατεθάψαµεν. υ : α 
Τί δὲ ἔπραττον, ὁ Ἴων ἔφη, ὦ Εὔχρατες, αἳ ψυχαίς 
Τί ἄλλο, ἡ δ᾽ ὃς, ἢἡ κατὰ φῦλα χαὶ φρήτρας μετὰ τῶν 

/᾿ Αν -ω Θ / αν 4 ο 3 ο πά φίλων καὶ συγγενῶν διατρίθουσιν ἐπὶ τοῦ ἀσφοδέλου 
νε. 3 / Σον Ὑ ο ι κατακείµενοι. Αντιλεγέτωσαν οὖν ἔτι, Ἡ δ' ὃς ὁ Ίων, 

οἵ ἀμφὶ τὸν ᾿Ἐπίκουρον τῷ Ἱερῷ Πλάτωνι καὶ τῷ περὶ -.ω ν ο /. τὴ Αα Δ Ν μ Υ) / , ΗΝ τῶν ψυχῶν λόγῳ. Σὺ δὲ μὴ καὶ τὸν Σωχράτην αὐτὸν 
καὶ τὸν Πλάτωνα εἶδες ἐν τοῖς νεκροῖς; Τον Σωκράτην 
ἔγωγε, η δ᾽ ὃς, οὐδὲ τοῦτον σαφῶς, αλλὰ εἰκάζων ὅτι 
φαλαχρὸὺς καὶ προγάστωρ ἦν" τὸν Πλάτωνα δὲ οὐκ εγνώ- 

ΔΝ κ) μ /΄ ΝΑ Εὶ ων / βισα” χρη Ύαρ, οἶμαι, πρὸς φίλους ἄνδρας τἀληθῃ λέ- 
γειν. Άμα γοῦν ἔγωγε ἅπαντα ἀχριθῶς ἑόρακα, χαὶ 
τὸ χάσμα συγέµυε χαί τινες τῶν οἰχετῶν ἀναζητοῦντές 
με; καὶ Πυρρίας οὗτος ἐν αὐτοῖς, ἐπέστησαν οὕπω τέλεον / .ω / Δ , ο. μεμυχκοτος τοῦ χάσματος. Εἰπὲ, Πυρρία, εἰ ἀληθη 

/ ) 3]. /. κ. μ λέγω. Νἡ Δ0, ἔφη ὃ Πνρρίας, καὶ ὑλαχῆς δὲ ἴἴχουσα 
διὰ τοῦ χάσικατος καὶ πὂρ τι ὑπολάμπειν ἀπὸ τῆς δαδός 

2 /. 3) Αγ πλ /" 3 / .ω / μοι ἐδόχει. Κάγὼ ἐ ἵέλασα ἐπιμετρήσαντος τοῦ µάρ- 
τυρος τὴν ὑλαχὴν χαὶ τὸ πῦρ. Ξ 

ς ν΄ / -. 25. Ὁ Κλεύδημος δὲ, Οὐ καινὰ, εἶπεν, οὐδὲ ἄλλοις / ω 5 κ ἄόρατα ταῦτα εἶδες, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς οὐ πρὸ πολλοῦ νυσή-- 
΄ 

3 , σας τοιόνδε τι ἐθεασάμην- ἐπεσχόπει δέ µε καὶ ἐθερά-- 3 / στ εΤλρα/ ος ορ πευεν Αντίγονος οὗτος. Ἐθδόμη μὲν ἣν μέρα, ὁ δὲ 

ρα / 
τῷ πωγ. ὤγνι 
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ἂηρη]ρες εγαί, δρα ἀπίοπη (ουαοπί οη]]]ς, γη] ΙπαιΤαΠὴ 
6ἳ ἂδρεσία Μουρ]! οἱ ρτο οοπ]ὰ ἀγασοπας θιαΠ{ οἸΠοΙηῃοι ἵπη 
ἵπ πιοᾶννη οἰγομππ]ασοηίος οἱ Ππρ]εχ{ οἴνοα σοἨπή, πἰᾶαμι 
αμα] ΤΠ Ππηθεῖς ερίγατΗΠΗ ἵΠ. ΠΙΟΔΙΠΙ 5ο γοἱνομίος. Ηίς, 
Ὑπασ(ἴπ), ἵπαα[ξ, απαἰσῖ, απαΠΗ ἵπίθυ Πα ΓΓάΠΟΠΠΙ ΡΕΓΟΥΓΗΘΤΙΤΗ 2 
οἱ ομ1ή Πΐς γογρῖς «ἴπι] οδίοηάεβαί Επογαίος ομηίρης Ρος 
Ίπ Ῥγας]ῖο Πογθηίος α {ΘΓΓΟΙΘ. 

25. Του ἰβίέαν οἱ ΠΙΠΟΠΙΑΕΙΙ5 οἱ ΟΙοούάσπιης απίος αίᾳπα 
ΙΠ{ΘΗ ΓΙ ΠΟΠΊΙΠΘΠΙ πά[εβαπέ, 5οπος γἱπῖ, αἱ Πᾶςο 5ο {Γα]ιση- 
405 Ρυαρογοηί; οἱ {αοϊίο αἀοχαραπί σοἱοξδΠΙ ἆσο ΙΠ0Γ6- 
ἀἱρί]οπα, πηπ]ίσγοπι ἀἰπηίαίπα, ςἰαάπηα ἁἰίαπα,. σἰσαπίθιι 
(πού ἁαπη {ουἱοπ]α ΓΙ {Π1. Ἐμο γογο Ἰπίονθα οοβ[ίαραπι 
απα]ος 1 Ποπηίπος οἱ γοςρη( αρίεηΙΙα οα115ᾳ ΟΠΠ αἀο]θ- 
5ορη{η]ς, εί πια]εῖς ααπιίγα ἰοπὶ δη, απὶ {απηθη 8ο]ο οαΡ]]- 
Πο οαπο οἱ Ῥανμα ἀῑδίοηί α Ραογη](δ, απῖρας ἱρεῖς οσίρτο- 
αἱ [ποἼτης πηρηζασῖο ἀποἰανὶ 5ο ΡαΠΙαΠΙΗΗ. 

24. Τβίίαν Ώϊποπηασ]ης, Ρίο πμ, Ἰπαπῖέ, Ἐπεταίος, οη- 
πος ἀαω απαπῇῖ οαη{ ΕΙερμαπ!ῖς, ἱπαπῖέ Πο, Ππαϊοῖς. αἰ- 
Πρτος, πὶρηϊ οἱ ἱρεῖ, Ἰηηπιηῖ, γΠ]ῖς 5οτα]ᾶϊς ασ δα ά1ς. 
Έρο Πασιο 4111 γἱάσγσῃα, σος {1 » 0Ώγθιςα αἲἲ ΙΠ{θΓΙΟΓΘΠΙ 
Ρατίοπι 4ἰβΗῖ Ρα]α απη]ϊ, 4ασπα Αγαῦς πηῃῖ ἀαάσγαί. Ἠσεαία 
Σ9υο» 41πη Ρετοιςείσ8εί αηρα]πο ρεᾶς 5οΙαπι, Πήαίαπα ο[[ο- 
οἳί πιαχίπιπα, ἑαγίατοα πιαρη (μάπα : {πα ραπ]]ο. ροβί {π 
παπι ἀεκ[ίοης ογαπ]!. Ἐο 5ΗΠΠ{Ο απῖππο,, Ργοίθηςο οαρῖίε 
Ππιγοβροχί, αΡΡτοΏθηδα {απήΘΠ αγΏογο η Ῥγοχίπηο οηαία, πο 
γεγβρίπε οβογία ρυῶ6ορς ΙΠποίάθγοπα. ΤΗΠῃ γἰᾶϊ απ δυηί αριά 
Ἰηίογος οπιηῖα, Ῥγτιρη]οβεί]ιοπίοπα, Ἰασπα, 6 ρεγπι, 
Ἰηοτίπος, αἀθο τί (ποβάαπη ΠΠογαπι ΔΒΠΟΡΟΘΤΕΠΗ : ῬΡαίτοπα 
απ]ά σπα ππΘΙπη αοουγαίο ἨΟΤΑΠΙ, Πδάθια α. πο Ιπά Π{ΗΠΙ ἵπ 
απἴβιας 61 5ορε]ἴγογαπηι]ς. Οπ]ᾷ ναγο ασεραηί, πα]! Το. 
ἀπίηιαο, πηῖ Εποταίος Οι]ά αΠιά, Ἰπαπξ, ᾳπᾶπ1 Ρεν σρη{ος 
αἳ (1 ρι5 6ΙΠ1 απη]οῖς οἱ ο0ρπα(ἲς ἂβιηί, αοουπΙΏθη{ο5 ἴπ 48ΡΠΟ- 
ἀεῖο.  Οοπίταάίσαηι 6’βο α”μια, παπί Τομ, Ἐρϊοιτοί ἀϊγίπο 
ΡΙαἱοπ οἱ Ἰρπο 6 απἰηῖς. Τι γογο ἨΟΠΠΘ 1βδιΙΠΙ θ{ἵαηα 
Ῥοστγαίθπη ϱἱ Ῥ]αίοποιι γἰάΙςΗΙ Πηίου Πιογίμος» Β00γΔ{6ΗΙ εηῖ- 
4εΠα, ἱπαπ]ξ, ποιο Ίηης ἀΠισίᾶο, 56ᾷ εοπ]εσίπγαπι ἴπᾷο [α- 
616Η5, 4ποᾷ ομ]γιις οναί εἰ γοη(ίσοφις : Ῥ]αίοπεπῃ γθΓο ΠΟΠ 
αβηογ!; ορογίαί οηίπι, 41ΡΙΤοΥ, για ἀἴσργρ αριιά απη]σοος. δ]- 
η] οσο ΠΙ οππία ασομγα{ς Ρο γἰάϊ, οἱ ΠΙαίας ἵπ ο θα! τί 
οοἶταί, απἰᾶαΠα 5ΘΓΥΟΡΙΠΙ τοηιἰγοηίες της, αἱ ἵπ Πἰς Π]ο ἴρ5α 
Ῥγιι]ίας, ας[Τίογα, ΠΟΠάΙΠΗ ΡΙαπε οἶαιςο Μαη. ία, Ῥγι- 
τα, πίνΗΠΙ γογα ἀἰσαπῃ, Ῥου ΦΟΥΕΠΗ;, αἲί Ῥγιτῆῖας, ο[ἵαπι 
Ἰα{γαίαπι απἴγί ρου ΠΙαίΗΠι,, οἱ 1πηῖς 5αΏ]αοργθ 4ο [ασς πηηί 
ν]άεραίαν. Ἐί οσο εἰκὶ, οογο]ΙαγΙ η ἀζἀθηίο {οδίο Ια{γαίπηι 
αἴσιο Ισηθηῃ, 

25. Ο]εοᾷσιηας απίθπα, Νοη Ππογα. »ἱπαπ]έ, ΠεΠΙθ ΠΟΠ γίδα 
ἃί5 Ἠοθο 5Ροσίας!] , (μή Ίρςο 4ποσιε ποη ἴία ρεἱάσπι α,στο- 
ἴαης {αἱ απἰᾶ, γ]άσίπα : γϊδεβαί Πιο απίσηι οἱ ουν μαί λῖς 
ΑΠΗΡΟΠΙ5. Πίος ογα! 5ορίῖπηας 5 [ερνῖς ἰα]ΐ5, τἱ ἔρδα αιάθη- 



111. 
, 

Ἅπαντες δέ .. 

5δδ 

πυρετὸς, οἷος ος σφοδρύτερος. 

ἀπολιπόντες ἐπ᾽ ἐρημίας ἐπικλεισάμενοι τὰς θύρας ἔξ εξω 

περιέµενον" οὕτω γὰρ ἐκέλευσας, ὢ Ἄντ τίγονε, εἴ πως 

δυνηθείην εἰς ὕπνον τρέπεσθαι. Τότε οὖν ἐφίσταταί 

μοι γεανίας ἐχρηγορότι πάγκαλος λευκὸν ἵ ἵμάτιον περι- 

θεθληµένος, εἶτα ἀναστήσας ἄγει διά τινος χάσματος ἐς 

ἝἍδην, ὥς αὐτίκα ἐγνώρισα Τάνταλον ἰδὼν καὶ 

των καὶ Σίσυφον. Μαἱ τὰ μὲν ἄλλα τί ἂν ὑμῖν λέ- 

Ύοιμις ἐπεὶ δὲ κχτὰ τὸ δικαστήριον ἐγενόμν --- 'παρῆν 

δὲ καὶ ὃ Αἰαχὸς καὶ ὃ Χάρων χαὶ αἵ Μοῖραι καὶ αἱ Ἔρι- 

γύες ---- ὅ μέν τις ὥσπερ βασιλεὺς ὁ ὁ Πλούτων μοι δοχεῖν 

καθησεο ἐπιλεγό Ὅμ.ενος τῶν τεθνηξοµένων τὰ ὀνόματα, 

οὓς ἤδη ὑπερημέρους τῆς ζωῆς συνέβαινεν εἶναι. ο 

δὲ γεανίσκος ἐμὲ φέρων παρέστησεν αὐτῷ; ὃ δὲ Πλούτων 

ἠγανάκτησε τότε χαὶ πρὸς τὸν ἀγαγόντα με, Οὕπωπε- 

πλήρωται» φησὶ, τὸ υημα αὐτῷ. ὥστε ἀπίτω. Σὺ δὲ 

δῇ τὸν χαλκέα Δημύλον ἄγε" ὑπὲρ Ίὰρ τὸν ἄτραχτον 

ἀπύρετος ην αγὼ ἄσμενος ἀναδραμων αὐτὸς μὲν ἤδη 

μήύλος: ἐν γειτόνων ὅφον ὃ δὲ ἅπασιν ὣς τεθνήξεται Αη- 
Ίμει νοσῶν τι χαὶ αὐτὸς, ὡς ἀπηγγέλλετο. Καὶ μετὰ" υό 

Ἰκούομεν οἴμωγῆς ὀδυρομένων ἐπ᾽ αὐτῷ. 

26. Τί θαυμαστόν; εἶπεν ὁ Ἀντίγονος, ε εγι 
τινα μετὰ εἰκοστὴν ἡμέραν ἢ ἐτάφη αναστάντα, 
θεραπεύσας καὶ πρὸ τοὺ ̓  θανάτου καὶ ἐπεὶ ἀνέστη, τὸν 
ἄνθρωπον. Καὶ πῶς, ἦν δ᾽ ἐγὼ, ἐν εἴκοσιν ἡμέραις 
οὔτε ἐμύδησε τὸ σῶμα οὔτε ἄλλως ὑπὸ λιμοῦ διεφθάρη; 
εἰ µήτινά γε ᾿Επιμενίδην σύ γε ἐθ ἱεράπευσας. 

3τ. Ἅμα ταῦτα λεγόντων ἡμῶν ἐπεισῆλθον οἵ τοῦ 
Εὐκράτους υἴοὶ ἐκ τῆς παλαίστρας, ὁ μὲν Ίδη ἐξ ἐφή- 
θων, ὃ ὃ δὲ ἕτερος ἀμφὶ τὰ πεντεχαίδεχα ἔτι ᾿ χαὶ ἄσπα- 
σάμενοι ἡμᾶς ἐκαθέζοντο ἓ ἐπὶτῆς κλίνης παρὰ τῷ πα τρί: 
ἐμοὶ δὲ εἰσεκομίσθη θρόνος. Ἰκαὶ ὅ Εὐκράτης ὦ ὥσπερ 
ἀναμνησθεὶς πρὸς τὴν ὄψιν τῶν υἱέων, Οὕτως ὁ ὀναίμην, 
ἔφη »τούτων ----ἐπιθαλὼν αὐτοῖν τὴν χεῖρα ---ὡς ἀληθῆ, 
ὠ Τ υχιάδη : πρός σε ἐρῦ. Τὴν μακαρῖτίν μου γυναῖχα 
τὴν τούτων μητέρα πάντες ἴσασιν ὅπως Ἰγάπησα, ἐδή- 
λωσα δὲ οἷς περὶ αὐτὴν ἔπραξα οὐ ζῶσαν μόνον, ἀλλ᾽ 
ἐεπεὶ καὶ ἀπέθανε, τόν τε χόσμον ἅπαντα συ ος 
σας καὶ τὴν ἐσθῆτα ᾗ ζῶὣσα ἔ ἔχαιρεν. Ἑθδόμῃ ὃ δὲ μετὰ 
τὴν τελευτὴν ἡμέρα ἐγὼ μὲν ἐνταῦθα ἐπὶ τῆς αλίνης 
ὥσπερ νυν ἐκείμην παραμυθούμενος τό γε πένθος: ἄνε- 
γίγνωσχον γὰρ τὸ περὶ ψυχᾶ Ὡς τοῦ Πλάτωνος βιθλίον ἐ ἐφ 
Ἠσυχίας" ἐπεισέρχεται δὲ μεταξ ὺ ἡ Λημαμέτη αὐτὴ 
ἐκείνη χαὶ Καθίζεται πλησίον ὥσπερ νὸν Εὐκρατίδης 
οὗτοσὶ, δείξας τὸν νεώτερον τῶν υἱέων: ὁ δὲ αὐτίκα 

ς ριξε] μαάλα παιδικῶς καὶ πάλαι ἤδη ὠχρὸς 7 
ηγη ησιν. Ἐγὼδ δὲ. 

πλαχεὶς αὐτ' τῃ ἐδάκρυον ἀναχωκύσας" { δὲ οὐκ εἴα βοᾶν, 

ην πρὸς τὴν 

ὃς ὁ Εὐκράτης, ὁ ὡς εἶδον, περι- 

αλλ ἠτιᾶτό µε, ὅτι τὰ ἄλλα πάντα Χαρισάμενος αὐτῃ 
θάτε ο. ος τοιν σαγδάλοιν χρυσοῖϊν ὄντοιν οὐ χα ταχαύσαιμι,, 
εἶναι δὲ ὃ ξ: π εν 9 αὐτὸ Έφα σχε παραπεσὸν ὑπὸ τῇ κιθωτῷ, καὶ 
οἵα τουτο με τς οὐχ εὑρόντες θάτερον | μόνον ἐκαύσαμεν. 

ΦΙΛΟ ΕΥΔΗΣ 26: 2 {11.58 οἱ) 

Πκείηια εσδεί ΥεΠΕΙΙΕΠΙΙΟΓ. ΟΠΊΠΕΣ απ{επα, 1ης «ο]ο το]]σίο., 

οἸαιςίς [ορας οχίτα ππαμεραπ{ : Ἱα οί Ἱαδδετας, Λι- 

Πρες κα, 5ἱ αι Ῥο5δεΠΙ ΦΟΠΙΠΙΠΩ 6αροίο. Τηπο ἴσίαν αξία 

Ἱ αηῖ Παγοπῖς Υἰσ]απῖ ππάίσαε ρυ]ομεΙηΙ5, γοδίο οαπζ]άα, 

Ἰπάπίη5 : ἀθϊπάς 5α1Ρετο πο ]αβδυπῃ ἀθάποῖί ρου Ἰήαίαπη 

αποπάαπα αὖ ΙΠΙΟΓΟ5, αἱ Ρηῖπιο εοπδρθοία αρπονί Ταπία]αῃι 

νιάσπάο οἱ ΤΗγαπα οἱ ΡΙδΥΡΙΙΠΙ. Ας τεσπα φπἷά νορις 

ἀισαπΙ” ΟΝΙΠΗ Ὑθγο 6556ΠΙ αριά (ή ρηπα] (αἀθταί απίθῃι 

Έασι5 σπούπε οἱ ΟΠαΤΟΠ, εί Ῥαϊσας, εἰ Επί), αηαϊς γό- 

αΐ τοχ., Ῥ]αίο αἱ πα! γἰάείαν, αςδιάεβαί, ΡΓοΠΙΠΟΙαΗ5 Θ0- 

τΗπὴ θἱ 1α11 πιοπ(αϱ] ο55εηί ποπηίπα, 4105 μία ἀῑθμα 1ρ5ίς 

ἀῑσίαπα ΤΠ γα ππαποτο εοη/ἶσεγαί. Αί Ιαγοπίς η] ΠΠ »ἱςίθ- 

Ῥαΐ : 5οᾷ Ῥ]αίο ἱπάϊρππαριπάας αἆ ἀπείογεπα ΠΠΘΙΠΙ, ΝΟΠ- 

ἆ σπα, Ἱπαπ]ς, Ἱππρ]είαπα Ίλίας Π]απα οί : ῥγοϊπάο αβεαί. 

Τα νογο Ίαμι [αΡΓΙΠΙ αἆάπο Ώοπαγ]απα : Ίαπ οπῖπα α]ίγα 60- 

Ἰάπα υπ, Ε{σεσο απάπα ]αΐ15 γοσΙγΓΙΣΡΟΠΙ, 1ρ56 φμ]άεπι 

απη 5Ίπο [οργί οΓα(η, ἀοπυποΙαῦαπα Ύετο ομΙΠΙΡΗς, ππονῖ- 

ΤΗΠΙ Π]οκ 6556 Ώεδαγ]άπα : Τη ν]οϊπία απἴοπῃ ποδίτα Παλήία- 

/, 
Ν ὼδ/ 

ΜηΩ οιδς 

3 ΔΝ ος δὲ 
ἡμῶν διαλε γοµένων χατάρατόν τι χυνίδιον ὑπὸ 

μαΐ, αστοίαῃς 1ρ5ο αποάπθ, π{ παποϊαραίαγ. Εί ραπ]]ο ροςί 

απὀἴεβαπηας Ῥ]αποίαπη 6ογπα, απ πα ἀορ]οταῦαν{, 

" Οπἷ πηγαβ]]α2 αἲί ΑπίΐποπΙΣ : 6ϱο οΠίηι Που! 416Η- 

ἃλαι Ψ]οβδαι.ν ᾷ]ρ Ρορί, «παπα 5ορι]ίις [πεγαί, γον]ν!δοθη- 
{εμα» απ] οἱ απῖε ϱιογίομι οἱ σπα γοάίςδοί π γἱίαπη, Ποπη]- 
ηΕΠΙ οΗΥανΘΓΙΠΙ. πας (ποπποᾶο., Ἱπαπαπα, γἰσιαῖ ἀἴσύι5. πο- 

απο ρη(γ{ 6οτρις, »Ἀνρῃιο αἰοσαῖπ. [απης Ρονςρ Π]δί Γογίε 
ἴα Ερίπιομίάση (ποπάα πας ομγας!ῖ, 

27. Ἠωο ἆππι Ιοφ Μπα’ καρογνεηῖηπί ΠΗΙ Ἐαοτα[ῖς τθ- 

ἀθιμ[ες 4ο ρα]ωίτα, αιώόδῃ αἰίου ΠάΠ1 οχ ορ]ιοὈίς εχοεδί, 

αῑίον οἶγσα (ΗἴπΙΙπη ἄθοΐπιιπι ὉρΠΠΗΩ οδί.. ΗΙ, απὐπὰ 5α]η- 

ἰ8556ηί πο5, αξδίάσραηί ἵῃ Ἰθείόρ αριιᾶ. ραΐτθια : πημῖ γεγο 

]αία ο5ί σο]]α. ΕΙ Ἐποταίος, σπαρς! αἀπποπῖίας αἆ 60Π5Ρ6- 

οµαπα ΠΤορπῃ, Πα, πα ξ, Ἠῖςος Παν: (π]οοία π{γίσιαο π]απιι), 

αἱ γενα ΠΡΙ, ΤγοἹ]αᾶς,, ΠαγγαΡο. Ἄκογοπι ΠΘΑΠΗ, ΠΙΠΟ {[8- 

Η6βῃΗ, ΠΟΓΙΙΗ μιαθπα, ΠογαΠέ ΟΠΊΠΟς απαπ {σπα απιαγουῖηῃ : 

ΠΟΠ ΥΙΥθΠ/ῖς πο, 

ὃς ΟΠΊΠΟΠΙ Πα 618- 

Βορίίπιο αἱἰ- 

ἀεε]αταγί απίθηα [5 σπα» Ἠ][ας οααςα [οοῇ. 
566 εἰίαπι ἀε[αποίο, σα παπα. ΠΠ 

ΠΠΑΥΕΓΙΠΙ, 6ἱ εἄή (πᾶ γἶνα σαπᾶσυαί νοςή οι. 
{επη ἃ πιογίε Πλας ἀῑο οσο Πίο ἵπ Ἰεσίπ]ο, μοι παπο, Ίαοθβαπα, 
Ἰη6 {15 5ο]α[ία απάθγοης : 9]θπ[ίο οπΊπῃ Ιοσοεῤαη Ρ]α{ομῖς 4ε 
ἀπίπηα, ΠΟ ΓΗΠΗ : Ἰηίθυ σρο αρογγοπῖέ Ώοπιαὰ οπεία Ίρρα ία, 
οἳ Ῥύορο αδίάδί, αἱ παπο Εποπαῖᾶος. Πίο (οψμακίοπᾶθης. Π]ῇο- 

ταΤη ΠΗΠΙΟΓΟΠΗ : απ] βία ῬπθγΏἱ ππογο οολογεῖ, αἲέ, ρα ίάις 

ας Επογαίες, 

ἠαστπιαΡΑΓ, 
Ί]]α Πο. Ῥάδδα πο οἸαυηαγα, 5θοᾶ αοοικαν]! απο. Ἱ ρουε]]ᾳαῖς ἵη 
τοῦ ομηηίριις ςἳ] βναβοαίας,, αἰίθγπι καη Κα ]ίοτι] 15 1η (οταΗ{ 
Δπ{6Π1 4116ά) ΠΟΠ οΓΕΠΠΑΥΘΓΙΠΙ : ἀθοϊᾶϊςςθ γογο Ἱ]]ιᾶ Δὰῑ οοῖν! 
ἠαχία 4ΤΟΑΠΙΣ ἃς Ῥτορί6ς Ίος πο5 «πΠπα ΠΟ ἸηγοπίςςόἩ ὡς 

{ατη απο αἆ Ίππο ΠαΤΓΑΠΙΟΠΕΠΙ). Εαο γοτο . ρ6υ 
σπηπη ν]άθγεία, εοπρ]εχης Π]απι οσα. εἶα]αία 

ΔΠΕΓΙΠΙ Ἰποᾶο 6γΕΠΙΑΥΟΤάΙΗΙς, Δάμιας Ἰοηποπίρς π πμ, 



(111: 55 - 57) 

/ τὴν ὑλακήν" τὸ µέ 
καὶ κατεκαύθη ὕστερον. 

396. Ἔτι ἀπιστεῖν τούτοις, ὢ Τυγιάδη, ἄξιον ἔναρ- 
γέσιν οὓσι καὶ κατὰ τὴν ἡμέραν ἑκάστην φαινοµένοις; 
Μὰ ΔΩ; ἦν δ' ἐγώ: ἐπεὶ σανδάλῳ γε χρυσῷ ἐς τὰς πυγὰς 
ὥσπερ τὰ παιδία παίεσθαι ἄξιοι ἂν εἴεν οἵ ἄπιστοῦντες 
καὶ οὕτως ἀναισχυντοῦντες πρὸς τὴν ἀλήθειαν. 

39. ᾿Επὶ τούτοις ὃ Πυθαγορικὸς Ἂ ρίγνωτος εἴσῆλθεν, 
ὅ κομήτης, ὃ σεμινὸς ἀπὸ τοῦ προσώπου, οἴσθα τὸν ἀοί- 
διµον ἐπὶ τῇ σοφία, τὸν ἱερὸν ἐπονομαζόμενον. Καγὼ 
μὲν ὡς εἶδον αὐτὸν, ἀνέπνευσα, τοῦτ᾽ ἐχεῖνο ἴχειν µοι 
νγοµίσας, πέλεκύν τινα χατὰ τῶν Ψευσμάτων" ἐπιστο- 
μιεῖ γὰρ αὐτοὺς, ἔλεγον, ὅ σοφὸς ἀνὴρ οὕτω τεράστια 
διεξιόντας, καὶ τὸ τοῦ λόγου, θεὸν ἀπὸ μηχανῆς ἐπεισ- 
κυκληθῆναί µοι τοῦτον ὤμην ὑπὸ τῆς Τύχης. Ὅ δὲ 
ἐπεὶ ἐκαθέζετο ὑπεχστάντος αὐτῷ τοῦ Κλεοδήμου, 
πρῶτα μὲν περὶ τῆς νόσου ἤρετο, χαὶ ὡς ῥᾷῖον Ίδη ἔχειν 
ἤχουσε παρὰ τοῦ Εὐκράτους, Τί δὲ, ἔφη, πρὸς αὗτοὺς 
φιλοσοφεῖτε; μεταξὺ γὰρ εἰσιὼν ἐπήκουσα, καί μοι ὃο- 
χεῖτε εἰς χαλὸν διατεθήσεσθαι τὴν διατριθήν. Τί δ' 
ἄλλο, εἶπεν ὅ Εὐκράτης, Ἡ τουτονὶ τὸν ἆδαμάντινον πεί- 
θοµεν ---- δείξας ἐμέ ---- ἡγεῖσθαι δαίµονάς τινας εἶναι 
καὶ φαντάσματα καὶ νεκρῶν ψΨυχὰς περιπολεῖν ὑπὲρ 
γῆς καὶ φαίνεσθαι οἷς ἂν ἐθέλωσιν. γὼ μὲν οὖν 
ἠρυθρίασα καὶ κάτω ἕνευσα αἰδεσθεὶς τὸν Ἀρίγνωτον. 
Ὁ δὲ, Ὅρα, ἔφη, ὦ Εὔκρατες, μὴ τοῦτό φησι Τυγιά- 
δης, τὰς τῶν βιαίως ἀποθανόντων µόγας ψυχὰς περινο- 
στεῖν, οἷον εἴ τις ἀπήγξατο Ἡ ἀπετμήθη τὴν χεφαλὴν ἢ 
ἀνεσχολοπίσθη ἢ ἄλλῳ γέ τῷ τρόπῳ τοιούτῳ ἀπῆλθεν 
ἐκ τοῦ βίου, τὰς δὲ τῶν κατὰ µοιραν ἀποθανόντων 

ντοι σαγδάλιον εὑρέθη ὑπὸ τῇ κιθωτῷ 

οὐχέτι: ἣν γὰρ τοῦτο λέγη., οὐ πάνυ ἀπόθλητα φήσει. 
Μὰ Δύ, ἡ δ᾽ ὃς ὅ Δεινόμαχος, ἀλλ οὐδὲ ὅλως εἶναι τὰ 
τοιαῦτα οὐδὲ συνεστῶτα ὀρᾶσθαι οἴεται. 

80. Πῶς λέγεις, ἡ ὃ᾽ ὃς ὅ Ἀρέγνωτος, θριμὺ ἀπιδὼν 
εἰς ἐμὲ, οὐδέν σοι τούτων γίγνεσθαι δοχεῖ, καὶ ταῦτα 
πάντων, ὥς εἰπεῖν, ὁρώντων; Ἀπολελόγησθε, ἦν δ᾽ 
ἐγὼ, ὑπὲρ ἐμοῦ, εἰ μὴ πιστεύω, διότι μηδὲ ὁρῷ µό- 

"νος τῶν ἄλλων: εἰ δὲ ἑώρων, καὶ ἐπίστευον ἂν δηλαδὴ 
δ) ὃς, ἦν ποτε ἐς Κόρινθον 

χαὶ ἐπει-- 
ἐς ταύτην 

- .) Δ Υ 
ὥσπερ ὑμεῖς. Ἀλλὰ, ἡ 

; Ἓλθης, ἐροῦ ἔνθα ἐστὶν ἡ Εὐθατίδου οἰχία, 
πι Αρ" ο πρανΕ ελθὸ Δαν σοι δειχθῇ παρὰ τὸ Κράνειον, παρελθὼν 

ας , . τα, ἃ λέγε πρὸς τὸν θυρωρὸν ίδιον, ὡς ἐθέλοις ἰδεῖν ὅθεν τὸν 
ων ὁ Δ 3 / 3 4 3 Αλ ας δαίμονα ὁ Ἠυθαγορικὸς Ἀρίγνωτος ἀνορύξας ἀπήλασε 
καὶ πρὸς τὸ λοιπὸν οἰκεῖσθαι τὴν οἰχίαν ἐποίησε. 

ντ. Σ 
3 / 9841. Τΐ δὲ τοῦτο ἦν, ὦ Ἀρίγνωτε: ἤρετο ὁ Εὐχκρά-- 

ῇ Ἀοίκητος ἦν, ἡ δ) ὃς, ἐχ πολλοῦ ὑπὸ δεικάτων της. οἴκητος Ἡν, ἡ δ’ ὃς, ἐκ τ ειμάτων, 
: κκ : εἲ δέ τις οἰκήσειεν, εὐθὺς ἐκπλαγεὶς ἔφευγεν ἐκδιωχθεὶς ας ; ἔ 7 ὑπό τινος φοθεροῦ χαὶ ταραχώδους Φάσματος. Συνέ- ε , , ι 9 πιπτεν οὖν ἤδη καὶ ἡ στέγη χατέρρει, καὶ ὅλως οὖὐδεὶς - 

- 3 η μ ην ην ὃ θαρρήσων παρελθεῖν εἰς αὐτήν. Εγὼ δὲ ἐπεὶ 
-ω 

Ἰ 7 ταῦτα Ἴχουσα, τὰς βίθλους λαβών --- εἰσὶ δέ μοι Αἲ- 
γύπτιαι µάλα πολλαὶ περὶ τῶν τοιούτων --ἦχκον ἐς 

Ν ο : ο ων τὴν οἰχίαν περι πρῶτον ὕπνον ἀποτρέποντος τοῦ ξένου 

1]. ΡΗΙ,ΟΡΣΕ“ΡΕς. 58- 
τῃ κλίνη ὂν Μελιταῖον ὑλάκτησεν, ἡ δὲ ἠφαγίσθη πρὸς . 

ὅδ9 
ΕχΣεσταΡῇ(5 φπαά αμα 5η) Ἱοσίο οππῖσμ]α Μεμοηαῖς Ἰαίναν]! : 84 4πεπι Π]α Ἰα{γαίαπη οναπι]ς, ΡαΠΔ πα {αΠηΘῃ, 6η) αγζα ΤθρεΓίΠΠΗ, Ῥο5ί οΓθΠΣ{ΠΠΙ ος{, 

328. ΑἀΠπσΠε6 βάθῃι πεβαῖο ἰαβρις, Τγομίαᾶε, ΕΠΗ 
6ΕΗ5ΕΣ, πιαη[[ος{ἰς αἆθο οἱ απ» ΝΙηρι]5 ἀἱεβις αρραιθαη{ 5 Ἀοη Ρεν Ζογεπα, Ἱπαπαπα, φπαπᾶοφαἱάδηη ἀἰσηί Γαθυῖπί ππο- 
ΤΗΤΗ 31ΠεΟ. βαΠάα]ϊο παίες, τί Ῥπεγπ]ογπα, οβάαπίης, ςἱ 
απ] ταεισαηί ο’οίεγο οἱ Ἱπιριάεηίοι αἄθο γογίς τεραβηαπί. 

29. ΠΠίεν ως Ργ{Πασοτίσις Απϊρηοίας Πηταγ]ε, οοπιαίας,, 
να[ία γεπεναβῆϊ : ποδῖ Ἱ]απι εαρβίθη[ῖα οαι1δα εεΙεβτεπα, 
ἁἰγ]ηῖ οοσποηῖηε Ἰηείσποιι. Αίηπε 660 1ο σοηβρθοίο γβρ]- 
1αβαΠη, Ἠ[αά ἱρδιπα γοπίγο ΠΠῖ ταΐᾳς, 5αοτῖπι οοΠίγα 
πηθιάασία. Ο5 ομίπη, ροβ[ίαραπια, Ίδῆῖς Πῖο ουαταΡ]{ γἱε ςα- 
ΡΙ6Η5, Ργοβἱρίοςα αἄθο πανταπ[ίρις - εξ, απο οί ἵη Ῥγονοι- 
Ρἱ0 ο μηασ]ίπα ἄθιππι ἀθηηίσσπῃ ΠΩ Γ Ἠππο α Ἐογίηπα ρη(α- 
Ῥαπη. Α{ Π]ε απππι Ἀδεθα]βεεί, αβςγσοη[ς οἱ ΟἸοοάσπιο, ρείπιο 
απἱάεπη ρογουπ{αεῖ ἆς πΠΟΤΡΟ; 6ἱ απ πο]Πας Ί8ηι παρετε 
αῦ Ἐποταία Δπαϊΐςεεί, Οπῖᾶ γετο, Ἱπαπί, Ἱηίοι νγος ΡΙι]οςο- 
ΡμαβαπηΠϊ» 4 πι οηίπῃ Ιπίτο » Δπαϊἰγί; εἰ γτάεπηῖηϊ πη] μή Ώοπο 
ἀἱκριίαίἴοποιη οοΠ]οσα [αγ]. Ομ] γοτο απα, Ἱπηπ]! Έπσχα- 
{ε5, απαπι αζαπιαπίίπο Ἰαῖς (1πθ απίεΠι οδίεπάεβαί) Ρογδιιᾶ- 
ἀενο φΠπθπχης,, τα] Ρη{εί ἀπιοπες ᾳποςᾶαπη 6556, 6ί 5Ρο- 
οίτα, εἰ γ]ία [πποίογαπα απίπ]ας Υαβατὶ Τῃ ἴδια, οἱ ᾳπ]ριις γο- 
Πηί αρρανοτθ. Τσίν ο Ώιῖ εππἰάεπα, εἰ γι]έαπα Απίσποίϊ 
γευεσιαἶα ἀε]οοῖ.  Αίηπο ἴς, γιάε, ἱπαπῖέ, Ἐποταίος, παπι 
Ἀου ἀῑζαί Τγομίαᾶος, «οἶας ΘΟΓΙΠΗ απ! νΙο]θμία Πιογίθ ρογ]ο- 
ταηί απῖπιας ομεττατθ;, αἱ αἱ απῖς 5ε φα5ρεπά σέ, αι οπρίίε 
Ππησαίας, απί ρα]ο βχας, αιί αἶία απα ΙΠΙΠΙ τα[ίοπε ἆ6 γίία 
εβνεσριις 5[ἱ; [0 αΠ{ΕΠΗ 5ἱ10 ΠΙΟΓΙΠΟΓΙΙΠΗ ΠΟΠ Ιίθια : Ίου θηἵπι 
ΣΙ ἀῑοῖΕ, ΠΟΠ ρ]απε τε]ο]επάα ἀῑκογί. Χο ἵία εδί, Ρεγ 1]0- 
Υεπα εςροπάεΡαί Ώϊποπιασμας, 5οᾷ Ρ]απ6 ΠΟΠ 65ςε ἰα[ία, 
πεΠμε οοηβϊςίογο Ἱία, αἱ νἰάουί Ροβδίηί, αγρ]ταίν. 

50. Οπίά αἲςρ Ἰπσαῖί Απϊβηοίας, {ΟΓΥΙΠΙ Πο ΙΠίπρης : 
ΠΠ ΕΙ ογαπα γἱάσίαν Πετῖ, ἴάψ16 αππππι ΟΠΊΠΕΣ, Ῥωπο 
ἀἴκεγο , γἰάεαΠΙ 2 απ οάΙδάΠΙ ΡΤΟ η] ἀῑχ]κ[ίς, ἵπαπαπα, 5ἱ 
ΠΟΠ Ογεᾷο;, Ύπῖα 5ο]ας Ιηίθυ αἰίος Πο γἰᾷθο - 5ἱ τεγο γἱαϊς- 
56Πη ΡΕάΘΓΕΠΗ ΠΙπηΐταπα, αἱῑ νος. Ύδγιπι » ἀῑσεθαί Π]α, 5ἱ 
φπαπᾶο Οομπί]απῃ γοπουῖς, Ἰπίεγγοσα αδί εἰ Εαβαἰίάρ 40- 
ης τ εἰ 4111Π οξίοησα ΠΡΙ [πθγῖί αἆ ΟΥ4ΠΘΙΙΠΙ » Ἱπστεςςιις ἵα 
6411 αῑσ αἆ Ἰαπ]ίογομα Τϊβίαπα, νο]]ο {ο γ]άσγς παπάς ἀΦπιο- 
ΕΠΙ Βγ{αροτίοις Απίσποίις, ε[[οςςο Ίο6ο, εχεροιῖ{, οἱ Ιιᾶ- 
ΡΙαΡΙ]οπι αὐ 6ο ἴπαε {ΕΠΊΡΟΓΕ 4ΔΟΠΗΤΗ Ρις [Π{θγ]!. 

51. Οπἷᾷ γετο Ίος εταξ, ο Αππηοίε» Ιη{εγγοσαβαί Έμογα- 
ἴος.. Βεσοτία [πθγαί, ἱπαπῖε, αἷα Ῥτορίευ ἴδγγογες : 5ἱ απῖς 
γεγο Ππιπη]στατοί, ππον ρογομ]σιας Γηαἱεραί, α {οι οἱ {α- 
ΠΙΠΙΜΠΟ5Ο δρθοίτο ο]εσίας. Έτξο Ίαῦα εο]]αβῖ ἄοπιιας, οἱ 4δ- 
ποτε (εσίαπα; Πθηιθ ΟΙΠΗΠΙΠΟ (πἴδηπαπη οταί απἱ απἀεγοί ἵῃ. 
ἴ]απα Ιησγοαϊ. Δί Ρο 5 απ Πῖ5, 5ΙΠ1ο ΠΙΘΟΙΠΗ Ἰίργος (δυπί 
ΔΠ{6ΠΙ ΠΙΠΗΙ Ἐσγρ[ϊ κα πη]1 ἂσ {αΗΡ15), Ἱησγοάῖοι ἆοπΊΠι 
οσα ηίπιαπη απϊείσμι, ἀθ]ιορίαπίο Πιθο Ἠοδρίίο ας ἴαπ- 
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ἔμαθεν οἳ βαδί- 
δε. νλ 
ο 

3 ΔΝ 

χαὶ μόνον οὐκ ἐπιλ' αμθανομένου» έπει 

ἔρ εἲς περοὺτ πτον καχὸν, ος ὤετο. 
εἰ / 
στο σιΣ καὶ ἐν τῷ μ.εγ ίστῳ οἰκήματι 

τ λαθὼν μόνος ε 

χαταθεὶς τὸ 3 οῶς ανε γέγνωσκον Σσυγη 7αμαὶ καθεζ εἷόμε -- 
ος 

δ δαίµων ἐπί τινα τῶν πολλῶν ἴκειν ' νος" αν -ᾱ 
ὰ ἐλπίζων ὥσπερ τοὺς ἅλ- νοµίζων καὶ δε : 

λους ο κα χαὶ ή οό καὶ µελάντερος τοῦ ζόφου, 

ἐπειρᾶτό µου πανταχόθεν προσθάλ- 
Μ λ 

καὶ ἄρτι μὲν κύων, ἄρτι δὲ 

λέ Ἐγὼ δὲ ποογειρισάµενο' ταῦρος Ὑγνόμενος Ἀ λέων. Ἰὼ δὲ προχεις ἄμενος 
; Β ςς 

(ρρησιν αἰγυπτιάζων τῃ φωνῇ 

Ἡ 
καὶ ὁ ἐν Επιστας 

λων, εἴ ποθεν κρατήσει, 

την φρικωδεστάτην ἐπ 

συνήλασα χατάλων αὐτὸν εἴς τινα Ἰωνίαν. σχοτεινοῦ 

οἰκήματος: ἴδὼν δὲ αὐτὸν οἳ κατέδυ., τὸ λοιπὸν ἄνεπαυ- 

«Ἔωθεν δὲ πάντων ἀπεγνωχότων καὶ νεκρὸν 

εὑρήσειν µε οἴομένων χαθάπερ τοὺς ἄλλους προελθὼν 

ἀπροσδόκητος ἅπασι πρόσειµι τῷ Ενόατίδη, εὐαγήελι- 

ζόμενος αὐτῷ ὅτι καθαρὰν χαὶ ἀδείμαντον ἤδη ἕξει τὴν 

οἰκίαν οἴχεῖν. Ἰναὶ παραλαθὼν αὐτόν τε καὶ τῶν ἄλλων 

ἕνεχα ---- 

, 
ὁμην. 

πολλούς ---εἴποντο γὰρ τοῦ παραδόξου Ξχε- 

λευον ἀγαγὼν ἐπὶ τὸν τόπον, οὗ χαταδεδυχότα τὸν 

δαίμονα ἑοράκειν, σχάπτειν λαθόντας δικέλλας καὶ σχκ- 

φεῖα, χαὶ ἐπε ειδη, ἐποίησαν, εὑρέθη ὣς ἐπ᾽ ὀργυιὰν χα- 

τὰ. ὁστᾶ κατὰ τορωρυγµένος τις νε χβὸς ἔωλος μόνα 

ἐθάψαμεν ἄνο- Ἐκεῖνον μὲν οὖν 
/ 

σγ τμα συγκείµενος. 

ρύξαντες, Ἡ οἰχία δὲ τὸ ἀπ᾿ ἐκείνου ἐπαύσατο ἔνοχλου- 

μένη ὑπὸ τῶν φασμάτων. 
. Σ .) / να Δ΄ 

35. Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν ὃ Ἀρίγνωτος, ἂνὴρ δαι- 

µόνιος τὴν σοφίαν ασιν αἴδέ ἔσιμος, οὖδεὶς ἦν ἔτι 

τῶν παρόντων ὃς όλα κατεγθγνωσκέ | µου πολλὴν τὴν 

ἄνοιαν τοῖς τοιούτοις ἀπιστοῦντος» καὶ ταῦτα Ἄριγνά- 

του λέγοντος. ᾿Εγὼ δὲ ὅμως οὐδὲν τρέσας οὔτε τὴν 

χόμην οὔτε τὴν δόξαν τὴν περὶ αὐτοῦ, Τί τοῦτ, ἔφην, 

ῶ Ἀρίγνωτε, χαὶ σὺ τοιοῦτος Ἴσθα ᾗ µόνη ἐλπὶς τῆς 

ἀληθείας, καπνοῦ μεστὸς χαὶ ἰνδαλμάτων; τὸ Ἠσον τοῦ 

λόγου ἐ ἐκεῖνο, ἄνθραχες ἡμῖν ὃ θησαυρὸ ς πέφηνας. 3 Σὺ δὲ, 

 δ᾽ ὃς ὁ Ἀρέγνωτος, εἰ µήτε ἐμοὶ πιστεύ εις λέ εγοντι 

μήτε Δεινομά) εχω Ἆ Κλεοδήμῳ τουτῳϊ μήτε αὐτῷ Εὐχ
κρᾶ- 

τει, φε τρε εἰπὲ τίνα περιτῶν τοιούτ ων ἀξιοπιστότερον ΣΥῃ 

τάναντία ἡμῖν λέγοντα; Νὴ Δί ἦν ὃ ἐγὼ, µάλα θαν- 

[ἑσστον ἄνδρα τὸν θδηρόθεν ἐ ἐχεῖνον Δημόκριτον, ὃς 

εἶναι συστ τῆναι τε τε οὕτως ἄρα ἐπέπειστο μηδὲν οἷόν 

τοιοῦτον, ὥστε, ἐπειδὴ καθείρξας ἑ ἑαυτὸν ἐς μνῆμα ἔζω 

πυλῶν ἐνταῦθα διετέλει Ὑράφων καὶ συντάττων καὶ 

νύχτωρ καὶ μεθ ἡμέραν, χαί τινες τῶν νεανίσκων εἐρε-- 

σχιλεῶν { βουλόμενοι αὐτὸν καὶ δειματοῦν στειλάμενοι 

γεκρικῶς ἐσθῆτι μελαίνη χαὶ πβοσωπείοις ἐς τὰ κρα- 

νία μεμιμημένοις περιστάντες αὐτὸν περιεχόρευον ὑπ
ὸ 

πυχνη τῇ βάσει ἀναπηδῶντες, ὃ δὲ οὔτε ἔδεισε 

προσποίησιν αὐτῶν οὔτε ὅλως ἀνέθλεψε πρὸς αὐτοὺς, 

ἀλλὰ μεταξὺ Ἰράφων, Παύσασθε, ἔφη . παίζοντες: οὕτω 

εθαίως ἐ ἐπίστευε μ.ηδὲν εἶναι τὰς ψυχὰς ἔτι έξω Ύενο- 

μένας τῶν σωμάτων. Τοῦτο φῆς, Ἡ δ᾽ ὃς ὁ Εὐκράτης» 

Δημόκριτον γενέσθαι, εἴ 

τὴν 

ἀνόητόν τινα ἄνδρα καὶ τὸν 

Ύε οὕτως ἐγί Ὠωσχεν. 

ΦΙΛΟΦΨΕΥΔΗΣ 

| 
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{ατα ΠΟΠ. ππαπΙη Ἰπ]]αεπία, (101 41ο ἵο αμβϊςκεί, ἵπ 

4 λύ ν νου Γ ρυῶφεπίοπα, πέ ἴρ5α ρπίαραί, Ῥεγηϊοῖοιπ. Ἐδο γθγο ςυιηία 

Ἰποδγπα ηανεάϊος 5ο], εἰ ἵπ πιαχῖπιο εοπο]αν! ἀθροξ[ίο Πη- 

πη]Πο, Ίθσο ἰαοῖία, Παπ] 5εάεῃς. Αάεςί 41Ο, αἲ ΠΙΗΙ 

56 46 πηπ]ής γεμίτε ρηίαπς., εἰ ΓΗΓΗΓΙΠΙ ΡΕΓΑΠΙ5 Ἡ{ ππο 4θ- 

απο εἶεαέ τε(πος ρετίενγεαί, 5ᾳπα]ίάας, οοπιαία5., οασῖπε 

π]ανίος : αἴαπε αδίαῃς {επίαραί αῦ οπηηί ρατία της Ἰπναθενο, 

5ἴοεμπάε Ῥοδςεί γίπσεγε; εί πυπο (ἱάεπα οαηῖς, παπο ἵααγις 

Π{, απί]εο. Ἐπο Υετο ἀεργοπιία αἱοσπίῖοπε ππανίπ]ε 1ου- 

ΠΡΙ, Ἐπσυραοτιπα 5ΕΓΠΙΟΠΕ αἴθης, Ιποαπίαπᾶο Ἠλαπῃ αἀθρι 

ἵη αησα]απα απεπάαΠα {επευτίοοςί εοπο]ανῖς. ΑπίπΙαάγειςο 

απίθπα απο 5ηΡίεγαί, Το απα ποοῖῖς ἀογμηϊτί. Μαπα, (παπα 

ἀεερεΓαςςεηί{ ΟΠΊΠΕΣ 6{ ΠΙΟΓΙΠΙΠΙ Πε Ιηγεπίέπη 1 ρπ{ατεπ!, 

π{ί τεαπος, Ῥγοργθδκας ΡΓα{6Γ 5ΡΕΠΙ ΟΠΗΠΙΙΠΙ, αεσεᾷο αἲ 

Ἐπβα[άεῃ, ΏοΠπαΠα ἱρῖ παποΙαΠα αἴεγοῃς, ατα εἰ ππείης 

εχρετίθπα 4οππππα Παρβίίατθ 11 1η Ῥοδίεγηπη Ἰσεγα. Αίάπε 

αδθιπηῖς σααπ] 1ρ5ο0 {σπα αἰῑς Ῥ]αήρας (δεᾳπεραπίατ οηῖπα 

ταῖ πηϊτασμ]ο πιοίῖ), ἀθάποίῖδαιε αἆ 1ρδπῃ Ίοσμπη αΏὶ 5 ]γο 

ἀ4ΦΠιοπεΠα γ]άσταπα, ᾖ15ςῖ ναςίτῖς οἱ Ισοπίρας Ἠπππα [οἱ 

Οπο [αοίο Ππγεπίπηι οδί αἆ Ῥαᾶςςας αἰαάϊπεπα ἀο[ος5ΙΠΙ 

εαάανεν απσ(αυπα, ου]15 5ο]α ο55ᾶ 5πα Πβινα εοπηροδίία 

Ἱασθτοηί. Ἠοο Ισίίαν ε[[οςξαπη 5ερενίππας : ορίεγαπα ἄοππας. 

αῦ 60 Ιπᾷς {ΕΠΙΡΟΓΕ Ιπ[εΣία 5ροο(ϱῖς ε-ξε ἀε5ί. 

3. Ἠσο (απ ἀῑκίςςοί Απσποίας, ἀῑνίπα γἰ 5αρίεπίῖα εί 

γοπογαβΗ5 οπιπίΒ5, ΠΕΠΊΟ {απῃ εγαῖ τὰ 5εηαπη φαῖπ ππασηςς 

1ηθ αζοιδατοί απποπίῖα:, ααϊ Πάσα ἴαριας πον Ἠάβεγείη , ἵᾷ- 

απε ἴρεο ἀῑσεηία Απὶσηοίο. Ἐπο τετο ΠΙΠΙΙ ἱπερίάαης, ηε- 

απο οἨ 6οππαΠα, Πε(αθ ο ορΙΠΙΟΠΕΙΗ ἆθ γῖτο, Οπίά Ἱείας, 

Ἱπαπαπας Ατισποίαῦ {ππθ θἴἹαπη {α]ΐς εγᾶξ, 5ο] 5Ρε5 τεη(ᾶ- 

{δ., ἴάειι {αππεΠ Γαπῖ οἱ 5ρθοίτογΙΠΙ Ῥ]επαςὸ ἴα πος, 

απὶ πεκαπτας οτας, αἱ οί η Ῥτογεβίο, «αΓΏΟΠες αρρατος. 

Τα νοιο, ἴπαπε Απσηοίας, 5ἱ πεαπο πῖ οεᾶῖς ἀἰσεμ, 

πθ(ια ὨΙΠΟΙΠάΕΊΟ απί Ἠπ]ο Ο]εοάεπιο, πθΠιε ἱρ5ί Εαονα 

ἃσο αἷς, αποπι Π46 ἀἰσηίογοπη Ῥηίας Παταπα Γτεγάπα αγ έταπα 

οοπίἰτανία ποβῖς ἀἱοθηίειη 5 Ῥογ 1ογεπα, ἱπππαπα, αἀπηϊγαβ/]επῃ 

νῖταπα, Απάοτίαπαα Πλαπα Ῥεππουπίαπα, επῖ πθπηρο 44ο 

Ροη5ιαςα ογα! ΠΠ] Πογήπα εοηδίςίευθ ρο5ε, έ, 4πΠΠα 

Ἰπο]ηςίςςοί 56 η ΠΙΟΠΙΠΙΘΗΙΙΠΗ εχίγα Ροτίας, Ιπίαπε Ῥεί- 

Ῥείπο φοπϊμετεί οἱ εοπηποπίατείατ ποσία αἰᾳπο Ιπίογα[α, 

αἀε]αςοσπ[η]ίς αἰραςάαπα Ἰαάϊβοανἳ λαπα εί ρεγί6ιεῦΕ Υο- 

ςοηῖς αἲ ογαπῖογα ςἰηηϊἑαάἴποπα ε[ῃοίῖς οἴγοα Π]απα 5αἰία- 

τοπί, οτεβεῖς ραρδίρις οχδ]ίαπίες : ΠΠ] 1ρ5ε Ἰαπο Ἰλοσια 

απεἰηπ]αίοΠοΠι ππδίαθεῖέ, πθ(ιε οπημίπο αἲ Π]ος τεδροχεέ, 

εο Ιπίαι φοηΏομάαπη Π[ιιᾶ ςοἴαπη ἀῑχοηϊ, Ὠορίπ]ίο Πάργα! 

ασο Ετιπίίος ογεάοῖαί πΙμ απηρ]ίας ος5ο αππ]ας, απ ππῃ 5α0{ ε 

αχίτα εοἵρογα. Ἠου {πι αἴς, παπί Ἐποταίες, ΔΠΙΕΠΕΕΠΗ μο- 

ΠΗΙΠΟΙΗ οίἶαπι Ώοποσγίέαπη Γαἱςσα,, 5ἱ απἰάθηι ἵία 5ἰαἰήζ, 

Ἰομίῖδας, απ ππογαογαπα. Ἰηδίαγ πίστα νεσία ουπα(1 οἱ ρε 

Ἀ] 

α ῳ, 



(11. οὐ - ο5) 

τ λ 85. Εγὼ δὲ ὑμῖν καὶ ἄλλο διηγήσοµαι αὐτὸς πα-- 
. Ε Ν ο μετ θὼν, οὗ παρ᾽ ἄλλου ἀκούσας: τάχα γὰρ ἂν καὶ σὺ, ὦ ΄ 

/ Ν .λ { Ἐυγιάδη, ἀκούων προσθιθασθείης πρὸς τὴν ἀλήθειαν ης / ΜΕ ο τσ Αν ω Ν τοῦ διηγήματος. Ὁπότε γὰρ ἐν Αἰγύπτῳ διῆγον ἔτι 
ον Β / 3 γέος ὢν, ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἐπὶ παιδείας προφάσει ἄπο- 

τ Ν 3 / 3 ο λ ο / ...- σταλεὶς, Επεθύμησα: ἐς Κοπτὸν ἀναπλεύσας ἐχεῖθεν : : 5 ον ας ἐπὶ τὸν Μέμνονα ἐλθὼν ἀκοῦσαι τὸ θαυμιαστὸν ἐχκεῖνο 
κ. - 5µ....) Ν τς ἠχοῦντα πρὸς ἀνίσχοντα τὸν ἥλιον. εκείνου μὲν οὖν - 3 ο ολο ῷ χουσα οὗ κατὰ τὸ χοινὸν τοῖς πολλοις ἄσημόν τινα 
ὰ 2313 / 3. ς / ολο ος φωνθν, ἀλλά μοι χαὶ εχρησεν ὃ Μέμνων αὐτὸς ἀνοίξας 

/ ὃν. 5 οί Δ Χν. νν τὸ στόµα ἐν ἔπεσιν ἑπτὰ, καὶ εἴ γε µη περιττὸν ἦν, 
-. ον ν ν αὐτὰ ἂν ὑμῖν εἴπον τὰ ἔπη. 

: τν ; 84. ἹΚατὰ δὲ τὸν ἀνάπλουν ἔτυχεν ἡμῖν συµπλέων 
αν ρ. 7 / Ν Μεμφίτης ἀνὴρ τῶν ἱερογραμματέων, θαυμάσιος τὴν 

ος κανό : σοφίαν καὶ τὴν παιδείαν πᾶσαν εἰδὼς τὴν Αἰγυπτίων 
/ ἐλέγετο δὲ τρία καὶ εἴκοσιν ἔτη ἐν τοῖς ἀδύτοις ὑπόγειος 

ᾠχηκέναι μαγεύειν παιδευόµενος ὑπὺ τῆς Ἴσιδος. 
Παγκράτην, ἔφη, λέγεις, ὅ Ἀρίγνωτος, ἐμὸν διδάσκα-- 
λον, ἱερὸν ἄνδρα, ἐξυρημένον, ἐν ὀθονίοις, νοήµονα, οὐ 
καθαρῶς ἑλληνίζοντα , ἐπιμήκη, σιμὸν, πρόχειλον, ὑπό- 
λεπτον τὰ σχέλη. Αὐτὸν, ἢ δ᾽ ὃς, ἐχεῖνον τὸν Παγ-- 
κράτην: καὶ τὰ μὲν πρῶτα ἠγνόουν ὅστις ἦν, ἐπεὶ δὲ 
ἑώρων αὐτὸν, εἴ ποτε ὁρμίσαιμεν τὸ πλοῖον, ἄλλα τε 
πολλὰ τεράστια ἐργαζόμενον, καὶ δὴ καὶ ἐπὶ ΧρΟΧΟ- 
δείλων ὀχούμενον καὶ συννέοντα τοῖς θηρίοις, τὰ δὲ 
ὑποπτήσσοντα καὶ σαίνοντα ταῖς οὐραῖς, ἔγνων ἱερόν 
τινα ἄγθρωπον ὄντα, καὶ κατὰ μικρὸν φιλοφρονούμενος 
ἔλαθον ἑταῖρος αὐτῷ «καὶ συνήθης γενόμενος, ὥστε 
πάντων ἐκοινώγει µοι τῶν ἀπορρήτων: καὶ τέλος πεί- 
θει µε τοὺς μὲν οἰχέτας ἅπαντας ἐν τῇ Μέμφιδι κατα- 

µόνον ἀκολουθεῖν µετ αὐτοῦ, μὴ γὰρ 
. πα. ον 

λιπεῖν, αὐτὸν δὲ 

Καὶ τὸ μετὰ 
3 σ .ω ο / ἀπορήσειν ἡμᾶς τῶν διακονησοµένων. 
τοῦτο οὕτω διήγοµεν. 

36. Ἐπειδὴ ὃξ ἔλθοιμεν εἴς τι καταγώγιον, λαθὼν : με αν ον κι ἂν ὃ ἀνὴρ τὸν μοχλὸν τῆς θύρας ἢ τὸ χόρηθρον Ἡ καὶ 
[ 

5 2 Ν τὸ ὕπερον περιθαλὼν ἵματίοις ἐπειπών τινα ἐπῳδὴν ο η μας ος σνθ τν π ἐποίει βαδίζειν τοῖς ἄλλοις ἅπιασιν ἄνθρωπον εἶναι δο- 
ο μ 3 Ν ση .) / λ Δ 3 [ [ κοῦντα" τὸ δὲ ἀπελθὸν ὕδωρ τε ἀπήντλει καὶ ὠψώγει 

καὶ ἐσχεύαζε καὶ ἐς πάντα δεξιῶς ὑπηρέτει καὶ διηκο- 
σι ς σδ. 5] Ἆλ ἅλ εὰ .» ὃ / νεῖτο ἡμῖν: εἶτα δὲ ἐπειδὴ ἅλις ἔχοι τῆς διακονίας, 
ο) / 9 Ἱ 5 αὖθις χόρηθρον τὸ χόρηθρον ἢ ὕπερον τὸ ὕπερον ἄλλην τν τω Δ / Β ἐπῳδήν ἐπειπὼν ἐποίει ἄν. Τοῦτο ἐγὼ πάνυ ἐἑσπου- ἳ - τσ 

δακὼς οὐκ εἴγον ὅπως ἐκμάθοιμι παρ᾽ αὐτοῦ: ἐθάσχαινε ο 3 / γὰρ αὐτοῦ. χκαίτοι πρὸς τὰ ἄλλα προχειρότατος ὤν. 
Μιᾷ δέ ποτε ἡμέρα λαθὼν ἐπήχουσα τῆς ἐπῳδῆς., ἣν 4 

δὲ τρισύλλαβος, σγεδὸν ἐν σχοτεινῷ ὑποστάς. Καὶ ὁ 
μὲν ὤχετο ἐς τὴν ἀγορὰν ἐντειλάμεγος τῷ ὑπέρῳ ἃ 
ἔδει ποιεῖν. : : ; ; 96. ᾿Εγὼ δὲ ἐς τὴν ὑστεραίαν ἐχείνου τι κατὰ τὴν 

λ 4 ἀγορὰν πραγµατευομένου λαέὼν τὸ ὕπερον σχηµατίσας, 
Λἱ /' ον .. ὁμοίως ἐπειπὼν τὰς συλλαθὰς, ἐχέλευον ὑδροφορεῖν. 

3 λ Αλ ο / Ν .) η] .] / / Ἐπεὶ δὲ ἐμπλησάμενος τὸν αμφορεα ἐχόμισε, Πέ- ' ρα καὶ µηχέτι ὑδροφόρει, ἀλλ᾽ ἴσθι αὖθις 
ὅπερον: τὸ δὲ οὐχέτι µοι πείθεσθαι ἤθελεν, ἀλλ᾽ ὕδρο- 

ΤΠ. ΡΗΙΤΟΡΡΕὉΡΕΡ. ο4- 36 
01 

58. Ἐβο απίομ γοῖς σἴίαπη α]πᾶ απἱᾷ 6Π41Ι4ΡΟ, φποὰ 
πηηί αδι νοπῖέ, ΠΟΠ απ ἴ{ππι 4Β 1Ο: [ογία556 ΟΠΠ] {11 410- 
απς, Τγομίαᾶς, απἀίοης γὶ (πα 4 απη αἲ πανγαἰἰοηῖς γογ[ία[οηι 
παἱρατῖς, ΟΠΗ ἵῃ “Ἠβγρίο γἴνεγοπι {ηγοηῖς αάμις, 4ο εῖπαν 
6αμιδα 60 Πιῖδεις α ραΐτο, οπρίᾶο Ἱπορβεῖί ΠΙΠΙΗΠΙ, ΟορίΠΠΗ 
Ίπάο 4 γαιςο Πυπηίπε ρείοτα, 4 ΜΟΠΙΠΟΠΕΠΙ απ, ηηγαβί]ος Ί]ος 5οπος οπἱθηία εο]ς εἀθηίθιῃ. Αίηιο. Π]ίας 
απἱάεπα απαϊνί, ΠΟΠ, αἱ γι]δι5, νοσσπι π][ίας 56Η5ΙΙ5: 5οᾷ 
οῦαΘΗ{ΗΠΗ ΠΙΙΗΣ 1ρ8ο αροτίο ους Μειηποπ. τοςαΙα1ς νογςῖρης 
δ6ΡίΕΠΙ, ας Πἶεί 6ΠΡΟΓγάςΚΠΘΙΙΠΙ ο5ςο{ » 1ρ805 γορίς τουίίανθα 
ΥεΓςΗ5. 3 

. 

94. Τη τοὔῖέα απίθηη παν]σαραί [οί ποΡίςοιΠή ἨΟΠΙΟ 
Μεπιρ]έίοις, ἆς ςαογῖς «ογ]ῃίς 0ΠΙΙ5, δαρίοηί]α αα πηγα] 
εί ἀοοίτῖπα» οπηηῖς “Ἐβγρίίογαπη οοπδη]έας : ἀἰσσμαίαι ΔΕἴΘΠΙ 
{πας οἱ γἱαϊπίϊ αΠΠΟς {η 34γ{ἱ5 καβ ἵουτα Παβίίαςςο 
Ἀγῆρις ἆπηα ηκίγα (αγ αὖ Τςῖαο, Ῥαποπαίεπι ἀῑσίς, ἱπηα]έ 
Ατίρηοίας, ΙΠΘΙΠΙ Ῥυοοερίογοπι, γίταπα ἀἰγίπαπη, ΤΑΡΗΠΙ, 
Ίποα Ἱπάπέαπα, οοβαΡιπάππΏ, πο ρΗγα Ἰοᾳαοπίεπῃ σταοσο, 
ΡΙΟΟΘΡΗΠΗ, ΙΠΠΗ, ἸαβίοδαΠὰ , οκίοπιαἲς ὀπΠβα5, Τρδαπι 
μάπα, ἰπφα[έ, Ῥαπογαίοπι. Λο Ῥηίπιο απἶάδιη, απὶ 6856ί, 
ΙβποταΒαΠη : ηδὶ γθγο γίάσβαῃι μπα, 5ἱ απαπάο ἄΡΡΟ6]]6γθ- 
ης μανἰσίαη, σπα. αἰία. πχ]ία ΡιοςΙβίοδε [πσσγα, {ΠΠ 
Ἰποφ[ίατο 61οσρΦΠἱ5, οἱ παίανα Ιπίαγ Ῥο]]ηας, Πας γογο ΠΠ] 
56 δα μηηί[{ογο οἱ αάπ]ανῖ σαιάἰς, άἰνπιηι 4π6ΠάαΠ1 ΠΟΠΥΙΠΘΠΙ 
εδ5ε αρπονί; εί απ ραπ]α πα ἵη [τας Ἰηο απηϊοΙίαπα [ηςί- 
ΠΙΚΙΤΕΠΗ, ορίπίοπο ορ]γῖης 5ος α]ῖς 1ρείης αὖ [αηΠίανίς [αοίης 
δι. Πασπε ουηία πμ Ιπιρογίοραί ΤΟΠ, εί {απάςηι 
Ρεηδιαςδί πιμῖ, αἱ, 5ουγἰς οηπῖρας Μαπιρηῖ το]οῖς, «οἶας 
1ρ86 50 6/1; ηθηι16 θΗ1Π] ἀε[αίατος πορὶς πηϊηίφίτος, Αα 
Ροδίθα ἴία γῖναβαπ]ις. 

» Τη8β]οἶς 

35. Ῥυπῃ αποίῖας ἵῃ φομ] ΠΠ] (πο ἆαπα ΥΘΠΕΤΠΗΗ,, ΦΙΠΙ- 
ἵππι 1ο γΙτ γοσίαηα ἄς Ίαπια »πί 5εορας, απί ρἱς[ Παπ αἆσο, 
ναδίρις Ἱπάπεβαί, οἱ οαγηι]ης αποᾶαπα ργοπυποῖαίο, αἱ ἵη- 
εάονεί εββοῖεῦαί αἱ τα αἰῆῖς οπιηῖριις Ί1οΠ1Ο 5506 γιάσιδί: 
Ίκᾳπο αβίθης οἱ ἄΠΠαΠη παυπίοραξ, οἱ οΏκοπαβαί, ΡαναΡαίαιιο 
6905, οππΡΙ σαι] ἵη τους ἀθτίτο οΡεΓαΠα ποβίς 4αΡαί πηῖ- 
πἰκίγαβαίᾳαο. ΤΠ αβί ςαξἰς πηἱηϊς[ορῖο ἤμης δις οκκοί;, 
ΤΗΙδΗ5 500Ρᾶ5 8οορας, αιπί ρῖςί Πάπα ΡΙδι απ οαγπηῖηο α1ἱο 
Ρτοπιηοἶα[ο γεά Κἶά1Μ. Ηος οσο ππαχ]πιο ΒΙΠ10 ΠΟΠ Ῥοίαἱ {απΊθῃ 
Ἰπαρείγατο αἳ 6ο μέ 4δΟθΓοΠΙ: ἵη. Ίου οΠίΠι Ιηγίάεραί,, Ποσί 
ἃ4 ἁ]ία ο5ςοί Ργοπι[ἱρείηπας, Αέ εσγίο {πάσα ἀἱς οΙαΠοΊ πι 
5αρ]ερί ἱποπηίαίοπαπα (οναξ γογο [ΠΙΠΠΙ δΥΙΙαΡαΡΗΠΙ), Ῥγορο 
δίαης ἵπ απσπ]ο {οποῦγίσοςο. Αίαιε Π]α ἵπ Γογαπι αρίς, 
αὐππ] Ρυῶοδρίδδεί Ρἱς[Π]]ο απ]ἁ {ιοίο ορι5 ε55οί. 

ὦθ. Ἐρο γενο ροδίαϊο Πας ἀἱ6ῖ, 1ρ5ο αἰφαῖᾶ ἵπ (ογο, 
πορο({ Παβεπίς, 5ΙΠΙΟ ρε Παπη, εκοιπα(απααα, ἀῑε[ίς ςἳ- 
ηηΠίει γ]αβίς ἰδῖς, αφ παπι αῇογγο {αῬθο. ΟΗΗΠ1 γογο Ρ]α- 
ΠΑΠΙ ἄΠΙΡΙΟΓΑΠΙ αἰΠη]ίαςεί,, Ὠεβίπε, ἵπαπαπα, πουα απηρ]ίας 
Δ[Γοῦ 4ΠπΔΠ1, 5θά Γή 515 ο5ίο Ρἰςί]]ῃς. ΑΕ ΠΙο Πο ἈπηρΙΙας ρα- 
Τ6ΓΕ ΠΗΗ] γο]α1{, ὙδγίΠα α[ἴογγο ἄππαη Ῥειτοχ{ί, ἄοπος αηπᾶ 



50» ιῃ: 

η ὃ ὃς, ἐ εξ ἡμισείας γε: οὐχέτι 

φόρει ἀεὶ, ἄχρι δὴ ἐνέπλησεν ἡμῖν ὕδατος τὴν οἴχίαν 

ἐπαντλοῦν. ᾿Εγὼ δὲ ἀμηγανῶν τῷ πράγματι --- ἐδε- 

δίειν γὰρ μὸ ὁ ΗΠαγκράτης Επανελδὼν ἀγανακτήσῃ» 

ὅπερ χαὶ ἐγένετ το ---ἀξίνην λαθὼν διακόπτω τὸ ὕπερον 

εἲς δύο µέρη: τὰ δὲ, ἑκάτερον τὸ µέρος, ἀμφορέας λα-- 

βόντα ὑδροφόρει καὶ ἀνθ᾽ ἑνὸς δύο µοι ἐγένοντο ὕδρο- 

φόροι. Ἐν τούτῳ χαὶ ὅ Παγκράτης ἐφίσταται καὶ 

συνεὶς τὸ Ὑενόμενον ἐκεῖνα μὲν αὖθις ἐποίησε ξύλα. 

ὥσπερ, ὖν πρὸ τῆς ἐπωδῆς 3 αὐτὸς δὲ ἀπολιπών µε λα- 

θὼν οὐκ οἳδ) ὅποι ἀφανὴς ῴχετο ἀπιών. ἈΝῦν οὖν, 

ἔφη ὁ Δεινόμαχος, οἶσθα χἂν ἐκεινο, ἄνθρωπον ποιεῖν 

ἐκ του ὑπέρου; Ν) Δύ, 
Ὑὰρ εἲς τὸ ἀρχαῖον ο ον τέ µοι ἄγειν αὐτὸ, ἣν ἅπαξ 
γένηται Ὀδροφόρος, ἀλλὰ ὃ δεήσει ἡμῖν ἐπικλυσθῆναι τὴν 

οἴκίαν ἐπαντλουμένην. 
δή. Οὐ παύεσθε., ἣν δ᾽ ἐγὼ, τὰ τοιαῦτα τερατολο-- 

Ἰοῦντες γε ἔροντες «δρεες εἰ δὲ μὴ, ἀλλὰ κἂν τῶν µει- 

ριον τούτων ἕνεχα εἲς ἄλλον Χαιρὸν ὑπερθάλλεσθε 

τὰς παραδόξους ταύτας χαὶ φοθερὰς ὃ διηγήσεις, μή πως 

λάθωσιν ἡμῖν ἐμπ]λησθέντες δειμάτων χαὶ ἀλλοχότων 

μυθολογημάτων. Φείδεσθαι οὖν χρᾶ. αὐτῶν μη δὲ 

τοιαῦτα ἐθίζειν ἀκούειν, ἃ διὰ παντὸς τοῦ βίου ἐνογλή- 

σει συνόντα καὶ Ψοφοδεεῖς ποιήσει ποικίλης τῆς δεισι- 

δαιµονίας . ἐμπιπλάντα. 

38. Εὖ γε ὑπέμνησας, η ὃ ὃς ὁ Εὐχράτης, εἰπὼν 

τὴν δεισιδαιµονίαν. Τί Ὑάρ σοι, ὦ Ῥυχιάδη, περὶ 

τῶν τοιούτων δοχεῖ, λέγω δὴ γρησμῶν καὶ θεσφάτων 

καὶ ὅσα θεοφορούμενοί τινες ἀναθοῶσιν Ἡ ἐξ ἀδύτων 

ἀχούεται Ἡ παρθένος ἔμμετρα φθεγγοµένη προθεσπίζει 

τὰ μέλλοντα; ἢ δηλαδὴ χαὶ τοῖς τοιούτοις ἀπιστήσεις; 

᾿Ἐγὼ δὲ ὅτι μὲν καὶ δαχτύλιόν τινα Περὸν ἔχω Ἀπόλ- 

λωνος τοῦ Πυθίου εἰκόνα ἐκτυπούσης τῆς σφραγῖδος 

καὶ οὗτος ὁ Ἀπόλλων φθέγγεται πρὸς ἐμὲ. οὗ λέγω, 

μή σοι ἄπιστα δόξω περι ἐμαυτοῦ μεγαλαυχεῖσθαν -ἃ 
δὲ ἐν Ἀμφιλόχου γε ἴἼχουσα ἐν Μαλλῷ, τοῦ ρωος 

ὕπαρ διαλεχθέντος { μοι χαὶ συμθουλεύσαντος ὑπὲρ τῶν 

ᾖ 

ἐμῶν καὶ ἃ εἴδον αὐτὸς, ἐθέλω ὅ .. εἰπεῖν, εἶτα ἕξῆς ἃ ἃ 

ἐν Περγάμῳ εἴδον καὶ δες ἐν Πατάροις: πότε γὰρ 

ἐξ Αἰγόπτου ἔπανήειν οἴχαδε ἀχούων τὸ ἐν Μαλλῷ 

τοῦτο μαντεῖον Επιφανέστατόν τε καὶ ἀληθέστατ ον εἷ- 

ναι καὶ γρᾶν ἐναργῶς πρὸς ἔπος Αποχρινόμενον οἷς ἂν 

ἐγγράψας τις εἲς τὸ γραμματεῖον παραδῷ τῷ προφήτη, 

καλῶς ἂν ἔχειν ἡγησάμην ἐν παράπλῳ πειραθῆναι τοῦ 
Ἰρηστηρίου καί τι περὶ µελλόντων συμθουλεύσασθαι 

τῷ θεῷ. 

99. Γαῦτα ἔτι τοῦ Εθκράτους οσοι ἴδὼν οἵ τὸ 

πρᾶγμα προχωρήσειν ἔμελλε χαὶ ὡς οὐ περὶ μικρᾶς 

ἐνήρχετο τῆς περὶ τὰ Χρηστήρια τραγῳδίας, ο) δοχεῖν 

οἰηθεὶς ὃ δεῖν μόνος ἀντιλέγειν ἅπασιν ἀπολιπὼν αὐτὸν 

ἔτι διαπλέοντα ἐξ Αἰγύπτου εἰς τὴν Μαλλόν ---- καὶ γὰρ 
συνίειν ὅτι µοι ἄγθονται παρόντι καθάπερ ἀντισοφιστῃ 

τῶν Ψευσμάτων ---Ἁλλ ἐ ἐγὼ ἄπειμι, ἔφην, Λεόντιχον 

ἐπιζητήσων' δὲ δέοµαι γὰρ αὐτῷ τι συγγενέσθαι, Ὑμεῖς 

ος επει οὐγ. Ἱκανὰ ἡγεισθε τὰ ἀνθρώπινα εἶναι, χαὶ 

ΦΙΛΟΨΦΕΥΔΗΣ. 37 --- 39. {Π. ος οἱ) 

Ῥαυπίοηᾶα ἄοπηΙΠῃ ορρ]ετ]ςσεῖ. Ἐπο οοηςΙ] Ίπορς (Πηοίωο- 

Ῥαπ1 ΘΠΙΠ1 ης «,5τε Πεγγοί γεβῖθης Ῥαποταίες, αποᾷ εἴῖαπι {ὰ- 

οἵαπι ε5έ). 5εειΓὶ αγτερία ΡΙΓαΙΙ4Β1 Ρὶς(Πυπη ἀῑκεοσο, 5εᾶ 

Ατασιο Ί]α ραῖς, εαΡΙῖ5 απιρηογῖς, ασπαπῃ Γεγεβαί, ας Ρτο 

ππο ἆπο πο] Ίαπα. εγαπί πηηὶςίπ, Τηίεγ Ίχως αἀθδί Ῥαμ- 

οταίες, ΙπίεΙεσίοααε απἷά αείαπι εξδεί, 1]ος Πεταπι σπα. 

Γοοῖε, αἱ απίε ΙποαπίαΠοπεπι Γαργαηί Σ 1ρ56 γετο εἶαπι ππε 

το]σίο, 5αράμχῖϊ 56 ποξοίο άπογξεαπα, εί οοπερῖοῖ ἀθε. 

Νιπο Ἰβίίας, Ἱπαυί Ῥϊποππασλας, αἀμιις Ἰ]αἆ ποξ!ῖ οδτίε, Ίνο- 

πΙΙΠΘΠΙ {α06Γ6 ος Ρἱ5ί]ο2 Ῥετ ᾖοτεπι ΙπααΙέ, ες ἀϊπιδῖα 

απ]άσπη Ρρατίε: Χεαπε επῖπα Ποεί παηῖ ἵπ ρηςίῖπαπα 6ΗΠῃ [ΟΓ- 

ΤΊΑΠ1 τεύμςσετε , αππῃ 5επ]ε] [αοίας εδί ααπαγῖας : 5θᾷ εἶπε- 

ταίατ ποβῖς Π]ο 5ΘΠΗΡΕΓ ἨΠαυπίοπίε ἀοπ]ας. 

37. Νοπ ἀεξιπϊῖς, Ἱπαπαπι, ἰα[ία Ῥοτίεπία Ἰοᾳαῖ 5επες 

πΙῖὃ αἴη πηῖπας, αἱ ερτγίο Ἠογήπῃ αἀο]εξερπίπ]ογαπι οαξα 1π. 

αι ἵεπιρας ἁἰῃετίε Ἱπεγεάϊρί]ες Ιδίας Ἱογγῖρί]εξαιε πατγᾶ- 

Πσπος, πο 5εηςῖπι Ιπιρ]απίαγ ποβῖς {ετγογῖρης οἱ αΏξιταῖς 

[αρη[ῖς. Ῥατοετε Ισῖίατ Π]]ς ορογίεί, πεσπθ αξξπε[ασοτο {απ ρας 

αιάϊοπᾶϊς, απ Ῥεγ ἰοίαπι γίίαπι {ατραβηηί Ἠ]ος τοίεπία, 

ΑΠΙΙΠΟ αἱ αἆ υΠΙΠΙ(Πεπ](Ιθ 5ἰγερίαπα πιεΙει]οξος Εασϊεπί, 

παρίασιθ 5αρεγ5ῖοπο ἱπαρ]εριπί. 

38. Βεείο πε πποπες, Ιπαπῖί Εποταίος, 5ηρεγξ ΠΠ Ποπεπι 

ἀππι ποπηῖπας. Οπῖά οπῖπα, Τγομ]αᾶς, ἄε ἴαλρας Π)1 ν]άε- 

(ας, 4ο οταει]ῖς ἀἴσο, αἱ γοεῖρας, εἰ αι α ἆθο αφῖίαιἹ απῖ- 

ἆαπα Ῥτου]απιαπί, απί απάΠππίΗτ εχ αἀγῆῖς, απί γῖτσο τετςῖ- 

Ῥη5 ἀθνίηεία Ίοᾳπεης Γαίπτα πἰρηϊβσαί 2 πϊπταπι οσα 

α]ρας Πάεπι πεσαβῖς 5 Έσο τετοθς5ο πη]ηῖ 5αεγαπῃ απεπάαια 

απυ]απῃ, ου]ας εἰσί]απα Ῥν{]{ Αροϊηηῖς Ιπιαβίπεπῃ εχρτῖπα!, 

εΙΠΊάΠε ΑΡΟΙΙΠΕΠΙ πα Ἰοᾳα1 πο ἀῑσο, πε ΠΡΙ ΙπογεδΙρ]α 

46 π1θ Ίρ5ε σ]οτῖαγῖ γἰάθατ : σπορ τετο ἵπ ΑπιριιμοσηΙ {επιρ]ο 

απάϊνΙ, Μα:, Ἠετος 1π 5οπιπῖς πιθοαπα Ἰοᾳπεπίο οἱ ἀε τε- 

Ῥας πμ] πεῖς εοησυ]οπία, 4πσαπε 1ρ5ο τῖαϊ, ἀϊσρτε τοβῖς. 

νο]ο; ἴππα ἀείποδρς, απ Ῥεγραπηϊ γΙαΙ, εί αιᾶϊνΙ Ῥαἰατῖς. 

Οµσπῃ θΡΊπΙ οχ Ἐδυγρίο ἀοπιάπῃ τεάΙγεπα, απαΤίο 1]αά ΜαΗϊ 

ογασπ]απα Π]α5[τὶςςΙπιαπη ε5ξε τογἰςςΙππππηαπε, οί ἀπησῖᾶα 

{απάετο ογασυ]α, ἀππι αἆ γετβαπῃ τεςροπᾶεαί Πῖς απ ἵη {ὰ- 

Ῥε]]ῖς 5οπῖρία Ργορ]εία» (ταᾶαί ααπίς, ορἵπαπα [αεία ρηία- 
Ῥατη, αἱ ἵπ {ταπςίία ἴοπίατρπη οτασπ]ππα, εί ἆε Γηπτῖς 

αΠαπ]ά ἀε]ρεταγοτη «ππι ἀθο. 

39. Ἠθς αἆμις ἀῑορπίε Εποταίε, αππα γίάεγοια 4ποΓ5αΠ. 

γο5 οναςυγα 6556ἱ, πίσπε Ἱπαῖρετεί ΠΟΠ ράγναπι Π]απα ογας- 

Ίο (γασοράίαπα ταῖαξ ποπ ἄθοργθ τηε εοἶαπῃ εοπίταὔἸσεΓθ. 

οπιπῖρας,, τ]είο Ἠ]ο παν]σαπίε αἆμαο εκ Ἐσγρίο Μαϊαπι 
τειδυς (εἰοπίπη «οπεῦαπα 1]ο5 ργῶςεπ{]απῖ ππεαίη ρτανατῖ, 

τπ{ αι οοπίτα ΠΙογαπῃ πιοπάαῖα ἀἱεριίαγεπα), Ἐξο γετο, 1ῆ- 

απαπι, ἀῑςεεᾶο τεπαϊξίπγιας Τοπίο μαπη : οἴθηίπι Π]ο πμ! 

οοηγθηίο ορΏς ο5ί. Ύο5 γετο, απαμάο απ]άρπι εαἲῖς τοῖς. 

τοῦ 6556 Ἰππιαπα Ρρι/αίῖς, ρεος Ίαπι γοζαίο 4ρος, Γαυμ]ο- 

-..---Ἀ0ο0σῬρΏἼῬΏἼῳ07ρω-..ρ.;.υὲ.... 



{Π., οὁ - ο7) 

αὐτοὺς ἤδη τοὺς θεοὺς καλεῖτε συνεπιληψοµένους ὑμιν 

τῶν μυθολογουµένων: καὶ ἅμα λέγων Εξῄειν. Οἱ δὲ 
ἄσμενοι ἐλευθερίας λαθόμενοι εἴστίων, ὥς τὸ εἰκὸς, αὖ- 

τοὺς καὶ ἐνεφοροῦντο τῶν ψευσμάτων. 

Τοιαῦτά σοι, ὦ Φιλόχλεις, παρὰ Εὐχκράτει ἀκού- 

σας ἤχω νἡ τὸν Δία ὥσπερ οἳ τοῦ γλεύχους πιόντες 

ἐμπεφυσημένος τὴν γαστέρα ἐμέτου δεόµενος. Ἡδέως 
δ) ἄν ποθεν ἐπὶ πολλῷ ἐπριάμην ληθεδανόν τι φάρμα- 
κον ὧν ἤκουσα, ὡς µή τι κακὸν ἐργάσηταί µε ἡ μνήμη 
αὐτῶν ἐνοιχουροῦσα: τέρατα γοῦν καὶ δαίµονας καὶ 

Ἑκάτας ὁρᾶν µοι δοκῶ. 

40. ΦΙΛ. Καὶ αὐτὸς, ὦ Ῥνχιάδη, τοιοῦτόν 
ἀπέλαυσα τῆς διηγήσεως' φασί γέ τοι μὴ µόνον λυττᾶν 

νο] τὸ ὕδωρ φοθεῖσθαι πόσους ἂν οἱ λύντῶίντες χύνες 

δάχωσιν, ἀλλὰ κἄν τινα ὁ δηχθεὶς ἄνθρωπος δάκη,, ἴσα 
τῷ κυνὶ δύναται τὸ δήγμα, χαὶ τὰ αὐτὰ κἀκεῖνος φο- 

σσ Καὶ σὺ τοίνυν ἔοικας αὐτὸς ἐν Ιεὐκράτους δη-- 

Ὑθεὶς ὑπὸ πολλῶν Ψευσμάτων µεταδεδωκέναι χαμοὶ 

τοῦ δήγµατος' οὕτω δαιμόνων µοι τὴν Ψυχὴν ἐνέπλη- 

τι 

κ 

σας. 
Ῥσχ ζ. Ἀλλὰ θαρρῦμεν, ῶ φιλότης, μέγα τῶν τοιού- 

πων ἆλεξ εξιφάρµακον ἔχοντες τὴν ἀλήθειαν καὶ τὸν ἐπὶ 
πᾶσι λόγον ὀρθὸν, ᾧ χβωμένους ἡμᾶς οὐδὲν μὴ ταράξη, 
τῶν κενῶν καὶ µαταίων τούτων Ψευσμάτων. 

ΤΠ. 

ΙΠΠΙΑΣ Ἡ ΒΑΛΑΝΕΙΟΝ. 

. Τῶν σοφῶν ἐκείνους μάλιστα ἔγωγέ φημι δεῖν 

οι ὁπόσοι μὴ λόγους µόνον δεξ ξιοὺς παρέσχοντο 

ὑπὲρ τῶν πραγμάτων ἑκάστων, ἀλλὰ καὶ ἔργοις ὅμοίοις 

τῶν λόγων ὑποσχέσεις ἐπιστώσαντο. Καὶ γὰρ 

ἰατρῶν ὅ γε νοῦν ἔχων οὗ τοὺς ἄριστα ὑπὲρ τῆς 
τς ὰ ς 

χνης εἰπεῖν δυναµένους µεταστελεῖται νοσῶν, ἀλλὰ 

ο 

ἀ 

τὰς 

τῶν 

3 /. 

τοὺς πρᾶξαί τι χατ᾽ αὐτὴν µεμελετηχότας. Ἀμείνων 

δὲ χαὶ ο οἶμαι, τοι αν ῥυθμοὺς καὶ 
ς 

ον ας 
ο τωος Τί γὰρ ἄν σοι τῶν 'στρατηγῶν λέγοιμι 

/ 3 

τοὺς εἰχότως ἀρίστους χριθέντας, ὅτι οὐ τάττειν µόνον 

χαὶ παραινεῖν σαν ἀγαθοὶ, ἀλλὰ καὶ προμάχεσθαι 

τῶν ἄλλων καὶ χειρὸς ἔργα ἐπιδείκνυσθαι; οἷον τῶν 

πάλαι μὲν Ἀγαμέμνονα καὶ Ἁχιλλέα, τῶν κάτω δὲ 
ἀ 3 “” ΔΝ Δ / Μ / 

τὸν Ἀλέξανδρον χαὶ Πύρρον ἴσμεν γεγονότας. 
Ν ο / ω- } .. Ν Ὑ [4 / 

2 ρὸς δὴ τί ταῦτ' ἔφην; οὐ γὰρ ἄλλως ἱστορίαν 
3 ὧν κ / 3 / θη ” οὉω ἀλλ) .)., 

ἐπιδείκνυσθαι βουλόμενος ἐπεμνήσθην αὐτῶν, ἀλλ᾽ ὅτι 
-. -. / 

καὶ τῶν μηχανικῶν ἐκείνους ἄξιον θαυμάζειν, ὁπόσοι 
Ε] ϱω / Ν / Δ / σ/ 

ἐν τῇ θεωρίᾳ λαμπροὶ Ὑενόμενοι καὶ μνημόσυνα ὅμως 

τῆς τέχνης καὶ πράγματα τοῖς µετ αὐτοὺς κατέλιπον 
- νι - / 

ἐπεὶ οἵ γε τοῖς λόγοις µόνοις ἐγγεγυμνασμένοι σοφι- 

σταὶ ἂν εἰκότως μᾶλλον Ἡ σοφοὶ καλοῖϊντο Τοιοῦτον 
3 ’ μ ον {8 / ΔΝ ἀ /{ 

ἀχούομεν τὸν Ἀρχιμήδην γενέσθαι καὶ τὸν Ἰνίδιον 
ν) η 

Φωστρατον, τὸν μὲν Πτολεμαίῳ γειρωσάμενον τὴν 
ΕΟΘΙΑΝΟΕ. --- {. 

ΤΠ." ΗΙΡΡΙΑΣ. 1Η, 

| 
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5αΓΗΠ1 ἀἹςρηία[οπΙ Πα νοξίταγιπι αἀ]αίογος; θἱ υπ ἀἱσίο 
αχἰνῖ. ΗΙί νοτο Πρεγίαίοπι οαπι ΠαῬοηίος ατπρἰεηίος, {αη- 
απαπα ορη]ἱς, αἱ ογοᾶρί]ο ο5Ε, 5ο (γασίαγΠί ΙΠγίσοπῃ οἱ 1Π- 
δαηρίαταΠ{ ππεπζαθῇ]ς. 

Ταβδις ΠΡΙ, ΡΙ]οσ]ε5, αριά Ἐπογαίσοη αια[[ίς γοπίο, 
αἱ αἱ ππαίυπα ῬἱρογυΠί, νοηίτο Ἱπῃαίο » ΥοπηϊογΙ! ΙπάΊσρης. 
Ίμβεῃς απίθπα αἰοιηᾶε οἱ ΠΙᾶΡΠΟ 6ΠΊ6ΓΊΠΙ ΠΠΘΟΙΟΔΠΠΘΗ{ΗΠΙ 
ορ]{γίοποπι ἴπάπσεης ΘοΥ1Π1 φπῶ» απάϊνῖ, πο απ]ά. πια]! ΠΗΠΗΙ 
Γαρἶαί Τη πηο τοφίάθης ΠΠογιπὴ. πποπιογῖα : Ρονεηία οΠἵα, οἱ 
4ΦρΠΊΟΠΕς, δἳ Ἠσραίας γάσγε πη]Πῖ γἰσος. 

40. ΡΗΠ.. Ίρδε είῖαπη επο, Τγομίαᾶο,, ία]α απῖά ἆς παι- 
ταβοηε (πα αὐκίπῖ. Ὠίομηί ορία, ΠΟΠ 5ο] Ηή ἱηςαπίτο οί 
πΠᾶΠ1 ΠΠε[Πεγε ἆπος εαπες γαβίο»ί πιοπιογάσεῖηί; 5ος ο[ῖαπι ῥ 
5Ι 416Π1 ΠΟΙΗΟ ΠΙΟΓΝΗΙς. ππογᾶθαί, Θ4ΠᾷΘΠΙ απαπα εαΠ]ς ΥίΠι 
Ἰαβθτο ΠΠαπη ΠΠΟΙΦΗΠΗ,, εαεππ(πα Π]απῃ 4ποηις. ΠΙΘίΠΓ6, 
ΕΙ ἵα Ιπίας ππουςης ἵηπ Ἐπογαιί ἆοπιο α- πι] (ῖς πἹεμάασ][ς, 
πηΗῖ γ]άευῖς αἰἰ(αῖά Ἠας. πιοῖςιις Ἱπιροι [δε Πα 48”Π10- 
πἱριις πηΏή Ππεπίσπη ορρ]ονίς!], 

ΤΥΟΗ. 5εᾷ Ῥοπο ςἴπιας αΠΙΠΠΟ., αιηῖσα, ΠΙΑΣΠΗΠΗ {αἴρις 
ποχίς ἀερο]]ομαϊς ΓΕΠΙΟΚΊΗΤΗ Ἰαβεπίος, γογαίεπι οἱ τε- 
οἵαηα Τη οπηηίις τα(ἴομοπης απα ἀππα ΙΠΙΗΣ, πος ἆς ταῖς 
Ἠΐςοο αἴηο Ιπαπίρας πιοπζασἳ]ς πα] ]απα (ατα Ρί{. 

1ΠΠΠ. 

Σ ΗΙΡΡΙΑΣ «ευ ΒΑΙΓΝΕΙΜ. 

-ἘταδΙίογΗπα οχ ΠΠΠΙΟΓΟ 1ο πιαχίπιο Ἰαιάσπᾶο αἴο 
επ]άσπα, αποίᾳποί ποῃ ἀἱδριίαίῖομος πιοο ασπίας ἆ6 ηΠο- 
Ροίῖο πποβποσπο αἰπ]ογηηί, 5οᾷ ορετίρας ἱπιήρις βγηια- 
ταηί Ργοπηῖσδίοηες γειρονη.  Ε[οηίπι 46 πηοάϊοῖς, 5ἳ ηπῖς 
φαρίαί αστοία5., ΠΟΠ 605 αγοθεςοί απἱ ορίἴπιο ἀἴσσια 46 αγίθ 
Ροδδυη!, 5εᾷ αἱ αἲ ρυα5ίαπά πα αλα πῖά, Π]α αγία 5οςο φ{ιι- 
ἀῑοςε ρανανονίη{., Μα[ίου εἴίαπι πηαδίοις,, αΓΡΙΙΓΟΥ, 0 αυ! πι]- 
πΠΟΤΟΣ ε{ αγπιοπίας πονῖέ ἀἰδοριποτα, Π]α βΠιοτῖί απὶ εαπίατα 
εἴίατη οἱ οἴ]αταπη ρΗ]δατα ἴρ5ο Ροδδῖ. Οιῖά οπίπι ἀπόος 
ΗΡΙ πατΓ6ια απ] ππθΙίο 510 ορΜ1πιῖ ]ηάἶσα[ἰ δαΠί, ΠΟΠ ΤΠ οΓ- 
ἁἱπαπάα Ἱποᾷο αοῖθ δἱ αἁ]ιοτίαπαϊς πα δις Ῥγῶρίαπίος., 
564 6ο α[ίαπη αποά ἵπ ῥη]η]α αοἷα ΡΙσΠᾶτοΠί οἱ ΠΠ ΤΘΠΙ 50Γ6- 

τεπ{2 41416Π1 οκ απίϊᾳμ{5 ΑΦΑΠΙΘΠΙΠΟΠΟΠΙ αἴᾳπα Αολήμεπη, 

5οαπἱοτίς απίεπι Φία[ῖ Αἰοχαμάταπι αἱ Ῥγταη ΓΠ]ςςα 

οοσπονίπιης. 

». ΟΠΟΓΣΗΠΙ γθτο ἰδία ἀῑκΙ2 ποῃ οπίπι ἴθπιθγς ΙΠΟΓΙΠΙ 

πΙΕΠΙΙΟΠΕΠΗ [οοἳ, α{ Πκίου]α Ῥογίίαπη πιο οδίοπάδγεπα, 5θά 

αἱ 4οσθτεπι Ιπίευ ππθομαπίσο5 4ποφπα αἀπϊτα[ίοηε ἀῑσηος 

556 αποίαιοί 5εϊεπί]α εί Τα(ἱοπθ οἶαιί, ἴαππε εἰϊαπι ΠΊοπ- 

πιεηία αγῖς εί ορεΓα ΡοίεΓί5 τοί(ποτθ: φπαπάοφαάεπι 5οἷα 

ἵη ἀἱδριίαίίοπο εχεγοῖ(αι, δορΗίδία Ροίΐα5 (παπι δαρίθηίος 

οί ππεγαθγῖη{. Ταἶθπῃ απαἴπας5 Αγοημισάσιι Γμἱςδα, οἱ 

ΟπΙάίαπα βοδίταίαπα, άπογΙΠ] μῖο Ρ{οἱθπιῶο 5αΏθσανῖί ΛΙΟΙΙ- 
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ΤΠ]. 

Μέμοιυν ἄνευ πολιορχίας ἀποστροφῃ ον ο τοὶ 

ποταμοῦ» επὸν δὲ τὰς τῶν πολεµίων τ 

ξαντα τῖ τέχνη» 

τῶν ὑποσχόμενος Κροίσῳ ἄθροχον. 
αἲ ας : 

τοῦ στρατοπέδου μιδ νυκτὶ 
Ὃ ισα. τὸν 92 

στρατὸν ἐπινοίᾳ κατόπιν ἃ 

τὸν Ἅλυν περιήγαγεν, οὐ μη
γανικὸς οὗτος Ἰθνόµενος, 

σοφὸς δὲ καὶ ἐπινοῆσαι καὶ συγεῖναι πιθανώτατος. 
Ἅὸ 

μὲν γὰρ τοῦ πειοῦ καὶ πάνυ ἀρχαῖον, ὃς οὐ µόνον 

τεχνήσασθαι τοῖς Ἀχαιοῖς τὸν
 ἵππον, ἀλλὰ καὶ συγκα- 

ας αὐτοῖς ἐς αὐτὸν “ο 

. ἓν 8) τούτοις καὶ Ἱππίου τουτουὶ τοῦ καθ’ ἡμᾶς 

ωηαθαν ἄξιον, ἂν δρὸς λόγοις | μὲν παρ᾽ ὄντινα βούλει 

ὢν πρὸ αὐτοῦ Ἰεγυμνασμένου κ χαὶ συνεῖναί τε ὀξέος 

καὶ ἑρμηνεῦσαι σαφεστάτου» τὰ δὲ έργα πολὺ τῶν 

η 

λόγων ἀμείνω παρε; ομένου χαὶ τὴν τῆς τέχν ης ὑπόσχε- 

σιν ἀπ τοπ ηροῦντος» οὐκ ἐν τοιαύταις 
μὲν ὑποσχέσεσυν 

ἐν αἷς οἵ πρὸ αὐτοῦ Ὕκσεαν πηὐτύχησαν, 
χατὰ δὲ τὸν 

Υεωμετρικὸν λόγον ἐπὶ τῆς δοθείσης, φασὺν, εὐθείας 

τὸ τρίγωνον Ακριθῶς συνισταμένου. Καίΐτοι τῶν 

γε ἄλλων ἕκαστος ἕν τι τῆς ἐπιστήμης ἔργον ἄπο- 

τεμόμενος ἐν ἐκείνω εὐδοκιμήσας εἶναί τις ὅμως ἔδο-- 

ἔενν ὅ δὲ μηχανικὸν τε ὢν τὰ πρῦτα χαὶ Υεωμετρικῶν 

ἁρμονικῶν χαὶ μουσικῶν φαίνεται, καὶ ὅμως 

ἃ, 

ἔτι δὲ 

Έκαστον τούτων οὕτως εντ ελῶς δείχνυσιν ὣς ἓν αὐτὸ 

μόνον ἐπιστάμενος" τὴν μὲν Υὰρ περὶ Αχτίνων καὶ 

ἀναχκλάσεων καὶ κατόπτρων θεωρίαν, ἔτι δὲ 

μίαν, ἐν Π παῖδας τοὺς πρὸ αὑτοῦ ἀπέφηνεν, οὐκ ολί- 

τα Ἰβρόνου ἂν εἴη ἐπαινεῖν. 

ολ δε ἔναγχος ἰδὼν αὐτόὸ τῶν ἔργων κατεπλά-- 

γην, οὐκ ὀχνήσω εἰπεῖν" χοινὴ μὲν γὰρ, ἡ ὀπόθεσις καὶ 

τῷ χαθ᾽ ἡμᾶς βίῳ πάνυ πολλὴ» 
βολον. ίου χατασχευή 

περίνοια δὲ καὶ ἐν τῷ χοινῷ πούτῳ σύνεσις θαυμαστή. 

Τόπος μὲν ἦν οὐχ ἐπίπεδος) ἀλλὰ 
πάνυ προσάντης χαὶ 

ὅρθιος, ὃν παραλαθὼν χατὰ θάτερα εἰς ὑπερόολὴν τα- 

πεινὸν, ἰσόπεδον θατερῷ ἀπέφηνε» Χρηπιδα μὲν βε- 

ῥαιοτάτην ἅπαντι τῷ ἔργῳ βαλόμενος χαὶ θε μελίων 

θέσει τὴν τῶν ἐπιτιθεμένων 
ἀσφάλειαν ἐμπεδωσάμενος, 

ἄνυ ἀποτόμοις χαὶ πρὺς ἀσφάλειαν συνεχο- 

ἐποικοδομηθέντα 
ο ο πα 
υ 

[ ὃ ὅλον κρατυνάµενος τὰ δὲ 

τῷ τε ος τόπου μεγέθει σύμμετρα καὶ τῷ εὐλόγῳ 

ς κατασχευῆς ἁρμοδιώτ -ατα καὶ τὸν τῶν φώτων λόγον 

Φυλάττοντα. 

5. Πυλὼν μὲν ὑψηλὸς ἀναθάσεις πλατείας ἔχων, 

ὕπτιος μᾶλλον η ὅρθιος πρὸς τὴν τῶ
ν ἀνιόντων εὐμά- 

ρειαν" εἰσιόντα δὲ τοῦτον ἐκδέχεται χοινὸς οἶκος εὖμε- 

γέθης, ἔκαν ὃν ἔχων ὑπηρέταις
 χαὶ ἀκολούθοις διατριθ) Ἵν, 

ἓν Ἄρσες δὲ τῶν εἰς τρυφὴν παρεσκενασµένων
 οἰκη- 

Βαλανείω δ οὖν καὶ ταῦτα πρεπωδέστατα; 

πολλῷ καταλαμπόμεναι ὑπ
ο) χωρή- 

περιττὸς μὲν ὡς 

μάτων" 

χαρίεσσαι χαὶ φωτὶ 

σεις. Εῖτ' ἐχόμενος αὐτῶν οἶκος, 

πρὸς τὸ  λουτρὸν, « ἀναγκαῖος 
δὲ ὥς πρὸς τὴν τῶν εὖδαι- 

μονεστέρων. ὑποδοχήν. Μετὰ δὲ τοῦτον ἑκατέρωθεν 

δρραε τοῖς ἀποδυομένοις ἀποθέσεις, καὶ μέσος οἶχος 

ὄψει τε ὑψηλότατος καὶ φωτὶ φαιδρότατος» Ψυγροῦ 

ΣΙΠΠΤΑΣ. ὃ ---ᾱ- απ 08-20] 

ΡΙΗΠ, 5ἶπο οὐδίάΙοπε, αγ’ ου5ίοΏο 5οἶα αὖ ἀῑν]δίοπο Βαν]: 1]ε 

τογο ΠΙΓΘΙΠΟΣ Μοδ ηλ αγία 5ηα οοπαραςδοἳ.  Αίαπο απία 

ος Μοξίας Τ]αίος, αανη Ῥεουηϊκὶσσεί Ογ50 58 5ἱ6ζμΠὰ 

{τα]οσίαταπα οχθτΟΙὰ, 6ΟΠΙΠΙΘΠ{Ο αποάαπα ἃ {οσο ϱΛ5ίτο- 

ΤΗΤΗ πίτα Παπ ΠΟΕΙΕΠΙ ανουπιάαχτι ἨΗαϊγησ πο 4ος Ίρςο 

πια Πήπαμά1 αγεί[ος ο55οί,, 56ᾷ Ίποιπο Ῥηπάεης αἲ εχοοβί(αη» 

401, θἱ ἵῃ ΞΟΓΠΙΟΠΘ Υεμεπιεηί6υ νοβαρηϊ5. Ναπι πάς 

Έρευ απίϊ(πηα πἰπαῖς, απὶ πο. ἰαπἱα) ππαζλΙπαίας. εξξο 

Αολήνϊ5 επΠ}, 5εᾷ εἰΙ8ΠΙ 61Π1 το]φαῖς ἀεορπάϊςδε ἵπ Πληα. 

ἀἰαίαν. 

3. πι ῖς ἰσίίατ ΠΙρρία 4ποαπε πη]α5, απὶ ποδίτα ίαίθ 

ῥἱ, πιοπίοπεπη, Ἰπ]ίοενε (ΠΠ εδ, ν]ῖ ΠΠδταΓΙΠΙ ΕΧΕΙ: 

αλαίίοπο ομἡ νῖς απἰϊ(πογαπα σοπηραγαπά1» αἲ Ἰπίο]σεπά σπα 

αοαί!, ἀῑςοιἰςνἰποί ἵπ οχρ]ἰεαπάο, ορετᾶ αὐίεπη Υ6υ Ῥῖς πλ]ίο. 

πηθ]ίοτα ρτρίαηίῖς, εἰ ας 5υ0 Ργο[οςδίοπείη. ΠΠΡΙΕΠΗ5, 

πο Ίπ {α]ρας πιοᾶο ατσαπιεηίῖ5 ἵπ. 41 Ρις Ῥοπα [ου ίαπα 51- 

Ρεείογες απ γεισα({ 5αΠί; «ο, ος σεοπιεἰπῖσο Ῥιογειβίο, 

ἵη ἀαία πασουπη(πε τεοία (παπρα]πα ασοπταίθ εοηςἰγαθη((ς. 

Ἀίααί τοαποσα ππησαπἴδαπε αἱ ἵπ απο αποάαπῃ ατῖς ορείε 

ςἰρὶ ἀεδιππίο Ώεπ6 Γοπῃ σε55ῖ{, ἴαππ6Π ε5δε αἰῑσιδά γίδας εςί : 

μπα γετο, οἱ ππδομαπίζογαπα Ρηηοίρεια οἱ σροπιαίτατπη, 

Ριῶ{οιθᾶ. 11άΥΠΙΟΠΙΟΟΓΙΠΗ πημςίοογΙπη(ιιΕ ε5δο αρρατεί; εἴ 

πιο. απαπι(ποᾶσπο ογαπα 44εΟ Ρει[οείο ρηδίαί, απαδί 

Ἠ]ὰ {ρθαπὰ ππαπῃ πιοᾶο οἳνεί : ΠΔΠΙ οἶας 5αϊοπ[ίαπη 46 τας1ῑ5 

οἱ τοβασΜοπίρα5 οἱ 5ρεου5, Ιη54ΡΕΙ εἰῖαπα ἀ5ΙΤΟΠΟΠΙΙΑΠΗ, 

Ἱπ απα ο[[οοῖί αἱ ραοπί νἱάδαπίας βαροτίοιες, Ἰ8άαίς ΠΟΠ 

ανν! (επιροῖ5 Μπο. 

4, Ωπῶ νοιο Ἠμας ορετα ΠΗΡΕ ΟΠ 5ίπροτο υιάεινῖπι, 

οπαιγανθ. ποι. Ρίαταθος. Αριπιοπίυπι απἰάεπι ΟΟΠΙΠΙΗΠΕ 

ο5ί οἱ ἵπ γἴία ποδίτα δαΐΐ5 ΓΓΕ(ΙΕΠΣ, Ῥα]ποῖ οράϊποσίῖο,, αἲ 1Π- 

ποπ] εἰ Ἱπίρ]ήσοηίῖα 1π το ἴία νυ]σανῖ αἀπηϊταρη(5. Ἠουις 

οταί ποπ «ραπαβίς Ῥ]απΙΗεΙ, κά αοο]ϊνῖς αἀπιοάππι εἶ εὐθ- 

οἵαδς ααθπα απ 0πη αοοθρῖςδοί αὖ ππα Ρανίε γαΠοαπιθηίεΓ - 

1ΠΊΊ6Η1, 5010 αἰίεγία5 σαπαγέ, δαρῄεοία {οἱἳ ορειῖ Ενπιϊςεῖη]α 

οορίαΐπε, εοΓαπη(μ6 απο” ΙπΙΡΟΠΟΠά4 εταηί κοουπ(αίθ Ῥο5]- 

ες τ]ίο (απάαπποη!ς δἰαβ]μία: αἰααἰπίρι
ας απἴνα Ρις γαρ ίῖ5 

τα]άο εἰ αά 5εοπνΙ(αἴεηι οοπ(ϊπαῖς {οίαπα ορυ5 τοβονανγζ. 

Οπς ΡΟΙΤΟ Ἱπααϊβοανίε, οα αππη αᾱ 1ο0ἳ πιαρηΠπάἴπεπα 

οοπσιπηί, {πα Ρτορίου οὐκοιναίαα ἵπ {οία ἰγασηγᾶ ΡΓ0: 

Ρογίοπεπα πιάχίηλα ευπί εοποϊηπᾶ , 6ἱ γεδροπάεπίεΠα 
βΙΡ] {ε- 

ποςίΓαταπα ταἴοπεπη 5εηγαηί. 

Ῥοτία αἶία, σιᾶᾶι5 Ἀφοοπάεπάιπι Ἰαίο5 Ἠάβέῃ5. 

πα πηασίς οδί 4παΠΙ αγᾶπα. αᾱ αδοοπεμσα 6001: 

ποβίαίθπα.. Ῥου Ἰαπο 4Ἡῖ Ίηστοδδας Γαθ{, 60Η οχοΙρίέ 

ὤομς οοπιηαηῖς, ῬεΠε ΠΙΑΡΗΙΙΣ» πο ππογατί σΟΠΗΠΙΟΔΕ Ρε- 

ἀἰκκοφαί εἰ πηϊςίη Ροβῖηί, 511815 αᾱ. φἰηίςίταπα ΡαΓΑΙΟΓΗΠΑ 

απ ἀθ]ιοῖα οπρΙοπ]ογα : Π8ΠΙ Ῥαΐποο εαπα Ίθο Ρα]οτε 

οοηγεπίυη{, 5ε0855.15 Ἰπουμαϊ εἰ ππ]ίο Ἰαπηίπο οοαςίτα(]. 

Τππα οοπ{ἴπθης ἴ]ς ὤοιδ, 5αβθγΥαςΔΠΕΙ5 Ί]
ε απἶάεπα 4παη- 

(απι αἲ Ῥαϊποσα, αἱ πουοσρατία5, απαἴεΏΙΣ Ῥοαίἶ5 ἹπονηηΙρις. 

γοαϊρίομαἰ5. ἀοξμαίας οί. Ῥοδί πο αρ υίγασαε ραία, 

σπα κα Ποῖαηί εχιθό 50 τοϊοπίίνας, φροϊίανία: εἰ παεβῖη5 

Ίπίον ο αἲοας ἀΙς5ΙΠΙ5 αἱ πισ]ία 11ος Ια5δίαΣ, απ. 

| 



(11,7 - τι) 

ὕδατος ἔχων τρεῖς πολυμβήθρας, Λακαίνη λίθῳ χκεχο-- 
σµημµένος, καὶ εἰκόνες ἐν αὐτῷ λίθου λευκοῦ τῆς ἄρ- 
χαΐας ἐργασίας, ἡ μὲν Ὑγιείας, ἡ δὲ Ἀσχληπιοῦ. 

6. Γϊσελθόντας δὲ ὑποδέχεται ρέμα χλιαινόμεγος 
οἶχος οὐκ ἀπηνεῖ τῇ θέρμη προαπαντῶν, ἐπιμήχης, 
ἀμφιστρόγγυλος, μεθ) ὃν ἐν δεξιᾶ οἶχος εὖ μάλα φαι- 
δρὸς, ἀλείψασθαι προσηνῶς παρεχόµενος, ἑκατέρωθεν 
εἰσόδους ἔχων Φρυγίῳ λίθῳ Χεχαλλωπισμένας, τοὺς 
ἀπὸ παλαίστρας εἰσιόντας δεχόμενος. ἨΕϊτ ἐπὶ τούτῳ 
ἄλλος οἶχος οἴκων ἁπάντων χάλλιστος, στ]ναί τε καὶ 
ἐγκαθίζεσθαι προσηνέστατος χαὶ ἐμθραδῦναι ἀθλαέέ- 
στατος χαὶ ἐγχυλίσασθαι ὠφελιμώτατος, Φρυ 
αὐτὸς εἲς ὀροφὴν ἄχκραν ἀποστίλέων. ἛἙξης δὲ ὅ θερ- 
μὸς ὑποδέχεται διάδρομος Νομάδι λίθῳ διακεχολ. ημέ 
νο. ὍὉ δὲ ἔνδον οἴχος χάλλιστος, φωτός τε πολλοῦ 
ανάμεστος χαὶ ὁ 

7. Τρεῖς καὶ οὗτος θερμὰς πυέλους παρέ 

/ ι 
γιου και 

: ; Ἰένδαρον, «ἀρχομένου ἔργου πρόσωπον χρὴ θέµεν 
τηλαυγές.» 

τὰς χοινὰς τῶν ἱματιοφυλακούντων χατασχευὰς ταγεῖαν 
τὴν ἐπὶ τὸ λουτρὸν καὶ μὲ διὰ μακροῦ τὴν ὁδὸν ἐχού-- 
σας τοῦ χρησίµου τε καὶ ἀθλαθοὺς ἕνεκα”; 
ὑπολάδη τις μικρὸν ἔργον προθέµενον χοσμεῖν τῷ λόγῳ 
προαιρεῖσθαι: τὸ γὰρ ἐν τοῖς χοινοῖς χαινὰ ἐπινοῆσαι αρ 

- νι οί τν - 5 / 3Υ/9 β αναγκαίων 9υσὶν ἀναχωρήσεσιν ἐξόδοις τε πολλαῖς τε-- -. 

λ ) 
υρωμένου, ὡρῶν δὲ διττὰς δηλώσει τὴν μὲν δι ὕδα- ρωμ. 2 Ωρ. η ᾽ [ ὰ - ἡλίου ἐπιδεικνύμενου. ὃς ἀπ Ξ ος τς Ταῦτα Ἰδόντα μὴ ἀποδοῦναι τὸν πρέποντα ἔπαινον τῷ ν ο σνακ , λλλὸ νο. / : ολλ εργῳ οὐκ ἀνοήτου µόνον, ἀλλὰ καὶ αχαρίστου, μᾶλλον 9 ἃ 5 δὲ βασχάνου μοι εἶναι ἔδοξεν, ᾿Εγὼ μὲν οὖν εἲς δύναμιν ἳ 

Ν καὶ τὸ ἔργον καὶ τὸν τεχνίτην καὶ δημιουργὸν ἡμεινά- µην τῷ λόγῳ.  Εἰ δὲ θεὺς παράσχοι καὶ λούσασθαί ποτε, πολλοὺς οἷδα ἔξων τοὺς κοινωνήσοντάς μοι τῶν 
ἐπαίνων., 

Ἅ α 

ΠΠ.” ΠΙΡριλς, ὥται 
ὅ05 

ΠΗβίζ ἀθεορησίοηος Ἰλημοῃς πες, Τασθᾶσπιοηῖο Ιαρίᾶς ἐχογηαία5; ας 5ίαἴπῦ Τῃ Π]ο 4ο οππάΙζο0 ]αρίάς γοιις!] οροιῖς, Ἠγαίεα παπα, α]ίοτα φοπ]αμῇ, 
6. Ῥνοργοςςος εχοῖρίϊ ὤομς Ἱοηίίες ἱερίάα5, ΠΟΠ πιο]εςίο σα]ους Ο66ΗΙΤΕΗς, Ίοπαις, υ(τίπαπο ποίαπά ας; ροδί (πθῃι Ἰπ ἀθχίτα ρατίο Πη]αρῖς αζπιοάπηα ὤοις, πηρεμά{ [αομ]ίαίθΠι 6ΟΠΗ{6 ριῶΏρης » ἄθεδειις αἱήπ]ᾳαο Παβοῃς ΡΙηγσίο Ἱαρίᾶς Ροµος, Ἱπίταπίος 4ο Ραἱῶείτα τερίοης. ΤΙΠΙ Ῥο5ί Ίππο ὤομ5 αΠας, ΦοοταΠ ΟΠΥΠΙΗΠΗ Ῥυ]ομεινίπας, αἲ 5ίαϊοηος 36 Φοεεἴοπες Παομηβίςκίπηις » ἀᾱ ΟΠΙΠΙΟΤΑΠΑΠΗ ΠΙΠΙμηο Ἠ0- χίας, αἆ νο]α{α[ἴοῃος οοπηπιοάἱκείπιις,, Ῥμιναίο Ἱαρίᾶς οἱ 1ρ5ε α 5ΗΠΗΠΙΙΠΗ πδηιε ἰοσίαπα ᾖ]σρῃς, 

εχαῖΙρῖί οααις, 
Ὠεϊηάο ἰναηςίης 

Ναπι]άϊσο. Ἱαρίᾶς Ἱπονδίαίας. Ἰπίορίος ἀεἶπάς ὤ,οις Ῥα]ο]ογηίπχας, Ίασο πηη]ία Ῥ]ειις, οί ρυτρυγο Πηδίαι Πονίᾶ ας, 

7. Τπῖα Πο 4ποιιε Ιαῦγα οα]ίάα ΡγαΡα{. Θύ1Π1 Υγογο 1άΥ6- τἱ8 Πορί (βῖ πο ΡΕΥ εὐξάεπη τοᾶῖγο «605, 5εᾷ οε]εγῖ γία αἲ ΠΠ Εἱάαπα Ρος εοµσ]αγς πιθάΙοσγ]ίοι: οαΠά πα, ἴάπαε ἵη πα] ία 1108 οἱ πηα]1ο [πίις ἀἱρ. Αά Ίος αλ {πᾶϊπος, εοηβυπεῃίες μι ἸαμΜμάίπος Ἰοπρί(α άπῖρας Ρ10 Ῥογίίοης εδροπάεπίες, εἰ Ἠλα]ία αῬίαπο αταί]α Δίαπε Ὑεπις ο] : θἱοβίπῃ ον Ῥτα)ο]αὶ Ῥ]πάατί Ριπεερίο, « Οπἶ ορης ΠποΙριαηί, [αοἴσπη Ῥοπαῃί ο Ἰοηβίηαπο Γαἱσοπίρηι. Ἠσο απἴεπῃ εοη(]βεηῖί ππαχίπια, ϱ δΡ]επάοτα οἱ Ίος εἰ Γεμοςίῖς ςἱ ης πιαομΙπδίης. Ραρίεης επΙηι γογα Ἠϊρρίας «οιπῃ Γβἰάα τα Ἱία [οσο]! »{ ἵη Ῥογθαα Ριο ΕΙ ΤΗΕ πες ππορῖααΠῖ {αΠ1οῃ αργῖς ἐχρετίεπ : 605 απίθῃι απῖ ἵορογθ πηα]ίο Ιηάῖβοηί, ποίο οἱ ο/γο αίαιο ΖερΙγτο ς)- 1εοί. 

ὃ- Ομ] ἀεπᾶο ΕΠ ἀἴσαμι Ρα]ῶείτας, οἱ οοΠΊΠΙΠηες εοῦαΠα, ααἳ γοςίος οπδίοἑἴσπηί, ΕΟΠΙΠΙΟΓΑΙΙΟΠΟς, ΟΘΊΘΓΘΠΙ Ἰαβρηίες αἆ Ίαγαστα Πος Ῥευ απηῤασος, Παηδίαπα, αίαιἲς ΡαΤΠί6Γ 6π]δα οἱ δα] ργα(Ιςδ Ἐέ πο Ραίεί αἰἰφαῖς Ῥαυγπι Πῃ6 ορι5 οΡάΠΙΟΠ6 ΘκΟΥΠΑΠΑΗΠΙ Δη5οθρίςεο : ἵπ οοπηπηαηῖρῃις, ΕΠΙ οχοοσί(αγο πογα Ῥυ]ο γα ἰηῖς 5ΡΕΟΙΠΙΠᾶ, ποη ράυν 5αρίθηΙΙα θ5ς6 ατΡΙΠγΟΥ: εᾳπ]άεπη: 4μα]ο 5απο ος αποφπε οΡΗ5 πορῖς αἁπηναρ]]ϊς Ἶ]ε Ηπρρίας ρνοβυκ!, αποά οΠ]ηςδς. αβοαί γΙτίπίος Ῥα]ηοί » αἱ Παίοπα, ορρογαπ]{αίοῃι » εἰατῖία- ἴθ, Ῥνορογἱοηθιη”; απο Ἰοοί Ἰηποπῖο 4οΕΟΠΗΠΙΟΔ«{ΠΠΙ σαν αποά ΠΚΗΗ 5ἱ ΦΘΟΙΓΙΙΠΙ Ργῶρεαί : Ἱπδαρον νογο θίίαηι τε]]- ατα ουγα Ἱηκίτασίατη, 5εΙ]αγ]πῃ [απηϊαγἱσαγπα ἄποβιις 9ϱ- οεσδίρης, αἱ Ιαπηῖς πηπ](15 αΡΡίαη ; ΠοΓΑΡΙΠΙ Βεπηῖπα 1παῖ- οἵα, αΠίεριπι ρου ἁαααπα εί πλασ[ίαπη , αἰέογιῃα ΡΕ 5οἶεπι εχμίβεης. Ἠως 5ἳ ααῖς γἱάουῖέ, πθ(ιο ἀἴππαπη οροτί Ἰαμᾶρῃι (ρα σρΕ, ἴ]ο πο διαρίᾶα5 πιοᾷο, 5εᾷ Ἱησταίας οἵαπα, γεῖ Ἱηγ]άμς Ροίἵα5 πμ] γἱάσα (η. ΈΡο Ριοῖηᾶς ρτο γ]ῖμις αἱ ορ εἰ αγβσσπῃ αίᾳπο Ρεγ[αοίογεπ] ορθείς ογα{ἴοπο. γΘΠΙΙ- ἨΕΙ{Η5 8πῃ. Βἱ γογο ἀθιις Ρα πετ] έ {απᾶσηι ΤΡῖ ]αγαπάϊ εορῖαπα, πηα]έος πονὶ οἱ αἰίος ἵῃ Ῥατίοπι Ἰαυά απ. ΠἹΘάΓΙΠη 
ΥΕΠΙΗΤΟΡ, 



506 ων 

ΤΙΝ. 

ΠΡΟΛΑΛΙΑ ο ΔΙΟΝΥΣΟΣ 

τ. Ὅτε ὁ Διόνυσος ἐπ᾽ ]νδοὺς στρατιὰν ἴλασε ---- 

χωλύει γὰρ οὐδὲν, οἶμαι ; καὶ μῦθον ὑμιν διηγήσασθαι 

Ῥακγικόν- -ϕασυ ο οὕτω καταφρονῆσαι αὐτοῦ τὰ πρῶτα 

τοὺς ἀνθρώπους τοὺς 

μᾶλλον δὲ ἐλεεῖν τὴν τόλμαν αὐτίκα μάλα σύμπαση, 
ἐκεῖ ὥστε καταγελᾶν ἐπιόν τος, 

θησομένου ὑπὸ τῶν ἐλεφάντων, εἰ ἀντιτάξ αιτο: ἴχουον 

Τὰρ, 
αὐτοῦ ἀγγελλόντων, 

οἶμαι, τῶν σχοπῶν ἀλλόχοτα ὑπὲ τρ τῆς στρατιᾶς 

ὡς ἡ μὲν φάλαγξ αὐτῷ χαὶ οἵ λό- 

κου γυναῖχες εἴεν ἔχφ φρονες χαὶ μεμηνιῖαι » χιττῷ ἐστεμ-- 

μέναι, νεθρίδας ἐνημμέναι; δοράτια μικρὰν ἔχουσαι, 

ἀσίδηρα» κιττοποίητα χαὶ ταῦτα, χαί τινα πελτάρια 

κοῦφα» ος εἴ τις µόνον προσάψαιτο---- ἀσπίσι 

Ἰὰρ εἴκαζον καὶ τὰ τύμπανα -- ὀλέγους δέ τινας 

ἀγροίκους νεανίσκους ἐχεῖναι Υυμνοὺς; χόρδαχα δρ” 

χουμένους, οὐρὰς ἔχοντας, χεράστας, οἷα τοῖς ἄρτι 

γεννηθεῖσιν ἐρίφοις ὑποφύεται. 

9. Καὶ τὸν μὲν ο... ἣν αὐτὸν ἐφ᾽ ἅρματος 

ο ον παρδάλεων ὑπεζευ γµένων, ἀγένειον ἀχριόῶς, 

οὐδ) ἐπ᾽ ὀλίγον τὴν παρειὰν οοντας κερασφόρον,, βό-- 

ο, ἐστεφανωμένον,, µίπρα τὴν κόμην ἀναδεδεμένον, 

ἐν πορφυρίδι καὶ χρυσῃ ἐμθάδι" ὕποστ ερατηγξ εἴν δὲ δύο, 

ἕνα μέν τινα βραγὺν, πρεσθύτην, ὑπόπαχυν, προγά- 

στορα, ῥινόσιμον, ὦτα μεγάλα ὄρθια ἕ τω ὑπότρο- 

μον, νάρθηκι ἐπερειδόμενον, ἐπ᾽ ὄνου τὰ πολλὰ ἵπ- 

πεύοντα, ἐν Χροχωτῷ χαὶ τοῦτον, πάνυ πιθανόν τινα 

συνταγματάργην αὐτοῦ. ἕτερον δὲ τεράστιον ἄνθρωπον, 

τράγῳ τὰ νέρθεν ἐοικότα, πομήτην τὰ σχέλη, κέρατα 

ἔχοντ τα βαθυπώγωνα »ὀργίλον καὶ θυμιικὸν 2 θατέρᾳ μὲν 

σύριγγα φέροντα, τῃ δεξι 
αν 
δὲ ῥάδδον ο. Ὁ ην ἐπηρ- 

µένον καὶ περισκιρτῶντα ὅλον τὸ στρ τόπεδον, καὶ τὰ 

γύναια δὲ φοθεῖσθαι αὐτὸν καὶ σείειν Ἰνεμωμένας τὰς 

χόµας, ὅπότε προσίοι, χαὶ βοᾶν εὐοῖ; τοῦτο ἑ δ᾽ εἰκάζειν 

χαλεῖσθαι αὐτῶν τὸν δεσπότην. ᾿ἸΓὰς ὃ᾽ οὖν ποίµνας 

διηρπάσθαι ἤδη ὑπὸ τῶν Ἰνγαμκῶν χαὶ διεσπάσθαι ἔ ἔτι 

ζῶντα τὰ θρέµµατα: ὠμοφάγους γάρ τινας αὐτὰς εἷ- 

ναι. 
:, Ταῦτα οἳ Ἰνδοὶ χαὶ ὁ βασιλεὶ 

γθων ἕ ὡς τὸ εἰχὺς, καὶ οὐδ ἄντεπε 

ὺς αὐτῶν ἀκούοντες 

εξάγειν ἢ παρατάτ- 

τεσθαι ἠξίουν, αλλ) εἴπερ ἄρα, τὰς ἵυνανας ἐπαφήσευν 

αὐτοῖς, εἰ πλησίον Ὑένοιντο, σφίσι δὲ καὶ νικᾶν αἰσγρὸν 

ἐδόχει καὶ φονεύε ειν γύναια μεμηνότα χαὶ θηλυμέτρην 

ἄρχοντα χαὶ μεθύον σμ.κρὸν Ἱερόντιον χαὶ ἡμιστρα-- 

τιώτην ἄλλον καὶ γυμνΏτας ὀργηστὰς» " πάντας Ἰελοίους. 

Ἐπεὶ δὲ ἤγγελτο πυρπολῶν ὃ θεὸς ἤδη τὴν χώραν χαὶ 

πόλεις αὐτάνδρους καταφλέγων χαὶ ἀνάπτων τὰς ὕλας 

χαὶ ἐν βραγεῖ πᾶσαν τὴν Ινδικὴν Φλογὸς ἐμπεπληχώς 

τς ὅπλον γάρ τοι Διονυσιακὸν τὸ πῦρ, πατρῷον αὐτῷ 
χάκ τοῦ χεραυνοῦ ---- ἐνταῦθα ἤδη σπουδΏ ἀνελάμθανον 
τὰ ὅπλα καὶ τοὺς ἐλέφαντας ἐπισάξαντες καὶ ἐγχαλι- 

γώσαντες καὶ τοὺς πύργους ἄναθέμενοι ἐπ᾽ αὐτοὺς ἄν-- 

ΑΙΟΝΥΣΟΣ. 1 -- 8- (ΠΠ, το - τὴ) 

ΠΥ. 

ΡΕ ΕΑΤΙΟ. ΡλοςΠῦ». 

{. ΟΙ οχοτοϊ πα οοπίτα Ἰπά05 ἀπσθταί Ῥασοἶας (πΙΙ] 

ομίπα, Ρίο, Ρτοβ/οί εἴῖαπι [αρ ]απα νοβῖς ΕΠΑΙΤΑΤΟ Βας- 

ομήσαιη), Πα αἰπηί ΡΠΙΠΙΟ ΟΟΠΙΕΠΙΙΗΠΙ αἲ 1]ς Ποπ μίρης 

οὔτε, πἱ αἀγοπίαμίεπη ἀθηάενοηέ, γεὶ Ρος ἱρδίας αἱι- 

ἀποἷαι πηῄκογογεηίατ, ορϊπαπίος 5ἰαίἴπα αὐ εἰερ]αη{ῖ5 οοποι]- 

οαίαπι , 5ἱ αοῖοπα οοπίτα απάθγεί ΠΗ5ΙΓΠΕΓΘ. Απῑεταμί 

ομΊπη, Ρίο, οχρ]ογαίογος αμδαιζα απῶάαπι 46 Πλας οχετοῖἕα. 

πιποϊαβίες, ΡαΙαησοπη 1ρ5ῖ εἰ ογάΐηες εσ5ε πηω]ίθγος Ἰηξαπᾶς 

αἳ ανομίας, Ἰοᾶσγα οοτοπαία5, Ργὰ οποίας ΜπΠΕΙΟΓΗΠΗ Ρε]- 

δις, Ιαςεῖς ραννίς Ἰηδίτασίας, 5ἱπε {ΕΓΓΟ,, Ἰαάθτα ογπα[ἰς ο 

1ρ5ῖς, ας Ίενῖρις αἱ ραςάαπι Ρανπηι]ἰς, ΒοΠΛΡΟ5, 5ἱ απιῖς πποΔο 

αἰήπσογεί, τοάάεπῖριι5: πεπιρε ε]γρεῖς αξεἰπηπ]αραπί εἰἶαηα 

νπηραπᾶ : Ραπ605 απἴθη αποξάαπῃ Ἰπίθς εος γευδατί τη5ίῖςοος 

ηπάος,, 5αλαμίος οογάαζθπα, απὶ οαπᾶας Πάρογεηί 

οἱ οογηϊοπ]ῖς. Ιη5ίτιοίί 6556Πέ, αα]ία τεζθῃς. πα[ἶς 015 

εαυπαδουπί. 

Ίάπεῃες, 

λος ἄπισσπα (πἱάθπι ἵρδαπα ουσ. Υελ 11615 ρανζα]]- 

Ῥα5., Ρ]απο ΙΠΙΡΕΙΡΕΠΙ αθ πε Ραυχῖ]]α φπἱάεπα Ἰαμσίπε γερί]- 

ἴππα. σοπας., οουπ(αη, αγίς οογοπα(υΠ1, ηη]ίγα γΟΥΙΠΟΙΗΠΗ 

οοπιας, απο Ρυήριτα, εἰ απτο ΔΙοΡάΠΟΠΗ ευ 1ρ5ο 

απίσπῃ αἰίο5 Ρια6556 4105, ΗΠΑ ΏΡΕΥΕΠΙ, 5ΕΠΕΙΗ ογαδςίη- 

5ου] ΗΠά, Υοπίέοδαπα, παπα παρα, αὐπίθας Ἰοηςῖς οἳ 

ογοσῖῖς, ἱποπππ]απη, ἠπηΐχαπα Ῥασμ]ο, ἀδίΠΟ το]θη{εΠα Ρ]6- 

ταη(πο, ετοζοία οἱ {ρδυπα πα πίαπα, ἀθπίαπε εοΠΡτΙΘΩΙΕΠΙ 

Ρ]απε απιη]ηῖς 500 Ἠ]ο 416ίΟΓΕΠΙ: αἰίογαπη Ροἵτο Ργοςβίοδυπι 

Ἱοπηίπσῦα, «αργο Ἰπ[οίοηίδιας ρατρις 5ἱπα]επη, ογ 15 ΠήΓ- 

Γφιῖς, εοιπαίαπα, θατρα Ῥιο]ῖχα» Ἱτασππά Ιπ. 6ἱ νΕΙΘΠΊΕΙ- 

ἴοπα, απ αἰίονα παπι [θγθης Π5ίπ]απι, ἀθχίτα ΥΟ}Ο βαση 

Ἱποινναπα Ἰπισπίαης», εχθτοϊαπη {οσα οἰνοππησα]{οίς {ευτουί 

απίοιι αΏ 1ο πια]ίθγσπ]α5., Ἰασίανε Ῥουπηῖςεος γεπ!ῖς σαρί]]ος 

αἲ Πας αάνεπίπα, εἰ οἸαππανε Εγοε; 5αδρίσα απἴπα, πας 

γοσο αρρο]λαῖ αὐ Πή5 ἀοππίηιπι. ἄΓοβε5 ΡΟΥΓΟ 14Η) ἀιτερίος 

α πο δης,, οἱ ἀΠασσγαίας γῖγας αὔμας Ρεομᾶες; ο55ε ΕΠΙΠΙ 

Ί]ας εγαθ[νοιᾶδ. 

ᾱ, Απάϊοπίος ἴδία Ππάί οί τον Π]ογαπα, πάεβαΠί, αἱ 60Η” 

«οΠίαΠΘΙΠΗ 5, πθαΠο οοπίτα εὔπεεγε δχεγοΙ ια απ ΔΟ1ΕΠ1. 

είγιογα οΡογΩ ΡΓεΙππη ορηδθρᾶαΠ{; 566, 5ἳ πιοῦο οἀποσπά πε 

ο5ςδξ, Πωη]ίογος. Ἡς Ἱπιπηϊίίουο Ῥ]ασυΙϊ, 5ἱ Ρτορο γομἰςδεηίς 

Ἶροίς γογο εἰῖαπα νποετε Ἱπάδεοταπα γ]άεβαίαν, οἱ Ππετβσθγε 

πημ]ίογος, [αγοπίος οἱ πἰ(ταίπηι πηπ Πο ρε ίου 4πσθή)., δἱ εΡΤΙΠΙ 

Ῥατνιπα ςοπίου]αα οἱ αι φεπη]ην Πίου), οἱ «α]αίουες 

πιμάᾶος, τἰάἴου]ος οππμ65.. Οπή Υθο πηπΕΙΓΕΙΗΙ 14Π1 ἴδηθ 

ναςίανο γοβίοποπη ἄαας, εξ οσα 1ρδῖς Ἱοπηἱηίθας οΓΕΠΠΑΤΕ η” 

Ρος, οἱ φ]νας Ἱπεσπάετε, εἰ Πηάἴαπα απίνθισαπι Ῥγου1 ΓΕΠΙΡΟΓΕ 

Ίπιρ]εσςο ἱπορηθ]ῖ5 (παπη Ῥασολμί ασια {ρηῖς, Ρα Τα 1Η! οἱ 4θ 

ϱἠπήπο), Μΐς Ίαπα [οςΠπαπίες ΗΠΙΘΓΕ αγπιᾶ, εἰ Ιηςίταιῖς οἶθ- 

Ῥ]ιαπ[ί5 αἴτιο Γτεπα[ίς, ἱπροδίήδαιε 1η Ί]ος {αίθα5, οοπίΓα 



(ΠΤ; 78 - 5ο 

τεπεξήεσαν, καταφρονοῦντες μὲν καὶ τότε, ὀργιζόμενοι 
δὲ ὅμως καὶ συντ ρῖψαι σκεζδόντες αὐτῷ 

τὸν ἀγένειον ἐχεῖνον ατρατηλάτη». 

4- Ἐπεὶ δὲ πλησίον ἐγένοντο χαὶ 

οἳ μὲν Ἰνὸ δοι προτ ἄξαντες 

φάλαγγα, δ Διόνυσος δὲ 

χέρως δὲ αὐτῷ τοῦ δεξιοῦ μὲν ὁ ποὺ. πρὸς, τ τοῦ ὃεὐωνύμου 

δὲ ὃ Πὰν ἡγοῦντο: λοχαγοὶ δὲ καὶ τα ξίαρχοι σάτυροι 

ἔριαθεισ τήχεσαν καὶ τὸ μὲν σύνθημα ἠν ἅπασι τὸ 

Εὐθὺς δὲ τὰ τύμπανα ἐπαταγεῖτο καὶ τὰ κύμ-- 

εἶδον ἀλλήλους, 

τοὺς ἐλέφαντ ας ἐπῆγον τὴν 

τὸ μέσον μὲν αὐτὸς εἴχε, τοῦ 

εὐοῖ. 
6αλα τὸ πολεμικὸν ἐ ἐσήμαινε καὶ τῶν ο ρε τις λαθὼν 

τὸ χέρας ρα τὸ ὄρθιον καὶ ὁ τοῦ Σειληνοῦ ὄνος 

ἐνυάλιόν τι ὠγκήσατο καὶ αἳ Μαινάδες σὺν ὀλολυγη 

ἐνεπήδησαν αὐτοῖς δράκοντας ὑπεζωσμέναι κάκ τῶν 

Οἵ Ἴνδοὶ 

δὲ καὶ ἐλέφαντες αὐτῶν αὐτίχα ἐγκλίναντες σὺν οὐδενὶ 

δ) ἐντὸς βέλους γενέσθαι ὑπομείναν- 

τες, χαὶ τέλος χατὰ χράτος 

ς νι 
θύρσων ἄκρων ἀπογυμνοῖσαι τὸν σίδηρον. 

, . 
ἑαλώχεσαν καὶ αἲγμάλωτοι 

ος ος Ες. / / ν ζ , 
ἀπήγοντο ὑπὸ τῶν τέως «χαταγελωµένων, ἔργῳ µαθὀν-- 

τες ὡς οὐκ ἐχρῖ 

ξένων στρατοπέδων. 
ποσα ΜΜ ρ ν σ 

5. Ἀλλὰ τί πρὸς τὸν Διόνυσον ὁ Διόνυσος οὗτος; 
σ, -- Δ Ν 

εἴποι τις ἄν. Ὅτι µοι δοχοῦσι --- καὶ πρὸς Χαρίτων 
ΑΝ ον 

µεθύειν ὑπ' σος εἲ 

͵ - Ξ 
Ἡν ἀπὸ τῆς πρώτης ἀκοῆς χαταφρονεῖν 

χκορυθαντιᾶν Ἡ τελέως 

οἵ πολλοὶ 

ἐκείνοις οἷον 

χαὶ πρὸς το οὓς ἐμούς" οἴόμενοι Ὕὰρσ σατυρικὰ καὶ γελοϊά 

τινα καὶ χομιδῇ κωμικὰ παρ᾽ ἡμῶν ἀκρύσεαθαι 

πετε τιστεύχασιν, οὐκ οἵδ ὅ 
ο νὰ 

οἳ μὲν οὐδὲ. τὴν ἀρχὴν αφ φιχνρῦνται, ὡς οὐδὲ 

: ολις Ἔ 
τὰμὰ εἰκάζω τοῖς θεσῖς ---- ὅμοιόν τι πάσχειν 

Ἱς 
Ν υ 

τοὺς χαινοὺς τῶν λόγων τοῖς Ἴνδο 

τοιαῦτα 

τι δόξαν αὐτοῖς ὑπὲρ ἐμοῦ: 

οέχειν τὰ ὥτα χώμοις γυναιχείοις καὶ σχιρτήµασι σα- ϱ5. Ξ Ξ « 
τυρικοῖς χαταθάντας απὸ τῶν ἐλεφάντ 

ο ε) 9 ον -- -» 
τοιουτό τι ἥχοντες ἀντὶ τοῦ κιττοῦ σίδηρον εὑρόντες ο οὐδ 

ρε 
οὕτως ἐ ἐπαινειν τολ. μῶσι τῷ παρποσσῳ του πράγικατος 

/. 

τεβορυθηµε 

ὅτι ἣν καὶ νῦν ὥς πρότερόν ποτε τὴν τελετὴν ἐθελήσώ- 
πολλάχις καὶ ἀναμνησθῶσιν οἳ παλαιοὶ 

ε. Ἀλλὰ θαρρῶν ἐπαγγέλλομαι αὐτοῖς, 

αν 
ἐπιδεῖν 

ο -. ΄ -. Δ 1 

συµπόται χώμων κοινῶν τῶν τότε καιρῶν καὶ μὴ κα- ' 
-- / " ω ” σα 

ταφρονήσωσι τῶν σατύρων καὶ ο... πίωσι δὲ ἐς ' , - . 
χόρον τοῦ κρατηρος 
καὶ πολλάκις μεθ᾽ ἡμῶν ἐρεῖν τὸ εὐοῖ. 

΄ λ νι 
τουτου., ἐχό δακχεύσ ειν χαι αυτους 

ο . ο / ον Ἡ μ. ο 

των ὅ τι καὶ φίλον, ἐγὼ δὲ,  Λ 
Ξ .ὰ το 
ἐσμὲν, ἐθέλω καὶ ἄλλο ὑμῖν διη 
οὐχ ἀπροσδιόνυσον οὖδ) αὐτὸ, Ὃ 

ϐ. Οὗτοι μὲν οὖν ---- ἐλεύθερον γὰρ ἀχοή --- ποιούν- 
. 3 .” 

ἔτι ἐν Ἰνδοῖς 

τι τῶν ἐχεῖθεν, 

ὧν ποιοῦμεν ἀλλό- 

τριον. Ἐν ἸἼνδοῖς τοῖς Μαχγλαίοις. οἳ τὰ λαιὰ τοῦ 5 6 2 ε ορ 3 3 
Ἰνδοῦ ποταιοῦ. εἰ κατὰ ῥοῦν αὐτοῦ βλέποις, ἐπινεικό- μου ί Ι ϐ ' ς . 
μενοι μέχρι πρὸς τὸν Ὠχεανὸν καθήχουσι, παρὰ τού- 

/ 

τοις ἄλ σος ἐστὶν ἐν περιωράκτῳ, οὗ πάνυ μεγάλῳ χωρίῳ, 
ψ. : : πό , 

συνηρεφεῖ δέ: κιττὸς γὰρ πολὺς καὶ ἄμπελοι σύσκιον 
αὐτὸ ἀχριθῶς ποιοῦσι. Ἐνταῦθα πηγαί εἴσι τρεῖς 

το ΄ σεν ᾿ ΄ 

καλλίστου καὶ διειδεστάτού ὕδατος, ἡ μὲν σατύρων, 
-. σ λ / 3 

ἡ δὲ Πανὸς, ἡ δὲ Σειληνοῦ. ἸΚαὶ εἰσέρχονται εἲς αὐτὸ 
- ; ώς 

οἵ Ἴνδοὶ ἅπαξ τοῦ ἔτους ἕορτάζοντες τῷ θεῷ, καὶ πί- 

1ΙΥ. ΡΑΛΟΟΠΌῦΣ. 

ος 
σ τρατοτξοῳ 

Ώ 

41---6. σο9τ 

Ἠ]ο5 εἀμσετε, εοπἰεπιπεηίες ΠΙ ααἰάει ἔππι 4ποαπε, 5εᾷ 

να {αππεΠ, 6{ οοπίεΓεΓα Γεςήπαπίες 510 οππι οχετοῖέ ἵπῃ- 

Ῥοτβεπα ἴσέαπα Ιπιρεγαίοτεπῃ. ς 

4. ΩπΙΠ1 γετο Ῥίορθ εἰ ἵηπ οοηδρθοίπῃ τοπῖςςεπ{, Τπάϊ 

οοπς(η(ἶς ἵη Ῥείπια ασῖε εἰερ]απίϊς, Ῥμαϊαπσεπα Ιπάπουηί : 

Ῥασσβας πηεάῖαπα 1ρ5ε ἴεπεβαί ασἴοπα, ἀθτίταπι Πας εοτηια 

δΠεπας ἀποεβαί, Ῥαμ φΠηϊδίγαπι; ογάἵπαπη Ύεγο 6ἱ ασιηίΠΠι 

ἀποίογες οοπςῖ δαΐγτ : ἴθδεεια εταί οπππίθας Πα 

Ένοε. δϊπια! ρπ]δαβαπίας ἵγπιραπα, εἰ εἰαςσίοαπα ογπηρα]α 

5οπαβαπ{, ας ΡαΙΥΤΟΓΙΠΙ ασαϊς εοτΏα 5απίο Ἱποίπεραί οἵ- 

Ώήαπα, εἰ ΦΠεπί αδίπας Ματσπι απἰάἆαπα τιαδῖ, αἱ ἱηςη]- 

ἴανενο Π]5 οπτα αἰα]αία Μωπαάος, 5αορϊποία ἀτασοπίδας, 

εἰ 4ε δαπιπηῖς ἠμγτεῖς [εγταπα παάσπίος. Αίαπε Τπάϊ αἱ 1]ο- 

ΤΗΠΙ εἰερμαπίες, Ἱπο]παίο φἰαβπι ασπι]πο, 5ἶπο ππογε εί 

πιοςο ΓααίοραΠί, πας Ἱηίτα {6]ῖ ]ασίαπῃ γεπῖτ απδί, ας ἰαπάεπι 

Υ! 5αρεταί{ οαρίῖαπε αβάἀπορραπίυγ αΏ Πῖς 4πος πιοᾷο ἀθτῖ- 

5εταπί, εχρετίπιεηίο ἀοοῖῖ, ΠΟΠ 6556 εκ Ῥγίπια [απια ἀετῖ- 

ἀεπάος εχίειπος εχεγοῖίας. 

5. ΥΕΤΙΠΙ 6ΠΙΠΙ ΤεΓο απἷά αἆ ῬΒαεοβαπῃ (1. 6. αἄ τοπε, 6 

ργουεγβίο) Ιδίε Ῥασσμας» αΠηαῖς Γοτίε ἀῑκοιί. Οτοᾷ πας 

τιἀεπίαγ (εἰ ρε οσο τος ἄπαΠας ογο, πε πο [αμαίῖσο Ετογς 

ασὶ απί Ρ]απο θΡΓΙΠΠΙ εσςα Ρα[ειῖς, 5ἱ η]θα 6ΙΠΙ ἀἱ5 εΟΓηρᾶ- 

ΤΕΠ1) 5ΙΠπΙΠ] ταΐῖοπε, αἴσπε Τπαϊ 11, ΡΙαγΙπηῖ οςςε αἆ πογΠαίθα 

ἀἱρηίαοππα αΏεοί1, γε]αξ Ίαπα αἆ πηΘαΤΗΠΗ 4ποαπθ.. Ναπι 

σπα ορίπαπίατ ςαἰγτῖεα αἱ τἱάϊεπ]α αππράαπη εἰ ρίαπε ϱὐ- 

πιῖσα α ποβῖς τεεϊέαία 5ε απθΠξατος., {αλα εα εςςε 5ἳρῖ ρ]απε 

Ῥειςμαξεγιη{, πεςεῖο απα ἆθ πιο 5επ{εηίῖα πρ. Ας Ραι- 

Επι απἰάεπα εΟΓΗΠΗ ρἶαπε ποη. γοπίαπε, απαςί ποπ. οροτίθαί 

ἀεσερηάθηίες 46 εἰερμαπίίθας ρταΏογς απγος εοπηϊςςαΕοηῖ- 

Ῥη5 απαΠεεῖρας εἰ φαἰγγῖοῖς φαίαοπίρας : αΠῖ γετο αααπα 

απαπαπη αἲ {αῑα απ]ά τεπίαηέ, Ἰηγοπίο Ῥτο Ἠεάθτα [οτο, 

πεΠιε 5ἶς ]ααάαγο απἀεηπέ, Ἱπορίπαία τε ρεγίατραΠ. Ὑεταπι 

απάασίει Π]5 ἀοπηπαΙο, 5ἳ παπο Παπ, πί Ρας οἴἵτα, οἳθ- 

τπιοπίαπα Ιη5ρίεετο γο]αειηί 5δρία5 απϊφαἴ ποςίτῖ οοηγῖνα», 

εί τεσογάα(ἰ βαοηί οοπιϊςκαΠἴοπαπη 1ῆας (οπαροτῖς σοπιη]- 

πίππη , πθ(πε εοπίεπηςεγῖη{ δαΐγτος ας 5Ηεπο»., Ῥἱμειπίᾳαε 

αἆ «αἡθίαίεπι ἆ6 Ίχου οταίθγος Γα{άγαπα π! 1ρςῖ αποσαθ ους - 

Ῥεπίατ Ῥασε[ο, αἱ 56.ρε ποβίδουπα Ένοε Π]αά Ἱησοπηπεηί. 

6. ΑίΠπε ΠΙ απϊάεπα (ρεγανη οπῖπι απἴτε) [αεῖαπί απῖο- 

απῖά ῬιαεπενΙέ : εξο τοτο, αποπίαπι α πιο Τηίος Τπάος γε- 

Φ4ΠΊΗΤ, ΥοΙο εἰἴαπι αἰῑαά γουῖς ἆε ΠΠῖς τεῦτις οπαατθ, ηθο 

1ρδυπῃ αΡΠΟΙΤΕΠΣ ἃ Ῥασσ]ο, πε(πε αΏ Ἱης(πίο ποξίτο αἰίθ- 

ΠΠ. Αριά Τπάος Μαεμίαος, απὶ ςΙπ]σίτα Τπαῖ αππηΐς, 5ἱ 

56ουπά πα ΠΙπποΠ τοςρίοῖας, Ρᾶσεεπίες αἆ Οσδαπαπα πδαπε 

Ῥετίησυπί : αριᾶά Πο ἰδίίαγ πεπηας οδί ἵη οοηδερία, ΠΟΠ 

αζπιοά Πα πιᾶσηα ΤεβίοΠ6, 5εά ορᾶσα : πεάετα επῖπι πηπ]ία εί 

Ἠ]ο [οπίες 5ππί {τες Ῥι]ο]ιοτ- 

τΙηΟΡ εἰ ρε[αοἰάϊςείπια, αη πας, Βα(ΥΤΟΓΙΠΙ ΗΠΗ5, αἰίει Ραπίς, 

τῖίες Ῥ]απε Π]απα ΠπαπΙΡΓαΠΙ. 

(οιίας 5Πεμῖ. Τηίταπί Π]αά πεπιας ΤπάΙ αποίαπηῖς 5εΠΊΕΙ, 

Ἱ καστυτη Γασἰοπίες ἆθο, Ῥιραπίαπε 4ε ΓοπΗΡΗ5, πο οπ]πίρΙ5 
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ο » ο) ς .ω ϱ/ ο λὰ ϱ, 

νουσι τῶν πηγῶν, οὐχ ἁπασῶν ἅπαντες, ἀλλὰ καθ 
Γ ο ο / ν 

Ἁλικίαν, τὰ μὲν µειράχια τῆς τῶν σατύρων, οἵ ἄνδρες 
ος Ὃ ντος ος αν θα 

δὲ τῆς Πανικῆς, τῆς δὲ τοῦ Σειληνοῦ οἱ κατ ἐμε. 
ἳ 

η 
Ξ ς ν δ ο / .ο π ν ν 

ἢ οἷα οἱ ἄνδρες. τολμῶσι κατεχόμενοι τῷ Πανὶ, μακρὸν 
ψ, Ι, θ φῶ 

αν ειη λέγειν" 8 δ᾽ οἳ κ. Ἔροντες ποιοῦσ ΙΝ, οταν με υσυώσι 

πω εδ 
τοῦ ὕδατος, οὐκ ἀλλότριον εἰπεῖν: ἐπειδὰν πίῃ ὁ Ἱέ έρων 

χαὶ χατάσγη αὐτὸν ὃ Σειληνὸς, αὐτίκα ἐπὶ πολὺ ἄφω- 
.) π) ο Δ / 3 

γός ἐστι καὶ καρηθαροῦντι καὶ βεθαπτισμένῳ ἔοικεν, 
κ κ) ΔΝ / Ν Ν -. 

εἶτα ἄφνω φωνή τε λαμπρὰ καὶ φθέγµα τορὸν και πνεῦμα 

ή . - Ν ” 

μὲν οὖν πάσχουσιν οἳ παῖδες ἐπειδὰν πίωσιν, 

3, 

λιγυρὸν ἐ ἐ «γήέχνεται αὐτῷ καὶ λαλίστατος ἐξ ἀφωνοτάτου 

ἐστὶν, ἂν ἐπιστομίσας πανσειαε αὐτὸν μὴ οὐχὶ 
συνεγΏ λαλεῖν καὶ ῥήσεις μακρὰᾶς συνείρειν. 
μέντοι πάντα καὶ χόσµια καὶ κατὰ τὸν Ομήρου ἐκεῖ- 

νον ῥήτορα « γιφάδεσσιν ἐοικότα γειμερίῃσι » διεξερ-- 

χονται: οὐδ) ἀποχρήσει σοι χύχγοις κατὰ τὴν ἡλικίαν 

οὐδ᾽ 
Συνετὰ 

εἰκάσαι αὐτοὺς, ἀλλὰ καὶ τεττιγῶδές τι πυχνὸν καὶ 

επί τἴτροχον συνάπτουσιν ἄχρι βαθείας ἑ ἔσπε έρας. Τοῦν- 

τεῦθεν δὲ ἤδη ἀφεθείσης αὐτοῖς τῆς µέθης σιωπῶσι καὶ 

πβὸς τὸ ἄρχαῖον ἀνατρέχουσι, Το μέντοι παραδοξό- 

τατον οὐδέπω αἴπον" ἣν γὰρ ἀτελῆ ὅ γέρων µεταξ ξὺ κα- 

ταλίπη ὃν διεξήει τὸν λόγον, ὃ δύντος Ἁλίου χωλυθεὶς ἐπὶ 

πέρας αὐτὸν ἐπεξελθεῖν, ἐς νέωτα πιὼν αὖθις ἐκεῖνα 

συνάπτει ἃ πέρυσιν αὐτὸν (λέγοντα Ἡ { μέθη χατέλιπε. 

8. Γαῦτά μοι χατὰ τὸν Μῶμον εἲς ἐμαυτὸν ἄπε- 

ἔτι ἐπαγάγοιμι τὸ ἐπι- 
ἔοιχα. 

πα ασε 
σχώφθω, καὶ μὰ τὸν Δί΄ οὐκ ἂν 

ὑθιον: ὁρᾶτε γὰρ ἤδη καθ ὅ τι τῷ μύθῳ µύθιον: ὁρᾶτε γὰρ ἴδη καθ ὅ τι τῷ ἳ 
τά 

ὌὭστε ἢ ἂν μέν τι παραπαίωµεν, Ἡ μέθη αἰτία- εἰ δὲ πι- 

νυτὰ δόξειε τὰ λεγόμενα, ὅ Σειληγὸς ἄρα ην ἴλεως. 

Τγ. 

ΠΡΟΛΑΛΙΑ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ. 

Τὸν Ἡραχκλέα οἳ Ἰελτοὶ Ὄγμιον ὀνομάζουσι 
φωνη τῇ ἐπιχωρίῳ, τὸ δὲ εἶδος τοῦ θεοῦ πάνυ ἀλλόχο- 

τον γράφουσι, Γέρων ἐστὶν αὐτοῖς ἐς τὸ ἔσχατον, ἄνα- 

φαλαντίας» πολιὸς ἀχριθῶς ὅ ὅσαι λοιπαὶ τῶν τριχῶν, 

ῥυσὸς τὸ δέρµα χαὶ διαχεκαυμένος ἐς τὸ µελάντατον οἷοί 
εἶσιν οἳ θαλαττουργοὶ γέ ἔβοντες” μᾶλλον ὃ δὲ Χάρωνα ἢ 

Ἰαπετόν τινα τῶν ὑποταρταρίων καὶ πάντα μᾶλλον ἢ 

Ἡρακλέα εἶναι ἂν εἰκάσειας. Ἀλλὰ καὶ τοιασος ὢν 

ὄχι ὅμως τὴν σχενὴν τὴν Ἡρακλέους, καὶ γὰρ τὴν 

διφθέραν ἐνῆπται τὴν τοῦ λέοντος χαὶ τὸ ῥόπαλον ἔ α- 

ν τῇ δεξιᾶ χαὶ τὸν Ὑωρυτὸν παρήρτηται, χαὶ τὸ τόξον 
ἐντεταμένον Ἡ ἀριστερὰ προδείχνυσι, καὶ ὅλος Ἡρακλῆς ο Ὃν 

ον ταῦτά γε. 

᾿ ὕθρει τῶν Ἑλληνίων θεῶν τοιαῦτα -.Ὥμην οὖν ἐφ᾽ ὕ 
λ - / 

παρανομαῖν τοὺς Κελτοὺς ἐς τὴν μορφ φὴν τὴν Ἡρακλέους 
ο. µ ἀμυνομένους αὐτὸν τῇ γραφη, ὅτι τὴν χώραν ποτὲ αὖ- 

ς Γηρυόνου ἀγέλας 
ερίων γενῶν. ν 

ο ας 
τῶν ἐπηλθε λείαν ἐλαύνων, ὁπότε τὰ 
ο ΡΕ 
ζητῶν κατέδραµε τὰ πολλὰ τῶν ἔσπε 

ὃ. Καΐτοι τὸ παραδοξότατον οὐδέπω ἔφην τῆς εἰκό- 

Ἐν. ΗΡΑΚΛΗΣ, 1 ---3- 11; ει - ο) 

ΟΠΗΠ65, 5εᾷ Ρο ἀἴγαιδα ορἰαία, αἀο]οξεθηίος ΠΙπΐγαπι ἆσ 

ΡαίγΤΟΤΑΠΙ {οηία, ἄε Ῥαπίου γΙΠ, ἆᾳο 5ο απίσηι Πιοῖ 
οοᾳυα]ες. 

7. ο Τρια αἀο]οςορηία]ίς, αππα Ὀϊροραπί, ογεπίαηί, 

απί απ γή απἀεαηί οοοηρα(1 α Ῥαπε, Ἰοησαπα Γπου]{ ἀἴσργο : 

5εᾷ απ 5εηες [ασίαπί ααπα Ί]]α οὈνῖ, παΓΓαγο Ἰαιιά αΠΟΠΙΠΗ. 

Ου ΕΙΡΙΕ δεποχ. αἱ οεοπραν1ἰ Ἰλαπα 5Πθηι5, ργίπιο αἰῖ- 

(παπά ἴα ππα{Η5 οί οἱ οναρα]α Ἰαμοταπ{ί αἴσιε Όσιο πιαδῖᾶο 

5ης: ἀείμᾶε ςαΡίίο γοχ 5ρ]επάϊάα, οἱ Ἰοήπο]α νεµδιηθης, 

οἱ δρίηἴας πποδ]αίας ΠΠ σοπηρ]έ, εἰ οκ Ρ]απο Ππ{ο Π{ Ίο- 

(πα θἱδείπ)ης, 4πθηα ποο ογ6 ορίπταπάο αἆ απΠείομι γοβῖσας, 
πο Ρογρείμο Ἰοᾳιαίς εί ΊοηβΟ5 5ΕΓΙΠΟΠΟΣ οοπ πα οί: Ργιάθη- 

Πα {αΠΠΕΠ οπηπία δἱ ἀεσσηίῖα αἱ, αἲ Ηοπιογίοϊ ΠΠῖας ογα{οτῖς 

οχοπηρ]πα « πἰγίρις θἱπη]ία Ἠροηίς5» Ῥγο[ογαπέ; πθ(ιο 

φαἲῖς Γαοηε ογοπῖς Π]ος Ρτορίοι αἰαίεπι 6οπΊραγατο, 56 οἵ- 

οαάαταπα. Ππους οοη[οίαπα ιά ἆαπα οἱ νο]αβῖ]ο αἆ 56Γ8ΠΙ 

πδημ6 Υ6ΞΡΕΤΠΙ Ρειρθίιαηί. Τπάς απίοπι, Ία. ἀἰπιῖδδα 

ερησίαία, ἰαθεηί αἱ αἆ ργίςΗπαηα ταίοπεπη γοβσιηΕ. Ὑδυπήι 

αποᾶ πιαχίπια αἀπηίταβί]α οδἰ ποπάιπα ἀῑπί : 5ἱ εΠΊΠ 5ηοχ 

ἱπαρογ[ουίαηα αὈγαπηραί, σπαπα αχρ]ίσατο οωρΙ{, ΟΥΓΠΟΠΕΠΗ, 

οσο]άοπίθ 5οἱο Ιπαρθάίέας Ἠ]απι αἲ Βποδιη 5ΗΠΙ ρεπό πορτο; 

ἁΠίετο αηπο ΡΏεης τα γ5α5 Π]α αἀποσΠί, απσὸ 5Προτίογο 4ΠΠΟ 

ἀἰοσπίειῃ ἀαδίαογαί ομν]εία». 

8. Ιδία Μοπηῖ Πας αχοιηρ]ο ἵπ πλο ἱρεαπα οοπ]εοία 5απίο, 

ηΘ(ΙΘ 65ο, ία 11ο ο ηρίίου, αποΓξΙΠα. Ρρογποαί [αρα]α αἲ- 

Τ8- 

απο 5ἱ αἰά ἀεΙγοπια5, οαασα ορεῖείας: 5ἱ ργαάεηίῖα ασ) ᾱἱ- 

οἵνηας ν]άσαπίαν, 6ης {πα οΓαἳ Ῥτορί5. 

Ίππχογο : ]πη οπίπα γἰάείϊ5 αα ΤΠ το 5ἴπη]]5 1Η] 5ἶπη. 

ΕΥ. 

ΡΑΕΑΤΙΟ. ΠΕΒΟΙΕΣ. 

», ἨἩοτοπ]οπι σα] ΟσηπΙαπῃ δα γοςθ αρρεβαηί; 5οὰ Πσιι- 

ΤΠ ἀ6ἱ Ρ]απα ΠΙΟΠΣΙΤΟδάΙΗ ρἱησιηί.  Ὀήπι α{α[ῖς 5οπεν 

1]ς οδί, γευα]νας, Ῥ]απε εαηῖς απὶ 5αρειδυπί οαρ]]]ς, τα- 

5οδα οπίο, οἱ αἆ πἰσαγγΙπἹαΠα 6ΟΙΟΓΘΠΙ ρογαδ{15., απα]ες 5η! 

50η65. απ ἵπ ππατὶ ορις [αοπης : Ῥοίίας Υονο Οματοπίθι 

αποπάαπα απί Ταρσίπη 46 ἰατίατεῖς ΡδουΡ5, οἱ οπ]ηὶα Ῥο- 

Εα5 παπα Ηογο]θίη 6556 διδρίεθις. Ὑοαναπῃ ἵπ {α]ἲ α[ἴαπι 

«ροσῖθ Ἰαμθί {απιοπ ραγαίαπη Ηογοι]]ς : ο[οπῖπα Ρο]]οπ Τεοπ]» 

5ηςρθηδαπῃ σεξ, οἱ εἸαγαπῃ ἀοχίνα ργα[εηί, οἳ Ῥ]αγείτα αρ: 

Ῥθησα οί, οἱ Ἱπίοπίαπη αΤοΙΠΙ 5ἰπ]δίτα ο5ίοπά1{; αἴᾳπο ἵπ Π]ς 

απἱάθμ οδί Πογομ]ες Ρ]απίςδίπ]ο. 

». Τίαφιο 5αδρίσαβας, αἱ οοπ{απιε]ία α[Ποσγοηί ΟΤΟΡΟΟΓΙΙΠΙ 

4605, (αῑα αα]]ο5 ἵπ Πτα Ηυγου]ίς ἀθδίσηαδδο, 416Π1 

{αἲἲ Ρἰοίατα. αἱοί5οῖ γο]οπέ, απὶ παπα άποΠάαα ΤοβίοΘΠι 

Ἰπναδοη{, ας ργωᾶας ΙΡὶ οροτῖ, παπα στοσος σογγοπί5 απα- 

Τ6Π5 ῥρ]ηνίηιας ρου οεοἰάδηίοπα σοη{ο5 ΡογουνΓθγοί. 

3. ΥοΙ αποά ἸΠπςο]επείςςΙππη Τη Ί]α Ῥοίητα, ποπά ατα 



(ΠΠ, ος, 5ο) ΤΝ. 

νος" ὁ γὰρ δὲ γέρων Ἡρακλῆς ἐκεῖνος ἀνθρώπων πάμ- 

πολύ τι πλΊθος ἕλχει ἐκ τῶν ὤτων ἅπαντος δεδεµ. ο. 

νου. Λεσμὰ σειραὶ λεπταὶ γρυσοῦ καὶ 

ἠλέκτρου εἰργασμέναι ὅρμοις ἐοικυῖαι τοῖς χαλλίστοις. 

Μαἱ ὅμως ἀφ᾽ οὕτως ἀσθενῶν ἀγόμενοι οὔτε δρασμὸν 
ὖμ 

ον, 
οξ εἶσίν οἳ 

λευοι σπσνσοις εὖωο ὅλ Ξ ο... 2 ουναμεν νοι αν ευ μαρῶς, οὔτ τε ολως 

γουσιν Ἆ τοις ποσὶν ἀντερείδουσι πρὺς τὸ ἐναντίον της 

χλ τς. Ἡ 
ἐξ Ευπτιάζοντες, αλλα Φαιοροι 

Β 

ἄντιτε {- 

αγωγης 

γηθό. τες 
περ 

. ο ; . 
καὶ τὸν ἄγοντα ἐπαινοῦντες ἐπειγόμενοι ἅπαν- 

ο 
τῷ φθάνειν εθέλειν τὸν 

ν πι 
οεσμον 

/ Γ . 

Εοικότες ἀγθεσθησομ μένοις εἰ λυθήσονται. "Ὁ δὲπάντων 
: ας 

ἀτοπώτατον εἰναί µοι ον. οὐχ ὀχνήσω εἶπειν καὶ 

κα] οὐ γὰρ ἔχων δ 

ὀεσμῶν ' ἀρχὰς, ἅτε τῆς ὃ 

λαιᾶς δὲ τὸ τι 

γλῶτταν ἄκραν εξ ἐκείνης ἕλκομ. 

καὶ ἐπέστραπται δὲ εἲς τοὺς ἀγομ. 
Ν 

ως στ νους μειδιῶν. 

4. 'ΓΤαῦτ) ἐγὼ! μὲν ἐπὶ πολὺ εἶστήκειν ὁρῶν: χαὶ θαυ- 

μάζων χαὶ ἁπορῶν καὶ 

ρεστὼς οὐχ ἀπαίδευτος τὰ ἡμέτερα, 

Ἑλλάδα Φωνὴν ἀφιεὶς, θιλόσορος » οἶμ. 

᾿Εγώ σοι, 

ἀγανακτῶν: Κελτὸς ὃ δέ τις πα- 

ΡΜ Η ξεν, ἀκριθῶς 

τὰ ὲ ἐπιχώρια, 
ἔφη, ὦ ξένε, λύσω τὸ αἴνιγμα" 

πάνυ γὰρτ ταραττομένῳ Εαριας πρὸς αὐτή Τὸν λόγον 

ἡμεῖς οἵἳ Κελτοὶ ουχ ὥσπερ ὑμεῖς Ἕλληνες Ἑρμᾶν 

οἴόμεθα εἶναι, ἀλλ) προς λει ει αὖ τὸν εἰκάζομεν, ὅτι παρὰ 

αρ τοῦ Ἑρμοῦ ὶ ἰσχυρότερος οὗτος. Εὶ δὲ γέρων πε- 
/ νι ΄ /΄ λα ῤ 3 ΄ 

ποίηται, μη ος μόνος γὰρ ὃ λόγος ἐν γῆρα 

« 
ον 

ον πα, πα ως 
φιλει ἐντελΏ ἐπιδείκνυσθαι τὴν ἀκμὴν, εἴ γε ἀληθτ ὑμῶν 

; 
οἳ ποιηταὶ λέγουσιν, ὅτι αἱ μὲν τῶν « ἁπελοτέρων Φρένες 

ερέθονται: ν τὸ δὲ γῆρας 

λέξαι τῶν νέων σοφώτερον. ἔχει τι 

ο 3 - 3 ο. 
τοι χαὶ τοῦ ὙΧέστορος ὑμῖν ἀπορρεῖ ἐκ τῆς 

ν / μ /' α [ .) η] σω τι ΄ Ν 

Ὑλώττης τὸ μέλι, καὶ οἳ ἀγορηταὶ τῶν Τρώων τὴν 
' -ο ο 

ὅπα τὴν λειριόεσσαν ἄφιᾶσιν εὐανθῆ τινα: λείρια γὰ 
χαλεῖται. εἴ γε μέμνημαι, τὰ ἄνθη. 

Ούτω γέ 

-Ὁ 

- 
5. Ὥστε εἰ τῶν ὤτων ἐκδεδεμένους τοὺς ἀνθρώπους 

πρὸς τὴν Ὑλῶτταν ὁ γέ έρων οὗτος Ἡρακλῆς ὃ λόγος 

ἕλκει, Κηδὲ τοῦτο θαυμάσης εἰδὼς τὴν ὥτων καὶ γλώὠτ- 
/. 332 {9 ν 3 ουν 3 

ης συγγένειαν΄ οὔδ ὄδρις εἰς αὐτὸν, εἰ 

πηται" 

΄ / 

ταύτῃ τετρύ- 
μέ μνημαι γοῦν, ἔφη, καὶ κωμικῶν 

/ 

θείων παρ ὑμῶν τς 
τουων ἴαμ.-- 

Τοῖς γὰρ λάλοισιν 
λε” 
εξ ἄχρον 

ἡ γλῶττα αρ ἐστι τετρυπηµένη. 

δ. Τὸ δ᾽ ὅλον καὶ αὐτὸν ἡμεῖς τὸν Ἡρακλέα λόγῳ 
ς 

τὰ πάντα ἡγούμεθα ἐ ξεργάσασθαι σοφὸν γενόµενον καὶ 
πειθοῖ τὰ πλείστα βιάσασθαι, Καὶ τά γε βέλη αὐτοῦ 

Ν ϱω 

τὰς ψυχὰς τιαρώσκοντας :.πτερόεντα γοῦν τὰ ἔπη 
ο φατε εἶναι. 

κν - 

αντ 

: Τοσαῦτα μὲν ὁ Κελτός. Τε οὶ 
τεὈν ῑ 

ν 
Ἐμοὶ ὃ δὲ δνίκα 

ς | λόγοι εἰσὶν, οἶμαι, ὀξεῖς καὶ εὔστοχοι καὶ ταχεῖς 

ΠΕΒΟΌΙ ΕΣ. 4 ---7. 

| 
| 

/ τ. ο. ο παρόδου ταύτης ἐσχοπούμκην πρὸς μαυτον. 

εἴ μοι χαλῶς ἔχει τηλικῷδε ὅ οντι χαὶ παλ αι τῶν ἐπι- 
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αῑκ : ΠΕΠΊΡΕ 5επες Π]ο Ἠεγοι]ες Ποπηϊπαπα Π]ασπαπα πη]Π- 

ἠπάϊπεπι ἱταλ]ξ, αππῖρης οπΊηες τογ]ποίος. Ὑϊποπ]α απἴεπι 

1 εππί ἴεππες εαίεΠα”, εχ απτο αἴσπε οἸεσίτο εἰαροναία, 

πιοπῆίρης Ῥυ]οογγϊηιϊς εἴπηῆες. ΕΙ ἵαππεῃ αἲ ἱπ[τιηϊς αἆεο 

εαἴε]]ῖς {ταςίῖ , πεσαε Γασαπα πιοἨαπίτ, άπυΠΗ Ῥορς]ί [ασἨα, 

πε(ιθ οππίπο εοπίτα [επάυηί, αι ορη Ιππίας ρεάῖρης, Τ- 

εαρίπα! ἵπ οωηίταίαπα εἶ ατα ἀαουπίατ ρατίοπα : 5ο 5ε- 

απππίας Ἠῆατες εἰ 11, οἱ ἀποίοτεπα 5πἩπῃ Ἰαυάσηϊ αἴπιε 

αε5εη{ οπΊηςς, εἰ ἆπτη Ργονεπῖτε 5(πάθηέ, Ιαχαπί νίπευ]ηπα, 

αυαςὶ «στο απ, κἵ ςοϊναπία. Οποᾶ τοτο οπιπῖαπι 

πιαχῖπῃα Ρογ[επίοδαπι πηηῖ τίςαπα, πο Ρίσταβος ἵρειτη 4Πο- 

απε ἀἴσστε: 4π1Π1 πο Ἰαβετεί Ρίείογ ππάε ρτϊπαῖρία νῖη- 

οπ]ογαπ 5αδρεπάετεί, (π1ρρε ἀεχίτα Ίαπι εἰάναπῃ, ΑΓΕΠΠΙ 

γοτο εἰπίίτα αμεπία, ροτ[οταγεταί ἀοἱ Ππσιαπα αχίτεπιαπα, 

εί (ταῦῖ εκ ]α [εοῖξ, αἴᾳπε ἴρ5ε ἄοις αἆ εος, απῖ ἁποπῃ- 

{ατ, εοΏγεςας 5αυπίάεί. 

4. Ἠσο εσο ἀἴα εἴαθαπα Ἰπίπεης που 5πε αἀπαταοπο, 

ἀπδίας εἴπιυ] εἰ Ἱπάίσπαπς : 5οά 6αΗα5 αἰησῖς αξίαης., ΠΟΠ 

Ἱπετικθ[ίας εἴίαπα ποςίτῖς Π{οτῖς, ααοά ἀεε]ατατίέ, αεειταίε 

Ίοᾳπεῃς σταεο, ρορα]ατίαπα 5ποταπα πποτα, αέ ατβίίτος, ΡΗΙ- 

Ἰοδορ]ας, Ἐδο τετο, Ἱπαπ]έ, 5οἶταπῃ ΠΡΙ, Ἰοδρες., Ρίείτα. 

Ἠη]ας αηῖσιπα; γ]άστῖς ομῖτῃ Ῥ]απε ἵπ Π]α ρετρίεχης. πι 

ἀἰεεπάϊ πος 6α11 ποπ, απ] νος στωοῖ, Ἠογουγβαπη ρηίατηας 

ε5σε., 5οά Ἠοτοιῖ Π]απι αβεπιΠαπας, αοά Πῖο Μετειτίο 

πιυ]ίηπα εςί Γογίῖογ. 5 Τοτο 5επες τεργῶςοηίαίας ασε, ποῖῖ 

πητατϊ : 5ο]α επίπᾳ εἰοαπεπίῖα ἵπ 5επεείπ{ε 5ο]θί Ρ]επαπα γῖπι 

εἰ πιαϊυγίίαίεπα οξίοηάετε, 5ἶ απ]άθπα τεγπῃ ἀἴκοτθ τοςίτῖ 

Ῥοεία., 

ΡΙ5Ρεηςα Ἱπορτίο οδί Ίανεπαπι 5οπ{οη/ῖα πιοία : 

ςα] 

πιε]ῖοτα ἀῑοΙε Ιαηϊοτίρας εεπες. 

Τια απἶάεπι εἰῖαπι ἆᾳ Χεςίοπῖς αριά γος Ίπισηα ππεῖ ἀο[ιις 

εί οοπεϊοπαίοτες Ἔτοίαπογαπα ποσθπα επηέαπί ἸΠϊπεραπι, 

ου εσί Ποτίάαπα; Ποτος επῖπα, 5ἳ τεείο ππεπηϊηϊ, 5ατῖ Πα. 

5. Πασπε πεΠπε Π]αα πηϊτευίς, 5ἱ αππῖθας τατ]πείος 5οποχ 

η] Ηετεπ]ες οἰοφπεπίῖ ἄεις ἱταλῖέ, ααἱ ποτῖς Πίαπη απ σι 

αίαπε Ππσια οοσπαΠοπεπ. Ἀθσπθ Ὑετο οοπίαπιε]ία ἵπ 

Ίρδυπῃ εδί, 5ἳ µας Ῥατία Ῥογ[οταίαπα οργηῖς : Πηθπηϊηϊ θΠΊΠι 

εἴαπι απογαπάαπι ἆθ οοπιωά]α Ἰαπροζιπῃ, απο α τοῖς 

ἀῑάῖα, 

Εκίτοεπια οηῖπῃ ΙἸοᾳαασοῖρας 

Ρετίαξα Ππσαα ο5ί οπιηῖρας Γογαπαῖηε. 

6. Τη απΙγεγξΙη απίεπα ρα[απηας,, ογαίἴοπε Ηετου]επη ΡεΓ- 

Γεεῖςδο οπωηία, 5αρίοηίεπα υίταπι, εἰ εἰοηπεπίί νῖπῖρις 

ῬΙεγαπε εχριρηαςςε : 6 ἴε]α ἱρδῖας οΓαΙΙΟΠες, Ραίο, 5απέ, 

ασπίας, οοΙπεαηίες αἆ 5εορΙπα, οε]ετες, φπἵρηξααε τυ]πε- 

τοπίαγ απ]α : αἰαία πειηρθ γετρα τος 4ποᾳπε ε.ςε ἀῑε[[ῖ5. 

7. Ἠωο ἴππι 6αἡμ5. ΜΗ νογο, π1Πά αρηᾶ πιο εοη5ίάργα- 

τει, ἀεεεγείπε Ἠπο πας ρτοβτεᾶϊ, Ίου αρίαῖς Ἰοπηίποπι, 

απῖφπε Ίος ἄεο]αιπαπά! σεµας οίπι ἀθε[ςςειῃ, εἰ τητςις ο 



ους 

α /Σ , αἱ ας πει ας δν / 
δείξεων πεπαυμένῳ αὖθις ὑπὲρ ἐμαυτοῦ φηφον διδόναι 

{ - ο. 3 ρω 

τοσούτοις δικασταῖς, κατὰ χαιρὸν ἐπῆλθεν ναμνησθῆ- 

ναι τῆς εἰκόνος: τέως μὲν γὰρ ἐδεδίειν, µή τινι ὑμῶν 
ὃς 5 

δόξαιµι κομιδῇ µειραχιώδη ταῦτα ποιεῖν καὶ παρ᾽ ἡλι- 
- ἃ / Ε 

κίαν νεανιεύεσθαι, κάτά τις Ὁμηρικὸς νεανίσχος ἔπι- 

πλήξει µοι εἰπὼν τὸ, « σὴ δὲ βίη λέλυται; νχαὶ «χα- 

λεπὺν γῆρας κατείληφέ σε,» 

ἠπεδανὸς δέ νύ τοι θεράπων, βραδέες δέ τοι ἵπποι, 

Ἀλλ' ὅταν ἄναμνη- 
ο τς ΜΕ ” , - 

σθῶ τοῦ γέροντος ἐκείνου Ἡρακλέους, πάντα ποιεῖν 
« μ ς -- , 

προάγοµαι χαὶ οὐχ αἰθοῦμαι τοιαῦτα τολμῶν ἠλικιώτης 

ὤν τῆς εἰκόνος. 
Δ / λ 1 

8. "Ὥστε ἰσχὺς μὲν χαὶ τάγος καὶ κάλλος χαὶ ὅσα 
ν Ἡ 

σώματος ἀγαθὰ γαιρέτω, χαὶ ὁ Έρως ὃ σὸς ἐσιδών με, 

ὦ Τήιε ποιητὰ, ὑποπόλιον γένειον Ὑρυσοφαέννων εἰ 

βούλεται πτερύγων ἀήταις παραπετέσθω, καὶ ὃ ππο- 
ο εν ο » του / δἳ ὡὢ  ἁ /’ 

χλείδης οὐ φροντιε. Τῷ λόγῳ δὲ νῦν ἂν μάλιστα 
ΕΦ τον το καν ὄιταξς ϱ, ὅ γ λ 
ανηθᾶν καὶ ἀνθεῖν καὶ ἀχμάζειν καθ ὥραν εἴη καὶ 

ω”- ν α 3. ῃ λ 
ἕλκειν τῶν ὤτων ὅσους ἂν πλείστους δύνηται, καὶ το- 

/ Δ Ν / 

ξεύειν πολλάκις, ὡς οὐδέν γε δέος μὴ κενωθεὶς λάθοι ὅ 
ἓ το αρκωρεα τς 

γωρυτὸς αὐτῷ. “ὌΟρᾶς ὅπως παραμυθοῦμαι τὸν Ἅλι- 
ω -ω ” .. -- /. 

χίαν καὶ τὸ γῆρας τὸ ἐμαυτοῦ. αἱ διὰ τοῦτο ἐτόλ- 
/ 

µησα πάλαι νενεωλκημένον τὸ ἀκάτιον χατασπάσας 

ε ; ὃς τ 
ἐς τοὺς πόδας τοῦτο ἀποσχώπτων. 

ῴ -ω / ον .» / 
καὶ ἐχ τῶν ἐνόντων ἐπισχκευάσας αὖθις ἄφεῖϊναι ἐς µέ- 

λ /΄ ο τω Ἡ ο. λ . Ν δα παν 
σον τὸ πέλαγος. Ἠἴη δ᾽, ὦ θεοὶ, καὶ τὰ παρ ὑμῶν 
: ον 8 ον ' κ 
ἐμπνεῦσαι δεξιὰ, ὡς νῦν γε μάλιστα πλησιστίου τε καὶ 
3 -» ο / 3 / α ο ” ΝΥ 

ἐσθλοῦ καὶ ἑταίρου ἀνέμου δεόµεθα, ἵνα, εἰ ἄξιοι φαι- 
(μεθ ὶ δμῖν τὸ Ομγοικὸν ἐχεινο ἐπιωθέγξηταί νοίµεθα, καὶ ἡμῖν τὸ Ὁμηρικὸν ἐχεῖνο ἐπιφθέγξητ 

τις, 

Οἵην ἐκ ῥᾳκέων ὁ γέρων ἐπιγουνίδα φαίΐνει. 

ΤΝΤ. 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΥ απ ΤΩΝ ΚΥΚΝΩΝ. 

:. Ἠλέκτρου πέρι καὶ ὑμᾶς δηλαδὴ ὁ μῦθος πέπει- 

χεν, ο ἐπὶ τῷ Ἠριδανῷ ποταμῷ δα ακρύε ειν αὐτὸ 

θρηνούσας τὸν Φαέθοντα, καὶ ἀδελφας γε εἶναι τὰς αἲ- 

γείρους ἐχείνας τοῦ Φαέθοντος, εἶτα 

ράχιον ἀλλαγῆναι ἐς τὰ δένδρα, καὶ ἀποστάζειν ἔ ἔτι αὐ- 

Εν μ 
α οουροµε ένας το μες 

τῶν δάκρυον ὃπθεν 

αὐτὸς 

τὸ Ἠλεκτρον. Τοιαῦτα γὰρ ἀμέλει 
τν μον ΜΕ ΝΟ ν 

τῶν ποιητῶν ἀδόντων Ἠλπιζον, εἴ χ ἀχούων 
Δ ο» 3 τν ον ς Δ / 

πὶ τῷ ἨἩριδανῷ., ὑπελθὼν µίαν ἷ 
δέξασθαι 

γενοίµην ἐ τῶν 

ς 5 5 / ρ. 
ἰγείρων ἐκπετάσας τὸ προχόλπιον ὑποὸ τῶν { 

ε. νὰ Μ. 
αχρυων ὀλίγα, ὡς Ίλεχτρον Σγοιμ.. 

Καὶ δὴ δη οὐ 
μιας η νεν 

πρὸ πολλοῦ χατ᾽ ἄλλο μέν τι χ ἔοου 
5. αλ Ίκον δὲ χΧ' ὅμως ἐς τὰ γωρία ἐχεῖνα.. καὶ--- ἔδει ι γὰρ ἄνα- 

πλεῖν ν χατὰ τὸν Ἠριδανόν --- ηὐτ᾽ αἴγε ἔρους εἶδον πάνυ 

περισχοπῶν οὔτε τὸ Ίλεχτρον, ἀλλ οὐδὲ 

Φαέθοντος ἤδεσαν οἳ 

κ 
τοῦ 

ἐπιγώριοι.  Ἀναζητοῦντος γοὺν κ ς ὃ ή] 
ἐμο Ἡ ᾳ [ / / Ελ" ἀ Δ 3 ϕ 

ἐμοῦ καὶ διαπυνθανοµένου», πότε δὲ ἐπὶ τὰς αἰγείρους 
ο οσα το λεν δρ ῃ ον ν 2Σ/ 
ἀφιξομεθα τὰς τὸ ἤλεχτρον, ἐγέλων οἳ ναῦται καὶ ἠξίουν 

τουνοµ-α 

[ο] » 
πω μας ς ο ολο 

Φεστερον λέγειν ὅτι καὶ θέλοιµι; κἀγὼ τὸν μῦθον διη- 

1 ΝΙ. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΗλΛΕΚΤΡΟΥ. 1. 9. 11, «ο - 8) 

η1θ οα]ου]άπα ἆατε {οἱ ]πάἱοίῦας; ορροτίαπο ἵη πιθηίοΠη γοµίί, 
οἷα5 Ππηαρίπϊς πιεπηοπῖα.  Απίε οπΊπα ππθίπεραπη, πο ο] γο- 
5ἰτήπῃ ΥΙάεγε; ρίαπο αἀο]εκεση{η]ϊ πηογε ἰδίπο [αοργε, οἱ Ῥια- 
{ο οεἰαίεπι ᾖαγεπατῖ; ας ἀείπᾶςε Ηοπιετίοις αἰᾳῖς Ἰανορῖς. 
Ἱπετορατεί πμΙ 1αά, 

παπα Ρε! ἔπα γἵς, στανῖς αττῖριΠ{ατθ 5εηθοία5, 

Ἰηναμάισαιε ΠΡῖ απια]ας., (ατάῖαπε οαΡα]1, 

ἵη Ῥοᾷε5 Ίου ΗΠΗΠΊΗΠΗ Ἰαοῖθης. 96 πδί τεσοτᾷος δεηῖς Ἱ]- 

ας Ηενοι]ῖς, πα ἄπεπόα οπηπία Ῥτογεμος, πες ΠΠ ριᾶεί 

{αΗαπα απδογηπα, απί Ἱπιαρῖπίς ρτοροδίία: ορᾳπα]ῖς φἶπι. 

δ. Ἱασπε τοβι!, οἱ εε]εηίας, εἰ ρυ]ομγπᾶο, οἱ απα- 

οππ]ᾳπε οογροΓί5 Ώοπα δΗΠΕ, γα]θαηί : ας ἵπας, Τοῖο Ροεία͵ 

Οπρίᾶο, ἱπιπ]έας οἈπεδοθης πηΗΙ ΠΙΘΠ{ΗΠΙ, απο ερ]οπάθη- 

μπα γεείας, 5ἱ γο]ασηέ, αἰαταπῃ Παυτῖς Ῥγωίοιγο]αίο : 

Ἀὁ ΠΟΠ οπταβῖί Ἠϊρροσ]ίάες. Αί ἀῑσσπάί [αοπ]ίαίο γεῖ 

ΠΙαΧΙΠΙΕ ΤΟΊΙΥΟΠΕΣΕΕΤΟ οἱ [οτετο οἱ τίρεγο ἵοπιρεςιίναπι 

Γαεγίί, εἰ αππίρις (Ταπεταο ΎπαπΙ Πογὶ Ῥος5ῇ ρ]ηνῖπιος, οἳ 

βασίέίας οπη{1θγο 5αρρῖας, 4 Πα πηείας ποπ. 5 πο ἵππργιι- 

4θηίῖ γασπα Παί ρματοίνα. Ψἱάες 4ποΠΙΟΔΟ ΠηθάΠα {ρ5ο αία- 

ἴθπι 5εποσ(υ{σπ](πε οοηδοΙοΓ. Εί Ίαο Ίρεα οπηξα απδις 

5απα αρα ποίαπι οἶἶπα πανἰρίο]ατη Πἴδγαπη ἀθάποστα, οἳ ΡΟ 

εορία. Ἰηδίτασίαπα, ἵπ ππεάΙαπα πῃατο ἀΠηίογο. Απρῖτοί 

ΠΊΟ(Ο α γορῖς, 4, ἀθχίτα απτα! πιπο οηἵπι γε] πιαχίπης 

Ιπρ]εηίε νο]α 6ἱ Ώοπο οἱ απο γοπίο Ιπάῖσοπηας, ξ, ἳ απ]- 

ἀεπι ἀῑσηϊ γἱάδαπαας, δἰίαπῃ ποβῖς Ηοιπειῖομτα μια Ἠπε]α- 

πιεί αἰἰᾳαῖς, 

Οποἆ ΤΕΠΙΗΓ ο Ραπηΐς 5εΠΙΟΓ ἴαπα γη θας ο[[ουί ) 

ΤΝ. 

ΡΕ ΕΙΓΕΟΤΗΕΟ 5ευ ΟΥΟΝΙΡ. 

»ῶο εἰθοίτο ΠΙπΙγαπα πορῖς εἴῖαπα [αρη]α ῬογδηαδΙ{, Ῥο- 

Ῥα]ος αἆ Ἐπίάαπαη ΠΠΊΘΠ 6απ1 5{]ατο Ἰαογίπιαπα, (ης 4ε- 

Ῥ]ογεηί Ῥλιαει]λοπίθιη, δἱ 5ΟΤΟΓΟ5 ἱάθπῃ ο55ο Ρρορα]ος Π]α». 

Ῥμαθίμοη{ϊς, ἀεϊπάε ἆππι ἀε[επί αἀο]εσεεηία]πα, πππίαίας 

6556 ἴπ. α1μογος, οἱ 5]ατο αάμιο ἆ6 Π]15 Ἰαογίπιαπα, 

ΤΗΠ1 θ]θοίγάῃ. 

Ππηϊ- 

Τα]ῖα πθιηρθ 1ρ5ο 4πούιε 4101 απά]δεεπι 

Ροδί15. οαποπ[ῖρας, 5Ρεταῦαπα, δἱ (παπάς 6556] αὖ Ἐτίάα- 

ΠΕΙ, 1ης δα αΡαπα ΡορυΙογΗπὰ ΠαΠΙ, οἱ εχραηςο. δἶπα 

εχοερίαγυπα ραµσᾶς Ἰαοίή]ας, αἱ οἱεοίταπα Ἠαμθαι. 

9. Εί 5απς ΠΟΠ Ἱία ἅἴα οδί οπΠπ αας απἰάσηι τε 

εαηδα, γοπὶ {απιθη ἵπ Ίοσα Πα: οροτίεραί απίθΠῃ αἀγθιςο 

Ἐπιάαπο παν{σατο) : 5δᾷ πες Ῥορι]ο5 γΙάΙ, ἀῑμσοπίευ ]ἱοεί 

αγοπιηδρ]οἴθη5, Πθ(π οἱοοίγαπα; απΠ. πο ΠΟΙΠΘΗ. (πΙάθπα 

Ῥμαεί]ιοπΗϊς πογοεγαΠί Ἱποο]α. δα Ιγοηίθ θΠΙΠ1 Π1ο αἴᾳπο ἵη- 

θιγοσαπ{6, απαπάο γεµίτοπΊας αἆ Ρορι]ος Ί]ας οἰεσίταπῃ τε- 

ἀεπίος, τιάσραπ{ παπία., ροδίπ]αραπίσπα πἰῖ εἰαήίας, απϊά 

πιΏί γο]]οπα, ἀϊσθτοπι. Ἠ]ίο οσο [αρη]απα 1ρδῖς οπαϊγαθα 1, 



απ. ο, οϱ) 

γούμην αὐτοῖς, Φαέθοντα γενέσθαι Ἡλίου παῖδα, χαὶ 
. κ : τοῦτον ἐς ἡλικίαν ἐλθόντα αἰτῆσαι παρὰ τοῦ πατρὸς 

/ / ἐλάσαι τὸ ἅρμα, ὣς ποιήσειε καὶ αὐτὸς μίαν ἡμέραν: 
΄ .. / / Δ τὸν δὲ δοῦναι, τὸν δὲ ἀπολέσθαι ἐκδιφρευθέντα, καὶ Ἡ η πμ. / ταῦθα » ΄ τὰς ἀδελφὰς αὐτοῦ πενθούσας ἐνταῦθά που. ἔφην, παρ 

« - 
ὰ μα] ο / ὑμῖν, ἵναπερ καὶ κατέπεσεν ἐπὶ τῷ Ἠριδανῷ, αἰγείρους 

κ / αμ μὸ / Μ ας { εν ζλ να γενέσθαι καὶ δαχρύειν ἔτι ἐπ) αὐτῷ τὸ ἤ εκτρον. 
- ο / 3 Δ Δ 8. Τίς ταΌτά σοι, ἔφασχον, διηγήσατο ἁπατεὼν καὶ ὦ καλο. ευδολόγας ἄνθρωπος: ἡμεις δὲ οὔτε ἡνίοχόν τινα ἐκ- 

Μι 4 { φῆς ἔχομεν. 
.ω ρω ον .ν 3 ” μα ο. ΕΙ δὲ ήν τιτοιοῦτον, οἴει ἡμᾶς δυοῖν ὀέολοῖν ἕνεκα ἐρέτ- 

Ἀ Αὰ ον μ - Ν 3 αμ, νο Ἶι τειν αν ἢ ἕλκειν τὰ πλοῖα πρὸς ἐναντίον τὸ ὕδωρ, οἷς δν τες αῖς, ος ες ας : εξην πλουτεῖν ἀναλέγοντας τῶν αἰγείρων τὰ δάκρυα; νε , κ μκο Τοὔτο λεχθὲν οὗ μετρίως µου καθίχετο. καὶ ἐσιώπησα 
διαισγυνθεὶς, ὅτι παιδίου τιγὸς ὥς ἀληθῶς ἔργον ἐπε- 

ν Ν ως ΔΑ 
πετοντα εἴδομεν Ουτε τας αιγειροὺς ας 

, / ΕΕ η ο) πες πεονθειν πιστευσας τοις ποιηταις απιθανα ουτω ευοο- 
πε θ ρρτα 

γιες αρεσχεσ αι αὐὗτοις. 

ε ρα , . 4. Εκεῖνο δὲ καὶ πάνυ ἀληθῶς ᾧμην εὑρήσειν παρ να ͵ αλλον να 2 ν ν. αὐτοις, χυχκνρυς πολλους αόοντας ἐπι ταις ὀχθαις ο τν, ον ον λ / ο / ποταμοῦ. Ἰαὶ αὖθις ἠρώτων τοὺς ναύτας ---ἀγεπλέο- ὺ 

του 

; : λες --- Ἀλλ) οἵ γε κύχνοι πηνίκα ὑμῖν τὸ λι- 
ερ 

-. 
ὢ, 

μ ο - ς ουσιν ἐφεστῶτες τῷ ποταμῶ ἔνθεν καὶ 
Ν -ω 3 ον ος ο 4 φασι γοῦν Απόλλωνος παρξδρους αὐτοὺς ὄντας ἴ 

η, η. ἀνθρώπους ἐνταῦθά που ἐς τὰ ὀρνεα µεταπε- 
τον ο νν ν ας η .ω Χα οἵα τοῦτο ἄθειν ἔτι οὐκ ἐκλχβομέγους τῆς μου- 

Δ 9 ον σὺν γέλωτι, Σὺ, ἔφησαν, ὦ ἄνθρωπε. οὗ ; ο αιρ καταψευδόµεγος τῆς γώρας ἡμῶν 
3 δν’ ὔ Ν Γ {48 ἄεὶ πλέοντες χαι ἐκ παίδων 

λ 

« παύσῃ τήµερον καὶ 
ποταιιοῦ σετ Ὢλ τοὶ 5 ἡμεῖις δὲ 

; μισής σχεδον ἐργαζόμενοι ἐν τῷ ᾿Ἠριδανῷ γ : ΜΟΝΟΝ δν τω ωρο ἄγους ἐνίοτε δρῶμεν ἐν τοῖς ἕλεσι τοῦ ποταμοῦ, καὶ κρώ- 
σι λ / 

τοὺς κόραχκας 
ας ες εἶναι πρὸς αὐτοὺς, ἀθόντων 

αἱ / ψ α νο, λ ς ζουσιν οὗτοι πάνυ αμουσον χαὶ ἀσθενὲς, ὡς 
Ν νι .ω 

ἡ τοὺς κολοιοὺς Σειρῆνας 
νὰ ὰ ςἈν κει Δ 
ος χαι Ὢον χαι οἷον σὺ 
ο 

θαυμάζοµεν πόθεν ταῦτα ε 
ἡμῶν. 

6. Πολλὰ τοιαῦτα ἐξαπατηθΏναι ἔστι πιστεύοντας 
ἴζον 5 ἐξηγουμένοις. ὍὭστε χὰνὰ {ον ἕχαστα εξηγουμµένοις. αστε καγὼ 

τς 
ΦΔ/9 κ νο ς ο) νο. 2 ΄ λ γυν οξοια υπερ Εεμαυτου μη Όμεις αρτι αφιγμενοι, χαι 

κ 

ἃς το μ ο ο, ᾗ : τοῦτο πρῶτον ἀκροασάμενοι ἡμῶν, ἠλεκτρά τινα καὶ 
χύχνους ἐλπίσαντες εὑρήσειν παρ) ἡμῖν, ο ΕΦΑ ας κ ει μμ ὀλίγον ἀπέλθητε καταγελῶντες τῶν ὑποσχομένων ὑμῖν α- ο... 3 ον ΜΑ Ξ ι τοιαυτα πολλὰ κειμήλια ἐνεῖναι τοῖς λόγοι. ἈἉλλὰ 

ἔπειτα μετ) 

, ο ατ .- ο... ΄ δι μαρτόροµαι, ὡς ἐμοῦ τοιαῦτα μεγαλαυχουμένου περὶ ος Εις ἃ - ο 5 τῶν εμῶν οὔτε ὑμεῖς οὔτε ἄλλος πω ἀκήκοεν, οὐδ ἂν ϕ / ’ σι. Ν λ 3 21 / 3 / ἄχούσειξ ποτε. Ἄλλοις μὲν γὰρ οὐκ ὀλίγοις ἐντύχοις 32 κ » σον ψ ση 1 μες ἂν Ἠριδανοῖς τισι χαὶ οἷς οὐχ ἤλεχτρον, ἀλλὰ χρυσὸς ον 2 /. ο ο ο. / ο. αυτος αποστα-ει των λογων, πολὺ τὼν χκύχνων τῶν 
νε ορ. Υὸ -. ἔμον ὁρᾶτε ἤδη ὅποῖον 

ο, 
Ώστε 

. ε . ποιητικῶν λιγυρωτέροις: τὸ δὲ ἵ 
ς αρ τμ ην Ἡ ών 3 ΝΑ / ἁπλοϊκον καὶ ἄμυθον, οὐδέ τις ᾠδὴ πρόσεστιν. 

ος αθντς 
: ἡμῶν ελπίσας, 

ϱ ν 
ορα 1 τα 

τω / ο. τοιουτο τι πάθης µείζω περ 

ΕΥΙ. ΡΕ ΕΙΕΟΤΡΕΟ. ᾱ--ς. 
ουι 

Ῥ]ιαθίποπίεπα Γαῖςςο 5ο]ΐς βΗππα, οἱ Ἠππο, αἁπ]ίης υπ 
ἐ55εί, Ῥε[[ϊδεο α Ραΐτα οΠτΓΗς 1ρδῖης ασοπᾶϊ [ασπ]ίαίοπα, αἱ 
6ἳ 1ρ5ο ἀἴεπῃ πΠΠα [αοργοί : Π]απι ἀθάΐσεα, Ίππο θχοςκπα 
ε/γα ῬεΓῇςδε,, δἱ 6ογοτος ἱρρῖας ἆπηι Ἰησεγθηί Πίο οἴτο[ίετ, 
ἀἰοεραπα, αριᾶ. γος, πὈὶ οίίαπῃ οεο]ά[ε, αἲ  Ἐπάαπιπη, 
Ῥορυ]ος [ιοίας 6-κα., οἱ Ιασγίπιατί Ῥτορίεν 6υΠῃ 5αεσῖπα. 

ὃ- Ομἵς Ίιορο ΠΡΙ, ἀἰοεαηί, παντα ν]έ ΙπΙροςίος εἰ πιοηᾶας 
Ἠ0ΠΙΟ2 Αί πο πεμπε ἀπτίσαπη 4πθη(παπα εχεἰάετο γἱά]- 
πηα5, πεαπε Ἠαβοπα5, πας αἲς, Ῥορη]ος. 5ἱ γοτο απἷᾶ 
εσςεί ἴαἱε, Ρπίαδπο πος άπογιπῃ ΟΡΟΙΟΡΙΠΗ ο]κα τοηηῖσα{ι]- 
105, απΐ ἰΤαείαγος αἄγειςο ΠΗπιῖπο παν]ρία, (πα ἀἰναρις, 
ποβῖς 655ε Ποεγαί Ἰοσρῃαῖς Ῥορυ]ογαπα Ἰαογπιῖς» Ἠϊο 66ΓΠῃΟ 
ποἩ. πιεάἰοσγῖίες Πιο πιοπιογαί : οί ἰασυῖ, απππῃ Ῥαάενοί 
πε, Ομ] Τεγεγα αοοἰᾶϊκκεί ο Ῥαεγπ]ο, αἱ ροείῖς ογεάθγρῃι 
Ἱπιρτοβαβῆία αἆσο ππεηΠεπέῖρας, αἲ ΦαπυΠὸ ΠΙ ΙΙ Π[ῖς Ρ]α- 
οεαί.. Ὅπα ἰβίία ας 5Ρ6 ΠΟΠ ρατνα [α]55, «ὤΏπτθ ΓΟΓΘΡΑΠΙ 
(πας! εκ 1ρδίς πιαΠῖρης 6Ιθείγπι Ῥεγα[αἱδεεπα, ααἲ Ίαπι 
ἃριά πηθ Ππηααίπανος αἆ αποί τος οἱ 4ΗΟΠΙο(ο. Π]ο 8556111 
Πδιγης. 

4. Ἠ]αά {απηθι, οἱ απἰάσπι εετίο, Ῥηίαβαπα πηο αραιά Π]ος 
γερεγίατΙπα, ΕΥΕΠΟΡ πηπ]ίος οαπεηίος ἵῃ π{ρίς Βαν]ϊ : ας ται- 
5ᾳ5 ΙΠ{εγΓοσαραπα Παπίας (παπι αζἨπο 4ἆγοιςο Πιπηῖπε Πᾶ- 
γ!βαραπας), Ὑδγαπα εγοπῖ ορτίο απαπάο γοβῖς πιοβμ]αίπι 
Ἠ]αά «ΚΥΠΙΕΠ οαΗΠΙ, ακίαπίος Ἰίπο εί Ἰήπο Παγίορ αἴπηί 
επίπη ἴ]ος Αροημιῖς οοιηῖίες, Ποπιίηος «ηποηᾷϊ Ρεγίέος, Πο 
αἰᾳπαπᾶο. η γο]πετος αρῇῆςεα, οἱ Ργορίετοα αἆλιο «απεν : 
ποη ορ {ος ππηξίσα». 

ὃ- Αί ΠΙ ου τῖσα, Τα Ποπιο, Ἱπαπῖωπέ, ποη. ἀεσίπος Ἰο- 
4ἱς πποηϊτ] ἆ6 γεβῖοπο ποςίτα αίᾳπε Παγῖο» Νος γοτο 58Π- 
ΡεΙ παγίσαπίες, εἰ α ρπεγῖς [σιγα ορα5 [αοἱοηίος ἵη Ἐμίάαπο, 
Ῥαμ605 απ]άεμ 6Υοµος ΙΠίθτά Πα γἱάσιηις 1η. ρα]ακιγῖῦις τ]- 
Ρἱ5 Παπηπίς,, οἱ οοσ[απί Π] απἱάάατη ρ]απο αἰίοπυπῃ α Μ- 
δἱς εἰ ππρεοϊ]αιη, αἆσο πέ ουν! γο] Ευαςι]] βίγεπες εἷηί αἲ 
Ἠ]ος : εαηθηίος γεγο πααν](οι αἴᾳπθ αἱ {απ αἲς, πο Ῥες 5ο- 
πηπῖαια πἱάειη απ ἰνίπηας. Τίαφαε πηταϊ 5αΕ{ξ απο ἴδία ἆ- 
πορίς αἆ γος ρειγεπογῖη!, 

6. ΡΗηΗΙίου ἀθοῖρί εἰ 5εορο Ροίε»ί 5ἱ απἱς οτοᾶαί 5 ααὶ 
ἵῃ πηα]α5 οχ{ο]]ηπ{ παγγαπᾶο οπηηῖα, Παπιο θᾳο εἰῖατη Ρτο 
18 ΠυΠΟ 5ΗΠΙ 5ο]ΠοΙῆας, το απῖ πιοᾷο νοπ]ς[ῖς οξ πο Ρτῖ- 
ΠΕΠ Πο απά[ῖς, εἰοοίτα ᾳπα.ἆαπι οἱ 6ΥΟΠΟΡ ἱπνοπῖγο αριιᾶ 
Ἠ05 4101 δρετανῖς, ἀϊορδα[ῖς ραι]]ο Ρον Ἱγπαεπίος Π]ος 
απἵ ρυείΐοδα 14 σοηι1ς πηπ]ία. Ίποςςο ποκίτἰς ἵπ. ογαΠΙοπίρις 
γοῬίς οταΠί ρο]ΠοΙΙ.. Αι ἐδο {εςίου, {α]ία πῃθ ἆ6 πηοῖς τοις 
ΒΙοπίαηίειη ηθο ΥΟ5 πθο αΙἴπι απεη(παπα απἀϊγίςςε τε] αιι- 
ἀἴθαταπα πΠπαπῃ, Α]ῑος απἰάεπα Ιηγθηίας ΠΟΠ ῬάΠςΟΣ, Επί» 
4απος αποςζαπι ο απ]ρας ποπ. δἰείναπῃ, 5οἡ ΗΓΙΠΗ ἵρδιπι 
εκ ογα[ἴοπα 5ΕΠεί, πηα]ίαπι Ῥοεμοῖς ΠΠίς εγοπῖς πιοᾶι]α- 
Πογες : 60 γθτο παῖῖς κἴπα Ί8πι γἰαείῖς, κἰπιρ]ες, [αρι- 
ἸαῦΠ1 Εχροτς; πθηπε αἶ]ας οππίης ἀάεςί. ΤΕίαν' γίᾶς, οἱ 

{ απῑς ΠΠα]ογα 4ς πορῖς Ῥετας, πε Εῖ αροὶᾶαί αποᾶ ῖς σαὶ 



ΤΥΠΠ. 

ἓν τῷ ὕδατι ὁρῶντες' ο 

602 
Δ 

οἷόν τι πάσχουσιν ο οἳ τὰ 

γαρ τηλικαῦτα εἶναι 

ς 
τόμενον 

-ψ Μ 

αὐτὰ οἷα ὃ διεφαίνετο αὐτοῖς ἄνω- 

τὴν αὐγὴν, ἐπειδὰν / -ω 

θεν, εὐρυνομένης τῆς σχιᾶς πρὸ ς 
η τ 

ἀνασπάσωσι, πολλῷ μικρότερα εὑρίσχοντες ἀνιῶνται. 
» - Ν ον 2 

δη οὖν σοι π ἐχχέας τὸ ὕδωρ καὶ ἀποχκαλύ- 
λ .-- Ἂ 

Ψας τάµα» μηδὲ προσδοκήσης ἄνιμήσασθαι, ἢ 

ο. ἐλπίδος. σαυτὸν αἴτιάση 

ΕΝΗ. 

ΜΥΤΑΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ. 

.. 3 ε. 3 / 

.. Ἡ υυῖα ἐστι μὲν οὗ τὸ σµικρότατον τῶν ὀρνέων, ἰ ο : - 
καὶ χώνωψι καὶ τοῖς ἔτι λεπτοτέροις παρα- 

μα 

τοσοῦτον ἐκείνων μεγε έθει προ ει ὅσον ᾷ υγ: οσο 
’ αὶ 3 . 

ης «ἰπολείπεται. ᾿Επτέρωται δὲ οὐ χατὰ 
πα 

τὸ αὐτὰ τοῖς ἄλλοις ς, ὣς τοῖς μὲν ἁπανταχόθεν χομᾶν 

τοῦ σώματος, τοῖς δὲ ὠκυπτέροις χρησήιπι, ἀλλὰ κατ ὰ 

τὰς ἀκρίδας χαὶτ ! { 

ρος, τοσοῦτον ἁπαλώτερα ἔχουσα τὰ 
Ἑλληνικῆς ἐσθητος ἡ Ἰνδικὴ λεπτοτέ έρα καὶ µαλακω- 

τέρα: καὶ μὴν δυήνθισται χατὰ τοὺς ταῶνας, ε τις ἄτε-- 
ν σ/᾿ 

γὲς βλέποι ἐς αὐτὴν, ὁπόταν ἐκπετάσασα πρὸς τὸν ἥλιον 

πτε ρύσσητα. 
Ἡ δὲ ττῆσις 

συνεχεῖ τῶν πτερῶν οὔτε χατὰ 

ματος οὐδὲ ὃς ο 
χαμπὴς πρὸς ὅ τι ἂν 

μὴν κάχε 
- . ν 

μετ ὠδῆς πετεσθα! οὐχ απηνο οἵα χωνώπων και 
ζ ῄ τ ν ώς, 
ο να οὖδ. μελιττῶν ἢἨ τῶν 

τν : νεος 
σφηκῶν τὸ φοθερὸν τικὸν ἐνδεικνυμένη, ἀλλὰ 

αν ἳ ς ἴ 
τοσοῦτόν ἐστι λιγυρωτέρα. ὅσον σάλπιγγος καὶ κυµ-- 

θάλων αὐλοὶ μέλι ρότ εροι 

8. ο δὲ ἄλλο σῶμα ἡ μον αβισλὴν) λεπτότατα 

ὀφθ ος οὐ δὲ προπαχεῖς 

Ὃὺ ῶ ο π. ἔχοντες: να, εὐπαγὲς» καὶ . 
. ῃ ε , 

πεφύχασιν αὐτῃ οἱ πόδες οὐ .ν μας σφῆκας συ 

θώραχι ἔοικε ζώνας Ὃ αρα, χαὶ ο οΝ ἔχουσα. 

Αμύνεται μέντοι οὗ κατὰ τοὔρροτ τύγιον ὡς σφὴξ καὶ 

µέλιττα. ἀλλὰ τῷ στόµατι καὶ τῇ προθοσχίδι, ἣν κατὰ 
τὰ αὐτὰ τοῖς ἐλέφασι καὶ αὐτὴ ἔχουσα προνομεύει τε 

καὶ ἐπιλαμθάνεται καὶ προσφῦσα κατέχει κοτυληδόνι 
Ἰϊχκ δὲ αὐτῆς δδοὺς προκύ- 

πίνει τοῦ αἵματος" πίνει μὲν γὰρ χαὶ 

αὐτῃ καὶ τὸ αἷμα., οὐ 

6δ θύνης τῶν κεντουμένων. 

κατὰ τὸ ἄχρον ἐοικνῖαν. 
πτει 3 ᾧ χεντοῦσα 

Υάλ ακτος, ἡδὺ δὲ μετὰ μεγάλης 
οὔσα τοῖς μὲν 

σι : βαδίζει µόνοις, τοῖς δὲ προσθίοις δυσὶν ὅσα 
σὶ ρῆσαι, Ἴδοις ἂν οὖν αὐτὴν ἐπὶ τεττάρων 

κυῖαν ἔχουσάν τι ἐν ταῖν χεροῖν 

Σο 
Ἑξάπους δὲ 

Ἕος ο πάνυ καὶ καθ” ἡμᾶς. 

ΜΥΙΑΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ. 

Ν 
ον νγας χαι μελεττ' 5 εστιν ὑιενόπτε-- 

9 

1-8. ΠΠ. οἱ -13 

ααπῖς 54 Ώπηοςα γ]άρηί : αρή(γαἰὰ επῖπη {αηία ο5ςε Π]α απσηία 

ἄεδαροι απριοοπρας τιάἀσραπίας, ἁλαίαία α ταδῖῖς ππηῦγας 

απαπα οχἰτασία πηπ]ίο πηίποτα ἀθρτεμεπάπέ, Ππάῖρπαμίην. 

Ίαπη Ἰπίέατ ΠΡΙ ργωά]σο, ἀἴδρειξα ααπα οἱ ἀείες[ῖς πηεῖς, πο 

απῖᾶ πιασηῖ {ε Ἠααςίατυπα 5Ρετε5, απ δρεῖ ναπα» οπ]ραπη Τη 

{6 ἵρεαπι οοΠ/εΓᾶ». 

ΤΝ. 

ΜΠΡΟΣ ΕΝΟΘΟΜΙΓΜ. 

ς ἍΤαξοα ΠΟΠ ο5ί θα απ]άθπα πηϊπίπ]α τοαστίασα, Ἡ 4παΗ- 

(απαι ουἱοριας ἀϊνειεί σεπεΓῖς εί ππϊποιίρας εἴῖαπα Ιη5ες[ῖς 

οοπαρατθίαγ : 5ο (απίαπα Ιδίαο πιασηϊἑαάῖπε 5πρεταί, ππη- 

ΤΗΠΗ ἴρςα αρθ ΠΙΙΠΟΣ οδί.. Ῥοηπαία οδί απ{ΕΠΙ ΠΟΠ θα επ {4- 

Ποπο απα αῑα γο]πογες, αἱ Ῥ]απηῖς {οίο «οτρογε τε]αί εὐ- 

πιαία 5ἲ{, ΠΠα]οΓες αιἴθπῃ Ῥεηπας Παβθαί τη αἷίδ; τεγπα Ἰηδίατ 

Ἰοσυςίαταπα, οί εἰσαάαγαπα, αρίαπιαπ6, Ρίππας Παβεί ο ΠΊΘΠ]- 

Όνταμα, ἴαπίο απἰάδηι πηο]]ογος αἷῖς αἰῖς, απαπίο Οτο σα 

γεςίδ Τπάῖσα αςί (οπαῖος οί ἀε]σαίίοτ. Ἐί εαπο Πογεος ρᾶ- 

ΥΟΡΗΠΙ ἤπείαγ «οΊογος Παῦαέ, οἱ απἲς Ππίεπίο Πίαια απρίζα!, 

απ πα εχραΏνοῖς αἲ 5οἶεπῃ Ῥεπηῖς τοἰαξαπη που Πίαίας. 

5. Ας το]αίας ἡηίας ποη απαῇῖς γοςρογΠοπαα ἵπ ρεηρθ- 

Όπο ἁἱαγήα. τοηηήσίὃς, ποσο Ἰουμςίαγυη Ἰηδίας οὐ) αῑία 

οοπ/αμοίας, πθηπε εαπὶ ρογςίγοροτο Ἱππροία, πἲ νορρατυση, 

«εὰ Πεχῆ]ῖ5 ἵπ απαπιουπησιιό: ρανίεπῃ αεγῖς [ομάΠ. Ἐπαια Ίου 

ΠΠ Ἰποςε, αοά πο 5ΠεπΗώ, τθγΙπ οππι οαηία. (ποᾶαΠι 

γο]αί, ΠΟΠ Ἰη[οςίο, απα]ῖς ον ομ]ἴοσπι, ηΘΠΠθ 5ίάγες [8- 

πηϊ(ας αραπα, απ Γεγηρί]ος πΠπειορς(ιθ ΥεξραΓυπη Πίσας, 

εοᾷ ἵπ {απίαπη ο5ί πιοάι]α(του, απαΠ {πα αρα αἴαπο ονπηα]ῖς 

Πρία 5αηί Ρ]ασΙάἴογε5. 

3. Οπαπίαπι αἆ γοΠαπΙη 6ο ΓρΗς, σαρίω {επηϊςςῖπιο οπΠα]1 

εοπΙποίΗτ οργν]οῖρας, οἱ οἰγομππασία οί «[ασΠς, πος. αἆπα- 

{πα απα]ε Ἰοσμδίαγαπα : οου]ῖ απίοπα κο]ίᾶς᾽ πηϊπεηίε5., Π]- 

απ] Μαβεπίες 4 οοτηα : Ρεοία5 οοπιρασ(απηὴ, οκ απο επαϊ 

Ῥεάε5, ΠΟΠ οΡΙΠΙΠΟ { 1π γεδρίς αξίγιοί]. Αἰνὺις πηπηϊ(α ἵρσα 

σπού6 ο5ί, ἰμογασί 5ἰπ]ῖς, Ζο0Πας Ιαΐα5 οἵ εηιαἶσιας παβθης. 

Ὀ]εἱςοϊέατ 5ε Πο. οἶτσα ποτϊςεῖπιαπα αἰνὶ Ῥατίεπα, 'αἱἳ Ὕοδρα 

οἱ αρίς, 5οᾷ οΓ6 ας ΡγοβοβΟ]ά6, απα 6ο πιοᾶο απο 

Ιηδίναεία οἱ απίο 56 ραδοϊαη, οἱ οοπαιργοΠΏοπάΙξ, εί ἀιάμαγδ- 

566η5 εοπΗπεί, σπ11ή αοθίαβα]ο οχίτεηια Ρατίθ 5ἳί ςἩο]ϊς. 

Ἐν ]α νενο ἆθῃς οιηῖσαί, απο αδῖ ραριξῖί, ροίαί πιά ο . 

παπα ΡΙΡΙ{ απἴάεπα Ἰασἴθῦ 4ποηπος 5εᾷ 5πανῖς ΠΠ]! τν Ἡ 

δαΐ5, οππῃ ἀοἱογ6 ΠΟΠ ΠΙάσΠΟ 6ογπῃ ααἵ ρπησυπίΗς. φεχ 

Ρεάε» (πάπα Ἠαβοαί, απαίίαοτ 5ος Ἰπεβαϊί, απτεγοΓ,θις. 

απίοπη ἀποβις αατ νους ππαπῖνας.  Ὑϊάρας Ισίαν Π]αίκ 

απαάγαρεεπα Ἰηστοῦ1. [ογοπίοπα ππαπῖνης 5αβ]α{ΗΠά ο5ομ]εῃ- - 

ἔτι απἱάἆαπα ΙΠΑΠΟ Ῥ]απο ΠΟΤΕ αἴ(αε αἱ πος. 



ΜΗ, ο - 9ϐ) 

ρ ’ 3 Ν { ψ μ 4. Γέγνεται δὲ οὐκ εὐθὺς τοικύτη » ἀλλὰ σχώληξ τὸ 
ο Α΄ ἶκ Ὁ) ’ Ἂ ν Σ / 3 / πρῶτον Ἔτοι εξ ἀνθρώπων ἢ ἄλλων ζῴων ἀποθανόντων: . : κ» Β / 

πόδας τε εκφερει χαι ούει 
ο τ τ 

33 / 
ειτα χα ολίγον 

-- Μ / λ . ρπετου ορνεον γτγνεται, χαι χυθφορει 

υ 
-Ὁν- τροπας ὃν ἀνθρώποις ὅπας, ο ρλίσι” λ ροφος οξ αν ρώποις υπαργουσα χαι οµ.οοιαιτος και ρολο μα οτας ὄ ο ας , οτραπεζος παντων γεύεται πλὴν ἐλαίου: θάνατος 

ος σκας ο σχώληχκα μικρὸν τὴν µυῖαν ὕστερον. η η] ω ο. κ κτ 

2 / πο μη τς πάνυ γὰρ ἐς στενὸν ὁ βίος αὐτῆς συμμεμέτρηται ---- τῷ ρ : 
χαν τούτῳ πολι 

οὐ μικρὰν αὐτῆς εἰπεῖν ἔχω, ὁπόταν 
πολέικιον αὐτῃ τὸν ἀράχνην διαδι-- αρ μας Β μμ σα θράσχῃ' λογῶντά τε γὰρ ἐπιτηρεῖ καὶ ἀντίον αὐτῷ δρᾶ 

Εκκλίνουσα τὴν ὁρμὴν, ὥς μὴ ἁλίσκοιτο σαγηνευθεῖσα 
ο ο κω / καὶ περιπεσοῦσα ταῖς τοῦ θηρίου πλεχτάναις,. Την 

Δ ᾱ Γ ον ευ ει Ὁ, Δ λ τλυ Δ μα] -- σμᾶς μ λ μεν Υὰρ ανθρείαν καὶ τὴν ἀλκὴν αὐτῆς οὐχ ἡμᾶς χρὴ , ο ισις η: / . » σ λέγειν, ἀλλ᾽ ὁ μεγαλοφωνότατος τῶν ποιητῶν Όμηρος ο ο 3 τς ' τὸν ἄριστον τῶν Ἡρώων ἐπαιγέσαι ζητῶν οὐ λέοντι ἢ 
Ἂ ἀ λ 2 ο Δ ο / πορδάλει ἢ ὑϊ τὴν ἀλκὴν αὐτοῦ εἰκάζει, ἀλλὰ τῷ θάρ- 

ω / Δ ». 3 / .. μάς ο. .] σει τῆς µυιας χαι τῷ ἀτρέστῳ καὶ λιπαρεῖ τῆς ἐπιχει- 
/ - 2 Ἀλ κ ν ΄ - ἀλλὰ θ / Δ ο. Ρήσεως' ουὀξ Ύαρ θράσος ἀλλὰ θάρσος φησὶν αὐτῇ 

- μΑι ἡ 3 / ο Λ Ε] προσεῖναι. Καὶ γὰρ εἰργομένη, φησὶν, ὅμως οὐκ 
3. ορ . Α/ 5] Ἂ αφίσταται, ἀλλ' ἐεφίεται τοῦ δήγµατος. Οὕτω δὲ πάνυ 

3 - νο 1». λ ο ον Ες Επαινεῖ καὶ ασπάζεται τὴν μυταν, ὥστε οὐχ ἅπαξ οὐδ 
αν αυήει . ἐν ὀλίγοις µέμνηται αὐτῆς, ἀλλὰ πολλάκις: οὕτω χο- κ ον αι ο κακώς σµει τὰ Επη μνημονευοµένη. Ἄρτι μὲν τὴν ἀγελαίαν 

.. μα... ο ΔΝ 7 Ἂ ε πλ Ν' 3 πτησιν αψτῆς ἔπι τὸ γάλα διέρχεται, ἄρτι δὲ τὴν Ἄθη- 
νᾶν, πότε τοῦ Μενέλεω τὸ βέλος ἀποχρούεται, ὥς μὴ : ἐπὶ τὰ καιριώτατα ἐμπέσοι. εἰκάζων μ.ητρὶ κηδοµένῃ / ο .ω » ῃϱ.0, ΞΔ ν ή ας. Χοιμωμέγου αὐτῃ τοῦ βρέφους, ν μυῖαν αὖθις ἐπεισ- ο Ἰ ε. α άγει τῷ παραδείγµατι. Καὶ μην καὶ ἐπιθέτῳ καλ- 

3 λ λ Δ Ἀ. λίστῳ αὐτὰς ἐκόσμησεν « ἀδινὰς ν προσειπὼν καὶ τὴν 
ἀγέλην αὐτῶν «ἔθνη » καλῶν. 

6. Οὕτω δὲ ἰσχυρά ἐστιν, ὥσθ ὁπόταν τι δάκνη, 
’ 3 3 [ή ο / ΄ ου 41 λ λ Ξιτρὠσκειν οὐκ ἀνθρώπου δέρµα µόνον, ἀλλὰ καὶ βοὺς 

καὶ ἵππου, καὶ ἑ έφαντα λυπεῖ ἐς τὰς ῥυτίδας αὐτοῦ πα- 
κ. . ο Ν΄ μα ρεισδυοµένη καὶ τῇ αὑτῆς προνοµαίᾳ κατὰ λόγον τοῦ , ο νο ὃ νε που τρ δισι ν µεγεθους ἀμύσσουσα. ἸἨΜίξεως δὲ καὶ αφροδισίων καὶ 

»..- ι Δ γάμων πολλὴ αὐταῖς ἡ ἐλευθερία , καὶ ὅ ἄρρην οὐ κατὰ 
τοὺς ἀλεκτρυόγας ἐπιθὰς εὐθὺς ἀπεπήδησεν, ἀλλ᾽ ἔπο- ο .ς αν ος χεῖται τῃ θηλείαᾳ ἐπὶ πολὺ, κἀχείνη Φέρει τὸν νυμφίον, 

, Ἕεο τε καὶ συµπέτονται τὴν ἐναέριον ἐχείνην μῖξιν τῇ πτήσει 
3, -- λ λ -- μὴ διαφθείρουσαι. Ἀποτμηθεῖσα δὲ τὴν χεφαλὴν μυῖα 

Ἂ Ἡ ὃν πω -». , αν 3 / ἐπι πολὺ ζη τῷ ἄλλῳ σώµατι καὶ ἔμπγους ἐστίν. 
Τ. Ὁ δὲ µέγιστον ἓν τῇ φύσει αὐτῶν ὑπάρχει, τοῦτο 

δή βούλομαι εἴπεῖν. Ναί µοι δοχεῖ ὁ Πλάτων μόνον ον 
αυτο 

ι 
αι 

παριδεῖν ἐν τῷ περὶ ΨυγΏς καὶ ἀθανασίας αὐτῆς - αν λόγω. Ἀποθανοῦσα γὰρ μυῖα τέφρας ἐπιχυθείσης 
ἃ / ” νυν Ν / 3, ΣΥ ανίσταται καὶ παλιγγενεσία τις αὐτῃ καὶ βίος ἄλλος ἐξ 

-ω ο - { ὑπαρχῆς γίγνεται, ὡς ἀχριθῶς πεπεῖσθαι πάντας, ὅτι σι πχ 

1ΥΠ. ΜΌ5ΟΕ ΕΝΟΟΜΙΙΜ. 4-7. 60ᾳ4 

4. Ναξοϊσας ΠΟΠ 5{αΗΠῃ {α[ΐς, 5οἆ νοιπηῖς ΡΙΙΗΙΠΙ, οἶνο οχ 
{ ποραϊηῖρας, 5ἶγα αὐἰππα[θις αἰῆῖς ἀοππογιηῖς : 4αἶπάο Ραι]]α- 
Ππα εἰ Ροίες ρτο[οτ{, εἰ ρίηπας Εἰςηῖε, οἱ οκ Γαροπίῖ Π{ γο]ι- 
οἱ: Π{ οίῖαπη σιαγίζα οἱ γογπηΙοάι ΡαπῖΕ, 1ΠΗ5ΟΔΠΙ ραι]]ο 
Ρο5ί Γαἱαναπι. ΟΠ) απίοπη πα (γίαίαν ΟΗΠΙ Ποπηπίρης, 
εογήπη(αε οοηίαΏεγηῖο οἱ ΠΊοηςα πἰαίαη, οπηπία σηςίαί, γα" 
[ευ οειπα; απἴρρε απο Ῥ]ρίςςο 1Π1 Πιοις ο5ί. Ὑσιι ργο- 
Ἡ15 αγὶ 4 1Π) δἳέ (οπιπῖπο οπίπι ατοῖῖς γἱία ἹΠίας Του πη]ηῖς 
οτομιηςοΠρία εκ), Ιαες σαιᾶοί πηαχίπηθ, δ{ Τη ος ἃσιί : Ποσί 
πίστη απΠείεπα ααῖί, οἳ πθηπο γο]αί πεΠΙθ οαΠ]{, 5εά 6οή- 
ΤαΠΙ{ 5ε οἱ παδα παπα ΠΠΟΥοΙ. 

5. Ῥγαάθη[ίαπα ος Ποῦ. ΡάΓγαΠ1 «ΟΠΙΠΠΘΠΙΟΓΑΟ ΡΟΡΣΙΗ 
4παπά0 ΙηςΙά[αίογσΠ1 θἱ ο5ίθΠι 5ΗΠΠΗ ἄΓΑΠΕΙΙΠΙ ε[ασ, Τη- 
5ἰά[αηίεπη ομΊπα οὔδουναί, οἱ εοπίτα. Ἰππείας, ἀθε]ίηαης ηρο- 
{ππη, Πο τα(ῖ Π]ίας οαρίαίας αἳ ἵη οἴτγος Ῥος/ία Ἱμοῖ σαι. Τονα- 
ἀἴποπι Πλας οἱ ορ πος ἀἴσστο ΠΙμΙΙ ορι5 ε5ί, 4Π1Πη Ῥος- 
{ατυηὰ ππαπηΠοπαοη[ἰςείηας, Ἠοππετις, Ἰαμάαιο κίμάσης 
ἨΕΓΟΙΠΙ ΡγωνίαΠἱςκίππαπα, Πο Ἰθοη], απ Ρατά 311, απί αρτο 
τοβις Ἠμας οοπηραταί, 5οᾷ Γοβ(αΚ[ηῖ ΠηΙςοσ, οἱ Ἱπ[τερ]αϊς 
Πας Ἱπιρτορίκαιπα οοπα[ίριις : ηθ(ιε οπίπι ααἀασἶαπι αἲί ΠΠϊ 
Ἰηθς56, 5ο [ογ(παποπα. Ναπι οίῖαῃι τορι]ρα,, αἲ[, ΓΠΊΠ 
ΟΠ ἀοεὶς[ῖε, δεᾷ ΠΙΟΥΙΤΩ αρροιί. Τία απίθπι ΟΠΠΙΠΟ 181- 
ἀαἱ αἴαιο απιρ]θο[ἴξαν ΠιάςζσΠα » π{ ΠΟΠ 5εη]θ] πε(ο ραιοῖς 
ΙΕΠΙΙΟΠΟΠΙ Πας [π]]οίαί, 5οᾷ 550ρθ : 4480 ΟΟΠΙΠΙΘΗΙΟΓΑΠΙΟΠΕ 
Ἠμας ονηαπίας γοιδίοη, Νο οπἷῃα Βτοραγίαπα 1]ῆας αἆ 
Ίαο νο]αίαπα θηαιταί: Πιπο ΝΙΠοΓναπα, 4πππι ἀθ[ομαῖί α 
Μεπε]αο {δ]απα, πο Τη γἱα]ία ἹΠις Ἰποῖάαξ, οοΠπρᾶαης Π]α- 
ΠΠ ἀογπαϊθπίεΠη ΠΠ[αΠΙΟΠΗ Πα ος {οἱ ΣΙΗΠΝΟ4ΠΙ ΤΗΥΡΙΙΕ. 
εοπηρατα(ἰοηϊ Ιπάοῖ. Οπἵη οἵαπι αρρε]αίίοπο ριυ]οΠοττῖπια 
635 ουηαγΙξ, 41Π1 α 4θῃσας ν ἀῑκιί, αἱ (ατραπι αγαπη τοσα- 
γῖξα Ερηίος. ν 

6. Αάθο απίοπι τοβηκία οςὲ, { 1ηουδιι γπ]ηογεί ΠΟΠ Ἰιοιπ]- 
ΠΙ5 ΠΙΟΔΟ οπίσθια, 566 Ώονῖς οἴίαπη οἱ εαα! : ή εἰαρ]αηίσπι 
ἀοΊογε αβΠΟΙΕ, Ιπίτα τασας Πλας ἆππι τερίέ εἰ 5υα ρτουοσοῖᾶο 
Ῥτο Ροχίίοπε πιαρπ[αα[ηῖς ειπα) φαμοῖαί. Οοἵέῃς απίσηι αι 
νεπετῖς αἱ ππρίίαγαπα πηπ]ία ἹΠίς ος Ἰθετίας; ας Πηᾶς ἨΘη, 
αἱ Τη ἄεπεγο σαΠἴπασθο, άΠΠΠΙ Ἰη5εεπά1{, ςἰα{ἴπη Ιἴδτιπῃ ἆθ- 
φΗ(ές δοᾷ αἷα Ἱποφη]ίαί {επιῖπας, αἴᾳιο Ίῑ]α Γουί ΦΡΟἨΣΙΠΗ, 
γο]απίαπα "πα, ππθο ΠΠαπη ἵῃ αογο σοἴέαπα γο]αία αἰδίατ- 
Ῥαπί. Ὠοπίπιε ῥτῶσἶκο εαΡΙίο πΠηηδεα αι γἰγ]ί οοιρογε Τθ- 
Ἰππο, οἱ κρίνα. 

7. Οποᾷ απίθεη ππαχίππῃ ἵη Ππαίηγα Π[αρυΠι δί, Ίου ]απα 
Υο]ο ἀἴεειο. Αα γ]άσίαχ πεί «ο] πι [ιά Ῥ]αΐο Ρισογν]- 
ἀῑδεε Ίπ 5ο 4ο απίητα ἸΠαξᾳο Ππππιοτία[ίαίο Ἰμιο. Μου- 
{πᾶ 6ΡΙΠΙ Π]αξσα Ἰῃςρθιςο οἴπογο τοςηναΙ{, αἱ Ιηςίαιταία ΠΠ 
πα ἰϊγίίας αίηπε αἴα ἄς πογο. τῖία οοπηαίέ, αἆθο αἱ ρίαπο 

3 / / 3 λ ψ αχ ο. { καχείνων αθάνατόὀς ἐστιν ᾗ Ψυχή, εἴ γε καὶ ἀπελθοῦσα ΄ , : ας ἐπανέρχεται πάλιν καὶ γνωρίζει καὶ ἐπανίστησι τὸ σῶμα 

ΡΕΙ5ΙΙΑ5ΙΠΗ ε5ςε 4εβθαί οπππῖρας, ΠΙαγαπι αποσιε Ιπποτία- 
Ί8Η1 6556 αΠΙπΙσΗ, 5ἰᾳπἱά σπα α[ἴαπα αππι ἀἰδορςδίί, τος! 1έο- 
ΤΗΠΗ ε{ ασποςο]ΐ ο{5ιςο]ίαί εοὔρη», ε{ { γο]εί πΊσεα εβῖοῖί, εἰ 



τινα. ΜΥΙΑΣ 

ἔτεσθαι τὴν μυῖαν ποιεῖ, καὶ ἐπ 
Ἑρμοτίμου τοῦ Κλαζομενίου μῦθον, ὅτι 

ἀφιεῖσα αὐτὸν ἡ Ψψνχὴ πι τεδή ήμει καθ) 

»ελθοῦσα ἐπλήρου αὖθις τὸ 

τιμον. 

604 

χαὶ π' 

ἑαυτὴν, 

σῶμα καὶ ἀνίστα τὸν Ἓρμό- 

ος 

8. Ἀργὸς ὃ δὲ αὐτὴ καὶ ἄνετος οὖσχ τὰ ὑπὸ τῶν ἄλλων 

πονούµενα καρποῦται καὶ πλήρης αὐτῃ παντ ταν τρά- 

πεζα” καὶ γὰρ αἶγες αὐτῃ ἀμέλγονται, καὶ ᾗ µέλιττα 

οὐχ ἥχιστα μυίαις καὶ ἀνθρώποις ἐργάζεται , καὶ οἳ ὀψο- 

ποιοὶ ταύτῃ τὰ ὄψα Ἰδύνουσι χαὶ βασιλέων αὐτῶν προ- 

Ἰεύεται χαὶ ταῖς τραπέζαις ἐμπεριπατοῦσα συνεστιᾶται 
5 

αὐτοῖς καὶ συναπολαύει πάντων. 

9. Νεοττιὰν δὲ ἢ καλιὰν οὐχ ἑνὶ τόπῳ κατεστήσατο, 
ἀλλὰ πλάνητα τὴν πτῆσιν χατὰ τοὺς Σχύθας ἐπανη- 

ρηµένη, ὅπου ἂν τύχη ὑπὸ τῆς νυχτὸς καταληφθεῖσα , 
ἐχεῖ καὶ ἑστίαν καὶ εὐνὴν ποιεῖται. "}πὸ σκότῳ µέν- 

ζ Μ 3 νλ 3 “. Ν ”-. -ο / 

τοι, ὡς ἔφην, οὐδὲν ἐργάζεται οὔτε ἀξιοῖ λανθάνειν τι 
πράττουσα, οὐδὲ ἡγεῖταί τι αἰσχρὸν ποιεῖν, ὃ ἐν φωτὶ 
δρώμενον αἰσχυνεῖ αὐτήν. 

10. Φησὶ δὲ ὃ μῦθος καὶ ἄνθρωπόν τινα Μυῖαν τὸ 
ἄρχαῖον Ἰενέσθαι πάνυ καλὴν, λάλον μέντοι γε καὶ 
στωμύλην καὶ ᾠδυῶν, καὶ ἆ σα γε τῇ Σελήνη 
χατὰ τὸ αὐτὸ ἀμφοτέρας τοῦ Ἐνδυμίωνος. Εἰτ ἐπειδὴ 

κοιμώμενοντὸ µειράχιον συνεγὲς ἐπήγειρεν ἐρεσγηλοῦσα 

καὶ ἄδουσα χαὶ ο μσάμος ἐπ᾽ αὐτὸν, τὸν μὲν ἀγανα- 
κτῆσαι., τὴν δὲ Σ Σελήνην ὁ ὃρ γισθεῖσαν εἰςτοῦτο τὴν Μυῖαν 

μεταθαλεϊν: καὶ διὰ τοῦτο πᾶσι νῦν τοῖς κοιμωμένοις 

αὐτὴν τοῦ ὕπνου θθονεῖν μεμνημένην ἔτι τοῦ Ἐνδυμίω- 

νος» καὶ μάλιστα τοῖς γέοις καὶ ἁπαλοῖς: καὶ τὸ δῆγμα 

δὲ αὐτὸ χαὶ ἡ τοῦ αἵματος ἐπιθυμία οὐκ ἀγριότητος, 

ἀλλ ἔρ 
ζ 

ν 

ας - ν / ε Δ 
ὠτός ἐστι σημεῖον καὶ φιλανθρωπίας ὡς γὰρ 

δυνατὸν ἀπολαύει χαὶ τοῦ κάλλους τι ἀπανθίζετα,. 
ΔΝ 3 ἀ Δ / ’ 

᾿Ἐγένετο χατὰ τοὺς παλαιοὺς χαὶ Ἰυνή τις ὅμώ- 
ας ος 

νυµος αὐτῃ, ποιήτρια» πάνυ χαλὴ καὶ σοφ φὴ καὶ ἄλλη 
3 

ἑταίρα τῶν Ἀττικῶν ἐπιφανὴς, περὶ ἃς καὶ ὅ κωμικὸς 
Ἀ πι -” Ε ων Ν 

ποιητὴς ἔφη, « Ἡ Μυῖα ἔδαχνεν αὐτὸν ἄχριτῆς καρδίας" » 

οὕτως οὐδὲ πξίωσεν οὐδὲ ἀπέχλεισε 
αμ. ο δν σα 

τὸ τῆς µυίΐας ὄνομα, οὐὸ 
4 / ασ .ω 

τὰς θυγατέρας οὕτω χαλοῦντες. 
ὃς , 

χαὶ σὺν μεγάλῳ 

κας 
ἡ κωμική χάρις ἅτι 

τῆς σκηνῆς οἳ γονεις ἠδοῦντο 
ἥἩ λ. λ α δη 

ἳ μεν τν τραγῳδια 
΄ .α « .) 

Επαίνῳ µέμνηται τῆς µνίας, ὥς 9ν 
͵ 

τουτοις, 

Δεινόν γε τὴν μὲν μυῖαν ἀλχίμῳ σθένει 
πηδᾶν ἐπ᾽ ἀνδρῶν σώμαβ᾽, ὡς πλησθῃ φόνον, 
ἄγδρας ὃ ὁπλίτας πολέμιον ταρθεῖν δόρυ. 

Πολλὰ ἂν εἴγον ν εἰπεῖν χα ἁ περὶ ] ὶ Μυίας τῆς Ἠυθαγορικῆς, 

εἰ μὴ πας ἦν ἅπασιν ἡ χατ᾽ αὐτὴν ἱστορία. 
ου Α 

Γέγνονται δὲ καὶ μέγισταί τινες µυῖαι, ἃς στρα- 
5 ον τας ; 

αν ας οἱ πολλοὶ καλοῦσιν, οἳ δὲ χύνας, τραχύταται 
λ ο. ) { λ 

τὸν βόμόον χαὶ τὴν πτῆσιν ὠχύταται, αἵ γε καὶ µα- 
ΑΟ 

ροβιώτατοί εισι χαὶ του χε ειμῶνος 

τε ροῦσιν ὑπ Έτετ' 

ὅλου ἄσιτοι διακαρ- 

ηχνῖαι τοῖς ὀρόφοις μάλιστα, ἐφ᾽ ὧν 

καχεῖνο θαυμάζειν ἄξιον, ὃτ ιάμφότ ερα. χαὶ τὰ θηλειῶν 

καὶ τὰ ο μις ο. βαΐνοντες εν τες Ε 
ρα , Δ 
ῳ ψερει ατα 

ν ν , 
τς παῖδα τὸν μ.ικτον την συσιν 

ἘΓΚΩΜΙΟΝ. 8--- 12. απ. οτ, οἱ) 

Πάεπι οοποίαί ΠΜ 4ε Ο]αχοππεπίο Ηειπποίίπιο βρυ]α», απῖ- 

παπα Πας 5Ώρε, ἴρ5ο Τα]ἱσίο, Ργο 56 ΡρεγεβιΠπαίαπα; ἀε]ιάο 

τούπσεπα Ἱπρ]εγῖςςε εοΓρί5 Ιἴεγαπῃ οἱ 5α5οίας5ο Ἠσθιππο]- 

ΤΗΗΤΗ. 

δ. 3 Π1 Ίρδα. Πηηδζα Υασμᾶ ΟΡ6Γ6 5οἸππῃ αἰίοπο Ίαβοτε 

ραῖς (πηϊίαι, ας Ῥ]επα ΤΙ αρίσαε ππεηδα. ατα οἱ «αργα; 

ΙΙ πηα]σεηίης, 6 ποτ ΠΙΙΠΗς πηηδοῖς σπα. Ἰορη]ηίριις Ίαμο- 

ταί αρῖς; αἱ εοααῖ Ἠπῖο εοπαἶαηί οΏροπία, οἱ τορῖρις 1ρεῖς 

Ργορσηςίαί, πιοηςίδααθ Ιπαπιρα]αης ουπι Πῃς ερυ]αίαν, οἳ 

Όπα [Γαίας οηπίρας. 

6. Ῥα]Πῖεπα γοτο 5α σπα ααί πἱά πα ΠΟΠ Πο ]οσο οοης Επ], 

5ο ουγα(ἴειπα ΟΥ ΙγΗΠΗ Πποτα Υο]αίατη (πα η5εεροηέ, 

υῬίοππηύ α ποσίε ἀερτεμεπάΙίατ, 1Ρ1 οἱ ΊαγεΠῃ 51Ρῖ αἱ οὐ Ρ]]α 

{αοἳ.. Ὑογαπα ποσία, ἲΙ ἀῑχ], η] ορεταίατ, πε(πε οσση]{θ 

οπρ]ί ασειε (πἱο(παπαΣ πεσιε ριυίαί απἱοπααπα 56 {υτρε [α- 

οσα, απο 1η Ί16ς [αοίαπα ραά οτί 6556 5ἱρί ἀεροαέ. 

10. Ἐετίατ εἴαπι [αρα]α, πππ]ίεγοπι απαπάαπα Μαδοσπι 

ο πη Γαἱ556, Ῥυ]εμεγγίππαπα, ἸοᾳΗασεΠΙ Ύετο οππάσπα οίασε 

αγδαίαπα, οἱ οαηίᾳ5 αππαηίοπις τίναίθηα απίθπη Ἰμαπα ἵπ 

ἄΠΠάΠάΟ. ΕΠάΥΠΙΙΟΠΕ Γαΐςσο.  Ὠεϊπάο απατά ἀογπποπίειι 

αἀο]εξοσπίθιη 5αρίηἁ ο Πα ρηῖς 5αἲς οἱ οπη{ἴοπίρας εἰ οοηχῖς- 

φαἡοπίριις οχοἹίανγοί, ὤσταο {π]ῖς56 ΊΠπις Ἱταίαπα Ύθγο Τωμι- 

παΠῃ 1η ου Π]απα απ]πια] ππι{ας5ε : αίαπε 1460 οπιη ος Πάπα 

ἨΠΠο Ιηγ]άθτο 50ΠΠΠΟ, Ἐπάγπηϊοηϊ5 ΠΙΠΙΙΓΙΠΗ ΤΠΘΠΙΟΓΟΠΙ: 

πιαχίπιο νθγο Παπ]οπίρας ἴεπεποιρησααθ. Ἀογδις απἴθῃι 

1ρ56 αἱ Π]α ςαησι]πῖς οαρίά]ας πο. [είαίἰς Ισηυπη, 5ο 

απηοτῖς εδί αἴαπε ἨΠαπιαπ]ίαίἰ5 : Ὑπαπίαπη επίπῃ Ροίεςί Γπ- 

(αν εἰ 4ο Ῥα]ομγαάἶπα ἀεεετρῖί αἰᾳαῖᾶ. 

1. Εως αραιά απίϊ(αος απ ποτ 4αφάαπα ΠΗ ϱ0- 

σποπη]ηῖς, Ῥοείτία, Ρ]απα ρι]εήγα οἱ ἀοοίας οἱ αἰῖα ΠΟΡΙΙ8 

αριά Αἰποπίεηςες πιοτείτῖκ, 4ο σπα εοπηίσα5 Ροεία ἀῑν]ί : 

1Σίαο πιοπιογᾶ1ξ Μαξσα αἆ π54πθ σος ν]τ]. 

Ία πθηπε οοπιίσα Υομιδίας ἀθά]σηαία οδί απ 5οοπα οχο]ι- 

ΞΙΙ ΠΟΠΙΕΠ ΙΣΟ, πθ(πε ρηάπΙ{ ραγεπίος ἴία γοσατο Π]ίας. 

Οπἵη ἱτασωάῖα πηπ]ία ση Ἰαμᾶς Ππηξοα πηθιποτίαπη πδατ- 

ραί, αἱ τη Π]1ς, 

Ῥτομ ἀράεσας, 5ἱ πιάδσα ΤοΓΙῖ τοβογε 

οοτρας Υἴτογαπῃ αΠΠΟΤΕ ο. 151 : 

αγπιαίας Μαδίαπα 5οὖ πποἰα]ί νἰν Ποδ[ίσαπι. 

Μα]ία Παμθγοπα ἀΐσοιο εἰῖαπι 4ᾳ Μαδοα Μπα] Ῥγίμασοτίσα, 

ηῖςΙ ποία οπηπῖῦης ο5δεί Πας Πἱδίογία, 

12. ΝαδομΠί ο Ιαπα ππαχίπις) σοράαπα π]αςοσς, αας πη]- 

Ἠίατες να]σο γουσηί, αλ ΥεΓΟ 68Π65. ΒΟΠΙΡΟ α5ρογηΙπιο, Υθ- 

ἸοςΙςείπο νο]αία, (πο οαπι Ἱοηδανα αὐπιοάσπα κυπί, οἳ 

ἰοία ἨθιΠα 5ἶπο Ρο ἀμταπί, Ἰασυπαίβας 5ο Ιη5]ηησηίες 

πηαχίπιας 1η ααἴρας Πα οιαπα παταβί]α οδί, απο α{γαπῃ- 

σας αἱ πιατυπα ορας οἱ Γεπήπαγπα Ρρετασυη{,, ΠΙΙΙΙΟ 58 

Ἰπςοσπάοπίος, αἱ Ὑεπετῖς Πα εἰ Μοτο Ηεγπιαρ]οδίίας 

βς, πηϊχία παίητα, Ρο] ἀῑπε ἀαρ]ίο].  Αἲ πηπ]ία απ απ 



απ, ϱ0 - τοι) ΤΥΤΠΙ. ΑΡΥΕΕΗςΙς 

καὶ διττὸν τὸ κάλλος. Πολλὰ δ᾽ τιἔχων εἰπεῖν κατα-- 
9 
ἔ 

΄ Ν / νί Ν α/» Δ 

παύσω τὸν λόγον, μὴ καὶ δόξω κατὰ 

Φαντα ἐκ µυίας ποιεῖν. 

΄ 3’ / 

τὴν παροιµίαν ἐλέ- 

: ΕΥΙΠ. 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΠΑΙΔΕΥΤΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ 
ΡΙΡΛΙΑ ΩΝΟΥΜΕΝΟΝ. 

- 3 ας Α ο ΄ .. 

1. Καὶ μὴν ἐναντίον ἐστὶν οὗ ἐθέλεις ὃ νῦν 'ποιεῖς" 
μμ Μας τῇ ο η 1 

οἵει μὲν γὰρ ἐν παιδεία καὶ αὐτὸς εἰναί τις δόξειν 
ιν 9 ο / 8 

σπουδη συνωνούµενος τὰ κάλλιστα τῶν βιόλίων: τὸ δέ 
τ ον /. ο. . 

σοι περὶ τὰ κάτω γωρεῖ χαὶ ἔλεγχος Ύψγνεται τῆς ἅπαι- 

δευσίας πως τοῦτο" μάλιστα δὲ οὐδὲ τὰ κάλλιστα ὠνῃ, 

ἀλλὰ πιστεύεις τοῖς ὣς ἔτυχεν ἐπαινοῦσι καὶ ἕρμαιον 

ο 

ωμη Ἱ τῶν τοιαῦτα ἐπιψευδομένων τοῖς βιόλίοις καὶ θησαυ- 

βὸς ἔτοιμος τοῖς καπήλοις αὐτῶν. Ἡ πόθεν Ὑάρ σοι 

δια” Ἰνῶναι δυνατὸν τίνα μὲν παλαιὰ καὶ πολλοῦ ἄξια, 

τίνα δὲ φαῦλα καὶ ἄλλως σαπρὰ, εἰ μὴ τῷ δικθεθρῶ- 

αὐτὰ τεχµαίροιο καὶ συμβού- 

ἐξέτασιν παραλαμβάναις: ἐπεὶ 

σθαι καὶ κατακεκόφθαι 
λους τοὺς σέας ἐπὶ τὴν 

τοῦ ἀκριθοῦς ἢ τοῦ ἀσφαλοῦς ἐν αὐτοῖς τίς ἢ ποία διά-- 

Ὕνωσις» 

9. Ίνα δέ σοι ὃῷ αὐτὰ ἐκεῖνα κεχκρικέναι, ὅσα ὅ 

Καλλῖνος ἐς χάλλος ἢ ὃ ἀοίδιμος ΑἈττικὸς σὺν ἐπιμε- 

λεία τῇ πάσῃ γράψαιεν, σοὶ τί ὄφελος, ῶ θαυμάσιε, 

τοῦ κτήματος οὔτε εἶδότι τὸ κάλλος αὐτῶν οὔτε χρη- 

σομένῳ ποτὲ οὐδὲν ον ἢ τυφλὸς ἄν τις ἀπολανσειε 

ους παιδικῶν; Σὺ δὲ ἀνεωγμένοις μὲν τοῖς ὀφθαλ.-- 

μαῖς δρᾶς τὰ βιθλία, χαὶ ἡ Δία καταχόρως, χαὶ ἄνα-- 

Ὑιγνώσχεις ἔνια πάνυ ἐπιτρέχων «βανουτος τοῦ ως 

μοῦ τὸ στόμα: οὐδέπω δὲ τοῦτό µοι ἱκανὸν, ἣν μὴ εἰδῃς 

τὴν ἀρετὴν καὶ καχίαν ἑκάστου τῶν ἐγγεγραμμένων 

χαὶ συνίης ὅστις μὲν ὅ νοῦς σύμπασι, τίς δὲ ἡ τάξις 

τῶν ὀνομάτων ὅσα τε πρὸς τὸν ὁρθὸν κανόνα τῷ συγ- 
γραφεῖ ἀπηκρίθωται καὶ ὅσα χίέδηλα καὶ γόθα καὶ πα- 

βακεκομμένα. ο 

ο πι ουν» φὴς καὶ ταῦτα μὴ μαθὼν ἡμῖν εἰδέναι; 

πόθεν, εἰ µή ποτε παρὰ τῶν Μουσῶν κλῶνα δάφνης 
Καθάπερ ὃ ποιμὴν ἐκεῖνας λαθών; Ελικῶνα μὲν τρ, 

αλ 
ἵνα διατρίθειν αἳ θεαὶ λέγονται, οὐδὲ ἀκήκοας οἶμαί 
ποτε οὐδὲ τοιαύτας διατριθὰς ἡμῖν ἐν παισὶν ἐποιοῦ: 
σοὶ καὶ μεμνῆσθαι Μουσῶν ἀνόσιο. Ἐχεῖναι γὰρ 
ποιµένι μὲν οὐκ ἂν ὤχνησαν φανῆναι σχληρῷ ἀνδρὶ 
καὶ δασεῖ καὶ πολὺν τὸν ἥλιον ἐπὶ τῷ σώματι ἐμφαί- 
γοντι, οἵῳ δὲ σοὶ --- χα µοι πρὸς τῆς Λιθανίτιδος 
ἄφες ἐν τῷ παρόντι τὸ μὴ αύμπαντα σαφῶς εἰπεῖν --- 

πμ : : 
οὐδὲ ἐγγὺς γενέσθαι ποτ᾽ ἂν εὖ οἱδ’ ὅτι κατηξίωσαν, ἀλλ 
- ευ .ω α/ / πα Ἱ ΔΝ / όλ. : α : ἄντι τῆς δάφνης µυρίκη ἂν ἢ χαὶ µαλάχης φύλλοις 

αστιγοῦσαι ἀπήλλαξαν ἂν τὸν τοιοῦτον, ὡς μὴ) μιᾶναι 
.ω τή, 

τὸν Ὀλμειὸν η ο. τοῦ Ὕππου κρήνη», ἅπερ 

τιμα. ἸΚαίτοι οὐδὲ, εἰ καὶ πάνυ ἀναίσχυντος εἰ καὶ 

ΙΝΡΟΟΤΙΝΜ. δό6 
5ιρετδίηῖ απο ἀἴσαπα, ἀεςίηαπα, πο, (αοᾷ ος ἵῃ Ῥνογθιρίο, 
εἰερ]απίεπι {ασθγε οκ Ἱηηςσα γἰάρα. 

ο οὐ 

ΤΝΠΙ. 

ΑΡΥΕΒΡΟ5 Ινροστύν ΕΤ ΤΙΒΕΟ5ς 
ΜΗΟΙΤΟΣ5 ΕΜΕΝΤΕΜ. 

1. Ομἵπ οοπίνατίαπι οδί οοης]]ῖο πο, αποά ππηο [αοῖς 
Ρηίας επῖπα ἵη ἀοείείπα {6 ἵρδηπῃ ᾳποσαθ γΙδαπι Ἱτὶ ε65ο αί- 
απἷά, 5ἱ θπάῖο5ε Ῥι]ο]ογείπιος 4ποσᾳπθ Ἰργος σο8η]ᾶς; αἲ 
Ἠ]αᾶ ποηυ]ίαν ΠΡί εγοπε, οἱ Ισπογαπίῖαο Γογο {ππα» 40ΟΗΠΙΘΗ- 
πα Π{ εγίάεης : Πηρηϊηιϊς γοτο, ποᾷ πεπθ οριπιος ορηίς, 
5οᾷ οπεᾷῖς {οπιογο Ἰαιάαηίίβις, οἱ ΠΊπΏις5 ο5α Μοτομείο 
ορ]αίηα. ῆς απἲ {αἰΐα πιαπυπίατ 4ο Πθεῖς, ας {ποσαιγις 
Ραγαΐ15 ΟΓΗΠΗ ΠπαΠβΟΠΙΡΗ5.  Απἲ πηᾷς {α ἀϊόποςορτο ρο5ς68 
απ] 5π{ γοίενες οἱ πια] ρτο(Ἡ, φπὶ απίοπι γί]ες δὲ ίθηιογα 
Γαέῆες, Πϊεῖ οχ 6ο, 5ἳ οχοςῖ οἱ ρογιςί δυηί, Παάΐσος,, αεί 
οοηκ[][ατίας αἆ απο πα ἱςΙΙοπεπι ἔἴηθας αἀμίρθας5 σπιαπάο- 
απἴάθπα οπγῶ» οχαἰδίία οἱ οογία» ἵη. 1ρ5ΐ5 Πάαἵ απ απί ᾳιιᾶ- 
1ἱ5 α {ρ ρτοβοῖσεαίας ἀπ αἰσαίτο 2 

2. Όϊ απίεπῃ ΗΡΙ ἆθπα Ίρεα Π]α {ο ᾖαάίσαξ»ε, απῶ» 6α1[πιι 
Ρυ]όμία, απί οο]εῦον. ]ο ΑἰῑῑοΙς 5Ππηπια στα 5εγὶρδον]ηί : 
απἷά ΗΡΙ ρνοᾶςςί, παγαρῖ]ς Ποπιο, 6ΟΓΙΠΙ ῬοβδεςΣίο, ααἱ 
πες ρα]ο Πα άἴπεια ΠΙαγαπα ποτῖς, πθ(ιθ ππαπαΠα 1Πῖ5 αςι- 
ΤΙ5 δἱ5, ΠΟΠ Π]ααί5 (παιή οἴθοις Γογπηᾶ ΠΓΔΜ ΑΠΙΟΓΙΠΗ 510- 
τά» Τη νοΓο αρετ[ῖς απἰάεπῃ οομ]ἰς ἱηερῖοῖς ρτος, οἱ 5αΠθ 
Δ4 φα[ἱείαίεηας αἰῑος οἴίαπη ομγοίπα, οσμ]ο 05 Ρηβγοπίθηἰο . 
ρει]ερίς : Π]αά γονο πημῖ ποπά πι 5α:ἷς οί, ηϊςί γἰγίπίθιι 
εὔαπα ΥΠ πησιιο απίαδομ/Η5ητο 6ογΗΠὰ ας φεπρία 1Ρῖ φηὲ 

ἄβηοσρας, αἴᾳπε Ιπ{ε]]ίσας αι 5ἱέ 5οπ{απίῖα αηϊγειςίς, ααα» 

ΟΟΠΗΡΟΡΙΠΙΟ γοτβογΙπα, απ» αἆ τασίαΠη τεσα]απῃ 5οΠρίΟΓ 6χο- 
δετῖέ, απδε δα)]εσία: Π46ἱ, ραγπῃ σοπιἶπα, αἀπ]ίοταία. 

ὃ, Οπ]ᾷ Ισίίαν 2 απ) {6 Ώωο οίἵαπα, Πἱεθί ποη ἀῑάΙεεεῖς,, {α- 

πΊθη ποβίς 5οἶγο» πηά, η]ς! [οτίε α Μασίς Ιαυγί ταπήπῃ, αἱ ἴ]]α 

Ρίου, αεθθρῖςιῖ» παπι Ηε[εσπεπα, πβί οοπιπποτανί ἆθαρ 

μα ἀἰοπηίην, Πεμ απἀϊςα, Ρραίο, ππ(ᾶΠῃ, πεαιθ. 1Ρὶ 

Ριετῆ{ σἰαίο πποναία5 65: ΗΡί πο πποπι]ηίςςα αμ{άθπι Μιςᾶ- 

ΤΠ [α5 οδί. Π]ῶ ΕΠΙΠΙ ραδίονί αΡΡαΓΕΓΕ ΠΟΠ 5υηί ἀθάίσηα- 

ία, ἆπτο Ποπαηϊ αἱ Ἰγςαίο, εί ππα]ίαπα ἵπ. 6ΟΥΡΟΓΘ 50Ι6ΠΙ 

Ῥτο 5ε [εγοπ!ϊ : {αἰῖ γογο απα]ἰς ἴα ο5 Ποπηηί (εί, Ρε εσο {ο 

1η ραπ] Ιάσπα, Ρεν] {ο ἵπ Ῥγῶςθης πο ἀῑφετίε ἀῑσαπι οπηπ]α) 

πε Ῥτορο απ]άεπα γεπίτα, Ῥεπε πονῖ, πΠαπαπῃ ἀἰσηαίας ευπίς 

5εὰ Ῥτο Ἰαμγ0 πηγτῖσα {ογο απί π]α]να [ο]ῖς Πασε]]αίαπα ἀθςίῖ» 

ἰαἱβδθηί Ποπίποπα {αἶεπα, ης ΟΙπΠειΙΠΙ γε] Ἠίρροστεπεη Ρο! 

ααί, [οηίες στοσίρη5 εοηίίρις αλοσαίη εί ρηγί ογῖς Ρ8δίο- 

τρις ορρογίππο5.. Ὑδγιπι, παπίαπποΙπ](πε ἱππριάεης 68 



605 1 ΥΤΠΙ. ΠΡΟΣ 

ὰ .ω λος 9 ο. 
ἀνλδρεῖος τὰ τοιαῦτα, τολμήσειας ἄν ποτε εἰπεῖν ὡς 

Ἀ , , πο, .. ν 
ἐπαιθεύθης ἢ ἐμέλησέ σοι πώποτε τῆς ἐν γρῷ πρὸς 

΄ / Ἀ ς ο , . 
βιθλία συνουσίας Ἡ ὡς διδάσκαλός σ 
να - 

δεῖνι ξυνεφοίτας. : 
5133 σς ἱ Π ῃ ῃ ο πώρο - ο 

4. Ἁλλ' ἑνὶ τούτῳ µόνῳ πάντα ἐκεινα ἄναδρα 
βν/ ο ΜΛ. λ βιθλία. Κατὰ δη 

ο] . ο 

μεῖ- ! 
σος -- τα λ 

σθαι νῦν ἐλπίζεις τῷ κτᾶσθαι πολλὰ 
- λ -ω 
ἵνα τὰ τοῦ Δημοσθένους, ὅσα ταῦτα ἔχε᾽ ξυλλαθὼν ἐν 

τη χε ιρὶ τη αὗτοῦ ὃ ῥήτωρ ἔγραψς , καὶ τὰ τοῦ Θουχυ- 
του Δημοσθένους χαὶ αὐτὰ ὄκτάχις 

εὑρέθη καλῶς, ἅπαντα ἐχεῖνα., ὅσα 
λας Ἀθήνβον εἰς Ἰταλίαν ἐξέπεμύε, τί ἂν νο 

παιθείαν χτήσαιο, κἂν ὑποθαλλόμενος 

ον εύδης ἢ ξυγκολλήσας καὶ 

ς; Πίθηκος γὰρ ὃ πίθηκος, ἡ 

; 
Σύλ 

Ἔ τω 
αυτα Επυ 

χὰν χρόσεα ἕ ἔχπι σύμθολα. ἸΚαὶ σὺ τοίνυν βιθλίον μὲν 
ν ο τος με] 

ἔχεις ἐν τῇ χειρὶ : καὶ ἀναγι]νώσκεις αεὶ, τῶν δὲ ἂνα- | 
Ἰενωσκομένων οἶσθα οὐδὲν, ἀλλ᾽ ὄνος λόρας ἆ ἀκούεις 

χιγῶν τὰ ὥτα. Ὡς εἴ γε τὸ πρατησθαι τὰ βιθλία καὶ 

πεπαιδευµένον ἀπέφαινε τὸν ἔχοντα, πλω, ἂν ὡς 
5 ν λ ΄ ο τω - 

αληθῶς τημα ην ἄξιον καὶ µόνων ὑμῶν τῶν πλου-- το} 
/ τρ] ΔΕΝ 2 3 5. τα ο κι, 0 στων πως ο μαμα 

σιων. ει ωσπε ρ ες αγορας Ὥν πριασ αι τους πξενητας 

σμδις περθάλλοντ οἷς ἐμπόροις καὶ τοῖς ἡμᾶς ὑπερθαλ ο ας. οἷς Ἓμαπᾶ οις καὶ τοῖς 

τοσαῦτα βιθλία 

ἔχουσι καὶ πωλοῦσιν; Ἁλλ) εἴ γε δελέγεω, ἐθέ έλεις. | 

ψε ν ἐκείνους πολὺ σοῦ τὰ ἐς παιδείαν ἀμείνους, 
ο 

ἄρους μὲν τὴν Φωνὴν ὤσπερ 
ον .. [ή λ Εα 

δε τῇ γνώσει; οἵους εἰκὸς εἶναι τοὺς μην 
η ο ” 4 

χαὶ αισγρῶν Καθεορακότας, Καίΐτοι σ 
; 

παρ᾽ αὐτῶν ἐκείνων πριάµενος έχεις, οἱ 
; 

ώμο 
σὺ, ἀξυνέτους 

ν τῶν καλῶν 

ἐν δύο ἢ τρία 

νύχτωρ καὶ ο ὦ- 
λ μ 

μεθ) ἡμέραν διὰ γειρὸς ἔχουσιν αὐτά. 

ας πΐνας οὖν ἀγαθοῦ ὠνῃ ταῦτα, ε 

αὐτὰς τῶν βιθλίων ἡ ΥΠ πεπαι .- εὖσθαι τοσαῦτ. 

Εγούσας ποσα ἀνερῶν Ξυγγράµµα ίαί 
λ 

ιἩ Ὀ 
ερ ο. / 
Έπει το » ἀπόχριναι: μᾶλλον ὃ δε, ἲ Θ 9 ο. 

» 8 

ὡ, ἴτ - 5 1 
ή. 

νευσον γοῦν Ὦ ἀνάνευσον πρὸς τὰ ἐρωτώμενα. 
.. 5 ῃ ; λ 

ἴτις αὐλεῖν μὴ ἐπιστάμενος χτήσαιτο τοὺς Τιμοθέου 
- Λ - Ν 3 / ων Γὰ λ { 3 

αὐλοὺς ἢ τοὺς Ἰσμηνίου, οὓς ἑπτὰ ταλάντων ὁ Ἴσμι- 
η - χι ΄ 3 / 5 }Ἀὰ ολ] ο. λ 3 να 

νίας ἐν Κορίνθῳ ἐπρίατο, ἀρ᾽ ἂν διὰ τοῦτο καὶ αὐλεῖν 
κ ο 3α ΔΙ Εά 2. ου ο / πλ 3 

θύναιτο; Ἡ οὐδὲν ὄφελος αὐτῷ τοῦ χτήµατος οὐκ ἔπι-- 
, ΔΝ λ / κά / 

σταμ.ἔνῳ γρήσασθαι κατὰ τὴν τέχνην; Εν γε ἀνένευσας" 
3 ΔΝ Ν ὦ Δ ΄ Ἀ 3 / ες / Ὢὰ 

οὐδὲ γὰρ τοὺς Μαρσύου ἢ Ὀλύμπου κτησάµενος αὐλή- 
ΗΝ. Π ή αν ε] μα ης / 

σειεν ἂν μὴ µαθών. { δ᾽, εἴ τις τοῦ Ἡραχκλέους τὰ 
“- / Μἳ / Ἀ ς ο / 3 

τόξα κτήσαιτο μη Φιλοκτήτης ὢν, ὣς δύνασθαι ἐντεί-- 
3 -ω / Λ οὐ 

γασθαί τε αὐτὰ χαὶ ἐπίσχοπα τοζεῦσαι, τί σοι χαὶ οὗτος 
” Ἂ ας ον 2} / ψ τη. νγ 3 

αρ) ἂν ἐπιδείξασθαί τι ἔργον τοξότου ἄξιον; 
-ω Ν 

« ευσας ο ον ἕ τοῦτο. ᾿Κατὰ ταὐτὰ δὴ καὶ ὁ κυόερ- 
α λ 3 λ 

μεμελετηκὼς εἰ ὁ μὲν 
Ξ Ξ ος νι 

καλλίστην σα τοῖς πᾶσι χαὶ εἲς κἄλλος 
«α στὰ αμα / Ἱ Χαι εἰς ἀσφάλειαν κάλλιστα ἐ ἐξειργασμ ένην, ὃ δὲ ἵππον | 

τς 

ἵ 
ᾖδον Ἡ Ἀεντανρίὸ δην ἢ Χοππαφόρον, ἐλέγ- 

/͵ 
οὐκ. εἰδὼς ὁ τι ια έχα- μαι, ἕχά ἅτερος 

αἱ τοῦτο; Πείθου δὴ καὶ τοῦτό µοι 

πολλὰ 
σχώµµατα οὔτος εἰς ἀπαιδευσίαν χαθ᾽ ἔαυ-- 

ἐπίνευσον, 

βιθλία, οὐ 

ν 5 γν όλα νο κ. 
υ απαιοευτος ων ὤνοιτο 

ΤΟΝ ΑΠΑΙΔΕΥΤΟΝ. 4,5. (ΠΠ. τος - το) 

οἱ οαἴοπς γΙτηῖς, ΠΟΠ. {απιοπ ααζοβῖς ἀἴσογο ἩΠ(ΠαΙΗ, {6 

εγιδ[έαπῃ α556,, απί ππαπαπη ου γα” ΠΡΙ ΓΗῖςς αγΟΠΙΟΓΘΗΙ ΟΙ! 

μις οοηδιθίπάἴπεια, απἲ Ἠππο πιασίςίταπα Τπηπι [αἱςςα, 
απξ 1]απι οοπάΙκοΙρα]ατη. 

4. 5εᾷ ΠΠΟ Ίος 5ο]ο οπηηῖα {6 Η]α Ιαιπαςκεο{π μή δρετας, 

πη]15 Πρτῖς εοπηραταπας.  Ἠαοίθηις 5.πθ παβο ΠΡΙ οο]]θεία 

ια Ώεπιοδ{μοηῖς εχοπηρ]ανία, ασς 5ηα πηαπ 5οπῖρςῖέ οΓαίος, 

οΓ ]α ΤΠογα1άϊδ, ασ α Ώεπιοσί]επο οἱ Ίρδα οε[ῖος ἀοεοτ]- 

Ρία ρμ]ο]νε Ἰηγθπία καπίς Ί]α ἀεπίαπα οπιπῖα απσρ δη]]α 

Αἰλοπίς παῖ5ιί ἵπ Τα]ίαπα : 49 ἑαπάεπα θὰ οχ Το αὖ ογαζ1[ῖο- 

ποπῃ ΠΡΙ βαί αοορδΣίο, αἰδῖ 5Ώ5ίταίῖς ΕΠΙ Ππάογπηῖας, ααἲ ο 

Πρῖ ασσ]αϊπαία εἰ γεςίῖς Ἰηδίαν οἴτοππηρορίία οἴγουηῖογας 

Ῥ]πιῖα εΠΊηΙ 5ἱπιῖα ε5!, αἲξ ργογοτ)/ππα, εῖαπις] 4πτθα σαδἰοί 

οτοριπάῖα. Ἐίαπα ἴα ἰδίατ Ἠργαπα απἰάεπῃ παβος Τη πιαµα, 

αἱ Ιεμὶς 5οππροΓ: 6ΟΓΙΠΗ γεγο απσβ Ἰεσῖς 5οἷς πΙμ], 5εᾷ αδίαις 

ΊγΤαΠΙ αάῖς ππονθης αιπίου]ας. Ἀαπι 5ἳ αγάπη γοάᾶετεῖ 

ἀοπαίπαπα Πβγογαπα ροδδες5ίο, απαπΏγίς σεγίο Π]α Ροδδες»ῖο 

ΡγεΓἱ εκεί, οἱ τεςίταπα 5οἰογατη αἱ επῖς ἀῑνίίες: 5ἱ ποπηρε 

γε]αί 4ο Γοτο Ἰοθγεί επΊγο αἴηπε ΡάἩρεΓες πος 5Ηρετατο. 

Οµἵςδ τεγο απ ππεγοα[οτίρας ασ ΡΙρΠοροΙί5 ἆθ ον οπε 

εοπίοπἀσταί, {οἱ Ἰωγος Παρεπίρας γεπάσπΠθηκαπα Ὑεγιηι 

5ἱ νο]αογίς εχαπηῖπατα, γΙάδβῖς πδ(πε ἴ]ος ππα [ατα απαπα ἴπ 

65 εγιάῖοπο ργαςίαπ/Ίογες, 5ο Ππσυα Ἠατβατος, τε]αί ἴο, 

εί απαπέαπα αἆ οοβηϊῖοπειπα πμ] Ππ{ο]ΙσεπίοςΣ απα]ες ε-ςε 

οθἀ[ρί]ε ο5ί απ η] γε] {ατρίατη γα Ποποδίογιπη Ρρετερῖ- 

οἵσπί. Οπαη(παη απ ἆπος Γοίο απί ἴτες ρτος αἲ Πς 

ἱρεῖς επιίο5 Ἠαβες; αἱ ΠΠ ἀῑο ρατῖίογ ας πουία πιαπῖθης 1ος 

Τταρίαπῖ, 

5. Οσ]ας Ιαίατ Ὀομί οᾶιδα 1]ος ομηῖς, ηῖ5ί Ἴρσας άποφθ 

Ἡρτοταπα 6αρδας ετιᾶϊίας 655 ρηία5, 45» {ος τείεταα ΥΙγο- 

ΤΗΠΗ 5οηρία οοπ{ἴπεαηί5 Ας πημὶ τεδροπάθ 5οἆος: γε] Ρο- 

5, απατη Ἠου Πο ροδδίς, 

συ ΙπίδΓγοσαβο. 

4ΠΠΙ6 εργία απἲ ΤεπΙθ αὖ θα 

5ΐ σαἱδ Πρίαναπα ἹπΠαπάατιπα Ἱσηαγις 

Τ1πιο(πεῖ Εδίας επιαί απῖ Τ5πιθηία., πας Ἰ5πιεπίας 5ερίεηι 

ἰαἱοηίῖς επί Οογίπίμῖς πιπηφαῖά οαρτορίετ ΠΗΡΗξ εἰἴαπα Ῥο- 

{ες οαπεγαῦ απ ΠΙΠΙΙ 1ρ5ῖ Ρορδεδείο ργο[πε{, ααῖ εκ ατίε 

Π1ἱ5 αἱῖ ποῦ. Ρος5 Ἠεείο ἴα τοπαῖςίῖ : πεηιθ επί, δἱ 

γε] Μαϊδτα απί Οἰγπιρί Εδίας απ ροδῖάσαξ, οππαί ηϊςί 

ἀἰάἰοθηϊ. Οπἷά νοτο 5 ααἲς Ηετου]ῖς ουπη ἄτοι 5αρί[ίας Ἰα- 

Ἠδη», 1ρ5ε {αππθη πο 5ἷί Ρ]Η]οσίείος, απἲ Ρος! οοπίθηάεγε ο 

εο]Ιπεατε αἆ πιείαπα; απ] Ἠῖο ΠΡῖ νιάδίατ» απ Ῥοι[δοίατις. 

ορις5. φαπἰμαίογο ἀἴσπιαπα» Βεπαῖς που 4ποαπε. Ἐαάθπι Γᾶ- 

Ποπα απ 5αΏεγπατε πεςοῖί, εί δηιεςίγοπα ΓαΙΙΟΠΘΠΙ ΠΟΠ 

εχοτοιί, 5ἱ Ι5ίο απϊάθπη ρα]εμεγηίπιαπη παγεΠῃ αεοῖρῖαί τρις 

οπηηίρς αἆ ἄεοις Ραπίεγ αο Πτηπίαίοια εἰαβοταίαπι ρι]- 

Οπεγτῖπηα; Ἠῖο Ὑεγο θύπάΠ1 θμιαί Μεάῖσυπα, απὶ οεπίαι] 46 

τρα, αὐἲ οορρα Ιηδῖσπεπι : ἀεργεμοπάαίας, Ρίο, π{εναε 

πεμίπα Το Ῥο55ε η τους. Αππηῖς οΠαπι Ὠος» 0Γεᾷθ 

ευσο, εἰ Ἠου οἴἵαπα πΠΒΙ αππια, 5ἱ ααἴς, απα]ῖς ία, Ιπάρείις 

Ἠοπιο, πωα]ίος επιαί Ἠρτος; ποπηθ ἀῑσίογία Π]ο ἵπ τα ίαίεπαι 

5υαπ οοπίτα 56 ἵρδυπῃ ο[ίοΙί οί ριρ]ίσαί 2 απῖᾶ απΏπετο Ἠ]ο 
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ἐκφερει; τί ὀχνεῖς καὶ τοῦτο ἐπινεύειν; ἔλεγχος 

ταν οἶμαι, σαφὴς οὗτος καὶ τῶν δρώντων ἑ ἕκαστος εὐθὺς 

προχειρότατον ἐκεῖνο ἐπιφθέγγεται, τί χυνὶ καὶ βα- 

ο α 

6. Καὶ ἐγένετό τις οὐ πρὸ πολλοῦ ἐν Ἀσία πλ. οὖσιος 

ἀνὴρ ἐκ συμφορᾶς ἀποτμηβθεὶς τοὺς πόδας ἀμφοτέρους 

ἀπὸ κρύους, οἶμαι, ἀποσαπέντας, ἐπειδή ποτε διὰ 

Χιόνος ὁδοιπορᾶσαι ἔωνέθη αὐτῷ : οὗτος τοίνυν τοῦτο μὲν 

ἐλεεινὸν ἐπεπόνθει καὶ θε ραπεύων τὴν δυστυχίαν ξυλί- 

νους πόδας πεποίητο, χαὶ τούτους ὑποδούμ. ενος ἕ ἐθαδιζεν 

ἐπισ τηριζόµενος ἅμ.α τοῖς οἰχέταις: ἐκεῖνο δὲ Ἰελοῖον 

ἐποίει, κρηπῖδας γὰρ καλλίστας ἑωνεῖτο νεοτµήτους 

ἀεὶ, καὶ τὴν πλείστην πραγµατείαν περὶ ταύτας εἶχεν 

ὡς καλλίστοις ὑποδήμασι χεχοσμημᾶνα αἴη αὐτῷ τὰ 

ξύλα. οἳ πόδες δή. Οὐ ταὐτὰ οὖν καὶ σὺ ποιεῖς χω- 

λὴν μὲν κο χαὶ συχίνην τὴν Ἰνώμην, ὠνούμενος δὲ 

/ρυσοῦς ἐ ἐμθάτας, οἷς μόλις ἄν τις καὶ ἀρτίπους ἐμπε- 

ριπατήσειεν; 

π. ᾿Επεὶ δὲ 
πολλάκις, ἀναγνώτω σοί τις αὐτοῦ λαθὼν τὴν δευτέραν 

ης Ἴλιάδος ῥαψῳδίαν, Ἶς τὰ μὲν ἄλλα μὴ ἐξετάζειν" 
Ξ Αλ 

ϱΥ0ΞΥΝ γὰρ αὐτῶν πρὸς σέ ὰ πεποίηται δέ τις αὐτῷ δηµη- 

3 . }3 κο 3 / 
εν τοις ἄλλοις χαι τον 0μηρον επριω 

γορῶν παγγέλοιος ἄνθρωπος, διάστροφος τὸ σΏμα καὶ 
λελωδθημέγος. Ἐχεῖνος τοίνυν ὁ Οερσίτης ὃ τοιοῦτος 

εἰ λάξοι τὴν Ἁγιλλέως πανοπλίαν, οἴει ὅτι αὐτίκα διὰ 

το καὶ καλὸς ἅμα καὶ ἰσγυρὸς ἂν γένοιτο, καὶ ὕπερ- 
αν. αὐτοῦ 

τοῦ 
αἃ ος ως ΄ σὰ 

πηδήσεται μὲν τὸν ποταμὸν, ἐπιθολώσει δὲ 

τὸ ῥεῖθρον τῷ φόνῳ τῶν Φρυγῶν, ἀποχτενεῖ 

΄Ἔκτορα καὶ πρὸ αὐτοῦ τὸν Λυκάονα χαὶ τὸν Ἄστερο- 

παῖον μηδὲ φέρειν ἐπὶ τῶν ὤμων τὴν µελίαν δυνάµ.ενος; 

Οὐκ ἂν εἴποις: ἀλλὰ καὶ γέλωτα ἂν ὀφλισχάνοι χωλεύων 

ὑπὸ τῇ ἀσπίδι χαὶ ἐπὶ στόμα καταπίπτων ὑπὸ τοῦ βά-- 

ρους καὶ ὑπὸ τῷ χκράνει, ὅπότε ἀνανεύσειε, δεικνὺς τοὺς 

παραθλῶπας ἐχείνους αὗτοῦ ὀφθαλμοὺς χαὶ τὸν θώρακα 

παίρων τῷ τοῦ μεταφρένου χυρτώματι χαὶ τὰς κνημῖ-- 

ςὲ πισυρόµενος χαὶ ὅλως αἰσχύνων ἁμφοτέρους χαὶ τὸν 

ημιουργὸν αὐτῶν καὶ τὸν δεσπότην. Τὸ αὐτὸ δὴ καὶ 

ἄσχων οὐγ. ὁρᾶς, ὑπόταν τὸ μὲν βιόλίον ἐν τῇ 

/ έχης πάγκαλον, πορφυρᾶν μὲν ἔχον τὴν διφθέραν, 

ο ρον δὲ τὸν ὁµ.φ φαλὸν, ἆ ἀναγιγνώσκης δὲ αὐτὸ βαρθα- 
᾿ 

ριζ ζων χαὶ καταισχύνων χαὶ διαστρένων» ὑπὸ μὲν τῶν 

πεπαιδευµένων καταγελώμενος, ὑπὸ δὲ τῶν ξυνόν των 

ο. 

ϱ2 Ὁ2 Ὁω 

εἳ 

ὃν στρ συ πα 7 
ἵ 

ειρι 

σοι κολάκων ἐπαινούμενος, οἳ καὶ αὐτοὶ πρὸς ἀλλήλους 

ἐπιστρεφόμενοι γελῶσι τὰ πολλά; 

8. Θέλω ̓ γοῦν σοι διηγήσασθαἰ τι Τυθοι Ἱενόμε- 
νον: Ἑαραντινος Εφάγγελος, τοὔνομα τῶν οὐκ ἀφανῶν ἐν 

τῷ Τάραντι ἐπεθύμησε νικΏσαι Πόθια- τὰ μὲ ν οὖν τῆς 

Ὑυμνῆς ἀγωνίας αὐτίκα ἐδόχει αὐτῷ ἀδύνατον εἶναι μήτε 

πρὸς ἰσχὺν μήπε πρὸς ὠκύτητα εὖ πεφυχότι, κιθάρα 

δὲ καὶ ᾠδῃ ῥᾳδίως αρατήσειν ἐπείσθη ὑπὸ τῶν Ἀκταρά- 

των ἀνθρώπων, οὓς εἰχε περὶ αὑτὸν, ἐπαινούντων καὶ 

βοώντων, ὃ ὁπότ ε καὶ τὸ σμικρότατον ἐχεῖνος ἀνακρού- 

χεν οὖν εἰς τοὺς Δελφοὺς τά τε ἄλλα λαμ- 

πρὸς καὶ δὴ) καὶ ἐσθῆτα Ἰρυσόπαστον ποιησάµεγνος καὶ 

σαιτο. 

ΙΝΡΟΕΟΤΟΜ. ο --- 8. 

ο απι οπποίαῖςῦ οαγαη. οπἵΠὶ ἰδίπά οί αὐρππησΠίΠα, γ]- 

ἀοπιαπισς απιδαπἴσᾳιθ, ία πα Π]ιά, αποά πιακίπις ἵπ 

Ρποιπία 6556 5ο]δί, 5αὐ]ίοίξ, Οµἷά οππ{ οΙΠ Ῥ41ποο 
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ο, Εἰ ΡΜ ποῃ Πα Ῥνϊίάεπα ΤΠ. Αδία αἰαπ]ς υἱτ΄ ἀἴνος, οἩ- 

Ἰαηηίαία απαάαπα πίτοσιε Ῥεᾷς (παποαίΗ5, απ οκ ᾖῄσογο, 

Ραίο, 5Ρασθ]ο ο55οηί οογαρΗ1, απ σπα ρ6ς πγαι 1ου οἱ [α: 

οἱσπά πα [α]φσαί.  Ἠπίο οὐ5ο παδεγαβ]]15 Η]αο οπδας οΏγοπῇ! : 

Ύπος Ἱπ[ογαΠ{ΙΠα αἲΙ σοηδο]ατοίαγ, 1ρηθος 51ρῖ Ρεάος [ρ0ς- 

γαί; Ιδαπο δα0]σαιἰς, δουγῖς οη] Ἰππῖχής, Ἱποράσραί. Αί 

ου [πομίαθαί τἰάΙσα]α, αποά ονερίάας 5επιρον ρολο ίη]ας 

απιοραί, τουρηί{ϊ ορείο, οἱ παπα 51ρῖ ποροίΠ οἶτοα ἴ]ας 

παβοβαί, αἲ Ύπαπι ρα]ολογηπηῖς ΦΕΠΙΡΕΓ οα]σοοῖς ογηα{α 65- 

56η/ 1ρ5ί Πρπα ἴ]α, Ῥοᾷες γἰάσ]σαί. ἈΝοι Ιδίαν οπάδπι οἱ 

{α [αοἵς, πποηίεια απαὶ Ἰαβοας οἸαπάαπα εί Ποα]ηθαπα, 41605 

γοτο ΠΡΙ οοίμαγηος σοιηρατος, ἵπ ααἴρας γὶς τους ρούἴρις 

αἰααῖς ποσα 

7. Οπαπάσαπἰάθηα Υογο Ἰπίογ α[ος ΗΟΠΙΘΓΙΠΙ θ[ίαπα οι] {1 

506 οαρίαί αμα ιἰς αἱ Ίοσαί ΕΡί 5οοπάπα Πίααἰς Πρτατα, 

ου] 5 γεµσα οχαππατο πο]ῖς ΠΙΠΙ] θηΊΠ1 60ΤΗΠΙ αά {6 βη- 

οἶίατ απίοπι αΏ. 1ο οοποῖοπατὶ γάϊσυ]ας ππάίσαο Ἠοιπο, 

ἀῑδίοτίο 60ΓΡΟΓ6 αίπιιο 4αβίΠ.  Ἠ]α οισο Τ]ογείίος, {α1ῖς, 

ΑΟΙΠΙ5 ανηια δἱ οαρίαί, Ριία»πο Ἰ]απα Ῥτορίοταα 5ίαίπι οἱ 

ΡΟ γη. Ιπη] οἱ Γογίοια ΠΗΠΤΗΠΗ, οἱ {τα]ες(ῖ δα] Πτηῖ- 

πίς ασιας ΡΙΙΥσΙΙΠΙ οσο Ἰπ[οοίαγαπα, οσοἴδαγιπ](Πθ Ἠδ- 

οίοῦθηῃ, αίηιο απίο Ι]άΠ1 ΤγέαοΠεΠΙ οἱ ΑδίοΓοραΙπι, απ] ηθ- 

απς Ἠαπιογίς [ογγο (Γαχίποαπη Ἰ]απι ΑοΠΙΠΙ5 Παδίαπι Ροβδῖ{5 

Νοπ 54Π6 ἀῑχοτίς : 5ο τίδΙπῃ 4ποαπθ ἀεβααί οἸαπάῖσαης. 

58 5ομ{ο,, οἱ ργῶ σιαν]ίαίο Ῥτοπας ΡΓΟΙάΡΘΗ5, ας 50 ραἶθα, 

5ἱ φπαπάο. δηδρίοῖαί, 5ίταβος. ]ος οσμ]ος οδίεπάεης, εί Π]α 

4ου 5ί οπγ]ίαίο {Πογασθιη οἴεγαῃς, {παἸθήςαΠθ οὔΓθά5, 46- 

πί(αο Ῥιάοτεπι οἱ ατῖβοί εί ἀοππῖπο αΓππογαπα οβίοίεῃς. 

Ἰά6πα Υογο ΠΡ 4ποαπα πδι νοηίγο Πο γἰᾷες, απαπα Ἰθγαπα 

Ἱπ παπι Ἠαβος ολο Ἱη σα, Ῥ]]α ραήρατοα, 41γθο Πῃ- 

Ῥησο ογπαίαπας Ἱερῖς απίοπα Ἱα τα ρτοπποἰαομθ ΏατραΓα 

Ἰ απ ἀε[ογη]ος αἴᾳιο ἀῑδίοταασας, ἀεγίάσπίῖρας {ο ογαα1[ῖς, 

ἸαμάαπΗίβας απἴθοπα αὐἰ {σοιπα 5αη{ αζπ]α[ογῖρας, απῖ {απησιι 

οἱ 1ρ5ῖ αἆ 5ο ΙηγΙόθιη οοπγθιςί (οᾳιοηίοι πἱάθηί5 

8. }οἱο ΠΡΙ οίίαπα παιγατο αἰἰφιίά Ῥγί]μοπο {ασίπ]. Τα- 

τοη{Ιπ5 απἰάαπα, Εγαησε]Η5 ποπ]ῖπα, ἀοπαὶ ποπ. Ισηοβί!ς, 

απίπιΙπα αἀ]εεθταί αἆ γἱοίογίαπι ΡΥ{ΠΙΟΤΗΠΙ. Ας πιάαπι αἆ 

Π]ο5 οχεγοία{ίοποΠ1 5{α[ίπι 5αργᾶ 56 6556 γἱάεραί, ααῖ πεΠαε 

αἆ τοβιτ πθ(αε αἆ οο]εγίαίεπα παίατα αρίᾳς θ55εί; οἰ]ανα 

γετο εί οππί [αοῖ]α 56 γἱοίαγαπα ρεγ5ααεηῖ 5ἱρί α 5ασειτῖ- 

παῖς Ποπηηῖρ5, [απΠαπρι5 εαἶς, ῥᾶ5δας Εαθγαί, Ιααάαπ{]- 

Ῥα5, οἸαπιαπίῖθας, αποίίοδ γαι παπίπιαπι ἴ]ε οογάας αἲῖ- 

Βἰςδεί.  Ὑοπίΐ οσο Ώεἱρίιο5, απ ορίογα 5ρ]οπάίά5, ἔππα 

αποά Ππίχίαπα απο γοδίεπα 5ἱρί [ροσταί, οἱ οοτοπαπα ϱν 
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στέφανον δάφνης χρυσῆς Ὑάλλιστον ὡς αἀντὶ καρποῦ | απνεα Ἰαμγο ρα]ο]ογίηιαπα, αἱ Ῥτο Πποῖα Ἰαγῖ 5μιανασαϊ ” 

τῆς δάφνης σμαράγδους εἶναι ἰσομεγέθεις τῷ χαρπῷ" 

τὴν μέν γε κιθάραν αὐτὴν, ὑπερφυές τι χρῆμα ἐς καλ- 

λος καὶ πολυτέλειαν, χρυσοῦ μὲν τοῦ ἀκηράτου πᾶσαν, 

σφραγῖσι δὲ χαὶ λέθοις οκ θοῦς καταχεκοσμημένην, 

Μουσῶν μεταξὺ καὶ Ἀπόλλωνος καὶ Ὀρφέως ἐ ἔντετο- 

ρευμένων, θαῦμα μέγα τοῖς ὁρῶσιν. 

ϱ. 'Επεὶ δ) οὖν ποτε καὶ χεν ἡ τοῦ ἀγῶνος ἡμέρα, 

τρε εἲς μὲν σαν, ἔλαχε δὲ µέσος αὐτῶν ὁ Εὐάγγελος 

ἄδειν καὶ μετὰ Θέσπιν τὸν Θηῤαῖον οὐ φαύλως ἄγωνι- 

σάµενον: ἐσέρχεται ͵ οὖν ὅλος περιλαμπόμενος τῷ χρυ-- 

σίῳ καὶ τοῖς σμαράγδοις χαὶ “βηρύλλοις καὶ ἑακίνθοις, 

καὶ Ἡ πορφύρα δὲ ἐνέπρεπε τῆς ἐσθῆτος, Ἡ μεταξὺ τοῦ ἴ 
γρυσοῦ διεφαίνετο. Τούτοις ἅπασι πρθεκπλήξας τὸ 

τ 
ν 

θέατρον χαι θαυμαστῆς ἐλπίδος ἐμπλήσας τοὺς θεατὰς, 

ἐπειδή ποτε καὶ ἄσαι χαὶ Ἀιθαρίσαι πάντως ἔδει, ἄνα-- 

Χρούεται | μὲν ἀνάρμοστόν τι καὶ ἀσύντακτον, ἀπορρή- 

γνυσι δὲτρεῖς ἅμα χορδὰς σφοδρότερον τοῦ δέοντος ἔμπε- 

σὼν τῇ κιθάρα, ἄδειν δὲ ἄρχεται ἀπόμουσόν τι καὶ 

λεπτὸν, ὥστε γέλωτα μὲν παρὰ πάντων γενέσθαι τῶν 
θεατῶν, τοὺς ἀθλοθέτας δὲ ἀγανακτήσαντας ἐπὶ τῇ 

τόλμη μαστιγώσαντας αὐτὸν ἐκθαλεῖν τοῦ θεάτρου" 
ὅτεπερ χαὶ γελοιότατος ὤφθη δακρύων ὃ χρυσοῦς Εὐάγ- 

γελος καὶ ὑπὸ τῶν µαστιγοφόρων συρόµενος διὰ μέσης 

τῆς σχηνῆς καὶ τὰ σκέλη καθηµατωμένος ἐκ τῶν µα- 
ηλ χαὶ συλλέγων χαμόθεν τῆς κιθάρας τὰς σφραγῖ- 

δας: ἐξεπεπτώχεισαν γὰρ κἀχκείνης ξυμμαστιγουμένης 

αὐτῷ. 

10. Μικρὸν δὲ ἐπισχὼν μετ' αὐτὸν Εὔὐμηλός τις 

᾿ΗἨλεῖος ἐσέρχεται, κιθάραν | μὲν παλαιὰν ἔ ἔχων, ξυλίνους 

δὲ χόλλοπας ἐπικειμένην, ἐσθῆτα δὲ ἕ μόγις σὺν τῷ στε- 

φάνῳ δέχα δραχμῶν ἀξίαν: ἀλλ) οὗτός γε σας δεξιῶς 

καὶ Χιθαρίσας χατὰ τὸν νόµον τῆς τέχνης ἐκράτει χαὶ 

ἀνεκηρύττετο καὶ τοῦ Εὐαγγέλου κατεγέλα μάτην ἐμ- 

πομπεύσαντος τῇ ιθάρα χαὶ ταῖς σφραγῖσιν ἐκείναις, 

εἴν Ύε λέγεται πρὸς αὐτόν" Ὦ Εὐάγελε, σὺ μὲν 

χρυσῆν δάφνην περίχεισαι;, πλουτεῖς γὰρ, ἐγὼ δὲ ὅ πέ- 

νης τὴν Δελφικήν' πλὴν τοῦτό δει μόνον ὤνησο τῆς 

σχευῆς, ὅτι μηδὲ ἐλεούμενος ἐ ἐπὶ τῃ ἥττη ἀπέρχη ἀλλὰ 

μισούμενος προσέτι διὰ τὴν ἄτεχνόν σου ταύτην καὶ πε- 

ριττὴν τρυφήν. Περὶ. πόδα δή σοι καὶ Εὐάγγελος οὗ - 

τος, παρ' ὅσον σοί γε οὐδ᾽ ὀλίγον μέλει τοῦ γέλ λὠτος τῶν 

χαὶ εἶπ 

εατῶν. 

11. Οὐκ ἄχκαιρον δ) ἂν γένοιτο καὶ Λέσβιον μῦθόν 

τινα διηγήσασθαί σοι πάλαι Ὑενόμενον. τε τὸν 
Ὀρφέα διεσπάσαντο αἱ Θρᾶτται, φασὶ τὴν κεφαλήν 
αὐτοῦ σὺν τῇ λύρα εἰς τὸν “Έθρον ἐμπεσοῦσαν ἐκθλη- 

θΏναι εἰς τὸν µέλανα χόλπον, καὶ Επιπλεῦ γε τὴν κθ- 

φαλὴν τῇ λύρα, τὴν μὲν ἄδούσαν θρΏνόν τινα ἐπὶ τῷ 

Ὄρφει, ὡς λόγος, τὴν λύραν δὲ αὐτὴν ὑπηχεῖν τῶν 

ἀνέμων ἐμπιπτόντων ταῖς χορδαῖς, καὶ οὕτω μετ’ ᾠδῆς 

προσενεχθΏναι τῇ Λέσέῳ, κάκείνους ἀνελομένους τὴν 
μὲν κεφαλὴν καταθάψαι, ἵναπερ νῦν τὸ Βακχεῖον αὐ- 

εβδεηί «απα]ί βαείας μας πιαση(αάἶπο : οἴίματαία απίοι 

Ίρδαπα, αἁπηϊγαπά πα ορα5. Ρυ]ογ(αάἶηθ οἱ ρτοίῖο, οκ αμτο 

(οίαπῃ 5ο]ἱάο., 5Ια]ήδαπο δἱ σεπιηιῖς γατῖῖς ογαίαπα, απῖθας 

Μις ΙΠπίει αἰῖα εί ΑΡοϊΙο εἰ ΟΥρ6ις Ιηδευ]ρί ο5ςοηί : Ἱπ- 

σοη5 νἰάεπίίρς πτασμ]απῃ. 

9. ΟυΠΙ ΥεΓο {απάεπι αᾳπαπάο γοηῖςδεί ἀῑος οργίαπηιηῖς, 

Πας εγαΠί, 41ΟΓΙΠ1 Πηεδία σαηεπά! 5οἵ5 οχΗ({ Ἐναησε]ο, εἰ 

Ῥο5ί Τ{εβαπαπα απἶάεπα ΤΠεδρίη, (αἱ ΠΟΠ π]α]ε οργίανθταί, 

Ἰηστράατ ε1δο, απο τοίαοθης ἰοίας, οἱ 5πιατασάϊς, οἱ 

Ῥοτγ]]ῖς, αίᾳιε Ιγαςἰπ]ῖς : ἀεεοτα άποσιθ γεδππεηίΙ ρηί- 

ρατα, Ιπίοτ απγάπη Ιπίεγ]ασθης. Ηἰ5 οπιπῖρας «παπι απίθ 

Ῥογοι]ἰςςοί [Πποαίγαπα οἱ αἁπηταβῆ1 οχδροοία[ἴοπο 5ροζἰαἴογος 

πηρ]εςςοί, ας ἰαπάεπι 6αΠ6Γ6 είαπι αἱ εἰίματαπι ρη]δαγε 

οπηπίπο οροτίθγοίς ρα]δαγο Ἱποῖρῖί ποοποίππαπα φάσαπα οἳ 

Ἰπεοπσγα πας αὐγηπηρί{ απίοι οπογᾶας 5η] {τε5, ΥΠΘΠΙΘΗ- 

Πας Πηδίο ἵπ οπαγαπη παπι Ἱγρηές Ἱποιρίίααε οαηίατε αἴεο 

ΔΠσΠΙΠΙ απἰάᾷ σπα α Μαδίς αἴαπο ἴεπαθ, αἱ εξης 5ροζίαἴο- 

τάπῃ ΟΓΗΠΙΗΤη εοομτείυς, Ργῶδίάες απ{είη οργαηηηῖς πάἴσηε 

Γεγοηίθς Ἰομα]πίς αιἀασἶαπα, Παστῖς οὔρ5η {εαίτο ε[ορτοηί : 

απο αΙάεπα {6ΠΙΡοΓθ πιαχίηιο πἰάίου]α5 γίδης εί απγθς Ἠ]α 

Ἐναησα]ις, αἴ ρ]ογατεί ἰτασίας α γἱγραίοπίρα5 Ῥος πθύίαΠα 

ΦΟΘΠΕΙ1, εγιθηία α Πασο]]ῖς ογηγα Ἠάβδης, Ἠπη! οοΗΐσεης 5ἷ- 

αΏ]α οἴεπατος, απσς οχοϊάσγαπ{ 5οἰ]οεί αππα ναρη]ατεί ππα 

ουΠῃ 1ρ50 ο]απὴ εἶλλανα. 

10. Ῥαγγο αμίοπα Ῥο5ί Παπ 1ΠΙ6γνα]]ο Εππιο]ής ααπῖς 

Ἰπίταί ον Εἰίάο, ο ΠαγαΠα. Ἠαβθης ΥοίθγοΙα, ου[15 Πρπεί εκ- 

«οπί νογιοΏ], Υοδίοµη Υεγο υὶκ οπΠη ἵρδα οογοπα ἀγαςληηῖς 

4εσεπι ἀἱρηαιη.  Αἱ μίο, ααὶ ἀθχίτα εαπἰαςςοί εἰ Ίεσε απίῖς 

Κασίαςςαί ομαίαπα, νἰοῖε, αἱ Ῥγοεοπίο ογηαίς οδε, ε{ ἆθ- 

ηἱςίς Εγαηδδ]απα, Πηδίτα 5δαρερίθηίεπα οιίμαγα Πα 5πα εἰ 

εἰσ]]]ς, ας ἀῑκίςςο ΤΙ [ογίης, Τα απϊάεπι, Ἐγαησε]ο, απγεα 

Ίαμγο οποίας ες, (πἱρρο ἀῑνες; 650 Υεγο ραυροτου]ας Ώε]- 

Ῥμίσα. Οείοαπ Πάπα φο]απ {αἱ αρραταίας [ποίαπα ΠΕΙ 

παψος, αποᾶ, πο πηϊκεταπίθ «πάθη πο ἴε νἰοίυπη, Ἠίπο 

ἀῑπεραϊς, 5εᾷ οχοδις οιηπίρας Ῥτορίθι απίῖς Π]απα οχροτίεΠα 

πίᾳπθ βαρεγνασπᾶ!» Ἰαχηπίεη.  ΑΡριίπιο ΠΡΙ Ἐναημε]Ις 

Ί]α οοπστι{, απαίοπας ία ἆποαπε ΡίάΠε που οηΓας ΤΙΕΗΠΙ 

«ρεοία{ογΙΠῃ. 

11. Νοππο γογο ΙΠ{εππρες ινα Πιο! Τοδυίαπα ΠΟ [αῦιι- 

Ίαπα οπάγγατο απἰϊ(παπα. θά απ1 ΟΥρµευπα Έηγοςφα ΠΠΙΤεΓες 

ἀἰδοεγροίςσοπί, οαριέ Ἠμας ππα ουπῃ Ίντα η Ἠδργηῃῃ ἀ4εἶθ- 

ΡδΙΤΗ 1η ςἵπιΠὰ Μείαπα ἀθ]αίαπα ο55ο αἰπηί; ἀίαπε Πηπαία586 

οαρη{ Ίγτῶ, οὔπεης, αἱ Γουηί, (Ἠπεπυπη 46 ΟΙΡΜΕΟ; ουί 

Ίντα, Υεηιῖς οἸογᾶας Ἱπιρο]επῖρας,, 5αοοϊηηοΙ!, αἱ 5ἷο ουπα 

οπία αρρι]σαμα Τιοςρο : ἹΠοδαπε 5αβ]αίαπῃ σαραί 5ορε]ήςδ6, 
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τοῖς ἐστι, τὴν λύραν δὲ ἀναθεῖναι ἐς τοῦ Ἀπόλλωνος τὸ 
« ερὸν καὶ ἐπὶ πολύ γε σώζεσθαι αὐτήν. 

πο. Χρόνῳ δὲ ὕστερον Χέανθον τὸν τοῦ Πιττακοῦ 

τοῦ τυράννου ταῦτα ὑπὲρ τῆς λύρας πυνβανόµενον, ὣς 
ἐκήλει μὲν καὶ θηρία χαὶ φυτὰ χαὶ λίδους, ἐ ἐμε ελῴδει δὲ 
καὶ μετὰ τὴν Ὀρφέως συμφορὰν μηδενὸς ἁπτομένου, 
πρὸς ἔρωτα τοῦ κτήματος ἐμπεσεῖν καὶ διαφθείραντα 
τὸν Ἱερέ έα μεγάλοις χρήµασι πεῖσαι ὑποθέντα ἑτέραν 
ὁμοίαν λύραν δοῦναι αὐτῷ τὴν τοῦ Ὀρφέως" λαθόντα 
δὲ μεθ) ἡμέραν μὲν ἐν τῇ πόλει χρῆσθαι οὐκ. ἀσφαλὲς 
οἴεσθαι εἶναι; νύκτωρ δὲ ὑπὸ χόλπον ἔ ἔχοντα μόνον 
προελθεῖν ἐ ἐς τὸ προάστειον. καὶ ἔπροχε ειρισάµενον χρούειν 
καὶ αυνταράττειν τὰς χορδὰς ἅτ Ἔχνον καὶ ἆμουσον νεα- 
γίσκον, ἐλπίζοντα μέλη τινὰ θεσπέσια ὑπηγήσειν τὴν 
λύραν, ὑφ) ὧν πάντας καταθέλξειν καὶ κηλήσειν καὶ 
μακάριον ἔσεσθαι Ἀληρονομήσαντα τῆς Ὄροέ ως µου- 
σικῆς" ἄχρι δὴ ξυνελθόντας τοὺς χύνας πρὸς τὸν ἦχον 

----- πολλοὶ δὲ ἦσαν αὐτόθι --- διασπάσασθαι αὐτὸν, ὡς 
τοῦτο γοῦν ὅμοιον τῷ Ὄρφ εἴ παθεῖν καὶ μόνους ἐφ' ξαυ-- 
τὸν ἔνγκαλέσαι τοὺς χύνας: ὄτεπε ερ χαὶ σαφέστατα 
ὤφθη ὁ ὡς ουχ ιν λύρα θέλγουσα ἦν, ἀλλὰ ᾗ τέχνη καὶ ἡ 
ᾧδλ, ἃ μόνα εξ ξαίρετα τῷ Ὀρφεῖ παρὰ τῆς μητρὸς 
ὑπῆρμεν. Ἡ λύρα δὲ ἄλλως κτημα ἣν οὐδὲν ἄμεινον 
τῶν ἄλλων βαρθίτων. 

18. Καὶ τέ σοι τὸν Ὀρφέα ἢ 
ὅπου καὶ καθ” ἡμᾶς αὐτοὺς ἐγένετ 

οἶμαι, ὃς τὸν Ἐπικτήτου λύχνον᾽ τοῦ 
ὄντα τρισχιλίων ὃ οσον ἐπρίατο; Ἅλπιζε γὰρ οἶμαι 
κάχεῖνος, εἰ τῶν νυκτῶν ὑπ ἐκείνῳ τῷ λύ νῷ ἄναγι- 
Ἰνώσκοι, αὐτίκα µάλα καὶ τὴν Ἐπικτήτου σοφίαν ὄναρ 
ἐπιστήσεσθαι καὶ ὅμοιος ἔσεσθαι τῷ θαυμαστῶ ἐ ἐκείνῳ 
γέροντι. 

14. Ἆθὲς ὃξ καὶ πρῴην ἄλλος τις τὴν Πρι τέως τοῦ 
Κυνικοῦ βαχτηρίαν, ἢ ἣν, καταθέµενος ἥλατο ἐς τὸ πῦρ, 
ταλάντου κάκεῖνος ἐπρίατο; χαὶ ἔχει μὲν τὸ χειμήλιον 

ὃν Νέανθον λέγω, 

καὶ ἔτι ἐστὶν, 

Στωϊκοῦ κεραμεσῦν 

τ τ 
/ 

μ] 

τοῦτο καὶ δείκνυσιν ο Τεγεᾶται τοῦ Καλυδωνίου τὸ 
δέρµα καὶ Θηηθαῖοι τὰ ὁστᾶ τοῦ Γηρυόνου χαὶ Μεμφϊ- 
ται τῆς Ἴσιδος τοὺς πλοκάµους: αὐτὸς δὲ ὁ τοῦ θαυ-- 
μαστοῦ κτήματος δεσπότης καὶ αὐτὸν σὲ τῇ ἀπαιδευσίᾳ 
χαὶ βδελυρίᾳ ὑπερηκόντισεν. ὍΟρᾶς ὅπως καχοδαι- 
µόνως διάχεισαι βακτηρίας ἐς τὴν χεφαλὴν ὥς ἀληθῶς 
δεόµενος: 

15. Λέγεται Ὑὰρ καὶ Διονύσιον τραγῳδίαν ποιεῖν 
φαύλως πάνυ καὶ Ἱελοίως, ᾧ ὥστε τὸν Φιλόξενον πολλά- 
Χις δι αὐτὴν ἐς τὰς λατοµίας ἐ ἐμπεσεῖν οὐ δυνάµενον 
χατέχειν τὸν γέλωτα. Οὗτος τοίνυν πυβόμενος ὣς 
πο τὸ Αἴσ] χόλου, πυξίον, εἰς δὲ Σκείνος ἔγραφε, 
σὺν πολλῃ σπουδῃ ατησάµενος καὶ αὐτὸς ᾧετο ἔνθεος 
σεσθαι καὶ κάτογ. ος ἐκ τοῦ πυξίου, ἀλλ) ὅι ὅμως ἐν αὐτῷ 

ἐχείνω μακρῷ γελοιότερα ἔγραφεν, οἷον κἀχεῖνο τὸ, 

Δωρὶς τέθνηχεν ἡ Διονυσίου γψνή: 

καὶ πάλιν, 

Οἴμοι, γυναῖκα χρησίµην ἀπώλεσα 
1ΓΟΙΑΧΙΑ. 1. 

ΙΝΡΟΟΤΟΜ. 15 --Ιδ. 

αρίηππο Ῥαεσμοιπα Π[ῖς ο5{, Ίγταπα τετο Αρο]]π]ς ἵπ {οπιρ]ο 
ἀσάίσα»δε, αδῖ αἷα 5εγταία 5ἰί. 

12. Ππίοπ]εείο {εππρογε Νεαπίναπα Ρ{Ε{αοὶ ἔγταπηϊ βΙΠΗΠη . 
απ Ιδίως ἆᾳ Ίγτα αιᾶ1βδαί, αἱ αππια]ία οί Ρἱαπίας ε{ 5αχα 
ἀεππυ]εσγεί, ας ρο5ί Οτρβοϊ ΠΙΟΤίΘΠΗ, ποπηίηθ Π]απα {γασίαπ([ο 
6απεγαί, ἵπ οπρίάΠαίθπα Πας Παροπᾶα» Ἰπεϊάϊςδα, σογγηρίο- 
από πἹαρµα νἱ ροομηία φαζετᾷο({ ρειςιακίςσα, αἱ 5αβ[οεία 
ἃμία κἨπῆ], Οὐρ]ιεῖ δ)Ρί Ίγταπη ἀατθί. ΟΠΙΠΙ γογο αοθθρίςεί;, 
Ππίεγάῖα, απἱάσπα ἵπ. πτΏθ θα πἲῖ πο. φαῖς (πέπΠι ριίαξδθ: 
ποςία γεγο ἴ]α εἶπια εοπάϊία φοἶαπα ΡγοστθξςιΠη ο.ςθ ἵῃ ΙΟ6ΙΠΠΗ 
υβητβάπΠα, θ4(αε ἀερτοπιία, Ρι]καςςο οἱ Ρογίαγραςςεα 
Π4ε5 αἀο]εξορηίοπα ατί]ς οἱ Μιςαγιπι εχρετίοπα, απῖ 5ρεΓᾶ- 
τεί ἐἈγηιῖπα «παράαπα ἀἰνίπα τεᾷάΠαταπα ε5ςο Ίγταπι, σπίρης 
ἀελπίγο οπηπες ασ ΠμΊοες πι Ῥοβ5εί, Ὠθαίμπη 5ο [ογο 
πηηδίο Οτρ]ιαῖ Ἠετοᾶεπι; ἄοπες οοηγοπἰθηίος αά 5ΟΠΙΙΠΙ 
63Πε5. (πιπ]έος απίεπη 1Ρῖ Γαἱςςε) ἴδίαπι Ἰαπίανοίης, Ηαοία- 
πας ε1β0 Οηρηοῖ αἰπιῖ]α Γαἴαπι Ιλαραῖςςο, 5οά 5οἱος κα 5ο 
Ε0ΠΥΟΓᾶ55Ε 64πΠ65.. Ὁβϊ Π]αά απἰάσπι τπαπ[[ος[ῖςςίπ]ο αρρᾶ- 
παῖξ, ΠΟΠ. Ίγταπα [αῖςσο απ ἀοπημ]ςοι]έ, 5εᾶ ατίοπι οἱ οη- 
ἔαπα, 41.) δο]α οχ]ηπῖα ΟΥρΙ6ο α πιαίτα εοπ!ἰβεγαπ{. Οαἴθγαπι 
Ἰγτὰ 5αρε]]εχ εταί ποη πιε]ίου ΏατΏῖ(ῖς αἰῖς. 

6ος 

19. Ε{ απἷά ΟΤΡΠεα ΕΡῖ απ Χεαπ[]ναπα Παγγο, 4πΠῃ Ποςίτα 
Πίαίο περί, εἰ [ογίο αἆ Πιο οἵέ, απὶ Ερίοίε 5ίοἵοὶ Ἱασργ- 
παπι Πο[]επα (πῖριας ἄτασμππαγατη τη μιας οπιθη] {5 Ἀρειαραί, 
Ραίο, Π]ε εἴῖαπα, 5ἱ ποεία αἆ Π]αιη ἸποθΥΠάΠΙ Ἰεσεγεί, ε0- 
Ππαο 5αρίεηῄῖαπη Ερίοίεἰῖ αφ (αταπη 5ἳρὶ Ρος απείοπα, 56118 
5ΙΗ]επη 5ο] αἁπεϊταΡ]] Ρέα απ. 

14. Πεν νετο αἱ πιδαςίογίῖης αἴας απς Ογπίοϊ Ῥτοίαϊ 
Ῥασμ]απα, ἆπθπῃ ἀεροσποταί αππῃ ἵῃ Ίσπεπη ἀος]]γαί, {α]οπίο 
[ρ5ε 4ποφπο οπηῖ{, οἱ μαβοί ρῖσηιις Π]ιᾶ αἴᾳαε ορίοηίαί, αέ 
Τορεαί αγάοπ αρτῖ ετανῖας, εί Εετγοβί5 οἲξα ΤΠεβαΠϊ, 
εἳ Μεπιρ]ίαο εἰποῖηπος Ίδίάϊς : Ίρεο γοτο αἀπηταδ]]ς, τοῖ 
ἀσπαῖης γεί ἵρειπῃ {ο Ιηςοῖ[]α αἴπιο Ἱπιραγίαίο γ]οῖ. γἱάοῃ” 
άπαπα. Ἰπ[ε[εΙίθτ {6 αῦθας, Ῥασπ]ο ἴῃ εαρι{ τεγετα ἱπαῖ- 
βεης2 

15. Πϊοϊίατ εἴῖαπα Ῥίοηγείας ἵγταπηις 5οπὶραίςςο {τασο- 
ἀἶαπα, πηα]ε 5απθ αἱ πάϊσπ]α, αἄθο πέ 506 ΡτορίθΓ 6ᾶπΠῃ ἵπ 
Ἰααίαπηίας, Πποϊᾶρεῖϊ Ῥμήοχοπης, απ ΕἴςΙπα οΟΠΙΙΠΘΓΟ ΠΟΠ. 
Ροδδεί.  Ηἶο ε’πο ἀθγάσνί 5ε απἀἴθης, Ρις]]]αγος «Ἐξε]γ], 
ἵπ φπἶθς Τε φοτίρογο 5ο][ίς Ππθγα!, 5ἰαάϊοςα θηξ, Γαίαγαπα 
τα(Ἡ5 τί εἰ 1ρ5ο ἀῑνίπο αποάαπι αἆ Ροεβίσαπ βίμᾶϊο Ιπᾶς 
απἰπιατοίας. Ὑδγαπα οΠίπῃ γθτο η Π]ῖς {ρεῖς {αρε][ῖς Ίοησε. 
εμῖαπα πιααῖς τ]άου]α οτί ρεβαί, ᾳπα]ε "]αα, 

Ῥουῖς Ώίοηγςί οοη]ας 5ααπῃ οΡ{ ἀῑεπι: 

αἱ Π]ιά, 

Ἠεί οοη/αβεπῃ οσο ᾳααπι οοπηπιοᾶαπι ἀερετά[α! | 
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καὶ τοῦτο γὰρ ἐκ τοῦ πυξίου, καὶ τὸ, 

Αὐτοῖς γὰρ ἐμπαίζονσιν οἱ µωροὶ βροτῶν 

:Τοῦτο μέν γε πρὸς σὲ µάλα εὐστόχως ἂν εἰρημένον εἴη 

τῷ Διονυσίῳ, καὶ δι αὐτὸ γρυσῶσαι αὐτοῦ ἔδει ἐκεῖνο 

τὸ πυξίον. 

16. Τίνα γὰρ ἐλπίδα καὶ ἔχων ἐς τὰ βιθλία 

καὶ διαχ. ο. καὶ περικόπτεις 
: 

γα πι τὸ κέδοῳ χαὶ διφθέρας περι-- τη χεο ος ον ερ ς ερ 

χαὶ ἀνατυλίττεις ἀεὶ 

χαὶ ἀλείφ εις τῷ κρόκῳ 

θάλλεις καὶ ὀμφαλοὺςἐντίθης, ὡς δὴ τί ἀπολαύσων 

αὐτῶν: Πάνυ γοῦν Ίδη βελτίων γεγένησαι διὰ τὴν 

ὢνὴν, ὃς τοιαῦτα μὲν φθέγγη... μᾶλλον δὲ καὶ τῶν 

ἐχθύων ἀφωνότερος εἴ, Βιοῖς δὲ ὡς οὐδ εἰπεῖν καλὸν, 
μῖσος δὲ ἄγριον, φασὶ, παρὰ πάντων ἔχεις ἐπὶ τῇ βδε- 

λυρίᾳ» ὃς εἰ τοιούτους ἀπειργάζετο τὰ βιόλία, φυγῃ 

φευχτέον ἂν ἣν ὅτι πορρωτάτω ἀπ᾿ αὐτῶν. 
Δυοϊν δὲ ὄντοιν, ἅττ ἂν παρὰ τῶν παλαιῶν 

τις Ὃ νο λέγειν τε δύνασθαι καὶ πράττειν΄ τὰ Δέοντα 

ζύλῳ τῶν ἀρίστων χαὶ φυγῇ τῶν Ἀριρονώνοι ὅταν μήτε 
ἐχεῖνα µήτε ταῦτα Φαίνηταί τις παρ᾽ αὐτῶν ὠφελού- 
µενος, τί ἄλλο ἢ τοῖς μυσὶ διατριθὰς ὁ ὠνεῖται χαὶ ταῖς 

ο. -ω - .) / 

ὡς ἀμελοῦσι τοῖς οἴχε- τίλφαις οἰκήσεις καὶ πληγὰς 

ταις 

18. Πῶς δὲ οὐ κἀκεῖνο αἰσχρὸν, εἴ τις ἐν τῇ χειρὶ 

ἐχοντά - τε  . ἰδών -- --. ἀεὶ δε τι πάντως έχεις Ἕ--- 

υπ 
σὺ δὲ ἐχ τῆς ἐπιγραφῆς εἰδὼς πρέως εἴποις τοὺτό τε" 
εἶτα, ὥς φιλεῖ τὰ τοιαῦτα ἐν ξυνουσία προχωρεῖν ἐς 

ο κος λόγων, ὅ μὲν ἐπαινοῖ τι Ἡ αἴτιῷτο τῶν ἐγγεγραμ- 

µένων, σὺ δὲ ἀποροίης καὶ μηδὲν ἔχοις εἰπεῖν, οὐκ 

εὕξη τότε χανεῖν σοι τὸν γῆν, κατὰ σεαυτοῦ ὁ Ῥελλε- 
βοφόντης περιφέρων. τὸ βιθλίον: 

19. Δημήτριος δὲ ὅ πα ῃ ἰδὼν ἐν Κορύνθῳ ἁπαί- 

δευτόν τινα βιθλίον κάλλιστον ἀναγιγνώσκοντα, τὰς 

Ῥάκγας οἶμαι τοῦ αμα» κατὰ τὸν ἄγγελον δὲ Ἡν 

τὸν διηγούµενον τὰ τοῦ Πενθέως πάθη καὶ τὸ τῆς 

Ἀγαύης ἔργον, ἁρπάσας διέσπασεν αὐτὸ εἰπὼν, Ἂμες 
νόν ἐστι τῷ Πενθεῖ ἅπαξ ᾽σπαραχθῆναι ὑπ᾿ ἐμοῦ ἢ 

ὑπὸ σοῦ πολλάκις. Ζητῶν δὲ ἀεὶ πρὸς ἐμαυτὸν οὕπω 

καὶ τήµερον εὑρεῖν δεδύνηµαι τίνος ἕνεκα τὴν σπουδὴν 
ταύτην ἐσπούδακας περὶ τὴν ὠνὴν τῶν βιθλίων: ὤφε-- 
λείας μὲν γὰρ ἢ χρείας τῶν απ᾿ αὐτῶν οὐδ᾽ ἂν οἴηθείη 
τις τῶν καὶ ἐπ᾽ ἐλάχιστόν σε εἰδότων, οὐ μᾶλλον ἢ 

φαλακρὺς ἄν τις πρίαιτο χτένα Ἡ πο ὁ τυφλὸς 

3 ὁ Χωφὸς αὐλητὴν ἃ ἢ παλλακὴν ὃ εὐνοῦγος ἢ ὁ ἡ Ἴπει- 

βώτης χώπην ἢ ὃ χυθεργήτης ἄροτρον. Ἀλλὰ μὴ 

ἐπίδειξιν πλούτου σοι τὸ πρᾶγμα ἔχει καὶ βούλει τοῦτο 

ἐμφῆναι ἅπασιν, ὅτι καὶ εἲς τὰ μηδέν σοι χρήσιμα 
ὅμως ἐχ πολλῆς τῆς περιουσίας ἀναλίσκεις; ἸΝαὶ μὴν 

ὅσα γε κἀμὲ Σύρον ὄντα εἰδέναι, εἶ μὴ σαυτὸν φέρων 
.- - 3 / / 

ταῖς τοῦ ΥΞ ἔροντος ἐχείν ου βοοκας παρενέγραψας, 

ἁπωλώλεις ἂν ὑπὸ λιμοῦ ἤδη καὶ ἀγορὰν προὐτίθεις τῶν 
βιθλίων. 

ν δὲν ὁ ον 
0. Λοιπὸν οὖν δ) ἐκεῖγο πεπει μέγον σε ὑπὸ τῶν 

ΤΥΤΠΙΙ. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΠΗΑΙΔΕ} ΤΟΝ. 16 -- 20. 

πάμα Ἱδίπο ε[ῖαπα 4 ριρ]ματῖρις : οἱ Π]αᾶ, 

δα] 5001 Πα σηί{ οπίπα ππονίααπι 

Αίαπε ος απῖάεπι αρίἱςείπιο ἀῑείαπη Ἱπ {ο γἰᾶσνί ροίεςί α 

ἨΙΟΠΥΣΙΟ, 36 Ρπορίθυ Ίου 64ΡΙΠΕΝ ἵπαιναγε ἀεοσθαί Ἠ]ος ἔρείης, 

ρηβή]ατο». 

106. Ομᾶ επῖπι Ίρ5ο 5ρε ἆ6 Ινῖς οοπεερία, ϱο5 εγο]νῖς 

8ΕΠΙΡΕΙ, εἰ σαίῖπας, εἰ οἰτομηοῖάϊ5, εἰ ογοσο ορᾶγο(ιο 

Ἰημησίς, οἱ Ρε]]ε5 εἰτοππιάας, οἱ αρροπῖ5 απιρ]ίσος, ἴαπ- 

απαπα ΓΠποίαπα αἰαπεπα Π]ογαπα οαρίαγας» Νεπιρθ ΠΙθ]ίος 

οΠΙΠΙΠΟ 1401 ἴρδα Π]α δΓηί]οπο [αοίας ες, απἲ {αλα ἀῑσας ---- 

ἴππο ρο[ῖα5 ρἰδείρι5 παδίς πηπ{Η5 65. 

ἀἴσεια Ποπθςίαπ 51, 

γνῖς απ{θια αἳ ποφθ 

5ο ΙΠΙΠαΠΕ, Πέ ἵπ ῥτογοιβίο εξ, 

οὐ ἵαπα. ΟΠΗΠΙΙΠΗ 5α5[ἶπος Ῥγορίου Ἱππρηγήαίοπα,  Τασιθ οἳ 

{α]εα Προ ο/ῄοσγοπέ, οπγπίου]ο απαπη Ἰοησίς»ῖπιο (ησ[οπά Πα 

αϐ Π]ῖς ογαί. 

7. ΟπΗΠΙ γογο ἆπο [ογο δἷηί απσς α τείογῖρας Ῥατατε ϱἰρί 

Ροβίΐ αίᾳιῖς, υἱ οἱ ἀΐσοτο ρο55ίΐ οἱ Γασσγο (π οροτίοί, 

ΟΡΗΠΙΟΓΗΠΗ αρηλα]α{ἴοηοα, οἱ [ασα ἀθ[ογίογαα τ 5ἱ ποιο Ιξίας 

πθ(ιιο Ίου η{Πίίαιἰ5 Ρεγεδρίς5ο αἱίάαοπῃ Ἰπάε αρρατεαί; σι]ά 

αΠιά Ύπαπι οχεΓοΙίαἴοπος ππαπίρας ραταβίέ, απ{ Ἰαὐασ]α 

Ρ]αἰ{ἶ5, απ 5ειγῖς Ῥ]αρας {αηαΠαη Ιδίογαῃ περσεπ Ισ ο 

18. ΟΠΟΠΙΟΔΟ Υθγο {πτρε ο55ε Π]ηὰ (πο ]πε ποραβῖς, εἰ απίΒ 

{ία γίάεης ἵπ π]απι Πβαπα Ἠαῦεγο (5εΠΊρεΓ απίοπα οΠΙΠΙΠΟ 

Ἰαβες αΠααθπι), Ιπίειτοσοί ου]ας ααί οτα(ογῖς απ ΜΗς[ογ]οἳ 

απί Ῥοεία» δε: απ νοτο, απϊ αχ Πίπ]ο ποτῖς, Ρρ]ασῖάε Ἠ]αά 

οθτία πεδροπάσθας : ἀεῑπάς γετο,, αί 5ο]εηί {α[ία Τη οοηδθίιι- 

ἀἷπε [απλα αἲ Ιοηβο5. 5Ξ6ΙΠΊΟΠΕΣ. Ῥτουράςτο, Πίο Ἰαμᾶθί 

ασυ]ά απἲ γαροτεί ἆ6 Ἠῖς ασ» 1Ρί φεΠρία δαπίς ἴα γετο 

εοη5Ώ]Η Ίπορς ΠΟΠ αβθας 4ος ἀῑσας: ποπ ΠΡΙ {ππη ἀομήςοργθ. 

1α]ατοῦι ορίαΡἰ5, ααὶ ΗΡε]]η 6ο πιοᾷο απο Βε]εγορ]οπίος 

οοπίτα {6 οΙοΙΠΙ[οΓα5 2 

19. Ουπίοας Ὠεππείτίας αππα γιάθτοί σοππίή πάσσίπα 

απθπόαπα, απἲ ΠΏγαπη Ἱεσοταί ρ]ολογΙ Ίσα, Ῥασομας Ρο 

Ἐμπὶρ]αϊς, ο5δεί απίθία ἵη οα ρατίο [αρα] αδῖ παποῖας Ῥοη- 

Ειοῖ (ασίαπα οπατταί 6ἱ ορα5 Ασανα” : ταρίαπα ΗΡΙ ἀἴδεοτ- 

Ρ5ἱέ, ἀΐσρης, Με]ίας εδἰ Ῥεπίμεο 5εΠΊΘΙ α ππε ἸαρρτατΙ «ΠΠ 

αἴᾳς.ρο.. Ὀῖα απίθπι αο πηπ]ίαπ1 αρ η] 41ΦΤ6Η5, ΠΟΙ- 

ἆ πι οίαπα Ἠοάία τορθιῖτο ταἰαῖ, οεὐ]α5 ναί εαηδα {αΠίΠΠΙ 

πα] ἵπ. ομπεηᾶῖς Ππῖς οο]]ουος : αΗΗ{αἰἶς οηίπα απξ πδης 

οπ]αςα παπα ος ΙΠ]ς Ρογοϊρίοπάἱ οαιδα {6 [ασεΓθ ΠθΠπο ρη(α!, 

απὶ να] ππίπιαπη, {πῖ ποαπα Παῦθαίς ποι πιαρίς 41ΑΠ1 

εα]νας Ροείἴποιη οπιθηέ, απ 5ΡδουΙΗπη ο οἳ5, απί 5Ηγά5 

ΕΡίοίποια, απξ ρε]σοπι οαξίταίας, απί πιθάΙἴοΓαπεΙΙς Τε- 

ΠΕΠ, αί αγαίναη σαΏογπαίου. Ὑογαπῃ οδ[οπίαΙοπεπα [οί 

ἀῑντϊαταπη δα το Ἠαβοί, δἱ Ώου γὶς ἀεζ]αίανε οΠΙΠΙΡΙ5. {6 ἵῃ 

οα εἴαπα, απῶ πυ]]απη. ΗΡΙ αλαίθυι αβεναηί, ἴαππεη 4ε 

πη]ία ἵ]α αἰΠασηίία α[αῖᾶ Ἰπιροπάθταξ Ὑογαπῃ οΡἴπα γετο, 

απαπί Πα οσο οεἵαπα, 8γγα5 Ἠοππο, δείτε ροαῖ, πἰςί {6 1ρ56 

ΤΠ Ί]]ας 5ομῖς ἴδίίας {αῦπ]ας Ρος [γαάσπι Ἰη5οπὶραίς5ες., {8Π1. 

Ῥθεΐςεος [α116, δἱ 4ΠΟΠΟΠΕΠΙ Πργογατη ἔπογαπα Ργοροδιἰςδο. 

κ 

90. Ἠεπαπἰέας ποπηρο Π]]αᾶ, ἱπάποίαπη { αἲ αἀπ]αίο ας 



αἩ, 116 - 118) 

κολάχων ὅ ὃς οὐ μόνον ἡνεσαλὰς 

σοι τὰ 

Φασὶ δὲ σὲ καὶ ο. άνκτνι ο τάς ἐς αν δείπνῳ 
χαχείνους χερσαίων βατράχων δίκην δυνῶντας χκεκρα-- 

ῑέναι, χαὶ σι πίνειν, ἣν μὴ διαρραγῶσι βοῶντες. Καὶ 

γὰρ οὐκ οἳδ) ὅπως ὁ ῥᾷστος εἴ τῆς ῥινὸς ἔλκεσθαι, καὶ 

Ἅ 

πιστεύεις αὐτοῖς ἅπαντα, ὅς ποτε κἀχεῖνο ἐπείσθης, 
ο 

ὣς βασιλες τινι ὡμοιώθης τὴν ὄψιν καθάπερ ὁ Ψευδα-- 
ι ας 

λέξ Έανδρος χαὶ ψευδοφίλιππος ἐκεῖνος χνα φεὺς και ὁ 
ος : ς 

χατὰ τοὺς προπάτορας ἡμῶν ψευδονέρων χαὶ εἰ 
νεο "ράνα ν 

ἄλλος τῶν ὑπ 

ο. 

τὸ ψΨεῦδος τεταγµένων. 

Καὶ τί θαυμαστὸν, 
χαὶ ἀπαίδευτος ἄνθρωπος καὶ ἐξυπτιάζων χαὶ 

μιμούμενος βααμα χαὶ σγημα καὶ βλέμμα ἐκείνου, 

ᾧ σεαυτὸν εἰκάζων ἔχαιρες, ὅπου καὶ Ἠόρρον φασὶ 
τὸν ᾿Ἠπειρώτην τὰ ἄλλα θαυμαστὸν ἄνδρα οὕτως ὑπὸ 
χολάχων ἐπὶ τῷ ὁμοίῳ ποτὲ 
ὅτι ὅμοιος ἣν Ἀλεξάνδρῳ ἐκείνῳ; καίτοι τὸ 
σικῶν τοῦτο, δὶς διὰ πασῶν τὸ πρᾶγμα ἦν" 

γι 
εἰ τοῦτο ἔπαθες ἀνόητος 

προῄεις 

ον ξ 
διαφθαρΏναι, ὥς πιστεύειν 

τῶν µου- 

καὶ τὴν τοῦ Πύρρου εἰκόνα, καὶ ὅμως ἐπέπειστο ἐκι 
/ δι [ιά 

μάχθαι τοῦ Ἀλ εξάνδρου τὴν μορφήν Ἅλλ' ἕνεχα 
ὸ ὃ Ἐ λα 

μὲν δὴ τούτων ὕβρισταί μοι ἐς τὸν πήραν, ὅτι σὲ ε 
ᾱ ο ο Ὀσαρεος ο. 

χασα χατὰ τοῦτ) αὐτῷ. ἨΤὸ δὲ ἀπὸ τούτου καὶ πάνυ : 
λ [4 Α ’ 

σοι πρέπον ἂν εἴη: ἐπεὶ γὰρ οὕτω διέχειτο ὁ Πύρρος 
: 
[ο ο) 
ο) [ας 

ἵἩ Ὃς ια] 11 ἵἩ Ὁ] συ 
πω / 

καὶ ταῦτα ὑπὲρ ἑαυτοῦ ἐπέπειατο, ο 

ετίθετο χαὶ ξυνέπ τοεκο αὐτῷ, ἄχρι. 

πρεσδῦτις ξ ξένη αὐτῷ τἀληθὲς 

δή τις ἐν Λαρίσση 

εἰποῦσα ἔπαυα εν αὐτὸν 

Ὅ υὲν γὰρ Πύρρος ἐπιδείξας αὐτὶ εἷ- τῆς κορύζης. μὲν γὰρ Ἠύρρος ἐπιδείξας αὐτῃ 
- η μας ν 

πόνα Φιλίππου χαὶ Περδίκκου χαὶ Ἀλεξάνδρου καὶ 
/ Υ ιά ας 

Ἱασσάνδρου καὶ ἄλλων βασιλέων Ἔρετο τένι ὅμοιος εἴη, 
πάνυ πεπεισμένος ἐπὶ τὸν Ἄλέξανδρον ἥξειν αὐτὴν, ἡ 

πολὺν χρόνον ἐπισχοῦσα, Ῥατραγίωνι, ἔρη, τῷ 
Λαρίσση Βατραχίων 

τν 
δὲ 
μαγείρῳ: καὶ γὰρ Ἡν τις ἓν τῇ 

µάγειρος τῷ Πύρρῳ ὅμοιος. τει 
σε 

ρο. Καὶ σὺ δὴ ᾧτινι μὲν τῶν τοῖς ὀρχησταῖς συνόν- 
των. κιναίδων ρα. οὐκ ἂν εἴποιμι, ὅτι δὲ µανίαν 

ἐρρωμένην ἔτι χαὶ νῦν μαίνεσθαι δοχεῖς ἅπασιν ἐπ᾽ 

ἐχείνη τη πάνυ σαφῶς οἴδα. Οὕχουν θαυµα- 

στὸν, εἲ ἀπίθανος οὕτω ζωγράφος ὢν καὶ τοῖς πεπαιδευ-- 
΄ 3 -» θ ἐθέλε -- Δ µένοις ἐξομοιοῦσθαι ἐθέλεις 

μα ω να ο 
σε ἐπαινοῦσι. Καΐτοι τί ταῦτα ληρῶ; πρόδηλος 

πω Ν 

ἡ αἰτία τῆς περὶ τὰ βιθλία σπουδῆς, εἰ χαὶ ὑπὸ νωθείας 
" γ ο 

ἐγὼ μὴ πάλαι κατεῖδον: σοφὸν Ἱὰρ,, ὡς γοῦν οἴει, τοῦτ' 
αν, 

ἐπινενόηχκας καὶ ἐλπίδας οὐ μικρὰς ἔχεις περὶ τι  πρά-- 
κο Ἆ αν η. 

γµατος. εἰ βασιλεὺς µάθοι ταῦτα σοφὸς ἄνὴρ καὶ παι- 

δείαν μάλιστα τιμῶν: εἰ δὲ ταῦτα ὑπὲρ σοῦ ἔχεινος 
- ῃ « » Αα.) . 
ἀκούσειεν, ὡς -α βιθλία καὶ ξυνάγει πολλὰ, πάντα 

ἐν βραχεῖ παρ αὐτοῦ ἔσεσθαί σοι νομίζεις. 

98. Ἁλλ, ὦ κατάπυγον, οἴει τοσοῦτον μανδραγόραν ια) 

κατακαχύσθαι, αὐτοῦ ὥς ταῦτα μὲν ἀκούειν, ἐχεῖνα δὲ 

μὲ εἰδέναι, οἷος μέν σου ὁ μεθ ἡμέραν βίος, οἵοι δέ 

σοι 7 πότοι, ὁποῖαι δὲ νύκτες καὶ οἷοις καὶ ἡλίχοις ἕ ξυγ- 

χαθεύδεις; οὐκ οἴσθα ὁ ὡς ὥτκ χαὶ ὀφθαλμοὶ πολλοὶ βα- 

εἰκόνι, 

πιστεύων τοῖς 

ς --- 

ΙΝΡΟΕΤΙΛ. 91 --- 28. ο 
{1 ογοᾷᾶς ΠΟΗ πποάο ΡΗΠΕΗΓΗΠΗ {6 οςςο αἴηιιο απλα /]οπι .5οά 
ἀοείαπῃ αἴηπο ογαίοτεΠα οἱ Πςίογῖοιπα, (πα]ῖς ΠσΠο αἴας. 
Ἰρτος εππογε Ἰάεο,. αἱ Ιααάος ΙΠογαπα αξξογας.  ΑἴωΠί νογο 
{6 ης τεσῖίανε ἵπ εοπγ]νῆς,, αἴααο Π]ος {θγγος(γἴαπα ΓαΠΑΓΗΠΙ 
Πηδίας Ργοῦ 5Ἡῖ εἰαπηατε, πες Ῥίρεγα, ηῖςὶ ἀϊγαπηραπίας οἷα- 
ΠΙΟΠΡΗ5. Νεκεῖο οπῖπῃ αποπιοᾷο ρετορροτίαπης ος φπῖ Πᾶσο 
ἀπσατῖ5, εί εοας Π]ῆς οπημία; φπῖ αἰϊππαπάο. Π]αά εἴῖαιι 
Ρεγβιαά οτί ΠΡΙ ραξεης εἵς, τοσὶ {ο οπ]άαπα φἰπηί]οπι γη]ία 
εσσα, εἶσυί εοπιπηθη [Της Ἠ]α ΑΙεχαπᾶος, εἰ Γα]]ο ἴ]ο Ῥεοιάᾶο- 
Ῥμῆίρρις, εί απ ΡΓοανογΙΠα ΠΟΡίΤΟΓΙΠΑ πποπιογῖα ΡΗΕ, ςἷ- 
πηπ]αίας Ἁενο, εί 5ἱ απῖς αἴἴας Ργο[ίχαπα 5πο ΠΟΠΙΙΠΙ ΠΙΘῃ" 
ἀαοῖῖ ποίαιη ποτ. 

21. Εἰ απ]ά πηγαπη 5ἱ ου ΠΡΙ πδα γεπῖέ, ἀεπποπ αἴᾳπο 
πιάοσίο Ἰοπηίηϊ, 5ἳ. Ῥγουρκεϊςίϊ φπρίηα οθεγίορ, ΙΠοβεςΗΠΙ 
Ἱπίαίας εἰ Ἱα]έαπα οἳ γυ]ίαπι Πας, οαῖ αςκἰπηῖ]ατα {6 5αι- 
4εας; απαπα εἴἴαπι Ῥνττήαπι παντοηέ Ερίτοίαπε, αἀπιϊταΡῖ- 
1επα αἴοπ]. γἵταπα, αἄθο ᾳποπᾶαπι αἲ αἀπ]αίοίδας, σπαη- 

{απι αἆ ςἴπιηΠια]πῖς ΠααΙοῖαπα, οοτταρίαπα, αἱ ΑΙοχαπάτο 

56 ΠΠ εἴπι]επι Ῥπϊατοί» (παπι ΤαΠηδΗ θα τος, αἱ πιηςὶοί ᾱἷ- 

επηῖ, 5ΕΠΙΠΙΟ Ἰπίθγνα]]ο ἀῑδίατεί :. νῖᾶϊ οπῖπι Ῥντί εἰῖαπι 

Ἰπιαβίπεπα: οἱ ἴαπ1θοη ρηίαῦαί 1η 56 θχργεσσαπ Α]εχαμᾶτί 

ΓογηαΠη. 8εᾷ Πασίομας ἵπ Ῥντηναπι [αἳ Ἱπ]ασίας, αποᾶ {6 

ΠΠ, απαπίαη αἆ Ίαπο Τοπ, οοπηρατατῖ. Οπος απίειη 5θ- 

απ]τας, γοἳ πιαχίπιο ΠΡΙ εοπγεποηί : απππι οΠΙτη ἵζα απ]- 

η η Ππάαχίδςεί Ῥντι]ῃς, 6άᾳπο ἆ6 5ο ἴρςο ογοᾶσγεί” ΠΘΙΠΟ. 

εταῖ σπ]η αοσεετεί Ηλίας 5επίοηέ]α», εἰ ἵῃ φοοιείαϊεπι Ἠα]ας 

πποτΡῖ γοηῖτοί, 4οπες πάσι Τατῖςςα απῃς Ῥοτθστῖπα 

γογαπα ἀἰοεπάο Ιδία ἵρεαπα Ῥ]αία Ἠθεγανϊτ. Ῥγνηνας οηἵῃι 

Ῥοδίσπαπη οδιεπάοταί ΠΠ Ιπιασποπα ῬπΠΠρρί, εἰ Ῥοπάϊεσας, 

εἰ ΑΙεταπάν], εἰ 0α5ςαπάνί, αΠογαπιαπε τεραπα, Ιπίθτγοσᾶ- 

Ῥαΐ εῖ 1ρ5ο ςΙπῆῖς εςςοί, ΡΕΙ5ΙΑΣΙΠΙ οπηΠῖπο Ἠάβθης γεή- 

{ωταπα αἆ Αἰεχαπάτασι : αἱ Ί]α ἀἷα οπποίαία, Βαϊτασμῖοηϊ, 

Ἰπηπϊξ, «οσο. Εἰεηϊῖηῃ οταί οηυῖς ἵπ πτρε Τιατῖςσα Ῥαϊτᾶ- 

ομίοπ Ποπ]Πε εσας, Ῥγτγ]ο φἰπι]]ς. 

2». Τα 5απε επί ἂε εἴπααῖς Π[ς, ςα[ίαίογαπα Πρ] άπῖ 5ου- 
γοπῖβας, ςἰπῆς δἷς, ποπ εππἶάεπι ἀῑκοτῖπη : {6 Υογο [πτο- 

τεπα τοβηςίππα πηπό αάμαο Γατετθ νἰάετὶ οπηπῖρης ἴδία ἆς 
Πηβσίπε, Ἰ]αᾶ Ῥ]απο ςαῖο. Τίαππθ πιἰταπάππη πο ε5ί, {6 
ππα]απῃ αἀθο Ρἰοίοτεπα ογπᾶ[ῖς νῖάοτί γεῖ]ο 5ἴπ]επα, οἱ ης 
Πάεπα Ἠαβετε απῖ 6ο {6 ποπηῖπε Ἰαμάσπί. Ὑογαπα φπ]ᾷ ἰπία 
ΤΙΕΟΥ 2 Πιαπ][οςία επῖπῃ εαηςα {πῖ οἴτεα ΠΏγος 5ἰαᾶΠ, Πορί 

ε5ο ργα» {αγάἴίαία ποπ οΙἵπα ρετεροχετίπι. ΡαΡίΕΠ5 θΠΙΠΙ, πΕ 

απἰάεπα Ρηίας, Ίου {Ηπὰ ΕΟΗΠΙΘΠ{ΗΠΗ εςέ, οἱ «Ρες ΠΟη Ραι- 

νας εα 466 εοπεερί5!1, 5ἱ Τπρογαίος ἰςία απαἶαί, νῖε καρβίεῃς, 

εἰ ἵηπ Ἠοπογε Ἠαβεῃς ογιάΠΙοπεΠα ΠπαχΙπιο : 5ἱ τεγο Ιξδία 4θ 

ἴ Π]ε απάίαί, πξ οµ]ας Ἰργος οἱ εοπάπσας πηπ]ίος, Ὀγοτὶ 

{ε ἴεππρογε αἩ ἴρςο Ἱππρείταίαταπι 5ΡοΓᾶς οπηπία. 

28. 95εᾷ Ρηία»πα, Ππραάῖσα, ἴαπα εορίοσα παπα ππαηάτα- 

ἔοτα ρεγ[αςυπα, { Ίορο απἰάεπη απᾶῖαί, πεξοῖαξ γετο 14611, 
απα[ῖς οἳί ἀἴπνπα γα Ίπα, απα]ες {πα Ῥοία[ίοπος, ασ 

ποσίεξ, εὔπι (παθης εί οπ]ας οίαϊϊς Ποπηπίρας οαΏος» 

πεβοῖῃ᾽ πηπ]ίας εςεε 41165, οσπ]ος τοσῖς πηη]έος» ἴπα τοτο 
80. 
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σιλέως; τὰ δὲ σὰ οὕτω περιφανῖ ἐ ἐστιν ὡς καὶ τυφλοῖς 

εἶναι καὶ Χωφοῖς Ἰνώριμα: εἰ γὰρ καὶ φθέ Ίξαιο ! μόνον, 

εἰ γὰρ χι λουόμενος ἀποδύσαιο, Εἄλλονὸ δὲ μηδ᾽ ἄπο- 

δύσῃ, εἰ δοκεῖ, οἱ δ᾽ οἰκέται µόνον ἣν ἀποδύσωνταί σου, 

τί σἴει, μὴ αὐτίκα ἔσεσθαι πάντα σου πρόδηλα τὰ τῆς 

δυχτὸς ἀπόρρητα; Ειπὲ Ἰσῦν μοι καὶ τόδε, εἰ Βάσσος ὁ 

ἕτερος ἐχεῖνος σοφιστὴς Ἡ Ῥάταλος ὁ αὐλητὴς ἢ ὁ 

κἰναιδος Ἡμιθέων ὅ Σνδαρίτης, ὃς τοὺς θαυμαστοὺς 

ὑμῖν νόμους συνέγραψεν, ὡς χρὴ λεαίνεσθαι καὶ παρα- 

τέλλεσθαι χαὶ πάσχειν καὶ ποιεῖν ἐχεῖνα, εἰ τούτων τις 
νυνὶ λεν περιθαλλόµενος : χαὶ ῥόπαλον ἔ ἔχων βαδί- 

ζοι, τί οἴει φαίνεσθαι τοῖς ὁρῶσιν; Ἡρακλέα εἶναι αὐ-- 

τόν: οὐκ, εἴ γε μὴ Ἰχύτραις λημῶντες τυγχάνοιεν. 
Μυρία γάρ ἐστι τὰ ἀντιμαρτυροῦντα τῷ σχήματι, βά- 

δισµα καὶ βλέμμα καὶ φωνὴ καὶ τράχηλος ἔπικεχλα-- 
σµένος καὶ Ψιμύθιον καὶ µαστίχη καὶ φῦχος, οἷς ὑμεῖς 

κοαμεῖσθε, καὶ ὅλως κατὰ τὴν παροιµίαν, θᾶττον ἂν 

πέντε ἐλέφαντας ὑπὸ µάλης κρύψειας ἢ ἕνα χίναιδον. 

Ἐΐτα ἡ λεοντη μὲν τὸν τοιοῦτον οὐκ ἂν ἔκρυψε, σὺ δ᾽ 
οἴει λήσειν σκεπόµενος βιθλίῳ: ἀλλ᾽ οὐ δυνατόν: προ- 
δώσει γάρ σεχαὶ ἀποκαλύψει τὰ ἄλλα ὑμῶν γνωρίσματα. 

94. Τὸ δ) ὅλον ἀγνοεῖν µοι δοχεῖς ὅτι τὰς ἀγαθὰς 

Ελπίδας οὐ παρὰ τῶν βιθλιοκαπήλων δεῖ ζητεῖν, ἀλλὰ 
παρ᾽ αὑτοῦ καὶ τοῦ καθ’ ἡμέραν βίου λαμθάνει. Σὺ 

δ᾽ οἴει συνήγορον κοινὸν καὶ μάρτυρα ἔσεσθαί σοι τὸν 

Ἀττικὸν καὶ Καλλῖνον τοὺς βιθλιογράφους; οὐχ, αλλ’ 

ὠμούς τινας ἀνθρώπους ἐπιτρίψοντάς σε, ἣν οἱ θεοὶ ἐθέ- 

λωσι, καὶ πρὸς ἔσχατον πενίας ξυγελάσοντας" δέον ἔτι 

νῦν σωφρονήσαντα ἀποδόσθαι μέν τινι τῶν πεπαιδευ- 

µένων τὰ βιθλία ταῦτα καὶ σὺν αὐτοῖς τὴν νεόχτιστον 
ταύτην οἰχίαν, ἀποδοῦναι δὲ τοῖς ἀγδραποδοκαπήλοις 

ψέρος γοῦν ἀπὸ πολλῶν τῶν ὀφειλομένων. 

25. Καὶ γὰρ κἀχεῖνα περὶ δύο ταῦτα δεινῶς ἐσπού- 

δακας, βιθλίων τε τῶν πολυτελῶν κτῆσιν καὶ µειρακίων 

τῶν ἐξώρων καὶ ἤδη καρτερῶν ὠνὴν, καὶ τὸ πρᾶγμά 

σοι πάνυ σπουδάζεται καὶ θηρεύεται. Ἀδύνατον δὲ 
πένητα ὄντα πρὸς ἄμφω διαρχεῖν. Σχόπει τοίνυν, ὡς 

ἱερὸν χρῆμα συµέουλή. ἈἌξιῦ γάρ σε ἀφέμενον τῶν 

μηδὲν προσηκόντων τὴν ἕτέραν νόσον θεραπεύειν χαὶ 

τοὺς ὑπηρέτας ἐκείνους ὠνεῖσθαι, ὅπως μὴ ἐπιλειπόντων 
σε τῶν οἴκοθεν μεταστέλλοιό τινας τῶν ἐλευθέρων, οἷς 

ἀκίνδυνον ἀπελθοῦσιν, ἣν μὴ λάδωσιν ἅ ἅπαντα, έξα 19- 

βεῦσαι τὰ πραχθέντα ὑμῖν μετὰ τὸν πότον, οἷα καὶ 

πρῴην αἴσχιστα περὶ σοῦ διηγεῖτο ἐξελθὼν ὅ πόρνος ἔτι 
καὶ ὀήγματα ἐπιδεικνύς. Ἀλλ᾽ ἔγωγε καὶ μάρτυρας 
ἂν παρασχοίµην τοὺς τότε παρόντας, ὡς ἠγανάκτησα 

καὶ ὀλίγου πληγὰς ἐνέτριψα αὐτῷ χαλεπαίνων ὑπὲρ 
σοῦ. καὶ μάλισθ᾽ ὅτε καὶ ἄλλον ἐπεχαλέσατο μάρτυρα 

τῶν ὁμοίων καὶ ἄλλον ταὐτὰ καὶ λόγοις διηγουµένους. 

Πρὸς δὴ ταῦτα, ὠγαθὲ, ταμιεύου τάργύριον χαὶ φύ- 

λαττε, ὡς οἴχοι καὶ κατὰ πολλὴν ἀσφάλειαν ταῦτα 
ποιεῖν καὶ πάσχειν ἔχης. Ὥστε μὲν γὰρ µηχέτι ἐρ- 

Ἰάζεσθαι τίς ἂν µεταπείσειέ σε; οὐδὲ γὰρ κύων ἅπαξ 
παύσαιτ᾽ ἂν σχυτοτραγεῖν μαθοῦσα., 

ΤΥΙΠΙ. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΠΑΙΔΕΥΤΟΝ. 294, 25. 4: 11ο -- 15ι) 

[αεία ἴα δυπί αροτία, αἱ οὐροῖς εἰἶαπι αἴσιο φαγαῖς Ἱηποῖι - 

ουηί. 91 εΠΙΠΙ ΥοθεΠΙ Πιοάο ηΠίίας, ϱἳ οηίπα οχηατῖς ἵπ 

Ῥαΐηθο ααίΠ, πο εχιατίς 1ρ5α, δἱ γἰάδίαν, 5ἳ δουν που {πῖ 

οχιαπίας, αἷά ραίαδ» ΠΟΗΠΕ δίαἰἴπι ππαπ[[οσία Γαἱητα {πα- 

τάπῃ δεοτοία ποσαπα2 Ρίο Ιβίίας πμί Ἠου αὔἶαπα, ςἱ γορίος 

1ο Ῥαρδιι5 δορηΐδία, απί Ῥαΐαϊας Πλίοεπ, απί οἴποαᾶμς 8Υ- 

Ῥανίαπιας Ηεπίμεον, αἱ ποβί]ε Ί]]ας Ίοσος γοῬῖς 5ος, 

αποπηοᾶο Ἰωγῖραν, Υδμἰ, ρα[1 οί ασεγο ἰδία ἀοσεαίς 5ἳ, 1Π- 

α παπα, Πογαπη αἰἰααῖς Ἰεοπίπα Ρε]16 πό ές οσα [αδ1 απηΡΙΙ- 

1εί; απἷά γίδαπα ἱπῖ ρυία5 βρεοίαπ{ῖρας2 Ἠοτομίθπηπο απ 

65562 ποπ, Πἶδί ααἱάθπα ἰοίας Πρρίαπί οἶ]α».. Βοχορηία θΠΙΠΙ 

ευπί απ) {ος Ππιοπῖαπα αἀγειδιας Πλάτη Παδίίαπα ρεμρθαπί, 

ΙΠποθδδα5, οοη]δοία5 οοΠΙΟΓΤΗΠΙ, οἱ νον, οἱ οεγῖχ Ἱπ[ασία, οἱ 

6οΓµ5δα, οἱ ΠΙάΡΙΙΕΠΕ, οἱ [ποις, ααἱρας γος ογπα]Πϊ : οἱ 

οπηπίπο [ασἱμ5, αποᾶ οδί ἵπ Ρτογονβίο, απἱπαο 548 αχη]α 

οἱορ]ιαπίος ἵορας, 4παΠ1 ΠΠΙΠΙ οἰπάμπι. Τα Ἰοοπίηα {- 

Ίθα Πο ἱοραί; ἴα Ύοτο 8ρθγας ΓαίάγΙΠΙ αἱ{ Πβγο [δείς ἀθ- 

Ἠΐοσοαςῇ 9εᾷ Πουῖ 4 φἱάοπα πο Ροίοςί ; ριοάσηί οηῖπι {6 

ας ἀείεροηί γε]ίσα ΙπάΙσία γορίτα. 

24. Οτο οαριαί οδἰ, ΙσποΓατο πμ γἱάσνῖς, Ῥοπας 5Ρες 

ΠΟΠ ἃ ΡΙΡΠορο]ί5 6556 Ρείθηάα5, 5οἀ α5ε ἱρ5ο ππ]ομίφιε αἰ- 

απθ ἃ αποἰαίαηα γἱία δια 5απηθηάας.. Τα γογο ρηίας αἆγο- 

6Α{1ΠΙ ΟΟΠΙΠΙΗΠΕΗΙ {65ίοπηφιιο ΓΙΓΗΓΗΠΑ ΗΡΙ Αἰῑσπα οἱ Οα]- 

πι Πργαπίο5» Νο, 5εᾷ ογαάε]ες ποδάαπα Ἰοππίπες ρηία 

{6 οβ(πΙ(ατο5, αΏί αῑῑς νίδιπα οη{, οί αἆ αχ. ράπροι- 

ἰαι15 αἀασίατος: απ ἀεβεβας γ6ἱηπο αἆ 5απ(αίθιη γεΥοσαίας 

γεπάειο γα ίογαπι αλἰοι! Ιργος ἰδίος., αἱ ο 5 Τδεθης 

ορἱΠεαίαπα 1] 4οππΠά , ας τεάθγαο ππαηποπ]ρις. ΡαγίθΙη. 

εθτία ἆᾳ πλα](15 απ ῶ 1]]ς ἀοροπίαν. 

20. Εθπίπα ἵπ ἀποβης Ι8ἱ15 5ἰμάΙοβί5δίπιο εἰαρογαςίϊ, ἵπ 

Ηρτῖς πιασηϊ ῬγοὨΙ{ εχατοηά!5, οἱ ἵπ αἀο]οδοεπ{α]ῖς οχο]ε(ῖδ. 

Ἰαππααο τοῬιδίῖ5 εοθπιθηάἶδ; θἄΠΙ(ιι6 ΤΟΠ σαά6 αἀπιοάυη 

ἰτασίας αἱ γεπατῖς : Πειί απίεΙ ΠΟΠ ροίεςί αἱ ΠΟΠΙΟ ραρος 

αἰπίσαθ 5ἰπα[ο ρα: οἱ. ΄ Ὑἱάρ εσο απ ἀϊγίπα τος 5ἷ{ οοη]- 

Ἠππα. Ο6Η560 απίῃ {6 Το]ἱο5 ασ ΠΠ] αἲ {ο ρογΗπεΠί, 

αἰίουί {αΠΙΙΠΙ ΠΠΟΓΡΟ γασαγ6, οἱ Πας πηηΙδίτος Ῥγο[ίο 6πΊθγς, 

πο ἀε[οΙεπίίρις 5οιγῖ5, οχ Πμαγίς Ἰοπηϊπίρις αποδάαπι ἃς’ 

εθδᾶ5, απἶβι5 Π6ΙΙΡ6 Ἰαιιά ῥεΙοΙΙοδΗΠΙ, 5ἱ ποπ οποία αθ- 

εερορίηί, οἰππίπατο ααά” Ροδί οοπαροία[ἴοπεία α γοῬίς ΠυηίΣ 

απα]ία παρογ (αηρίςεῖπια 46 {6 5οογίαο 1] οὔαεναί αι 

ἑαπα, 4 πα οχῖγοί , οἱ ΠΙΟΙΣΗ5 οδίεπάεβραί.  Αό Ροδ8Ηπι 6ρο 

{οδίος οἴαπα ργΏογο αἱ {πα αἀσταλί, «παπά Ιπάσιο {μ]6- 

ηπα, οἱ (απίαπα ποπ. ρ]ασῖς ΠοπιποΠα Πππ]οαΥονίηα, {παπα 

γίσσα ΠΙΙΙΡΗΠΗ Ἱταία5, ῬυδογΗπα απ Πα αΠἴπΠα ποσΠε 18- 

8ί6Π1 Π]ο αἀγοσατοί οἰπιπα, οἱ αἰππα, οποία. οἰατίς. Υετ- 

Ρὶ5 ομαιγαπίθ5.. Δά Ἱπῶο ἰσίίαν, νῖν Ῥοπα, Τθροηε ΠΡί ρεσι- 

ΠΙΦΠΑ οἱ 5οινα, αἱ ἀοπηῖ οἱ 5οσιγο {α]ία [α0θ06 εἰ ρα[ί Ροββί5. 

τί οηίπα ρ]αηα ποπ. απηρ]ίας [ασῖας, αῖς ἴπ θαΠΗ {6 Φβίεη- 

αμα (γα ασαίδ που οπή οπηῖς ἀεδίπαί ἴ6πιεγο, ουπα, 

56Η16] ἀοοία τράθγο. 
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20. Αἴ αἴἴοναπι [αεῖ]ε, η Ἰρτος ποη απηρ]ῖης ο/]ας. 5η- 

Ἱκανῶς πεπαίδευσαι, ἅλις σοι τῆς σοφίας, | µόνον οὐ καὶ | ἢς ογαΦ[της ες, καῑῑς ΗΡΙ 5αρίοπίῖα : (απίαπη πο. φαργοηῖς 

᾿ ἄκρου τοῦ χείλους ἔχεις τὰ παλαιὰ πάντα, πᾶσαν μα 
Έτ 

ν ς μὲν ἱστορίαν οἶσθα, πάσας δὲ λόγων τέχνας καὶ κάλλη 

αὐτῶν καὶ καχίας καὶ ὀνομάτων γρῆσιν τῶν Ἀττικῶν : 
πάνσοφόν τι χοῆμα καὶ ἄκρον ἐν παιδεία γεγένησαι διὰ 
τὸ πλΏθος τῶν βιθλίων" κωλύει γὰρ οὐδὲν κάμέ σοι ἐν- 

μας έπει δὴ χαΐρεις ἑξαπατώμενος. 
Ἡδέως ὃ) ἂν καὶ ἐροίμην σε, τὰ τοσαῦτα βι- 

ία ἔχων τί μάλιστα ἀναγιγνώσχεις αὐτῶν; 
τωνος; τὰ Ἀντισθένους: τὰ Ἀρχιλόχου: τὰ Ἱππώνα- 

χτος» Ἡ τούτων μὲν ὑπερορονεῖς, ῥήτορες δὲ μάλιστά 
σοι τούτων διὰ χειρός: Εἰπέμοι, καὶ Αἰσχίνου τὸν κατὰ 

Τιμάρχου λόγον ἀναγιγνώσχεις; ἢ ἐκεῖνά γε πάντα 
οἴσθα καὶ Ὑηνώσχεις αὐτῶν ἕκαστον» τὸν δὲ Ἄριστο- 
φάνην καὶ τὸν Εὔπολιν ὑποδέδυχας; ἀνέγνως καὶ τοὺς 

έν σου τάχει καθίκετο 
ον ον καὶ µά-- 

2 

ο. ο Σ 
Ῥάπτας τὸ δρᾶμα ὅλον; εἰτ᾽ οὐδ 
ὐδ) ἠρυθρία νωρίσας ο. ουὖο πρυ ες τη ρ τι σ 

λιστα θαυμάσειεν ἄν τις, τίνα τι 
τς ο. 

τῶν ῥιθλίων, δποίαις αὐτὰ ον ος Τοτὲ δὲ 
ο κά ολ -» 

ἀναγιγνώσκεις: | μεθ) ἡμέραν; ἆλλ 
ς 

ποιοῦντα. Ἀλλὰ γύχτωρ; πότερον ἔπιτ 

ἐχεινοισὶ τ πρὸ τῶν λόγων» Ἀλλὰ πρὸ σκότους; µηχέτ 

εά 

εταμένος ας 

η. μα. 

τολμήσης τοιοῦτο μηδέν. 
289. Ἄρες ὃ ὁ τὰ βιθλία χαὶ μόνα ἐ ἐργάζου τὰ σαυτοὺ. 

Καΐτοι ἐγρῆν μηκέτι μηδὲ 
τοῦ Εὐριπίδου Φαίδραν Καὶ ὅ ὑπὲρ τῶν γυναικῶν ἄγα- 

νακτοῦσαν καὶ λέγουσαν, 

3 ἐχεῖνα, αἰδεσθῆναι δὲ τὴν 

ον ερίσσοναι τὸν συνεργάτη» 
ἴκων μή ποτε φθογγἠν ἀφῃ- 

/ ον ας 
πάντως ἐμμένειν τῃ ὃμοία νόσῳ διέγνω 

/ ΑΝ Μ ” 

βιθλία καὶ οἴκοι καταχλείσας 

Ἱκανόν 

σται, ἴθι, 

ἔχε καὶ καρποῦ 
τὴν σοι καὶ τοῦτο. 

Ἡροσάψῃ δὲ µηδέποτε μηδὲ ἀναγνῷς | μηδὲ ὑπαγάγῃς 
τη Ὑλώττῃ παλαιῶν ἀνδρῶν λόγους καὶποιήµατ α μ.ηδὲν 

ο. ν΄ 

ὠνοῦ μεν 
ψ. .. / 
οοζαν των κτηυμ.ατων. 

δν 
δεινόν σε εἰργασμένα. 

λήρηται καὶ κατὰ τὸν παροιμίαν Αἰθίοπα σμήχειν 

ἐπιχειρῶ: σὺ Ὑὰρ ὠνήσῃ καὶ 7ρήσῃ ἐς οὐδὲν χαὶ χατα-- 

Ἰελασθήση πρὸς τῶν πεπαιδευµένων, οἷς ἆ ἀπόγρη ὠφε- 
λεισθαι οὐκ ἐκ τοῦ κάλλους τῶν βιθλίων οὐδ 

πολυτελείας αὐτῶν, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς φωνῆς καὶ τῆς γνώμης 
τῶν ο ον 

99, Σὺ δὲ οἴει θε Εραπεύσ σειν 

ἐπικαλύψειν τῇ δόξη ταύτι τῃ καὶ ἐχπλήξειν τῷ πλήθει 
τῶν βιόλίων, οὐκ εἰδὼς ὅτι καὶ 

ἰατρῶν τὸ αὐτὸ σοὶ ποιοῦσιν ἐλεφαντίνους νάρθηκας 

χαὶ σιχύας ἀργυρᾶς ποιούµενοι χαὶ σµίλας χρυσοχολ- 

λήτους: ὁπόταν δὲ καὶ χρήσασθαι τούτοις δέη, οἳ μὲν 

οὐδὲ ὅπως χρὴ μεταχειρίσασθαι αὐτὰ ἴσασι" παρελθὼν 

δέ τις ἐς τὸ μέσον τῶν μεμαθηκότων φλεθότομον εὖ 
µάλα ἦκ χονημένον ἔχων ἰοῦ τἆλλα μεστὸν 'ἀπήλλαξε τῆς 

ὀδύνης τὸν νοσοῦντα. "να δὲ καὶ γελοιοτέρῳ τινὶ τὰ 

σὰ εἰκάσω, τοὺς χουρέας τούτους ἐπίσκεψαι, καὶ ὄψει 

Οἶδα ὥς µάτην ταῦτά µοι λε- 

κ λ 
τὴν ἀπαιδευσίαν χαὶ 

οἵ ἅμαθέσ τατοι τῶν 
ω 

Ν / 

τὰ Πλα- 

τη ]αυῇς Ίαρες απίῖ(πα οπιηῖα : ΠΗ5ογίαπα Ποδῖ ΟΠΊΠΕΠΗ, 
ατίες οπΊπες ἀῑσεπάϊ, οἱ εἰεσαπίῖας, εί γα, οἳ ΑΙΙΙσΟΓΗΠΙ 

ΠΟΠΗΙΠΗΠΙ Ἡδιπη. ΟπηπΙπο ςαρίοη[ἰςςίπιαη απἰάἄαπα οἱ ςΗΠη- 
ΠΕ ΠΗ ἵη ογιζἴῖοπε Ώγογαπη ἴδία πα Πα ᾶἷπε [ασίας ος : πΙ]!] 
επῖπα Ῥγομῖρεί αποπηίπης εσο 4ποππθ {επωρις ἵπ Τε [α]]απι, 

απαπάοφπ]άεπη Ἱπιροη ΠΡ] σαμᾶες. 

27. Ἰμ0εης απίεπῃ {6 Ππίεγγοσαγοαεῖπα, {οἱ ντος απππα μα- 

Ἓθας. Ππθπι Ρο[ἱςίπππη Ἰπίογ οος Ίεσας : Ρ]αἰοηῖσῃε» 4Π 

ΑπηεΙμεμς» ΑτοβϊϊοσΗϊ, ἄπ΄ Ἠϊρροπασ(ς2 απ ος (πἱάδηα 

εοπ{επηπίς, 5θὰ οταίοτος Ρος απαπα ΠΠί ἵπ πιαπῖρας ΠΡῖ 

5ΗΠ{2 Ρίο πα, απ Ἐκο]ηπῖς εἴῖαπι οοπίτα Τ{πιατο μη οᾶ- 

ΠΟΠΕΠΙ Ἰορῖς» απ Π]α (πἴάσπα ποξίῖ οπηπῖα, οἱ απηππΠποάσπο 

Ἠ]ογιπα αφποςεἰς2 ΑτίσιορΙαπεπη εἵ Ἑπροϊίη ερ Ἰοσῖςίῖ 

Ταβπ]απα {οίατη Βαρίας 2ἵαπη ΠΙΕΙ] οᾳ απ» ΤΡ 5απέ {σἹποτοτε, 

πε(Πε Τη {6 απηοδζθης ἴ]α ογαμαϊςεϊ 5 Ναπι τα] ππαχίπιο Ἰ]]αᾶ 

αἀπήτείατ αΠααἲς, απο (πάεπῃ αΠΙΠΠΟ Ηῦτος αἰ[ίησας,, φπἴβις 

Ί]ος εγο]νας παπί δη». Οπαπάο απἴθιῃ Π]ος ]εσῖςο {πίοναῖα 

ἂξ ποπηο {6 γἰά1{ Ίος [ασετε. 564 ποσία» πίταπα απππῃ Ίαπι 

Ἰεῖς Ἱπίοπίας 65 απίο ςἰμᾶίαρ 56ᾷ απία ἴθπεῦτας» πμ! 

απἱσππαπα ΙςΠαςπιοᾶ{ απάεας. 

28. Ομ] ἴα τοβησαῖς Ἠρτος αἱ ἵπαπι 5οἶατη τ6ίη ασίς» 

Οπαπαπαπα ποσα Ἰδίπο αππρΗας οροπίεθαί, 5ο Ειπρῖαϊΐς 

ἴ]απα ΡΗαάναπα τογετετῖ, Ἱπάϊσπαπίεπα ρτο πιπΠοτίρας ας 

}. ἀἰσοπίοπι : 

Τεπεβτας πες Πογγοί ]]α Ιοοίῖ οοηςοῖας., 

γοσεπινε, πε ατανῖς Ῥτογαπιραί, ρατείαπι. 

5ΙΠ ομηῖπο ῬείςεγεταΓε Τπ οοάεΠα πιογΏο ΠΡΙ ἀδοτοίαπῃ εδΕ, 

αδῖ, 6/16 Ηρτος εἰ ἀοπηῖ οοπο]αςος ΗΡΙ παῤε, εί [υπεγο σ]οτία 

Ροβςεςκ]οηῖς. δαΐΐ5 ΠΡῖ Ίου αποππθ. 5εᾷ πο] απαπᾶπα 

ος αἴησειε, πει Ίεσα, πει Ππσαα» ἴδιῖ ἔπα νοίεταπη τ]- 

ΤΟΥΊΠΗ οΓαἴοηος εί ρορπιαία 5αὐ]Ιοίο, απο η] ΠΡΙ πια] 

Γουεεῖηί. Νονί οηπίάεπι [ηδίτα πιο Ἰδία πησαίαπι 6556. 

πιεις Εἰίορεια, ααοᾶ οδί ἵπ ρτογθτβίο, Ἰασαιο οοπαςῖ : 

πα [α 6Πηες5, εἰ πΙμΙΙ αἰθεῖς, οἱ ἀεγιάεμετο αἲ ετιάΠῖς, 

ααίρας. αἰΠίαίοπα Ῥενείρετο 5αΐϊς οί, ποη 6 ρα]ομεϊί- 

ἀῑπο Πβτογαπα, πεσιθ εχ πιασπο ἹΠογαπα Ῥτείῖο, 5θᾷ α 56Γ- 

ΏΊΟΠΕ εἶ 5επ{εηίῖα αποίογπῃ. 

29. Τα γετο ραίας ουγατί ἃ {6 ρ0556 Ἰη5οῖῖαπα {εσῖπιο ἰδία 

ορίπίοπε, Ῥεγεε]ίαπε ρο55ε Ιοπιἷπος Πήγογαπα πππ]Γπά(πο. 

ἵσηατας Ἰάδπι, αποά ἴα, Γασργο εῖαπα Ἱππρογ]Ιςςῖπιος 4ποξαα 

πιοᾶῖσος, απ ερατπεας ππεδϊσαιησηίογαπα εαρρα]ας οἳ οπου] - 

Ῥιίας α’σεπίεας 51ρί [αοαπέ, εἰ 5οαϊρτα απτο Γογγαπαϊπαία : 

απππα γετο 5 πἰοπάππα ε5ί, ΙΠΙ πε Ίου απ]άθπα, 4ποπιοᾷο 

ἰταείαπᾶάα κἶπί, πονυπί : αἲ Ῥτορτεξξς Ἱπ πιεάίαπα αἰῑᾳαῖς 

6ογαπα, απῖ ἀῑάϊσογο, 5οαἱρείίαπι Παῦθης Ῥτοβο αοπίαπα, 4ς 

ερίθνο τηβίσῖπο οὐσίίαια, ἀοῑογο «σταπα Πηεγαί. Ὁί νεο 

τιάῖεπ]α ηιασίς τοί παπα τα(ίοπεπη οπηρᾶτεπα, ἴοη5ογθς πηϊλαϊ 

Ι5ίος εοηΣἰἀετα, 6ἱ νἱάευῖ5 εος ααἱ 5αηί Τη Ἠ]ο σεµετε αγίῖ- 
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ο ηρτην ΡΕ ΙΝΑΝ. ι ”ν / 
τοὺς μὲν τεχνίτας αὐτῶν ξυρὸν καὶ µαγαιρίδα καὶ κά- 
ον. / - ει 55 εν 5 α ν 
τοπτρον σύμμµετρον ἔχοντας, τοὺς δὲ ἆμαθεῖς καὶ ἰδιώ- 

μα ᾿ : 
πας πλ]θος μαχαιρίδων προτιθέντας καὶ κάτοπτρα με- 

3 ῃ / --ι σπα η Ξ 
γάλα, οὐ μὴν λήσειν γε διὰ ταῦτα οὐδὲν εἰδότας. Ἀλλὰ 

ν ' αν 
τὸ γελοιότατον ἐχεῖνο πάσχουσιν, ὅτι κείρονται μὲν οἳ 

Δ 

τὰ ἐκείνων 

κάτοπτρα προσελθόντες τὰς Χόμας εὐθετί ἴτουσι. 

30. Καὶ σὺ τοίνυν ἄλλῳ μὲν δεηθέντι γρήσειας ἂν τὰ 
Ωω σλία - σσήση 0 δὲ .ν ον Ἀ / 

βιθλία, χρήσασθαι δὲ αὐτὸς οὐκ ἂν δύναιο. 
σπα 3 / ρ9/ 

οὐδ' ἐχρησάς τινι βιθλίον 

πολλοὶ Ν ν / . ν. ὁν 
Πολλοι παρα τοις ον ο προς οξ 

Καΐίτοι 
νο εν ο ση 3 
πώποτε, ἀλλὰ τὸ τὶς κυνὸς 

πτωιςτ. μοι ον σον άσερ -- 5 το. ιν) οσο ποιεῖς τῆς ἐν τῇ φάτνῃ κατακειµένης, ἢ ο οὔτε αὐτὴ τῶν 

χκριθῶν ἐσθίει οὔτε τῷ ἵππῳ δυναμένῳ φαγευν ἐπιτρέπει. 

Ταῦτα τό γε νῦν εἶναι ὑπὲρ µόνων τῶν βιθλίων παρ- 

αι πρὸςσὲ, περὶ δὲ τῶν ἄλλων ὅσα χατάπτυστα 
πα ο χαὶ ἐπονείδιστα ποιεῖς, αὖθις ἃ ἀκούση τ πολλάκις. 

Πχ. 

ΠΠΡΙ ΤΟΥ ΜΗ ΡΑΔΙΟΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙΝ 

ΔΙΑΡΟΛΗ. 

{. Δεινόν γε ἡ ἄγνοια καὶ πολλῶν κακῶν ἀνθρώποις 
αἰτία, ὥσπερ ἀχλύν τινα χαταχέουσα τῶν πραγμάτων 
αἱ τὴν ἀλήθειαν ἀμαυροῦσα καὶ τὸν ἑχάστου βίον 
πηλυγάζουσα. Ἐν σκότῳ γοῦν πλανωμένοις πάντες 

ἐοίκαμεν, μᾶλλον δὲ τυφλοῖς ὅμοια πεπόνθαµεν, τῷ 
μὲν προσπταίοντες ἁλόγως,᾽ τὸ δὲ ὑπερθαίνοντες» οὐδὲν 

δέον, χαὶ τὸ μὲν πλησίον καὶ παρὰ πόδας οὐχ ὁρῶντες» 

τὸ δὲ πόρρω καὶ πάμπολυ διεστηκὸς ὃς ἐνοχλοῦν ὃ δεδιότες" 
χαὶ ὅλως ἐφ᾽ ἑκάστου τῶν πραττοµένων οὗ διαλείπομεν 
τὰ πολλὰ ὀλισθάνοντες. Τοιγάρτοι μυρίας ἤδη τοῖς τρα- 

γῳδοδιδασχάλοις ἀφορμὰς εἰς τὰ ὃ δράµατα τὸ τοιοῦτο πα- 

ρέ -σγ. ηται, τοὺς Λαθδακίδας καὶ τοὺς Πελοπίδας καὶ τὰ 
τούτοις παραπλήσια" σχεδὸν πὰρ. τὰ πλεῖστα τῶν ἐν 

πῆ σχηνῇ ἀναθαινόντων κακῶν εὗροι τις ἂν ὑπὸ τῆς 

ἀγνοίας χαθάπερ ὑπὸ πραὶ γικοῦ τινος δαίµονος χεχορη- 
Ἰημένα: λέγω ὃ δὲ καὶ ἐς τὰ ἄλλα μὲν ἀποθλέπων, µά- 

λιστα δὲ ἐς τὰς οὐχ. ς ἀληθεῖς κατὰ τῶν συνήθων χαὶ φί- 

λων διαθολὰς, ἵ ὑφ᾽ ὧν ἤδη καὶ οἴκοι ἀνάστατοι Ἰεγόνασι 

χαὶ πόλεις ἄρδην ἀπολώλασι - πατέρες τε χατὰ παίδων 

ξεμάνησαν. χαὶ ἀδελφοὶ χατὰ τῶν ὁμογενῶν καὶ παῖ- 

ες κατὰ τῶν γειναµένων καὶ ἐρασταὶ χατὰ τῶν έρω- 
µένων' πολλαὶ δὲ καὶ φιλίαι συνεκόπησαν καὶ οἶχοι 

συ ο κὰ ὑπὸ τῆς κατὰ τὰς διαθολὰς πιθανότητος. 
«Ίν) οὖν ὣς ἥχιστα περιπίπτωµεν αὐταῖς, ὑποδεῖ- 

αν ολον. τῷ λόιῳ. καθάπερ ἐ ἐπί τινος γραφῆς ὁποιόν 

τω, ἡ διαθολὴ, χαὶ πόθεν ἄρχεται καὶ ὅποῖα ἐ ἐργά- 
Μαλλον δὲ Ἀπελλῆς ὅ Ἐφέσιος πάλαι ταύτην 

προὔλαθε τὴν εἰκόνα: καὶ γὰρ αὖ καὶ οὗτος διαθληθεὶς 

κ 

η ας 

ζς- ζεται. 

υ 

προς τ τὸν Πτολε εμ.αῖον ὡς 'µετεσγηχὼς Θεοδότα τῆς συν- 

ὠμοσίας ἐν Ῥόρῳ, ὁ δὲ Ἀπελλῆς οὐχ δοράχει ποτὲ 
πας πύ .Ν ολ Θ: δν’ Ε] ὶ την Γύρον οὐδὲ τὸν Θεοδόταν, ὅστις ἦν, ἐγέ Ύνωσκεν, ἢ 

Σο Ὕ ο 

καβ᾽ ὅσον ἤκουε Πτολεμαίου τινὰ ὕπαργον εἶναι τὰ κατὰ 

ΤΣΙχ. ΠΕΡΙ ΔΙΑΡΟΛΗΣ.1:5. (11, 15ο - τ1τ) 

[3065 πογασι]απῃ οἱ ου]{ο]Ἱπα αἱ 5ρεοα]απα πιοβΊομτη Παβογε 
Ἱπιρογ]ίος απἴθπι αἰαπα Ιπάσσίος τη] ά πε οι] {σοι 
ΕΧΡΟΠΕΤΕ; εἰ 5ρεσπ]α ππασια : πες {αΠΕΠ ργορίογεα οἩσοι]- 
ΤαΠὰ 6556 Ἠ]ος πΙΙ] 9οἱτο. Βεὰ Π]ά 1ρ5ῖς πα γοπῖ{, φποᾶ 
ορρίάο τἱάϊοπ]απη εί, αἱ να]σο απἰάεπη Ποπηῖπες αρ ν]εῖ- 
Ἠ05 ΊΠογυπα {οπάσπᾶο» 5ε οπθη{, αἆ ΠΙογυτη γιο «Ρθευ]α 
αεθθἀεηίο5 ἀΠδροπαπί οο1ηα5. 

50. 01496 {απ αποΠιε αΏῖ τοβαπ{1 οΠηΠποᾶα{ε ροβδῖς ΠΏγος. 

Ίρςε α{ῖ Π]ίς πεηπσα». Οπαπ παπα ΠΡΗΠὰ πθηνίηί ππ(παηα 

οοπιπιοβας!!, εεά [αοἶ αποᾶ οαπῖς ΙποπήΡεης ριαδερίο; 

απο πεφιε Ίρεα εἠΙί 4ο Ποχάθο, ποπ ε(ππη. οὔσιο, απϊ 

Ροΐε»ί, ραπ. Πως ἵη ΡΓῶ5ΕΗ5 46 5ο]ῖς Ηρηῖς Ἰρεγο αρ 

16 ἀἱρπίο : 46 τε]φαῖς απσὸ ἀεερασηᾶα οἱ Παρίῆοςα [αοῖς, 

ΙΓ 80ρρθ 1η ῬοδίεγΙΠα αμά[θ5. 

111. 

ΝΟΝ ΤΕΜΕΒΕ ΟΝΕΡΕΝΡΙΝ ΤΡΡΕ 

ΡΕΙΙΑΤΙΟΝΙ. 

1. νάνο 5απ6 πΙα]απ Ισηογαπίία, οἱ ΠΠΗΠΟΓΗΠΗ ΠΙα]0-- 

τα] 685 Μοιηήπίρας, απ» γο]αέ οασίποπα απαπάσηι τοῦης. 

οὔμηόαί, εἰ οὐδειγδί ΥοΓαΠα, οἱ απΙ τα. γα υπ]αδε[ας- 

ατα ομῄ]οῖαί. Ῥ6ευ ἴοποργας επἶπι ορογΓαπ ας 5ἰπιῖ]ες δΗΠηι1ς 

ΟΠΕΣ; Ρος απίοπι οοΟΓΙΠΙ ΠΙΟΓΕ α[θοίῖ, αἲ αᾗα οΓἵδ- 

ἀἴπλας Ρίου τα ΠΙοεΠα, απα, (ὐ π]ηΊπιο ἀερεβραπί, ρτα- 

{ογϊπς, ΠΟΠ γΙἀεπίο5 αποά ῥτορε αἱ απίο ρείες εδί, αποά 

Υογο ρτοσΠ] ο5ί αἱ Ίοησο ἀῑξίαί, (απα παπα ππο]οδίαπα φπἱά άσμα 

ποἰαοηίος : αἴαπο ἵπ απΙγδΓδπα, ἵῃ αποσποσαθ Ππεροῖο Ιαβί 

ἨΗ ΤΗ ΠΟΠ που πη Μπας. Οπη Ἱπβηϊία Ίαπα (γασαγαπα 

εοπρίονῖνας. 5ο ἸοπάαγΗη. [αβ]αγαπα αἲσιπηεπία Ίο τες. 

Ρις, Ταρδασί Ῥε]ορίςᾳπο Ργοσοπίοπα, οἱ ΠογΠα δΙπη]]α.. 

Ῥ]σγασαε επῖπα [εγο θοταα, απ 1Π΄5ορῃμα ασιΠΙΗΣ, ΠΙ8ΙΟ- 

ΤΙΠΑ ηγοπῖαί αἰϊααῖς αὐ. Ισηοναπίία, νο]αί α (ταβῖσοο ᾳαοάαΠα 

4ωπ1ΟΠ6, θα υπηηϊδίγαία : ἀἴσο απίοπη. Ιδίπο απππι αἲ αἰῖα 

γοδρίοῖθης., {πα πιαχίπηο αν] αθμας α Υογο οοπίτα [απάτες 

αἴπο απλῖζος ἀεἰαίίοπας : 4παγΙὴ ορενα Ίάπα εἰ εγει» 40- 

ης δέ, οἱ π10ος ταςίαίω Γαπά[έα5, ραΐγεξ(ε ἵη ΠΗΓΟΡΘΠΙ 

αοἰῖ οοπίτα Ἰμεγος, εί οοπίτα [Ταίτες σοηαπῖ, οἱ Ηρετί αᾱ- 

γοιδα5 ραϊθηίος, εἰ οοπίγα απιαίογος 505 αππαςίῖ τ πηα]ία; 

γογο οίἵαπι απη]οϊῖα" τοδοῖς».», οἱ οοπ[ήδα: ἀοιηάς 5υπί αἲ 

Ί]α οααπηΠία ή ΡγοραΡΗ{ δΡρεςίθ. 

ο, ιτ Ιαϊίαν παπα παϊηίηι 1Π Ίλας Πποϊάσπηας, Ίος ΗΡε]]ο 

απαδί ἵη {αρη]α (πα άαπη. οδίεπΊστο γοῖο, απα]ο απ]ά εἲέ 46- 

Ἰα[ΐο, παπάς Ἱπαῖρίας, απἷά ο[]οίαί, Οπη Αρε]]ες Ερμείας 

οί Ἱππασίποιη Π]απα οσεαραγ1ί : αΠη 1ρ56 4ποσπθ ἀε]αίας 

Πιοτας αριιᾶ Ῥίο]επισπα, αἱ απὶ οορ]αγα[ἰοπῖς Πμας, αυάπι 

Έγτῖ οοπΠανοταί Τμεοδοίας., 5οσἵα5 Γαἱςδεί; αἴπεπας Έντα 

απ παΠη γἱάδγαί ΑΡρο]ες, ποπε, απἱ5 ε5δοί Τ]οοβοίας, Πο: 

γοναξ, πὶδὶ απαίθηις απά[εγαί Ῥ{ο]επισθί απεπᾶαπι Ιοσαίαπι 



ΠΠ, τος - 10») 
σος --- 
Ἀλλ) ὅμως τῶν ἄντι- 

ἷς παρὰ 

τὴν Φοινίκην ἐπιτ 
« 

τέχνων τις Ἀντίφιλο ος 

βασιλεῖ τιμῆς χαὶ τῆς χατὰ τὴν 

Χατεῖπεν αὐτοῦ πρὸς τὸν Πτολεμαϊον ὥς εἴη κεκοινω- 

νηκὼς τῶν ὅλων καὶ ὡς θεάσαιτό τις αὐτὸν ἐν Φοινίκη 

συνεστιώµενον Θεοδότα καὶ παρ᾽ ἆλον τὸ δεῖπνον πρὸς 
στ Δ 

τὸ οὓς αὐτῷ κουνολογούμενον, χαὶ τέλος 

Τύρου ἀπόστασιν καὶ Τηλουσίου κ 

Απολλοῦ συμόουλῆς Ἰεγονέναι, 
ς ΄ 3 / 

8. Ὁ δὲ Πτολεμαῖος ὣς ἂν χάρτα οὐ φρενήρης τις 
- ο. / δν .ω / [ιό 

ὢν, ἀλλ᾽ ἐν κολαχεία δεσποτικἩ τεθραμμµένος, οὕτως 
.. ο να η . 
ἐξεχαύθη καὶ συνετα αράχθη πβὸς τῆς παραδόξου ταύτης 
νο ιν οπώαε εὶ λ / 2» 
διαθολΏς ὥστε κότων λογισάµενος, μηδ 

ὅτι ἀντίτεχνος Ἡν ὅ διαθάλλων μηδ᾽ ὅτι μικρότερος ἢ 

χατὰ τηλικαύτην προδοσίαν ζωχράρος, χαὶ ταῦτα εὖ 
παρ ὀντινοῦν τῶν ὁμοτέχνων 

τετραμ.μένον. 
η ια 

τοῦ ὔγομα ὑπὸ Φθόνου τὴ 

τέχνην ποστς 

ο λ 
πεφηνε την τ 

Εχ της τάληψιν 

ν 
μιηδὲν τῶν εἰ 

. 

ι 
πεπονθὼς ὑπ) αὐτοὶ 

ιο - 
τετικη μένος, ἀλλ’ οὐδὲ τὸ παράπαν εἰ ἐξέπλευσεν Ἄπελ- 
-ω 3 5 / ”ρλ [ ας .. [ό ον 

λῆς ἐς Τύρο. ἐξετάσας, εὐθὺς ἔαδε ιαηνίειν καὶ βοῆς 
3 λ 

ἐνεπίμπλα τὰ βασίλεια τὸν ἆγάριστον χεκραγὼς 
υ ώ . / ἀ ο Υψ ευ -- 

χαὶ τὸν ἐπίθουλον καὶ συνωµότην. Ναἱ εἴ γε μὴ τῶν 
συνειλημμένων τις ἀγαναχτήσας ἐπὶ τῃ τοῦ Ἀντιφίλου 
3 / ] Ν ν / 3, ο 4 . 

ἀναισχυντία χαὶ τὸν ἅθλιον Ἀπελλῆν χκατελεήσας ἔφη 
π . ” ΄ Ν ν - 

μηδενὸς αὐτοῖς χεκοινωνηκέναι τὸν ἄνθρωπον, ἄπε- 
, -- 

τέτµητο ἂν τὴν χεφαλὴν καὶ παραπολελαύχει τῶν ἐν 
Τόρῳ καχῶν οὐδὲν αὐτὸς αἴτιος γεγονώς. 

4. Ὁ μὲν οὖν Πτολεμαϊος οὕτω λέγεται αἰσγυνθῆναι 
μφο ἃ 

ἐπὶ τοῖς γεγονόσιν, ὥστε τὸν μὲν Ἀπελλην ἑκατὸν τα- 
, το πα ος λάντοις ἐδωρήσατο, τὸν 9ὲ Ἀντίφιλον 

λ 

παραδέδωχεν. Ὅ δὲ Ἆπ 
/ 

μεν μ.εγος τ' 

ς / ας 
δουλεύειν αὐτῷ 

/ 

παρεχινδύνευσε 
λ ΄ 

τὴν διαθολήν. 
ολ εν τσι / 
ἀνὴρ κάθηται τὰ ὦτα παμμεγεβη 

πο-- - / 
οειν τοις του ίδου προσ εοικότα, 

τελ λλῆς ὧν 

εἰκόνι Πμύνατο 

κ 

έχων ὧν. μικροῦ τὴν 
7ετρ προτείνων πόρρωθεν ἔτι π η τῇ Λιαθ ρμεη, 

πω ὶ δὲ αὐτὸν ἑστᾶσι δύο γυναῖχες, Ἄγνοιά | μοι θοχειν 

καὶ Ὑπόληψις ἕτέρωθεν δὲ προσέρχεται ἡ Διαθολὴ, 
γύναιον ἐς ὑπερθολὴν πάγχαλον, ὑπόθερμον δὲ καὶ πα- 

/ 
οσιουσ] 
Ὁ 

Λ 

ρακεχ. νηµένον, οἷον δὲ τὴν λύτταν καὶ τὴν ὀργὴν 

δειχνύουσα, τῇ μὲν ἀριστερᾶ δᾶδα καομένην ἔχουσα, τα 
ὑὡω ς / νὰ / εν 
τῇ ἕτέρα ὃξ νεανίαν τινὰ τῶν τριχῶν σύρουσα τὰς 
ΑΡ ΡΕΟΡΑ ΤΕ ΕΝ ὶ Τρ χεῖρας ὀρέγοντα εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ μαρτυρόμενον τοὺς 

, ο 
θεούς. ε 

ΣΕΝ] 3 λ . δν 3 αν 

ἀνὴρ ὠγρὸς καὶ ἄμορφος ὀξὺ δε- 
. ο] . Π πώ ννας, να ῃ 

τοῖς ἐκ νόσου μαχρᾶς κατεσχληχόσι. 

τὸν «Φθόνον ἄν τις εἰκάσει. Καὶ 
κό ος 

τινὲς δύο παρομαρτοῦσι προτρεπουσαι 
-ω λ 

χαὶ περιστέλλουσαι καὶ καταχοσμοῦσαι τὴν Διαθολήν. 
ε 

Ὡς δέ µοι καὶ ταύτας ἐμήνυσεν ὁ ) περιηγητής τῆς εἰχό- 
νος, ἡ μὲν Ἐπ τιθουλή τις ην, ἡ δὲ Ἀπάτη,. Κατόπιν 

δὲ ἠχολούθει πάνυ πενθικῶς τις ἐσχευασμένη, µελανεί-- 
ν / αν. ΄ 

µων καὶ χατεσπαραγµένη” Μετάνοια, οἶμαι, αὕτη ἐλέ- 
; νς τς 

γετο" ἐπεστρέφετο γοῦν εἲς τοὐπίσω δακρύουσα χαὶ µετ 
σδ Δ 3 / 

αἰδοὺς πάνυ τὴν Ἀλήθειαν προσιοῦσαν ὑπέθλεπεν. 
-- /. Ν ο 

Οὕτω υὲν ἈπελλΏς τὸν ἐχυτοῦ κίνδυνον ἐπὶ τῆς Υρα-- 
.- 3 / 

φῆς ἐμιμήσατο. 
, η ὃς - Ξ τα 

Φέρε δὲ καὶ ἡμεῖς, εἰ δοχεῖ, κατὰ τὴν τοῦ Ἔφε- 

ον λ κ. Ἐ, ἀ δορκὼς καὶ ἐοιχκὼς 

Τοῦτον οὖν 
λ Ν ναὶ μὴν καὶ ἄλλαι 

η 
ειναι 

ΤΙΧ. ΡΕ ΟΛΙΌΜΝΙΑ. 89 ---6. 6ί5 

6556, οι Ῥμωπῖος οοπηπιίσσα οςςεί. Τη{εΓΙΠΙ {4ΠΙΘΠ οὔΠηΙΙ- 

Ίογαπα αΠααῖς, ΑπΡΗΙΙΣ ποπηῖπα, σπῖ Ἱηγίάσγεί ΠΠ Ἠοπο- 

ΤεΙΠ {πο αριᾶ τασθπη εγαί, οἱ αῖς ορίγεοία[Ίοπο» ΤΗ 

Ῥίο]επιῶο ἀείπ]εταί, απαδῖ οΠΙΠΙΙΠΙ ο55εί σοΠ5οῖΗς, εἰ οςςο 

ααἲ Πάπα γἱάες ἵπ Ῥ]αηῖες εΦπαπίεπα επι ΤΠεοδοία, οἳ 

απαπα ἅἷα ἀπτατθί εοπν Ίντα, οαραί ΟΠΗ 1ρ50 εοΠΓΕΓΘΠΙΘΠΙ : 

Ῥτογίίευ, ἀθ[εοῖςςα Έστηπα εἰ Ῥε]αδίαπι οαρίατα ἆ6 ΑΡρε]Ιῖς 

εοπδΏ[ο Ιπάϊσαν]έ. 

9. ῬίοιεπιΦις, τῖν αμοπαῖπ εἴίαιη ποη αἀπιοᾶππα Ῥνι- 

ἄθῃς, 5εοᾷ αἀπ]α[ῖοηϊ Ἱππι πας ἰψταπηίσςς, αΏδαγάα Ίας 6η- 

Ἰαπηπία αἆθο εχατΣῖΐ οί ρεγίτραίας ε5ί, αἱ πΙ ΙΙ 6ογΙπ ασ 

ἵη Ππθηίοπι γοπίτε ἀερεβαπί τοριίαΠς, πδαΠε, αΠΙΠ]ΗΠα 6ἲ5ε 

ἀε]αίογεΏα, ἨθΠι16, ΠΙΙΠΟΓΕΠΙ 6556 Ρἱείοζοπα απαπα απὶ {απίαπι 

ΡτυάἱΠοπεπη 5Ι5ίῖπογε Ῥο556ί , 6Πή ργᾶ5εγ{ἶπα απ Ώοπεβοῖς 

πίτας α[[εοίας εί οπιηῖρας αγίῖ5 ο]αξάεπα Ποπ ϊπίας Ργορ]αίης 

οδεεί; απῖη πεΠαε αχρ]οταίο απία, παγϊσαςςείπο ΟΠΙΠΙΠΟ 

Τγταπ Αρεῖ]ες, (που ἰαἴπῃ νο]]αί, οἱ «Ἰαπποτο Ἱππρ]εγοί 

τοπίαπα, ΙΠστα ΙΤ οἸαπήσης, αἱ ΠΠ5ΙάΙαίοτεΠῃ, εί οοπ]αταίαπῃ. 

Εί πὶςῖ εοπαρτεµεηδογαπα αφαϊς., Ιπάΐσπο [εγεῃς Π]απι Λη- 

Πρ Ἱππριάεπ/ῖαπι οἱ πηὶςουῖ ΑΡε]ίς παςοτίοοταϊῖα πιοίας, 

ἀῑκῖςςοί πμ] απἰσηπαπα ος. 1ρ5ί 56οππα {ηΐςςσε, εαρίία 

Ῥίεχας ΤγτίογΙπα π]α]α Ίρ5ε Πποσπε Ἰπϊςδεί, ῬΤοιξΗς ΙΠΠο- 

ΕΕΠ5. 

4. Ρίο[επισραπι ἴασαε αἆθο ἀῑοίατ ασἴοταπῃ Ῥπάμίςςε, 

υ{ ορπίαπα ἰαἱομίς ἀοπατεί Αρε]επι, αἱ ἵπ 5εν](πίοπι ΠΠ 

ΑπΡΗΗΗΠΙ ταάρτεί. Αρε]]ος απίεπα, Ρεγῖο]ῖ 5αἱ ΠΙΕΠΙΟΣ. 

Τα ρίοίαγα ἀε]αίοπεπα Π]απῃ α]ίης εςί. 

ὅ, Δά ἀαεχίναπι γΙτ 5εᾶεί , Ἱπαεπίες απγες Παῦθης, Ρατ 

αβοςί απἴη ΜΠάας απ ρς 5ἴπι]ες., Ρτοίστάεης ΠΙάΠΙΠΗ 6 Ίοῃ- 

εἰπαπο αάμαο αεζεἀοπίῖ Ῥε]αίίοπ]. Οἶτεα Ίῆαπα γοτο 5ίαπε 

πηπ]εγες ἆπας, Τσποταπίῖα, αἱ πμ γιάείας, οἱ δηρῖεῖο: 5θᾶ 

αὐ αἰίοα Ῥατίε αεεθά1{ Ώε]αίίο, Ῥαἱομεγγῖπια πίτα Πάεπι πι- 

Ἰθγοπ]α, 5οά εαΠάαξεπ]α εἰ επιοία, π{ απο [αγογεπα αίᾳιε 

Ίταπα οδίοπάαξ, 5Ππϊσίτα ΠΊᾶΠΙ αΟΟΘΡΗΣάΠΙ [ασρπῃ σεδίαης͵, αἷ- 

ἵσγα απδπεπα ποπάαπα {ταπεῃς εαρΏς, ππαπις 10 {ε- 

ἀεπίεπα ἰεσίαπίεπιιε ἆἀθος. Ῥιαορά[ί νῖτ ραλίάας εἰ ἆθ- 

Γοτηαῖς, ἄεπίΙΠΙ ΟΕΓΠΘΗΣ, 5115 εἶς απΙ α πιασπο ΠΙΟΤΏΟ 

εχατπετηπ{.. Ἠππο ΤΙΥΟΤεΠΙ ο55ε [ασε ασαῖς οοπ]εσετῖ{. 

Ύεοναπῃ αἰἴα ἆποαπε ἆπσο 5εαπυπίας, Ἰηςεραπίες εί εΟΠΙΡΟ- 

ποπίες ογπαπίεξ(πε Ώε]α[οπεπι. Ὁΐ γετο πηΒῖ ]ας 4ποΠπθ 

ἹπαϊοανΙί Ππίευργες Ιπιασίηϊ5,, αἰίεγα απἱάεπα ΠηςΙἴαγαπα υ- 

ἆαπι εγαί, αἰίετα Ἐαϊϊαεῖα,  Α ἴεισο 5εηπευαέαν απῶἄαπι Ἰια- 

Ῥπία αἀπιοάστη Ἰασυβτ!, Ῥη]]αία, Ἰάσστα : Ῥωπεπία, ορῖ- 

ΠΟΥ, Ἠσος ἀἰσεθαίαγ : τεδρίοῖεραί επῖτη γείτοΥςΙπῃ Ἰασγῖπιαής, 

εἱ επ Ῥπάοτο οπηηῖπο Ιπίπεραίαν αοορἀεπίθπα Ὑογίαίοπι. 

Αίαπε ία 5ασπη ρεγῖοπ]απα Ῥίείητα αχρ{εςδιτ Αρεῖ]ες, 

6. Ασε ΤεΓο πος ο[ῖαπι, 5ἱ γιάσίαη, δρευΠάπα ΕρΠεςϊ 



οιο 

σίου ζωγράφ ου τέχνην διέλθωµεν τὰ προσόντα τῇ δια- 

θολῇ» πρότερον γε ὄρῳτ τινὶ περιγράψαντες αὐτήν: οὕτω 

γὰρ ἂν ἡμῖν ᾗ εἰκὼν Ὑένοιτο Φανερωτέρα. Ἔστι τοί- 

νυν διαθολὴ κατηγορία τις ἐξ ἐρημίας Υιγνοµένη» τὸν 

κατηγορούµενον λεληθυϊα, ἐκ τοῦ μονομεροῦς ἄναντι- 

λέχτως πε πιστευµένη. Τοιαύτη μὲν ἡ ὑπόθεσις τοῦ 

λόγου. Τριῶν δ) ὄντων προσώπων, καθάπερ ἐν ταῖς 

πωμφδίαις» του διαθάλλοντος χαὶ τοῦ δικθαλλομένου 

καὶ τοῦ πρὸς ὃν ἡ διαθολὴ γέγνεται, Χ καθ ἕκαστον αὐ- 

τῶν ἐπισχοπήσωμεν οἷα εἰκὸς εἶναι τὰ Ὑιγνόμενα, 

7. Πρῶτον μὲν δὴ, εἰ δοχεῖ, παραγάγωµεν τὸν πρω- 

τα]ονισην τοῦ δράµατος; λέγω δὲ τὸν ποιητὴν τῆς 

διαέολῆς. Οὗτος δὲ δὴ ὡς μὲ ἓν οὐχ. ἀγαθὸς ἄνθρωπός 

ἐστι, πᾶσιν οἴμαι Ἱνώριμον: οὖδεὶς γὰρ ἂν ἀγαθὸς κα- 

χῶν αἴτιος : Ὑένοιτο τῷ πλησίον, ἀλλ’ ἔστιν ἀγαθῶν ἂν- 

δρῶν ἂφ ὧν εὖ ποιοῦσιν αὐτοὶ τοὺς φίλους, οὐκ ἀφ᾿ ὧν 

τοὺς ἄλλους ἀδικοῦντες αἰτιῶνται καὶ µισεισθαι παρα- 

σκευάζουσιν, εὐδοχιμεῖν δόξαν εὐνοίας προσλαθόντας. 

8. Ἔπειτα δὲ ὡς ἄδιχος ὃ τοιοῦτος καὶ παράνοµός 

ἐστι καὶ ἀσεθὴς καὶ τοῖς χρωμένοις ἐπιζήμιος, ῥάδιον 
- τε! ΔΝ . ἃ [ια / νΓ λ 

χαταμαθεῖν.. Ἠίς γὰρ οὐκ ἂν ὁμολογήσειε την μεν 

ἰσότητα ἐν ἅπαντι καὶ τὸ μηδὲν πλέον δικαιοσύνης 

ἔργα εἶναι, τὸ δὲ ἄνισόν τε καὶ πλεονεχτικὸν ἀδικίας: 

ὁ δὲ τῇ διαβολῆ χατὰ τῶν ἀπόντων λάθρα χρώμενος 

πῶς οὐ πλεονέκτης ἐ ἐστὶν ὅλον τὸν ἆκροα τὴν σφε τεριζό- 

μενος χαὶ προκαταλαμθάνων αὐτοῦ τὰ ὦτα χαὶ ἆπο- 
ιν καὶ τῷ δευτέρῳ λόγῳ τ παντελῶς ἄδατα χατα-- 

σχευάζων αὐτὰ ὑπὺ τῆς διαθολΏς προεμπεπλησμένα 

᾿Εσχάτης ἀδικίας τὸ τοιοῦτον, ὡς φαῖεν ἂν καὶ οἳ ἄρι- 

στοι τῶν νομοθετῶν, οἵον ὁ Σόλων καὶ ὁ Δράκων, 
ἔνορχον ποιησάµενοι τοῖς δικασταῖς τὸ ὁμοίως ἆμφοιν 

ἀκροᾶσθαι καὶ τὸ τὴν εὔνοιαν ἴσην τοῖς Χρινομένοις 

ἀπονέμειν, ἄχρι ἂν ὃ τοῦ δευτέρου λόγος παρατεθεὶς 

θατέρου χείρων ἢ ἀμείνων φανῇ; πρὶν δέ γε ἀντεξετά- 

σαι τὴν ἀπολογίαν τῇ κατηγορία, παντελῶς ἀσεθῃ καὶ 

ἀνόσιον ἠγήσαντο ἔσεσθαι τὴν κρίσι.. ἸΚαὶ γὰρ ἂν 

χαὶ αὐτοὺς ἀγανακτῆσαι τοὺς θεοὺς εἴποιμεν, εἰ τῷ κα- 

τηγόρῳ μετ ἀδείας ἃ θέλει λέγευν ἐ ἐπιτρέποιμεν, ἀπο- 

φράξαντες δὲ τῷ χατηγορουμένῳ τὰ ὥτκ ἢ τῷ στόµατι 

σιωπῶντες καταψηφιζοίµεθα τῷ προτέρῳ λόγῳ κεχει- 

ρωμµένοι. "Ώστε οὗ κατὰ τὸ δίχαιον καὶ τὸ νόµιµον καὶ 

τὸν ὅρχον τὸν δικαστικὸν φαίη τις ἂν γίγνεσθαι τὰς 

διαθολάς. Εϊ δέ τῳ μὴ ἀξιόπιστοι δοχοῦσιν οἳ νοµοθέ- 

ται παραινοῦντες οὕτω δικαίΐας χαὶ ἅμερεις ποιεῖσθαι 

τὰς κρίσεις, ποιητήν μοι δοχῶ τὸν ἄριστον ἐπάγειν τῷ 

λόγῳ εὖ µάλα περὶ τούτων ἀποφηνάμενον, μᾶλλον δὲ 

νοµοθετήσαντα. «Φησὶ δὲ, 

η 

η 

Μήτε δίκην δικάσῃς, πρὶν ἂν ἀμφοῖν μῦθον ἀκούσῃς. 

5 /; η ο . κν Ε 
Ἠπίστατο Υὰρ, οἶμαι, καὶ οὗτος ὡς πολλῶν ὄντων ἐν 
ο ο) ον , Β τῷ βίῳ ἄδικημάτων οὐδὲν ἄν τις εὗροι γεῖρον οὖδε ἆδι- 
τις ἢ ἀκρίτους τινὰς καὶ ἁμοίρους λόγων χαταδε- 

ἄσθαι: ὅπεο 2 δικάσθαι πρ ἐξ ἅπαντος ὃ διαθάλλων ἐπιχειρεῖ 
ποιεῖν ἄχριτ 

Ἔ ριτον ὑπάγων τὸν διαθαλλόμενον τητοῦ ἀκούου- 

11χ. ΠΕΡΙ ΔΙΑΒΟΛΗΣ.7, ορ (1. το - 17) 

ΡίοΓοσῖς ατἴθπα οἃ αι» {ηδιπί ἀε]α[[οπῖ Ρεγεθαπαπις, απαπάο 

πο αποάαπα Ἠ]ατη απίο ἀεςεγὶρσετίπη5 ; 5ἷο εηῖπῃ ἵπ]ασο ποΡῖς 

Γαθγῖέ οἱατίοΓ. Ἐδί 6Γβο ἀε]α[ίο αοοαδα[1ο ᾳπαἆαπῃ αΏξοπίο αἷ- 

ἴοτα Ρατίο [ασία, Ισποία αεειδαίο, απὶ Ρατ, πθιηῖπο ϱ0- 

{ναβιορηίο, ογεᾶῖία.  Ἠοο ατβαππεΠίΙπα οηῖέ ποδίγω ἀἹεριία- 

Ποηπῖς.. Ουὐπὴ ΥεΓο τος 5]ηί, το]αί ἵπ οοπιΦ 15, ΡεΙΞοπ», 

ἀο]αίορῖς, ἶπ5 αποπα ἀα[οί, οἱ Πας αριᾶ άπθπα ἀ]α[ίο 

ἹπςΠπ Τατ; «ἰπση]αίἴπι οας Ἰπδριοίαπηας, απα]ία αἲ 15 Πε 

γογδπη]]ο ἰέ. 

7. Ας Ρήπιο απἱάδιη, ςἳ γἰάδίας, Ἱπάπεαπιας Ρηπ]αΓΗΠΗ 

ρανίαπα αοἴογθια, ρ5ιπα ἀῑοο αποίοτεπι οαλαπηπίς. Ἠππο 

5.Π6 ΥΙΓΗΠΙ ἨΟΠΙΠΙ ΠΟΠ 6556, οπηπ]ρας, Ῥηΐο, πιαπΙ[οδίππι 

οδί: πθαπε οπίπι Ώοπας απϊδαπαπα ππα]ογαπα αποίου αγθιῖ 

Γποηί.  Αἲ οδί ΏοποΓΙπῃ ΥΙΤΟΓΗΠΗ, 515 1η απαῖσο» Βεπείαε(Ις, 

ποη αοοΠδαπά1ς Ἱπ]ητία ερίοτῖς Ποπηϊηῖθας εοποϊΠαπάασε Η]15 

Ἰηγ]άϊα Ώοποα απἀἴτο οἱ Ώοπεγο]οπ/]α 51Ρῖ ΡαΓαΓε ορΙπΙοπειη. 

8. Ταιη Υ6γο (παπα Ἱπ]ηδίας 5ἰί {αΐς Ἠοπιο, εἰ Ιπίααας, 

αἱ Ἱπιρίας, εί ποχῖας Π]ς απΙ 5ο πἱαπίας, ἀϊξορτο [ασ] ο». 

Οπἵς ομίπῃ οα{ Ἱπβίας, οσα Πίαίεπῃ π ππασπαα πε το εἰ ΠΙΠΙΙ 

Ρ]ὰς 5ἳρῖ αγγοβαπάϊ ΠΙοάθγαΙοπεΠα [15Η ππππετα 6556: 

5ε ΙπααπαΠίαίοπι, οἱ ρ]αςςἳδΙ 5αππεπά1 απἀασἴαπη Ἰπ]ας Παρ 

Αἱ απἰ ἀε]αίῖοπε οἰαποι]απα ας οοπίτα αΏξεηίες, αποπιοάο 

ΠΟΠ Ῥ]α5 ]ηδίο, ἰοίππ ΠΕΠΊΡε αΠἴΟΓΟΠΙ, 8)ῖ γἰπάϊσαί 5 

ου]α5 απτες οεομρεί ΡγίοΓ αἴαπα ορέητεί, εἰ α[ίετὶ ογα Ποπ 

Ῥ]απο τεβᾶαί Ἱπιρευνίας, απάρρε απίο Ίαπῃ ἃ ἀε]αίίοπο οΡρΙθ- 

τα». Ἐχίτεπιο 14 απἱάσπα ἱπ]αία, αἱ οριϊπηί εἰἴαπη Ἱερῖσ]αίο- 

χάπῃ ἀῑχειίηί, {αησιαπα Βο1οπ εἰ Ώνασοηῃ, ααϊ Ιατς]αταπᾶϊ 

το]βίοπο ορ5ἰπηχοπη{ ]πάΐεος αἆ 5ἰπα]Ηίας αἴτοδαιο απάἴθη- 

495, Φα παἱεπιαε 5 αι Ιαάἱσαπίατ (τραεπάαπι ΏεπογοΙθη- 

μαπα, ἆοπες οοπιραταία αἰίεγίας οαησα., γε] ἀείετίογ αἰίετα 

νο] πηε]ίος αρρανεαί : απίε Υεγο απαπι οοπηραταία θεςεί οτῖ- 

πηϊηϊ ἀε[εηδίο , ἱπαρίαπῃ Ῥ]απθ εἰ Ῥγοίαπ Πα [ογ6 ΠΠάΙΟΙΗΠΗ αὖ- 

ίνα δαπί. Ἐιεπίπι 1ρ5ος «ποφπε Ιπάϊσπαν ἆθος ἀῑκοτῖ- 

ης, 5ἱ αοοαδαἰογί 5ἱπθ ππεία ἀἴοθτο ρεη[ίαπηας απ’ νο, 

ορίατα[{5 γεγο ἀε[οπάεη(ϊ5ε αππίρις, τα] ος 1ρδῖ ομείγπεπίος, 

εα]οπ]απα οοπίτα ΘΗΠΠ, ΡΓΙΟΓ6 ΟΓΑΠΙΟΠ6 5αβασ, Γεταπιας. 

Τβίίαι ποῦ αχ ]ᾳδίο, πεΠιθ εχ Ἰθσα, πεΠαθ εκ Ιπ1οῖα[ῖς Τη- 

τἱκ]αγαπά1 τοσίοπο ἀε]αίῖοπες Πεν ασαίς ἀῑκοτίε, 5ἱ οι 

Υ6ΥΟ ΠΟΠ 5αἲῖς ἀῑσπί Π46 γἰάεαπίηγ Ιοβί]αίοτες, πῃ [αΏεηί 

5ἱ6 ]ηδία οἱ ἵπ πεπίταπα Ῥαγίεπα Ῥτορεησα Ιπάῑοῖα Γα0ΓΟ; Ρ0θ- 

ἴαπα. π]ηΙ νἰάσογ ορΗπΊαΠα Ιπάμσετο οτα ο, απὶ ργσ]ατο 

46 5 Ῥτοπιποίαν{ί, γεὶ Ἱεσεπι {πε ροία5.. ΑΠ απίοπα, 

ΠαάἱοΙαπ] σαγο Γ6χΓ6, Ῥηϊαξα παπα απἀἰγοεῖς απΙΡ05, 

ογεταί μία, Ραΐο, λα οἰίαπα, «παπα πηπ]ία. 51ηί Ἰπ]ηδία 

Τη γ]ῖα [αοίποτα, παπα Τη γεηῖηί ροςςο ἀείερῖας πθ(πε ἱπ]η- 

5ὔ5; απαπα 5ἱ δἶπο Πηά[σίο οἱ Ἰπάϊοία οπηδα αΠααϊ 4απίπθη- 

{αν : αποά οπηῖ 5[πάϊο ἀε]αίου οοπαίαγ εβῖσρτε, Πη]ααἶσα- 

{απ ομ/ἰοίεης 6111, 4πεπα Ροΐ οαἱυπηπία , ἴταο αμαἴεηίς, οἱ 

- 
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τος ὀργῇ καὶ τὴν ἀπολογίαν τῷ λαθραίῳ τῆς κατηγο- 
ρίας παραιρούµενος. 

9. Καὶ γὰρ ἀπαρρησίαστος καὶ δειλὸς ἅπας ὃ τοιοῦ-- 

τος ἄνθρωπος οὐδὲν ἐς τουμφανὲς ἄγων, αλλ) ὥσπερ οἵ 

λοχῶντες ἐ ἐξ ἀφανοῦς ποθεν τοξεύων, ὡς μηδὲ ἀντιτά- 

ἀλλ᾽ ἐν 

ἁπορίᾳ καὶ ἀγγοίᾳ τοῦ πολέμου διαφθείρεσθαι, ὃ µέγι- 

στόν ἔστι σημεῖον τοῦ μηδὲν ὑγιὲς τοὺς διαθάλλοντας 

λέγει. Ἐπεὶ εἴ τίς γε τἀληθη ανα, ξαυτῷ 

συνεπίσταται, οὗτος, οἶμαι, καὶ εἲς τὸ φανερὸν ἐλέγχει 

διευθύνει καὶ ἀντεξετάζει τῷ λόγῳ, ὥσπερ οὖδεὶς 

ν ἐκ τοῦ προφανοὺς νικᾶν δυνάµενος ἐνέδρα Τ 

ἁπάτῃ χρήσαιτο χατὰ τῶν πολεµίων. 

10. Ἴδοι δ ἄν τις τοὺς τοιούτους μάλιστα ἔν τε βα-- 

σιλέων αὐλαῖς καὶ περὶ τὰς τῶν ἀρχόντων καὶ δυνα- 

στευόντων φιλίας εὐδοχιμοῦντας, ἔνθα πολὺς μὲν ὁ 

φθόνος, μυρίαι δὲ ὑπόνοιαι, | ὣ 

ἔασθαι δυνατὸν εἶναι μηδὲ ἀνταγωνίσασθαι, 

ὶ 
αι 

ι ν 
οτε και 

πάµπολλαι δὲ κολακειῶν 

χαὶ διαθολῶν ὑποθέσεις: ὅπου γὰρ ἀεὶ- μείζους ἐλπίδες : 

ἐνταῦθα καὶ οἳ φθόνοι χαλεπώτεροι χαὶ τὰ µίση ἐπι- 

σφαλέστερα καὶ ὅηλ οτυπίαι κακοτεχνέστερχι. Πάντες 

. ἀλλήλους ὀξὺ δεδόρχασι καὶ ὥσπερ οἳ μονομαχοῦν- 

τες ἐπιτηροῦσιν εἴ πού τι Ὑυμνωθὲν μέρος θεάσαιντο 

σώματος: καὶ πρῶτος αὐτὸς ἕκαστ τος εἶναι βουλόµε- 

το εν ἴται καὶ -παραγκωνίζεται τὸν πλησίον καὶ 

πρὸ αὑτοῦ. εἰ δύναιτο, ὑποσπᾶ καὶ ὑποσχελίζει. 
Ἔνθα ὁ μὲν χρηστὸς ἀτεχνῶς εὐθὺς ἀνατέτραπται καὶ 

παρασέσυρται καὶ τὸ τελευταῖον ἀτίμως ἐξέωσται,, ὃ δὲ 

κολακευτικώτερος χαὶ πρὸς τὰς τοιαύτας χαχοηθείας 

πιθανώτερος εὐδοχιμεῖ, καὶ ὅλως φθάσας χρατεῖ; τὰ γὰρ 

τοῦ Ὁμήρου πάνυ ἐπαληθεύουσιν, ὅτι τοι 

Ἐννὸς Ἐνυάλιος χαὶ τὸν κτανέοντα κατέχτα. 

Τοιγαροῦν ὁ ὡς οὐ περὶ μικρῶν τοῦ ἀγῶνος ὄντος ποικί- 
λας κατ ἀλλήλων ὃ ὅδοὺς σον ταχίστη χαὶ ἐπι- 

σφαλεστάτη ἐστὶν ἡ τ 

Φθόνου ἢ μίσους εὐέλπιδος λαμθάνουσα, οἰκτρότερα δὲ 
καὶ τραγιχὰ ἐπάγουσα τὰ 

ἀνάπλεα. 

ς διαθολῆς, τὴν μὲν ἀρχὴν ἀπὸ 

. κ ος κ 
τέλη καὶ πολλῶν συμφορῶν 

κά ἳ ον ο σ τς 
11. Οὐ μέντοι μικρὸν οὐδὲ ἁπλοῦν ἐστι τοῦτο, ὥς 

μας 
ἐν τέχνης, οὐκ ὀλίγης 

Μ σα .ω ἄν τις ὑπολάθοι, ἀλλὰ πολλῆς μὲν 
Σε ος : 
ἀχριθοῦς δέ τινος ἐπιμελείας δεόµενον: οὗ ’γχινοίας, 

οσαῦτα ἔθλαπτεν ἡ διαθολὴ, εἰ μὴ πιθανόντινα 
ἔγνετο" οὐδ) ἂν χατίσχυε τὴν πάντων ἴσχυρ-- 

τέραν ἀλήθε ταν, εἰ μὴ πολὺ τὸ ἐπαγωγὸν καὶ πιθανὸν 
καὶ ον ἄλλα παρεσχεύαστο κατὰ τῶν ἀκουόντων. 

Διαθάλλεται μὲν οὖν ὡς τὰ πολὺ μάλιστα ὃ τι- 

ος καὶ διὰ τοῦτο τοῖς ὑπολειπομένοις αὐτοῦ ἐπί- 

φθονος: ἅπαντες γὰρ τῷδ᾽ ἐπιτοξάζονται χαθάπερ τι κώ- 

λυμα χαὶ ἐμπόδιον προορώµενοι, χαὶ ἕκχαστος οἴεται 

πρῶτος α αὖτ -. ἔσεσθαι τὸν κορυφαῖον ἐκεῖνον ἔκπολιορ- 

χήσας καὶ τῆς φιλίας ἆ ἀποσχευασάμενος. Οἷόν τι καὶ 

τοῖς. Ἰυμνικοῖς 

ίς 

ἀγῶσιν ἐπὶ τῶν δροµέων γίγνεται" 
«χει Υὰρ δ μὲν ἀγαθὸς ὃ δρομεὺς. τῆς τν ας εὐθὺς 

καταπεσούσης µόνον τοῦ πρόσω ἐφιέμενος καὶ τὴν διά 

Χ 

ισ- 
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εἰαπάεδίίπα αοοιδαἴίοπα εαα5. ἀῑσεπάα [αου]ίαίοπη 1 Τη: 

ἱεγοῖρίεῃς. 

9. Εἰαπῖπι Ιεγία[ῖς ἵπ ἀἰσεπάο εχρεις εἰ πιθιει]ορι 

ππδαἶδαο Ια]α5πιοςΙ. Ποππο, ΠΙΗΙ] ἴπ αρθιίαπλ πισίνας 

5ο, γε]αί απἲ οο]]οσαί1 ἵπ ἱηςίά ης 5η, οκ οΏ5οιτο αἰειπιάα 

Ἰασπ]αίατ, πί πεΠπθ οὐπίτα οοηφΙςίοπά1 ἵΠ ασἰο [αου]ία 5ἰί, 

πο(ιθ τερασπαπα!; 5οᾷ Ἱπομία οοηςΠ αἱ Πα ἱπποταπίία 

Ῥογευπά πα : ααοά απἱάθπα ππαχίπιο οδέ Ιπάϊσίο, 5αηί πλ] α 

ἀε]αιοτῖρις ργοβενη,  5ἱ ααἲς επῖπι Υεγα α 56 ασειςατὶ 60Ι1- 

κοΐας οί κε, Πα, Ρίο, οἴἴαπι αροτία οοητ]ποῖί, οἱ αἆ τα- 

Ποποπα ἀϊορπάαπα γοσαί, οἱ ογα(ἵοπε σοπίτα σοπίθπ(ί : απεί- 

αζπποάππα πθπιο απῖ αροτίο Ματίο 5ε Υίποσο Ῥο55ε 5Ρ8- 

το, ΙπδΙά5 ππαπαπα εἰ {Γααάς σοπίτα Ἰοδίες πἰαίας, 

10. Ὑϊάεας γετο {αῑε5 πιαχίπιε ἵπ τοσαπι απ]ῖς, οἱ ρηηεῖ- 

Ῥιπ1 αἴπο ροίοπ{ἵαπα Ποπηίπαπα απο ηΐς Ποτετε, αδί Πην]- 

ἀἷα πχη]ία, ηδρϊοίοπος 5οχορπία», αἀπ]αβίοπαπι(πα ε{ ἀε]α- 

Ποπαπι αὐσαπηοπία απαπηρ]ατίππα. ὉΡί οπίπι 5Ρ65 5ΕΠΠΡΕΓ 

π]α]οτος, Τί εἴῖαπι στανῖογος πγίαία., οἱ οὔῖα ρειϊεμ]οςίοΓα, 

οἱ πιαἰοβεσπῖογος ομίτοσία[ῖοπος. Οπατθ Ιπίθπ[ϊς 5α Ιπτῖ- 

σοια «ροοπ]απίτ οσα]]ς ο1πα5., εί {απαπαπῃ αἰαδίαίογες οἩ- 

5ογγαπί δἱ απαπῃ παάαπι εοτροεῖ5 ρατίεπι εοπδρίοἶαπί; ἆππι- 

απο απαᾳπίσᾳπο ρηίπιης 1ρ9ο ο.ςο ουρί!, ἀείγαδ]έ αἱ ουβΙίο 

4ἴππογοί αἰίεγιπα, 6ππιαήθ απί απία 5ε ο5ί, 5ἱ Ροβνῖέ, ἀείια- 

ΜΙΐ οἱ αρρ]αηίαί. Ἠίο γῖτ Ῥοπι5 φίαΐπι γἰάε[ίοεί εγεισα5 

ἐπαμέατ, εχρεΠπτααο {απάσπα εππη ἰσποπηϊπία : Πογεί 60Π- 

πα οα. απὶ Ρ]ας αἀπ]απάο γα]οί εἰ αἆ πια]ας 14 πεπα5 αγίες 

οδέ ρτοβαβήίος: ἀθπίαπο ργῶγετί εί γ]πεῖῖ : αἴ]μο Τία ΠΠ 

Ἠοπιοτῖοϊ Ἠη]ας ἀῑοιῖ γογϊ(αίεπα οοπβγΠΙαΠΙ, 

Ματς οοπηπηπηῖς οηῖπα οσάθηίεπι οσρα1ί εἰ ἱρεαπι. 

ΤΕῖίας 4ααπι ἆᾳ τεας πο. ρατγῖς εετίαη]αι 5ἷέ, Υατία 60Πη- 

παϊπίςομπίαγ οοπίτα 56 πγίσθπα εοπηροπάῖα, ἄπογπα Ορἱ6υ- 

τπΙΙΠ οἱ ροἱεπ]οδίςςἵππππη ο5ί ἀθ]α[ίο, Ιπῖβαπι 8αππεης 48 

Ἰην]αϊῖα ααἰᾶετα απ! οᾶΐο εί Ρ]επο, 5οᾶ πδεγίογες εί Ρ]απθ 

{πασίσος οχίτας πη]ςαπο τε[ογίο5. σααμαἴρας Ιη[είθης. 

11. Ὑοτιπῃ οΠίΠΙ ΥΘΓΟ ΠΟΠ. ΡαΓΥΙΠΙ ποσΠε 5πηρ]εχ απ[ά- 

ἆαπι Ίος οδί, αέ εαςρίοθίατ αΠφαῖς, 5οά ατίε πιπίία, πες 

Ραπεο ἱησεπίο, οχαϊςίίασαθ επτα Ιπάΐσεμς. Ἀεσιθ επῖπι 

{απίυπα ποσθιθί ἀε]α[ῖο, πῖςὶ ΡγοραβΏ! απαάαπα. Τα[ίοΠ8 Π16- 

τοῖ : πε(ιπθ ναἰετοί οοπίτα γαΙοπίίοτεπι οπηπίρης γεπαίεια, 

πὶςϊ αἱοσίαπιοπί! ρΙαπίππαπη αἱ Ῥτοραβία[ἰ5 εἰ 5εχεεπία 

αἰία αἲ αι Ἱεηίες πιας]ήπατοίη. 

15. Ὠο[οτίατ εισο αἱ ρΙαίππΙΠ ἴ]α, απὶ πᾶσπο ΤΠ ο- 

ποιο ο»ί, αἴπε οῦ ἴά ἱρεαπα θοΡΙΠΗ» 4πο5 Ρο»ί 5ε τος, 

Ἰπγ]άϊα εχροφῖέας. Τη ππο επῖπα {εία οπηπες ἀῑτῖίσιπί ἴαη - 

απαπα οὐξίασπ]απα αποάσαπι αἴ(ιε Ππιρεάππεπίηπα ἱρ5ίπι 

Ἱπίπεπίες, ας ραίαί ππαςαιῖκαας ΡΕΙΠΙΙΠΙ 5εσα ΓΗΠΤΙΠΗ, 

εκρασπαίο 1]ο ρηϊποῖρο εἰ ἄε απηϊοίῖα τοῖς απποίο. Οπα]α 

απ]ά ἵπ συπηηῖσο θἴἵαια οργίαπαῖπα Π{ ἵηπ οΙΥΣΟΠΡΗ5 : ΠΡΙ 

1 αποσαθ Όοπας οµΤΕΟΣ, ηβί ῥγίππαπα ἀθοῖα τεραρυἱαπα, 

{ βοἶαπα απίθιΊοτα Ῥεΐεης εί αἆ ππείαπι ἸΠπίεπάεης απη πα, 
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3 / λ κ» Ν Γ {9 

γοιαν αποτείνας προς τ µα χἀν τοῖς ποσὶ τὴν ἐλπίὸ 

τ οὖὐδέ τι τῆς νίκης ἔχων τῷ πλησίον οὐδὲν κακουργεῖ 

τοῦ χατὰ τοὺς ἀγωνιστὰς πολυπραγμονεῖ, ὃ δὲ καχὸς 
- : : . ας 

ἐχεῖνος καὶ ἄναθλος ἀνταγωνιστὴς ἀπογνοὺς τὴν ἐκ τοῦ 
γίαν ἑεράπετο, καὶ 

τοῦτο µόνον ΄ ὅπως τὸν τρέχοντα 

ἐπισχὼν ἢ ἐμποδίσας ἐπιστομιεῖ, ὁ ὧς, εἰ τούτου δια- 

μάρ τοι, οὐκ ἄν ποτ. Ὁμοίως ὃ δὲ 

τούτοις κάν ταῖς Φ ολα το, εὐδαιμόνων τούτων γίγνε-- 

ται" ὃ γὰρ προέχων αὐτίκα πω ο καὶ ἀφύλα- 
- / κ) ω μυ -ω . / ς ΑΙ 

Χτος ἓν µέσῳ ληφθεὶς τῶν δυσμενῶν ἀνηρπάσθη, οἵ δὲ 

ἀγαπῶνται καὶ φίλοι δοκοῦσιν ἐξ ὧν ἄλλους βλάπτειν 

ἔδοξαν. 
σαι -- ον κ. 

19. Τό τε ἀξιόπιστον τῆς διαθολΏς οὐχ. ὥς ἔτυχεν 

ἐπινοοῦσιν, ἀλλ’ ἐν τούτῳ τὸ πᾶν αὐτοῖς ἐστιν ἔργον δε- 
/ ντ πω 

δοιχόσι τι προσάψαι ἀπῳδὸν ἢ καὶ ἀλλότριον. Ὡς γοῦν 
ο. δὶ ΔΝ Δ / ο ον / Δ Ν 

ἐπὶ πολὺ τὰ προσόντα τῷ διαθαλλομένῳ πρὸς τὸ 
- /' ο 

γεῖρον μεταθάλλοντες οὐκ ἀπιθάνους ποιοῦνται τὰς χα-- 

πηγορίας, οἷον τὸν μὲν Ἰατρὸν διαθάλλ ὁ τηγορίας, οἷον τὸν μὲν ατρὸν διαθάλλουσιν ὡς φαρµα- 
ς - σος 

χέα, τὸν πλούσιον δὲ ὡς τύραννον., τὸν τυραννικὸν δὲ 

ὣς προδοτικόν. 
{ 

"Ενίοτε μέντοι καὶ ὁ ἀχροώμενος αὐτὸς ὑποδάλ- 
σον Ξιθνσς ἡ Ν 

λει τῆς διαθολῆς τὰς ἀφορμὰς, χαὶ πρὸς τὸν ἐχείνου 

τρόπον οἳ κακοήθεις αὐτοὶ ἁρμοζόμενοι εὐστοχοῦσιν. 

Ἡν μὲν γὰρ ζηλότυπον αὐτὸν ὄντα ἴδωσι, Διένευσε, 
φασὶ, τῇ  Ἰυναικί σου παρὰ τὸ δεῖπνον καὶ ἀπιδὼν ἐς 
αὐτὴν ἐστέναξε, καὶ ́  Στρατονίκη πρὺς αὐτὸν οὐ µάλα 

ἀηδῶς: χαὶ θλως ἐ ἐρωτικαί τινες καὶ μοιχικαὶ πρὸς αὐτὸν 

αἵ διαθολαί. "Ἡν δὲ ποιητικὸς ἤ καὶ ἐπὶ τούτῳ μέγα 

φρονῆ, Ν) Δ/΄ ἐχλεύασέ σου Φιλόξενος τὰ ἔπη καὶ διξ-- 

συρε καὶ ἄμετρα εἶπεν αὐτὰ καὶ καχοσύνθετα. Πρὸς 

ἑ τὸν εὐσεόθῃ καὶ φιλόθεον ἄθεος γαὶ ἀνόσιος ὃ φίλος 
ρὴ νο ἅ : ς 

διαθάλλεται καὶ ὡς τὸ θεῖον πχρωθούµενος χαὶ τὴν πρό- 
3 ΄ αλ 3 / 2 ’ μ ω 

νοιαν ἀρνούμενος: ὅ δὲ ἀχούσας εὐθὺς µύωπι διὰ τοῦ 
. / 
ὠτὸς τυπεὶς διακέκαυται ὥς τὸ εἰχὸς καὶ ἀπέστραπται 

/ 

τὸν Φίλον οὐ περιμείνας τ τὸν ἀχριθῆ ἔλεγχον. 
- σ 

1δ. Όλως γὰρ τὰ τοιαῦτα ἐπινοοῦσι καὶ λέγουσιν, 
[ον 7’ 3 3 3 Φ / / 

ἃ μάλιστα ἴσασιν ἐς ὀργὴν δυνάµενα προχκαλέσασθαι 
μ ιά 

τὸν ἀκροώμενον, καὶ ἔνθα τρωτός ἐστιν ἕκαστος ἐπιστά- 
ο ες ῷ 

µενοι, ἐπ᾽ ἐχεῖνο τοξεύουσι καὶ ἀχοντίζουσιν ἐς αὐτὸ, 
() .ω /. -ω 

ὥστε τῇ παραυτίκα ὀργῇ τεταραγµένον µηχέτι σχολὴν 
. κ. ο / «ο 3 ᾱ /. Ε] λ Ἀ τα 

ἄγειν τῇ εξετάσει τῆς ἀληθείας: ἀλλὰ κὰν θέλη τις ἄπο- 
κ.) . ον / ο “» .ω 3 / -- 

λογεῖσθαι, μἢ προσίεσθαι τῷ παραδόξῳ τῆς ἀκροάσεως 
- - / 

ὡς ἀληθει προχατειλημμένον. 
ει] / . Ν σσ ο. .ω 

16. Ἀνυσιμώτατον γὰρ τὸ εἶδος τῆς διαθολῆς τὸ 
/ .. .ω / ευ 

ὑπεναντίον τῆς τοῦ ἀκούοντος ἐπιθυμίας, ὁπότε χαὶ 

παρὰ Πτολεμαίῳ τῷ Διονύσῳ ἐπικληθέντι ἐγένετό τις 
ὄνονν Ω ν / ; 
ὃς διέ6 αλλε τὸν Πλατωνικὸν Δημήτριον, ὅτι ὕδωρ τε 

πίνει καὶ μόνος τῶν ἄλλων γυναικεῖα οὐκ ἐνεδύσατο ἐν 

τοῖς Διονυσίοις: καὶ εἴ γε μὴ κληθεὶς ἕωθεν ἔπιέτε πάν- 
; 

των ὄρώντων καὶ λαθὼν τ' ταραντινίδιον ἐκυμβάλισε καὶ 

προσωρχήσατο, ἀπολώλει ἂν ὥς ονἡ Ἴ9οι ο Ἡ 
τοῦ βασιλέως, ἀλλ ἀντισοφιστὴς ὢν καὶ ἀντίτεγνος α ε 

ς Πτολεμαίου τρυφῆς. 

ς της 
τάχους ἐλπίδα ἐπὶ τὴν χακοτε) 

Ε. - 
εξ 
ο) ἅπαντος σχοπεῖ, 

ε νικῆσαι δυνάµενος. 

2 Ο2 

ον μα 
δομενος τῷ βίῳ 

πι 

ΤΙχΧ. ΠΕΡΙ ΔΙΑΡΟΛΗΣ. 19 --- 16. 1 τὰς -- ματ) 

α Ι 5πΐδᾳμε ἴἵπ ρεάΐρας 5Ρεπι γἱοίοτία ΤΕΡΟΠΘΗΡ, ΠΙΠΙΙ πια]ῖ 

Ἱπ[οτί ρτορίπααο πεσπε απἱεσπαπα αᾱ- εεγίαίογες ρεγήῃοης 

ουτα!; αἲ με πια]α5 οἱ αἆ οετίαπά παπα Ἱπερίας αἀγεικανίης, 

αθ]θοία 5ρα. οε]ορῖία[ῖς αἆ πηαίας ατίο5 οοΠΥΕΙςΗς, Ἰιᾶ 

οΠΙΠΙΠΟ. 5ο] Π1 δρεοίαί, 4ποπιοάο τοἰεΠ{απα ΠπιρεάΠήπηνο 

Ἠ]απη οΠΥΡΟΡΘΙΑ. 5αΠ]απι]ποί, αἱ απἲ, δἳ Ώσο Ποπ 5πεσόζα!, 

γίπορΓο ΠΙΠ(ΠαΠΗ Ρος!ΐ. ΒΙππ]ε απ]ά μίςες οἴῖαπα ἵπ απη- 

αΠῖς Ῥδαίογπη 5ο]οί εγομῖτο.. ΟΙ] οπίπα ριῖπιας {οπεί, ἵη- 

εἰάίαηΗ ας ς{αἴπῃ οχροςϊέας οδί, εἰ, 5ἱ Ιποππίας ἀεργο]εῃ- 

ἁἴίαν Ἰπίου πεᾶ]ος ΠπΙπηΙζος,, οἵίο αὐπίρίέατ : αἱ Ιςίῖ αππαηίατ 

εί νάεπίατ απ]οί οϱ 14 ἵρεαπα, αποά Ἰα4σγο νὶςί 5υπέ 

31105. 

19. Εἰάσπα απίθιη ἀε]α[]οπί πο ἴδπιθγο οχοοβΙ(αη!, 5εᾶ 

Ίπ 0 οπηηῖ εἰαΏοταπί 5ἰπάϊο, γε] πο απ]ά αΏδοπαπα αΠη- 

σαπί απί αΠεπαπῃ. Οματθ ΡΙ6γΙππ(πε 15 ασ; ηδαηί Ἠηῖς, 

απθπι οα]απηπία] γο]απέ, η Ῥε]οΓείη ρατίθτη ἀείογΐς, οτ]- 

πηῖμα [αοἷππί πο Ἱππρτοβαβῆίας πιοάίοαπα, αἱ Ἠου πίας, 

σαλαπηπΙαπία ἵαπα παπα ΥΕΠΕΠΕΙΠΑ, ἀγΙΙοπα τοτο {απα παπα 

ἀοπηπαΠοπῖς αρρείοηίθη » πηπϊςίναπα ἀεπίσιο ἀοπηϊπα ἰοπῖς 

5η5ρεοίαπη ργοςΙ]οηῖς [αοἱμΠί. 

14. Ἰπίοτάσπα γετο 1ρ56 αϊ αάΙ{, εααπηπῖα) 4Π5ΔΠ1 ΡοΙ- 

πἱαῖ{, αἆθο αἱ πια[{σηϊ, αἆ 1ρδία5 5α πιογες ἀππι οοπιροπηηί, 

5οοραπῃ [ογίαηί.  δἱ θηίπιΖεΙοίγρΗτη ε5δε γἰἀεαηί, Ἱποῶπα, 

παιαπίς Ἱππί αχοτί πα, οἱ Ἱπίπ]έας οαπα ἱησειηπ : τῖ- 

αςείπι αἆ Ἠ]απι Βίταϊοπῖος τεςρεχ]ί ποη 5.πΠ6 Ἱπ]πουπάε : 

απ]ᾶ πηπ]ία» Ρτῶςίο 5απί απηα(ονία ααράαπα οἱ αἆ αἀπ][ε- 

τίαπα ροοίαπίες οα]απηπία., ααἴριας αἆ Ἠαπι αἰαπίατ. 8 

γεγο Ῥοε5ί 5ἰπᾶεαί 6ασπε ἴη το 51Ρί Ρ]ασραί, Ῥεγ ήογειῃ, αἲἲ, 

τἶδίέ Ύθγςας ἴπος Ῥμήϊοχεπις εἰ ταάαχί, εί Ιπιπιοδπ]αίος. 

6556 ἀῑκΙί αἱ ππαα οοπιροδίίο5.. Αριά το]βίοδαπα απίοηι 

αἰσαθ ρίαπα Ῥτο αίμθο εί Ργοίαπο απιίοις ἀθ[ογίατ, {απαπαπα 

απὶ ΠΙΠΠΘΗ τοδριαί οἱ περεί ργοτἱάεπ{ίαπα : αῑίει ετο, Π15 

αμάῖς, Ωδίτο βία ϊἴπα ἵπ απτο Ῥεγομσσας, Ἰπορμαϊαν, αί 

{ασ]ο οξε αἲ Ππιο]Ησεπάππα, εἰ αγειςαίατ αππῖοιΠα, ΠΟΠ εκ- 

ερεσίαία ασοηταία οοηγΙε[ίοπο. 

15. Ταµα ἀεπίηπο εχοοσίίαηί οἱ ἀῑοπηί, ααἴθας ππαχίπηε 

ΠΟΤΗΠ{ ἂά Ίγαπῃ ρ0ς56 ργογοσατί απάἴεπίεπα : αππππσπε 5οἶαηί 

αὈί απϊκαπο γα]πονί πιαχίπηο δέ ορρογίπΗς, 6ο οο]Ηπεαπί 

αἱ [οησπίς αἆθο α{ ργωςεπ Ίτα (αγραίας πο ]απα γεηίαι 

ἱπαπίτεπάϱ γασαε, 5ο οΜαπηςὶ οπαςαπα ἀἴσοτε τε ααῖς, 

ΠΟΠ αἁπηϊίίαί Π]ε, απὶ πεοορϊπαία απἀίοπε, {απα παπα γετα, 

απίο 5ί οσσµρα{α5. 

16. Ἑβοαοϊβείπιαπα οπῖπη Ρτο[οςίο σοη5 οααπηλία:, πποὰ 

εοπ{γαγίαπα οί απά[επίῖς οπρ]Τ(αιἲ : απαπα εἰἴαπα αριᾷ Ῥΐο- 

Ἰθπιαπα Ί]απι αἱ Ῥίοηγσας αρρε]αίας οδέ, Παθηΐ αἱ ἀθ- 

{ουγοί Ῥ]αἑοηῖζαπα Ὠεπποίνίαπα, αποᾶ αηπαπα ἨἱΏθγοί εἰ 5ο118 

πι]ΙεῦγΠα νοςίοπη πο. Ιπάπενοί Πἱοπγςίς : αἱ ηἰςϊ 1] γο- 

οπίας ππαΠο Ερίςςαί ἵπ εοπδρθοία οπηπῖαπα εί Τατεππα]ᾶ 

Ἰπάπίης. Φα]ίαςσοί οππι ογπηρα!ΐς, Ῥοιίεταί οππο, πἱ απϊ 

πο. ἀε]οσίαγείαγ γ]ία τοσῖς, 5οᾷ οοπίνατῖα Ῥ{ο]επια! 56Η” 

(ης, Ἰηδαίο. Ἰαχυνία Ργοβίσγοίας. 



(πι, τάς -- ασ) 

/ λ ο ο 
17. Παρὰ δὲ Ἀλεξάνδρῳ μεγίστη ποτὲ πασῶν ἂν 

ὸ ΄ λ “ πἩ 

διαθολὴ λέγοιτο, εἰ ἕλοιτό τις μὴ σέθειν μηδὲ προσχυ- 
ς Ἔ ; νεῖν τὸν Ἡφαιστίωνα" ἐπεὶ γὰρ ἀπέθανεν Ἡφαιστίων, 

: - . 

ὑπὸ τοῦ ἔρωτος Ἀλέξανδρος ἐθουλήθη προσθεῖναι καὶ 
πα μρά Ἡ ος λαών Ον 

τοῦτο τῇ λοιπῇῃ μεγαλουργία καὶ θεὸν χειροτονῆσαι τὸν 

τετελευτηκότα. ἈἘὐθὺς οὖν νεώς τε ἄνέστησαν αἳ πὀ- 
Λ ΑΝ / Δ ς 

λεις καὶ τεμένη καθιδρύετο καὶ βωμοὶ καὶ θυσίαι καὶ ἕορ- 
- Ὃ ες πας κε : 

ταὶ τῷ καινῷ τούτῳ θεῷ ἐπετελοῦντο, καὶ ὃ µέγιστος 
μ] .. ρω «χΥ ος 29... . εις ὄρχος ἣν ἅπασιν Ἡφαιστίων. Εἰ δὲ τις ἢ µειδιάσειε 

Ν / Ἀ ἡ /΄ δη ΄ να / ε- 

πρὸς τὰ γιγνόµενα ἢ μὴ φαίνοιτο πάνυ εὐσεθῶν. θάνα 
5 ς ρόλο κτλ μα 

τος ἐπέχειτο ἡ ζημία. Ἡπολαιμθάνοντες δὲ οἳ κόλαχες 

ς α ος) 
ϱῳ καὶ ἀλεξικάκῳ θεῷ. Ὁ δὲ Ἀλέ- 

κ 
ο] 

Είτε οτε αν ο Εν ται Δ 
σαν αχουων και τα τελευταια Επιστευε χαι 

ενα η μέγα ἐφρόνει ὥσανεὶ οὐ θεοῦ παῖς ὢν µόνον, ἀλλὰ καὶ ἔ - 

ὃ 
Ὅ 
Θ πή «πι 

ο. ο ο 

ιἳ αι] ο. 
Ἄ ε] 
ω 

; - ; . 
θεοὺς ποιεῖν δυνάµενος. ἸΠΠόσους τοίνυν οἰώμεθα τῶν 

- ς ν « ο Ἀλεξάνδρου φίλων παρὰ τὸν καιρὸν ἐχεῖνον ἀπολαῦσαι 
/ -ω τῆς Ἡφαιστίωνος θειότητος διαθληθέντας ὡς οὗ τιμῶσι 

3 λ -. / Ν τὸν χοινὸν ἁπάντων θεὸν, καὶ διὰ τοῦτο ἐξελαθέντας καὶ 
μα Ξ ΄ 

τῆς τοῦ βασιλέως εὐνοίας ἐκπεσόντας: 
η, ο ας . 

18. Ἑότε καὶ Ἀγαθοκλῆς ὅ Σάμιος ταξιαρχῶν παρ 
δι Σ/ ο Ν ; μη μο ας αν” Ἀλεζάνδρῳ καὶ τιμώμενος παρ) αὐτοῦ μικροῦ δειν συγ- 

/ ο. / δν 2. Δ [αλ κ / ἀ μ καθείρχθη λέοντι διαθληθεὶς ὅτι θακρύσειε παριὼν τὸν 
π - ρω 4 Ἡφαιστίωνος τάφον. Ἀλλ) ἐκείνῳ μὲν βοηθῆσαι λέ- 

Δ λ / ο γετα' Περδίκκας ἐπομοσάμενος κατὰ πάντων θεῶν καὶ 
ς! .ω χατὰ Ἡφαιστίωνος, ὅτι δὴ χυνηγετοῦντί οἳ φανέντα 

5 τς ἆ ας ο ορ απο γουςς , ἔναργἩ τὸν θεον ἐπισχῆψαι εἰπεῖν Ἀλεξάνδρῳ φείσασθαι 
3 / 3 α ο 3 .ω 24] ς ΑΛ: .ν Ἀγαθοχλέους: οὐ Υαρ ὡς απιστοῦντα οὖδε ὡς ἐπὶ νεκρῷ 

κ. Ἀ λ .ω δακρῦσαι, ἀλλὰ τῆς πάλαι συνηθείας μνημονεύσαντα. 

19. Ἡ γοῦν κολαχεία καὶ ἡ διαθολὴ τότε μάλιστα 
χώραν ἔσγε πρὸς τὸ Ἀλεξάνδρου πάθος συντιθεµένη" 
χαθάπερ γὰρ ἐν πολιορχία οὐκ ἐπὶ τὰ ὑψηλὰ καὶ ἀπό- 
χρηµνα καὶ ἆ χσφαλῃ τοῦ τείχους προσίασιν οἳ πολέμιοι., 
ο εν ο ο ο; / / Ἀ η γ Ἀ αλλ’ ἐν ᾗ ἂν ἀφύλακτόν τι µέρος Ἡ σαθρὺν αἴσθωνται ἡ ή] η Ἱ η ή 

ο / / ϱω . ὴ τοῦτο πάσῃ δυνάµει χωροῦσιν ὡς ῥᾷστα 
παρεισδΏναι καὶ ἑλεῖν δυνάµενοι, οὕτω καὶ οἳ διαέάλ.- 
λοντες ὅ τι ἂν ἀσθενὲς ἴδωσι τῆς Ψυγ ὃς καὶ ὑπόσαθ τες ὅ τ ενὲς 'ς ψυγῆς καὶ ὑπόσαθρον 
καὶ εὐεπίθατον, τούτῳ προσθάλλουσι καὶ προσά ουσι 

1 λ ς λ ᾽ Ν ν : η τὰς μηχανὰς, καὶ τέλος ἐκπολιορχοῦσι α.ηδενὺς ἀντι- ἢ ν. ι) ΤΙ] ς 
/ ον Ἡ 

/ Ὕ ταττοµένου μηδὲ τὸν ἔφοδον αἰσθομένου. Εῑτ ἐπειδὰν 
ἐντὸς ἅπαξ τῶν τειχῶν γένωνται, πυρπολοῦσι πάντα 
χαὶ κάουσι καὶ σφάττουσι καὶ ἐξελαύνουσιν οἷα εἰκὸ ἵ 5 7 σ . τι ς Ἡ ἅλισκομένης Ψυγῆς καὶ ἐξηνδραποδισµένης ἔργα εἶναι, 

: 
ταπεινὸν, ἐπ 

20. Μηχανήματα δὲ αὐτοῖς κατὰ τοῦ ἀκούοντος ἤ 
πάτη καὶ τὸ ψεῦδος καὶ ᾗ ἐπιορχία καὶ προσλιπά- 

Ρησις καὶ ἀναισχυντία καὶ ἄλλα µυρία ῥᾳδιουργήματα" 
ἡ δὲ δὴ μεγίστη πασῶν ᾗ κολαχεία ἐστὶ, συγγενὴς, 
μᾶλλον δὲ ἀδελφή τις οὖσα τῆς διαθολῆς. Οὐδεὶς γοῦν 
οὕτω γεννάδας ἐστὶ χαὶ ἀδαμάντινον τεῖχος τῆς φυχῆς ο / 

.ω προθΣθληµένος, ὃς οὐκ ἂν ἐνδοίη πρὸς τὰς τῆς χολα-- 

δω τε 

ο 

2 πλ 

ΕΗΙΧ. ΡΕ ολ Πλ Τη---οοἳ οι 

11. Αριά Α]εκαπάταΠα ὙθγΟ Πα ΙΙΙ [ογο ΟΠΙΠΙΗΠΗ ομ]- 
ΤΠΘΗ ἀἱοίμπα ο5σεί, 5ἳ φας οοἰοπάιπα 5ἳρί απί αἆογαπάμπι 
ΟΠ 5ΗΠης]ςςεί ΗδρΠῶΙΙΟΠΕΙΗ : άππΏι οηἵΠῃ ἀθορςςῖκςοί Ἠρ- 
ΡΙΩΣΙΙ0Π, Ῥγῶ απποτο Ἠ[ας ΑΙοχαπά σι τοἰἴ( ας 510 Ίος ο[ίαηι 
ἄ5Ιά6Γ6 ππαρηΙΠεση[Ι γο]αῖέ, π{ ἀοάπῃ 510 5η[[γασίο [ασθγοί 
ἀε[αποίππα.  ΒίαΠπα 6Γσο οἱ [επηρ]α εχοίίατο πας. οἱ Ίουα 
οοησεοτατί εἰ απ, αἰαπο φασγ]βοῖα Γο5ᾳπο ἄῑος πογο 46ο 
Ραγαιῖ, 5αΠΟΠΙςΕΙΠΠΠΠΙ(Πς. οπηηίρης α5]αταπά ση ο.ςο Ἠο- 
Ρμωςίίοι. δἱ απῖς ποτο αΏπίᾶστεί αά ἴδία απί πο ΡΙΟΙΣΙ5 
τε]σίοδα5 65-ςα γἱάσγείας, πηογῖς ΠΠϊ Ῥωπα εταί Ργορορί{α. 
Ἐχοϊρίεπίος Ῥουτο ρπετί]θπι απο ΑΙοχαπατί ουρία Παίεπι 
αἀπ]αίογες ππασῖς 5ἰαβἴπῃ 64Πῃ Ἱπορπάενιπί “οχο[ίαγαπίηπο, 
401 Ππηπηῖδδα 51Ρῖ αἲ Περ]ωςίῖοπο Ἰπςοπιπία πατΓατεΠ{, ῥγῶ- 
5οπαππ(αο 5ἳρῖ ἥῆιας οῬ]αίαπα, οἱ ςαπαιίοπος απαδάαπη ΤΠϊ 
Πρηετεπέ, γπ]πατοπίᾳια οαῖία αἳ Ίο οτασ]α - Ταπάστη 
αογΠσαγυηί γε]αί απεοςςογῖ ἀθρι]ςοτίαπο ΠΙαΙΟΓΙΙΗ ἀθο. 
Η!5 απάἰεπαϊς ἀειεσίατῖ ΑΙεχαπᾶοτ, ας ἱαπάστι ἐγεᾷστο, οί 
γεβεπιεπίες Ρ]ασοτε αἰΒί, απ πο ἀ4εῖ πιοᾷο β]ης οςςοί .5εἆ 
{856016 θἱῖαπ Ροςκοί ἀθο5. Οποί ΕΓΡΟ απηϊοῖς Αἰεχαπατί Ριι- 
ἴεηνα5 εο {6ΠΊΡΟΤΕ π]α]ε εχροί[ϊςεο Περ]ιως[Ιοηῖς ἀῑν]ηϊίαίετα, 
4ε]αίῖ5 αἱ φπῖ Πο. «οἸογεμ{ ΟΟΠΙΠΙΠΠΘΠΙ ΟΠΙΠΊΗΠΙ 4Ε1101 .6]θ- 
οεῖς εὰ οδιισα αίαε Ῥεηογο]εηίία τοσίς οκ οἰᾷοπίριις» 

18. Ταπι εἴῖαπι Ασαΐλιος]ος δαπηΐας, σι ογάΐπας ἀποεβαί 
αριά Αἰεχαπάναπα οἱ ἵπ Ἠοπογα Παρομαίατ αῦ 15ο, Ῥαγπὰ 
αὐ[Η]{ απῖη οΠΠῃ Ίθοπε οπο]αἀετείας, ἀε]αία5 πεπηρο αἱ ααὶ 
5ερι]εγιπη Ἡθρ]ως[οπίς ργορίογίδης Πογῖςςοί. ΎθηπΠι 5010- 
οπγγίςεε ΠΠ] ἀῑο[έηχ Ῥεγάῖσας, ἀε]οταης Ρογ οΠηΠος ἄθος Ίρευπ]- 
4πε 44εο Ἠερμῶςίίοπεπῃ, γοπαπ!Ι αἰμῖ αρρατι]ςδ5ε π]α- 
πἰ[οςίιπι ἄθιπα, ας Ἱηδοῖςςα ἀῑεοιο Αἰοχαπάτο, Ῥαϊσθγεί 
Αβαἰλοσ]!; πθ(θ επίπη φποά βάθΠι ΠΟΠ Ἰαβετοί, γε] {απ(ιᾶΠι 
46 πποτίπο,, 56 γείοτῖς οοηφιιο[αά1πῖς πποπιογῖα Πογίςςς. 

19. Αἀπ]α[ῖο ἰβίίατ αἴααο οα]απηπία ἔππη πηαχῖπια ΙΟεΙΠΙ 
ΠΙΥΕΠΕΤΕ αριᾶ Αἰεχαπάτυπη, 4πππῃ αἆ Ἰῆας «ο αβ[ες[ίοηθπι 
ἁπίπηϊ οΠΙΡΟΠΕΤΕΠΐ. Οπεππαάπιοᾶιπι οΠἵπα ἵῃ ομρίάίοπε 
ΏΟΠ αἆ εχοθῖσα οἱ ρταταρία οἱ Γαία ΠπάΓοΓαΠη ποσθᾶ Πέ Ποδίες, 
ΤεγΙπῃ δἳ απα ἱποιςίοδ[ίαπι Ῥατίοπη αμαπαπα οογαρίαπηγο 
απἰπιαάγεγίεταπί απί ἨηπηἼδπα, απο γἰγίρις οπηηῖρς Ίηγα- 
ἀσπί, σπα φπἱάθπα Γιοή]πιε 5αΏίτο οἱ 6πρεγε ΠΤΏΘΠΗ ροβς[ηέ : 
5ίο ἀε]αίογες ᾳππιοππη(αο ἰπιροςί]]απα γἰάορίη{ απὶριϊ γ]Πο- 
Φ4Π1Φ1Ε ΡαΓίεΠΙ, ε{ 5αρετα(α [αοῖ]οπα, Ίαπο ορρισηαπ{, Παῖς 
ππαζηίπας αἀμ]ρεπε, οί εκριβηαηί ἀαπίππα, απππῃ ομ[εἷαέ 
5ε ΠεΠΠΟ, πε(ιε δεπίίαί ορρησηαΙοποιῃ. Ὠεϊηᾶς 6ΠΗΠῃ 56- 
ηηθί 5υηί πίτα ππωπία, ἴσηο ναςίαη{ ομηηία »υταπ{, ορθά ππί- 
απε εί αρίσαπέ, απα]ία ΠΕΠΊΡΕ γΙείο αΠΙπιο αἱ ἵῃ 5θΓΥΙΠΙΘΠΙ 
τεβαείο βοτῖ ρτοβαΡ]]ε ος{. 

20. Μασ]ίησ» απίθπι Π]ῖς εοηίτα αμᾶϊδηίοπῃ βίας , 6ἱ ΠΊεΙ- 

ἀαεἴππι, οἱ ρετίππη, εί Ίπιρτοβα αςεἰαα[ίας, οί Ππριάεη μα, 

εἴ δεχοεηία αἶῖα ππα]ε[οῖα : πιαχίπια απίθπα οπηβίαΠι αζα]αίο 
εδί, οοσπαία, γα] 50γΟΓ Ροίἵμς ἀε]α[ϊοπίς. ΊΝεπιο οΠΙΠα {αΠ1 

ΞΕΠΕΤΟΡΙΙ5 εςί εἰ αάαιηαπ/ἶπο ΠΊΙγΟ θἷο ΠΠ ΙΓΗΠΗ Ῥεσίμ5 Παδεί, 
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χείας προσθολὰς, χαὶ ταῦτα ὕπορυττ τούσης καὶ τοὺς θε- 

Εις ὑφαιρούσης τῆς διαθολῆς. 

. Καὶ τὰ μὲν ἐχτὸς ταῦτα. 

ο. συναγωνίζονται τὰς χεῖρας ὀρέγουσαι χαὶ τὰς 

πύλας ἀναπετῶσαι καὶ πάντα τρόπον τῇ ἁλώσει τοῦ 

ἀχούοντος συμπροθυμούμεναι. Ἡρετον μὲν τὸ Φιλό- 

χαινον, ὃ φύσει πᾶσιν ἀνθρώποις ὑπάρχει, καὶ τὸ ἀψί- 

ἜΕνδοθεν δὲ πολλαὶ 

χορον, ἔπειτα δὲ τὸ πρὸς τὰ παράδοξα τῶν ἀκουσμάτων 

ἑπόμενον" οὗ γὰρ οἵδ) ὅπως Ἠδόμεθα πάντες πρὸς τὰςλα- 
θρηδὰ λεγομένας καὶ μεστὰς ὑπονοίας ἀχοάς οἶδα Ἰοῦν 

τινας οὕτως ἡδέως Ὑαργαλιζοµένους τὰ ὦτα ὑπὸ τῶν 

διαθολῶν ὥσπερ τοὺς πτ προς Ἀνωμένους., 

9». Ἐπειδὰν τοίνυν ὑπὸ τούτων ἁπάντων συµµα- 
χούμενοι προσπέσωσι; κατὰ κράτος αἱροῦσιν, οἶμαι, 

καὶ οὐδὲ δυσχερὴς Ἡ νίκη γένοιτ ἂν μηδενὸς ἄντιπαρα- 
ταττοµένου μηδὲ ἀμυνομένου τὰς προσθολὰς, ἀλλὰ τοῦ 

Δ 3 / ς / ς λ Ελ ά κ. 

μὲν ἀκούοντος ἑχόντος ἑαυτὸν ἐνδιδόντος, τοῦ διαθαλ- 

λομένου δὲ τὴν ἐπιθουλὴν ἀγνοοῦντος: ὥσπερ γὰρ ἐν 

νυχτὶ πόλεως ἁλούσης καθεύδοντες οἳ διαθαλλόμενοι 

φονεύονται. 
93. Καὶ τὸ πάντων οἴκτιστον, ὅ μὲν οὐχ. 

γεγενηµένα προσέρχεται τῷ φίλῳ φαιδρὺς ἅτε μ.ηδὲν 

ἑαυτῷ φαλον συνεπιστάµενος χαὶ τὰ συνήθη λέγε τι καὶ 

ποιεῖ, παντὶ ,πρόπῳ ὃ ἄθλιος ἐ ἐνηδρευμένος" ὁ δὲ 3 ἣν μὲν 

ἔχη τι δαν. καὶ ἐλεύθερον χαὶ παρρησιαστικὸν, εὖ- 

θὺς ἑξέρρηξε τὴν ὀργὴν καὶ τὸν θυμὸν εξέγεε 
προσιέµενος ἔγνω µάτην κατὰ τοῦ 

αδλ Ν 
εἰδὼς τὰ 

; καὶ τέ-- 

λος τὴν ἀπολογίαν 7 

φίλου παρωξ ξυμμένος” 
24. Ἂν δὲ ἀγεννέστερος χαὶ ταπεινότερος, προσίεται 

τοῖς χείλεσιν ἄκροις» Εβισει δὲ καὶ 

λάθρα τοὺς ὀδόντας διαπρίει καὶ, ο ὁ ποιητής φησι, 

βυσσοδομεύε ι τὴν θργήν. οὗ δ) ἐ ἐγὼ οὐδὲν οἶμαι αδι- 

κώτερον οὐδὲ δουλ οπρεπέστερον, ἐνδαχόντα τὸ γεῖλος 

ὑποτρέ έφειν τὴν γολὴν καὶ τὸ μίσος ἐν αὑτῷ κατάχλει- 

στον αὔξειν ἕτερα | μὲν κεύθοντα ἐνὶ φρε εσὶν, ἄλλα. δὲ 

λέγοντα καὶ ὅ ὑποκρινόμενον Ὀλαρῷ καὶ χωμικῷ τῷ προσ- 

μὲν χαὶ προσμειδιᾷ 
νο 

ώπῳ µάλα περιπαθῃ τινα καὶ ἴοῦ Ἱόμυσαν τραγῳ- 

δίαν. Μάλιστα δὲ τοῦτο πάσχουσιν, ἐπειδὰν πάλαι 

φίλος ὁ ἐνδιαθάλλων δοχῶν εἶναι τῷ ἐνδιαθαλλομέ ένῳ 
ποιῆται ὅμως" τότε Ίὰρ οὐδὲ φωνὴν ἀκούειν ἔτι λα. 

τῶν διαθαλλομένων Ἄ τῶν ἀπολογουμένων, τὸ ἄξιόπι- 

στον τῆς κατηγορίας ἐκ τῆς πᾶλαι δοχούσης φιλίας προει- 
ληφότες, οὐδὲ τοῦτο λογιζόμενοι, ὅ ὅτι πολλαὶ πολλάχις 

ἐν τοῖς φιλτάτοις μίσους παραπίπτουσυν αἰτίαι τοὺς ἄλ- 

Ἄλους λανθάνουσα: χαὶ ἐνίοτε οἷς αὐτός τις ἐνοχός ἐστι, 
ταυτὶ φθάσας κατηγόρησε τοῦ πλησίον ἐκφυγεῖν οὕτω 
πειρώμενοςτὴν διαθολήν. ἸΚαὶ ὅλως ἐχθρὸν μὲν οὐδεὶς 
ἂν τολμήσειε διαθαλεῖν" ἄπιστος γὰρ αὐτόθι Ἡ κατηγο- 

ρία πρόδηλον ἔχουσα τὴν αἰτίαν" τοῖς δοχοῦσι δὲ µά-- 
λιστα Φφίλοις ἐπιγειροῦσι τὴν πρὸς τοὺς ἀχούοντας εὔ- 

νοιαν ἐμφῆναι προαιρούµενοι, ὅτι ἐπὶ τῷ ἐκείνων 

συμφέροντι οὐδὲ τῶν οἰκειοτάτων ἀπέσχοντο. 
95. Εἱσὶ δέτινες οἳ κὰν μάθωσιν ὅ ὕστερον ἀδίκως δια- 

ῥεθλημένους παρ’ αὐτοῖς τοὺς φίλους, ὅμως ὑπ᾿ αἰσχύνης 

ΙΙΧ. ΠΕΡΙ ΔΙΑΡΟΛΗΣ. οἱ --- 25- (ΠΠ; 1ο» -- Ι5ο) 

απ οοπεσζαἲ ἵπ Ρεῖα] ο ]α1οπῖς πηαΗρ]ἱοἳ, 4πΠή ρνα:δογ- 

Επ γε]α{ ομήου]ῖς φαἱρακάαπη Εαπάαπηοπία 5αΏγηαί ἀθ]α[ίο. 

91. Εί οχίτα απἱάθηα 5υΠί Ιδία. Ἰπίας5 τθτο ργοβιβοπες 

πην](οο αἀ[αναπί, 41.2 ΠΙαΠΗΠΗ ῬταΡοη{, 6ἱ ροτίας αρονῖηπ!, 

θἱ ου)ηΙ πιο ο οχριισηαἰοπί απ ἰθπ[]ς [ανεηί. Ῥγίπιο πάθη, 

πον[α[]5 απιος, απὶ παίατα πεί οπηπίριας Ποπαπίρης; οἱ 

Π]ιιά. οσ]εγε θογὰ, απας γἷκ αἰἰρίπχας, ζα5ά πάπας ἔππα απο 

πηγαβί]ες απάΠοπος. 5εοίαπιγ : σαιάθπηας οπΊπ, πΠδδοῖο 

αποπιοάο, ππ]νοιςί ἴς σπα εἰαποι]απῃ αἰπαθ αἲ αΗΓΕΠΙ ἀἷ- 

οπηία, 6{ Ρ]επᾶ 5υηί 5α5ρἰοίοπιπι.  ἈΝογί οηῖπι αποδάαπη, 

απογυπῃ αμγθ5 πο ππις 5αν{ίοτ ΠΠ]απίατ α οααπιηῆς, 

συαῦα 5ἱ Ρ]απιῖς {αησοτοηίγ. 

95. Οπη Ιδίέαν ἴαπιῖς ππάίαο ααχη]ῖς πὶκϊ Ἱπαυαυηί, 

γϊ νίπομηε, ραΐο, πες ἀῑΠΙοΙ]ῖ5 γἱείονία ΕθΓΙ{, 4111 ΠΘΠΙΟ 

5ίεί ἵῃ εοπίταγία ἁοἶθ, πε Πε τερε]]αί Ἱπηρείαπος 5εᾷ Π]ο απ] 

απθ[ί σηα 5ο 5ροπίο ἀοάαί, απ γετο Ρο, σπογοί Ἰηδίάίας: 

Πα νδ]αί οαρία ποσία προ, ἀονππ]εηίος ο ππίατ 41ος 

Ραί1{ ἀε]αίῖο. 

29. ΕΙ φποὰ οπΙΠΙαπῃ πιδθτΓΙπἹΙΠ] ο5{, Πῖο απΙάΘΠΙ, ΓΟΓΙΙΠΗ 

οπηπίαπη Ἱσηατας, αεσθᾶ1ί αἆ απίοαπι Ματίς, αἱ ααῖ πα] ή ας 

πια]! 51] 5ἷί εοΠςο5, οἱ οοηδιεία Ιου ατα πε ας Γαοἲ!, 11- 

ἀἴπαο 1ηδίά1ἶ5 οἰτομπηγεηίης πηϊδετ. ΑΙίογ ετο, 51 αῑά 

ποπεγοςῖ ροσ(οχῖς Ἰαβθαί ας Προγα [ία [15 Πρεγίαίδαο, 5ἴα Επι 

ογαπηρῖ{ ἵναια, οἱ Ἱππρείαπα απ] ο απά[έ, {απάθπιαπε αἲ- 

πηίδδα ἀθ[οηδίοπο Ιπ{ο]]1ί{ 5ο (γηδίτα οοπίνα απἰουπη Πποῖία- 

1Π1 Γηἱςςθ. 

94. 8ἱ ντο παῖπας σεποΓοςας δῖί αἰααο Ἠηπη]]ίος, αάπη1ί 

Π]6 απάθεια οἱ ςαπηπηῖς Ἰαῦσῖς αιτίάεί; 5εᾷ ἴάεπα ο], εἰ οἰαΠ- 

ου] απα ΓοπάΙς ἀθπίίρας, αἱ, αἱ αἲί ροεία, Ιαπη ἴοπεί αἰία 

πηθηία Γοροδίαπι.. Οτα 5αη6 το ΙΙ] εαἱάθπη Ἱπ]ας[ία5 ε55ε 

αΏ]ίτος απ 5ογγ Πας, οΟΠΙΠΠΟΙΕΟ Ιαῦ1ο οἸαπομ]απῃ αἶεγε Ε]- 

Ίθια , αἱ εοποΙαδΙΠα Ἱπίτα 56 απσογε οὐ (μπα, απά 548 Ῥθοίοτο 

ἰασίαπα Ἰάβογα, αι γετο ἀσογο, αἰαπε αροτο 5α0 ηΠατί οἱ 

οοπιῖσα Ῥεγ5ομα ΩΓΗΠΙΠΟΣάΠΙ ΡΙεπαπ](πο γοποπί {γασοραίαπι. 

Μακίπιε τοτο Ἱία αἰΠοϊαπίαν, παπᾶο. ἀε]αίογ οσα απίοας 

νἰἀσίατ Γαΐςςθ οἱ 4πεπι ἀθ[οτί, ας {αππεη Ἠου [αο.. Τηπι 

οηἵ η πθς ΥοσθΠα απᾶῖτο απηρ]ίας ο]! ϱΟΓΗΠΙ 4105 αΗπῃ- 

πὶα Ρ6Π1Ε, πε(πθ εααςῶ ἀἰοίίοποπα; αποά Π46 ἀἱσπαπα ασ 

α{ἴοποπη οκ ία, ασ ο]ἵπα ογορα(ας, απαϊοἰ ία ργα δη, 

προ Ίος οοαίίαπί, πη]ίας 5ππρθ Ιπί6 απηοἰςείπιος 6πηδα5 

οὐῖ ἱπεῖάσνε, αα. Γασίαηί α1ῑος. : ποπη πα] εἰἶαιῃ, 4110- 

γΗΠ1 αφη]ς 1ρ56 τοις εδ, 6ΟγΙΠή 4οΟΗ54Υ6 οεουραί ΑΠΗΠΗ, 

ο[ασενο Τα ον ἹπΙπα[οπεπ {οπίαης.  Αἰάπθ 1 πΠΙνεθΙΠ, 

Ππήπηίσυπα οπἱπηίπα τί ΠΘΙΛΟ ααδίί: Πάοπα ομἴπα ία πα απ 

ἀσ]αίῖο, απσῦ οααδαπι πιαπ][οδίατη Ἰαῦοαϊ. Φεᾷ Ἠ]ος πρστο- 

ἀἴππίας, απ πιαχίπιθ γἱάδηίας απιῖοἳ; (πα το 5αᾶΠῃ αάγοιδιις 

απαἰοπίος Ροπεγο]θπ[ίαπα οδοπίαίαπα θπί, απὶ ἵρδογαπα Ε{1- 

Μία[Ις σα δα πο [απηϊΠαγὶςκ]ηιῖς απἰάεπι ρατζση{. 

95. 8ΠΙ Υνενο αἱ εἰίαπα αι ἀείπᾶς ἀῑάοσει! Ππ]απῖα 

ἀσ]αίος αριᾷ 56 απιίσος, {απιεΠ Ργ τετεουπαία Πά6ἱ ΙΟΙΠΕΓΕ 



ΠΠ; το7 -- τοῦ) ο δις 
τ / 

ὧν ἐπίστευσαν οὐδ ἔτι προσίεσθαι 
-- 3 - ο εδο / ς. 

τολμῶσυν αὐτοῖς ὥσπερ ἠδικημένοι, ὃ 

τας ἐπέγνωσαν. 
μ -. » κά ος εν. ο 

96. Τοιγαροῦν πολλῶν κακῶν ὃ βίος ἐπ} λήσθη ὑπο 
άνΕ ; 

τῶν οὕτω ῥαδίως χαὶ ἀνεξετάστως πεπιστευµένων δια- 

θολῶν. Ἡ μὲν γὰρ Ἄντεια, 

3 δλ 
ουοξ 

υ μιηδὲν 

Τεβναίης (Φησὶν), ὢ Ηροττ’, 3 κάκτανε Βελλεροφόντην, 

ὅς μ’ ἔθελεν φιλότητι µιγήµεναι οὐκ ἐθελούσῃ - 

3 : : 
αὐτὴ προτέρα. ἐπ τιχειρήσασα χαὶ ὑπεροφθεῖ ἴσα. ἸΚαὶ 

μικροῦ ὅ υεανίας ἐν τῇ πρὸς τὴν ν Χίι μαι αν συμπλοχῇ 
ος 

διεφθάρη ἐπιτίμιον σωφροσύνης ὕποσ σιό ὧν καὶ τῆς πρὸς 
ἵ ον κ 

τὸν Ἔένον αἰδοὺς ὑπὸ μάχλου ονος ἐπ τιθεθουλευµε- 

τὰ ὅμινια κατειποῦσα τοῦ 

τὸν Ἱππόλυτον γενέσθαι 

νο. Ἡ δὲ Φαίδρα, κἀκείνη 
/. 

προγόνου, ἐπάρατον ἐποίησε 
: ς ο τας κ 

ὑπὸ τοῦ πατρὸς οὐδὲν, ὦ θεοὶ, οὐδὲν ἀνόσιον εἴργα- ξ / σμένον. 
τ σης 17.) ον κος 

2Τ. Ναὶ, φησί τις ἀλλ᾽ ἀξιόπιστός ἐστιν ἐνίοτε ὅ 
ὕ 

Ἀ πα / . 

διαθάλλων ἀνὶρ τά τε ἄλλα ὃ 
ῃ λ µ - 

δίχαιος χαι συνετος εἶναι 
τ 

δοκῶν, καὶ ἐχρην προσέχειν αὐτῷ ἅτε αηδὲν ἂν τοιοῦτο 

κακουργήσαντι. Ἆρ' οὖν τοῦ Ἂρ ιστείδου ἔστι τις δι- 

χαιότερος; αλλ. ὅμως χαχεῖνος πε πὶ τὸν ο -- 

χλέα καὶ συμπαρώξυνετὸν δημον, ἧς, φασὶν, ἐχεῖνος εἰ χε 

πολιτικῆς φιλ οτιµίας ὕπο χεχνισµένος. Δίκαιος μὲν 
κ Αν . 3 4 Ὑ ον Δ 

γὰρ ὡς πρὸς τοὺς ἄλλοι ςἈριστείδης, ἄνθρωπος δὲ καὶ 

αὐτὸς ἦν καὶ γολὴν εἴχε, χαὶ ἠγάπα, τινὰ καὶ ἐμίσει. 

98. Καὶ εἴ γε ἀληθής ἐστιν ὃ περὶ τοῦ Παλαμήδους 

λόγος, ὃ ὃ συνετώτατος τῶν ᾿Ἀχαιῶν. χάν τοῖς ἄλλοις ἄρι- 

στος τὴν ἐπ Ιδουλὴν καὶ ἐνέδραν ὑπὸ φθόνου φαίνεται 

συντεθεικὼς κατὰ ἀγδρὺς ὁμαίμου καὶ φίλου καὶ ἐπὶ τὸν 

αὐτὸν χίνδυνον ἐκπεπλευκότ ς: οὕτως ἔμφυτον ἅπασιν 

ἀνθρώποις ἡ περ ὴ τὰ τοιαῦτα ἁμαρτία. ι 

99: Τί γὰρ ἄν τις Ἡ τὸν Σωκράτην λέγοι τὸν ἀδίχως 

πρὸς τοὺς Ἰλθηναίους διαθεθλημένον ὡς ἀσεθη καὶ ἐπί- 

ϐουλον;: Ἡ τὸν Θεικιστοκλέα ἢ τὸν Μιλτιάδη», τοὺς μετὰ 
, / Γ ς 

τηλικαύτας νίκας ἐπὶ προδοσία τῆς Ἑλλάδος ὑπόπτους 
/ ἀ 

Ὑενομένους» µ µυρία γὰρ τὰ παραδείγματα καὶ σχεδὸν τὰ 

πλεῖστα ἤδη, γνώριμα. , 

30. Τίοῦν χρὴ καὶ ποιεῖν τόν γενοῦν ν ἔχοντα 3 ἄρετῆς 

ἢ ἀληθείας ἀμφισθητοῦντας Όπερ, οἴμαι, καὶ Ὅμη- 

ρος ἐν τῷ περι Σειρήνων μύθῳ ἠνίξατο παραπλεῖν χε- 
κά ; ας 

λεύσας τὰς ὀλεθρίο υς ταύτας τῶν ἀκουσμάτων ἡδονὰς καὶ 
σα ) Δ / 

ἀποφράττειν τὰ ὥτα καὶ μὴ ἀνέδην αὐτὰ ἀναπεταννύειν ἵ 
τοις πάθει προς ε Ξιλημμένοις, ἀλλ’ ἐπιστήσαντα ἀχριθη 

θυρωρὸν τὸν λογισμὸν ἅπασι τοις λεγομένοις τὰ μὲν 

ἄξια προαίεσθαι καὶ παραθάλλεσθαι, τὰ φαῦλα ὃ δὲ ἆπο- 

ο καὶ ἀπωθεῖν: καὶ γὰρ ἂν εἴη γελοιον τῆς μὲν 

οἰχίας θυρωροὺς χαθιστάνα:, τὰ ὦτα δὲ καὶ τὴν διά- 

νοιαν ἀνεωγμένα ἐδν. 
ε] Ελ] / ο ” / Γκ) 

Ἐπειδὰν τοίνυν τοιαῦτα προσίη τις λέγων, αὐτὸ 
ΕΝ Τη - ω λ 3» ος /. {. δλ /{ . 

ἐφ᾽ ἑαυτοῦ χρὴ τὸ πρᾶγμα ἐξεταζειν, μήτε ἡλικίαν τοῦ 

λέγοντος δρῶντα μήτε τὸν ἄλλον βίον µήτε τὴν ἐν τοῖς 
σ 

λόγοις ἀγχίνοιαν " ὅσῳ ̓ άρ τις πιθανώτερος ». τοσούτ τῷ 

ἐπιμελεστέρας δεῖται τῆς ἐξετάσεως, 
”Ν. / 

Οὐ δεῖ τοίνυν πι- 
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τ Ἱαβίίο πθαιθ Ίαιη αἀπι]ίογα πεΠιε αδρίεετε Ἠ]ος απἀεπίέ, 

τί οππα αλῖς οοπηρατείας, Ατὶςιίάε5 

(απσπαπα Ἱπ]υτία α[[οςίῖ 6ο 150 Πιο ΠΙΠΙ Ἱπ]ηςίο ορῖσεε 

Ί]ος ἀερτεμεπάθγυπί. 

96. Τασιε πια]ῖς πππ]εῖς Ἱπιρ]εία ο5ἰ γἱία α εγεδ]]ς Πα 

ΘΙΠΕΤΘ ε{ 5ἴηπε εχαπιῖπε ἀε]α[ίοπίρας.  Απίθα επίπι, 

Απ πιοτοτο (Ἰπαυ]), ο Ῥταία, απ Ιπίετβοε ΒεἰιετορΠοπίεπι, 

ααῖ ποξίταπα πηγής νο]αῖί οοπ5ορηάετε Ἰεοίαπῃ : 

σπππα {απο Ίρδα Ῥπῖας Ρηάοτα Ίηίας {αηίαίο τερι]σαπι {- 

Ἰςκει. Εί ραγαπα αὐζαῖί ααἶπ ἵπ οργαπαίπε οι ΟΠΙπια Τα 

Ῥογῖτοί Παγοηῖς, απο ππεγοεάεπα τε[δγεης 5155 ἴεπιρεταπίῖα: 

εἱ ρπᾶοτίς αάγετςιας Ποδρίίεπα, Ηρίάίποδα ππ]τεγίς Ιηδίά ης 

ροβΐης. Ῥ]ιαάτα απἱεπα, Ίρσα 4ποσιε 5ἱπη]ία ασπῃ ἀείι- 

Ἰϊδεεί οοπίτα 5Η 1πῃ ργϊγίσηπα, ο[οοῖί αἱ εχδεσταβῖ]ίς Πετεί 

ραΐτῖ, πμ, 4 οί 1. ΠΠ] πε[απάπι (παπα ραΐγαςεί. 

7. 54Π6 (αχ! ἀῑσεί αἰφαῖς; 5ο Πἀ6 ἀϊρηια5 ΠΟΠΠΙΗ- 

απαπῃ εξί ἀε]αίος, απἲ Παπίας ορίετα οἱ ῥγιάεῃς 6556 γ]άεᾶ- 

{αντ οἳ ορογίεβαί ταΙοπειη Ηῆας Ἰαβετθ, απὶ παπα Παπ {αιε 

πια]εβοίαπα οοππηϊφοί. Ναπιαπ]ά 6Γ60 οδί αἰααῖς Αγὶςίϊάε 

Πά5ΠοΓ2 5ο Ιαπιεπ Ἠ]α οἴἵαπα σοἶν1ί οοπίτα ΤΠεπϊςίοειε., 

αἱ οοποΙαν]έ ππα ρορυ]απα, εοάεπα, αἴπηῖ, απεΠα Ι5ί6 Ἰιᾶ- 

Ῥηῖε, οἶνΠῖς απαθή Ποπῖς ῥτυπία 5ο]Ισίαίας. Φο]Πεεί Πησίας, 

τ αἴ Ἠοππο εταί 1ρ56 4πο- 

απο, εἰ Ῥῆεπα παῦεβαί, οἱ απιαραί απεπάαπη αἴήπε οἴταί. 

98. ΕΙ, 5 Υοτα οδί Π]α ἆε Ῥα]απποάς πατταο, ἄπΡΟΟγΠι 

Π]α ργπάεπ(ἰςείπιας εί ἵπ οείοτῖς τεβας ορΒίπ5 πιασΠΙπα[{ο- 

ΠΕΠ1 64Πῃ αἴθιο ἰηδίάίας οὗ Ἱπγίάῖαπα εοπηροςηῖς5θ 4ερΓεΙΕΙ- 

ἁἴίατ οοπίτα γῖταπα οοηδαπβΙπειπη εἱ αππῖσππα, οἱ απϊ αἆ 

ε[ακάσιη 5οε[είαίθιη Ροτίοπ]ῖ ππα πανίβατοταί : αἄθο 1η5ί- 

ἔππη οξί Ποπηϊπίρας οπιπίρας ΤΠ {α]ΐ τε ρεεζαΓθ. 

99. Οπἱά οπῖπα νο] 4ο βοσταία ἀϊσαπιας, Ἱπ]αξίαο ἀε]αίο 

αραά ΑΙοπίεηςες ΡΓο Ἱπηρίο αίαιθ Ιη5Ιάἰαίογαε» γε] 4ε Τ]6- 

πιϊξίοε]α α{ ΜηΠαςς, Ρο5ί {απίας ν]οίοτίας ρτοάΠΙοπῖς ατα- 

οἷαρ 5αδρες{ο52 Ἱπῃπ]ία οπ]πι ΠυΙΠεΓΟ 5απέ εχεπηρ]α, ε{ Ρίε- 

τασιθ [εγο Ίαπ1 εορηϊία. 

30. Οπῖά ε{5ο [Ἀσεγθ ρᾶτ εδί Ῥγιάσπίεπι, απππῃ απ ἆ4θ 

γ{τίαία απί 4ᾳ γετίαίο απιθςῖι» Οποά, ραῖο, ΗοπετΗς 

εἴῖαπα Π]α [αρηα]α 4ᾳ ΒΙτεπίρας οΏ5ουτο 5ἰσηϊΠβεαν]έ, ῬταίεΓ- 

πανίβατε Ίαβομς Ρεγη]οῖοσας ἴ]ας απἀΠίοπαπα το]αρίαίες, εἳ 

οβίαταΓε «πες, πε(πε Ἱία είῇαςδε ἴ]ας Ραπάετε Ἡς απῖ Ρετ- 

μιραίοπε απαἆαπα 5απί οσσαραί1; 5ο αΡΡΟΠΕΤΕ ουγῖοςί 18- 

πϊζοσίς Ἰηδίατ τευίαπα ταΙοπεπα Ἠῖ5 απ ἀἰσππίαν οππηῖρας, 

ατα αἁπηίαί ἀίσπα αἀπηὶςεῖοπε αἴᾳπε ταοῖρῖαί , π]α]α απἴεπα 

εχο]πᾶαί τερε]]αίααε. Βἰά[εσ]απα επῖπα Παετῖί, ἆοππας απ- 

4επα ]απίίογος εοηΞΗΠίπετα, α1Γθ5 απίεΠῃ ας ππθηίοπα αρετίας 

ΞΙΠΘΙΘ. 

54. Οπαπῃ Ισίίας ἀἴσρης {α[ία αἰαπῖς αεοεςσεΓῖ!, {ρ5ΗΠ1 Ρετ 

5 εχρ]οατθ ποσοίῖαπα οροτίεί, πει αίαίε εοηδἰἀεταία 

ἀἴερπ[ῖ5, πεΠιθ γἱία α[ῑα, πε( πε θα απο» Τη 5εγπιοηίρι5 Πας 

{ογίο Ἰποςί 5οΠετίῖα : απο επίτα ααἲς Ρτοβαβ{ίος εδ, εο ο- 

πἱοβίογε εχρ]οΓα[ίοπε ορι5 αρθεί, Ἀοπ οροτίεί Ιπίιτ 6Γ68- 



622 Ἐχ. 

στεύειν ἀλλοτρίᾳ χρίσει, | μᾶλλον δὲ µίσει τοῦ κατηγο- 

ροῦντος, ἀλλ᾽ ἑαυτῷ τὴν ἐξέτ 

θείας, ἀποδόντα χαὶ τῷ Σο βολλωτι τὸν ο χαὶ 

ἐν Φανερῷ ποιησάµενον τὸν ἔλεγγον τῆς ἕκατέρου δια-- 

νοίας, χαὶ μισεῖν οὕτω καὶ ἀγαπᾶν τὸν δεδοχιµασμ.ένον. 

Π[ρὶν δὲ τοῦτο ποιῆσαι ἐκ τῆς πρώτης διαθολῆς κ Χεχινη- 

με ἐνον, Ἡράκλε τς, ὡς μειραχιῶδες καὶ ταπεινὸν καὶ 

πάντων οὐχ. ἥκιστα ἄδιχκον. 

ασιν φυλακτέον τῆς ὅλη. 

Ἀλλὰ τούτων ἁπάντων αἴτιον, ὅπερ ἐν ἀρχῇῃ 

τὸν ἑκά-- 
ὕ 

στου τρόπον’ ὥς εἴ γε θεῶν τις ἀποκαλύψειεν ἡμῶν τοὺς 
σα φημεν, Ἡ πλνοια καὶ τὸ ἐν σχότῳ που εἶναι 

α 

βίους, οἴχοιτο ἂν φε εύγουσα ἐς τὸ βάραθρον ἡ διαθολὴ 
{ώραν οὐκ «ἔχουσα, ὥς ἂν πεφωτισµένων τῶν πραγµ.ά- 

των ὑπὸ τῆς ἀληθείας. 

ῶλ. 

ΨΕΥΔΟΛΟΓΡΙΣΤΗΣ Ἡ ΠΕΡΙ ΤΗΣ 

ΑΠΟΦΡΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΙΜΑΡΧΟ). 

1. Ἀλλ' ὅτι μὲν ἡγνόεις τοὔνομα τὴν ἀποφράδα 

παντί που πλου. Τῶς γὰρ ἂν πιο βάρό 6αρον ς εἰναί 

µε τὴν φωνὴν ἐπ᾽ αὐτῷ, εἰπόντα ὑπὲρ σοῦ ὡς ἀποφράδι 
υΑ Ν Δ / { / - 3 

ὅμοιος εἴης----τὸν Ὑὰρ τρόπον σου ν Δία μέμνημαι εἷ- 
χάσας τη τοιαύτη ἡμέρᾳ --- εἰ μὴ χαὶ παντάπασιν 
ἀνήκοος Ἴσθα τοῦ ὀνόματος: ᾿Εγὼ δὲ τὴν μὲν ἀποφράδα 
[ο] Ν / ε.α ο αγ Δ [ Ν 

ὅ τι καὶ βούλεται εἶναι διδάξω σε μικρὸν ὕστερον: τὸ 
αν ο. 35 / 3 - ο /. ς / 

δὲ τοῦ Ἀρχιλόχου ἐκεῖνο ἤδη σοι λέγω, ὅτι τέττιγα 
ο ο» μ . Μ 

ποῦ πτεροῦ συνείληφας εἴπερ τινὰ ποιητὴν Ἰάμόων 
ων /΄ 3 1’ / Ν / - ου 

ἀκούεις Ἀρχίλοχον, Πάριον τὸ Ύένος, ἄνδρα κομιδῃ 

Ελεύθερον καὶ παρρΊησία συνόντα, μηδὲν ὀκνοῦντα ὀνει- 
να το” τη τε ονεν 
δίζειν, εἰ καὶ ὅτι µάλιστα λυπήσειν ἔμελλε τοὺς περι- 

Ἐκει- 
ο ; ; τς 

νος τοίνυν πρός τινος τῶν τοιούτων ἀχούσας χαχῶς 
ς Ξ ον 

τέττιγα ἔφη τὸν ἄνδρα εἰληφέναι τοῦ πτεροῦ, εἰκάζων 
ν 3 / ον ο 5 

ἑαυτὸν τῷ τέττιγι ὁ Ἀρχέλοχος φύσει μὲν λάλῳ ὄντι 

καὶ ἄνευ τινὸς ἀνάγχης, ὁπόταν δὲ καὶ τοῦ πτεροὔληφθῆ, 

Καὶ σὺ δη, ἔφη, ὦ καχκόδαιµον 
ἄνθρωπε., βουλόμενος ποιητὴν λάλον παροξύνεις 

εν ; ἳ 
ἐπὶ σεαυτὸν αἰτίας ζητοῦντα καὶ ὑποθέσεις τοις Ἰάμ- 

έοις 

πετεῖς ἐσομένους τῇ χολῇ τῶν ἰάμθων αὐτοῦ. 

γεγωγνότερον βοῶντι. 

ας τὸ ας ὃν 
Ταῦτά σοι καὶ αὐτὸς ἀπειλῶ οὐ μὰ τὸν Δία τῷ 

Ἀρχιλόχῳ εἰκάζων ἐμαυτόν ---- πόθεν; πολλοῦ γε καὶ 
δό νχ ση Φλ / βι Ξ”/ 6 ερ ϱ 6 / 
δέω ---- σοὶ δὲ µυρία συνειθὼς ἰάμέων ἄξια βεθιωµένα, 

ο η ο Αλ. ον» ρα ανν τες / 
πρὸς ἅ µοι δοχεῖ οὐδ' ἂν ὁ Ἄρχέλοχρς αὐτὸς διαρχέσαι 

παραχκαλέσας καὶ τὸν Σιμωνίδην χαὶ τὸν Ἱππώ- 
ναχτα συμποιεῖν µετ αὐτοῦ κἂν ἕν τι τῶν προσόντων 

σοι κακῶν' οὕτω σύ γε παῖδας ἀπέφηνας ἐν πάση βδε- 

λυρίᾳ τὸν Ὀρολοικίδην καὶ τὸν Λυκάμόην καὶ τὸν Βού- 
παλον, τοὺς ἐκείνων Ἰάμέους. 

χεῖλος ἀγαγεῖν σοι τότε 

« 
ο 

προστ 

Καὶ ἔοιχε θεῶν τις ἐπὶ 

ὶ τῇ ἆ λε- τὸν γέλων ἐπὶ τῇ ἀποφράδι 
Ἰείση, ὡς αὐτὸς μὲν Σκυθῶν καταφανέστερος. Ἰένοιό 

χου.ο δη ἁπαί ἴδευτος ὢν χαὶ τὰ χοινὰ ταῦτα καὶ τὰ ἐν 

ΠΕΥΔΟΛΟΓΙΣΤΗΣ. 1, 2. « 1, τοι -- 105) 

4εγο αἴοπο ]π1οῖο, γε] οἱο ροίῖας αοοιδαη[ῖς, 5ο οΧΗΠΙΘΗ 

γογ(α[τς 5 μί 5ογνανο 5Ηα1η(αο 5ἱΡῖ Πηγ]άῖαια ἁσ]αίογι γοι- 

4616, 6ἱ απα απίδαπο πιεηίε εἰί Τη οἸαταπα Ἱπερηα Ῥυοἱγα]ιουο, 

ἃς δἷό 4θπηΠ1 γθ] απηατε γα] ο4ἱρσα, Ρορίᾳπαιη (ποπ (πο Ρ0- 

Ῥανοιῖ5. Ῥτίας αιίαπι Ίου [ασςςγς Ῥτίππα ρογπιοίαη ἆθία- 

6οπο, απαπ Ραενῖ]ε οδί, Ῥομα Ἠοιομ]α5! οἱ Παπ], οἱ Πο. 
ΠΙΙΠΗΕ Ππίθι οηληία ΤΠ]ΙΡΙΗΠΙ. 

ὅδ, ΑΙ αγαπ ΤΕΡΙΠΙ ΟΠΠΙΕΠΗ 6αµδα, απαπη Ρηποῖρίο «ἷ- 

οσβαπης, σπογαηίῖα, ε{ αποά ππογος πήαςο/ασᾳπο ἵπ οἳς- 

οπγο δυπί. ΧαΠΙ 5ἱ ἄδοΓΙΠΙ αλφαῖς γ]ίας ποδίτας αρετίαί, 

Ἰγαι]ίδαπε [ασα Ργῶοερς ἵη ῬαναίἩναπη ἀσ]α{1ο, ΙοσπΠ1Πθπηρο, 

16ΡΙ5 α νονϊίαίο εο]α5ίτα[Ις, ποπ Ίαπα Παβίίτα. 

1Χ. 

ΡΡΕὕΡΟΙΟΑΙΡΤΑ 5ινε ΡΕ ΡΙΕ ΝΕΕΑΡΤΟ 

ΟΟΝΤΗΑ ΤΙΜΛΠΟΗΙΜ. 

1. ΥΕΤΗΠΙ οΠΙΠ1 ΥοΓὸ ΙσηοίΗπὴ ΠΡ] ασε ΠΟΙηΕΠ Αρορία ας, 

απ]οπί(αο ππαπΙ[οδίαπα. Οἱ οηΊπα ασ Σητος ΠΠ ου 1ρ5ο 

ηοιηίπο Ρανρατίσπαί οἴτοα Πησασηα, απ] ἀ[κονῖπα 6556 {6 ΑΡο- 

ῥμταςἱ (πο αδίο αἱοῖ) ΙΠΙΙΕΠΙ (Πποπαηϊ οπΊπα ῥγο[οσίο {1ος 

π]6 ΠΊοΡες {α1ἱ ἀῑδί αδξδίη]αγθ) , Ἠπ]δί ΟΠΙΠΙΠΟ ΠΡΙ ΠΟΠΕΠ. ]- 

Ἰμᾷ ο.δοί Ἱποορη[ίατη ” Ἐσο γοτο, Αρορητας απ] ΙΡΙ νεΠε, 

Ῥαμ11ο ρο5ί {6 ἀοσθβο : {απ νογο Π]αά ΗΡΙ Ατοιοσμι ἀῑσαπα, 

Οἰσαάαπα αἲῖς Ῥγε]ιοπά(ςίτ! 5ἳ απ]άσπα Ἰαπηβογά πα απθπάσι 

Ροδίαπα ποδί Ατοζημοσμι, Ῥαπίαπα 6ΘΠΘΓΕ, ΥΙγΙπα ομππΙπο 

Ἠρονυπα, οἱ Προγίαία 1 5ο απα, πδς ομποίαπίθηα. ππα]εκ]- 

οσο, δἳ νο] πανίπ]ο Ἰῶήγς5 γιάσγοίαγ 6ος απ ἵπ Ῥήοπι 

ΙάΠΊΡΟΡΗΠΑ 5ο ΓάΠὰ Πποίάϊςκοπί.  Ηῖο Ισίίας, 411Π1 λα] ερςί 

α αποάαπα οκ 11ο 5επονο ἀῑσίαπα οσδεί, ἀῑεσραί αἲῖς ΡΥοΊή- 

5401 αἩ 60 6556 οἰσαάαπα, ΙΡ5ΙΠΙ 56 οσα ΟΟΠΙΡΑΓΑΗ5. ΑΙ: 

οΗ]ουμς, 5ίπερετο παίανα πα, θιίαπα ΠΘΠΙΠα οοποπίο, 

απίηια ἰς 5ἳ Υογο θΜΙαπ1 αἷα ῥγομοπαίαη, οἸαπ]αΠ{{ βοπαΠ{Π15. 

5ίο ία, Ἱπαπῖεναί, Ποπ1ο Ἰηβο]ῖν, Ὑαά ΠΡί νὶ5, «πάπα 1ο- 

απαζσα 1η ἴ6 Ῥοείαπι εοποῖίας, οΕζα5ΙΟΠΟΣ οἱ α’σαππθηίᾶ 

Ἰαπβίς απ γοΠΙΘΠΙ 2 

». Ἠσο {ρ5θ αποσιθ ΠΡ οοΙΠΗΙΠΟΥ, ΠΟΠ ῥτο[οείο, αμα5ί 

ΑΤΟΠΙΙΟΟΠΟ 116 ΟΟΠΙΡΑΤΕΠΙ (Π46 οΠΙ ΠΑΣ ππ]{αΠα 5.πο 4Ἠ ο 

αΏδιπι), 5εᾷ αποά πονί δοχοσπία {πα [αοἴποτα Ἰαηβῖς ἀῑσπα, 

απίρις πε ἴρςο φμἱάσπα α/]έσγο Ατοιιοσμας γιάείας, οἱαπη- 

5ἱ Φἱπιοπίάθια οἱ Ἠϊρροπασίοπα αἀγοσαί, πέ ΞΘΟΙΙΗΙ Υοἱ ΗΠΙΠΙ 

αογΙΠά, απ ΠΡΙ Ἱηδιπέ, ππαΙογαπα σατηίπο 4εςογίμαηί : 

αἄθο ἴα ρπονί ἵπ οπηηί Ἱπιραπίίαία τί γ]άσαπίτ ο[[οοἶςίῖ 

Ονοάσοἰάθῃ, οἱ ΤγεαπΙῬο, οἱ Βιπρα]αη1, ΙαΠΙΡΟΓΗΠΙ Π]οΡΙΗ 

αγσαπηοηία. Ας γἰάθίαν ἀθογαπι α ας Τη ]αρία ἔαπι αἀἀπχ]ς5ε 

ΠΡ τίκαπα 46 ἀῑσία α πιο Αρορ]ναᾶε,, αἱ 1ρ5ο φπ]άοπα πιαΠῖ- 

Γος{ΐμ5 απαπα Φ0Υ{]νοῦ γη θ({αἷς οπιη(Ηη τεΡΙΠῃ σοπγ]πεστενϊς, 

απὶ οοπιηπηπ]α Ιδία οἱ απ απίο Ῥεᾷες 5υΠί ἵρποτεδ; 0008” 



(ΠΠ, τοά -- 166) 
-- μ 

ποσὶν ἀγνοῶν, 4ρ γὴν δὲ εὔλογον παράσχοις τῶν χατὰ 
ο ιης τμ ρ.- 3 

σοῦ λόγων ἀνδρὶ ἐλευθέρῳ καὶ οἴκοθέν σε ἀκριθῶς εἲ- 

δότι καὶ μηδὲν ὕπο στελλομένῳ τὸ μὴ οὐγὶ πάντα ἔξει- στ) 
μας ε 

πεῖν, υ.Ἅλλον δὲ κηρῦξαι ἃ πράττεις νύχτωρ καὶ μεθ 

τον ἔτι καὶ νῦν ἐπὶ πολλοῖς τοῖς πρὶν ει, γοις 

Καΐτοι µάταιον ἴσως καὶ περιττὸν ἐν ο αδεε 

αν παρρησιάζεσθαι πρὸς σέ. οὔτε Ὑὰρ ἃ ἂν αὐτός ποτε 

βελτίων γένοιο πρὸς τὴν ἐπιτίμησιν, οὗ μᾶλλον Ἡ κάν- 

θαρος µεταπεισθείη ἂν µηχέτι τοιαῦτα ολο δες τν ἅπαξ 

αὐτοῖς συνήθης γενό όμενος, οὔτ' εἶναί τινα νομίζω τὸν 

ἀγνοοῦντα ἔτι τὰ ὑπὸ σοῦ τολμώμενα καὶ ἃ Ἱέρων ἄν- 

θρωπος ἐς σεαυτὸν παρανοι τς Οὐχ οὕτως ἀσφαλὴς 

οὐδὲ ἀφανὴς β9ε) Ελυρὸς εἴ- οὐδὲ δεῖ τινος τοῦ ἀποδύσον- 

τος τὴν λεοντῆν, ὡς φανερὸς ένοιο κανθήλ. ο. ὢν, εἴ 

µή τις ἄρα ἐξ περθορέων ἅ «ἄρτι ἐς ἡμᾶς ἥχοι ἢ ἐς τ εςτ 

ρὰ Εά 
εὐθὺς εἰδέναι ὄνων 

ἲγι 

σοῦτον ἸΚυμαῖος εἴη, ὡς μὴ ἰδὼν 

᾿ ἁπάντων ὑθριστότατόν σε ὄντα μὴ περιμείνας ὄγκωμέ- 

νου προσέτι ἀχούειν. Οὕτω πάλαι καὶ πρὸ ἐμοῦ καὶ 
υ Ν 

παρὰ τ πᾶσι καὶ πολλάχις χεχήρυχται τὰ σὰ καὶ δόξαν 
ὃν ης 

οὗ μικρὰν ἔχεις ἐπ᾽ αὐτοῖς ὑπὲρ τὸν Ἀριφράδην, ὑπὲρ 
αμα λσε εν ἳ 

τὸν Ἀνδαρίτην Ἡμιθέωνα, ὑπὲρ τὸν Ἆτον ἐκεῖνον Ῥά- 

σταν τὸν ἐπὶ τοῖς ὁμοίοις σοφό. “Ῥητέον δὲ ὅμως, εἶ 
 λ. λ, δόξ αν 5 . ζά - ἡ -ἔ τὰ / 5 ο. 

καὶ ἕωλα δόξω λέγειν, ὡς μὴ αἰτίαν ἔχοιμι μόνος αὐτὰ 

αγνοεῖν. 
4. Μᾶλλον δὲ παραχλητέος ἡμῖν τῶν ἈΠενάνδρου 

- » / 

προλόγων εἷς ὃ Ἔλεγγος, φίλος Ἀληθείᾳ καὶ Παρρη- 

σίᾳα, θεὺς οὐχ ὃ ἀσημότατος τῶν ἐπὶ τὴν σκηνην ἄνα- 
θαινόντων, µόνοις ὑμῖν ἐγθρὸς τοῖς δεδιόσι τὴν γλῶτταν 

αὐτοῦ. πάντα χαὶ εἰδότος χαὶ σαφῶς διεξιόντος ὅπόσα 
ο τφο , αι -/ ο .ω / 3 3331 
ὑμῖν σύνοιδε. ἈΧάριεν γοῦν τοῦτο γένοιτ᾽ ἂν, εἰ ἐθελή-- 

σειεν ὑμῖν προεισελθὼν οὗτος διηγήσασθαι τοῖς θεαταὶς 

σύμπαντα τοῦ δράµατος τὸν λόγον. Ἄγε τοίνυν, ὦ 
/ Ν δν ΄ εά Σεν. [ο ” 

προλόγων χαὶ δαιμόνων ἄριστε ΕλΕΥΓΕ, ὅρα ὅπως 
-. Αα ν /” Δ 9 { ς "5 / 3] 

σαφῶς προδιδάξης τοὺς ἀκούοντας, ὥς οὗ µάτην οὐδὲ 

φιλαπεχθηµόνως οὐδ' ἀνίπτοις ποσὶ κατὰ τὴν παροιµίαν 
νι. 4. τν ἀ / 3 / 3 . το 

ἐπὶ τόνδε τὸν λόγον ἀπηντήκαμεν, ἀλλὰ καὶ ἴδιόν τι 
ἀμυνόμενοι καὶ τὰ χοινὰ μισοῦντες τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ 

ο. ϱ3 / ο. / κωᾷ ι ή 9 
τῃ ῥδελυρία. Ταῦτα µόνα εἰπὼν καὶ σαφῶς προδιη- 

ο Ρ Ὦ, γ. 3 Φ.Α δὲ ολλ Ξ 
Ὑησάμενος ἴλεως ἄπιθι ἐκποδὼν, τὰ δε ἄλλα ημιν χα- 

’ / ΝΑ ΄ν ω ια 

πάλιπε: µιμησόμεθα γάρ σε χαὶ διελέγξοµεν τὰ πολλὰ, 
ὡς παρρησίας 1ε χαὶ ἀληθείας ἕνεκα μ.ηδὲν αἲτ ιάσασθαί 

σε. Μήτε δὲ ἐμὲ πρὸς αὐτοὺς φίλτατε 

Ἔλειε» μήτε τὰ ἐχείνῳ προσόντα προεκ χέης α- 

οὐ γὰρ ἄξιον θεῷ ὄντι ἐπὶ στόµα σοι λεν τοὺς περὶ 
πῶν οὕτω χαταπτύστων λόγους. 

5. Ὁ γὰρ σοφιστὴς οὗτος εἶναι λέγων, ὅ πρόλογος 

ήδη φησὶ ταῦτα, ἐς ᾿Ολυμπίαν ποτὲ ὖχε λόγον τινὰ 
πρὸ πολλοῦ συγγεγραμμένον ἐπιδειξό ξόμενος τοις πανη- 
γυρισταῖς. "Ἡν δὲ ὑπόθεσις τῷ συγγράµµατ τι ὃ Πυθα- 

Ύδρας χωλυόμενος ὑπό τινος Αθηναίων, οἶμαι, µ. μετέχειν 

τῆς Ελευσῖνι τελετῆς ὡς Ἐν ο τι ἔλεγεν αὐτὸς ό 

Πυθαγόρας πρὸ τούτου ποτὲ καὶ Εύφορθος γεγονέναι. 
εν 
Ἐτύηγχανε δὲ ὅ λόγος στο κατὰ τὸν Αἰσώπου χολοιὸν 

- 5 .. 
συμφορητὸς ὢν ἐκ ποικίλων ἀλλοτρίων πτερῶν. Έου- 

ἐπαινέ σης, ὦ 

Τχ. ΡΡΕὉΡΟΙ.ΟΕΙΡΤΑ. 8 ---δ. 60235 

ΞΙΟΠΕΠΙ(Ι6 εί ρηϊποΙρίαπα Ἱαξίαπι ργα"εγες οοπίτα {6 ςοτῖ- 

Ῥοπά1 γῖτο Ἰμετο, απἶσαε {ο ἆοπιο Ἰπάς ασοηταίε ποτοτῖε, 

ποπθ ππείααί απϊεσιαπα, αποπῖπας οπηπῖα Ῥτο[εγαί, τε! 

Ῥταοοπίο τα]σοί Ῥοµας, σπΦειππαιθ, ῥιωίες πιπ]ία Π]α 

απΠαπα, πππο εῖατα ποσία αἴᾳπο Ιπίετάῖα Ρετρείτας, 

8. Οπαπ(παΠα ΥαΠΙΠΗ Γοτίαςςθ οἱ 5αρογνασαπα Παπ, Π- 

Ροτίαίε Ἠ]α, απ; εγαθ[ίος ἀεζθί, αρπᾶ ἴο πα : ἨθΠε επῖπα 

1ρ56 Ππ(παπα α τοργεμθηςίοπε Πας ΠΠΕΙΟΣ, ΠΟΠ πηασίς απαπα 

ςοαταβσας ἀοάϊςοαί γοίτετε ἴα]α, (πππα 5εηιο] 15 αξςπθ- 

τοπ πθαπε Ῥηίο απεπαπαπα 6-ξο απῖ αάμαςο Ισποτεί σα 

απάεας σπῶσπε 5επες Ἠοπιο ἵπ {8 ἵρευπῃ ἀθείσηες. Χοπ Ἱία 

56ουτας, πο Ἱία οΏξουτο Ἱπιρυτίς 65 : πεσιε ορας εσί αυ 

Ἱεοπίπαπα ΕΠῖ ἀείταιαί, πί αρρατεαί ἴε αξίπΙΠΙ ε-σθ, Πῖςί 

απῖς [οτίο αὐ Ἠνρετηοτεῖς Ιπάς πιοάο αἆ πος τοπεπέ, απ 

αἆθο 5Η ΟπΠΙαΠΗς, αἱ ποη. αἆ ρηππππη ίαπα ορηδρθοίΙΠα 

εοβποςσαί αξΙΠΟΓΗΠΙ {6 ΟΠΙΠΙΗΠΗ ο55ς Ιη5ο]επ{ϊ5δίπλαπῃ, πθ(πε 

αχεροείαί ἆππα ταζεηίεπα εἰῖαπι απαῖαί : αἆθο ο] εἰ απία 

π]θ, εί αραιά ΟΠΊΠΕΣ, εἰ 56ρε6 ἵπα τῖία Ῥγῶσοπίο τι]σαία 

οδί, αἱ [αππαΠΙ ϱ0 Ποπ]]πα ΠΟΠ ΡαΓΥάΠΙ Ἠαῦες 5πρτα Απ- 

Ρήταάεπ, 5πρτα Αγρατίαπι Ἠεπίπεοπεπα, 5αρνα ΟἨΙαπι 

Ἠ]απα Ῥαξίαπα, Παπ επι νης ἵπ τερας ἀοοίαπι. Ῥϊερη- 

ἆσπα {απποπ, Ισοί οΏεο]εία ἀϊσρτα γίάεας, ης τερτε]ιεηάας, 

συἱ εοἶας θα ΙσΠΟΓΕΠΙ. 

ᾱ. Ὑε]ὶ ροῦας αἀνοσαπάας επέ πορῖς ἈΤοπαπάιΙ ΡΓοΙοξο- 

ΤΗ ΠΗ5, Εἰεπομας [άτοπεπς ], απηῖοας Ὑουϊίαι εἰ Τήρες- 

{αιϊ ἵη ἀῑσρπάο, ἀεις πα]πίπιο οΏ5οιπίςδίπας εοταπα απ] πι 

«εσπαπα ργοεΠ{, 5οἷῖς νορῖς Ιπῖπισας ααἳ Πησπαπη ἵρείας 

Επιοίῖς, απῖ εί πογοτῖί οπιπία, οἱ ἀῑδετίε 4πα ἆ6 τοβῖς 

πον]ί εἰοαπαίατ, Τθρίάππι 5.πε Ίος Γαθηί, 5ἳ τεΠίέ Π]α 

απίε αἆ νο Ρτοζθάετε, αξ επαττατε ερεςίαἴοτίρας {οίαπι [α- 

Ῥη]α. τα[ἴοπεπι, Απο Ιπίίατ, Ῥτο]οσογαπι αἴπαε ἀρπϊογαπα 

ορΏπια, Ἐεπε]α, τάς τί ἀῑξετίο απἀ[ίογες απίε εἄοσρας, 

απαΠ1 ΠΟΠ {επιεγθ πε(πθ απίπιο αἆ Ππ]π]οῖ]ας Ῥτοπο, πθσπθ 

1]οίί, αποά αἰἴσηί, Ῥεάίρας αἆ Ίου ατσαπιεπίαπι 4ετεα- 

ποτῖπιας, 5εά ἴππι Ῥτοργίαπα Ἱπ]ππίαπα πεϊδεεηίας, {τπτ 

οοπηπηηῖ οὔἶο Ποπηΐπεπα Ἱπρηγα(ἶς εαιδα Ῥειδεφιεπίος. 

Ἠως 5ο]α αῖ ἀῑκοτίς οἱ αροτίο εχροξαετῖς απία [αρα]απα, 

Ῥτορία5 ϱ γεςβᾳίο Πίπο ἀῑδορα[ίο, εἴ γε]α πα ποβὶς ΡρετπηΠ{ο : 

{6 επῖπι Ππηαβίππας, εί οοπτίπεθιηας ουΠη ἵη Ρ]εγῖσαια, πε, 

απαπίαπα αἆ ΠΗρετίαίοπα γεγίαϊεπι(αθ, ΠΙΙΠΙπιο πο» αθζηςᾶ- 

γατῖ. Χε γετο της πιο Ἰαιάατετῖς αριᾶ Ἠ]ος, Ἐ]οπε]ια 

οἈτίςςῖπια, Ἠ6γο 15Η σπα Ἱπςυπί, ἴεππετο οὔηπάας απία 

πηθ : ηθ(πε επῖπι ἀϊσπαπι ΓαετΙί ΗΡΙ, απϊ ἄεις 65, ἵπ 05 

γεπῖτθ ΞΕΓΠΊΟΠΕΣ ἆᾳ τεῦας αἆθο ἀεξριεπά!ς. 

5. Νἰπαίταπα Ιδίε απ ςορΗϊςίαπα 56 6556 αἲὶ (Ἴαο ]απι 10- 

απ]ίατ Ῥτο]οσας), ΟΙγπιρῖαπι γεπῖί αἰᾳπαπάο, ογαΙἴοπεπι 

οἶἵπι οοηξερίαϊα Παβίίασας ἵη Ῥαπεσγη. Ἐταί απίεπι αἴ- 

πιππεπίαπα Ηο]1, Ῥγίμασογας ΡτοΠΗρῖίης αὖ αΠσπο, Αίῑῑε- 

πϊοηςίηπα Ῥαίΐο, ςαοῖς Ἐ]ουςίηῆϊς Ἰπίοτεςςε, ἰαπαᾶπα Ῥας- 

Ῥατας. απο 1ρ5ο ἀῑο[ίαραί Ῥγίμασοτας 5ε αποπᾶαπα 

Ἐπρ]οτβαπι [αῖςςο. Ἐταί Ροττο ογα[ῖο ΠΙ αἆ Ἐδορῖος «ο:- 

πῖοη]αε Ἰηξίαι οοηδατοἰπαία ες πι]ῖς ρεηηῖς αΠεμῖς. Οπσπι 
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ο. ν 4 ο ο.” 
λόμενος δὴ μὴ ἔωλα δόξαι λέγειν, ἀλλ’ αὖτ τοσγ5ὸ 

ὰ ἐκ του βιθλίου, δεῖται τῶν νθν τινός --- ην 

1» 
διάζευν 

3, 
ἐκ 

Ε) Δ 
Πατρῶν ἐκεῦδς, ἀμφὶ δίκας ἔχων τὰ 

αἰτήσῃ τινὰς ὑποθέσεις τοῖς λόγοις» τὸν Πυ- 

Καὶ οὕτως ἂνὴρ ἐποίησε 
ὧυ 2 «ἳ Ε] Ἡ ο] Ω2 

ας 
« τε 

θαγόραν αὐτῷ ώς ελέσθαι. 

χαὶ συνέε ὁ θέατρον ἀκούειν τῶν ὑπὲρ τοῦ Ἠυθα- 

όρου εκείνων λό οΥῶν- 
ων 

6. Ἶν δ) τὸ ἐπὶ δ μὲν πάνυ ἀπίθανος ἐν 
οὰ / 

τοχοίσει συνείρων οἷον εἰκὸς ἐκ πολλοῦ ἐσκεμμένα καὶ { 
΄ ο 

μονο, εἰ καὶ ὅτ 

τι τ ού τῳ τη 
σον αι] 

' ψμλας α ἡ ο να. οὖσα 

ον .ὀ / ν λ λ 
Γέλως δὲ πολὺς ο τῶν Ὃ ος χαὶ οἵ μὲν ἐς τὸν 

τρέα ἐκεῖνον μεταξὺ ἀποθλέποντες ποβλος ὁ ὣς οὐ 
μ : 

λέληθε συμπράξας αὐτῷ τὴν ῥᾳδιουργίαν, οἳ δὲ καὶ αὖ τὰ 
; Ἡ ’ 3ο) λ Ε) αι 

ντ τα λεγόμενα πρι ολην την ακροασιν οιε- 

ο] κ ιῃ ο] 
ο ο 

ω. τοῦτο µόνον ἔργον ἔχοντες, ἀλλήλων πειρώ- 

μενοι ὅπως μνήμης ἔχουσι, πβὸς τὸ δια Υε]νώσχειν ὅτου 

ἕκαστον ἦν τῶν ὀλίγον πρὸ ἡμῶν εὐδοκιμησάντων ἐπὶ 

τν χαλουμέναις μελέταις σοφιστῶν. 
. / / 

.. Ἐν δὲ τούτοις ἅπασι καὶ ὁ τὸν λόγον τόνδε συγ- 
” 3 ε/ λλ 

γρά ας Ἡν ἐν τοῖς γελῶσι καὶ αὐτός. Τί δ᾽ οὐκ ἔμελλε 
, 

ελᾶν ἐφ᾽ οὕτω περιφάνεί χαὶ ἀπιθάνῳ καὶ ἀναισχύντῳ 
--ᾱ 

λΧ 

ολμίήμ. ατι; χαΐ πως ---- ἔστι δὲ ἀκρατῆς χέλωτ ος --- 
3 

ν τὴν φωνὴν ἐντρέψας εἰς μέλος, ὡς ῴετο θρΏνόν 

τοῦ λό- 

ον ζω» Ὠ ς 
τινα ἐπηύλει τῷ Πυθαγόρα, ὁ δὲ τοῦτο δ} τὸ 

ου, ὄνον κιθαρίζειν πειρώμε ενον ὁ 

ἡδὺ δ ποιητὴς οὗτος ὃ ἐμός' ὅ ὃ 

αν ἐξεπολέμωσεν αὐτοὺς τότε ἔ 

Ἐνθένδε ην μὲν ἡ τοῦ ἔτους ἀρχὴ, 
.. / το ς « - 

μν τῆς μεγάλης νουμηνίας τρίτη», ἐν Ἡ οἳ Ῥωμαῖοι 
ἎἊ ϕ 

χατά τ τι ἄρχαῖον εὔχονταί τε αὐτοὶ ὑπὲρ ἅπαντος τοῦ 

ἔτους εὐχάς τινας χαὶ θύουσι, Νουμᾶ τοῦ βασιλέως κα- 

ταστησαµένου τὰς Ἱερουργίας αὐτοῖς. καὶ πεπιστ' 
τοὺς θεοὺς ἐν ἐκείνη μάλιστα τῇ ἡμέρᾳ χρ 

τοῖς εὐχομένοις. Ἐν τοιαύτη τοίνυν ἔορτῇ 

νία ὃ τότε γελάσας ἐν ᾽Ολυμπία ἐχεῖνος ἐτ 
η] 

λιμαίῳ Πυθαγόρα ἴδὼν προσιόντα τὸν κατάπτυστον καὶ 
3 ϕ » ο λ τω 3 /. λ ́ «Ἕὰ 

ἁλαζόνα, τὸν τῶν ἀλλοτρίων λόγων ὑποχριτήν ---- ἐτύγ- 
ος ο : 

χανε δὲ καὶ τὸν τρόπον αὐτοῦ ἀχριθῶς εἰδὼς καὶ τὴν 
ρα 3 " / -- ΄ λἁ » λά 

ἄλλην ἀσέλγειαν καὶ μιαρίαν τοῦ βίου χαι ἃ ποιεῖν ελε- 
νὰ τα» θ Ὅρλα ῥμῖν. ἔσ ο γετο χαὶ ἃ ποιῶν κατείληπτο --- Ὥρα ἡμῖν, ἔφη πρός 

ο / κ -- 

τινα τῶν ἑταίρων, ἐκτρέπεσθαι τὸ δυσάντητον τοῦτο 
/ ΔΑ 5) Δ δδί ὁ / Ὃ μα 

θέαµα, ὃς φανεὶς ἔοιχε τὴν ἠδίστην ἡμέραν ἀποφράδα 
- ο ; ι να.» 

ποιήσειν ἡμῖν. Τοῦτ) ἀχούσας ὁ σοφιστῆς την ἄπο- 
[24 αἳ Ελ / Εά .-ω ιά λ) / 

φράδα ὥς τι ξένον καὶ ἀλλότριον ὄνομα τῶν Ἑλλήνων 
-- /' 

ἐγέλα εὐθὺς καὶ τὸν ἄνδρα τοῦ πάλαι ἐχείνου γέλωτος 
κο Ν 4 

ἠμύνετο, ὡς γοῦν ῴστο, χαὶ πρὸς ἅπαντας ἔλεγεν, 

Ἀπογρὰς, τί δὲ τοῦτό ἐστι; καρπός τις ἢ βοτάνη τις ἢ 

σχεῦος; ἄρα τῶν ἐσθιομένων ἢ πινοµένων τί ἐστιν ἄπο- 

φράς;: ἐγὼ μὲν οὔτε ἤχουσα πώποτε οὔτ᾽ ἂν συνίην 

ποτὲ ὅ τι καὶ λέγει. 

; 
εύχασι 

ρηµατίζειν 

οι ερομη- 
} σος : 

ὶ τῷ ὑποθο- 

9. Ταῦθ ὁ μὲν ὤετο κατὰ τούτου διεξιέναι χαὶ πο- 
: 

λὺν ἐπῆγε τῇ αποφράδι τὸν γέλων' ἐλελήθει δὲ καθ᾽ 

αὑτοῦ τὸ ὕστατον τεχμήριον ἀπαιδευσίος ἐκφέρων. Ἐπὶ 

1,χ. ΨΕΥΔΟΛΟΠ ΣΤΗΣ. 

πολλά ---- | 

6--- 9. πΠ 16η - 109) 

απἴθπ] Υο]]οί ποῦ απίῖαπα ν]άετὶ ἆισετθ, 5οᾷ νο]ηί εχ {οπι- 

Ῥογ6 ῬΓΟΡΟΠΟΤΕ απ ἆ6 Ἰηγο εἀἰάἰεργαί, τοσα 5οὔα [ται 

αΠαπεπα (εταί ]ε Ῥαΐτεηςίς, ἵπ οαηξῖς πημ]έαπι τογςαίας 

Ποπιο)» 4ππῃ αγαυπιεηία Ῥοξορταί ἀἰσεπαϊ, Ῥγίμασογαπι 

τί 1ρ5ε ἀο]ίσετει. Ἰάηπε [6ο Ἠοπ1ο, ας ρογ5ιαςίέ [νοαίτα 

τί απάἶτο γε]]οπί Πομιῖπος Π]απι Ῥτο Ργ{ασογα ογαἱἹοῃθηι. 

6. Ηίπο Ίαπι Ιςίε ἵη αε[ῖοπε εγαί γα]άε Ἱπιρτοραρῆϊς, ααϊ 

εοπηθείοτεί, αἱ οοηξεπίαπειΠι ογαί, ογαΓἴοπεπι α Ίοησο 

Ἰπάα Τεπιροτο οοπηπηεηίαίαπα οἱ πιεϊαίαπι, οἰδί απαπι- 

πηαχῖπιο Ῥγῶςεης Ποπηϊπί Ἱπιριάθη[ία Ῥτο 1ρ5ο Ρασπατεί οί 

ΠΙΑΠΗΠΙ θἱ Ρρογσεγεί οἱ οργίαππεη εἶας αἀ]ανατεί. Βίειις. 

Ἱπίθίπα πηπ]ίας αριά απἀ[ίοτες» απππι αλ Ἱη Ῥαΐπεηξεπι 

Ἠ]απῃ Ἰπέπεπίες, 5αριπάἰσατεπί ααχΏῖσπα Ίσαας Ἱπιροξίατα. 

αϐ Π]ο ργα:ςΗ{άπα ΠΟΠ Ἰαΐεγε; αἲῆ Υετο απῖ ασποξοετεπίαυ - 

ἀἰοθραπίατ, {οίο απο απάἴεραπί ἴδπιροτα Π]αά πΠΗπΙ ασε- 

Ραπῖ, πί αἰίετ αἰίθγίας ππεπιοτίαπα {επίατεί ἵπ ασποςερηᾶο - 

ευ]ας εσςεί ππιπι(ποάσπε Θογαπῃ εορ]ήκίατατα, σαῖ ραι]]ο. 

ἁπίο ποςίταπη ορἰαίθπη ἵπ ἀεε]απιαίίοπίρας Ποτπεταπί. 

7. Τπίει ος απἴθπῃ οπηπες απ τἰάετεπί, ἵ5 ἴρ5ο ποσπε 

Ρΐ ααῖ υπο ἸρεΙαπα ςοεῖρςί. Ου] επῖπι ποῃ τιάετοί 15ο. 

{απα ππαπ][εςίο αἱ Ἱπιρτοβαβί! αἴαπα Ἱππριδεπί12 Ας [ετα 

(α5ί απίοπι α[οσαῖ τίδας Ἱπιροίεης) ἴ]ε απἰάεπι Ίπῆεχα αἆ 

πιοά]α[Ιοπθπα γοσα, (μΤεΠΙπΙ απεπάαπα, πα ρπ{αβαί, αοεῖ- 

περαί ΡΥ{αδογο : αἱ ηἱ6, Ῥοεία Ἰηθυς, [η 5παγος οπΕΒΙΠΠΟΞ 

βο]τί, αδΙΠΙΠΙ, αιοά Ιπ Ῥτοτοτβίο οδί, σίάεης ομιαταπα 

ἰταείατε οοπαπίεπῃ. ὙεγΗπα ἴξίε «ΟΠΥΕΙΞΗ5 Ίου οΏσεετναί. 

Ἠου 1ος ἔαπι προς Ἰπ]πηῖοος τοάΚΊα1ς, 

8. Ῥεϊπάε Ἰποῖάιε ρηϊποϊρῖᾶπα απΠῖ, τε] Ῥοίῖας ἀῑες α πιᾶ- 

σπῖς Π]ῖς Καϊεπᾶῖς ἰθτίῖα5, άπο Ῥοπιαπί ἆθ Ῥτίςεο πιοτο γοία 

απαἆαπι Ῥτο {οίο 4πΠΟ ε{ 5αοτα Γασ]αηί, τα α Νππια τοσο 

1ρεῖς ργωςεηρίο, εγδἀιπίαιε ἄεος Π]ο πΙαχίπιο ἀῑε οροα!Β. 

ἆατα Ῥτεζαπρης. Ἠοο ἰβίίατ Γεςίο ἀῑε αἴᾳιθ 5αετο ἵ5 ααῖ 

{πι τἶφεταί ΟΙγπιρῖς φυρά παπα 1απι Ῥγίμαροταπα, 

απαπα γἱἰάρτεί αοοθεἀετθ οοηδΡΙεΠάΙΠΙ Ἰδίππῃ ας πεβαΙοπείη, 

αἱίοπο ογα(οπῖς ΠΗςίτίοπεπα, ου]ας5 εἴαπι πΊοτες αοσυταίο 

ηος5δί, εἰ γεαπαη για ἰδέας Ι]άίπειη αἴαιο Ἱπιρυτίία- 

ἴοπα, 4π.ᾳπε {ασεγθ ἀῑσεγείας, δἱ ἵπ απίθις αρεπᾶῖς ἄερτε- 

Ἀεησις [αεταί, Φαάθο, ἵπαπῖί αἲ 5οἁαΙαπα 4πεηάαπα, ἆθ- 

γΙέεπηας Ιη[ο]ῖοῖς οεειΓ5Η5 Ίου οδίοπίυΠα, απῖ 5πα Ργορεεπ/ῖα 

ΠαευπάἰβδΙπιΙπῃ ποβῖς ἀῑεπι Αρορηταᾶα Γπο[ας{πα, αἴγιπη 1 

γΙάείατ [αοίητας. Ἠοο ἵρδαπι ΠΟΠΊΘΗ Αρορηταάα απάΐθης 

εορΗ]δία, ἵαπαιαπι ρεγερτῖπαπα οἱ αἴεπαπα α ταοῖς πΟΙΠΕΗ. 

εἰαΐϊπη τὶς], εἰ ργίοτίς Πλας τῖσας ποπιῖπο τῖταπα πας εξί, 

αἱ απἶάεπι 51Ρί τἀεραίας, εἰ αριά οπΊπος α5αγραβαί Ίου, 

ΑΡορηταδ! απ]ά τετο 1 γεῖ ο5ί2 [αείηςπο αΠαπῖς» απ Πετοα 

απφράαπι2 απ γαξδ2 αἩ οσουθηίογαπα απἰάόαπα γε] ροσμ]εῃ- 

{ογαπ εξί Αρορηγας» οππ]άεπα που αιάἰνῖ ππ(παπα, Πε 

ππό παπα 5οἶγί απ]ά 14 5101 τεμ. 

9. Τα]ία ἴδίο οοπίτα Ἠάπο ΠΊεΙΠη 56 ἀἱδριίατε ορϊπαραίας, 

πΙη]πιαθ Αρορ]αάί τῖδαπα οοπῇαβαί, ἵσηατας πειηρε, 

πα] πΊαπῃ 5ε Ίου ταδ[ίαιῖς οοπίτα 5ε Ιπάϊεῖαπα ργοίειτε. ΒΗ- 

ν 

- 

π 



(ΠΙ, πο - 175) 

τ. τούτῳ τὸν λόγον τόνδε συνέγραψεν ὁ ἐμ. 
Ἆ 

ὑμῖν, ὡς δείξεις τὸν ἀοίδιμον σοφιστὴν 
μήν μι {ο ὰ ον 

Ἑλλήνων ἀγνοοῦντα καὶ πόσα κἂν οἱ ἐπὶ τῶν 

Ταῦτα 

προεισπέµψας 
Ν Δ ο. 

τὰ κοινὰ τῶν 
ς 

/ λ ο Ν /. δν - ο. 

στηρίων καὶ τῶν καπηλείων εἰδεῖεν. μὲν ὁ 
Ἔλεγμος. 

10. ᾿Εγὼ δὲ ---- ἤδη γὰρ αὐτὸς παρείληφα τοῦ δρά- 
ψατος τὰ λοιπά --- δίκαιος ἂν εἴην τὰ ἐχ τοῦ Δελφικοῦ 

τρίποδος ἤδη λέγειν, οἷα μέν σου τὰ ἐν τῇ πατρίδι, οἷα 
τὰ ἐν τῇ Παλαιστίνη, οἷα δὲ τὰ ἐν Ἀϊγόπτῳ, οἷα 

Φοινίκη καὶ Συρία, εἶτα ἑξῆς τὰ ἐν Ἑλλάδι 

καὶ Ἰταλίᾳ καὶ ἐπὶ πᾶσι τὰ ἐν Ἐφέσῳ νῦν, ἅπερ χε-- 
Φαλαιωδέστατα τῆς ἆπο Ὀνοίας τῆς σῆς καὶ κορυφὴ καὶ 
κορωνὶςτ τοῦτ τρόπου: ἐπεὶ γὰρ κατὰ τὴν ̓παροιμίαν Ἰλιεὺς 

Δ 
τα 

τὰ ἐν ο2 ϱ2 ω- ω” 

ὢν τραγῳδοὺς ἐμισθώσω, καιρὸς ἤδη σοι ἀχούειν 
σαυτοῦ χαχά. 

Μάλλον δὲ ταῦτα μὲν µηδέπω, περὶ δὲ τῆς 
ἀποφράδος πρότερον. Ἠϊπὲ γάρ µοι πρὸς πανδήµου 
καὶ Γενετυλλίδων χαὶ Κυήσιη πῆ σοι μεμπτὸν καὶ 
Ίέλωτος ἄ ἄξιον τοὔνομα εἶναι ἔδοξεν ἡ ἆ ἀποφράς; Νὴ Δί’ 

οὗ γὰρ ἣν τῶν Ἑλλήνων ἵ ἴδιον, ἀλλά ποθεν ἐπεισχω- 

μάσαν ο ασᾶς ἀπὸ τῆς πρὸς Κελτοὺς ἢ ἢ θρᾶκας ἡ Σχύ- 

θας ἓ ἐπιμιξ ίας. --- ἅπαντα γὰρ οἶσθα τὰ τῶν 

Ἀθηναίων --- ἐξέκλεισας τοῦτο εὐθὺς καὶ ἐξεκή ήρυξας 

τοῦ Ἑλληνικοῦ. Καὶ ὁ γέλως ἐπὶ τούτῳ, ὅτι βαρθα- 

ρίζω καὶ ξενίζω καὶ ὑπερθαίνω τοὺς ὅρους τοὺς Άττι- 

κος Καὶ μὴν τί ἄλλο Ἀθηναίοις οὕτως ἐπιχώριον 

ὣς τουτὶ τοὔνομα, φαῖεν ἂν οἵ γε σοῦ μᾶλλον τὰτοιαῦτα 

εἰδότες: ὥστε θᾶττον ἂν τὸν Ερεχθέα καὶ τὸν Κέκροπα 

ξένους ἀποφήναις, καὶ ἐπήλυδας εἶναι τῶν Ἀθηνῶν, ἡ 
τὸν ἀποφράδ α δείξειας οὐκ οἰκείαν καὶ αὐτόχθονα τῆς 
Ἀττιχῆς. 

19. Πολλὰ μὲν γάρ ἐσ 
ὀνομάζουσιν, ἀποφράδα δὲ 

Σὺ δὲ 

᾿ 
μόνοι 

ἀπαίσιον χαὶ 

οἷς πᾶσιν ἀνθρώπ τοις 
- λ Ν ο 4 Ν 

ἐκεῖνοι τὴν μιαρὰν καὶ ἀπευχτὴν καὶ 

" Ἰδου. μειάθη; απ οὐ, μ.εί Ίχας 

τί βούλεται αὐτοῖς ἡ Αποφρᾶς 

τραχτον καὶ σοὶ ὁμοίαν ἡμέραν. 
Ἴδη ὁδον πάρεργον, 
ἡμέρα, ὅταν μήτε αἱ 

γώγιµοι αἳ δίχαι ὧσι μήτε τὰ ἱερὰ Ἱερουργῆται μήθ᾽ 

Α τι τῶν αἰσίων τελῆται, αὕτη ἀποφρὰς ἡμέρα. 

3. Ἐνομίσθη δὲ τοῦτο ἄλλοις ἐπ᾽ ἄλλαις αἰτίαις 
αὰς Ἠπεηβέντες μᾶχαις µεγάλαις ἔπειτα ἔταξαν ἐχεί- 
γας τὰς Ἠμέρας, ἐν αἷς τὰ τοιαῦτα ἐπεπόνθεισαν, ἀπρά- 

Ἄπους καὶ ἀκύρους τῶν ἐννόμων πράζεων εἶναι, ἢ 3 χαὶ νὴ 

Δία..... καΐτοι ἄχαιρον ἴσως καὶ ἔξωρόν γε ἤδη γέ- 
βοντα ἄνδρα µεταπαιδεύειν καὶ ἀναδιδάσχειν τὰ τοιαῦτα 
μηδὲ τὰ πρὸ τούτων εἰδότα: πάνυ Υοῦν τοῦτ' ἔστι τὸ 
λοιπὸν, κἂν ἐκμάθης αὐτὸ, πᾶν ἡμῖν εἰδὼς ἔσῃ. Πό- 
ϐεν γὰρ, ῶ ο ορ τὰ μὲν γὰρ ἄλλα καὶ ἀγνοῆσαι συγ- 
Ἱνώμη ὑπόσα ἔζω τοῦ πολλοῦ πάτου καὶ ἄδηλα τοῖς 
ἰδιώταις, τὴν ἀποφράδα δὲ οὐδὲ βουληθεὶς ἃ ἂν ἄλλως 
εἴποις: ἓν γὰρ τοῦτο καὶ µόγον ἁπάντων τοὔνομα. 

πα Ἔστω, φησί πα ἀλλὰ καὶ τῶν παλαιῶν ὀνο-- 
ματων τὰ μὲν λεχτέα, τὰ δ᾽ οὗ, ὁπόσα αὐτῶν μὴ συνήθη 
αοῖς πολλοῖς, ὡς μὴ ταράττοιµεν τὰς ἀχοὰς καὶ τιτρώ- 

ΗΟΙΑΧΟ5. Ἱ. 

ρ) οἱ χρηµατίζωσι | μήτε εἶσα-- 

ΤΧ. ΡΣ5ΕῦΡΟΤΟΑΙΡ5ΤΑ. 

Δ ον νο μμο Δ ο λάὰ 
τιν α Χαι αυτοι χατὰ ταύτα 

10 -- 14. 035 

Ρε Ίου ροπΠὰ Ἠππο οοηςοτὶρῖέ Π]α απ πιο αἆ γος Ρε - 
{ πΙδΙΙ, αἱ οδίεπααί ποβίΊεπη 5ορΠἰςίαπα οοπηηαΠία ΓΩΟΟΓΙΙΠΙ 
Ἰρπουατα, απὄσιο ἆο οβοϊηῖς αίίαπι οἱ οπιροηῖς Ιοιηίηος 
πογιηί, Τρία απἱάσπη ΕΙεπο]ς. 

10. Ἐπο γετο (Πάπα επῖη 1ρ5α φα5εορί απο 1ο αι 
οί Γαρα]0) {116 πθο ]απα Ροβνίπι Ικία γο]ηί ο Πο]ρηίσο, (πῖ- 
Ροᾷο ἀῑεστα, ας {π ἵπ ραΐτία θαοτῖς, απο η Ῥα]αδίπα, 
απ τη Ἐσγρίο, απσὈ ἵη Ῥ]ωπίσο οἱ δγτία, (πα. ἀειηᾶε ἵπ 
ατοοῖα εἰ Πα]ία : ας 5αρεν οπηῖα, απ πμπο Έρ]οςί, συα 
πάθη πηακίπιε εαρίία]ῖα εἰ Γαβσίηπι αππθηῖο, μα, οἱ 
Ἱππροδίία, πιοπῖβις. Μἱ5 οογοΠῖ5.: 4ΠΠΙ οπῖπα, απιοᾷ οςέ ἵπ 
Ρτογοιβίο, Ἠϊοηςίς Ίρ5ο {τασωᾶος οοπᾶιχοτῖς,, Ίαιη ἀθοσί {πα 
{6 π]α]α αι ἶτα. 

:5εᾷ Ρος Ἰδία ποπάππα; ἄθ ΑΡροριταᾶς γονο ριῖα». 

Ναι να πΙΙ, Ῥου ερο {ο Ὑπ]αϊνασαπι οἱ Εεπείγ]]ϊᾶας οἱ 
ΟΥΡΕΡεΠ ουο, απ] ΗΡΙ τοργεμεμεῖοπο απ τἶσι ἀἴσηπηι ΑΡο- 
ΡηγαΚἶ5 Ἠοππθῃ ΥΙδΙΠΙ οςέ2 Τί 5αΠ6: ποιο οπίπῃ ογαί Οτα- 
οοτυῦα ργορήαπης 566 αοππᾶς απαςὶ οοπηϊςδα(απα γοπί{ Πς 
ἃ. Οε[ίαναπι απἲ Τῃτασαπα απἲ δογίμαναπα οοΠανῖο. Τα 
νθγο (πο οπίπι Αιοπίοπςίαπα οπηῖα). 5ἰα(ῖπι Ίου οχο]ι- 
5ἱ5Ι1, οἱ ργῶσοπο ο]οσῖς[ῖ 4 «γῶσο 5οἷο. Ἠίπο Ί]ε ΠἱδΗ5, 
απσᾶ Ῥαιμανε Ίοηπον δἱ ροοστίπα ἵΠ. ΠΠΟΤΟΠΙ, θξ [ουπιίπος 
Αίίῑ6ο5 οστοῖου. ὙεγΙπα οπίΏ Ύθγο, Ωποᾶ αἰίά Ἱία Αίῑῑο- 
πΙθηςίρι5 Ῥα!γΙάΠχ οδὲ αἴζιιθ Που ΠΟΠΙΘΗ 2 ἀῑκονϊπί απ! πηασίς 
401 41ῃ {1 πογηΠ{ {α]ία : α4θο π{ οἵῆας Ἐτασ[[]ιθΠ οἱ 666Γο- 
Ρειῃ Ρογεριίπος αίᾳπε αἀγεμᾶς 6556 Α]ιοηΐς οδίθηζα5, (8ὰ 
Αρορινασα ἀθιποηςίτες ποπ. ἀοπηθείῖζαπι ο55θ Ιπάϊσομαπιαια 
ΑἰΠοα.. 

12. Μα[ία επί δΠέ απα. 1ρῖ ϱοᾷοπῃ πιοᾶο, ας πο] 

Ἠομ1/πος, αρρο]απί : Αρορηταᾶα απίθπ ςο]ῖ ἴδῖ αἴτιπι ο 
αροπαϊπαπά πα οἱ Ιπ[ιαδίαπι εί Ἱπαμερϊσαίππη οἱ ςἰπηί]οιη ΕΕῖ 
16η. Έσσε ]απα οῬίον ἀῑβΙοϊςϊ απἷᾶ 5ἳρῖ γελῖί αριά. Ί]ος 
ἀἴος ΑρορῄΏτας : 4ππΠά πεΠπθ πηααϊίγαίις. δι] εορίαπη [8- 
οἵπηέ, πθηιε 6α1555 [πάἴσανί Ροςδιηέ, ποιο «ἄογα ΡοΓαςιη- 
ἴπη, πεηπθ οπηΠίπο θατΗπη τοπ. απᾶς [αηδίας 6556 γο]ι]- 
πιη5, (πἴε(παπα Ροταρίίας: Π]α ἀῑος ΑρορΏζας ο5ί. 

12. Ἠ]αά γετο αριἆ αἰῖος αῆς ἆς οαιςὶς τουρρίΙπη οί: 
ἄπί οΡΠΙ ππαρηῖς καρεγαί{ ργα]ῆῖς, ἀοϊπᾶε ἀῑθς ιοςςς,, απίθας 
ἴα]ία. Η]ῖς εγοποταΠέ, Πο[αδίος ο.5θ οοηδιπεναπέ, απῖρις 
ΠΙΠΙ1 Ἰρσίπια» σα πηὂε » Ἱία απῖάεπα τξ Τα(ΠΙ πο ς οςςοί, 
Ῥο55εί δη5οῖρί : παπί εἰἶαπι Ῥου οσεπα.... απαπ(παπα ἵη- 
Ιεπιρεςῖναπα [οτί οί 5ογΙπα ἶαπι πἰπηῖς, αἰοι ἱης[ίποτο 
8ΕΠΕΙΗ ἨοπηίΠθπη ας ἄθ πογο 4οεοιο ἰα]ία, (αἱ πει ϱα οσα 
Ριοεάπηί πογονέ: ΝΙΠΗΡΙΠΙ (αΐσας Γογίο) Ίου φοἶππι ος 
το]( τη : απος οἱ ἀἰἀίσσεϊς, θαέατατη ταξ ουηηίσπι ποθῖς οἷς 
86θῃς. Τηά6 οΠἵπα, πηῖ ἨΟΠΙΟ2 γ6]αα. οπΊπα οἳ Ιπποτος, 
οοπάοπαπάιπα [ποτ απο οκίτα 6ΟΙΗΠΠΠΠΕΙΗ. ἷηί γίαπι οἱ 
Ρ]ερεῖῖς ἱποορπία: φοά αρορΙγαᾶα α[ίαν, πο δἱ το]ίς συ]- 
4επα, ἀῑχονῖς: ππΙπη ποπηρε Ίχος αἱ 5οἶππη οπηπίη Ἠη]ας γοῖ 
ἨΟΠΊΘΙ ε5ί. 

14. Ἐδίο, ἀῑκενῖί (ονίο αἰϊᾳαῖς : 5ο 4ο γοαἰοτίρις 6ποσιο 

ποπη[ηίρι5 αἰῖα ἀἱοσπάα 5ιπηέ, αἶἴα ΠΟΠ :. (ας (πἱάθη ΠΠΠογΗΠΙ 
ΠΟΠ. Ἠδίίαία γα]σο, πο Ρογίατρεπηις αιάἰοπίος απτοσηις 
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σκοιµεν τῶν συνόντων τὰ ὥτα. Ἐὸ τν ὠ βΏωτιστεν 
πρὸς μὲν σὲ ἴσως ταῦτα περὶ σοῦ εἰπὼν ἤ, αρτον: ἐχοαν 

γὰρ ἐχρῆν ἢ κατὰ τὰ Παφλαγόνων ἃ ἢ Καππαδοκῶν ἡ 

Βακτρίων πάτρια διαλέγεσθαί ο. ὃς ἐκμάθης τὰ λε-- 

ἴς ὃ᾽ ἄλλοις Ἕλλη- 

σιν οἴμαι καθ Ἑλλάδα Ὑλῶτταν συνεῖναι χρή. Εἶτα 

καὶ τῶν Ἁττικῶν κατὰ χρόνους τινὰς πολλὰ ἐντρεψάν- 

των τῆς αὑτῶν φωνῆς, τοῦτο ἐν τοῖς μάλιστα τοὔνομα 
διετέλεσεν οὕτως ἀεὶ καὶ πρὸς ἁπάντων αὐτῶν λεγό- 

μενον. 
15. Εἶπον ἂν καὶ τοὺς πρὸ ἡμῶν κεγρηµένους τῷ 

ὀνόματι,, εἰ μὴ καὶ ταύτῃ σε διαταράξειν ἔμελλον ξένα 

σοι χαὶ ὄγνωστα ποιητῶν καὶ ῥητόρων᾿ χαὶ συγγραφέων 

θνόµατα διεξιών. 

γόµενα καὶ σοὶ ἀχούειν η ἡδέα, τοῖ 

ΜΑλλον δὲ οὐδ' ἐγώ σοι τοὺς εἰπόν- 
Ἀλλὰ σύ µοι ἕνα τῶν 

πάλαι δείξας οὗ χεχρηµένον τῷ ὀνόματι, χρυσοῦς» φα- 

σὶν, ἐν Ολυμπία στάθητι. 

χαὶ ἀφῆλιξ τὰ τοιαῦτα ἀγνοεῖ, δοχεῖ µοι ὅτι καὶ Ἅπ. 

τν " 
τας ἐρῶ". πάντες γὰρ ἴσασιν. 

πσωι ὅστις γέρων ὢν 

ἐπὶ τῷ ἳ ναι ποιες ἐστὶν ἐν τῃ Ἀττιυῇῃ χαὶ Κόρινθο ς 

Ἰσθμῷ καὶ Σπάρτη ἐν τῇ Πελοποννήσῳ μη ε εἰδέναι. 

16. Λοιπὸν ἴσως ἐχεῖνό σοι λέ ἔχειν ὡς τὸ μὲν ὅ ονομα 

δεις» τὴν δὲ χρῆσιν αὐτοῦ ἄκαιρον ἠπιάσω, Φέρε δὲ 

χαὶ ὑπὲρ τούτου πρὸς σὲ ἀπολογήσομαι τὰ εἰκότα, σὺ 

δὲ προσέχειν τὸν νοῦν, εἰ μ πάνυ ὀλίγον σοι µέλει τοῦ 

μηδὲν Οἳ πάλαι πολλὰ τοιαῦτα «πρὸ ἡμῶν 
ἀπέρριψαν ἐς τοὺς σοὶ ὁμοίους ἕχαστοι τοὺς τότε --- 

σαν Ύὰρ χαὶ τότε, ὡς τὸ εἰκὸς, βδελυροί τινες ἐς τὰ 

ἤθη καὶ μιαροὶ } χαὶ κακοήθε ις τὸν πρότ τον ---- καὶ ὅ μὲν υ 

933. 
ειοεναι. 

Χόθορνόν τινα εἶπεν εἰκάσας αὐτοῦ τὸν βίον ἀμφίόολον 

ὄντα τοῖς τοιούτοις ὑποδήμασιν, ὁ δὲ λυπάην, ὅτι τὰς 

ἐχκλησίας θορυθώδης ὢν ῥήτωρ ἐπετάραττεν, ὃ δὲ 

ἑθδόμην, ὅτι ὥσπερ οἳ παϊῖδες ἐν ταῖς ἑθδόμαις κἀκεϊνος 

ἐν ταῖς ἐκκλησίαις ἔπαιζε καὶ διεγέλα καὶ παιδιὰν 
ἐποιεῖτο τὴν σπουδὴν τοῦ δήμου" μὴ δῷς οὖν χάμοὶ, 

πρὸς Ἀδώνιδος, εἰκάσαι παμπόνηρον ἄνθρωπον, ἆ ἁπάσῃ 

χαχία σύντροφον, ἁμέρα δυσφήµῳ καὶ ἀπαισίῳ; 
17. "Ἠμεῖς δὲ καὶ τοὺς χωλοὺς τῷ δεξιῷ ἐκτρεπό- 

μεθα, καὶ μάλιστα εἰ ἕωθεν ἴδοιμεν αὐτούς: χἂν εἴ τις 
βάκηλον Ἡ εὐνοῦχον ἴδοι  πίθηχκον εὐθὺς ἐξιὼν τῆς 

οἰχίας, ἐπὶ πόδα ἀναστρέφει καὶ ἐπανέρχεται οὐκ ἀγα- 

θὰς μαντευόμενὸς΄Ί τὰς ςἐφημέρους ἐχείνας πράξεις ἔσεσθαι 

αὑτῷ ὑπὸ πονηρῷ τῷ πρώτῳ χαὶ δυσφήμῳ. κληδονί-- 
Ἐν ἆ ᾿ἀρῆ δὲ καὶ ἐν θύραις ἐ ἐπὶ τη πρώτῃ ἐξόδῳ 

χαὶ ἕωθεν τοῦ ἅπαντος ἔτους εἴ τις ἴδοι κίναιδον καὶ 

ἀπόρρητα ποιοῦντα χαὶ πάσχοντα, ἐπίσημον ἐπὶ τούτῳ 
καὶ ἀπερρωγότα καὶ μονονου χὶ τοὔνομα τῶν ἔργων αὖ- 

τῶν ὀνομαζόμενον, ἀπατεῶγα γόητα ἐπίορχον ὄλεθρον 

κύφωνα βάραθρον, μὴ φύγη μηδ᾽ εἰκάσῃ τοῦτον ἄπο- 

φραρι Ἴμερα: 

σματι. 

19. Αλλ. οὐχὶ σὺ . τοιοῦτος: οὐκ ἂν ἔξαρνος γένοιο, 

εἰ : ἐγὼ τὴν ἀνδρείαν οἶδα τὴν σὸν ὅς γε χαὶ με έγα Φρο- 

γεῖν ἐπὶ τούτῳ µοι δοχεῖς, ὅτι μὴ ἀπόλλυταί σοι Ἡ δόξα 
τῶν ἔργων, ἀλλὰ πᾶσι δῆλος εἰ καὶ περιθόητος. Εὶ δὲ 
καὶ ὁμόσε ]ωβήσειας καὶ ἀρνήσαιο μὴ τοιοῦτος εἶναι, 

Τὰ. ΨΕΥΔΟΛΟΓΙΣΤΗΣ. 15 -- 18. ΠΠ, ττὸ -- 1ο) 

σπἱβηδομπα. ΥείδαπηΣΗ, ΥΙΤΠΘΤΘΠΙΗς. Ἐσο νοιο, 
Ῥ0π6 Υῖς, Ρεζ6αΥετατη Γογίαςςε α Τε ἴσία ἂρ {ο ἀἴσσης : ορος- 
τευαῖ επίπα, οροτίεραί απί Ῥαρμ]ασοπιπα, απί θαρραάσσιπ, 
απί Ῥαοἰίαπογαπα γεγηασι]α ἴεειπα ἃσὶ, αἲ Ῥεγεῖρογος 

απ ἀἴοετεπίας, οἱ απατία. ΠΡΙ οδκοπί Ἱπουηάα Σ 5θᾷ αριᾶ 

ους τε]ῖ(ος ἄΤαΡΟὰ, 0ΡΙΠΟΣ, Ἰησιια π{επά Πα ο5{. Ὠοϊμᾶς 

απσῦα ΑΠΠΟΙ εῖαπη ἀῑνοιείς Γεπιροτίθις5 πηπ]ία ἵπ Πησια 5πα. 

πηπίαγετῖηί, Ίου Ιπίετ ργωεῖρια ΠΟΠΙΕΠ ΤοΠαΗΡΙ, αποᾷ 

εοζθπα πιοο 56ΠΠΡΕΓ εί αὖ 1] απ]νουςῖς Ργο[ειτοίη.. 

6ογΗΠΗ, 

15. Ἠϊοργεπα ε[ῖαπη 605 απῖ απί6 πος Ίου ποπηῖπο 5απί αςὶ, 

ηῖςί οἱ Ίχας τα[ῖοηο {6 ρεγαγβαίατας 655επα, ρογοστῖπα ΠΡΙ οί 

Ἱποοσηϊία Ῥοείαγιπη ας τ1θίογπα οἱ Μἰς{ογῖοογαΠη ΠΟΠΙΊΠΕ τθ- 

εθηξεηάο.. Ῥοΐα5 πες οσο ΗΡΙ, σα ἀῑκοηηί, ποπήπαβο 

ΟΙΩΠΘΣ θΗ/Πὰ πογιηί. Α{ {α πα ῖ ΠΠΙΠΙ 5ἱ οσ{επάοτῖς απ{ῖαιο- 

ΤΗΠΙ ΏΟΠ Π5ΗΠΙ 60 ΠΟΠΙΙΠΕΘ, α1γεΙ5, αἰππί, 5ἰαδῖς Οἰγπηρῖα. 

Ύετια, απἰδᾳμίς 5επεχ εί ἄεγεχα αίαίε Ίο {αλα Ίρποταί, 

Ἰά6πα πηῖ γἱάρίαγ ἵσποτατο Αί]οµας απ Ώθ 655ε ἵπ Αίσα, 

αἱ ἵπ Τ5ίἨπιο Οονπίαπα, εἰ δρατίαπη 1π Ῥε]οροππεσο. 

16. Ἠολαααπα Π]ιὰ [ονία ΠΕΙ [πεγῖῖ, π{1 ἀῑσας Πποπισῃ απ]- 

ἀεπι {6 5οϊνίς5α, 56 δα Ππίεπηρεςίγπῃ αὖς {6 ε5ςε ΡΕΡΓΟ- 

ἨθδηξΗπῃ. Ασο Ισίίπν, Ρτο Ίου οαπῃ, αἱ αγ οςί, σαἩδαπῃ αριιὰ 

16 ἀϊσαπα, ἴα γογο απΙΠΙΠΠΙ αἀγετίο, 5ἱ ΠΟΠ π]πηϊς Ῥαγυπη πα 

το[ἙΓγο Ριίας ΠΙΠΙ] 5οἶτα. Απηηι πι]ία τὰ 6εηις απία η05 

Ἱδοεταηί 1 (αἱ βΙπ]]ες 5ασς απήξαιθ ορία[ῖς ἵΓαεγαηί ο/η 

ίαπι 4ποσπο, πί Τοιο βἰπι]α οί, αρμοπιπαπα! απἰάαπα 

πποτίρας, οἱ Ἱππρυπὶ, οἱ πια]εβοα για): μο Οο πα γααπα 

ααθπάαπι αρρε]αγ]{, γίαιη Ἠλας απηρίσααιη ἀδρίησεης, ασ; 

{ας οαἱοραπποπ{15 οοπαρατανῖ Ῥοδ5οί; αας ΈγραεΠ, ποσά 

οοπαοπος (ππππ]ίάοσας οταίος ρεγίυγρατείς αῑας ΒερΙΠΙΗ, 

αποᾶ τί ραοτί 5ερίπιῖς επῄαδ(πο πιεηδῖς ἀΐθρις, οἷο Π]ε ἵπ 

εοποϊοπῖρας Ἰαάεταί πἀετείαπε, ας Ιαά1υγίο 51ρῖ 5ειἱαΠ1 ΤΕΙ. 

Ρορι]ί Παβοτεί :. ποπ. ἀεάστῖς Ιδίία, Ῥες Αἀοπίάσπα, πΗῖ 

άποπαα, α{ῖ οοπηρᾶτεπη Ἠοιαίπρηι απά]απθ πιαίαπα, Πασί(]ο. 

οπηπί Ἱππίτέμπα, Ἱπαπερίσαίο ἀῑαί αἴαιο Ἰη[ααδίο» 

17. ΝΟΞΤΟΓΟ οἱἵαπῃ οἸαμάος ἀθχίτο ροάθ αγθγξαΠπΙς, πΙαχΊππε 

«αἱ πιαπο Ί]ος γἰάθαπια5 : οἱ 5ἱ απαῖς ααί οχσεσίαπα τιάραί αϊ 

εαφίγαίαπη απί θἰπλίαπη αἲ ῬγΙΠΙΠΗΙ ἄοπιο δρτοδδαπα, ἵπ 5υᾶ 

γοδίίαία τεγθιςιις τοβίέ, αασιγαίας ποπ Ώομας 5ἱρῖ Γαίηγας 

Ἠπίας ἀῑοῖ αεἴῖοπες, Ῥο5ί πια]απῃ Π]αά αίσαε οΏ5εση πα Ῥ- 

ΤΙΠΙΗ ΟΠ1ΘΗ. Ἰπ Ῥεϊποὶρίο Υογο αἰήπε ἵη [ΟΠΡΗ5, ἵπ Ῥηῖπο 

6ὔτοδδα, ΦΗΠΠΙΟ γο]αί ππαμε ἴοῦας αππὶ, δἳ απῖς γ]άραξ 

οἴπῶρᾶσπα», Γαοϊοπίοπη Ἱπίαπᾶα Ραϊεηίειπαπα, ποίαβί]επα ας 

Ίρεα τα, γαρίαππαπε οἱ γείαπα, εἰ {απἱππη πο ἨΟΙΗΙΠΘ 5110- 

ΤΙΠὰ ΟΡΘΤΗΠΗ αρρε]]αίαπα, ΙΠΙροδίΟΓεΙΗ, γα Ηβίαίογεπη, ΡΕ: 

Ίππαπα, Ῥογηϊείεπα, οἄγοσγεπα, ῬαταίἨγαπα, Ἠ]α πο [αρία[ὃ 

ΏΟΠ αίτο Ἠππο ἀῑεῖ οοπαραγεί 5 

18. ΎογίΠη ΠΟΗΠΟ {α]ῑ5 ο5 {5 ΠΟΠ ποβαγοΓίς, 5ἳ ΓοΗΠ-- 

ἀἴποια {παπι πονῖ, ααἲ οἴἶαπα πηπ]έππα ΠΡΙ θα ἵπ τε Ρ]ασετε 

νὶᾶραηῖς, αποᾶ ποπ Ρον ΕΡὶ [πια ορεγαΠῃ, 5εᾷ πηαηϊ[εσίη5 

ος οπιπίρις οἱ [Ἀπποςιι5.  5ἱ ΥθΓΟ ΠΠΑΠΙΠΙ ΟΟΠΦΕΓΕΓΕ Υε]Ι5 48 

ποσαγο {6 {αΐεπι ο55ε : ααἶρας Πάεπι ἀἰοίογαπα {αςἱθ52 οἱ σῖ- 



απ. 1, ι78) 

τίσι πιστὰ ἐρεῖς; τοῖς πολίταις τοῖς σοῖς; ---- ἐχεῖθεν γὰρ 

ἄρχεσθαι δίκαιον ---- ἀλλ ἴσασιν ἐχεῖνοι τὰς πρώτας 

σου τροφὰς καὶ ὡς παραδοὺς σεαυτὸν τῷ ὀλέθρῳ ἐκείνῳ 

στρατιώτη συμπεριεφθείρου πάντα ὑπηρετῶν, ἄχρι δή 

σε τὸ τοῦ λόγου τοῦτο ῥάχος πολυσγιδὲς ἐργασάμενος 

ἐξέωσε. 

19. Κάνεῖνα μέμνηνται, ὡς τὸ εἶκὸς, ἃ πρὸς τὸ 
θέατρον ἐγεανιεύου τοῖς ὀργησταῖς ὑποκρινόμενος καὶ 
συνταγματάρχης ἀξιῶν εἶναι. Οὐὖδεὶς γοῦν πρὸ σοῦ 
ἂν εἰσηλθεν εἰς τὸ θέ ἕατρον οὐδ ἂν ἐμήνυσεν ὅ τι τοῦνο- 
μα τῷ δράµατι; ἀλλὰ σὺ χοσµέως πάνυ γρυσᾶς ἐμθάδας 
ἔχων καὶ ἐσθῆτα τυραννικὴν προει σεπέµππου εὐμένειαν 
αἰτήσων π;“ρὰ τοῦ θεάτρου στεφάνους κοµίζων καὶ κρότῳ 
ἀπιὼνρ ι6η τιμµώμενος πρὸς αὐτῶν. Ἀλλὰ νῦν ῥήτωρ 
εἴ καὶ σοφιστής, διὰ τοῦτο ἣν πύθωνταί ποτε τὰ 

τοιαῦτα ὑπὲρ σοῦ ἐκεῖνοι, τοῦτο δὴ τὸ ἐκ τῆς τραγῳ- 
τ 
ὰ 1 Α/ 

δίας, «δύο μὲν 
3ρ)ἱ Ἂ 5 {- 

έας"» πρόχε ειρον ἅπασιν εὐθὺς τον Ἐκεῖνος ὅ 
92.” λ Σ 

χαὶ μετ) ἐχεῖνα; Τοιγάρτοι καὶ αὐτὸς εὖ ποιῶν οὐχ ἐπι- 

ῥαΐνεις οὐδ᾽ ο ἁπιιωριάξες αὐτοῖς, ἀλλὰ 
ῷ 

φεύγεις 
μνς ὧν 

γαλέαν, ἅλ 

ἁπασῶν: τὸ 
ρ 

μένοις τῶν πολαι ἓ ἐχείνων συνεῖναι βρόχος ὁ ὡς ἀληθῶς 
η πι 

ἔστι σοι. ἸΚαίτοι τί ταῦτα ληρῶ; τίνα Υὰρ ἂν αἴδε- 

σθείης αὐ: τί δ) ἂν αἰσγρὸν ή γήσαιο τῶν ὑστάτων: 

Πυνθάνομαι δὲ καὶ κτήματα εἰναί σοι μεγάλα παρ᾽ 
αὐτοῖς, τὸ δύστηνον ἐ ἐχεῖνο πυργ /ίον, ὡς τὸν τοῦ Σινω-- 

πέως πίθον τὴν Διὸς αὐλὴν ε ἴναι πρὸς αὐτό. Τοὺς 

μὲν δὴ πολίτας οὐδαμῆ οὐδαμῶς µεταπείσειας ἂν μὴ 

λ 
και 

ω ο λα Ν 

ἡλίους δρᾶν » δοχοῦσι, « δισσὰς δὲ 

ου. 
τε θέρει άρ- 

σ « ὃ μα ρ 
ἵστην καὶ µεγίστην τῶν ἐν Φοινίςῃ 
» 

γαρ ΞΕΛΕΞ ἵχεσθαι χαὶ τοῖς εἰδόσι χαὶ μ.εμ.ν η” 

’ κ ἐς / - α- Ὑ δν 

οὐχὶ τῶν ἅπάντων βδελυρώτατόν σε ἡγεῖσθαι, ὄνειδος 

κοιγὸν ἁπάσῃ τῃ πόλει. 
20. Τάμα δ ἂν τοὺς ἄλλους τοὺς ἐν Σνρία πρησλή- 

θοις ὁμονή βους» εἰ λέγοις μηδὲν πονηρὸν μιηδὲ 

τιον βεθιῶσθαί σοι. Ἡράκλε ις, ἡ μὲν Ἀντιόχεια καὶ 

τοὔργον αὐτὸ εἰδεν, ὅτε τὸν Ταρσόθεν ἥποντα ἐκεῖνον 

ἀπαγαγών . . .. ἀλλὰ καὶ ἀναδέρει ν αὐτὰ 

Πλ ἦν ἀλλὰ ἴσασί γε καὶ µέμνην- 
ς καὶ σὲ μὲν ἐς Ὑόνυ ας 

σθα ὅ ὅτι καὶ ποιοῦντα » εἰ 

ις τις εἲν τὸ στόμα. 

επαί-- 

γεανίσχον 

ο δέ ἐπιλήσμων τ 

. Ἀλλ οἳ ἐν Αἰγύπτῳ ἴσως ἀγνοήσουσί σε οἱ | 

τοὺς ἐν Σνρία θαυμαστοὺς, ἄθλους ἐκείνους ὕποδε εξώμε- 

νοι φεύ Ύοντα ἐφ ᾿ οἷς 

χόµενον, παρ᾽ ὧν ἐσθῆτας πθασθαςς πριάµενος ἐφ ἐφ Φόδια 

εἶχε. Ἀλλ οὐκ ἐλάττω σοι ἡ Ἄλεξ Εάνδρεια σύνοιδεν, 
οὖδε μὰ ΔΙ ἐχρῆν δευτέραν τῆς Ἀντιοχείας χεχρίσθαι 

ή ἷ Ἡ τε ἀχολασία γυµνοτέρα καὶ ἡ αἴσχρουρ- 

λ 
μετα 

εἴπον, ὑπὸ τῶν ἵματιοκαπήλων διω- 

χεῖ ἐπιμανεστέρα καὶ τοὔνομα ἐπὶ τούτοις μι 

πᾶσιν ἀκάλυπτος ς κεφαλή, Εῖς μόνος ἂν 

ἐπίστευσέ σοι ἑξάρνῳ Ὑιγνομένῳ μηδὲν τοιοῦτον εἰργά- 

σθαι καὶ βοηθὸς ἃ ἂν κατέστη ὁ τελευταῖος µισθοδότης, 
/ ς ψ Ἆλ 5 

Ῥωμαίων. Τοῦνομα δὲ αὐτὸ ἄνὴρ ἐν τοῖς ἀρίστ. οις 

δώσεις ἀποσιωπῆσαί µοι; καὶ ταῦτα πρὸς πάντας εἴδό- 
» 

Τχ. ΡΕ ΡΟΤΟΑΙΡΤΑ. 19 --- 21. 627 

Ῥηππο {πῖςὸ (πάς ομῖπα Ιπαρονα «(πΠΠη οδί :) 5οᾷ ποτέ 

11 ργίπια ἵπα αΠπιοπία, εί 4ποπιοάο ἀεάας ἴπα γο]ηπία[α 

Ῥεγάτίο ΠΠ πα ουπα 1]ο πεαιίογ 5ἳς νασαίας, ἵῃπ οπηηίριις 

οἳ εαΏδθιγίθης, ἀοπες ἴα Ἰαεσγαπα, αποά αἴπηί, ΡαΠΠΗΠΗ 

απαπη ο[[θοίςδοί, οχοσῖέ. 

19. Ἐ[απα λα ππεππετυπ{, αἱ ρτοραβία ο5ε, 4ποπιοῦο 

ἵπ 50ομα αἀο]εορηίεπα {ε ναλίάπα οδίοπἀστῖ, απ δα]ία- 

{ουίρας οοπἹπιοάαγες ΟΡΕΓΑΠΙ {παπα 6{ ἆπκ συορῖς εςξθ Ρο- 

5ίπ]ανος.. ΝΕΠΙΟ οπῖπα {6 ρῖας ἵπ ἠοαίταπα ριοάῖραί, πεαιε 

αποά ΠΟΠΊΘΠ ο55οί [αρα]α; ΙπάΙσαΡαί : 5εᾷ {α ἀαοσπίῖ µαβίέα, 

αηγοῖς Ἱπάπίας. οα]οεῖς Ὑορίεσιε ἰγταπηῖσα ριαηίίερατα, 

Ἠοπονο]οπ[ίαπα ροίατας α [οαίτο, 6ΟΓΟΠᾶΣ [ΕΓΕΠ5, ἀῑςεθ- 

ἄοπς ουπα Ῥ]ααδα, ]απ {απι Ἰοποταίας αὐ 15. Αἱ πιοᾶο 

οτα{ΟΥ 65 4ο 5ορη!ςία.  Πίαστε παπα απἀοηί αποπάαπα Γα[ία 

46 {ο ΠΗ, λα 5απε αποά οδί ἵῃ ἑνασωάία, ἆπο 51 5οἶες 

γ]άσνα γἰάερηπίαγ ας Τμεβας ἀπρίίσες : αἴαπα ἵπ Ῥτοπηί 

εἰαΐῖπι ονῖ{ οππίρας, « Τ5ίεπεῦ απῖ {πι Ρορί Ιδίαῦ» Ὑε- 

ΤΗΠΗ ΘΠΙΠΗ 1ρ56., ΡγηάεΠ(1 5.πθ οΠ5!]Ιο, οπΙΠΙπΟ ΠΟΠ αοσθᾶῖξ 

αἆ 195, πραπε ἵη ἴδία τεσίοπε γειδαῖς, 564 5ροπίε εχυ]αξ ε 

Ραΐτῖα, πες πηα]α ρου ἨΙΕΠΙΕΠΙ, πεΠι1θ στατῖ Ρ6Ι αΩ5ίαίεΠ1, 5εά 

ῥπ]ο]ιογγίπηα ε{ πιαχίπ]α 6αΓΙΠΗ σπορ ἵπ Ῥμαπῖος 5αηί ΟΠΙΠΙΙΠΙ. 

Ἄεπηρο τοάατσ1 οἱ γειςατῖ ο Πα 5οἱεη[ῖθιας οἱ τουοτάαπΗβις 

απΠ(πογΙπα. Π]ογαπα, Ύθγα ΠΡΙ 5αςρεπάίαπα οδί.  Ὑθγπι 

απῖά ἴία ἀε[τοξ απεπι επίπα {απ τεγεαπῖς5 απἰά. Πιο αΠι 

ἴππρο Ῥιίες» ΑπάΙΟ γεΓο θἵαΠΙ ΡοββθςδίοΠες αραιά 1ος π]α- 

πηᾶ» ΕΠβί 6556, πηῖδογαῦη 1]απα (αγ ηἱομ]απα, αἆσο π{ βΙπορθηςίς 

4ο]απα οππα ία εοηραταίαπα Φογί5 απ]α ο-ξα γιάραίαν. Οἷ- 

τίρης ογσο {αῖς πη]]α ΠΠάΠαΠ1 τα[ίοπΠε Ρεγςπαἆθαξ, 4ΠΟΠΗΙΠΙ5 

οπηπίαπη {6 ρυ{οηί περι γὶδδίππΙπη, ΟΟΠΙΠΙΠΟ {ο ας οἰν](αιἰς 

ορρτοβτίππι, 

90. Εοτίαςςο απ {επ Τοἰ(αογαΠα 1η Άγεία η τασία [εγας, 

5 ἀῑσας ΠΠ] ΠΕΙ τηα]απα πεσιθ οπ1ρος αῆπα Ραίγαίσπη 6556. 

Αί, Ηετοπ]ε, ἵρειιπη ορις γιά Αποσμία, σπα γοπΙθη{εΠα 

πα. Ταγςο αἀο]εξοεπίοπα αβάαχἰδίῖ..,. Υεγαπα εἰϊαπι ἀείθ- 

5616 ἰδία ἴπτρε [οτίο πλΗῖ βααγῆ.  Ἰηίοίπι ποταπί οἱ ΠΊ8- 

ΠΙΠΕΙΕΘ Ύπῖ ἴαπι γορῖς απηίογαπί, ας {ο οοπαιπὶδοθηίθιη 

γιάσνυπ{, Ἠλαπα απἴεπα [αοἰοηίεπι αποά ποδ, πἰςί οπΙΠίπο 

ο] Τνίοξς5 65, ογ6 ἴπο. 

51. 564 Ἐσυριϊ (ογρίίαπ {6 ἱσποταβιπέ, φπῖ ροδὲ Ῥγαο]ατα 

Ἠ]α Τη Όγτία οργίαπηῖπα Πασἰοπίοπα οϐ δα απα. ἀῑκί {6 τ80θ- 

Ῥοναπί, «πάπα γοςΠατ {6 πιογοαίογο5 ΡεΓ5ε(ΠΕΓΕΠΙΗΣ, ἃ 

564 

πθο ΠΙΙΠΟΤΗΠΙ ΗΡΙ Αἰοχαπάτία οοηδοῖα οδί, πε(πε οροτίεραί, 

σπβας. οπία5. γοσίος Ῥγοίίοδας Παβεβας Ῥτο γἰα{ΐσο. 

Ἱία πῃο Φαρίΐος, 1]απα ΑπίϊοσΠία ΙΠ[ΕΓΙΟΓΕΠΙ αάἱσατὶ : ὙθγΠΙ 

Τρ] οἱ ΠρΙάο πιασῖ5 παᾶα, αἱ (αγρίιάο ΠαβιΙογαμα ΓαῖοΙος 

οἱ ππα]ος Ῥγορίετ ἰδία εε]εῦηίας., οἱ 5αρου οπιπ]α σαραί αΡεΙ- 

{ππα. Ὅπιας 5οἶας ποσαπ{Ι ΠΡΙ οτοάἰἀϊςςεί ΠΠ] {6 ἰα]ε [οοίς- 

565 οἱ αχ 1]ο ΠΡΙ [μῖςςοί, πα ῆπιας απῖ {6 οοπάαχ]έ, τῖ Ἰπίευ 

Ῥγποῖρος ΒΟΠΙΠΟΓΙΠΙ. ΝΟΠΙΕΠ 1ρ5απ {ασστε πηϊΠί ρεγη[{ο», 

1άᾳπε απΠ1 βεῖαηί οΡΊΠΕ5 4ΠΕΠ ἀεείσπεπι.  Ἠ]αΠβίματ απος 

40. 



0325 

ο ς ΄ Μ 

τας ὃν λέγω. ᾿Εκεῖνος τοίνυν τὰ μὲν ἄλλα ὃπόσα ἔτλη 
4 / 

ἐν τῇ συνουσίᾳ τολμ. ηθε ντα ὑπὸ σοῦ, τί χρὴ λέγειν; 

ἀλλ’ ἠνίκα σε κατέλαθε τοῦ μειρακίου τοῦ οἰνοχόου τοῦ 

Οἰνοπίωνος ἐ ἐν γόνασι κείµενον, τί οἴει; ἐπίστευσεν ἂν 

σοι μὴ εἶναι τοιοῦτον -αὖτ ὁ ὁρῶν τὸ ἔργον; οὐκ, .. γε 

μὴ παντάπασι τυφλὸς 7 ἦν. Ἁλλ' τὴν ̓Ὑνώμην 

αὐτίκα ἐξελάσας τῆς οἰκίας καὶ καθάρσιόν γε, ὥς φασι; 

ος ἐπὶ τῇ ση ἐξόδῳ. 

2. Ἀχαίαι μὲν γὰρ χαὶ Ἰταλία πᾶσα ἐμπέπλησται 

τῶν σῶν ἔργων καὶ τῆς ἐπ᾽ αὐτοῖς δόξης: καὶ ὄναιό Ἡε 
τῆς εὐχλείας. Ὥστε πβὸς τοὺς θαυμάζοντας ἕ σοι. τὰ 

ἐν ᾿Εφέσῳ νῦν πραττ τόµενα ὑπὸ σοῦ ἐκεῖνο λέ έγω, ὅπερ 

ἀληθέστατον, ὡς οὐκ ἂν ἐθαύμαζον, εἰ τὰ πρῶτά σου 

ἤδεισαν. Καίτοι χαινὸν ἐνταῦθα καὶ τὸ πρὸς τὰς γυ-- 

ναῖκας προσέµαθες. | 
93. Οὐ περὶ πόδα οὖν τῷ τοιούτῳ, εἰπέ µοι, ἄπο- 

φράδα. ὀνομάζεσθαι; Ἁλλὰ τί, πρὸς Δός καὶ φιλῆσαι 

τῷ στόµατι προσέτι ἀξιώσεις ἡμᾶς ἐπ᾽ ἐκείνοις τοῖς ἔρ- 

Τοις” τοῦτο γοῦν τὸ δβριστότατον ποιεῖς, καὶ μάλιστα 

πρὸς οὓς ἥχιστα ἐ ἐχρῆν χαὶ τοὺς ὁμιλητὰς, οἷς Ἱκανὰ ην 

ἐκεινα μόνα τὰ καχκὰ τοῦ σοῦ στόματος ἀπολαύειν, τὸ 
ομίς νο ἃξε οφ 

βάρδαρον τῶν ὀνομάτων, τὸ τραχὺ τῆς φωνῆς, τὸ ἄχρι- 
ΔΝ Δ ο 

του, τὸ ἄταχτον, τὸ πάντη ἄμουσον καὶ τὰ τοιαῦτα" 
κο ϱ] / Δ / Σ ας 

φιλῆσαι δέ σε ἐπὶ τούτοις μὴ Ὑένοιτο, ὦ ἀλεξίκακε. 
ὃν ς - .. 

Ἀσπίδα μᾶλλον ἢ ἔχιδναν φιλῆσαι ἄμεινον: ὀῆγμα 
τς ς ἳ : 

ἐχεῖ τὸ χινδύνευμα καὶ ἄλγημα, καὶ ὃ Τατρὸς εἴσχλη- 
θεὶς ἐπήμυνεν: ἀπὸ δὲ τοῦ σοῦ φιλήµατος καὶ τοῦ ἰοῦ | 

ος 5 πο 
ἐκείνου τίς ἂν ἢ Ἱεροις ἢ βωμοῖς προσέλθοι; τίς ὃ᾽ ἂν 
θεὺς ἐπακούσειεν ἔτι εὐγομένου; πόσων 

πόσων ποταμῶν δεῖ: 
ον τ να ον . κ λος 

94. αἱ τοιοῦτος αὐτὸς ὢν χατεγέλας τῶν ἄλλων 

ἐπ᾽ ὀνόμασι καὶ ῥήμασιν ἔργα τοιαῦτα χαὶ τηλικαῦτα 
5 »/ ζοττοι ἐγὼ ο πν οι 
ἐργαζόµενος. Καΐτοι ἐγὼ μὲν ἀποφράδα μὴ εἰθὼς 
3 πα Κω Ἰ κ. 3 / Ὑ 

ἠσχυνόμην ἂν μᾶλλον, οὐχ ὅπως εἰπὼν αρνηθείην ἂν" 

ο ώς πιο ἡμῶ µολόγους λέγοντα καὶ σὲ δὲ οὖδεὶς Πτιάσατο ἡμῶν βρωμολόγους λεγοντ ὶ 
τροποµάσθλητας χαὶ ῥησιμετρεῖν καὶ ἀθηνιῶ καὶ ἂν- 

θο) ἵν καὶ σφενδικίζε ὴ χειροθλημᾶσθ κ οκρατεῖν καὶ σφενδικίζειν καὶ γειροθλημᾶσθαι. Ίκα- 
τ ολο Ε δπιτομεεν αὐτὸ 

χὸν κακῶς σε ὅ λόγιος Ἑρμἢς ἐπιτρίψειεν αὐτοῖς λόγοις. 
ΤΠοῦ γὰρ ταῦτα τῶν βιθλίων εὑρίσχεις; ἐν γωνία που 

τάχα τῶν ἰαλέμων τινὸς ποιητῶν κατορωρυγµένα, εὖ-- 
τς ἃ ας 
ρῶτος-χαὶ ἀραχνίων μεστὰ, ἡ που ἐκ τῶν Φιλαινίδος 

Ε) -ω τα Ν . -. 

δέλτων, ἃς διὰ χειρὸς ἔχεις: σοῦ μέντοι καὶ τοῦ σοῦ 
/ ο. 

στόματος ἄξια. 
32 Δ λ .ω /. 3 / / / Ἐπεὶ δὲ τοῦ στόματος ἐμνήσθην, τί φαίης 

κω Ε] ΄ / 

ἂν, εἴ σε ἡ ρα ες δικαστήριον προκαλεσαμένη -- 

περιρραντηρίων, 

κ 

Τχ. ΥΕΥΔΟΛΟΓΡΙΣΤΗ 

θῶμεν ̓ Ὑὰρ οὕτως --- ἀδικήματος ἢ Ἠ τὸ μετριώτατον ὕθρε- 
ως διώχοι λέγουσα, Ἐγώ σε, ὢ ἀχάριστε; πένητα καὶ 
ἅπορον ” παραλαθοῦσα καὶ βίου ὃ δεόµενον τὰ μὲν πρῶτα 
ἐν τοῖς θεάτροις εὐδοχιμεῖν ἐποίησα, νῦν μὲν Νίνον, νῦν 
δὲ Μητίοχον, εἶτα μετὰ μικρὸν Ἀχιλλέα τιθεῖσα : μετὰ 
παῦτα δὲ παῖδας συλλαθίζ ειν διλάσκοντα μακρῷ χρόνῳ 
ἔθοσκον: ἤδη δὲ καὶ τοὺς, ἀλλοτρίους τούτους λόγους 
ὑποχρινόμενον σοφιστὴν εἶναι δοχκεῖν ἐποίησα χαὶ τὴν 
μηδὲν προσήχουσαν δόξαν περιῆψα. Τί τοίνυν τηλικοὺ- 

Σ.25---25, 11, τπο -- τδι) 

αἴας τος ας ΠΠ Ιπ ία οοηςΙο(ά(πο α {ο Ῥειρειταίας, 

απῖᾶ απο ἀἱοργα» 5ο απ ἀερτε]επά]σεοί {6 Ρο] Ρο- 

ο ]αίοτῖς αὐποριοπϊς ἵπ. σοηίθιις Ιαορηίοιι, (πιά ρηίας 2 0Γ6- 

ἀῑά]ςεείπο ΠΡΙ, {ο ποη ε5ςε {αΐθπι, 1ῃδπῃ ορας όπΠ1η. γἱᾷθ- 

γοίῦ Νο Πἰδὶ ο ος οΠΙΠΙΠΟ βΗΙ.  Ὑογιπα παϊσανΙί πεπηρο 

5οηίση Παπ 5Η, σπἱ 5ἰα[ἴπι ἆθππο {6 ε[ἰοσγεί, οἱ ῬΗ1βᾶ- 

πηῖπα ασ ἆαπη, αἱ αἰππί, Ροδί οχοθξΣΙΠα {πα οἰτουπη[ογεί. 

2», Επδο Αολιαῖα απ]άεπῃ οἱ οπηπ]ς5 Πα]ία ΓπογάΠη ρ]εῃα 5ί 

Γαοἴπογαπη οἱ ρατία» ἰπάε [απιῶ.. Λο [γυατῖς, ορίο, ἰδία σ]οτῖα. 

Ἠασιο αἆ ο05 απῖ πταπίατ (ασ πυπο αὖς ἴο Πιηί Ερ]ιεςί, 

Ἰ]αά εαπἰάεπα ἀῑσο, αοᾷ οδί ναγΙςεΙππυπα, αἀπΙΓαΓΙΤΟΡ ΠΟΠ. 

[αἱςσα, 5ἱ Ργίογᾶ {πᾶ ΠοδΣθηί, Ὑδγα εαπα πονγΕη (ιά ἆαπα 

Μο, Πας οἴτοα πηπ]Ίεγες, αἀάΙάΙοΙς{Ι. 

95.. ΝΟΠΠΘ οἱ5ο. {α Ποηιπί οΧαΙΠΙΙΣΣΗΗ οοηγεη!, ἀῑς 

ηΙΗΙ, Αρορηταᾶα γοσατί» 5εὰ απ], ρου 1οΥθΙΗ , θΙΙα01 05611 - 

Ἰά11 ποβῖς Ῥο5ί Ιδίως [αοποτα. Ῥοδια]αρῖς ορια» Ίου 

οπἵπῃ [αοἳ5 οοΠ{ΗΠΙΕΙΙΟΡΙΦΡΙΙΊΕ, οἱ Π]ῖς ππανῖππο (1ης πη]- 

ππιο οροτίεραί, ἐπί 5οὐαἴθης, απος 5αἲῖς ογαί Π]α 5οἶα ουἱ5 

αἱ πηα]α οχ μα], ποπηῖπα Ῥα1βανα, ΥΟΟΘΠΙ α5ρογα ία, ΠΙΠΙΙ 

ἀἰδογοίππα, ΠΠ] ονα[παίαπα, α Μαςὶς αἴεπα οηπία, οἱ πας 

Ἠἱ5. εΙπη]ία δαηί : ο5ο]άπα απίσπα {6 [το Ἰπξηρου, αὐδίε, 

Ώερι]δον ππα]ογαπα 1. Ναἰπίεθηα ααἲ γίρογαπα ο5ζπ]ατί Ρος 

οδἰ.. Μουδιας ο ροτίοπ]άπα, εἱ ἀοἱος, 4πεια αἀγοσαίυς 46- 

Ῥ6]Η{ πποδίεας: α ἴπο γεγο ο5οµ]ο αἱ Ιδίο Υοπεπο απῖς αἲ 

ἱπρ]α αεεθᾶαί το] αἰίαρῖα» ααἶς ἆοας απηρ]ας Ῥνοσαηίοπα 

οχαιαἶαίὃ αποί αδροιδἰοπῖῬα5, (οί Παπηπίρης ορις ε{ὃ 

ῃ 24. Λο ἰα]ῖ5 Ἱρ5θ άΠ1Πῃ 655ες, γ]άσῦας α]ος 4ο ποπηπῖθης 

ας νους, [αοἰποτα [α[ία ας ἰαπία Ρετρείτα!5. Ὑδγαπι οσο 5ἳ 

πεςεΙςΣεπα Αρορμταςα, Ριάουο α[ῆοργον Ροίἵα5; (αηίαπι αὐοςί 

υ{ Π16 ΠΣΗΠΙ 60 ΠΟΠΙΙΠΕ ΠΘΡΟΘΠΗ : αἱ {6 ΠΘΠΙΟ ποδίτήα αἆμης 

αεοησανΙξ, απαπα ΓΕ ΠάΠοσιος ἀἴσογες, οἱ πποτοβα]ες, οἱ 

γοσϊπηο Ισ], οἱ ΑἰΠεπινίο, οἳ Ποτιροίοηίθιη 6556, οἱ σφενὸι- 

πίζειν, 6ἱ χειροθληµασθαι. Μα]ε ἴε ΠΙαΙΗΠΙ ΠοΙπθη ἀἱσορπά 

ατρτίον Μογουγῖας 1ρεῖς {πῖς οππα γετοῖς οοπίογαί! ΠΡΙ οπίπα 

ἸνογΗτη Ιδία Ἰηγοπίς» ἵη απησι]ο Γογίο ΠΙΙ5οΓΓΙΠΙΟΓΙΠΗ Ροῦ- 

(αναπα. ου]αςάαπα ἀε[οςδα, 5ἴέας εἰ αγαπεατΙπ Ῥ]επα, απ 

1ογίο 4 Ρα ΠΙ415 (αβα]15, απας ργῶ πιαπ μαῦος; {6 {άΠΘΠΙ 

ας [πο ο ἀῑσηϊδείπια, 

» ΟΠΠ Υ6γο Τη ΠΙΕΠΠΟΠΕΙΗ ους ΙΠοῖάί, απ]ά ἀῑσας, 5ἳ 

Γεοπτη ἵπ ]ᾳ5 γοσαίο Ππσια (ία οηῖπι Ῥοπαιης). Παπίας, 

απ ΠΙΙΠΙΠΙΗΠΙ οοπ{απηε]ί αραί, ἀΐσεης : Ἐσφο ἴα, Ἱηριαίε, 

ΡάΗΡΕΤΕΠΙ οἱ ἴπορειη οπηῖαπη 4πάπη αθεερίδδοπα, οἱ γῖοιας 

Ἰπάϊσιπα, Ῥηίπιο ἵπ. ἠοαίσῖς αἱ Πογογες ο[[οοῖ, πας πιο. 

ΝΙΠΙΠΙ {6, πιοᾷο Μα[ἴοζμΠα, οἱ ραυ]]ο ἀείπᾶς ρο»{ ΑοήΠεπι 

οοη5(Ππογῖπα : Ροδίοα »γ]]αῦας οοΠίσεγο ἀοσθηίεπα ΡΙΕΓΟ5 ἀἴπ 

αἰαῖ. “πα Υοτο, αθηας Ί]]ας αρεβίΕΠΙ οΓΠΙΟΠΕΣ, 5ορΗσ[αιαι 

πιουν ε[[οοί, σἰογίαππα πε ΠΡΙ, ασ ΠΠ] αἲ ἴε ρεγ[Ιπεαί, 60Η - 

οἨίανΙ.  Οπᾷ ἰβίέας (απάτη Ἰπαῦε5 αποᾶ παϊμί ορ]οῖα», αποά 
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.ά 3 . - ο [ή κ 4“, . 2.3 » ΑΣ ΞἩ -, 

τον ἔχων ἐγχαλεῖν τοιαῦτά µε διατίθης καὶ ἐπιτάττεις 
η Ξ 

ἐπιτάγματα αἴσγιστα καὶ ὑπουργίας χαταπτύστους; οὐχ. 
Μ 

κανά µοι ἔργα, 
ορχεῖν καὶ τς τοσούτους ὕθλους καὶ λήρους διαντλεῖν, 

εν; ἀλλ μᾶλλον ὃ δὲ τὸν Ῥόρθορον τῶν λόγων ἐκείνων ἐμεῖν; ἃ 

«οὐδὲ γυκτὸς τὴν κακοδαίµονα σχολὴν ἄγε 

3 
ἁ ἐπὶ τῆς ἁμέρας ψεύδεσθαι χαὶ ἐπι- 

ιν ἐᾶς, ἀλλὰ 
-. -. ι 

µόγη σοι πάντα ποιῶ καὶ πατοῦμαι καὶ µιαίνοµαι. καὶ 
ο. ’ - . -. Α με. 

ἀντὶ γ Ιώττης ὅσα καὶ γ χειρὶ γρῇσθαι διέγνωχας κ αἱ ὥσ- 

περ αλλος οίαν ὑθρίζεις καὶ ἐπικλύζεις τοσούτοις καχοῖς. 

Λολαν μοι ἔργον ἐστὶ μόνον ̓  τὰ δὲ τοιαῦτα ποιεῖν καὶ 
αᾱ Ἀ 3 / 

πάσχευ ἄλλοις μέρεσι ο πονς Ὡς ὥφελεχαμέ 

τὴν τῆς Φιλομήλας 
; 

τις ὥσ σπερ τη σας ἵν. Μακαριώτε- 
-- .ς «ανν 

ραι γοῦν µου αἳ πλῶτται τῶν τὰ τέχνα κατεδηδοχό-- 
των. 

έπι- 
Ξ , εφ. Ἡε. / οσα τραμ παο Ε] 

καλεσαµένη, τί ἂν ἀποχρίναιο αὐτῃ; ἐχεῖνα ὃηλον ὅτι 
ο Ὑ 

Γλαῦκον ἔναγχος εἴρηταί σοι ἐπὶ 7 πεπρα- 
/ 39 γμένῳ ἤδη τῷ ἔργῳ αἰτιώμενον, ὣς ἐπὶ τούτῳ ἔνδοξ τος : ρ 5 Ψ. ..» ἐν βραγ: γνώριµος ἅπασι Ὑεγένησαι, πάθεν ἂν 

ς κε 
οὕτω περιβόητος ἐπὶ τοῖς λόγοις γενόμενος; 

δὲ ὁπωσοῦν χλεινὸν καὶ ὀνομαστὸν εἶναι. 
ο 

ριθμήσεις αὐτῃ τὰς 

ἃ καὶ πρὸς τὸν 

ετ καὶ 
- τ 
ἀγαπητὸν 

Ἐίτα χατα-- 
, ; . 

πολλάς σου προσηγορίας, ὅπόσας 
[ κ) 7 μι 

χατὰ ἔθνητ τεροσ σείληφας. Ὁ καϊθαυμάζω, ὅτι τὴν μὲν 
1 - 

ἀποφράδα Σθυσγέρανας ἀχούσας, ἐπ) ἐχείνοις ὃξ τοῖς 

ὀνόμκασιν οὐχ. ἠγανάκτ ο ος 
- ] » Ν 3 κ 
9Τ. ἐν Συρ ία μὲν ῥοδοδάφνη χληθεὶς, εφ ᾧ ὁ 

5 τ ο 
τὴν Ἀθηνᾶν, αἰσ[ύνομαι διηγεῖσθαι: ὥστε 
σμε Δι Ε να Ἕσρις μι” 3 / αν 
ἐμοὶ ἀσαφὲς ἔτι ἔστω" ἐν Παλαιστίνη δὲ 

λ ο -. ά 3 ο αβκαος 
τὰς ἀχάνθας τοῦ πώγωνος, οἶμαι, ὅτι ἔνυττ 

/ μα 

ἔτι γὰρ ἔξυρες αὐτόν" ἐν Αἰγύττῳ δὲ 

λον τοῦτο”. μικροῦ Ἰοῶν φασιν ἄποτι «κας σε οι 
τινὶ τῶν τοιαρµένων ἐντυγόντα, ὃς ἔμπε 

εἰ; ο τ : 
σοι τὸ στόµα. Ἀθηναῖοι μὲν γὰρ ὅθας τος ασ τας 
ων 3”! τ -. λα / ς Α 

τῶδες οὐδὲν, ἀλλὰ πο άωατος ἑνὸς 

τές 

΄ 

σε Ἆτ ίμαρχον ὠνόμαζον 

βιττότερον προσεῖ Ἐν Ἰπαλία δὲ, βαβαὶ, 
δε ς 

ἠρωϊκὸν ἐχεινο ἐπεχλήθης δ ὅ Κύχκλωψ, ἐπειδή ποτε χαὶ 

πρὸς ἀρχαίαν διασχευὴν παρ) αὐτὰ τὰ τοῦ Ὁμήρου 
μη Αγ ην 3 / Εμάς ας 

ῥαψῳδῆσαι καὶ συ την αἴσγ βαυργιαν ἐπεβνμησας, Καὶ 

αὐτὸς μὲν ἔχεισο µεθύων ἤδη κισσύθιον ἔχων ἐν τῇ 

χειρὶ βινητιῶν Πολύφημος, υεανίας δὲ ὑπόμισθος ὁρθὸν 

ἔχων τὸν μοχλ ὃν εὖ µάλα ἠκονημένον ἐπὶ σὲ ᾿Ὀδυσσεύς 

ναί σοι. 

τις ἐπήει ὥς ἐκκόψων τὸν ὀφθαλμόν: 

κἀκείνου μὲν ἅμαρτε, παραὶ 
αἰχμὴ δ’ ἐξεσύθη παρὰ νείατο 

2.1, ὃ, ς 
Καὶ Υὰρ οὐδὲν ἄτοπον ὃτ πὲρ σοῦ λέγοντα Ψυχρολογεῖν. 
Σὺ δὲ ὁ Κύκλων ἀναπετάσας τὸ στόμα χαὶ ὡς ἔνι 

πλατύτατον κεχηνὼς ἠνείχου τυφλούµενος ὑπ' αὐτοῦ 
τὴν γνάθον, μᾶλλον δὲ ὥσπερ ἡ Χάρυθδις αὐτοῖς ναύ-- 

ταις καὶ πηδαλίοις καὶ ἴστίοις ὅλον ζητῶν καταπιεῖν 
τὸν Οὗτιν. Καὶ ταῦτα ἑώρων καὶ ἄλλοι παρόντες. 

ᾱ σοι ἐς τὴν ὑστεραίαν μία ” µία ἣν πι 

τὸν ἄκρατον ἐνέφευγες. 

ο δη τα 
ογία ἡ µεθη και 

Τχ. ΡΣΞΕΓΡΟΤΟΙΣΤΑ. 26, 059 

Ἱία πιεειτη.ααῖς, εἰ Ἱπιρειία πηῖ Ίπιρεγας δρητοϊςείπια, ασ 

ἀεδριεπάα πηηἰςίεγία» ΠΟΠΠΘ παῑῖς πμῖ ογαπί ἀἴπτπα Π]α 

ορετᾶ, πιη{πῖ, Ῥε[ετατε, [οί πησας εί ἀεμταππεηία οχῃαιι- 

τα, γε] Ρος οΦπαπῃ ογαΠοπΙπ ΠΙαΙΠῃ ΥοΠθιΘ2 Α{ {ία 

πεΠπε ποςῖρις {π[ε]ῖσθπα Π]ο ο[ἴοξαπα εσςο ραΐοτῖς: 5εά ςο]α 

ΠΡΙ [ασἷο οπηπία, εἰ οοποπ]σος, οἱ ρο]που.. Ἐί Ῥτο 60 αποᾶ 

π{ Ππσαα ἀεθεβας, αί πιαπα π{ῖ πιο ἀοτογΙςα: Ππε(Πε {απ- 

απαπα αΠεπαπα οοπ{ππηε]οςα ἱτασίας, εἰ ἴος πια]ῖς ουγαῖς. 

Τ.οφαῖ πἹεάπα ορας ππῖσυππα ο5ί : Ιδία γοτο {αῑία εί (ασε ας 

ρα! αλ] πιεπηρεῖς α παίητα Ιπ]αΠοίΙπα οί. Τίαφιπα αῖπαπι 

πιο σποσιο αηαῖς, αἱ Π]απι Ῥ]οππε]α», οχςοσεί ! Βοα[1ΟΓΘΒ. 

επἰπα π]ε 5αΠ{ Πησισς εΟΓΗΠΗ πι 5405 1ρδῖ ΡΠεΓΟς ἀατοτᾶ- 

τη. 

260. Ῥευ 48051 ἴδία 5ἵ ἀῑσαί 5πυΠι 50] 5ΕΓΠΙΟΠΘΙΠΗ πασία 

ἥησυα, εί αἀγοσαίαπα 5[οῖ α5οῖκσαί Ῥατραπα ἴπαπα, απῖα, ΠΗ 

τθδροπάεα52 Τα ποππρε, πι οἴἵαπι αἆ ααπειπι ππρετ α ἴθ 

ἀῑσία 5αΠέ, 4ᾳ Ρεγρείτα[ο ]απῃ Γ40ἴΠογο δχρο(]απίοπι, {ε Ίας 

Ίρσα το ποβ]]επα Ῥγεν {οππροτο εἰ οοπερίσααπα οηπΙὍας {- 

οἴππι : ππάς οηἵπα (απίαπα ορ]ερηία[ῖς ἀἴσρπάο οοπςεοπίας 

ε5ςες2 ορίαΡ! ε5ί απίεπι απασπππαπθ ἀθΠΙΠΤΗ τα[ῖοπθ «ε]θ- 

Ῥπεπα ε55ε αἰηπο ποβῖοπι. Ταπι οπιπιοταδίς ΤΠ πια]ίας 

Ί]ας {μας αρρε]αίῖοπες, απας Ρει σεπίες αοοορῖςεή.  Οπα ἵπ 

τε ΠΙΙτΟΣ, {6 Αρορηταᾶο απαία Ππάϊσπαίαπα ε.-α. ΤΠῖς απίεπι 

ποπιηῖθας ποπ {Πἶδςε οΓΒΗΞΙΠΗ : 

27. ἵῃπ Βγτῖα Βμοάοᾶαρηπε γοσαίαξ; απα Υετο σΆησα., ἵία 

πηθ Ῥα]]α5 απι6ί! επαϊτατα Ῥηάεί; αππα, απαπίαπι αἆ της - 

οΏ5οπτΗπη Ρουγο 5Ιέ: ἵπ Ρα]ας[ῖῃα γετο 8ερες, Ρτορίθςβατῦᾶ, 

ερίπας αΏΙίτος, απσ Ἰπίετεα Ρηησετείς ἴππι οπῖπι αζ μις 

εαΠΙ ταάεβας : Ἱπ Ἐπυρίο Απσῖπα, απο πιαπβεδίππη οί: 

Ῥαταπα επἰπῃ αΡΡαΐς5ε αἴππε απίπ 5αῇοσατετε, (απ ἵπ παι- 

ἴαπι απεπάατα, ἆᾳ 5 απὶ ἵπίππα γε]ογυπα πάγος αβρηί, ἵη- 

οἰβϊῖςεες, απῖ ἵγγαεης Ίρεαπα ΠΡΙ ος ορίατανοηί.  ΑΙποηίθη- 

565 απἰάεπι, υπ ορπαῖ, πα]]α οἴνοπ]ῆοπα αδὶ, 5ο υπίας 

{ο Πίετα αἀάῑῖοπα Ποποιαπίες, ΑΠππατοβαπι Γργίποίρεπε 

ἵπαπιζιπι] αρρε]]αθαπί : ορογίεβαί οπίπι Π]ο εἴἴαια απιρ]ία5 

ππἰάἆαπα ΕΠΡί αεσεᾶετο. Τη Τία]ῖα απ{επα να]! Πογοίσιπα Ἰηαᾶ 

ΕΟΦΠΟΙΠΕΠ αἀερίᾳς ε5, ΟΥεΙορς, παπα 51ρτα γείογθια μπι 

αρραταίαπα, αἆ Ἠοππειίοα ἔα [αρηία. Ππίαίίοποπα Ρεγᾶσετθ 

Ἱπιριπίίαίοπα Ὑθ]]ε5. Αίαπε ἴρ5ε απίάσπα Ίασεβας εὐπῖας 

Ία51, Ῥοσυ]απῃ Τηαπη {ρποης, ΠρΙάίπαης Ῥο]γρμθππις: αἆο- 

Ίεδερης γετο ππεγοθάε σοπάποίας, του σρδίαης τοσέθπι 

Ῥτοῦε αοπίαπα, {6 τε]αί ΤΊγεςες αἰῑαπῖς Ἱηγαςῖε, αἱ οκίογεΏγα- 

{τας οσ]ΗΠ] : 

Ἠϊπο αἱ αθετταν]ί : αΠἴογσαπα γετίατ αξία, 

οπβρίεαπε εχίτεπιᾶς αἆ ππεη(1 εἰαβίίατ οτας. 

Χεσπε επῖπι αΏξατά τη ε5ί, ἆ6 {ο απ] ἀῑσαί, Π]σίᾶε ἀῑεετα. 

Τα νετο ΟΥΕΙΟΡΣ, αρετίο ογ8 εί (παπι ροίοτας Ἰα{ςςίπιε 

Ἠίαῃς, Ώποσας ΠΡΙ αἲ Π]ο εχοσρεατί ρα([ερανῖς, γοῖ ροίῖας αὲ 

Οπατνβάϊς, ἱρεῖς οππι παυ!1ς εί σαΏεγηαομ]ῖς ας γε]ίς ἴοίατα 

πα(θτο Ὁη ουρῖεῃς. Αίσπο Ίσο αΠῖ αποΠπθ γάεμανε 

Ῥγαδεηίος. Βεϊηᾶε ροδἰγάῖε Π[ας ἀῑεῖ «οἶα ΠΡΙ το ἀε[εη- 

εἶοπο ογαί εὐπείας, οοπ[ασῖεραξαπε αἆ πδγιπη. 
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98. Τοιούτοις δη καὶ τοσούτοις ὀνόμασι 
ος ; -ρ 

το ύνῃ τὴν ἀποφράδα; Πρὸς θεῶν εἶπέ µοι;, τί πάσγεις, 

ἐπειδὰν κάκεῖνα λέγωσιν οἳ πολλοὶν λεσθιάζειν σε 
καὶ φοινικίζειν; ἄρα χαὶ ταῦτα ὥσπερ τὴν ἁποθραος 

ἀγνοεῖς χαὶ οἴει τάχα που ἐπαινεῖσθαι πρὸς αὐτῶν» ς 

ταῦτα μὲν διὰ τὸ σύντροφον οἶσθα., τὴν ἀποφράδα δὲ 

ὥς ἀγνῶτα µόνην ἀτιμάζεις χαὶ ἀποχλείεις τοῦ χατα- 
-” 3 ο κ) τον 

λόγου τῶν ὀνομάτων; Τοιγαροῦν οὐ μεμπτὰς ἡμῖν τί- 
9 νο ο {9 

γεις τὰς δίχας, ἀλλὰ μέχρι καὶ τῆς Υυναικωνίτιδος πε-- 

ριθόητος εἰ. Πρῴην Υοῦν ἐπειδή τινα Ὑάμονε ἐν Κυζίκῳ 

μνᾶσθαι ἐτόλμησας» εὐ μάλα ἐκπεπυσμένη πάντα ὃ 

βελτίστη ἐ ἐκείνη γυνὴ, Οὐκ ἂν προσείµην, ἔφη, ἄνδρα 
«να 

καὶ αὐτὸν ἀνδρὸς δεόµενον- 
Ὃ " π / 

99, Ἑἶτα ἐν τοιούτοις ὄντι σοι ὀνομάτων µέλει καὶ 
ώ .ω ῃ / ας 

γελᾶς χαὶ τῶν ἄλλων χαταπτύεις; εἰκότως: οὐ γὰρ ἂν 
ο ο ια / / ον / / / [ή 

ἅπαντες ὁμοια σοι λέγειν δυναίµεθα. Ἰόθεν; τίς οὕτως 
/ Ε.Σ] λ κ -. .ς 

ἐν λόγοις μεγαλότολµος, ὡς ἐπὶ μὲν τοὺς τρεῖς μοιχοὺς 
ο πι ος ζ δς. 
ἀντὶ ξίφους τρίαιναν αἰτεῖν: τὸν δὲ Θεόπομπον ἐπὶ τῷ 

; ΄ 
ρικαράνῳ κρίνοντας Φάναι τριγλώχινι λόγῳ καθηρηκέ- 

γαι αὐτὸν τὰς προὐχούσας πόλεις; χαὶ δν ἐκτριαι- 

γῶσαι αὐτὸν τὴν Ἑλλάδα καὶ εἶναι Κέρόερο 

λόγοις: πρῴην γὰρ καὶ λύχνον ἄγας .- αλλο 

τινα. οἶμαι ἀπολωλότα" καὶ ἄλλα μυρία» ὧν οὐ 
μεμνῆσθαι ἄξιον, ἢ μόνου ἐκείνου» ὅπερ οἳ ἀκούσαντες 

ἀπειμνημόνευον. Πλούσιός τις οἴμαι, καὶ δύο πένητε 
Ἴσαν εχθροί. εἶτα μεταξὺ περὶ του λουοίου λέγων, 

-ω / 

Ἀπέχτεινεν, ἔφης, θάτερον τῶν πενήτων. 

δὲ, ἆ ὡς τὸ εἰκὸς, τῶν παρόντων, ἐπανορθούμενος δη σὺ 
χαὶ ἀνατιθέμενος τὸ διηµαρτημένον, Οὐ μὲν οὖν, ἔφης 

ἀλλὰ ἅτερον αὐτῶν ἀπέχτεινε.. ᾿Εῶ τὰ ἀρχαῖα, τὸ 

τριῶν μηνοῖν καὶ τὸ ἀνηνεμία καὶ τὸ 
3 / Ν / ο) λ - μαι .. 

ἐχχύνειν χαὶ ὅσα ἄλλα καλὰ τοῖς σοῖς λόγοις ἐπανθεῖ. 
ΑΛ ᾿ μ [α ν ο ’ 3’ / .. 

50. . μὲν Ὑὰρ ὑπὸ τῆς πενίας ἐλαυνόμενος ποιεῖς, 

Ἄδράστ εια φίλη, οὐκ ἄν τινι ὀνειδίσαιμι. Συγγνωστὰ 

Τοῦν; εἴ τις λιμῷ πιεζόµενος -παρακαταβήχκας παρ᾽ 

ἀνδρὸς πολίτου λαθὼν εἶτα ἐπιώρκησεν Ί μὴν μὴ πα- 
ρειληφέναι, ἢ εἴ τις ἀναισχύντως αἴτει, μᾶλλον δὲ 

τα Ρο Ἡ 3 ΔΝ υ 

προσαιτεῖ καὶ λωποδυτ Οὐ δη λέγω 
.ω / Ν Ρ] λ 3» σι ο) ’ λ 

ταῦτα: Φθόνος γὰρ οὐδεὶς ἐξ ἅπαντος ἀμύνεσθαι τὴν 
. / 

ἀπορίαν. ᾿Ἐκεῖνο δὲ οὐχέτι φορητὸν, πέγητά σε ὄντα 
ἐς µόνας τὰς τοιαύτας ἡδονὰς ἐ ἐκχεῖν τὰ ἐκ τῆς άναισχυν- 
ρν 

τίας περιγιγνόµενα. Πλὸν εἴ γέτι καὶ ἐπαινέσαι µοι 
ἳ τς τς 

δώσεις; πάνυ ἀστείως ὑπὸ σοῦ πεπραγµένον, ὑπότε τοῦ 

Τισίου τὴν τέ ἔχνην οἶσθα , ὡς τὸ δισχόραχος ἔργον αὐτὸς 
3 / 

ἐποίησας ἐξαρπάσας τοῦ ἀνοήτου ἐκείνου πρεσθύτου 
8 μὴ , ῃ . 
Χρυσοῦς τριάκοντα, δ δὲ διὰ τὸν Τισίαν ἀντὶ τοῦ βι-- 

; 
θλίου πεντήχοντα καὶ ἑπταχοσίας ἐξέτισε κατασοφισθείς. 

84. Πολλὰ ἔτι ἔχων εἰπεῖν τὰ μὲν ἄλλα ἑκὼν ἀφίηι μί 

σοι, ἐχεῖνο δὲ µόνον προσλέγω 

ἐν τοῖς 
ῃ 
ον 

δα 
οξ 

τν 
Γελασάντων 

πέταµαι καὶ τὸ 

α μμις ς 
εἴ καὶ τελωνεῖ. 

ε 

5 τς ττε μὲν παῦτα όπως 

πλ] λ λ / Ν 
σοι φίλον. χαι κι παύσαιο τὰ τοιαῦτα ἐς ξαυτὸν παροι- 

νων, ἐκεῖνο δὲ μηχέτι, ἄπαγε" 

αὐτὴν ἑ 
οὐ γὰρ ὅσιον ἐπὶ τὴν 

τίαν τοὺς ταῦτα διατιθέντας χαλεῖν καὶ φιλο- 

τησίας προπίνειν χαὶ 'ὄψων τῶν αὐτῶν ἅπτεσθαι. Ἀλλὰ 

μηδὲ ἐχεῖνο ἔστω τὸ ἐπὶ τοῖς λόγοις, φιλήματα, καὶ 

Τχ. ΨΕΥΔΟΛΟΕΙΣΤΗΣ. 58--- 51. 

πλοντων 1 

1. τες - 15 

98. Ηϊ5 6ισο {αλριας ας ἰαπίϊ5 απππη ποπηϊηῖρης αρηπᾶες., 

ΑΡρορηταςἰς ἴο ρηάεί» Ῥετ ἀ4εος ἀῑο πημῖ, απίᾶ ΠΡ ος 

απ, αππα δίαπα Ί]α ταῖ]σιις αἲί, Το5ρίο Τε οἱ Ῥπαπίοῖο 

πιο Ἰαβογαγε» παπισαῖά ἴδία άποφπθ, πί Αρορηιγαᾶα, ἴσπο- 

τας, εί Ρυία» Γοείε 1]ίς {6 Ιαπάατί2 απ ἴδία απ]άθπι, αέ Γαπηῖ- 

Πατῖα ΕΙ, ποδίῖ, Αροριταάα απίαηι εοἶαπα α{ Ιπποίαπα γ6- 

αρι5 οἱ {πογΙΠα οαία]οβο ποπηΙπαΠα οτοἰαάἰς» ΝΙΠΗΓΗΠΙ ΠΟΠ. 

Ίετες ποβί5 Ῥώπας Ἰαΐς, ςεεά αἆ συπαεοπ]Πάθπα π5απε σεἰθ- 

Ῥγανίς.  ΝαρεΓ οπίτα απΠπα παρίίας απαξάαπη ΟΥΖἱα απηρ]τα 

ἀπάςγεΣ., Ῥοπε οἀοσία 46 οπιπίρας ορίίππα Ί]α πηπ]ίος, ΧΟΠ. 

αὐπηϊξειίπα, ἱπαπ]ξ, τίγαπα ααῖ τίγαπα {ρ5εο σπα ναί. 

29. Ὠοϊπόε (ΠΠ Πο ]ουί 5ἰπῖ τος πα, ποπῖπα οπτας, 

οἱ νάες, εἰ ἀοςεριῖς α1ο52 Μεγίίο «απο : πεσιο επῖπα, απα]ία 

ία, ἀἴσσγο ΟΠΊΠΕς ΡΟΡΣΙΠΗ5. Ὁπάςε2 φπῖς ία απἀαχ ἵη τει- 

Ρἱ5, αἱ οοηίτα ἴτες Π]α:01ο5 Ργο σαᾶο ἰγιάρηίεπα ροδεαί απ 

πΕ ΤΠδοΡοΠΗΡΙΠΙ 4ε ΈΠίοαΓαΠο ᾖαάϊσαης ἀῑσαί (πιοιδρίάε ειπα 

ογα{ἴοπο ἀρδίταχϊςςο επΙπεη[Ιςδίπιας ατΏ6ς2 οἱ ταῖξας, ον Ιτ]- 

ἀοπίαςςε λα Ογαοἴαπα, εἰ ο.ςε 1 ἀῑεεπάο ΟετΏογαπη” πιῖ- 

ρου αἱ ἆθπη ο[απι αοσθησα Ἱπσδίπα (ατεῦᾶς [γαίτοπη απεπάαΠα, 

Ραΐο, Ρογαἴέαπα : εἰ 5οχοοπία αἶῖα, πογαπὶ πεΠυο πιο ηῖς- 

«ο ορογΏ ΡΥΘΙΙΠΠΙ οί, ῥγοίγ(παπα ἴδμας 5οἥἵας, απο αἲι- 

ἀἴίογες τε[ετεμαπί. Ὠΐγες αμαιῖς, Ρίο, εἰ ἀπο ΡαΡρετες 

Ἰπ]πηϊοϊ ογαπί. Ὠεϊπάα, (παπι 46 ἁῑνῖίο ἀῑσρτες, Τη{ετ[εο!, 

αἴερας, θάτερον [αίετυπῃ : ἄεδεῦαί τὸν ἕτερον] ΡΠΡΕΤΙΠΙ. 

Βιάσπίδας ααἴεπα , π{ Γασῖ]ο εςί αἲ εγεδεπάαπα, απὶ αἀθιαηί, 

οππεπάαίαγας Ρεοσαίαπα {παπα οἱ τοροδίίατας ἵπ απο Ῥευςᾶ- 

{απα οταί, ΧΟΠ Πα το]εῦαπα, ἀἴεορας, 5οἆ 6ογαπα Ιπτεγ[οοί 

ἅτερον. ΟµΗΙΠο απίῖα πα Π]]α τριῶν μηνοῖν [εἴατα ἀπογαπη-τηΘή- 

5ἴηπι] οἱ ἀνηνεμία [ργο νηνευία, ἴταπαα]ία5 α νοπ!ῖς] οί Παπά 

πέταµαι [ργο πέτοµαι, ἵπταμαι νο]ο] οἱ ἐκχύνειν [ργο ἐκχεῖν, 

ε[[ηπάετγε], εί ας αἰῖα ρἱεἶνγα (αἲς ἵη ογα(Ἰοπίρης ε[Πογεσειηί. 

30. Οι) οπίπι ῬαυρεΓίαία ςἰπιπ]απία [αςῖς, Ἠ]α εσο, ο 

{ανο Αάταξίοα! ποπηϊπϊ εχρτοβτανοΓίπα, Τσποξεεπά σπα ορτίο, 

5! απῖς [αππο εαὐασίας ἀδροδυπι α οἶτε αοοερίαπα, ἀεῖπαε 

Ῥε]αγίο Ιπ{εγρος!{ο αΏπεσεί; αι! 5ἱ ααῖς ἱππριάεπίες τοσεί, 

τα] πποπάϊσεί Ρο ας, οἳ 5Ρο]ἱθί αῖος τος, οἱ (εἰοπῖαπι 

Ἠππη]]ε εχεγοραί. Νο ἀῑσο Σαπε {α[ία : παπα πη]ία οςί Ππν]άϊα 

Ραπρεγίαίεπι οπιπῖ ορο ἀερε]ετα. Αἱ Παά Ίαῦ Γογ ΠΟΠ 

Ροίθςέ, ΡάΠΡΕΓΕΠΙ {6 Ιοπ]ῖπεπα ΤΠ 5οἷας 14 σοµις Ηρίάίπες 

εἴαπάοτο Ἱππριάσπίκρ [πο Ἰποτα, Ὑογηπη 5ἱ αὐἷά εαπι 

Ιαπάατο πηΗῖ ροπη(έες, Π]αά πΓΏαπο αἀπιοάσηα α {6 [αείαπα 

οί, αασᾶ, Τϊδία ατίθηα (πυπι ποτῖς, μἱς-Οοτασίς [εογυ1] ορας 

Ίρ5ο Γορῖςίῖ, ἐπαϊπία ααγεῖς Π]απα Ἱπαργαάθπίθηα ΞΕΠΕΠΗ ΕΠΙΗΗ- 

δοης : αἱ Ἠ]α ρτορίος Τϊδίαπα Ῥτο Ιηε]ο απἰπαπαβίπία οἱ 

εορίϊησεπίας ἀτασμπιας αξία οἰτοππητεπίης εχδο]τή. 

81. Μα]ία απππα ἀἴσρπᾶα αάμαο Ἠαβθαπα, τε]ίαπα Εί 

τοπίο Ἰαβεῃς; Π]ιά γετο 5οἶαπι αά]ίοῖο : απο ἰδίωο αἱ Ἰα- 

Ὀ]ίαπα Γαεγίέ, ποια ἀθςῖπε οΏγῖος η {6 {ρ5απα ΓΙΤΟΓΕΣ ΕΧΕΓΟΕΓΕ: ’ 

αἱ ἱιαᾶ πο ἁππρ]ίας, αρασθ: πεσπθ επΙΠῃ Γα5 εί αἲ εαπά ει 

ΠΊΘΗΣΑΙΗ γοσαγε απ! Πία 5ο ἹηςΗέπσηί, εί απηοἴία ΠΗς Ροσι- 

ΊἸαπα Ρτορίπατε, εἰ εοξάσπι αίήπσετο οἱρο5. Ὑεταπα ποφιό 

Ἠ]αά Παί αιιοᾶ Ρος 5ΕΓΠΙΟΠΕς 5ο]εί, οδευ]α: εἄήπο αρι 



ΤΙ, τς -- του) 

ς πε ; 
ταῦτα πρὸς τοὺς οὐ προ πολλοῦ ἀποφράδα σοι ἐργασα- 

ν τρ : τς 
µέγους τὸ στόμα. ἸΝάπειδήπερ ἅπαξ φιλικῆς παραι- 
νέσεως Ἠρξάμην, κάχεῖνα, εἰ δοχεῖ, ἄφελε, τὸ μύρῳ 
χρίεσθαι τὰς πολιὰς καὶ τὸ πιττοῦαθαὶ μόνα ἐκεῖνα. 

Εὶ μὲν γὰρ νόσος τις ἐπείγει, ἅπαν τὸ σῦμα θεραπευ- 
- -. / /' αἱ 

τέον, εἰ δὲ ικηδὲν νοσεῖς τοιοῦτον, τί σοι βούλεται καθαρὰ 
-- 3 Δ ρω / 

καὶ λεῖα καὶ ὁλισθηρὰ ἐργάζεσθαι ἃ μηδὲ δρᾶσθαι θε-- 
πρὸ σε 

µις; ᾿Εχκεινό σοι µόνον σοφὸν αἱ πολιαὶ καὶ τὸ µηχκέ- 
κ / ς ἁ εν ου ΑΕ τ 
τι µελαίνεσθαι, ὡς προκάλυµµα εἴεν τῆς βδελυρίας. 

γα Αλ »λ ου Δ μ 3 / Ν / με 

Φείδου δη αὐτῶν πρὸς Διὸς κάν τούτῳ» καὶ μάλιστα 
- 

ο ας αὐτοῦ. μηδὲ μιάνῃς ἔτι μηδὲ ὑθρίσης: εἰ 
/ 

ἐν νυχτί χε καὶ σὺν σχότῳ, τὸ δὲ μεθ’ ἡμέραν, 
ατ ταηξὶ χομιὸη ἄγριον καὶ ὶ θηριῶδες. 

αι 
89. Ὀρᾶς ὁ ὥς ἄμεινον ἣν σοι ἀχίνητον τὴν Καμάρι- 

{΄ ϕ 

ναν ἐαν, μ.ηδὲ ὃ καταγελᾶν τῆς ἀποφράδος, Ἡ σοι ἄπο- 
3 ά Ἀ 3 βίον ο ες ετοται. ἔτι προσδεῖ τ ή η ρ ω 

ὐδέπω γοῦν οἶσθα 
λ ϱ/ [ο 3 / / νι ΄ 

ὣς ὅλην τὴν ἅμαξαν ἐπεσπάσω, δέου, ὦ παιπάληµα 
« ἀ ο 

καὶ χίναδος, ὑποπτήσσειν, εἴ τις ἀνὴρ δασὺς καὶ τοῦτο 
κα - ' 5 

δὴ τὸ ἀρχαῖον, μελάμπυγος δριμὺ µόνον εἲς σὲ ἅπο- 
θλέψειεν.  Ἴσως ἤδη καὶ ταῦτα γελάσῃ τὸ παιπάληµα 

χαὶ τὸ χίναδος ὥσπερ τινὰ αἰνίγματα καὶ γρίφους ἀκού-- 

σας ἄγνωστα γάρ σοι τῶν σῶν ἔργων τὰ ὀνόματα. ΄Ὥστε 
τν : Δ τς 

ὥρα ἤδη καὶ ταῦτα συχοφαντεῖν, εἰ μὴ τριπλῆ καὶ τε- 
ο / ο οτ 

τοαπλῃ σοι Ἡ ἀποφρὰς ἐκτέτικεν. Αἴτιῶ ὃ) οὖν σεαυ- 
λ 5 ν -ω ς λ ο 3 {ν λέ κ ο) ῄε 

τον ἐπὶ πᾶσιν" ὡς γὰρ ὅ καλὸς Ἐδριπίδης γειν εἴωθεν, 
ῄ 

ἀχαλίνων στομάτων καὶ ἀφροσύνης καὶ ἀνομίας τὸ τέ- 
λος δυστυχία γίγνεται. 

{9 µ 
φρασα τον 
τ 
μ / 
ὡς τό γε ἐμὸν οὔ ποτε ἐλλείψει. 

ΕΧΙ. 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΠκΟ}. 

1. Εἶτα Ἀλέξανδρος μὲν ἐπεθύμησεν ἐν τῷ Κύδνῳ 

λούσασθαι καλόν τε καὶ διαυγΏ τὸν ποταμὸν ἰδὼν καὶ 
ἀσφαλῶς βαθὺν καὶ προσηνῶς ὀξὺν καὶ νήξασθαι ᾖδὺν 

καὶ θέρους ὥρα Ψυχρὸν, ὥστε καὶ ἐπὶ προδήλῳ τῇ 

νόσῳ, Ἂν ἐνόσησεν απ᾿ αὐτοῦ; δοχεῖ µοι οὐκ ἂν τοῦ 

λουτροῦ ἀποσχέσθαι,, οἴκον δέ τις ἰδὼν ψεγέ έθει μέγιστον 

χαὶ χάλλει χάλλιστον καὶ ὶ φωτὶ φαιδρότατον καὶ χρυσῷ 

στιλπνότατον χαὶ Ύραφαῖς ἄνθηρότατον οὐκ ἂν ἐπιθυ- 

µήσειε λόγους ἐν αὐτῷ διαθέσθαι, εἰ τύχοι περὶ τού-- 

τους διατρίθων, καὶ ἐνευδοχιμῆσαι καὶ ἐλλαμπρύνασθαι 

καὶ βοῆς ἐμπλῆσαι καὶ ὡς ἔνι μάλιστα χαὶ αὐτὸς µέρος 
τοῦ χάλλους αὐτοῦ γενέσθαι, ἀλλὰ περισκοπήσας ἄχρι- 

θῶς καὶ θαυµάσας µόγον ἄπεισι χωφὸν αὐτὸν καὶ ἅλο- 

γον καταλιπὼν μήτε προσειπὼν μήτε προσοµιλήσας 
ὥσπερ, τις ἄναυδος ἢ φθόνῳ σιωπᾶν ἐγνωκώς; 

ο Ἡραάχλεις, ὡς οὐ φιλοκάλου τινὸς οὐδὲ περὶ τὰ 

εὐμορφότατα ἐρωτικοῦ τὸ έργον, ἀγροικία δὲ πολλὴ 
χαὶ ἀπειροχαλία χαὶ προσέτι γε ἀμουσία τῶν ἡδίστων 

αὐτὸν ἀπαξιοῦν καὶ τῶν λίστα ἀποζενοῦν καὶ μὴ 

σιηιέναι ὡς οὐχ ὃ αὐτὸς περὶ τὰ θεάματα γόµος ἰδιώ-- 

ΤΧΙ. ΡΕ 0Ε60. 1 9. δι 

Π]ο5, απϊ ραπ]]ο απο ἵρειπα Ε)ἱ ο5 π{ Αρορητας [οὔκορπα πα! 

βενεί ο{εσετθ. Εί απαπο 5ειηεὶ απ]]οο ἴο οοἱοτίανι οαρὶ, 

εἴἶαπα Π]α, 5ἱ νάείατ, απ[οτ, αἱ πησιθηίο πηρας οΏΠος, ας 

γο]]α5 Ιδία 5ο]α..  9ἱ αῖς επῖπα πποτΏι5 αγσαί, {οπή 6ογῦιΙ5 

οπαπά Πα οδίς δἵη ἴαῑα ΠΙ] αρνοίας, απῖά 5Ώρῖ ναί αποὰ 

ρυτα αἱ Ἰγία οἱ ἸαΏεῖσα [αοἵ5, ἆπῶρ ποο γἱάδυί [ας οδί5 Πα 

5ο11Π1 {η 6 5αρίεης, οαπΙ, εί (ποᾷ πον απηρ]ίας πίσου 65 : 

Πίαφια γε]απα ΠΗΙ 5ἰπί ραΐετε (πα Ἱπιριγα[ϊίς. Ῥαγος 54Πς 

Π]15, ροῦ ΟΥ6ΠΙ, γε] Ἰιασίοπας, οἱ ἱπργϊπιίς Ῥαύ θα» 1ρ5ί, ποιι 

απηριίας Π]απα Ῥο]]π6,, γε] σοπ{ηπηο]οςο ἱτασία : δη ΠΙΠΗς, 

ποσία οετία οἱ ἵπ {οπερείς [αο ασ [αοίςΣ Ιπίογάῖα οΡἵΠῃ, 

αρασο; πἰπηῖς Γουππα δἱ ο]ηίπαπα οί. 

3». γἱάες απαπίο πηε]ῖας ΠΡΙ (αϊςδοί ΠΟΠ Ππογῖςςε 0απιᾶ- 

ΠΑΠΑ, πθο ἀθικίςσο Αροριταία, απ ΗΡΙ αροριναᾶα ἆ4ε- 

ἰεκίαρί]επιαπα {οίαπα γΙίατη πεάᾶ εί» απί ἄθοςί Γονίο πάπας αά 

εαῦ Τοπ αηῖά 5 απαΠΠΠΠα Τη π]ο θδί, πΙπΠ(ΠαΠΙ ἀεβοῖεί. 

Νοπάμπα οΠ/ΊΏα εἶς απαιη [οίππα ἴπ {ο ρἱαιδίταπα αθίταχενίῖς, 

απϊ ἀεβεβαᾶς, ο Ρο]6π, ο γα]ρες, πιεία {πορίάατο, 5ἵ απῖς 

γΙτ Πτδυίας, οἱ, αἱ τείοτος ἀἰσεραπί, πῖρτο Ροᾷϊσε, γε] {οἵ- 

γυπα ἴο Ἰπίαθγείας. Ἐοτίο Ίαπ1 Ἠσρο οίίαπη τ]άθρῖς, αΙΠΙ 

ιά Ῥο]]εῃ οἱ Π]αά ναῖρος {απαπαπα απ]σηπαία απαράσπα οί 

βηίρ]ιος αιά[ετῖς : Ἱποοσηϊία οπίπι ΗΡΙ 5απί οΡεγΙΠΗ ΓΠΟΓΙΠΙ 

ποπηΐπα. Παφια Ἠσοο θαπα ορροτίαπαπα οδί οαἸαπηπΙεΓϊς, 

πὶςί Ίαπ1 ΠΠρ]ϊ απί απαάγαρ] Ῥωπας ΠΡΙ ἀεάῖ Αρορινας. 

Τρί πἰπταπη Ἱποραίαδίς οπηπία : αἱ οπίπα ρα]έπετ Εππρίάες 

ἀϊσετο «ο]εραί, ε[[γεπίς οτίς εί 5αροτῖς αἱ Ίεσιπῃ οοη{θριέας5 

5ο]εί ο-ςε Επὶς Ἱη[ογαπῖαπη. 

ΜΙΝΙ. 

ΡΕ 05600. 

:Ἐνβο Αεχαπάεγ Ίανατο ἵπ Ογάπο οπρίνΙϊ, απππα Ῥη]- 

ον γἰάεγεί οἱ Ρε]]ποίάπη αΠΗΠΕΠΙ, οἱ 5ἵπο ρεηῖομ]ο ΡΓο- 

Μαπά πα, αἱ Ρἱαάε οδ]εΓοπῃ, οἱ πα(α(αῖ Ἱποπάππα, οί αδίαἰῖς 

ἴπιροτο Πἰφίάππα; αἄθο αἱ γἱάραίας τη πο ρυῶςοη(ἱ απῖ- 
ἀεπα πιονβῖ, απεπ Ἰπάς πασίας οδί, Ῥοτίοπ]ο α- ]αταπᾶϊ 

νο]αρία[ε᾿τεγοζατΙ Ῥοίμίςςθ: ὤοππι απίοπῃ αΠσηῖς οοηβρί- 

οπέα5 πιαση(πάίπα Ἰησεπίοπι, αἱ 5ροσῖο ρυ]ο]ειγίπιππα, ο 

Ί16ς ππη]ία ΠΙΙατεπα, οἱ Γαἱσεπίοια αῦ απτο, εί ρἰοατῖς Ποτῖ- 

4 σπα αἱ απ ππαχῖηια, Ποη. εοπουρῖςσαί ογα[ἴοποιη (5ἱ τος 

Τογίε Πλας 51{ Ῥνο[ε5»ίο) ἵπ 6ο Ἠαῦοτα, αἱ ἵῃ Π]ο ρτορανί, εξ 

ἰαγαίεπῃ 51Ρί Τη 6ο Ῥατατε, εἰ εἰαπποτίρας εππα Ππηρ]ενς, οἱ 

απαπ{σΏα Ποεί1ρ5ε 4ποα πε ρατς Πας ρα]ο αγ αῑπῖς βογῖρ 5εᾷ 

Ρεδρες(ῖς οππι ουτα οππίρις, εί αἀπαίγαίας πποᾶο, αΏθαί, 

5αγάπι Το Π(πεη» εἰ ογα(ἴοπ]5 5155 αχρεγίθηα, πεΠιθ αἱ]οσιι- 

ἴπς5 ΕΠΙ, πες ΞΕΠΊΟΠΘ 611 Π]ο Παβίίο, αἱ ππαίας αἰῑφηῖς, αιἲξ 
απῖ Ρος ἸηγΙάίαπα {ασρτο ἀθετεγογί(» 

». ΟΠ4Π1 ΠΟΠ εΙεσαπιῖς ἴδίας, Ἠετεπ]ε», πε( Πε αΠΠΟΤΕ ρι]- 

ομεγγπιογαπα εαρίῖ Γαδηΐ, 5ο γας[οϊίας πιπ]ία, οί 5ίαρος 

αππάαπηα οἶτοα ρα]είγα Ἰρεᾶςαπο Ίήςηρογ ἨΠησας, τοβις ἵπουῃ- 

ἀῑκειηιῖς 56 πάϊσπιπα Ιπάϊσατα, οἱ αἰἴοπιπι οίοπἀοτθ ἃ τεῦις 

Ῥα]ομεγηηιΐς, πεΠπε Ιπίε]ήπουα, Ποπ 6απᾶεπι οἴτοα 5ρεοία- 



» Ν 

πο ατε τοις μ.ΕΥ 
ο, ο 
ασσκη τὸ χοινὸν 

ο αλ σάς ὃς 
χαὶ τὸ ὀφθαλμὼ πε ρνενεν καὶ πρὸς τὴν ὀροφὴῃν 

π ! ὃ , 
ἄναχΌψαι καὶ τὴν κους ἐπισεῖσαι καὶ χαθ᾽ ἡσυχίαν 

Ἠσθῆναι ὃ δέει τοῦ μὴ ἂν δυνηθῆναι ἆ ἄξιόν τι τῶν βλεπο- 
- 

μένων εἰπεῖν, ὅστις δὲ μετὰ παιδε ίας ὃρᾶ τὰ χαλὰ, 

οὐκ ἂν, οἵμαι, ἀγαπήσειεν ὄψει µόνη καρπωσάµενος 
ἀ 

τὸ τερπνὸν οὐδ ἂν ὑπομείναι ἄφωνος θεατὴς τοῦ καάλ-- 

Δ δ / ο δ 
χαι Αα βειουσλα, ις ἀνδράσιν, αλλὰ 

ο 
Ίδειν 

. | 
τοῦτο δεν µόνον καὶ περιθλέψαι 

το 

λους Ὑενέσθαι, πειράσεται δὲ ὡς οἷόν τε καὶ ἐνδιατρῖ- 

ψαι καὶ λόγῳ αμείψασθε τὴν θέαν. 

3. Ἡ δὲ ἁμοιθὴ οὐχ. ἔπαινος 

το μὲν γὰρ ἴσως ἐκείνῳ τῷ νησιώτῃ 

ὂτρ πρεπε; τὴν Μενελάου οἰκίαν ὑπερ εκπεπλῆχθαι χαὶ 

πρὸς τὰ ἐν οὐρανῷ χαλὰ τὸν ἐλέφαντα χαὶ τὸν χρυσὺν 

αὐτῆς Απεικάζειν, ἅτε μιηδὲν ἐν η καλόν τι ἄλλο ἕο-- 

ρακότι -- ἁλλὰ καὶ τὸ εἰπεῖν ἐ 

στους αυγκαλέσαντα } λόγων ἐπίδειξιν ποιήσασθαι µέρος 

Καὶ τὸ πρᾶγμα 

τοῦ οἴχου μόνον ττ-- 

ειραχίῳ 

3 
εν αὐτῷ χαὶ τοὺς βε τί- 

τοῦ ἐπαίνου καὶ τοῦτο γένοιτο ἄν. 

ὑπερήδιστον, οἶμαι, οἴχων ὅ κάλλιστος ἐς ὑποδοχὴν 

λόγων ἀναπεπταμένος καὶ ἐπαίνου καὶ εὐφημίας μεστὸς 

ὢν, ἠρέμα καὶ αὐτὸς ὥσπερ τὰ ἄντρα συνεπηχῶν χαὶ 

τοῖς λεγομένοις παρακολουθῶν χαὶ παρατ τείνων τὰ τε- 

λευταῖα τῆς φωνῆς καὶ τοῖς ὑστάτοις τῶν λόγων ἔμθρα- 

δύνων, μᾶλλον δὲ ὡς ἄν τις εὐμαθὴς ἀκροατὴς διαμνη- 

τὰ εἴρημένα καὶ τὸν λέγοντα ἐπαινῶν καὶ 
ποιούμενος πρὸς αὐτά: οἷόν τι 

μονεύων 
ἀντίδοσιν οὐχ ἄμουσον 

πάσγουσι πρὸς τὰ αὐλήματα τῶν ποιμένων αἵ σχοπιαὶ 

ἐπαυλοῦσαι τῆς φωνῆς ἐπανιούσης κατὰ τὸ ἀντίτυπον 

καὶ πρὸς αὗτὴν ἀναστρεφούσης) οἱ δὲ ἴδιῶται νοµίζουσι 

παρθένον τινὰ εἶναι τὴν ἀμειθομένην τοὺς ἄδοντας ἲ 

βοῶντας ἐν µέσοις που τοῖς κρημνοῖς κατοικοῦσαν καὶ 

αλοσαν 5 ἐκ τῶν πετρῶν ἔνδοθεν. 
3 2 ο - λ τρ σθ 3. 

4 Ἔμοιγ οὖν δοκεῖ καὶ συνεξαίρεσθαι οἴκου πο- 
ᾗ λ 

α ἡ τοῦ λέγοντος γνώμη καὶ π πρὸς τοὺς λόγους 

' τος, χαθάπερ τι καὶ ὑποβαλλούσης τῆς θέας' 

σχεδὸν γὰρ εἲσρεῖ τι διὰ τῶν ὀφθαλμῶν ἐπὶ τὴν Ψψυχᾶν 
ν τ ος αὐτὸ κοσµ-ήσασα ἐκπέμπει τοὺς λό-- 

λ / λ. 2] -- τῷ μὲν Ἁγιλλεϊ πιστεύομεν, τὴν ὄψιν τῶν 
ος - ή 

τῶν Φρυγῶν τὴν ὀργὴν, καὶ 
ο ι ο 

επεὶ ἐνέδυ αὐτὰ πειρώµενος, ἐπαρθῆναι καὶ πτερωθῇ-- 
Δ Ἀ .- ΄ .] / 4 τν ναι πρὸς τὴν τοῦ πολέμου ἐπιθυμίαν, λόγου δὲ σπου- 

δὴν μὴ ἐπιτείνεσθαι πρὸς κάλλη ορίων: χαΐτοι Σωχρά- 
τει μὲν ἀπέχρησε πλατάνου εὐφυῖα χαὶ πόα εὐθαλὴς 

ὁπέτε τεῖναι κατὰ 

κ καὶ πηγὴ διαυγἠς μικρὸν ἀπὸ τοῦ Ἰλισσοῦ. χάντανθα 
, 

καθεζόμενος Φαίδρου τε τοῦ Μυρρινουσίου χατειρω- | 

νεύετο χαὶ τὸν Λυσίου τοῦ Κεφάλου λόγον διήλεγχε 
ηλ μ ΄ ο» Ελ) 5 η 

χαὶ τὰς Ἠούσας ἐχάλει χαὶ ἐπίστευεν κν αὐτὰς επι | 
» 

τὴν 
͵ 

λόγων, καὶ οὐκ Ἰσγύνετο γέρων ἄνθρωπος παρακαλῶν 

Ἔς . δὲ 
εθα καὶ ἀχλήτους 

ἐρημίαν συνε πιληψομένας τῶν περὶ τοῦ ἔρωτος 

παρθένους συνε Ισομένας τὰ παιδε εραστικά. 

οὕτω χαλὸν χωρίον οὐκ ἂν οἰώμ. 

αὐτὰς ἐλθεῖν : 
- ρε η Δ 3 / . λ Ν 5. Καὶ μὴν οὐ κατά γε σχιὰν µόνην οὐδὲ κατὰ 

αν πρ νά ος 
πλατανου Χάλλος ἡ ὑποδοχὴ, οὐδ ἂν τὴν ἐπὶ τῷ 

Τ,ΧΙ. ΠΕΡΙ ΤΟΥ οΙικο]ὶ. 5--5. (ΠΤ. το, τος) 

ε]α Ίεσεπα 55ο Ἱπιροτῖεϊ5 Πεγαγαπα, αίσας ογιΚ]εῖς Ποπηῖ- 

πας: παπα Π]ῖ5 5 [Ποῖαί οοπΠΠΙΠο Ἠ]αά, νἰᾶστο 5οἶπι οἱ 

οἴγουπικρίοενε εἴ οἴγουπι[ειτε οει]ος οἱ αἲ Ίάσππας κακρίοσνο,, 
αἵ πποΥετα ῦ αἀμη]γα[ἴοπο ΠΙαΠΙΠΙ, ϱἱ {ασια οὐ]οσιανῖ, γαρ 

πηθία πο ἀἴσηυπα απἱοπααπα 5 4πσς ερεσίαπίαγ Ργο[θυτο ΠΟΠ. 

να]εαπί : απ γεγο εγαθῖέας Ῥυ]εμγα γα ΤεΓΤΩ δροοἰαίος εςί, 

ΏΟΝ, ΡΗ[ο, 5αἲῖς μαβεαί οσυ]ῖς ἑαπίαπη Γγαοίαπα Πλας Ἱποιη- - 

ἁίαῖς Ῥετείρεγε, πεαιε 55 ποαί πηυία5 ρυ]ο]νῖ «ροοίαίος 

6556 5εᾷ {ομίαΡίί απαπέαπα Ροίεςε Πππιογαρί δρεσίασμ]ο οἱ 

οΓα[ίοπε 1]αὰ γεπιαπετας]. 

3. Βεππετα[Ιο Ὑθγο ία ΠΟΠ Ίαις πιοᾶο οοπε]ανῖς: Παπ 

Ίου Γογίο Ἱηδα]απαπα Ἠαπη αἀο]εκορπίπ]ατη ἀεοιεῖ, αἱ αἲ-- 

πηΙγαἴοπε 4οπ]άς Μεπο]αί ροτορ]Ιαίας, οἱ εαπα οα]οδ[ῖαπα το 

τάπα Ῥη]ολγπά(πα εΌατ αἰαπο απταπ μας οοπιρατεί, αἱ 

απἰ πμ η {ευτα ρπ]εἨγαπι α[αά γιάσηί : 5οᾶ ἵρειπι Π]αᾶ, 

ἀἴσστε ἵπ εο, αἱ οοηγοσα[ἶ5 ργαςίαπ[Ικε]πιῖς Ποπηπίρις ογᾶ- 

Ποπῖς [αομ]αίθπα οδίεπάεγε, 14 Ἱρσαπα, Ἱπαπαπα, ραῖς Γοτίε 

Ἰαυάῖς αογῖ{. Ας τε Πιθο ]ηάΙοίο 5αρτα απαπῃ ἀῑοῖ ροίοςί 

Ππουπάϊκκίπια, Ῥα]ομεγγῖπηας ὤοις αἆ αοαἰρῖεπάαπα οΓ8[10- 

ΠΕΠΙ αρετίᾳς, Ἰαμᾶε οἱ (αγεπίαπα γοσίρας Ρίεπας, Ρ]ασῖάε 

αἱ ἴρεο αΠΙΤΟΓΙΠΙ Ἰηδίαγ ΤΕΣΟΠΑΠ5, οἱ 5ὔσε(πεῃς σι. ᾱἷ- 

ουπίας, δἱ π]ήπια νουῖς Ργοίεπάεης, οχίγειηῖξήπε οτα[ἴοηίς. 

ΙπΙΠΙΟΓΑΗ5, γα] ροβας αἱ ἀοσΙῖ απο πιθποτο!ς ασ 

αῑσία 5υη{, Ἰαπάαηδαπε ἀῑσεπίεπα, εἰ αἰηιά ποπ αἴεππῃ α 

Ἁ]ιδίς αἆ ἵ]α τεάάεῃς : αμα]α απἱάἆαπα εχεε]ςίς ταρῖθης ας- 

οἵαἷε, απ Ἠρίαταπα Ῥαρ[ογοΙαγαπα ΟΔΗΙΗΠΙ τοδοπαΠ{, Τ6- 

ἀειηίθ ΡεΓ τερεγοι5ΣΙοπεΠα τους εἰ ἵη 5ε ἵρεαπι τεγοτ[εηίο; 

Ἰπιρεπιϊ απίθιη Ῥη(απί ΥΙΤβίπεπα (παπάαπῃ 6.56, 4169 63Π6Π- 

Ώρας τεδροπάεαί εἰαπιαπ{ίρα»γε,, ἵη πιεᾶ[5 α[ουδί ργαγαρίς 

Παρίμαπίεπα, εἰ Ιπία5 Ἰοηπεηίεπα εταρίρης. 

ᾱ. ΝΠΜΙ απἱάσπα ο[[εγηῖ οἴἴαπα ου ΡΓο[Ιο5ο οοπο]ανῖ γ]- 

ἀείατ απίπιας ἀῑσεπίϊς οἱ αἆ ογαπάππα εχοαιἳ, αὐαδῖ αβ]ϊ- 

αἴεπίο αΠαπῖά ερεείασπ]ο : [οτο οπΊπα Ρεν οσπ]ο5 ραἱοβΓαΠα 

απ άαπα ἵπ. ἵρδαπη είίατη απίμαΠα ἸπῃαΙξ, απ εχοτπαίαπη 

αὖ Π]αά εχεπαρ]Ιπα ογα{Ιοποια ἀεϊπάς οπη{. Νί5Ι ογεᾶῖ- 

πας ΑΟΜΙΗΙ απ]άεπι αΏ. 1ρ5ο οοηδρθοία ΑΥΠΙΟΓΙΠΙ αποἴαΠΙ 

6.5ο ἵναπα οοπίτα Ῥ]μηγσος, αἱ απ {οπίαπάϊ εααδα Π]α 

Ἰπάμῖςδεί, δἰαίαπῃ 6556 οἱ απαςί αἰαίαπῃ αἆ Ρ6Ι{ οπρίἀΠαίοπα 

ἀἰορπαϊ απίοπι 5πάἵαπα ποπ Ιπίοπα1 αἆ ρυἱογπάἶπες Ἰοςο- 

τΗΠΙ. Ὑεγαπῃ ΒΟυΓαΙ1 5α[ῖς οἆ Ίου εταί ρ]αίαπας Ῥεπε παίΐα, 

οἱ πειμα Πονίδα, θἱ [ομς ρε]οῖᾶας ΡαγΗΠα ἀῑδίαης αἲ Ἠΐςδο 

αίαθ δὶ αφδίάσης Ῥ]μαάναα Μγηήπαδίαα  ἀἰδςϊηνα]αίαν 

ςεγιποπίρα5 5αρίθη[ἷῶ Πας]: οἱ ΤΥδία Οερμα]! ΠΙΠ ογαΙοπεπι 

τοβαγαι]{, οἱ Μαδας γορανίέ, ταία» ἵη Ἠ]αά ἀεσετίππα γεηία- 

τα, αά]πίαγαδαιθ Ί]απα 46 ἄΠπΟΓΟ ἀἱδριίαίοπεπα; που Ρι- 

ἀπῖί ἸποπΙπθπη 56ΠΟΠΙ γοσαγο γἱσίπες, οοηδοῖας 5ΕΓΠΙΟΠΙΠΗ 

Γαίατας ες ῬπθΓΟΓΗΠΗ αππογο. Τη {αμα ρπ]ομγάπα ΤοΓο 1οσΠ 

ΠΟΠ Ῥαίεπιας θαπα Ἰπγοσαίας 1]ας Υδυῖγεὂ 

δ. Αἰαὶ ποπ. ΙΙΗΡΓΑΠΙ Πιοᾷο. Παθοί απί ριαίαπῖ ρηεή- 

{παἴπεπα ου ἀθγεγεογίαπα, οἰίαπι 5 Γο]οία ἰδία αἆ Ηϊβ» 
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Ἰλισσῷ χαταλιπὼν τὴν βασιλέως λέγης τὴν χρυσην: 

εκείνης μὲν γὰρ ἐν τῇ πολυτελείᾳ μόνη τὸ θαῦμα, τέχνη 

δὲ ἡ κάλλος Ὦ τέρψις ἢ τὸ σύμμετρον ἢ τὸ εὔρυθμον οὐ 

συγείργαστο οὐδὲ κατεµέμικτο τῷ χρυσῷ., ἀλλ᾽ ἦν βαρ- 
βαριχὸν τὸ θέαμα, πλοῦτος µόνον καὶ φθόνος τῶν ἰδόν- 

των καὶ εὐδαιμονισμὸς τῶν ἐχόντων" ἔππινος δὲ οὖδα-- 

μοῦ προσΏν: οὐδὲ γὰρ ἔμελε τοῖς Ἀρσακίδαις τῶν καλῶν 

οὐδὲ πρὸς τὸ τερπνὸν ἐποιοῦντο τὰς ἐπιδείξεις οὐδ' 

ἐφρόντιζον εἰ ἐπαινέσονται οἱ θεαταὶ, ἀλλ᾽ ὅπως ἐχπλα- 

γήσονται' οὐ φιλόχαλοι γὰρ, ἀλλὰ φιλόπλουτοί εἶσιν οἳ 

βάρόαροι. 
6. Τούτου δὲ τοῦ οἴκου τὸ κάλλος οὐ κατὰ βαρθα- 

ρικούς τινας ὀφθαλμοὺς οὐδὲ κατὰ Περσικὴν ἁλαζονείαν 

ἢ βασιλικὴν μεγαλαυχίαν οὐδὲ πένητος μόνον, ἀλλὰ 

εὐφυοῦς θεατοῦ δεόµενον καὶ ὅτῳ μὴ ἐν τῇ ὄψει ᾗ χρί- 

σις, ἀλλά τις καὶ λογισμὸς ἐπακολουθεῖ τοῖς βλεποµέ- 
νοις. Τὸ γὰρ τῆς τε ἡμέρας πρὸς τὸ χάλλιστον ἄπο- 

θλέπειν --- κάλλιστον δὲ αὐτῆς καὶ ποθεινότατον ἡ 

ἁρχή --- καὶ τὸν ἥλιον ὑπερχύψαντα εὐθὺς ὑποδέχεσθαι 

καὶ τοῦ φωτὸς ἐμπίπλασθαι ἐς χόρον ἀναπεπταμένων 
τῶν θυρῶν, καθ᾽ ὃ καὶ τὰ Ἱερὰ βλέποντα ἐποίουν οἱ 
παλαιοὶ., καὶ τὸ τοῦ μήκους πρὸς τὸ πλάτος καὶ ἀμφοῖν 

πρὸς τὸ ὄψος εὔρυθμον καὶ τῶν (φωταγωγῶν τὸ ἐλεύ-- 

βερον χαὶ πρὸς ὥραν ἑκάστην εὐ ἔχον πῶς οὐχ ἡδέα 

ταῦτα πάντα καὶ ἐπαίνων ἄξια; 
7. Ἔπι δὲ θαυμάσειεν ἄν τις καὶ τῆς ὀροφΏς ἐν τῷ 

εὐμόρφῳ τὸ ἀπέριττον καὶ τῷ εὐχόσμῳ τὸ ἀνεπίληπτον 
χαὶ τὸ τοῦ χρυσοῦ ἐς τὸ εὐπρεπὲς σύμμετρον, ἀλλὰ μὴ 

περὶ τὰς χρείας ἐπίφθονον, ἀλλ’ ὁπόσον ἂν καὶ γυναικὶ 

σώφρονι χαὶ καλῇῃ ἀρκέσῃ ἐπισημότερον ἐργάσασθαι τὸ 

κάλλος Ἡ περὶ τῇ δειρῃ λεπτός τις ὅρμος ἢ περὶ τῷ 

δαχτύλῳ σφενδόνη εὔφορος, Ὢ ἐν τοῖν ὥτοιν ἑλλόθια ἢ 
πόρπη τις ἡ ταινία τὸ ἄφετον τῆς χόµης συνδέουσα, 

τοσοῦτον τῇ εὐμορφία προστιθεῖσα ὅσον τῇ ἐσθῆτι ἡ 

πορφύρα: αἳ δέ γε ἑταῖραι, χαὶ μάλιστα αἳ ἀμορφότε- 

ραι αὐτῶν, καὶ τὴν ἐσθῆτα ὅλην πορφυρᾶν καὶ τὴν δει- 
ρὴν χρυσῆν πεποίηνται τῷ πολυτελει θηρώμεναι τὸ 

ἐπαγωγὸν καὶ τὸ ἐνδξον τῷ καλῷ προσθέσει τοῦ ἔξωθεν 
τερπνοῦ παραμυθούμεναι" ἡγοῦνται γὰρ καὶ τὴν ὠλένην 
αὐταῖς στιλπνοτέραν φανεῖσθαι συναπολάµπουσαν τῷ 
χρυσῷ καὶ τοῦ ποδὸς τὸ μῇ εὐπερίγραφον λήσειν ὑπὸ 
χρυσῷ σανδάλῳ καὶ τὸ πρόσωπον αὖτο απο ασ ίμαν 

γεγήσεσθαι τῷ φχειγοτάτῳ συνορώµενον. Ἀλλ' ἐκεῖναι 
μὲν οὕτως: ἡ δέ γε σώφρων οἰκία χρυσῷ μὲν τὰ ἀρ- 
χοῦντα καὶ µόνον τὰ ἀναγκαῖα προσχρῆται, τὸ δ᾽ αὖ-- 

τῆς κάλλος οὐκ ἂν αἰσχύνοιτο, οἴμαι, καὶ γυμνὸν δει- 

χνύουσα. 
8. Ἰαὶ τοίνυν ἡ τοῦδε τοῦ οἴκου ὀροφὴ, μᾶλλον ὃ 

χεφαλὴ εὐπρόσωπος μὲν καὶ καθ ἑχυτὴν, τῷ γρυσῷ ὃ 

ἐς τοσοῦτον χεχόσµηται, ἐς ὅσον καὶ οὐρανὸς ἐν νυκτὶ 

πὸ τῶν ἀστέρων ἐκ διαστήματος περιλαμπόμενος χαὶ 

διαλείµµατος ἀνθῶν τῷ πυρί. Εἰ δέ γε πΌρ ἡν τὸ 
πᾶν, οὐ καλὸς ἂν, ἀλλὰ φοθερὸς ἡμῖν ἔδοξεν. Ἴδοι δ' 

ἄν τις οὐδ) ἀργὸν ἐνταῦθα τὸν γρυσὸν οὐδὲ µόνου τοῦ 
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δυπη, Π]αμα Πορίς απὔθαΠῃ ἀῑσας. : ἰδίίας οΠίΠῃ ἵη. 5ο]ο ρτο[ῖο 
Ἰπαιαί πγασπ]άΏὴΣ αἲς γετο, απ ροή 6ο, απ ἀεἱρείαίίο, 
απ! σοπηπιεηδαταία Ῥνοροι[ο, Πο ππα εἰαμοταία απϊ Ρρει- 
ηηἰκία απτο εγαί, 5ος Ῥαγραγίοιπη ογαί βροείασπ]απα, ανα 
5ο]απ1, πἴδας Πην]άεγεπί δροοἰαπίες, Ώθαίῖ ροςφίάθηίος Ἱι- 
ἀ[σατεπία τΊαμ5 απίοι ἴπεγαί Πακηπαπῃ. Νθηιο θΗΊΠι Ρι]ε τα 
οπταβαπἰ Απδασίᾶα”, πθιθ αἆ ἀοἱοσίαΙοποπα ΠοιίπΙΠα γἱς] 
ΕΧΡΟΠΕΤΟ 5πα 5ο]εραπί, πεσαο οπταβαπέ Ἰαμδαιατίηο ο5ςοιί 
Σρεσίαἴοπες, 5ο 1 εο]απα, αἱ ροτοε]ογοπίας :. πθ(ις οΠΙΠη 

εἰοσαπίίαγιηα, 5ο ἀϊνιβαταπα φ(μαϊοςί 5απί Ῥατρα]. 

6. Ἠσ]ας απἴθπη ρα]ο ΙΙ πάο αοὶ ποη αἆ Ῥατβατίοος ο6Π105. 

εχασία θ5ί, πε(ιθ αἲ Ῥογείσαπι 5αρογβίαπα, ααϊ {πείαἰἴομσπα. 

τοβίαπα» πεΠα Ρ4ΠΡΕΤΕΠΙ 5οἶαπα, 5οᾷ Πηπσοπίοδιπη 5Ρθείαἴο- 

τεΠὴ Ρορ[α]αί, ουἳ πο Τη 5οἱῖς οσμ]!ς ες Ιπαἱσίαπι, 5οᾷ τα- 

Ποεἰπα [ο εἴίαηα αΠααα. οοηςε(παίατ γίδαπῃ.  Θιοᾶ οπῖπα 

ἀ1εῖ ρατίαηα ρυ]οογγ παπα. θΡοσίαί (οςί απίοπη ρα] ο]ιοινίπηα 

οἱ αππαυΠἱςείηλα Ρατ οἷας ρηποἰρίαπη), οἱ {οοπίοπι 5ἰαἰἶπα 

ἑαριί 5ο]επῃ εχοῖρ]!: ααοᾶ να]γῖς αρετίῖς Ίησε αἆ 5α[ϊείαίθιῃ 

τερ]είας, 4πο ρορί{α ἱεπρ]α οἴἴαια [αεἰεραπί απϊααἳΣ αιοᾶ 

Ἰοηβίμιάο Ἰα ας [Πῖ οἱ αππβαρης α ΠΠ Γαᾷο ἀθεονα ρτοροτ[ίοπε 

τοδρομᾶ εί; απσᾷ [οπορίνο φαί Ἰἴρογα οἱ αἆ απαππ(παπ](1θ. 

Ραγί6ΠΙ απηϊ γουίαο ἀἱδροδίία : ααἲ πο Ἱαοπηᾶα Ἠας οτηπία 

εί ἀἵρπα Ιαπά1ρας ὁ 

7. Ἱηδαρετ αἀπηϊτοίαγ αααῖς, ᾳποᾶ. ἵπ. ΓογπΊοςο Ιασυπαῖ 

π] αρενΠατΙπ, ἵη ουπαίο ΠΠ αοά τοργεβθπάΙ ροδδῖ:, 

Ί]α αιγῖ ἄεεοτα εἰ εοπιππεησηναία ἀῑδποίίο, πμ. αβοης 

η ας Ἱπγ]άίοδαπας πο απαπίπα. οῖαπη ἴπ πημ]ῖθγα ραάΐσα 

εἰ ρυ]ομτα αἲ [οΓΠιαπα ἸηςίσηΙογοπῃ τοάᾷσπάαπη ςα[Ποῖαί, αι 

{επιε οἴτοα ο]απα πποπ]ε, απί ἵπ ἀῑσίίο απα]ας Παβίῃς, 

απί παπτες ἵῃ αρ», απ Πρα]α (πα ὅαπα, ααί οοΠίρεης, 

«ΟΠΊ8ΙΗ ΠποΓπαπΙ θα ἱωηῖα, απδ) (απίηπη αάᾶαί ΓοΥΠΙΩ (αΠ- 

{αμα γονίῖ ρυτρηνα : αἲ πιογείτίσος, ϱγα5ογῖπι δἳ ατα εδε 

ἀα[ονηιίος, 6ί γοξίεπα ἰοίαπα ΡΙΥρΙΤσαπα οἱ οοἸαπ 51ρὶ Βι- 

οἶμηί απΓοΠΠΗ, 1ρ5ο Ῥγε[ῖο γεπαπίες Πεοεῦγας., οἱ αποᾶ ρι]- 

ολη αἴπί ἀθοςί, οχίτα αρροποπάϊς “πα αἴσαπαπα βαν Παίεηι 

Ἰαβοαηί 5οἰαπίες,  Ῥιίαπί εηῖπα οἱ Ὠγασβίαπα 5ϱί εαπᾶἰα[ας. 

ΥΙΞΗΠΗ ἴπῖ, απΤΗΠΙ δἱ ππα τε[η]σραί; εἰ ρες αποᾶ πηῖπας οἵι- 

ουπηςοτῖρίε [ΟΓΠΊΟΣΗ5 οσέ, Π]αά οσομα {σπα ἴγῖ 5ΠΏ αΠΠΓΘΟ 5αΠ- 

ἆα]ίος ἵρδαπη ἀθηίαιε [αοίθπα γΙδΙΠα ἴπὶ απΠαΡΙΠΟΤΕΠΙ, 9ἱ ἄπα, 

εµπ1 6ο, αποά 5ρ]επά(αϊκεϊππαπα οδί, απρἰοαίαγ. Αίάπο Ιδία 

απἰάσπα Ἠος πποάο. :. ὙθγΙπι πιοδερία ἆοπιας απτο, (δη 

{ππα δαΐϊς ο5ί, οἱ αἆ ποοεδεατία {απίαπα πέατς 5αΠι Υοτο. 

ρι]ο(πάἴπεπα πον εγαῃεςσαί, Ρίο, οἴἴαιπ παάαπα οδίθη- 

4ειθ. 

8. Τπιίατ Ίασυπατ αοῖ Ώπ]ας, να] σαραί Ρος, {ΟΓΠΙΟΞΙΠΙ 

(Μ{4ΕΠ1 Ρ6Γ 56 4ΠοπΠ6, απγο θαἴθη5 ουπαίαπῃ εδί, απαίεηας 

εἰίαπα σα]άπα ποσία α 5{6]ῇς Ρο Ιπίογγα]ία εοΠαδίταίαπα, εἳ 

1ρηίρας Ῥου ΙπίοιςΠίία (πα ἆαπα α 5ε τεπιο(ῖ5 Πογεί. Βἱ ΥεΓο 

οί ππα εξσοί ἰρηῖς, πο. Ῥα]ομγαπα ποβίς, 5εᾷ (ογΠβΙ]ε γἱάς- 

τοίαν. Ψἶάεαί απίοπι Πο αηαϊ5 πθαιε οΕἴοδΙΠΙ αΗΓΗΠΙ, 

πθ(Π6 5ο]15 ἀε]εοία(Ιοηῖς οπιιδα το]ίπο ο υπα(α ἄ8ΡΕΙΣΙΠΙ: 
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΄ ο ”ω ο η “ ἀλλὰ 

τέρποντος ἕνεκα τῷ λοιπῷ κόσµῳ συνεσπαρμένον, αλλα 
- ν εό ϱ 

καὶ αὐγήν τινα ἠδεῖαν ἀπολάμπει καὶ τὸν οἶκον ὅλον 
ο. 5 / Ν η .ω 

ἐπιχρώννυσι τῷ ἐρυθήματι" ὁπόταν γὰρ τὸ φῶς προσ- 
Β .ν ο .. / 

πεσὺν ἐφάψηται καὶ ἀναμιχθῃ τῷ χρυσῷ, κοινον τι 
τν : ας 

ἀπαστράπτουσι χαὶ διπλασίαν τοῦ ἐρυθήματος ἐκφαί-- 
Λ 

νουσι τὴν αἰθρίαν. 
ος κ νσκης 

ϱ. Τὰ μὲν δὲ) ὑψηλὰ καὶ κορυφαῖα τοῦ οἴκου τοιάδε, ἵ 
, α ν Ἀ / 

Ὁμήρου τινὸς δεόµενα ἐπαινέτου, ἵνα αὐτὸν ἢ ὑψώρο- 
Ἂ / Ν τν 

φον ὡς τὸν Ελένης θάλαμον Ἡ αἰγλήεντα ὡς τὸν Όλυμ- 
{ Ν -ω 

πον εἴποι: τὸν δὲ ἄλλον κόσμον καὶ τὰ τῶν τοίχων 
/ ΔΝ Ρα. / Δ / ΔΝ 35 Δ 

ἵράμματα καὶ τῶν χρωμάτων τὰ κάλλη καὶ τὸ ἐναργὲς 
ρα αν ο μα. ραληθες ει ώς λ 
ἑκάστου καὶ τὸ ἀχριθὲς καὶ τὸ ἀληθὲς ἔαρος ὀψει καὶ 

- ς Β ο ο. » λ 
λειμῶνι δὲ εὐανθεῖ καλῶς ἂν ἔγοι παραθαλεῖν: πλὴν 

Ξ " « 
παρ) ὅσον μὲν ἐκεῖνα ἀπανθεῖ καὶ µαραίνεται καὶ ἆλ- 

ο Ν μ ν Ε) 

λάττεται καὶ ἀποβάλλει τὸ κάλλος, τουτὶ δὲ τὸ ἔαρ 
ΚΑ λ Δ Ε) / Ν ν΄ [ ”ῃ’ 
ἀῑδιον καὶ λειμὼν ἀμάραντος χαὶ τὸ ἄνθος ἀθάνατον 

ώ Ξ ι ὢ Ἱ 
ἅτε µόνης τῆς ὄψεως ἐφαπτομένης καὶ δρεποµένης τὸ 

ἠδὺ τῶν βλεπομένων. 

10. Τὰ δὴ τοσαῦτα καὶ τοιαῦτα τίς οὐκ ἂν ἠσθείη 
» 5 Δ λ /΄ 

βλέπων ἢ τίς οὐκ ἂν προθυµηθείη καὶ παρὰ τὴν δύνα- 
- ο ν » ω 

µιν ἐν αὐτοῖς λέγειν εἰδὼς αἴσγιστον ὃν ἀπολειφθῆναι 
ον : ᾗ ὃς 

τῶν ὅρωμένων : ἐπαγωγότατον γάρ τι Ἡ ὄψις τῶν κα- 
ος Ἅ μοδα [ / 133 Χ ν σ {3 
λῶν, οὐκ ἐπ᾽ ἀνθρώπων µόνον, ἀλλὰ καὶ ἵππος ἤδιον 

ἂν οἶμαι δράµοι χατὰ πρανοὺς πεδίου καὶ μαλαχκοῦ, 
τς οσα ' 

προσηνῶς δεχοµένου τὴν βάσιν καὶ Ίρεμα ὑπείχοντος 
ο ας ας ον 

τῷ ποδὶ καὶ μὴ ἀντιτυποῦντος τῇ ὁπλῃ' ἅπαντι γοῦν 
/ κο κ. / 6 3 αλ ιά ἀΔ ο / 

τότε χρῆται τῷ δρόµῳ καὶ ὅλον ἐπιδοὺς ἑαυτὸν τῷ τάχει 
ς ρω Δ ο) -ω ο) Ν / 

ἅμιλλᾶται καὶ πρὸς τοῦ πεδίου το κάλλος. 

11. Ὁ δὲ ταὼς ἤρος ἀργομένου πρὸς λειμῶνά τιν . ἑ ταὼς Ίρος ἄρχομέ τρὸς λειμὸ α 
ς Ὦ . ; 

ἐλθὼν, ὁπότε καὶ τὰ ἄνθη πρόεισιν οὐ ποθεινότερα 
.ω.. ... Ν 6 Ἀ Μ 3 ος ] 4 

μᾶλλον, ἀλλὰ καὶ ὡς ἂν εἴποι τις ἀνθηρότερα καὶ τὰς 
/ ες λ 

βαφὰς καθαρώτερα, τότε καὶ οὗτος ἐκπετάσας τὰ πτερὰ 
. -  ς ΔΝ { 

χαὶ ἀναδείξας τῷ ἡλίῳ καὶ τὴν οὐρὰν ἐπάρας καὶ πάν- 
ος ο. η 

τοῦεν αὐτῷ περιστήσας ἐπιδείχνυται τὰ ἄνθη τὰ αὑτοῦ 

χαὶ τὸ ἔαρ τῶν πτερῶν ὥσπερ αὐτοῦ προκαλοῦντος τοῦ 
νο ον ἃ ς 

λειμῶνος ἐς τὴν ἅμιλλαν" ἐπιστρέφει γοῦν ἑαυτὸν καὶ 
/ Δ 3 / ο /. ς! αλ λ 

περιάγει καὶ ἐμπομπεύει τῷ κάλλει: ὅτε δὴ καὶ θαν-- 
9 : 

µασιώτερος φαίνεται πρὸς τὴν αὐγὴν ἀλλαττομένων 
ας. ; 3 

αὐτῷ τῶν χρωμάτων καὶ µεταθαινόντων ρέμα καὶ 
5. / / Ν 

πρὸς ἕτερον εὐμορφίας εἶδος τρεποµένων. Πάσχει δὲ 
." - -. / ΑΔ 3. Μ Ε .» 

αὐτὸ µάλιστα ἐπὶ τῶν κύκλων, οὓς ἐπ᾽ ἄχροις ἔχει τοῖς 
. ; ο 

πτεροῖς, ἴριδός τινος ἕκαστον περιθεούσης' ὃ γὰρ τέως 
Β χαλκὸς ἦν, τοῦτο ἐγχλίναντος ὀλίγον γρυσὸς ὤφθη, χαὶ 

τὸ ὑπὸ τῷ ἡλίῳ κυαναυγὲς, εἰ σχιασθείη, χλοαυγές 
ἐστιν: οὕτω μετακοσμεῖται πρὸς τὸ φῶς ἡ πτέρωσις. 

15. Ὅτι μὲν γὰρ καὶ ἡ θάλαττα ἵκανὴ προκαλέσα- 

σθαιχαὶ εἰς ἐπιθυμίαν ἐπισπάσασθαι ἐν γαλήνη φανεῖσα, 

ἴστε, κἂν μὴ εἴπω: ὅτε, εἰ καὶ παντάπασιν ἠπειρώτης 

καὶ ἀπειρόπλους τις εἴη, πάντως ἂν ἐθελήσειε χαὶ αὐτὸς 

ἐμθῆναι καὶ περιπλεῦσαι καὶ πολὺ ἀπὸ τῆς γῆς ἀπο- 
σπᾶσαι., καὶ µάλιστα εἰ βλέποι τὴν μὲν αὕραν χούφως 

ἐπουριάζουσαν τὴν ὀθόνην, τὴν δὲ ναῦν προσηνῶς τε 

καὶ λείως ἐπ᾽ ἄκρων ἠρέμα διολισθάνουσαν τῶν κυµά- 
των. 

ΠΠ. τος -- ιὴ 

γογυπα 5ρ]επάοῦο ο[ἵαπα Ἱπομπάο αποάαπ τε]ασος, ἰοίῖαια 

οσο τα(παπι σοἱογοπα αεί: 4πάπῃ οΡΊπα ἱποῖάρης 11Π1οῃ. 

αἰβσιί απτάπα, Ῥεγηϊκίαππααθ ΤΠ οί, οοπΊπΠΘ απἰά ἆαπα 

τοβα]σεηί, αο ἀπρ]ίοσπι ταΏοσῖς 5ογοη]ἴαίθια τοᾶ ης, 

9. Ἐκοσίδα εἴρο αοῖ αἱ [α5[σιο ργονίπια {αῑία 5ΗΠ{, Ἠο- 

πΊΓΟ (ποάαπι Ιαπάαίους Ἱπάϊσεηίία, αι ]απι ααί « αἰίο [α- 

εΗσίαίυπη »», αἱ Πε]επα (μαϊαπιαπα, ααί «ρ]οπάϊάνπα, » αἱ 

ΟΙγπαραπα, ἀἰείατας ο5δεί: ουπαϊαπι Ὑεγο τοσα πη, εἴ Πρῖ- 

οἵστας ραγοίαπα, οἱ εοἰογαπα Ῥο η] αάἶπες, οἱ ογ]άεπ[ῖαπι 

απἰαδοιῄασαπε, ἀοπγαΙοπεπ]αε, εἰ νουίαίεπι, αδροσ(αῖ 

γοτῖς εἰ Ργαίο Πογίᾶο εοπηραταΓε τοσίαπα [πες : ης αποᾶ. 

Ἰδία ἀε[ογεπί, πιαγοεξεμηίαε, εί ππίαπίατ, ας ρα]ομη(α- 

ἀἴποια απηαηίς Ώου νεγο Ῥειρείπαπα νου, εί παπσπαπα 

πΙαΤΟΘΣΟΘΗΣ Ῥιαίαπα, οἱ ος Φίεγηςς, αποπῃ 5ος αἰῄησαί 

γίδι5 οἱ 5ρεεἰασπ]{ 1]απι παν Πίαίοη εαραί. 

10. Πως Ιδί {απία ασ {αλα απῖ ποῦ οπα γο]ρίαία γ]- 

ἀθαίὃ ααί απ πο οπρίαί, οἰἴαια ργαίος νίγας, ἰπίευ Ίος 

τετὺα {αοθγο απῖ 5είαί {αγρὶςδίπΙΗΠΙ ε55ο ΠΟΠ ρατῖα {αζθιο 

5 σα γίάεπιας. Εςί επῖπι τες Π]οσεβιαγαπα Ῥ]επα ρ]- 

ογατα πα ΤΟΓΗΠΙ ἀ5ΡΘΟίΠ5, Πο Ποπηπίρια5 πιοᾶο, 5εὰ εΠιΙ5 

εμαπα Ἰαροπίίας, Ῥαίο, ἀεοπτταί Ῥες ΡΤΟΠΙΠΙ οαΠΠΡΙΠΗ ας 

ΠΙΟΙΕΙΑ, Ρ]ασἱᾷ6 αοοἰρΙοπίθπη σγθδδιΙς, ϱ{ πιο][[οι ροᾶ1 66- 

ἀθηίσπι, πες τορε]επίοια πησα]α» : οπηηίρς οπῖπα {απ αἨ]- 

(αν νιτῖρας αἆ οπττοπᾶ πα, (οίαπησι 5ε οο]ο]ίαίἵ Ιπιρεπά!, 

οασπ6 οἱΏα σαπαρῖ ρα]οητπάἶπα ορτίαϊ. 

14. Ας ρανο 50. νουῖς Πηία ἵπ ργαίαπα ΥοΠΙΘΗ5, 41111 

οἱἳ. Πογες5 ργοᾶσπηί ποπ. ἀεσίάσγαρίογε5 ἰ{απίαπα, ὙεγΙτα 

εμανα, αἱ ἀῑσαί αααῖς, Πον]άίογες σο]οιβαδαπε ρυΠοΙΡΗς 

{απο Ίρεο (ποσο ρᾶδδῖς Ρομηΐ5 αθ 5οἱἱ οδίεη»ί5, οἰαία εαιᾶα 

οἱ {η οἳῬ6πα οἶτοα 56 ογεοία, 5ος Π1άεπι Πογος εχροπί{, 58- 

ΤΠΊ(1Ε Ύευ ΡΕΠΠΑΤΗΤΩ, Ῥγαίο 1ρ5ο τε]αί αἆ οεγίαπεΠ ΘΗΠΙ 

Ῥτονοσαηία. Οοπγογί 5ε Ἰίαπιε εί οἴγευπιαρίέ, ϱ{ ρυ]ο]ῖ- 

(αάϊπῖς 5α απαπάαπῃ γε]αξ Ῥοπήραπη ασῖί : αβί 5απε αἀπη]γα- 

ου ο[ίαη γιάδίαν, πππ{απ{ίθας κα ]πάο αἆ Ἱπσσπῃ εο]οτίθας 

ἱρρίας. οἱ 5οηδίπι ἵπ αἴῑος (αη5ουπῦις, αἴσιο ἵῃ αἰίαπι 58 

ρι]οια αἰηῖς «Ρθοἴοηα Υογίεπῖθς. Μαχίπιε απ{θιη Ίου θἳ 

αοσϊάῖί ἵπ 115 ουρίρας, απος ἵπ εχ(τοιηῖς Παβοί ρεηηῖς, 4πο- 

ταη ΠΙΙΠ(ΠΕΠΙ(Πο γο]αί πῖς φπσβάαπα οἰτουῖί : αποᾷ οηῖπι 

πιοζο «ος ογαξ, Ἀος, πηοβῖσο 1ο ἱπο]Ιπαπία, απταπα γάείασ: 

αἴαπο Τ]ο ογ]εις αἆ 5οἶθηι 5ΡΙεπᾶος, οἱ Ππηρηείας, υἰτῖ- 

ἆσηα Ἱποσπη δραταῖί : δἷο ααπα ουπαίαπη Ρεπησῦ Ἰία5 αἲ Ἰή08Π1 

Ἰπά παπί. 

15. Οπῖη ἵρεαπα οἵαπῃ πανε Ἰαβθγαο {πο πο5 Ῥγονοσοί οί 

οπρίαἶπο απαᾶατ, (αν {παπα απα οδγηί(ας, αἲ 56 αμα, 

γα] πιο {ασοπίο Ποδίῖς; φπαπᾶο., εἴῖαπα 5ἳ αἰᾳαῖς Ῥ]αΠε Π1ε- 

ἀἴἴογγαποις δῖΐ εἰ πανἰσαπαϊ Ἱπιρογίέας, ἴαπιεη θἱ Ἶροο 60Η” 

φοοπάστο πανῖπι γοΠί, οἱ ογουπιπανίσατο,, οἱ η] απ 4δορ- 

στο ἄο ἴσιτα, Ἰάήμο ἱπρηηιϊς »ἳ. γἰᾶσαί αὖ ανα. 5οοιπᾶᾶ. 

Ἰοπίίος Ἱπῃατῖ γε]α, πανΊπα απίοπη Ρ]ασῖᾶο. Ἰεπίαπε πποία ϱ6ς 

ΦΙΙΗΙΠΟΣ απ]είο ΙαΡί ΠΗ6{115. 



(ΠΠ, 108. το) 

19. Καὶ τοίνυν καὶ τοῦδε τοῦ οἴχου τὸ χάλλος ἵκα- 

νον καὶ παρορμῆσαι ἐς λόγους καὶ λέγοντα ἐπεγεῖραι 
καὶ πάντα τρόπον εὐδοχιμῆσαι παρασχευάσαι. ᾿Εγὼ 
μὲν δὴ τούτοις πείθοµαι καὶ ἤδη πέπεισµαι καὶ ἐς τὸν 

οἴκον ἐπὶ λόγοις παρελήλυθα ὥσπερ ἀπὸ ἵνγγος ἢ Σει- 
ρῆνος τῷ κάλλει ἑλκόμε νος, ἐλπίδα οὐ μικρὰν ἔχων, ε 

καὶ τέως ἡμῖν ἄμορφοι ἦσαν οἱ λόγοι, καλοὺς αὐτοὺς 
φανεῖσθαι καθάπερ ἐσθῆτι καλῆ κεκοσµ.ηµένους. 

14. Ἕτερος δέ τις οὐκ ἀἁγεννὴς λόγος, ἀλλὰ καὶ 

πάνυ γενναῖος, ὥς φησι, καὶ μεταξύ µου λέγοντος ὑπέ-- 

προυε καὶ διακόπτειν ἐπειρᾶτο τὴν ῥῆσιν καὶ ἐπειδὴ 
πέπαυµαι, οὐκ ἀληθη ταῦτα λέγειν φησί με, ἀλλὰ 

θαυμάζε ο εἰ φάσχοιµιι ἐπιτηδειότερον εἶναι πρὸς λό γων 

ἐπίδειξιν οἴχου κάλλος γραφῃ χαὶ χρυσῷ κεκοσμημένου" 

αὐτὸ γάρ που τοὐναντίον ἀποθαίνειν. Μᾶλλον δὲ, εἴ 
δοχεῖ, αὐτὸς παρελθὼν ὃ λόγος ὑπὲρ ἑαυτοῦ καθάπερ 

ἐν δικασταῖς ὑμῖν εἰπάτω, ὅπη λυσιτελέστερον ἡγεῖται 

τῷ λέγοντι εὐτέλειαν οἴχου καὶ ἀμορφίαν. ᾿Εμοῦ μὲν 

ἀκηχόατε Ίδη. λέγοντος, ὥστε οὐδὲν δέοµαι δὶς περὶ 

τῶν αὐτῶν εἰπεῖν, ὃ δὲ παρελθὼν Ίδη λεγέτω, κἀγὼ 

σιωπήσοµαι καὶ πρὸς ὀλέγον αὐτῷ µεταστήσομαι. 

15. Ἄνδρες τοίνυν δικασταὶ, φησὶν ὃ λόγ Ύος» ὁ μὲν 

προειπὼν ῥήτωρ πολλὰ καὶ μεγάλα τόνδε τὸν οἶχον 

ἐπήνεσε καὶ τῷ ἔαυτοῦ λόγῳ ἐκόσμ.ησεν, ἐγὼ δὲ τοσού- 
που δέω Ψόγον αὐτοῦ διεξελεύσεσθαι, ὥστε καὶ τὰ ὑπ᾿ 

ἐκείνου παραλελειμμένα προσθήσειν µοι δοχῶ; ὅσῳ γὰρ 
ἂν ὑμῖν καλλίων φαίνηται, τοσῷδε ὑπεναντίος τῇ τοῦ 

λέγοντος ρεία δειχθήσεται. Καὶ πρῶτόν γε ἐπειδὴ 

Ἰοναμιοὶν καὶ κόσμου καὶ χρυσοῦ ἐχεῖνος ἐμνημόνευσε, 

κἀμοὶ ἐπιτρέ έψατε ξ χρήσασθαι τῷ παραδείγματι: φημὶ 

γὰρ ουν καὶ γυναιξὶ καλαῖς οὐχ. ὅπως συλλαμθάνευν ἐ ἐς 

τὸ εὐμορφότερον, ἀλλὰ καὶ ἐναντιοῦσθαι τὸν κόσμον τὸν 
πολὺν, ὁπόταν τῶν ἐντυγχανόντων ἕκαστος ὑπὸ τοῦ 
γρυσοῦ καὶ τῶν λίθων τῶν πολυτελῶν ἐκπλαγεὶς ἀντὶ 

τοῦ ἐπαινεῖν Ἡ χρόαν βλέμμα ἢ δειρὴν Ὦ πΊχυν ἢ 

θάχτυλον, ὁ δὲ ταῦτ᾽ ἀφεὶς ἐς τὴν σαρδὼ ἢ τὸν σµάρα-- 

«Ὕδον ἢ τὸν ὅρμον ἢ τὸ Ψέλιον ἀποθλέπη, ὥστε ἄχθοιτο 
ἂν εἰκότως παρορωµένη διὰ τὸν κόσμον, οὐχ ἀγόντων 

σχολὴν ἐπαινεῖν αὐτὴν τῶν θεατῶν, ἀλλὰ πάρεργον 
αὐτῆς ποιουµένων τὴν θέαν. 

16. Ὅπερ ἀνάγκη [ οἶμαι, παθεῖν καὶ τὸν ἐν οὕτω 

καλοῖς ἔ. ἔργοις λόγους ὃ ειχνύοντα" λανθάνει γὰρ ἐν τῷ 

µεγέθει τῶν καλῶν τὸ λεχθὲν καὶ ἁμαυροῦται καὶ συν-- 

αρπάζεται, καθάπερ εἰ λύχνον τις εἲς πυρχαϊὰν µεγά- 
λην φέρων ἐμθάλλοι ἢ μύρμηκα ἐπ᾽ ἐλέφαντος ἢ καµή- 
λου δεικνύοι. Τοῦτο Ὑοῦν φυλακτέον τῷ λέγοντι. 
ἸΚαὶ προσέτι μὴν καὶ τὴν φωνὴν αὐτὴν ἐπιταράττεται 

ἓν οὕτως εὐφώνῳ καὶ Ἠχήεντι οἴκῳ λέγων: ἀντιφθέγγε- 

ται γὰρ χαὶ ἀντιφωνεῖ χαὶ ἀντιλέγει, μᾶλλον ὃ δὲ ἐπικα-- 
λύπτει τὴν βοὴν, οἷόν τι καὶ σάλπιγξ ὃρᾶ τὸν αὐλὸν, 
εἰ συναυλοῖεν, ἂ τοὺς Χελευστὰς ή θάλαττα, ὁπόταν 
πβὸς κύματος ἦχον ἐπάδειν τῇ εἰρεσία ος ἐπι- 

κρατεῖ γὰρ ἡ μεγαλοφωνία καὶ κατασιωπᾶ τὸ ἧττον. 
11. Καὶ μὴν κἀκεῖνο, ὅπερ ἔφη ὁ ἀντίδικος, ὡς ἄρα 

ΕΧΙ. ΡΕ 0560. 18 -- 17. 055 

19. Ταφπε Πα] ας εἰἶαπα ρη]οἨίάο αοῖ αρία οδί αμ ἵπι- 

ρε]]αί αἲ ἀῑσεπάππα, εἰ ἀῑσεπίοιῃ εχοῖίοί, οἱ ρααιῃ ΠΠ 

οπηπῖ τα0Π6 Ῥανοί. Εφάδιη Ες 1ρδίς Πονθοι, πιο ]αΠι 

5ΗΠ1 ΠΙοίΗ5, αἱ ἵπ ΦΟΠΙΠ ἀἰεεμάῖ οαίδα ἀεγοπῖ, {απ(ΠΕΠΙ 

αὐ Ίγησα απαζαπα απ ΦΙ'ομθ ἰτασίας α- Ρο ιάίπο, «Ρο 

ηοή ρα1γα ΓΠεία5, εΠαπηςί αἆ Ἠαπο ἀἴθι Τη[ογηηῖς ποξίτα Γ1ἱ 

ογαίίο, Ρα]έΠναπ γίδια 1πῖ, γα]αί γαςίο Ποποδία ουΠπα(αΠ. 

14. Ὑογηπῃ οΠπι Υογο α]ία (πΦ)ἆαπα πο Ίσπανα ονα{ο͵, 5ο 

5εῄθτοδα, αἱ νιάενῖ ν{, απ πα Ἱπίον ἀῑσεπάνππα πιο Ππίοι- 

Ρο]]αν1ί εἰ αΏταππρογθ 4Ι6ΙΙΟΠΕΠΙ εοπαία οδέ, {μπα ροδί(απα 

ἀεδῖῖ, πο γεγα αἲξ η] ἀῑκίςσα, 5εά πηῖτατί 56, 5ἱ ἄΡΙΙΟΤΘΠΙ 

655ε αἆ οἶοπάα οἰοαπεπίία: 5ροοἰπιῖπα ἀΐσαπι ρολ πάἵπθηι 

αοί Ρἰοίητα οἱ ἄππο ογηαίαῦα τ [σγο οΠΙΠΙ σοΠ{ΤΑΡΙΗΠΗ ΡαΠο 

εγεπῖτα. Οπ1μ, 5ἱ γΙάδί, 1ρδα Τη ΠΙΕΔΙΗΠΙ ῥτορύθςςα ον α {1ο 

το 56 αραιά γος, {αμπαπα πάῖσος, ἀῑσαί, 41.1 60ΠΙ- 

πιοοΓθιη. ο55ε ρη{εί ἀῑσθηίϊ γΠίαίοπη ὦοῖ αἴφπο ἀθ[ογπηῖ- 

ἰαΐοπι.. Μα απἶάσπα ουαΠ{θΠΙ Ίαμα απαἶδ[δ; οσο ΠΟΠ ορι5 

εδί ἱ5 πιο 46 οαάεπῃ το γοτρα [ασθτο : Ἰδία Υενο [άΠ1 ΡΓο- 

5τεςδα ἵῃ πιεάΙαιη ἀῑσαί, ας {ασθβο Ἰπίσῖπι οσο οί ρα] απη 

ΤΠΙ ἀεοράαπη. 

15. Βἱ6 Ιδίιι ονα[ίο: Θα πιοᾶο ἀῑκίε τηείου, Ἰπάΐσος, 

πια]15 ε{ ΠηασΠο ορεγε ἸαπάανΙ{ Ἠππο ὤοαπα, 5πα(16 Ἠ]απα 

ΟΥΑΠΟΠΟ ογηαγ{{; 6ςο Υεγο {απίππι αΌθδ! τί ΓαργθμθηδίοηεΠι 

Ἠ]τας γο]ίπι ἀἴσρια, αἱ εἶαπα ργω[ογηιίςσα αὐ Π]ο αάίατας 

πημί γἰάσαν : απο ομῖπι ἴ]α νοῬῖς ρ]ομνίου. γἰάεβίαν, ἰαηίο 

πιαρίς οοπίτατίας ἀἰσεπί]5 αδιῖ οδίοηάδίαν.. Ας ΡΙΙΠΙΗΠΙ, 

απαπάοσαϊάθμα Πα ΠθγΙΠὰ ε{ πηΠάΙ οἱ απγῖ ΠΙΘΗΠΙΟΠΕΠΗ ἰδίθ 

{οοἵξ, αιῖαπι πΙ, πέ οα φΙπαΠπάἶπο ία, ΡοηϊΗή[ο.. Αἴο 

πίτα οσο ππυ]ογῖθι5 άποφπ ρ]ο]ηῖς ΠΟΠ πιοςο ΠΠ] αἆ ος, 

τ{ [οΥΠιοδῖοτος γιάσαπίας, οοη/θιτε, 5εᾷ οοπίταγῖαΠα. οἴῖαπα 

ο-δς πιπά Πα οορίοδαπα, πΠη νἱάδηίπηι ππυδ(πἱδαα 

41Το Πο οἱ Ἰαρίάίρις ργοοδίς Ροτοι5ας, Ρτο 60 απο Ἰαι- 

ἀατο ἀεῦεβαί ο{ εοἰοτοπα, απί οοπ]ογαΠί οοπ]θοίπΠα, απῑ 

εοαπα, απί τασβίασα, απί ἀἰσίίαπας τοΠο[ῖς Ἠϊσου αἲ δα- 

ἆαπη απ ππαναράππη, απί πποη]α, απί αγηι]]απι τορῖοῖες 

ἀθο αἱ Ί]α Ἠαρεαί ᾳποᾶ Ιπάϊσπο [εαί, 5α Ργορίει ΠΙΠΠΟΗΙ 

Ριαίειν{άευῖ, πο Παβεπίίρας οὔππῃ αἆ ἵρδαπα Ἰαμάαπάαιη 

ερεοίαίοπΙρι5, 5ο οὐ]ίου {αηίπη 5ε τοκρίαθη(ἴρῃς. 

16. Οποἆ απἶάσπι παρθεατίο αεοῖάετο αγρ]ίτου εἰῖαπα ΠΠ, 

απἲ πίευ ορεγᾶ αἀθο Ρ]ε]ιγα ἀῑσορπάϊ [αοπ]ίαίεπα γε]{ οδίεη- 

46ο. Ὠεμαδοῖί οπίπι ααϊεσιϊά ἀῑοίίαν 1Π πιασηα γἱ ΤΟΓΗΠΙ 

Ῥι]οβγατΙΠα , εί ομδευταίας, αίᾳαθ παπα αὐτρίίαν, ας 5ἱ φαἱς 

Ἰποεγπα Πα ΠΙάΣΠΠΗ Τη ἱπορπάίαπα Ἰπ]οίαί, ααί Γογπιῖσαπα 1η 

εἰερ]απίο γε] εαπιεΙο οδίεηάα!. Ἠοο οσο οαγοπάπ ᾱἷ- 

σρη.  Αά Ἠσο γον εΙαπα Ίρδα οοπ/[απά αν ἵπ γοσα[ῖ α4εο 

ε{ 5οΠοτΟ ὤεο ἀῑσρπ(ῖ5 : Τεδοπαί οπῖπα, οἱ τθσ]αππαί, 6{ εΟΠ- 

ἵνα ἀῑοῖέ, απί ροίἵα5 οσου]ίαί εἸαπιοτοπα, απα]ε ααἷά. ε[ῖαπα 

αρα [ασ Πδία., 5 παπα οαπαΠί, απί οΘΙθΙςη]α σΔΠΘΠΠΙΡΙΙ5. 

πιάτα, δἳ Ιπίευ ΠΠοΠΠ 50Πος5 αοοἴποιο τοπηϊαίο γε]ίηῖ. γπῃ- 

οἵι πἰπταπη 50Π15 ΠἹαδηιΙ5, οἱ αἲ 5Πεπίῖαπα Πάπα απ] ΠΙΙΠΟΙ 

οδί τοῖσίέ. 

17. ΟπίἩ μα ἱρειπα, ααοά ἀῑσεναί αἀγοιδατίας, εκοῖ- 
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ἐπ τεγείρει ὃ καλὸς οἴκος τὸν λέ ἵοντα χαὶ προθυμότερον 

παρα σκευάζει, ἐμοὶ δοκεῖ τὸ ἐναντίον ποιεῖν; ἐκπλήττει 

γὰρ κ αἱ φοθεῖ καὶ τὸν λογισμὸν ὃ διαταράττει καὶ δειλό- | 

ο ος ἴόσεται ἐνβυμούμενον ὡς ἁπάντων ἐστιν αἴ- | 

σγιστον ἐν εὐμόρφῳ χωρίῳ μὴ ὁμοίους φαίνεσθαι τοὺς | 

λόγους. Ἐλέ έγχων γὰρ οὗτός γε ὁ φανερώτατος, ὥσ- 

περ ἂν εἴ τις πανοπλίαν καλὴν ἐνδὺς ἔπειτα φεύγοι 
. -ω / Ἀ ΔΝ 3 Ν κ. 

πρὸ τῶν ἄλλων, ἐπισημοτερος ὢν δειλὸς ἀπὸ τῶν 

ὅπλων. Ἴοῦτο δέ µοι δοχεῖ λογισάμενος καὶ ὃ τοῦ 
3 ο ο εκνρ , 

Ὁμήρου ᾗ ῥήτωρ ἐκεῖνος εὐμορφίας ἐλάχιστον φροντίσαι͵ 
μᾶλλον δὲ καὶ παντελῶς ἀἱδρεῖ φωτὶ ἑαυτὸν ἀπεικάσαι, 
ἵνα αὐτῷ παραδοξότερον φαίνηται τῶν λόγων τὸ κάλλος 

ἔκ τῆς πρὸς τὸ ἁμορφότερον ἐξετάσεως. Ἄλλως τε 

ἀνάγκη πᾶσα καὶ τὴν τοῦ λέγοντος αὐτοῦ διάνοιαν 
ἀσχολεῖσθαι περὶ τὴν θέαν καὶ τῆς φροντίδος τὸ ἄχρι- 
θὲς ἐκλύειν τῆς ὄψεως ἐπικρατούσης καὶ πρὸς αὑτὴν 

καλούσης καὶ τῷ λόγω προσέχειν οὐκ ἐώσης. Ὥστε 
τίς μηχανὴ μἡ οὐχὶ πάντως ἔλαττον ἐρεῖν αὐτὸν τῆς 

Ψυχῆς διατριθούσης περὶ τὸν τῶν δρωμένων ἔπαινου; 

Εδ γὰρ λέγειν ὅτι καὶ οἳ παρόντες αὐτοὶ καὶ 

πρὸς τὴν ἀκρόασιν παρειλημμεένοι ἐπ τοιοῦτον 

οἶχον παρέλθωσιν, ἀντὶ Ἀκροατῶν θεαταὶ καθίστανται, 
χαὶ ο οὖχ. οὕτω Δημόδοχος ἢ Φήμιος ἃ ἢ Θάμυρις ἢ ἡ Ἀμ- 
φίων Ἆ Ὀρφεύς τις λε έγων ἐστὶν στε Αποσπάσαι τὴν 

διάνοιαν αὐτῶν ἀπὸ τῆς θέας: ἀλλ᾽ οὖν ἕκαστος, ἐπειδὰν 

µόνον ὑπερθῃ τὸν ὁδὸν, ἀθρόῳ τῷ κάλλει περιχυθεὶς 
λόγων μὲν ἐκείνων ἢ ἀκροάσεως ἀλλ οὐδὲ τὴν ἀρχὴν 

τειδ) ὰν εἰς 

Ελα 3 σ ον ΔΝ - / 3 Δ΄ 9 

« αἴοντι ἔοιχκεν, » ὅλος δὲ πρὸς τοῖς δρωμένοις ἐστὶν, εἶ 
Ν / ο Ν ο Α 3ϕὸ ιν ο 

μὴ τύχοι τις παντελῶς τυφλὸς ὢν ἢ ἐν νυχτὶ ὥσπερ ἡ 
» 3 ΄ / ρ ο μμ ανα κας 

ἐξ Ἀρείου πάγου βουλὴ ποιοῖτο τὴν ἀχρόασιν. 
. : πι τμ. 

19. Ὅτι Υὰρ τος ἀξιόμαχον λόγων ἰσχὺς ὄψει ἄντα- 
-». λ 

Ἰωνίσασθαι χαὶ ὃ 5ε ειρήνων ο σακα εθεὶς τῷ περι 
Λ) . /' 

τῶν Γορ διδάξειεν ἄν: ἐκεῖναι μὲν γὰρ ἐκήλουν 
ον ; ο 

τοὺς ες μελῳδοῦσαι καὶ κολαχεύουσαι τοῖς 
΄ 

ἄσμασι καὶ καταπλεύσαντας ἐπὶ πολὺ κατεῖχον, καὶ 
ο Ε] - / / 

ὅλως τὸ ἔργον αὐτῶν ἐδεῖτό τινος διατριθῆς, καί πού 
ς , ο στης 

τις αὐτὰς καὶ παρέπλευσε καὶ τοῦ µέλους παρήχουσε: 
ἃ ΔΙ ο / ”.. ο / / ἈἊ λ' 

τὸ δε τῶν Τοργόνων χάλλος ἅτε βιαιότατὀν τε ὃν καὶ 

γόνων 

2Υ/ 
τοῖς κ Χαιριωτάτοις τῆς ψυγῆς ὁμιλοῦν εὐθὺς ἐξίστη τοὺς 

Ἰδόντας καὶ ἀφώνους ἐποίει, ὡς δὲ ὃ μ.ὂθος βούλεται 

ὍὭστε 

καὶ ὃν ὑπὲρ το ταὼ λόγον εἶπε πρὸς ὑμᾶς μικρὸν ἔμ- 

προσθεν, ὑπι 

καὶ λέγεται, λίθινοι ἐ ἐγέγνοντο ἀπὸ θαύματος. 

Δ τος ἐμαυτοῦ εἰρᾶσθαι γοµίζω: καὶ γὰρ ἐχεί- 
τς ον ἷδν ͵ οσο ορ 

ὄψει, οὐκ ἐν τῇ φωνἩ τὸ τερπνὀν. Καὶ εἴ 
. ῃ τν 

µεγος τὴν ἀηδόνα αι τὸν κύχνον ἄδειν 
ὴ 
28 /΄ γλ 

ὕοι, μεταξὺ δὲ ἀδόντων παραδείξ 

] 
3 ο 

γον εν τη 

/ 
τις παραστησα ε, ος 

ταὼ σιω-- 
οταν να 

ἐκεῖνον µεταθήσεται ἡ ψυχη 
μα - 9 

μαχρὰ χρλριν 8 Φράσασα τοις, ον ἄσμασιν. Οὕτως 

ν 
ειξ τον 

ην, ο 

ον ες πικρατές στε 

Καί µοι σὺ ἴδη .-ο 
αν στι τῶν ἀκουομένων τὰ ο 

χ ὃ κἩρυξ προσκάλει αὐτὸν Ἡρόδοτον 
“» « ’ 

Λύζου Ἁλικαρνασόθεν: κάπειδὴ καλῶς ποιῶν ὑπήκουσε, 

1ιΧΙ. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟ}. 18 --- 50. (ΠΠ, σοο, σοἳ) 

{ατα ῬΗΙέΠγΟ ὤσο ἀἰσρηίοπα εἰ αἰασγίογεπι τοβαί, Πας, 

πα (π1άθΗ1 δοπἰθηίία, Π{ οοπίνανίαπα : Ρογζθ]Ηί οΠΊΠ] ας 

{οντεί, οἱ εοβίαἴοπεια ρεγίατραί, Γαοίίαο Πππ]άΙογειη, ἄπηα 

οοφταί οπηηΙαπη {αγρίς5ΙπΙΠη 6556, 5 ἵπ Ίοσο [ΟΥΠΠΟΣΟ Παβία 

ΠΟΠ. δἱπ]ῇς οἱ γἰἀεαίατ ογα[ῖο. Ρίο οπῖπα πιαπΙ[ος[]ςεῖτης 

αμα πίς ἀορτομοπάαίαγς οί 5 ααῑς αγηπῖς Ἱπάπίας ρη]- 

Ὦ ολονπαϊς ἀεῖπάς Ραβῖαί απίο 4105, ου]α5 ΠΘΙΙΡρΟ ἹΙσηατία 

1ρ5ῖ5 αὐ αγπαῖς Παί αρενίῖου.. Ἠου ἵρδυπα ΡεγρεΠάεης ΗΟΠΠΘ- 

ποις. Ἠ]ο οναίος πηαί γἰάσίας πηἰπίπιαπα οπταπ1. Ἰαριῖςςς 

ρι]ο ιν αἁλπῖςΣ ἴπιο ροίΐα5 Ἱππρει]ίο οπππίαπα Ἠοηη]ηί 56 αςδῖ- 

π]α5ςο, μ{ 1ρδίας ραομαάο οτα[ἴοπῖς {απίο αἀπαίτα βίος 

εκ Ίρσα αἲἲ 1]αα ἀθ[ογηχαίοπα οοπαρατα[ἴοπθ αΡραΓεΓεί. ΑΙἱο- 

απῖ πεσεσκατ]ο Ρ]απθ ἀἱοεη(15 ἱρδίας απίπιας οεσαραίαΓ Τη 5Ρε- 

οἴασπ]ο, οἱ οχαα]δίίαπα Π]ατη «ΙΤΕΠ ΤΕΙ Ε, απ γ]ποαε 

Ίρσα 5Ροοΐο» εἰ αἆ 5ε τοςεί, αἴᾳπο αἰίεπάστε αἆ ογα [η στ 

ΠΟΠ. 5ἶπαί. ΟΠοΠΙοάΟ. 6150 Ποπ Ῥοΐεςδί αἱ που. οιηηίπο 

ἀῑσαί ἀείοτίας, οεειραίο ἶτοα Ἰαπάθια εογαπι, “πα. Υἱάσῃ- 

αν, αΠΙΠΙΟ2 

18. ΟπιΜίο ἀἴσετα αποᾶ {ρ5ί εἴῖαπα ργῶδεπίες οἱ αὐ αἲ- 

ἀῑεπάπα αδεαπαΙ, απ Ππίταπέ ἵπ [αεΠά «ΟΠΠ, βρεςίᾶ- 

ἴογος Παπ Ῥνο απάίοτίθαςΣ πεσια (πἱαπαπα Ἱα γεὶ Ῥο- 

πποᾶοσις δέ, το] Ῥποπηῖας ἵπ ἀἰσρηάο, νεὶ Ταπηγτῖς, νο 

ΑΠΗΡΗΙΟΠ, γοὶ ΟΥρΜειΙς αάθο, ααϊ αΏ5ίταίθγο ΠΙΕΠίΕΙΩ 1]ο- 

ΤΗΠΗ α- βΡεοἰασμ]ο ῥρος5ί : Υετηπα υπαδαπΐδαπα, εηρεταίο 

ςο]πΠῃ Πππο, οοπ/[οτία Ί]α ρυ]ομν πίτα οἴγοπ[άδας, οἵα- 

Ποπδῃ Πάπα, 5ἳνθ αάΙΠΠοΠοΠΙ, ος οπηΠΙπο απάἶτο γείου 

εοά {οίας ο5ί ἵπ Ἠῖς απο; νἰάεηίας, ηὶ ααἲς Γοτίο Ρίαπε οὔους 

5{, απἲ ποσία, αἱ Π]αά Αγεοραριίαναπα οοΠςΏαπα, ααδου]{εί.. 

19. Νδηπε εΠΙΠη 5αΐῖς γα]ετο γίπα γογβογαπῃ , φοίῖθς οπ]- 

γῖδα ριρπαπάσΠι οδί, ΒΙΤΟΠΙΠΙ ομίαπι [αμι]α ου αἱεγᾶ. 

ο’βοππη οοπαροδῖία ἀοσποαί. Ναι Πα απἰάσπα Ῥτοίετ- 

πανίσαπίος πηπ]οθραπί σαπαμᾶο οἱ αἀπ]απάο οατηηίρα5, 

ἀοϊποραπίσο αρρι]ςοξ, ε{ πιογα οπηπῖπο απαζαια ορί5 {]- 

Ίαγαπα Ἰπά]σεραί : εἰ αφιαπάο αααῖς ργαιοπαν]σαν]έ, εἴ. 

Ἰπαιάῖία ρτσ{εγπαῖς]! ΠΙογαπα οατιηῖπα. ΔίΟΤΡΟΠΗΙΗ ρη]- 

ομηίπάο, απ εσεεί γἱοἰοπιςεῖπια οἱ ρηποϊρίρας απίπια; 

ρατῖῦας 5ο Ἰηδίηπατοί, φἰα(ἶπι νάεπίες οχίτα 56 ταρίεβαί,, 

Γασϊοβαίαιιο Πα{ο5” αἱ Υθγο γη]! [αῦι]α ασ [οί γα]ρο, Ιαρίάεῖ. 

Ῥιο» αἀπηϊταίῖοπα Ποραπί. Ἰσίίαν απσ ἆς ΡαγοπΠε Ῥαπ]]ο 

απίο αἆ γος ἴίο ἀῑχίί, ο «πού Ῥτο η] ἀῑσία ο55ε ατβῖ- 

του τ οἰθηῖπα Ἠ]ας εἰἴαπῃ ᾳαοᾶ ἀθ]εσίαί ἵπ 5ρεοῖε Ἰποςί, ΠΟΠ. 

ἱπ νοσο.. Εί 5ἱ ααἲς Ιαχία οο]οσαίο5 Ἠΐπο Ἰηφοϊπίαπι οἱ 

ογσπΠ1 64ΠΘΓΕ ]αθαί, Πο Ιπίαι ἱρδίπα οαηίαα {ασρπίεΠι 

οδίοπᾶαί ΡάΥΟΠΕΠΙ; Ῥεπο πονῖ οσο ἱταπδίπταπα αἲ Ἠηπο 

ΠΙΘΗΙΕΠΑ, ΙοηςΠ1 γα]ετο [ςςῖς Π]ογαπα εαπ{ρης. Αάθο 1ῃ- 

νἰσίαπα απἰά ο55α νἰάσίηγ δα απῶ ρου γῖσαπα γο]αρίας ο0η- 

Πηρ]ί, 

20. Αίαπο εσο, 5ἱ γη]ίῖς, {οίοπι αἲ γο αἰιεραβο γῖπαπα 

εαρίοηίοιι, αὶ 5ία[ῖπι (ος πιοπί πα πη]Ώῖ Ροή ρε ΜΜ, ππ]ίο, 

απο γἰάοπίας, Ἠῖς απ» απαϊία ροτοϊρίυπέασ ο5δε γαἰάἴοΓα. 

Ἐί πηηί {μα Ίαπα, Ῥνῶσο, ας γοσα. ἵρβαπα Ἠογοδοίαπα λε 

βΙππι Ηαἱἰζαγηαςςο.  Ἐϊ ᾳπαπᾶο, Ριρο]ατο Πο απἰάσπ, 



απ. 
ᾖ νεο 

μαρτυρείτω παρελθὠν. 

909-504] 

αὐτὸν Ἰαστὶ 

Ἀληθέα τάδε 

ὁ λόγος ὑμῖν, ἄνδρες δικασταὶ, μυθέεται χαί οἳ πείσε-- 
οὐ: ὅ ὅσα ἂν λέπῃ τουτέων περι ὄψιν ἆ ἀκοῆς προτιµέων" 

ἐόντα ἀπιστότερα ὀφθαλμῶν. » 

᾿Ακούετε τοῦ ας ἅ φησιν, ὃς τὰ πρῶτα τῇ ὄψει 

1 Τὰ μὲν γὰρ ἔπεα πτερόεντά 

ἐστι καὶ ο μας ἅμα τῷ προελθεῖν ἀποπτάμενα, ἡ δὲ 

τῶν δρωμένων τας ἄεὶ 

πάντως τὸν θεατὴν ὑπάγεται. 

51. Πῶς οὖν οὐ χαλεπὸς τῷ λέγοντι ἀνταγωνιστὴς 

οἶχος οὕτω καλὸς καὶ περίθλεπτος ὤν; μᾶλλον 'δὲ τὸ 

µέχιστον οὐδέπω φημί: ὑμεῖς γὰρ αὐτοὶ οἳ δικασταὶ καὶ 

ολ 
Ἀναδέξασθε δὲ 

πρὸς ὑμᾶς λέγοντα ὥσπερ αὐτῷ ἔθος. « 

ὥτα γὰρ τυγχάνει 

.. / 
παρεστωσα χαὶ παραμ.εγουσα 

Εὶ ος Ξ ρ ς 
μεταξὺ λεγόντων ἡμῶν ἐς τὴν ὀροφὴν ἀπεθλέπετε χαὶ 

ᾳ /. ἀΔ ἀ Λ ΣΥ /΄ Δ 

τοὺς τοίχους ἐθαυμάζετε καὶ τὰς γραφὰς ἐξητάζετε πρὸς 
΄ 3 / λ Αλ 3 νι μον 

Ἑκάστην ἀποστρεφόμενοι. Καὶ μηδὲν αἰσχυνθῆτε: συγ 
΄ Ν . γνώμη γὰρ, εἴ τι 

εἰ Ν 

πρὸς οὕτω καλὰς 
: ο ος ας 

τέχνης τὸ ἀχριθὲς καὶ τῆς ἱστορίας μετὰ 

ἀνθρώπινον πεπόνθατε, ἄλλως τε καὶ 
ι , οέ 

χαὶ ποιχίλας τὰς σπορ έσεις. Της Ὑὰρ 

Ὅ ἀργαίου τὸ 
” ρ. λ 

ὠφέλιμον ἐπαγωγὸν ὡς ἀληθῶς καὶ πεπαιδευµένων θεα-- 
κ. αν / . λα πρ πρ 2 / δα 

τῶν δεόμενον. νὰ ἵνα μη πάντα ἐχεῖσε ἀποθλέπητε ἡμᾶς 
ἀπολιπό τόν τε γράφωμαι αὐτὰ ὑμῖν τῷ ἀπολιπόντες, οἷόν τε γράφωι ὐτὰ ὑμῖν τῷ 

λόγῳ: ἠσθή ση νο Δ ή 3 , 
Ὑὰρ, οἶμαι, ἀκούοντε 

ἳ ν το 3 
Καὶ ἴσως ἄν µε καὶ δι’ αὐτὸ ἐ 

-” κ η" 

καὶ τοῦ ἀντιδίκου τ προτιµήσαιτε; ὡς μη καὶ ὐ 

δείξαντος χαὶ διπλασιάσαντος ὃ ὑμῖν την 9) Τὸ 

χαλεπὸν δὲ τοῦ τολμήματος δρᾶτε, ἄνευ χρωμάτων 
΄ 4 

καὶ σχημάτων χαὶ τόπου συστήσασθαι τοσαύτας εἰκά- 
οσον ς Δ 

νας' Ψιλη γάρ τις ἡ γραφη 
ο) α ρω Ἡ αν ο Ξ .ω 

9». Εν δεξιᾶ μὲν οὖν εἰσιόντ ὧν 
5 λε 
ἄναμέμικται πάθος Αἰθιοπικὸν, ὃ Περο: 

/ ν Ἱ Μι 3 δν {8 - 

νεύει χαὶ τὴν Ἄνδρομέδαν καθαιρεῖ, 
Μ 

γαμήσει καὶ ἄπεισιν αὐτὴν ἄγων" 
ἐπὶ Γοργόνας πτήσεως. Ἐν βραχ. ὃ τε- 

γνέτης ἐμιμήσατο, αἲδῶ  παρθέ γου καὶ φόδον: ἐπισχοπεῖ 

γὰρ µάχην ἄνωθεν ἐκ τῆς πέτρας χαὶ νεανίαυ τόλμαν 
ὦ . ς 
ἐρωτικὴν χαὶ θηρίου ὄψιν ἀπρόσμαχον: καὶ τὸ μὲν 

- 
5 
Ε 
ω ο» τ θαυμάζετ τε. 

πο ονήν. 

τῶν λόγων. 
; 

μύθῳ 

Ἄχητος φο- 
ι 

χαὶ μετὰ μικρὸν 
/ 

πάρεργον 
τὸ 
εἴ ὃ 

λ 

9 

τῆς 

: ο Ελ Ιρ σα 
Έπεισι περρικὸς ταῖς ἀκάνθαις καὶ δεδι 
Ὑάσματι, ὃ Π 

Γοργόνα, τῇ 

ὅσον τοῦ κήτους 

ττόµενον 
ὶ ολ -ν-- λ ο ᾿ ΝΑ / λ 

σεὺς δὲ τῇ λαιᾷ μὲν προδείκνυσι τὴν 

τᾶ δὲ καθιχνεῖται τῷ ξίφει: καὶ τὸ μὲν 

εἰδε τὴν Μέδουσαν, ἤδη λίθος ἐστὶ, τὸ 
ο» Ν. ς ΄ οσο π---- δ᾽ ὅσον ἔμψυχον μένει, τῇ ὅρπη χόπτεται. 

κά 
20. Ἑξῆς δὲ µετ τὴν εἰκόνα ἕτερον ὀρᾶμα 

Ὑέγραπται δικαιότατον, οὗ τὸ ἄργέ έτυπον ὅ γβαφεὺς 

παρ Εὐριπίδου Ἡ Σοφυχκλέους δοχεῖ µοι λαθεῖν; 
γὰρ ὁμοίαν ἐγραφάτην εἰκόνα. Τὼ νεανία τὼ 

/ λ ϱω ᾳ 

Ἠυλάδης τε ὃ Φωχεὺς καὶ Ορέστης δοχῶν ἤδη τεθνά-- 
; ς τ : µ , 

ναι παρελὶ θόντε τὰ βασίλεια χαὶ λαθόντε Φφονεύουσιν 

ἄμφω τὸν Αἴγισθον: ἡ δὲ Κλυταιμνήστρα ἤ ήδη ἀνήρη- 

ται καὶ ἐπ᾽ τινος :ἡμέγυμνος 7 πρόκειται χαὶ θερα-- 

ολα Ἰμένοι τὸ ἔργον οἱ μὲν ὥσπ τερ βοῦ- 

φύγωσι περιθλέπουσι. Σεμνὸν ὃ δέ 
Ὀ 

πε Ὁ ας τὸ μὲν ἀσεθὲς τ τῆς ἐπιχειρήσεως 
καὶ ὡς η 

τῷ : 
η 

, 
ΣΕ 

ἐχεῖνοι 
αμα. 
ἑταίρω 

εὐνῆς 

πεία πᾶσα ἔχπ 

ο) 
1 

εισας { πεπραγµένον παραδραμὼν, 

1 ΧΙ. ΡΕ 0Ε60. 2ἱ --- 28. 057 

Ίαη οἈδεομίης εξ, ἵπ πιεάῖαπα Ργοσιθσσας ἀῑσαί {οίῖπιο- 

πμ. Ῥαπεπηϊπϊ απίείη Π]απα [οηῖσορ γοβίκομΠη ΡΓΟ ποτ 

5π0 Ἰοηυῖ.. « Ύετα Ιδία ῶο οταῖο αραιά γος, Ἱμάίεες, 

Ἰοφμή ην, οἱ ογθθίε ΤΠί αα. ἵπ Ἰαπο 5οπιθη[ίαπα ἀῑκοηε, 

γίδηπι 6556 ργῶ[εγεπάυπα απ Παῖ : αγος οπῖπι οομ]ίς [οο 

5ηί Τπῄάρῄογες.»  ΑπάϊΗΠ” [οσίοπι απσς ἀῑσαί, αἱ ρτίπιας 

ρα! νἰςαῖρ Μοτῖίο -απα. Ύοτρα οηῖπι αἰαία 5υπί, οί 

αρευπ{ οἱ 5η] ἀππη ργοάευη{ αγο]απέ : γεταπα ἀε]εεία[ο 

εκ Πῖ5 απσρ γἰάεηίας, αδίαΠ5 56Π1Ρ6Γ ἃς ΠΙΑΠΕΗς, 5β]ΟΙΙ 

οπηπῖπο 5Ρεείαίοτοπῃ. 

. ΟΙ Ἱπιίαγ ποη να]ᾶας ἀῑσοσπ[ϊ αἀτοιςαιῖας 5 ὤσις 

α46ο ΡΗ]ς[ας, αἆθο 5ρεοἰαβΏῖς» Οµπἵηπ αποά ππαχίππαπι 65 

ποπάιΠα ἀἶσο.  Ύος ομῖπη Τραῖ, ]πάῖσες, ἆππι πος ἀῑείπιας, 

Ίαουπας πεςρῖοϊερα[ἶς, πατος αἀπηταβαρηϊηϊ, ρίοίαγας ενα- 

πηἰπαβα[ἶς οοησειςὶ αἲ 5Ἱπσι]ας. ΧΝες οδίαποᾷ νος ραάεαί : 

Ἰπηοδορπά πα επίπα 5ἵ απῖά ΠαπιαΠ] γοῬῖς αεοϊἀθγῖῖ: Ργῶ5οΓ- 

πη ἵῃ α’σαππεπ(1ς Πα ρι]ομτῖς, Πα Υαγῇς. Αις οηἴτῃ οχφιῖ- 

5ίία, εί Η5ίοτῖα ειπα απϊ(ίαίο υἰΠίας, ΙΠεσεῦγας Παβεπί 

τεγα, 6ἱ ογιατῖς «ροοἰαίοηβις Ιπάϊσεηί. Ἐί πο οπΠίπο Γε- 

Π615 πορῖς οο γεδρίοῖα[ϊς, ασα, «παπίππα εἶας Πονῖ Ροίοςί, 

τειρῖς Ί]α νοβῖς ἀαρίηραια. Πε]εοίαιπιϊηϊ επῖπα, ρη[ο. 5 

απάΠεπά(ς απῶ ρεοίαπίῖρης σποφαο αἀπηταιιοηῖ 5ιΠί. Ας 

Γοτία Ἠ]ο ἴρ5ο ποπηῖπθ π]ο ἸαπάαΡ]Ης, οἱ αἀγειςαο ῥταρο- 

πείς, μέ σαἴ Ἰπτογπιςεί ο5ίοπάστε ὤοππα οἵ το]ρίαίεπι 

τοβί5 πειηϊπατε. ΡἰΠιουΠαίεμα απἴεπα Ιποβρίῖ πιοῖ γΙἀεία, 

απί απἆθαπη 5ἵηο οοἸοπίρας., εἰ βσηγῖς, οἱ Ίοσο, Εοῖ Ἱππασίπες 

εοηςί{{πεΓε : ζεπιῖς πειηρε εδί ναγρονπα Ρ]οίητα. 

2». Τβίαν αἆ ἀεχίναπα ἱπίταπίϊ Αγσο[ῖσο» [αρη]α. Εἰλιορί- 

εας α[εοίας ρειπηϊχίας οςί : Ῥογεοις οείαπι ΙπίειΠο, εἰ 

Ἠρογαί Απάτοπιεάαπι, ΠΧΟΓΕΠΙ Ῥαπ]]ο Ροςί 5ἳρί Παριπτας, 

αβίζαταδαπο Παπ ἆπσεηῃς : αξῖί Ἠου οΡΙίοτ Ιπ 5πο αἆ ἄ0τσο- 

πας το]αία.. Τη Εγονί απ{οπῃ {αρε]]α πηπ]ία αχρτοςς!{ αγι[ον 

Ῥήάοτειη {γαϊηίς ας ππείαπα : Ιη5ρῖοΙί οηΊπα Πο ρΗσΠαΠα 4ε- 

5ηµεγ 6 5εορα]ο, δἱ αΠξΗπα [ανοπίς απιαίογίαπα, εἰ ῑῃῖοῖ]θπα 

ορρυσηαία 5ρεσῖεπι Ῥε]α». Αίάπε Ίαρο (αἱάεπα Ἱγγηῖί κρ]ηϊς 

πογιεης ας {εγγῖρη]ς τἱοίαΣ Ῥογσεις αιίεπι Ίάγα 0Γ5ΟΠΕΠΙ 

ομ[ἱοΙέ, ἀεχίτα Γοεῖε σ]αάϊος εἰ απα ρατίο γΙαΙ{ Ἠεάαδαπι 06- 

ἴᾳς, Ίαμι Ἰαρῖς οσί; απα αάμας τΙψΙΕ, [αἱσς ορ ατ. 

23. Ὠεϊηᾶς Ροδί μᾶΠο Ιπιασίπθηι αἰία {αῦα]α Ρΐεία οί ρ]επα 

αξίας, ευ]α5 απἰπ]α]ε εχοπηρ]απα αὐ Εππρίᾶε γα] 5ορμοσ]ε 

5υπησίςδο πη]ηῖ Ρἱείου νἰάσίας, ααῖ 5ἱπη]οπῃ οἱ 1ρεῖ ΡΙηχετυπίέ 

ἴπιααίπειη : Ίάγεπες ἆπο 5οἀα]ες Ργ]αᾶες Ῥμουεηείς αἴᾳπε 

ΟτεΣίες., απ! ]άπα ρα Ὀαίασ ε55θ ππογία15., Ιαΐθηίος ἵη τοσῖαπι. 

ΟΙγίαπιπεείτα 

γενο Ίαπ1 οσεῖσα ἵπ ουὈΗί αποάαπα 5επιπαᾶα Ίασεί, ας πη- 

Ππίταηί, Ἰπίογβοαπίαπε αππΏο Ἐσίκίμαπα : 

πϊς[εσίαπα 9ΠΊΠΘ οἰτοιπηδίαί, εοησίθγηα!{Ι Γ46ΊποΟΤΕ, α)Π {αη- 

Ρᾷ- 

Ρίεπίες νογο Π]αά οοπηπηθη{α5 εί ρῖσίος, απ πῃ Ἱπρίηπα αποᾶ 

Γα1{ ἵπ Ίος {αεῖποιε οδίεπάΙ{ πιοᾶο εί {απαπαπα ρεγρείταίαπι 

απαΏα εαπιαπί, αΏ απονςαπα Γασίαπί οἰτουπηςριοϊπηί. 
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οι” ἐμόραδυνοντας ὃ 
ης 

μοιγοῦ Φόνῳ. . : 
24. Μετὰ δὲ τοῦτο θεός ἐστιν εὔμος 

χιον ὡραῖον, ἐρωτική τις παιδιά: ὃ Βράγχ. 
ο ώς 

καθεζόµενος ἀνέχει λαγὼν χαὶ προσπ παίζει τὸν χύνα» ὁ 

δὲ πηδησομένῳ ἔ ἔοικεν ἐπ᾽ αὐτὸν ἐς τὸ ὄψος, καὶ Απόλ- 

τερπόµενος ἀμφοιν, καὶ τῷ παιδὶ 

ορφος καὶ μειρά- 

ος ἐπὶ πέτρας 
Ἕ 

λων περσν ο μειδιᾶ τ. 

παίζοντι καὶ πειρωμένῳ τῷ κυνί. 
95. ᾿Επὶ δὲ τούτοις ὃ Περσεὺς πάλιν τὰ πρὸ τοῦ 

χήτους ἐχεῖνα τολμῶν καὶ ἡ Μέδουσα τεμνοµένη τὸν 
κεφαλὴν χαὶ Ἀθηνᾶ σχέπουσα τὸν Περσέα: ὅ ὃ δὲ 

μὲν τόλµαν εἴργασται, τὸ δὲ ἔργον οὐχ ἑόραχέ π 
Γοργόνος τὴν εἰχόνα: οἳ 

Ε. 9 
ἀλλ ἐπὶ τῆς ἀσπίδος τῆς 

/ «ϱν Ελ ω ο Λ) 

γὰρ τὸ πρόστιµον τῆς ἀληθοῦς ὄψεως. 
ναι /΄ - Ε κ μα) 

96. Κατὰ δὲ τὸν μέσον τοῖχον ἄνω τις ἀντίθυρος 
ἈΑθηνᾶς ναὺς πεποίηται, ᾗ θεὺςλίθου λευχοῦ, τὸ σχημα 

3 / ον ον «κ / σα ο 
οὐ πολεμιστήριον, ἀλλ’ οἷον ἂν γένοιτο εἰρήνην ἀγούσης 

θεοῦ πολεμικῆς. 

ο 

97. Εϊτα μετὰ ταύτην ἄλλη Ἄθηνᾶ, οὐ λίθος αὕτη 

ΥΕ, ἀλλὰ ὰ γραφὴ. πάλιν' Ἠφαιστος αὐτὴν διώχει ἐρῶν, 

ἡ δὲ φεύγει, κἀκ τῆς διώξεως Ἐριχθόνιος Ύέγνεται. 

98. Ταύτῃ ἔπεται παλαιά τις ἄλλη γραφή: Ὡρίων 

Κηδαλίωνα τυφλὸς ὢν, ὁ δ' αὐτῷ σηµαῖνει ; . 
σε τὸν 1 : 

ν προς τὸ φῶς ὁδὸν ἐπ οχούμενος» 

99. καὶ ὃ Ὥλιος φανεὶς ἴᾶται τὴν πήρωσιν, καὶ ὃ 

"Ἡφαιστος Αημνόθεν, ἐπισχοπεῖ τὸ εν 

90. ᾿Οδυσσεὺς τὸ μετὰ τοῦτο 

τι. ει τοῖς 

τῶν ὑπεζευγμένων ἀσύμ-- 

φωνον, δρωμένων: -- δὲ 
βρέφει” Παλαμήδη ς γὰρ ὃ τοῦ Ναυπλίου 

πάσα ας τὸν Τηλέμαχον ἀπειλεῖ φονεύειν 
ὴ ; 

τῆς μανίας 
ὲ 

λ / 3 

πιθανὰ πάντα, ον απ τή γη. τ 
τῶν ὃ ὅμως ἄγνοια τῷ 

συνεὶς τὸ 

Ὑιγνόµενον, ἆ 
πρόχωπον ἔχων τὸ Ξέφος» καὶ πρὸς τὴν 

ὑπόχρισιν ὀρηὴν χαὶ οὗτος ἀνθυποκρίνεται. 

“Οδυσσεὺς τ πρὸς τὸν Φφόθον τοῦτον σωφρονεῖ καὶ πατὴρ 

γέγνεται καὶ λύει τὴν ὑπόχρισιν. 
ἡ Μήδεια γέ ἔγραπται τῷ ζήλῳ δια- 

ποθλέτ πουσα χαί τι δεινὸν ἐννοοῦσα" 

α. ος, τὼ δ᾽ ἀθλίω καθῆσθον γελῶντε 

ε 
δι. ν Ῥ 

δότε, καὶ ταῦτα δρῶντε τὸ ξίφος 

[4 /’ ΔΑ 

Ὑστάτη δε 
Λ Ν -ν Γά 

χαῆς, τὼ παῖδε ὑπ 
Ξ -α ο. 
ἔχει γοῦν ἤδη τὸ ξίφος, 

: 
μ.ηδὲν τῶν μελλόντων εἰ 

ὦ ἄνδρες δικασταὶ, οὐχ. ὁρᾶτε 
τὸν ἀκροατὴν καὶ πρὸς τὴν θέαν 

χαταλείπει τὸν λέγοντα: ἸΚαὶ 
: 

τολμηρὸν 

; 
πάντα, 
μὲν 
μια 

ει» µόνον δὲ 

ιεἔζλθον αὐτὰ, οὐχ. ἵνα τὸν ἀντίδικον 

πολαξόντες καὶ θρασὺν, εἰ τοῖς οὕτω δυσχόλοις ἑαυτὸν 

ἑχὼν φέρων ἐπέθαλε, κ καταγνῶτε χαὶ µισήσητε καὶ ἐπὶ 
Ἱγπήτ 

τῶν λόγων ἐ ἐγκαταλίπητε, ἀλλ’ ἵνα μᾶλλον, αὐτῷ συνα- 

Ὑωνίσηαθε καὶ ὡς οἷόν τε χαταμύοντες ἀχούητε τῶν λε- 
Ὑομένων λογιζόμενοι τοῦ πράγματος τὴν δυσχέρειαν: 

μόλις γὰρ ἂν οὕτω δυνηθείη οὐ δικασταῖς, ἀλλὰ συνα-- 
- - ΄ . “» ο 

γωνισταῖς ὑμῖν χρησάµενος μὴ παντάπασιν ἀνάξιος τῆς 
πι τι ε ῃ 3 του οἴχου Εἰ δὲ ὑπερ ἄντι- 

βυ ει] ες επ] «1 
Ὅ 
(ην 

Ὦ - 

ας ον ων 

πολυτελείας νομισθῆναι. 

1 ΧΙ. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ. ο4--- 55. 

τοὺς νεανίσχους ἐργασάμενος τῷ τοῦ ! ᾖαπι ρτατεγεπουττῖί: φεᾷ Ππηπιογαπίες ρἱηχ]! Ίπνομες 1η ουράς 

(Π1, σος - 201) 

αμ]{ετῖ. 

54. Ῥο5ί µαο τετο ΓΟΓΠΙΟΣΗ5 ἄθιις ο5ἰ. οἱ αἀοϊοδοεμίμ]ης 

Ῥυ]σμευ, Ίηδας απἰάαπη απιαίοσίας :. Βταπομας ἵη Ῥείτα 5ο- 

46ης, Ἱεροτοπῃ τειπεί, εί αιά1έ οππΙ; Μῖο τογο 5ςς η γῖ 

αὖ Ἰλαπα δρεεῖεί Παρεί : αἴπιε αξίαης ΑΡο]Ιο 5αΏεϊᾶοί ᾱδ- 

Ἰεείαία5 παἴτοαπε, αἱ ραεγο Ἰπάεαίο, οἱ [οπίαπία οαρίΗταΠι 

08Π6. 

90. Ρο5ἱ Ιδία Πίδγαπι Ῥείςεις, ααάθης Ί]α απ» απίο οθίΠα 

πεσία επί, 6ἱ Μεάιδα εαὶ εαραξ Ργφοἁιίας, ἴβηξαιο 

Ῥε[ξειπη Ἠίπεινα. Αἱ Π]ε ρεγεσῖί [αοἴπῃς, ἵρ5ε ΥθΓΟ 5Η. 

ορι5 ΠΟΠ γΙάΙς, 5εᾷ ᾱο’ροπίς 1 6ΊΥρεο 51ο ΙΠΙΡΙΠΘΠΗ : Ἠο- 

τεγαῖ πἰπαῖγαπα απαπ(1 οοηδίατεί ἀῑγοοίο τῖσα Π]απι α5ροσῖςςο, 

90. Τη πιεᾷῖο απίθπη Ρατίείο 5ΗΡΕΓΠΕ, ο ΤοσἱόΏο Ίαηα», 

οράϊου]α Μήπογνα [αοία οδί : ἆθα ο οππᾶ]άο ΠΠάΓΙΠΟΓΕ: Παβῖ- 

{15 πο. Ἠθ]ίοις, 5εᾷ απα]ῖς Ρπεπί Ῥασθπι ασεπίε ἆθα Ὀε]- 

Ίσα. 

27. ΤΠ Ρο5έ απο Νποινα αἷία, ποῦ ΠΙάΤΠΙΟΣ Π]α α]- 
ἄσπα, 5εᾷ ρ]οίητα ΤΗΤΣΗ5 : Ῥουςο(ἶέης οαπι Ὑπ]έαπης απια- 
190, Ί]]α 56 εαράποῖί, αίᾳπε εκ εα Ρειδεοπίῖοπε παδοας 
Ἐτίομίμοπί5. 

98. Ἠαπο εσας γείας απσάαπι αα Ρρἰοίητα :. οἵΡΟΙΕ 

Οπίοπ [οτί 0οάα]ίοπθΠα, Πῖο Υετο Ιηδ]άθης ΙΙ τῖαπα αἆ Ίά0θ 

εΙση]βοαί : 

99. οτἴθηξαπο 5ο] οαροΙα(Ι Ἠῑας πιοᾶσίαν : ας Ὑπ]οασπας 

6 Ἰμπηπο Τεπα ἱπδρ]οϊ]. 

80. ΤἼγδςες Ρος Ἱξία, ΠΘΠΙΡ6 ΓΙΤΘΟΠ5,, πί απῖ εχρεΠΠῄοποπα 

ΦΗ56ΊρΟΓΕ ΟΠΗ Αἰπάϊ5 ποἩί : αἁδινί απ{επι ]οραί[ῇ Ίαπι Ὑο- 

οαμίε5.. Ἐέ 5Ιπηπ]α[Ιο ἱρδίας εαΐῖς Π]α απἰάσπα ῥτοβαβ!ς : 

ουτας, ἀἰεογεραπ[ῖα ΙάπποΠίοΓΙΠα, ΘΟΓΗΠΑ ασ απογοηῖητ 

Ἰσηονα[ίο; αἱ ἀορτε]ιεπά αγ ἴαππεη Ἱπ Ῥπετο.. Ῥα]απιθίες 

οπίι ΝαυρΙΙ Β]ας Ἱπίο]ίσεης απῖᾶ ασογείαν, ταρίαπα Τε]θ- 

πιαελαπα Ἱπίθγ[οοίταπα 56 πηἰπαίαν, 5ἰπῖσίο Ίαπι σἰαάϊο, οί 

αἀγειδας ϱατογῖς Ιπππ]α[ΙοπθΠῃ Ίγαπα 6ἱ 1ρ5ε γἱοῖβδίπα 5ἱππα]αξ. 

Α ΤἼγςςες αὐ Ἠου ππδί τεδῖρῖςοί, εἰ Πἱ ραΐες, οἱ 5ἱπιι]α[ἴο- 

ἨΘΙΑ 5ο]ν1[. 

81, Ὅ]Ηπια Μοᾶσα ροία εξε, 2ε]οίγρία Ἱπβαπηπιαία, ΡετΟς 

ἆμος ἴουγαπα αδρίοίθης, οἱ ἀἴταπι απἰάάαπα απἴπΊο αθιίαης: 

Ίαμα οπῖπι Ἠαβεί ρἰααῖαπας αἲ πηϊςο]! 5εάοπί τἱάεηίες, Γαΐα- 

γογΠ ἴσπατί, ἱάσα6 απ πα ἵπ παπα νΙάεαηί ἰαά1απῃ. 

3». Ἠως οπηπῖα, Ἰπάῖσες, ποηπε αἱ αράποαπἰ απάΠίογεΠα 

τὶαοῖῖς εἰ αἆ 5ροσίασπ]απα αγογίαπέ, οἸππππο εππῃ απἱ ἀῑοΙί 

τοπαπαπ{» Αίαπε οσο Ιδία ρεισεοπία5 5ΗΠ1. ΠΟΠ η αἀνοι- 

κανα ΠΙΘΙΛΗ, απάασστα ταἲἵ ας {εππογαν σπα, ααὶ ἀἰηοβίρας 

αᾶσο τθρας γοῖθης 1ρ56 56 Ιησεδεηέ, ἀαΠηπαίαι Ῥαβθα[ἰς 

οᾶῖο, αἴαπε ἵπ Ίρδα οχαἴοπο ἀεσβια[ϊςή: 9εᾷ. Ρος 

αζ]αγεῖῖς ἱρςῖ οοΓίαπΘ, οἱ οοπηϊγεηίες, 4παΠΙΙΗΙ οἶ ας Πειῖ 

Ροϊς5ί, γεινα Ηλίας αιαἶα[ῖς, Ῥεγρεησα πἰπΙΓΗΠα οροιῖς ἀῑβῆ- 

οπ]ίαίο. Ὑἱκ οπίπα το] οἷο ροίαοι, εἴίαπι 5ἱ ποῦ ]πά[οἴρης 

τορῖς, 5ο φοοῖῖς πἰαίητ, ποπ. πδαπθ(πασυε Ιπάϊσηις. Ἠπα: 

μπ]βοο σίο ὤσο ρα(αῖ. Βεπίαπε αἱ ῥγο αἀγειςατίο Ιδία Ρείο, 



ᾳ, 
ο αρα 

δίκου ταῦτα δέοµαι, μὴ θαυμάσητε' ὑπὸ Ὑὰρ. τοῦ τὸν 
οἴκαν φιλεῖν καὶ τὸν ἐν αὐτῷ λέγοντα, ὅστις ἂν ᾖ, βου- 
λοίμην ἂν εὐδοχιμεῖν. 

909 -- 519) 

ΤΧΠ. 

3 ΜΑΚΡΟΡΙΟΙ. 

Ὀναρτιτοῦτο, λαμπρότατε Κυίντιλλε, κελευσθεὶς 
προσφέρω σοι δῦρον τοὺς µακροδίους, πάλαι μὲν τὸ 

ὄναρ ἰδὼν καὶ ἱστορῆσ σας τοῖς Φίλοις, ὅτε ἐτίθεσο τῷ 

δε ευτέρῳ σου παιδὶ τοὔνομα" συμόαλεῖν δὲ οὐκ ἔχων 

τίνας ὃ θεὸς κελεύει µοι προσφέ ρειν σοι τοὺς μακρο- 

βίους, τότε μὲν ηὐξάμην τοῖς θεοῖς ἐπὶ μήκιστον ὑμᾶς 
βιῶναι σέ τε αὐτὸν χαὶ παϊῖδας τοὺς σοὺς, τοῦτο συµ.-- 
20 
τον 
έρει ν νομίζων χαὶ σύμπαντι μὲ ν τῷ τῶν ἀνθρώπων 

; 
γειν πρὸ δὲ τῶν ἁπάν των αὐτῷ ἐμ.οὶ χαὶ πᾶσι τοῖς 

ολο ---ᾱ 

τι 
ς 
μυ] 

ε 

μοῖς' καὶ γὰρ κἀμοί τι ἀγαθὸν. ἐδόχει προσημαίνειν ὁ 
, 

5 5. ου 

19 : Σκεπτόμενος δὲ δὲ κατ’ ἐμαυτὸν εἰς σύννοιαν ὖλθον, 
 / εά - 

ιδείαν ἔχοντι ταῦτα 
; ας δες 

προστάττοντας κελεύειν τι προσφέρειν σοι τῶν ἀπὸ τῆς 

τέχνης. Ταύτην οὖν αἰσιωτάτην νομίζων τήν γε τῶν 

σῶν γενεθλίων ἡμέραν δίδωµέ σοι τοὺς ἱστορημένους εἷς 
μακρὸν Ύδρας ἀφικέσθαι ἐν ὑγιαινούσῃ τῇ ΨυχἩ καὶ 

τα ολ. Ἀ ν ν τρ / 
δλοκλήρῳ τῷ σώµατι. ἸΚαὶ γὰρ ἂν καὶ ὄφελος γένοιτό 

τί σοι ἐχ. τοῦ συγγράμματος. διπλοῦν: τὸ μὲν εὐθυμία 

τις καὶ ἐλπὶς ἀγαθὴ καὶ αὐτὸν ἐπὶ µήχιστον δύνασθαι 
λ 

εὺς εἶναι τοὺς θεοὺς ἀνδρὶ περὶ πα 

βιῶναι, τὸ δὲ διδασκαλία τις. ἐκ παραδειγµάτων, εἰ 

ἐπιγνοί ης ὅτι οἳ μάλιστα ἑαυτῶν ἐπιμέλειαν ποιησάμενοι 

κατά τε σῶμα καὶ κατὰ ἡὸνν οὗτοι εἲς µακρότατον 
γῆρας ἆλθον σὺν ὄγιείᾳ π τελεῖ. 

8. Ἱέστορα μὲν οὖν τὸν σοφώτατον τῶν Ἀγαιῶν ἐ ἐπὶ 

τρεῖς παρατεῖναι γενεὰς Ὅμηρος λέγει, ὃν συνίστησιν 
ς εν ἳ εν 

ἡμῖν γεγυμνασμένον ἄριστα χαὶ ψυγΠ καὶ σώματι. 
: , : ῇ ; : 

Καὶ Τειρεσίαν δὲ τὸν µάντιν ἡ τραγῳδία µέχρι ἓξ 
.. ---- λέ Π θ λ Άν Ἂ δν Μ ἂν 

γενεῶν παρατεῖναι λέγει. ιθανὸν δ᾽ ἂν εἴη ἄνδρα 
.. 3 / Δ μα μ / 5 σς ώλ 

θεοῖς ἀνακείμενον χαὶ καθαρωτέρα διαίτη χρώμενον 
: { τς 

τὸν Τειρεσίαν ἐπὶ μήκιστον βιῶναι. 

Καὶ γένη δὲ ὅλα µακρόθια ἱστόρηται διὰ τὴν 

δίαιταν, ὥσπερ Αἰγυπτίων οἱ καλούμενοι ἵερογραμμα- 

τεῖς, Ἀσαυρίων δὲ καὶ Ἀράθων οἱ ἐξηγηταὶ τῶν μύθων, 
οω ο Μ. Ρα 

᾽Ινδῶν δὲ οἳ καλούμενοι Βραχμᾶνες, ἄνδρες ἀκριθῶς 

Φιλοσοφία σχολάζ. χαὶ οἵ καλού δὲ µά φιλοσοφία σχολάζοντες, ἤ ούμενοι δὲ μάγοι, 
ο Δ .,ω. 3. / 

γένος τοῦτο μαντιχὸν χαὶ θεοῖς ἀνακείμενον παρά τε 
Πέρσαις καὶ Πάρθοις καὶ Ῥάκτροις καὶ Χορασμίοις καὶ 

Ἀρείοις καὶ Σάχαις καὶ Ἠήδοις καὶ παρὰ πολλοϊς ἄλλοις 
/ 3 / / 3 Δ . / Αλ αν 

βαρθάροις ἐρρωμένοι τέ εἷσι καὶ πολυχρόνιοι διὰ τ 
, 3 Ν 

μαγεύειν διαιτώµενοι καὶ αὐτοὶ ἀκριθέστερον. 

5. δη δὲ καὶ ἔθνη ὅλα μακροθιώτατα, ὥσπε Ἡ ᾽ 

Σῆρας μὲν ἱστοροῦσι µέχρι τριαχοσίων ζην ἐτῶν, οἳ 

μὲν τῷ ἄέρι, ο ο δὲ τῇ γῇ τὴν αἰτίαν τοῦ μακροῦ γήρως 

προστ τιθέ γτες, 0 

ΣΤοναδγ|. {---δ. 659 

{ πομ(ο παῖγαν!: οϐ ἄΠΙΟΓΕΠΗ δπῖπα Ἠ]α5 σἲοἱ, απ]δᾳπις ο5τ αιῖ 

ἵπ ϱ0 ἀἱσΙε, γα]ῖπ ρτοβαγί. 

ΤΧΠ. 

ἜτοναβανΙ. 

{. Βοπιπίο αποάαπα πποπ]ίας Ίου {ασθια, ΟΠπίΠ]]ο ο]ανῖς- 

5ἱπιο, ΠΙΗΠΙΙ5 αἱ {6 ἀθ[οτο Τιοησῶγο5; 5οπηπίο, Ίπαπαπη, 4ποά 

ο]ἵπα γἰάΙ, 101 ΠΟΠΊΘΗ ΡΟΠοΤθ5 ΠΙΟ πο 5οσμΠάο, ας παιγανί 

απϊοῖς : 5οᾷ αποά οοπ]έθτο ΠΟΠ. ῬοδδαΠα, 4105ΠάΙΗ Ἰοησ- 

νος Πβῖ ο οηῖ ἀθις Παβεγαί, έσται απἰάθπι γοία:ά 5 παποι- 

ραν!, αἱ (παπῃ Ἰοηρθῖςςῖπιο γῖγα[]5 εί ἴα οἱ (αἱ ΠΠ: α{1]ό Ἰὰ ο.5α 

γα(15 ΠΠ απίνθυςο ΠοπΙΠη σοηογ, {1πα ργοίου οθίεΓος 

ε{ 1ρ8ί πηηῖ οἱ πιοίς οπηπίρας : εἰοπ μη πί (ποσα ΏοῦμΗ] 

απἰάἁαπα ργα5Ισηϊβσατο γἱάδραίατ ἄειις. 

2. Βο απίθπα ππδοΠα οοηδἰἀθιαία, η οοβΙ(αΙοΠθΙὴ ΥΠ, 

νογο 6556 5Ιππῖ]ε 4605, 411Π1 γίτο ἀοοίνίπ 5(πά1ἶ5 ορείαίο 

πας ΠΠΡοτεΠί, Ι1Ώθτο ἆ6 αγία ΗΡΙ πιοα αἰαιῖά τί ο/[σναπῃ. 

Ἠαπο Ιπίίας απδρίοα(Ἱςδίππαπη ταίας παἰα Πο ΕποΓΗα 

ἀἴσπα, ἆοπο Π0ῖ 605 απΙ αἆ Ίοησαπα δεπδοΓ{οπ Ρογγοηίςρο, 

οπΠ1 δαπα πηθηία ε{ 6ΟΓΡΟΤΕ Ἰπίεστο, πιθπιονα ία. Εἰοίηι 

ἀπρίον απαάαπα ΕΗΡί αΠίας οχ Ίου Πθε]]ο παδεαίατ Ἠίπο 

απίπηας αἱασγῖς, εί Ὄοπα 8Ρε5 Που Ῥο556 αἱ 1ρ56 άποσιε 

γίναδ απαπα ἀἰπίἰςδίηος Ἰῖπο απσράαπα Ρε[ίία αΏ αχεπρ]ἰς 

ἀἰδοιριπα, εἰ οοβποδζα», αἱ απἶαπα Γπακίπηο αἱ οοτρονίς5 5 

οἱ απῖπα οπἵαπα δαβεει]ηέ, Ιία αά Ιοηβίςδίπιαπα 5οπθο(Πίθια, 

οσπα να]οίαάϊπο Ἰπίοσειτίπια, Ῥογγοπίς»ο. 

. Ἱίααπα Νοδίοτοπα, Δογογαπη 5αρίοπ(ΙςδίπΊαπα, αά [πα 

5ομ]α οχ{θηἀϊςσςα αἰαίοπι Ἠοππθγις πανταί, ποπ Ῥτοροπίΐ 

ποβῖς 60ΙΡΟΤΕΟ Ραήΐθτ αίᾳαθ απίηο εχειοΙαίαπα ορίἴπ]α. 

Τἱγοδίαπα Υ6ΓΟ Υα{ίεπα αἆ 5εχ Πδαπο 5.ο]α ριοδηχίςδο γ{ίαπι 

αἲί νασωαῖα.  Ῥτοβαβί]ε απίοπα Γαθνῖέ, υίγαπα ἀῑῑς ἀῑσαίατα 

οἱ ρηπίοτο Ἠ5ΙΠα γἱοία, απα]ἰ5 Τϊγοδίας, γ]κίσςε Ἰοηρβίδδίπηθ. 

4. Οοππθπιοταπίαγ απίθπα σεπετα 4ποσι1θ Ἱοπηίπυπη απ]- 

γαιδα Γαἱςςε Ἰοησίσγα Ῥτορί6υ γἱοία5 τα(ίοπεΠα, τί 9ΡΥΡΙῖο- 

ταπα. 1 ααἲ 5αον 5ονῖρα νοσαηίαγς ΑΡΦΥΠΟΤΙΠΙ απίεπ 6ἱ 

Αναβα απ Ἱπίοτργείος [αῬααναπας Τπάογαπ]απο αῖ γουσή- 

ἴαν Ῥνασβππαπος, υἱὶ 5ο]ζ6 γασαηίος ΡΙΙ]οδορ]ία.Σ εί αῖ 

αἰοπηίαν πιασί, σοπ5. Ποπαϊπαπα {αάϊσιπα οἱ ἀἰσαίαπη 45 

αριᾶᾷ Ῥουδα» οἱ Ῥατί]ος οί Ῥασίτος, ΟΠοναπίοδαπε εί Απἱος, 

αίαπο βασα5 εἰ Μοάος, Ῥατβατος ἀθπίαιε πιΙ]{ος α1ἱο5, νᾶ- 

Ἰοπίας 5υπ{ ας Ἰοπσαγί, απαπῃ οϐ πιασία οχογοΙῖαπα αθΕΙΓ8- 

Πογθ νἰγεπά1 ταῖοπθ 1ρ5ί αποσαε αἰαπίς. 

5. 1απα γοτο σοηίο5 θαπῃ {οί ἀῑπίίςεῖπιε γῖνιπί, αἱ βε- 

τα» το[ογπί αἆ {ΓοσἘΠΙΟ5. π5άιθ ἄΠΠος γἰίαπα ΡγοίθυΓα, οἱΙ- 

Ίά5 Ίοησ 5οποο(α{15 6αδαπ1 αῖ αθτῖ, ἴειγο αλ ἱπιραίαηί, 

ἵ δὲ καὶ τῇ διαίτη" ὑδροποτειν γάρ φασι ὰ ΔΙ γοιο είαπα ταῖοπὶ γῖουαδ» α4παπα επίπα Ῥΐρεγα απἱγευ- 
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λ . νο να, 
τὸ ἔθνος τοῦτο σύμπαν. ΄ Καὶ Ἀθώτας δὲ µέχοι τριᾶ- 

τὰ νε ᾗ 
χοντα καὶ ἑκατὸν ἐτῶν βιοῦν Ἱστόρηται, χαὶ 
δαΐους ὑπὲρ τὰ ἑκατὸν ἔτη βιοῦν λόγος, τούτ' 

Ἔ ο 
καὶ κριθίνῳ ἄρτῳ Ἰρωμένους, ὥς ὀξυδορχκίας τοῦτο 

λ ἡ 

φάρμακον' οἷς Ἱές φασι διὰ τὴν τοιχύτην δίαιταν καὶ τὰς 
ἄλλας αἰσθήσεις ὑπὲρ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους 

εἶναι. 

Ἀλλὰ ταῦτα μὲν περί τε τῶν ο νά γενῶν 

καὶ τῶν ἐθνῶν, ἅτινά φασιν ὃς ἐπὶ 
’ ς λ Εά ς ΛΙ 

σθαι γρόνον, οἳ μὲν ο - τὴν γῆν καὶ τὸν ἀέρα, οἳ δὲ διὰ 
η 3 ν Ὁ ν 

Ἐγὼ ὃδ᾽ ἄν σοι δι- 
ο δν / / [ / ” 

καΐίως τὴν ἐλπίδα ῥαδίως παράσχοιµι ἱστορήσας ὅτι 
χαὶ κατὰ πᾶσαν τὴν γῆν καὶ κατὰ πάντα ἄέρα μα-- 
χρόξιοι γεγόνασιν ἄνδρες οἳ νυμνασίοις τοῖς προσήχουσι 

χαὶ διαίτη τῇ ἐπιτηδειοτάτη πρὸς ὑγίειαν γρώµενοι. 

7. Διαίρεσιν δὲ τοῦ λόγου ποιήσοµαι τὴν πρώτην 
χατά γε τὰ ἐπιτηδεύματα τῶν ἀνδρῶν, καὶ πρώτους γέ 

Δ 

σοι τοὺς βασιλικοὺς καὶ στρατηγικοὺς ἄνδρας ἵ ἱστορή ἴσων 

ὧν ἕνα καὶ εὐσεθεστάτη μεγάλου θειοτάτου αὐτοκράτο- 

η) ες 

τὴν δίανταν, οἱ δὲ καὶ δι) ἄμφω. 

τελεωτάτην ἀγαγοῦσα τάξιν εὔηρ 

τηχε τὰ μέγιστα τ τὴν οἰκουμένην τὴν ἑαυτοῦ: οὕτω γὰρ 

ἂν ἀπιδὼν καὶ σὺ τῶν μακροθίων ἀνδρῶν πρὸς τὸ 

ὅμοιον τῆς ἕξεως καὶ τῆς τύχης Στοιμότερον ἐλπίσειας 
γῆρας ὑγιεινὸν καὶ μαχρὸν καὶ ἅμα ζηλώσας ἐργάσαιο 

με οφ ο, ο ος : 
σαυτῷ τῇ διαίτη µέγιστόν τε ἅμα καὶ ὑγιεινότατον 

βίον. 

8. Πομπίλιος Νοῦμας ὁ εὐδαιμονέστατος τῶν Ῥω- 

µαίων βασιλέων καὶ μάλιστα περὶ ὴ 

θεῶν ἀσχοληθεὶς ἕ ὑπὲρ ὀγδοήκοντα ἕἔ ἔτη βεθιωκέναι ἱ ἱστό- 

ρηται. Σέρ6ιος ὃ δὲ Τούλλιος Ῥωμαίων καὶ οὗτος ῥα- 

σιλεὺς ὑπὲρ τὰ ὀγδοήκοντα ἔ ἔτη καὶ αὐτὸς βιῶσαι ἵ ἱστό-- 

ρηται. Ταρχυΐνιος δὲ ὅ τελευταῖος Ῥωμαίων βασιλεὺς 

φυγαδευθεὶς και ἐπὶ Κύμης ὃ διατρίδων ὑπὲρ τὰ ἐνενή- 

χοντα ἔτη λέγεται στερρότατα βιῶσαι. 

ϱ. Οὗτοι μὲν οὖν Ῥωμαίων θβάιλες: ὴ 

χαὶ τοὺς λοιποὺς βασιλέας τοὺς εἲς μαχρὸν Ύδρας ἄφι- 
χομένους καὶ μετ᾽ αὐτοὺς καὶ τὰ ο ηδεύματα ἑκάστου. 

Ἐπὶ τέλει δέ σοι χαὶ τοὺς λοιποὺς Ῥωμαίων τοὺς 

εἰς μήκιστον Ύδρας ἀφικομένους προσαναγράψω προσθεὶς 

ἅμα καὶ τοὺς κατὰ τὴν λοιπὴν Ἰταλίαν ἐπὶ πλεῖστον 

βιώσαντας: ἀξιόλογος γὰρ ἔλεγχος Ἡ ἱστορία τῶν δια- 

Εάλλειν πειρωµένων τὸν ἐνταῦθα ἀέρα., ὥστε καὶ ος 

Ἰρηστοτέρας ἔχειν τὰς ἐλπίδας, τελείους ἡμῖν τὰς εὐχὰς 

ἔσεσθαι πρὸς τὸ εἷς μήκιστόν τε καὶ λιπαρὸν τὸν πάσης 
τῆ ίς καὶ θαλάττης δεσπότην γῆρας ἀφικέσθαι τῇ ἑαυτοῦ 

οἰκουμένῃ βασιλεύοντα ἤδη καὶ γέροντα. 

10. Ἀργανθώνιος μὲν οὖν Ταρτησσίων βασιλεὺς 

πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν ἔτη βιῶναι λέγεται, ὣς Ἡρό- 
δοτος ὃ λογοποιὸς καὶ ὅ μελοποιὸς ΑἈνακρέων: ἀλλὰ 
τοῦτο μὲν μΏθός τισι δοχει. Ἀγαθοχλῆς δὲ ὁ Σικελίας 

τύραννος ἐτῶν ἐνενηκονταπέντε τελευτᾶ, καθάπερ Δη- 

µογάρης καὶ Τίμαιος Ἱστοροῦσιν. Ἱέρων τε ὃ Ἔυρα-- 
Χοσίων τύραννος δύο καὶ ἐνενήχοντα ἐτῶν Ὑενόμενας 
ἐτελεύ σῶν. ἃ ͵ Ἐτελευτα γοσῶν, βασιλεύσας ἑβδοικήκοντα ἔτη, ὥσπερ 

2 ε. 
τὴν θεραπείαν τῶν 

6--- 10. απ. 

«απη Ἠαπο σοηίεπα αἰπηῖ. ΑΠλοίΐας εἴἴαπι αἲ ἠηϊσίπία οἱ ορη. 

ἔππα αΏπος νίγογε Ἰουίς Ριοβαπη εδ; εἰ ΟΜα]άσρος 5υργα 

ΟΘΠΙΗΠΙ 4ΠΠΟΣ Τνετε [αΠΙᾶ ο5ί, ιο εἴ]απῃ Ῥαπθ Ἱοτάεασθο 

πἴοπίος η{ αοπ!ῖ γίδας τεπθάίο : απῖθας ποπηρε ἀῑσαμί οἩ 

{αἱεπα Υἱείαπα ΓεΙαΠο5 εἴῖαπα 5655 5Ηργα το]απος Ποπηίπος 

ΝΙΕειΘ. 

5Η - 514) 

6. 5εᾷ Ἠσθο 4ε Ἰοησωτίς αἱ σοποΓίρης Ἰοπίπαπι οἳ σεηῖι- 

Ῥη5., απο Ἰοησίςεῖπιο ἆπτατε {Θπηροτε αἰπηί, ΡατΙΙΠΙ Ρτορίθε 

ἵεγγαπα οἱ ἄεΓΕΠΙ, ΡαΤΙΙΠΙ Ῥγορίθυ ταοπεπα νἰοίας, Ρατίπι 

Ῥτορίεγ πίταπισ!ε. ΈἘππαιπῃ ο5ί απίθπῃ { εσο Γασἴ]εῃ Επ 

5Ρρεηῃ Ιπ]οῖαπα, πανταπάο, ἵπ οπιπῖ 5οἱο. ἵη αετο οπηηῖ Ίοή- 

Β.ΡΥΟ5 [αῖςσ 605 απ θχετοϊα(οπίρης οοπτοεπίεμ μας οἱ 

αρεςεῖπια αἆ 5απἰἰαίεπα γίοζα5 ταβῖοπε π{δγεη{Η. 

7. ὨιξίτΙΡΙαΠη Υ6ΓΟ ΟΓΑΠΟΠΕΠΙ ΡΓΙΠΙΟ ΡΓο τ]ία ποπεΠΡς 

ΥΙΤΟΓΗΠΙ, οἱ ΙπΙΠο απἶάεπα τος [α5[σῖ νίτος εἰ ετοτοαππα 

ἆπεθς ΟΟΠΙΠΙΘΠΙΟΤΑΡΟΣ 4ΠοΓΗΠΩ Πο εαπα ρία ππαρηῖ απσι- 

5Πσιοθ Ἱπιρεγαίοτίς ποςίπ Ἐοτίαπα ἵπ 5ΗρΓΕΙΠΠΠΙ ογάἴποιη 

θγεείο, πιαχίππαπη Ἠοπεβοῖαπη 5πο ἴΘΓγαγΙη ΟΥ] πρ. 

δΐο οπῖπι τεδρίοῖεῃς ἴπ αποσφπο αἆ ἸοησαγοτΏΠ 5ἰπη]]ος Ἰα- 

Ῥ]μπάῖπες ας [ΟΓΙΠΠΑΣ, δεπθοξαἴθπι 54ΠαΤΗ Ἰοησαππαπε 5ροτᾶ- 

γοῖς [αεΏίης; «ἴππα]αα ερηηυ]αίας εος., οησίςςίπιαπα Ρατίίος 

αἴᾳπο εαΙαρετγίτησπη ΠΡ γΙίαπη μας γἱοίας ταίοπε ραταγενῖ5. 

δ. Ῥοπιρίήας απλα, ΓοοΙςείπ]ας Ἐομπαπογιὴ τοσα, εἰ 

πιαχίπιθ οἶτοα ἀθογαπα επ] ἔαπα οσομραίαξ, 5αρτα οοἱοσίηία 

ΔΠΠΟς. γ]χίςδε ππεπιοταίατ.. δεινίας Τα]ας, τεχ εἰ ἴρ5θ 

ΒΟΠΙΑΠΟΓΗΠΗ, 5αρτα οεἰοβίηία αΏΠΟς 1Πάεπι ν]νῖςςο το[οτία. 

Ταται]πίας τετο, πα] ῆπιας ἨῬοππαπογπῃ τον, οχι] Οπής 

ἄ5εῃς, πίτα ποηαςθξϊπΙΠη αΠΠΙΠΑ πι Πγπηϊςῖπια ναἠάῖπε 

ἀῑσϊίαν Ῥειγεηίςςε, 

9. Ηϊ οΙαΠΟΓΙΠΙ Γερες., σπἶριας αἀ[αησαπη τε]ί(πος εαπι 

τοσθ5 Ἰοησαπῃ 5εΠεςίΠίθπῃ αἀδρίος, εἰ ρο5ί Ίρεος οἴαῦα 5ίιι- 

αἷα οἱ τῖγοπάΙ ΤΑΠΙΟΠΕΠΙ ππΙΙ5οΠ]Ιξα!θ. Τη Ππο απ{είη Ἠο- 

ΠΙΑΠΟΓΙΠΗ. αξδογίραϊη τε]ί(ιος5 αποαπθ, απὶ αἲ Ἰοηβίςςπιαπι 

εοποοία{επι Ρ6/γεπετε, αἀάῖς εἴίαπα απῖ ἵπ τεσπα Πα[ία 

ἀΠα[ἰςείπιε γΊχοτο. Νοη ρανῖ ΕΠΙΤΏ ΠΙΟΠΙΕΠΗΙ γο[α(α{1ο θοΓΗΠὰ 

απἲ Ἰδίαπα αθγεπα ογπϊπατϊ εοπαηίας, εδί Ππίοία : απο 

Ἠ]ΘΙΙΟΥΘΠΙ πο5 4ποαΠθ 5Ροπ1 παβεπηας, ταία Γαίπτα γοία Πο- 

είνα. αἱ 1η Ἰοησίςδίπιαιπσθ ε{ Ρίησιειη 5εηθοα{οπα Ῥθγε- 

πῖαί ἴεγτο {οῖη5 αίᾳαε πηατίς ἀοπΙπας, σα 1401 56Π6ς 5Η ΟΠα 

{εγγατΙΠ] ο:Ώθπη τεσῖῖ, 

10. Αδαπίποπίας εΓσο, Ταγίδςξίοταπη τες, ααἰποαπασίπία 

οἱ οεπίαπα αΠΠΟΣ τ]κίςδε οί, αἱ γο]απί Ηετοάοίας Ἠ- 

φίοπίεις, εἵ Ροθία ΑΠΑΕΡΕΟΠ : Υ6τΙΠΙ Ιδία απἰρηςάαπα νἰάείας 

[αρυ]α.. Ασαΐμοσ]ες ααΐεπα, 91ο] Ίγταπης, (παπα εδεεί 

ΑΠΠΟΤΗΠΙ θιήησπε δὲ ποπασίηία, πιοτίαας εξί, 5ἶοαί Ώεπιο- 

οἶανες ας Τίπιαυς {ταδαπί. ΕΙ Ηϊετο, ΒγταςιδαποΓΗη 

{πΤαΠΠΙ5, ἆπο οί ποπασϊπία αηπος παίας πποτΏο ΗΠΗί γιίαα, 

απσπῃ δερ(πασ]ηία 4Ώπος τοσηαςςεί, αἱ ΟαΙαίΐαπας Βειλείπας 

κ 
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Δημήτριός τεδ Καλλατιανὸς καὶ ἄλλοι λέγουσιν. Ἀτέας 

δὲ Σχυθῶν βασιλεὺς μαχόμενος πρὸς Φίλιππον περὶ 
τὸν Ἴστρον ποταμὸν ἔπεσεν ὑπὲρ τὰ ἐνενήχοντα ἔτη 
γεγονώς. Βάρδυλις δὲ ὃ Ἠλλυριῶν βασιλεὺς ἀφ᾿ ἵππου 

λέγεται µάχεσθαι ἐν τῷ πρὺς Φίλιππον πολέμῳ εἲς 

ἐνενήκοντα τελῶν ἔτη. Τήρης δὲ ᾿Οδρυσῶν βασιλεὺς, 
καθά φησι Θεόπομπος, δύο καὶ ἐνενήκοντα ἐτῶν ἐτε- 
λεύτησεν. 

11. Ἀντίγονος δὲ ὅ Φιλίππου μονόφθαλµος βασι- 

λεύων Μακεδόνων περὶ Φρυγίαν μαχόμενος Σελεύχῳ 
καὶ Λυσιμάχῳ τραύµασι πολλοῖς περιπεσὼν ἐτελεύτη- 

σεν ἐτῶν ἑνὸς καὶ ὀγδοήκοντα, ὥσπερ ὃ συστρατευόµε- 
νος αὐτῷ Ἱερώνυμος ἵστορι. Καὶ Λυσίμαχος δὲ 

Μακεδόνων βασιλεὺς ἐν τῇ πρὸς 3Σέλευκον ἀπώλετο 
«γη ἔτος ὀγδ στὸν τελῶν, ὡς ὁ αὐτός φησιν Ἱερώ- μάχη ἔτος ὀγδοηκο ελῶν, ὥς ὅ αὐτός φησιν Ἱερο 

μες ; ς 
νυµος. Αντίγονος δὲ υἱὸς μὲν ἣν Δημητρίου, υζωγὸς 

ας ; 
δὲ Ἀντιγόνου τοῦ µονοφθάλµου, οὗτος τέτταρα καὶ 

/ Αα) 3 /' ρ αή Ελ. 

τετταράκοντα Μακεδόνων ἐθασίλευσεν ἔτη, ἐδίωσε δὲ 
ὀγδοήχοντα, ὥς Μήδιός τε ἱστορεῖ καὶ ἄλλοι συγγραφεῖς. 

Ὁμοίως δὲ καὶ Ἀντίπατρος ὃ Ἰολάου µέγιστον δυνη- 

θεὶς καὶ ἐπιτροπεύσας πολλοὺς Μακεδόνων βασιλέας 
ΕΝ] αν α’ ν / 3 / Ν / 
ὑπὲρ ὀγδοήχοντα οὗτος ἔτη ζήσας ἐτελεύτα τὸν βίον. 

19. Πτολεμαῖος δὲ ὃ Λάγου ὁ τῶν καθ᾽ αὗτὸν εὖδαι- 
/ / υ.γ νἳ 3 /' / 

µογέστατος βασιλέων Αἰγύπτου μὲν ἐθασίλευσε τέτταρα 
ν α 3 / . ΄ Εῤ -ω. αἲ {9 3 

καὶ ὀγδοήχοντα βιώσας ἔτη, ζῶν δὲ παρέδωχε τὴν ἁρ- 

χἣν πρὸ δύο ἐτοῖν τῆς τελευτῆς Πτολεμαίῳ τῷ υἱῷ, 

Φιλαδέλφῳ δὲ ἐπίκλησιν, ὅστις διεδέξατο τὴν πατρώαν 

βασιλείαν ἀδελφῶν. Φιλέταιρος δὲ πρῶτος μὲν ἐκτή- 

σατο τὴν περὶ Πέργαμον ἀργὴν καὶ χατέσχεν εὐνοῦχγος 
ὢν, κατέστρεψε δὲ τὸν βίον ὀγδοήχοντα ἐτῶν γενόμενος. 
Ἄτταλος δὲ ὃ ἐπικληθεὶς Φιλάδελφος. τῶν Περγαμηνῶν 
χαὶ οὗτος βασιλεύων, πρὸς ὂν καὶ Ῥχκιπίων ὃ τῶν Ῥω- 

µαίων στρατηγὸς ἀφίχετο, δύο καὶ ὀγδοήκοντα ἐτῶν 
. κ. 
ἔξελιπε τὸν βίον. 

13. Μιθριδάτης δὲ ὃ Πόντου βασιλεὺς ὅ προσαγορευ- 

θεὶς κτίστης Ἀντίγονον τὸν μονόφθαλμον φεύγων ἐπὶ 
ᾗ μα μή ν ν 

Πόντου ἐτελεύτησε βιώσας ἔτη τέτταρα καὶ ὀγδοήχοντα, 
σι [4 ’ Γη - ΔΝ ο. ο. 3. - ες ὥσπερ Ἱερώνυμος ἱστορεῖ καὶ ἄλλοι συγγραφεῖς. Ἆρια 

ο στ Ξ πα 
ράθης δὲ ὃ Καππαδοχῶν βασιλεὺς δύο μὲν καὶ ὀγδοή- 

9 ν. ον ελ τ. 38 Φλ 
χοντα ἔζησεν ἔτη, ὣς Ἱξρώνυμος Ἱστορεῖ: ἐθυνήθη δὲ 
ἴσως καὶ ἐπὶ πλέον διαγενέσθαι, ἀλλ’ ἐν τῇ πρὸς Περ- 

δίκκαν μάχη ζωγρηθεὶς ἀνεσχολοπίσθη. 

14. Όρος δὲ ὃ Περσῶν βασιλεὺς ὃ παλαιὸς, ὡς 

θηλοῦσιν οἳ Περσῶν καὶ Ἀσσυρίων ὥροι, οἷς καὶ Ὄνη- 
ίκο ὃ τὰ περὶ Ἀλεξαάνδ ἄνας συιμ.φωνεῖ αίκριτος ὃ τὰ περὶ Αλεξάνδρου συγγράψας συμφωνεῖν 

.. ἷ Γι ή 4 

Δοχεῖ, ἑκατοντούτης γενόμενος ἐζήτει μὲν ἕνα ἕκαστον 
-ω / η πλ μ / Φ / ς 

τῶν φίλων, μαθὼν δὲ τοὺς πλείστους διεφθαρµένους ὑπὸ 
Καμθύσου τοῦ υἱέος, καὶ φάσκοντος Καμθύσου χατὰ 
πρόσταγμα τὸ ἐκείνου ταῦτα πεποιηχέναι, τὸ μέν τι 

Δ κ. 3 / ο ε ο ο Δ ν Α/ Πω 

πρὸς τὴν ὠμότητα τοῦ υἱοῦ διαθληθεὶς, τὸ δέ τι ὡς 
παρανομοῦντα αὐτὸν αἰτιασάμενος ἀθυμήσας ἐτελεύτα 

τὸν βίον. 

15. Ἀρταξέρξης ὃ Μνήμων ἐπικληθεὶς, ἐφ᾽ ὃν Κῦ- 

ΤΧΙΠΙ. " ΤΟΝάΑΥΙ. 11 --- 15. θαᾳ 

οἱ αἲΠ εμίρη. Αίεας απίοπα, ΦογΙΠΑΓΗΠΙΤΟΣ, Ρήσηπης 
οοπίτα Ῥμήήρριπι εἶγοα Τδίταηα. ΠΙΠΙΟΠ οροῖᾶ1{ς «αργα ποιᾶ- 
Βπία 4Ώπος Παΐᾳ5. Ἐμαπα Βαταγ]ίς, τοκ Π]γγίορΙΠ, οχ εσιο 
ἀἰσϊίατ Ῥησηᾶςςο ἵπ Ώε]]ο οοπίτα ῬΡΗΙἴρριπη, 4ππος παΐης 
ποπααίηία, Τογος, Οά/γδατυΠα τοχ, τί το[οΓί Τμδοροπι- 
Ρις, ἀπογαπα οἳ ποπααἰηία ἄΠΠΟΡΙΠΙ 4ΠΠά ο5δαί, οΡ11{. 

11. ΑπΙποπας, ΡΙΠΙΡΡΙ ΒΙΗ5, οοσ]ος, τον ΜασσάοΠΙΠα, 

ἵπ Ῥηγγσῖα Ρήσηαη5 οπΠα 5ε]εισο οἱ Τ,Υ5ίπιασἸιο, να]ποτίρας 

πημ]ῖς οοπ[οσία5. οροῖάΙέ, απποταπΙ απ 6556ί υπίας οξ 

οσἱοσίηία, πέ πατταί απἳ εχροΦ{Ποπῖς Πας δοοῖας {ρςί ϱηῖέ 

ΗΙΕΤΟΠΥΠΗΗ5. Ἐῆασι Ἠγϊπιασ]ας, ΜασθάοΠΙΙΠΙ Γοχ., ἵη Ργο»- 

1ο εοπίτα Βεἱειοππ Ροβέ 4ΠΠΙΠΙ ἄσοπς οσ{οσθεΙπιΙπα, πέ 

14 6/] αἲξ ΗΙετοηγΠήΙΙ5.. Απίΐσοπι5 απίθπα β]ῆ5 ογαῖ Ώοπιθίν!, 

Απιϊσοπϊ εο]5 παρος; ἶς απαίίπου αἱ φπαἀτασίπία 4ΠΠΟς 

Ἱπρεγαν]έ Μασράοπῖρης, γ]χ]{ απίοπι οοίοσὶηία, αἱ Μοᾶῖας 

το[ογί οἱ 5οηρίογος αλ. 8ἱ6 οῖαπι Απβραίοτ, Τοἷαί β]ῆ5, Ρο- 

{οπβείπηις ΥΙτ, αἰἰαιοί Μασθάοπίω τοσΙπη {πίος, (πΠά δι]- 

Ῥτα οοιοσίηία αππΠος γ]κϊςδεί, νἱίαπα ΕΠΙ. 

1». Ῥίο]εππσις Τιαςϊ, τση 5π αἱα[ῖς (ε]ἱοΙδείπιις, 

«πυρίί τορηπα {επηῖί αἆ απατίαῦα οἱ οσἱοσοδίππαπη. γἷία 

4ΠΠΗΠΗ: άσαο ἀἆποβις απίς πιογίαπα απηῖς (γαδία1ί Ῥίοίθιπαο. 

Πο, Ῥ]αἀε]ρΗῖ οορποπηοπ. Παβοπιῖ, ααὶ οκ Γαἰίρις ἵπ 

Ραΐθιπο τθσπο 5ιεσθςςίί. Ῥηϊείσγας Ῥτίπιας Ῥεγραπη ἵπι- 

Ρετίαπα Ῥερετίέ Ῥατίίου ασ {οπη]έ, ουπΠσῃας Ἰσθί, παίας 

ΔΠίΘΠΗ 4ΠΠΟ5 οοἱοσίηία. γἱίαπα οΠὰ ππογία οοπηπηπίανΙ{. 

Ῥο5ί θά ΑΠίαΙΗ5 ἶς, απΙ ΡΙΙ]αάθΙρΗΙ οοσΠοίπεῃ Ἠαῦη(ξ, Ρου- 

ΒΑΠΙΕΠΟΓΙΠΙ οἱ ἴρ5ε Ταχ, αἆ 4πθπῃ οίίατη δοἱρίο Π]α ἆπν Ἐο- 

ΠΙΔΠΙΗ5 γθηῖ{ξ, ἄΠΠΟΓΙΤΗ οσἱοβίηία ἀπογαπα απάπῃ ο85εί, οτίία 

ἀϊςορςςίέ. 

19. ΜΠηνηδαίΐος, Ῥοπίϊ τοχ, οοσποπηῖπα Οοπάϊΐος, Απι- 

ΒΟΠΙΙΠΗ οοσ]Ι{οπα [αδίθης ἵπ Ῥοπίππη πποτίυ5 οδί, απαπῃ γ]χϊς- 

πεΐ απα{ίπογ αἱ οοἱοσίπία αἨπος, αἱ τε[ετί Ἠϊατοηγτηις ο 

5οπρίογες α)Π.  Απίαταίμες, ΟαρραάοσΠπι τεκ, ἀπο οἱ οσ(ο0- 

αἰπία υἰκ{ί 4ΠΠΟΣ, πί παιτας Ἠίθτοηγίηας : Ῥοΐθγαί αιίθπι 

[οτί ἀἴπίης 5αρογςί65 6556: 5εὰ οαρίι5 ἵπ Ῥτο]ίο οοπίγα 

«Ῥεταϊοσαπα, ἵπ οΓΠορίη αρία5 ο». 

14. ΟγΡΗ5, ΒΕΓΣαΓΙΠΙ τοχ, απίίσαας Ἠ]α, αἱ Ίπάίσαπί Ῥευ- 

5αΤΙΠΑ οἱ ΑδδγγίογΙπῃ αππαϊο5 απίθις. οἰῖαπι Οπερίοπία5, 

γιία» ΑΙεχαπά τί 5οπϊρίος, οοη5θη ΤΘ γάθέας, οθΠίΗΠΙ αΠΠΟΓΙΠΙ 

απππα 655εί, αππἰοογα πα ππαπΙ(αθππαπο τοσαϊςῖγ]ε: οοππρετίο 

απίοτη Ῥ]εγοδαπε [πίθγ[εείο5 α 0αΠηΏΎ56 ΠΙῖο 5ο, απἱ 1ρδῖα5 

5ο ἱπιρεγῖο Ίος Γοοῖςςε ἀῑσοτεί, οοπ(πἰκίαίας Ρρατίϊπι απσά 

ππα]ς απάϊταί Ῥτορίος οι ε]Παίοπα ΕΠΙ, ρατίῖπι ααοά [αο- 

πογα 1ρδίμς οοαγσαἱςςοί, τἰίαπι βηΠΙ. 

15. Ατίαχετχες, Μεπιοτίοςὶ οοσηοιηῖπο Πο5, οοπίγα πθπι 

ῥᾳς ὃ ἀδελφὺς ἐστρατεύσατο, βασιλεύων ἐν Πέρσαις ὁ Ογτα5 Παίετ εχρεάΠίίοπεπι ΠΠΟΥΕΤΑί, τορηᾶπς ἵη Ροιςίς, 

ΗΠ6ΙΑΝΟΕ. 1. 4] 
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” -ω ΄ ε Ἆ η ς ς . - . 

ἐτελεύτησε γόσῳ ἓξ καὶ ὀγδοήκοντα ἐτῶν γενόμενος, ὡς | ΟΙΡΟ οΡΗ{ξ αΠΠΟ5 παίας 5εχ οἱ οοἱοαίηίας Ἡ{ τογο Ἰίπο 

δὲ 
ς -ω . Δ -. / 

ξέρξης ἕτερος Περσῶν βασιλεὺς, ὃν φησιν ἐπὶ τῶν πο 

ρων τῶν ἑαυτοῦ σίδωρος ὃ Χαραχηνος συγγραφεὺς 
ἀ 3 κω 

βασιλεύειν, ἔτη τρία καὶ ἐνεγήκοντα βιοὺς ἐπιθουλῇ 
ως νι 

τᾶδελφοῦ Γωσίθρου ἐδολοφονήθη. ΣινατροκλΏς δὲ ὅ 
3 λ Δ 

Παρθυαίων βασιλεὺς ἔτος ὀγδοηκοστὸν ἤδη γεγονὼς ἀπὸ 
ο Δ 

Σακκυράκων Σκυθῶν καταχθεὶς βασιλεύειν ἤρξατο χαὶ 
λ { 

ἐβασίλευσεν ἔτη ἕπτα. Τιγράνης δὲ ὃ Ἁρμενίων βα- 
- 

σιλεὺς, πρὸς ὃν Λεύχουλλος ἐπολέμησε, πέντε καὶ 

ὀγδοήκοντα ἐτῶν ἐτελεύτα νόσῳ. 
[ιτ] ῤ λ «4 ὴ] «ω 3 ἀΔ 

16. Ὑσπασίνης δὲ ὃ Χάρακος καὶ τῶν χατ ἐρυθρὰν 

τόπων βασιλεὺς πέντε καὶ ὀγδοήκοντα ἐτῶν νοσήσας 

ἐτελεύτησε. Τέραιος δὲ ὅ μεθ Ὑσπασίνην τρίτος 
/ ΦΑ/ Δ 3 / λ 3 / / 

βασιλεύσας δύο καὶ ἐνενήκοντα βιοὺς ἐτελεύτα νόσῳ. 

Αλοτάδαζος δὲ ὃ μετὰ Τίραιον ἔέδομος βασιλεύσας ἓξ νρ ο) η σ τ ο αντ ; 
χαὶ ὀγδοήκοντα ἐτῶν καταγθεὶς ἀπὸ Πάρθων ἐθασίλευσε. 

Καὶ Μνασκίρης δὲ βασιλεὺς Παρθυαίων ἓξ καὶ ἐνενή-- 

κοντα ἔζησεν ἔτη. 

11. Μασσινισσᾶς δὲ 

χοντα ἐθίωσεν ἔτη. 

Μαυρουσίων βασιλεὺς ἐνενή-- 

Ἄσανδρος δὲ ὅ ὑπὸ τοῦ θεοῦ σε-- 

θαστοῦ ἀντὶ ἐθνάρχου βασιλεὺς ἀναγορευθεὶς Ῥοσπόρου 

περὶ ἔτη ὢν ἐνενήκοντα Ἱππομάχων καὶ πεζομάχων 

οὐδενὸς ἥττων ἐφάνη: ὡς δὲ ἑώρα τοὺς ὑπὸ τῇ µάγη 
Σκριθωνίῳ προστιθεµένους ἀποσχόμενος σιτίων ἐτελεύ- 

τησε βιοὺς ἔτη τρία καὶ ἐνενήχοντα: Τόαισος δὲ, ὥς 
3΄ 1 λ λωα οω ς ”. / 

φησιν Ἰσίδωρος ὃ Χαραχηνὸς, ἐπὶ τῆς ἑαυτοῦ ἡλικίας 

Ὁμανῶν τῆς ἀρωματοφόρου βασιλεύσας πεντεκαίδεκα 

χαὶ ἑκατὸν γεγονὼς ἐτῶν ἐτελεύτησε νόσῳ. Βασιλέας 

μὲν οὖν τοσούτους Ἱστορήκασι µαχροβίους οἵ πρὸ ἡμῶν. 

18. ᾿Ἐπεὶ δὲ καὶ φιλόσοφοι καὶ πάντες οἳ περὶ παι- 

δείαν ἔχοντες, ἐπιμέλειάν πως καὶ οὗτοι ποιούµενοι 

ἑαυτῶν, εἷς μακρὸν γῆρας Ἴλθον, ἀναγράψωμεν καὶ τού-- 

των τοὺς ἱστορημένους, καὶ πρώτους γε φιλοσόφους. 
Δημόκριτος μὲν ὁ Ἀθδηρίτης ἐτῶν γεγονὼς τεττάρων 
καὶ ἑκατὸν ἀποσχόμενος τροφῆς ἐτελεύτα. τἜενόφιλος 
δὲ ὃ μουσικὸς, ὥς φησιν Ἀριστόξενος, προσσχὼν τῇ Πυ- 

θαγόρου φιλοσοφία ὑπὲρ τὰ πέντε καὶ ἑκατὸν ἔτη Ἀθή- 

νησιν ἐδίωσε. Σόλων δὲ καὶ Θαλῆς καὶ Πιττακὸς, οἵτι- 

γες τῶν χληθέντων ἑπτὰ σοφῶν ἐγένοντο, ἑκατὸν ἕκα- 

στος ἔζησεν ἔτη. 

19. Ζήνων δὲ ὃ τῆς Στωϊκῆς φιλοσοφίας ἀργηγὸς 

ὀχτὼ καὶ ἐνενήκοντα, ὅν φασιν εἰσερχόμενον εἲς τὴν 
ἐκκλησίαν καὶ προσπταίσαντα ἀναφθέγξασθαι, Τί µε 

βοᾶς; καὶ ὑποστρέψαντα οἴκαδε καὶ ἀποσχόμενον τρο-- 

φΏς τελευτῆσαι τὸν βίον. Κλεάνθης δὲ ὃ Ζήνωνος 

μαθητὴς καὶ διάδοχος ἐννέα καὶ ἐνενήκοντα οὗτος γεγο- 

γὼς ἔτη φὕμα ἔσχεν ἐπὶ τοῦ χείλους καὶ ἀποχαρτερῶν 
ἐπελθόντων αὐτῷ παρ) ἑταίρων τινῶν γραμμάτων προσ-- 

ενεγχάµεγος τροφὴν καὶ πράξας περὶ ὧν ἠξίουν οἳ φίλοι, 

ἀποσχόμενος αὖθις τροφῆς ἐξέλιπε τὸν βίον. 
20. Ἐρνοφάνης δὲ ὅ Δεζίνου μὲν υἱὸς, Ἀρχελάου 

τρυ Φυσικοῦ μιαθητὴς ἐβίωσεν ἔτη ἓν καὶ ἐνενήκοντα: 

Ἐεγοχράτης δὲ Πλάτωνος μαθητὴς γενόμενος τέτταρα 

ο ΕΙΝΩ ος 
Δείνων ἵστορεῖ, τεττάρων καὶ ἐνενήχοντα. Ἄρτα- | 

| 

Ῥτοθίά{έ, απαίίπου οἱ ποπασίηία. ΑΓΙΑΧΟΓΧΕΣ, ῬογξατΗῃ τος 

αμ5, 4πθπα ΡαίΤΙΠΙ ΦΗΟΓΗΠΗ ορίαἰο Τεσηαςςο ἀῑσῖί Ἱςίάογις 

Οµαασεπς. Ἠἰκίοτίοας, ἴτες οἱ ποπασϊηία αΏπΏος απ ν]- 

χἰβσαί, ηθία:ῖς [ναἰεῖς 5ῖ Θολίμιῖς Ρετῆί.  ΒΙπαϊνοσ]ος, 

Ῥατί οπή Τθχ. ἄΠΠΗΠΗ ]4Π1 ἄσθης οὐ{οραδίπιΙσα, αὖ 8ασαι]- 

ταρῖρης ΒΟΥ {15 ἵη ραΐπῖαπα γεάμσίας, Τοσηαγε οωρῖε, τεσπα- 

γΙίαπε 4ηΠΟς 5ερίεπῃ. Τίβναπος, ΑΤΠΙΕΠΙΟΡΙΠΗ Ταχ, απἰσαη 

Ἰωπου]]ής Ῥε]]απα σος]{, φπἴπσιθ οἱ οὐοβῖηία 4ΠΠΟΣ παίΐης 

ΓΕ, πάπα πιογρο ἀθοεάεγεί. 

16. Ἡγεραςίπες, Οατασῖς 6ἱ ἸοζογαΠ1 Εγίμγαδο τηαεῖ τ]ε]- 

ἨΟΤΗΠΙ Τεν, απΙπίο οἱ οε{οσΕ5ΙΠΙΟ 4ΠΠΟ οκ ΠΊΟΙΓΒΟ ἄθοεςς]ε, 

Τίς, ἴουῖας αὐ Ἡγεραξίηο γεν, ἀπος οἱ ποπασίπία αηΏπος 

απΠα γ]κϊςςδοί, ΠΙΟΥΡΟ ΠΠ. Απίαβαζας, α Τϊγα ο 5ορΗΠΙα5 

απῖ γεσηαγ]{, δοχίο οἱ οσἱοσε5ίπιο αΠΠΟ ἀεδποίας α Ῥατίμῖς. 

περα {οηη]ϊ.  Ἐί Μπαδοῖτες, το ΡαγΙΙΟΓΙΠΙ, 5εν οἱ μο- 

πασ]ηία απηὶς γ]ν]. 

17. Μαξςϊηῖκτα, ΜαΙΤΟΥΗΠΙ γεν, ποπασ]ηία 4ΠΠΟ5 Ππηρ]ο- 

γΗ.  Αδαπάοτ 1]ε, απῖ α ἀἴνο Αισηςίο Ῥτο είμπαγε]α τον 

Ῥοδρογί τοηιποϊαίας Γαθγαί, οἴτοα αΠΠΗΠΙ ποπασοδΙππαΠ) πα]]ο 

πεΠιε απ]ίο πε(ιε πηϊΠίε ἀείθιίος τῖσας εδί : ααηπα γετο 

γ]άθτεί 5ος εἶυοδ ἵπ ρια]ῖο αἆ Βεγροηῖ! 5ο Ρατίος οοπ/[είτο, 

Ἰπεβία ἆ6 ν]ία εχΠί, απαπα αἲ ἴτες εἰ ποπαρ]ηΐα ΠΠΟΣ Ργο- 

ἀμχοταί. ἄο5Η5, αἱ παιταί Ιδιάογας ΟαταζθΠΗς, 5πα αίαίε 

ΟππαπογΗτη ΤΠ. πα ][ογα ΥεβίοΠο τον, φπἰπάεοῖπα 5αρτα 6ΕΠ- 

απ αΠΠΟΣ 41ΗΠΗ Ἰαβονεί, 6 ΠΙΟΙΡΟ ομΙ. Το τορες Ἰοή- 

5ῶΥοΟ5 πορῖς (ταδιάεγαη{ αϊ απία πος ΞοΊρεογθ. 

18. Οπαπάο Υογο θἴίαπι ῬΗΠΟΞορΗΙ, εί οπ1πῖπο ΠεγαΓΙΗ 

εω]ίοτος, οὔΓαΠ1 6 1ρ5ί 5υῖ ἵρδογαπα Παλεηίος αἲ Ἰοησα 

5επες{η{οπ] ΡΕΓΥΕΠΟΓΕ: Ρεγ5εγῖραπ5 εἴῖαπα ἆς Ἰής αποίαοξ 

ἵπ Π{ογατΙ πα ποππθηία τοἰα[ῖ δυΠ{, οἱ Ρτίπιος απἶάεπα ρ]- 

Ἰοδορ]μο5.  Ὠεπιοσγῖας ΑΡάθηίαΠΙ5, 4ΠΠΟΣ παΐας απα[{πογ 

5ηρΓα 6ΡΠΙΗΠΙ, ἄἨ5Ηπεης ἃ οἵβο τῖίαπι ΒηΠί. Χοεπορ]ης 

απίεπι πηηδίοις, αἱ αἲξ Απϊζίοχοηις, ΡΥ{Παρογῖος ΡΙΗ]οξο- 

ρα ἀεθϊίας., 5αρτα απἴησιθ εἰ οἙΏ{ΗΠΙ ηΏπΠος ΑἰΠεηῖς ν]- 

ΧΙ. Βο]οῦ, Τ]α]ος, εἰ Ῥϊΐαειας, απ 4ᾳ 5ερίοπα Π]ίς απϊ 

Σαρίοηίος τοσαη{αγ Γπ6γ6, 6δΠ{ΙΠΙ (πἱδαιπε 4ΠΠΟς γίκογιηέ, 

19. Ζεπο, ΦΙοἱσα Ῥ]ή]οξορμία ῥηπόερς, οοίο αἱ ποπᾶ- 

διπίας πεπα αἰππί, απαπῃ 1Π ΟΠΟΙΟΠΕΠΙ ργοβ]τοί οἱ Ίαρεις 

ο [επάϊδδεί , οχε]αππαᾶςςε, Ου]ά ππε νοςας 2 (ο ἴεγα!) ΓΕΥΕΓ- 

ΞΙΠΙ416 ἀἆοπηαπα, Ἰηθᾶ]α γ]ίαπι Πη]ῖςςο. Ο]εαπίμες ααἴεπα, 

ἀϊκοιίρα]ας Ζεποπῖς 6 5ΙΕΟΕΞΞΟΓ, ΠΟΥΕΠΙ αἱ ποπασἰηία 4ΠΠΟ5 

παίας, {10ου ΤΠ ἸαΡίο πασίας οδί, ]ά1 5ας5έθρίο ΠΙΟΡΙΕΠάΙ 

οοηδίίο, απ 5αρογγοπίτοηξ Τρί α 5οὔαἥρας απἰραςζαπα 

Πίοια., οἵρο αςεππηίο Ῥογ[αεοῖε απ τοβανοταπί απ]οῖ, ἔππα 

4θπιο α οἰδῖς 5ο αΏ5ίήποης 4 γἷία οχΗ{. 

90. ΧΘΠΟΡΗάΠΕΣ, Ὠοχίπί βΗς, Αγοζιε]αϊ ρ]ηγδίοῖ ἀῑδεῖριι- 

Ία5δ, 4ππος γἶκίε ποπασίπία ΌπιΠα Σ Χεποσταίες, ΡΙαἰοπῖς 

αμα11ος, απα{έποι οἱ οοἱορίηία: 6αΓΠθαᾷ65, Ιαηίοτίς Ασα ἀεπιία 



(ΠΠ, 500 - 50) ΧΙ 
ης γεω ωτέρας Ἄναδη- 

οὔκοντα” Ἀρόσιππος 

ὃ ης 
καὶ ὀγδοήκοντα" Καρνεάδης 

τε καὶ / . Ἆ ΕΑ / 

µείας ἀρχηγὸς ἔτη πέ 

- χαὶ ὁ[δοήχοντα” Λιου ἕνης ὃ ως ἀπὸ Τίέγριος 

Στωϊκὸς φιλόσοφος ὀκτὼ καὶ ὀγδοήκοντα" Ποσειδώνιος 

ὃ Ἆπ ταμεὺς τῆς Συρίας, νόµῳ δὲ Ῥόδιος, Φιλόσοφός τ τε 

ἅμα καὶ Ἱστορίας συγγραφεὺς τ τέτ τταρα χαὶ ὀγδοήχοντα" 

Ἀριτόλαος ὃ Περιπα τητικὸς ὑπὲρ δύο καὶ ὀγδοήκοντα" 

Πλάτων δὲ ὃ Ἱερώτατος ἓν καὶ ὀγδοήκοντα. 

ιο ο Σαάνδωνος Ἑαρσεὺς Στωϊκὸς, ὃς καὶ 

αλος ἕνετο πες σεθασ στοῦ π. ο οὗ ᾗ 

νὰ 

Ξ 
0 

ύτησεν ἐν τῃ πατρίδι χαὶ τιμὰς ὁ ν αρσέων 

τῷ κατ᾽ ἔτος ἕκαστον ἀπονέμει ὡς Ἡρωϊ. ἸΝέ- 

ὃ Στωθὼς ἀπὸ Ἑαρσοῦ 

ἔτη δύο καὶ ἐνενήκοντα” 

κ 
διδάσκαλος Καΐσαρος 

Ἐενοφῶν ὃΣ ὁ Γρύλ- 
ν 2 { 28 Μ ϱ τὰ ἐνενήκοντα ἐθίωσεν ἔτη. 

9». Οὗτοι μὲν φιλοσόφων οἳ ἔνδοξοι, συγγραφέων : ο ο, 
δὲ Κτησίθιος μὲν ἑκατὸν εἰκοσιτεττάρων ἐτῶν ἐν περι- 

πάτω ἐτελεύτησεν, ὣς Ἆπ τολλόδωρος ἐν τοῖς χρονικοῖς : 8 π ν 
Ἱστορεῖ. Ἱερόνωμος ὁ δὲ ἐν πολέμοις Ἰενόμενος χαὶ πολ- ς 
.] ΕΑ 

λοὺς καμάτους ὑπομείνας καὶ τραύματ α ἔζι ἔτη ησεν 
, ος ρώναςς 

τέτταρα χαὶ ἑχατὸν, ὥς Ἀγαθαρχίδης ἐ ἐν τη ἐνάτη τῶν 

ερὶ τῆς Να ἱστοριῶν ο ο, καὶ θαυμάζει πο τον 

νδρ 

ταῖς αυνουσίαις χχὶ πᾶσι τοῖς θηπηρίος, μηδενός 
ς / 

γενόμενον τῶν τ πρὸς ὑγίειαν ἐλλιπη: Ἑλλάνικος ὃ Λέ- 
Γα “9 ς τσ 

σθιος ὀγδοήχοντα καὶ πέντε, καὶ Φερεκύδης ὃ Σύριος 
/ 

ὁμοίως ὀγδοήχοντα καὶ πέντε. Τίμαιος ὁ Ταὐρομενί- 
; Ξ 

Ἀριστόβουλος δὲ ὅ Νασανδρεὺς 
ακκζος, Μ τε εδ / κος 
ἐνενήκοντα ἔτη λέγεται βεθιωχέναι, τὴν ἵστο- 

δὲ τέταρτον καὶ ὀγδοηκοστὸν 
; 

ῃ 

αἱ ἐνενήκοντα. 

ψ. λ 3ᾗ., «ν» 

ἔτος γεγονὼς ἤρξατο 
κοκ ὣς αὐτὸς ἐν ἀρχἩ τῆς πραγµατείας λέγει. 

. ς Αν να Ἀρσιω- 
ς δὲ ὁ Λυχόρτα Μεγαλοπολίτης ἀγρόθεν ἄνελ- 

ο ἵππου κατέπεσε χαὶ ἐκ τούτου νοσήσας ἀπέθα- 

Ὑψικράτης δὲ ὅ Ἂ 
ηνὸς συγγραφεὺς διὰ πολλῶν µαθηµάτων γενόµε σηνὸς συγγραφεὺς διὰ πολλῶν µαθηµάτων γενόμενος 

δύο καὶ ἐνενήκοντα. 
λ 4 κ. 

“Ῥητόρων δὲ Γοργίας, ὅν τινες σοφιστὴν καλοῦ-- 
τος ος 

ἑκατὸν ὀχτώ" τροφῆς δὲ ἀποσχόμενος ἐτελεύτη-- 

σεν ὅν φασιν ἐρωτηθέντα τὴν αἰτίαν τοῦ μαχκροῦ γήρως 
ὶ ὑγιεινοῦ ἐν πᾶσαις ταῖς αἰσθήσεσιν εἰπεῖν, διὰ τὸ 

µηδέποτε συμπεριενεχθῆναι ος ἄλλων εὐωχίαις. 

Ἰσοχράτης ἓξ καὶ ἐνενήχοντα ἔτι Ἰ γε Ὑονὼς τὸν πανη- 
ο ν / Φὶ 

γυρικὸν ἐγραφελόγον, περὶ ἔτη δὲ ἑνὸς ἀποδέοντα ἕκατὸν 
Ν ς 3ὔ; 3 

γεγονὼς ὡς Πσθετο Ἀθηναίους ὑπὸ Φιλίππου ἐντ τη περὶ 

Χαιρώνειαν μάχη υενικηµένους, ποτνιώµενος τὸν Εὐρι- 
πίδειον στίχον πο πῶς εἰς ἑαυτὸν ἀναφέρων, 

Σιδώνιόν ποτ᾽ ἄστν Κάδμος ἐκλιπών" 

αν ο κ. 
γεν στον δύο καὶ οΥ20ηχοντα. ον 

τ.. 
ετ] Έτ 

Ψ 

σιν, ἔτη 

ον 

καὶ ἐπειπὼν ὡς δουλεύσει ἡ Ἑλλὰς, ἔξελιπε τὸν βίου. 

Ἆπ τολλόδωρος δὲ ὅ Περγαμηνὸς ῥ ῥήτωρ θεοῦ Καΐσαρος 

σεθαστοῦ διδάσκαλος Ὑενόμενος καὶ σὺν Ἀθηνοδώρῳ τῷ 
Ταοσεῖ φ’ ασόρῳ παιδεύσας αὐτὸν ἔζησε ταὐτὰ τῷ 
Ἀθηνοδώ δώρῳ, ἔτη ὀγδοήκοντα δύο. 
ἄθοξος ῥήτωρ ἔτη ἐνεγήχοντα. 

Ἠοτάμων δὲ οὐκ 
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ΡΙΙΠΟΘΡ5, 4ΠΠΟ5 απἴπαπε οί οσίορίπία : Ογείρρας, πι 

εἰ οσιοαίπία :. Βίομεπες Βε]ειοιοηεῖς αἆ Τϊριίπι, δ5ἱοἴοις 

ΡΙή]ο5ορίι5, οείο εἰ οεἰοσίηία : Ῥοδίάοπίας. Αραπηεεηςῖς 

Ἁγιία , Ίοσε απίεπα Ἠ]οάίας, ΡΗΠΙοδορ]ς ἱάστη οἱ Παςίονίσοιις, 

απαΓίπου οἱ οε{οαίπία : Οπίο]αις Ρεπραίοίῖοις, 5ρΓα πο 

εί οσἱοσῖηία : Ῥ]αΐο ἀῑνίπας, παπα οἱ οσιορίπία. 

21. ΑΠιεποᾶογας βαπάοπίς, Ταιξοηςίς, ΦΙοίοις, αϊ ἀῑνῖ 

αποθπο Οωφατῖς Δασις! Ῥγωσθρίος ΓΗΐ, α απο αίῖαπι Ελνα- 

Πς Ἰεναία οί Ταιξεηίιπῃ ἁγίίας, ἆπο οἱ οσἱοαίπία 4ΠΠΟΡ 

πας Τη Ῥαΐτῖα πιοτία5 δέ; ομῖ ἨΟΠΟΤΕΠΙ δίἴαπα αποίαπηϊς. 

Ἰαρεί Ταγ5εηδίατη Ρορυ]ας, (απᾳπαπα Ἠεγοῖ.  Νθδίου δίοῖσοιις 

εΤα1ς5ο, Οᾳεατίς Ἐϊροηϊ ργαρορρίος, ἄΠΠΟΣ ἆπο 6{ ποπασίη- 

ία: Χαπορ]ον, άΤΥΗΙ Πας, 5αργα ποπασίηία γ]κ{{ε 4ΠΠΟ5. 

22. Ἠϊ ροξορβογαπα  ποβ[ίογο. Τηίογ Πδίοτίσος 

Οιαείρίας οεπίαπα νἱβίπϊ απαΠίΠΟΓ απΠος παίας ἵπ ρετίραίο 

οβΗ, αἱ αποίου οδί ἵπ ΟἨτοπίοῖς Αροϊιοάογις. Ἠϊδγοπγης 

γετο, ἵπ Ρε[ἱ5 τοιςαίας, πιπ]ίος Ίαμογος Ρθρεδδιις αἱ νι]- 

πεγα, 4ΠΠΟς υ]χϊς απαίίαος 5πρτα σρπίαπα, υί αἲί Ασαΐϊιας- 

οήά65 ποπα Ἠϊδίοτίαναπα Αδία», αἴαπε αἀπήταίας γίναπα, απϊ 

αᾱ υπχαπ τῖία» ἀῑσπα αρίας [απ οοηδαθ(α η Ποπηίππα, 

που Τη α]]ας 5οη5ας αδα απί ςαπϊίαίο (πσοπαπα ἀείάργαγθ- 

η. Ἠεμαπίοις Τιεδρίας, οοίοσίπία εἰ φπίπαποα; οί Ῥ]θιε- 

ογάος Όγτ]ης ςἰπιῆ[ίου οεἰοβίπία οἱ φπἴπααθ. Τίπιορις Ταιι- 

τοπθη]ίθ5, 5οχ αἱ ποπασίπία.  Απδίοραίας Οαβδαπάτειις 

5ΗΡ6Γ ποηαρίηία. 4ΠΠΟ5 γ]χϊςςο ἀῑσίαν; Πςίοτίαπι απ{οΠα 

απα[ίπου εἰ οε{οσϊπία αππος παίας οαρίί 5εγίρεΓα» π{ Ίρ5ε 

το[οτ{ ἵπ ρεϊποῖρίο ορετῖς.  Ῥο]γρίας, Ἰγεοτία Πας, Ἠεσα- 

ἹοροΠίαπιας, τατο Γεάῖεης οκ οὔπο οθοἰΚ1Τί, πάς ΠΙΟΓΡΙΠΙ 

πασίας ἀθπῃ ορΗξ, αππογαη 401 ε5ςεί 4ποΓΙΠΗ εί οε{ο- 

δἰπία. ἨγρΣίογαϊες Απιίσεπις, 5οπῖρίος, ππαΠΗρ]{οῖ ἀοοίτῖηα 

εταθ[έας, νἰκῖέ αηΠος ἆπο οἱ ποπασίηία. 

28. Ἰπίετ οταίοτος ἄοισῖαξ, 4πθπι 5ορἡἱδίαπα απἰάαΠα Πο- 

πηαΠ{, ΠΠΟΣ οείο οἱ ορπίηπῃ : αρ5ίϊπεπίία γοτο οἳϱῖ ΠΠ; 

σποπῃ αἴππε ΙΠπίοιγοσαίμπα ἆς 6αυδα {ατα Ἰοησῶ 5οηοσ(α(ῖς οἱ 

οπιπῖρας 5εηδίρις5 5αΠ., τεδροπάίς6, αποᾷ πΙΠαΠαΠΙ 

αΠΟΤΙΠΗ 56. οοηγ]γ]ς ραξδις 5ἳί απ[οτ. Ἰςδοσταίες 5εχ οξ 

ποπασ]ηία ΠΠΟΓΗΠΙ απαπα οςςαί, Ῥαπεσγτίσαπη ογαΠθΠΕΠα 

ποπρΣίές οἴτοα ἄΠΠΠΠΑ γεΓο ππάεερηἰοςΙπΠα, αμάϊίο ΑἴΠε- 

Ἠίθηδος α ΡΗΠΙρρο ῥήσπα αἆ ΟΠαΤοπθαπα γἰοίος, Ιαπιεπία- 

ΡΙΙ νοςε Εππρίάϊς τετςίοπ]απα το], 4πεπι αἆ 56 ΤΕΙΘΓΘ- 

ραίΐ, 2 

Οποπάαπι θ14οπῖ5 αγρο Οαάπηις οχοῖέας : 

απ υπ]αμο 5αβ]οοίςςοί 5ευγΙίπγαπα 6.56 τοοίαπι, 6 τα 

ἀἰδοβεςη. ΑΡροῄιοάογας Ῥευσαποπις, τῃείος, ΑασιςΗ 0- 

φας Ῥγωεερίου, απῖ εσπι ΑίΠοποᾶοτο Τατςθηςί ΡΙΙΙΟ5ορΙιο 

παπα ης έπετας, 5ἶοπί ΑίΠοποάογις 4πΠος γἰχ]{ οεἰοσίπία 

4μος: Ῥοίαιπο, τῃείος ΠΟΠ Ιπποβῆίς, αΠΏΠος ποπασίηία. 

4]. 
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24. Σοφοκλῆς ὅ ό τραγφδοποιὸς ῥάγα σταφ φυλῆς χατα- 

πιὼν ἀπεπνίγη πέντε καὶ ἐνενήκοντα ζήσας ἔτη- 

Οὔτος ὑπὸ ̓ Ἱοφῶντος τοῦ υἴέος ἐπὶ τέλει τοῦ βίου παρα- 

νοίας κρινόµενος ἀνέγνω τοῖς δικασταῖς Οἰδίπουν τὸν 

επι Κολωνῷ, ἐπιδεικνύμενος διὰ τοῦ δράµατος ὅπως 

τὸν νοῦν ὑγιαίνει. ὥς τοὺς δικαστὰς τὸν μὲν ὕπερθαυ- 

μάσαι, καταψηφίσασθαι ὃ δὲ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ µανίαν. 

ο δ. Κρατῖνος δὲ ὁ τῆς χωμῳδίας ποιητῆς ἑπτὰ ον 

τοῖς ἐνενήχοντα ἔτεσιν ἐθίωσε, καὶ πρὸς τῷ τέλει τ 

βίου διδάξας τὸν Πντίνην χαὶ νικήσας μετ’ οὐ πολὺ ἔτε- 

λεύτα. Καὶ Φιλήμων δὲ ὅ κωμικὸς ὁμοίως τῷ ἄρα- 

τίνῳ ἑπτὰ καὶ ἐνενήκοντα ἔτη βιοὺς' κατέχειτο μὲν ἐπὶ 

αλίνης ἡ ρε μῶν, θεασάµενος δὲ ὄνον τὰ ̓ παρεσχευασμένα 

αὐτῷ σῦχα χα ατεσθίοντ α ὥρμησε μὲν εἲς Υέλωτα, χαλέ- 

σας δὲ τὸν οἰχέ την καὶ σὺν πολλῷ καὶ ἀθρόφ Ἰέλωτι 

εἰπὼν προσδοῦναι τῷ ὄνῳ ος ῥοφ εἲν ἀποπνιγεὶς 

ὑπὸ τοῦ Ύέλωτος απο Καὶ Ἐπίχαρμος δὲ ὅ τῆς 

χωμωδίας ποιητὴς χαὶ αὐτὸς ἐνενήχοντα χαὶ ἑπτὰ ἔτι 

λέγε ται βιῶναι. 

26. Ἀνακρέων ὃ δὲ ὅ τῶν μελῶν ποιητής ἔζησεν ἔτη 

πέντε καὶ ὀγδοήκοντα, καὶ Στησίχορος ὃΣ ὁ μελοποιὸς 

ταὐτά. Σιμωνίδης δὲ ὃ Κεῖος ὑπὲρ τὰ ἐνενήχοντα. 

2η. Γραμματικῶν δὲ Ἐρατοσθένης μὲν ὃ Ἀγλαςῦ 

Κυρηναῖος, ὃν οὐ μόνον Υραμματικὸν, ἀλλὰ καὶ ποιη-. 

τὴν -ἄν τις ὀνομάσειε καὶ φιλόσοφον καὶ γεωμέτρην, 

δύο καὶ ὁγδοήκοντα οὗτος ἔζησεν ἔτη. 

98. Καὶ Λυκοῦργος ὃ δὲ ὁ νομοθέτης τῶν Λακεδαι- 

µονίων πέντε καὶ ὀγδοήκοντα ἔτη ζῆσαι ἵ ἵστορε εἶται. 

99. Τοσούτους ἐδυνήθημεν βασιλέας καὶ πεπαι- 

δευ υμένους ἀθροῖσαι" ἐπεὶ δὲ ὑπεσχόμην καὶ Ῥωμαίων 

τινὰς χαὶ τῶν τὴν Ἰταλίαν οἴκησάντων μακροθίων 

ἀναγράψαι, τούτους σοι, θεῶν βουλομένων, ἱερώτατε 

Κυίντιλλε, ἐν ἄλλῳ δηλώσομεν λόγῳ. 

ΤΧΠΠ. 

ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΕΓΚΩΜΠΙΟΝ. 

΄ -ς Γι , 
.. Ὅτι μὲν οὐδὲν γλύχιον ἧς πατρίδος φθάνει προ- 
Ἡ ) 5. 3 αν µ ολ οι ρρι 
ρυλημένον. ϱ) οὖν ἤδιον μὲν οὐδὲν, σεμνότερον 

τι καὶ θειότερον ἄλλος καὶ μὴν ὅσα σεμνὰ καὶ θεῖα 

νοµίζουσιν ἄνθρωποι, τούτων πατρὶς αἰτία καὶ διδά-- 

σκαλος, Ὑεννησαμένη καὶ ἀναθρεψαμένη χαὶ παιδευ- 
σαµένη. Πόλεων μὲν οὖν μεγέθη καὶ λαμπρότητας 

καὶ πολυτελείας κατασχευῶν θαυμάζουσι πολλοὶ, πα- 
ος ος 3 

τρίδας δὲ στέργουσι πάντες: καὶ τοσοῦτον οὖδεὶς ἐξη- 
μ λ 

πατήθη τῶν καὶ πάνυ κεκρατηµένων ὑπὸ τῆς κατὰ τὴν 
ας 

θέαν ἡδονῆς, ἆ ὣς ὑπὸ τῆς ὑπερθολῆς τῶν παβ᾽ ἄλλοις 

θαυμάτων λήθην ποιήσασθαι τῆς πατρίδος. 
ο λε ον. / / 3. .ν. 

στις μὲν οὖν σεμυύνε ται πολίτης ὢν εὐδαίμονος 

πλου, ἀγνοεῖν μοι δοχεῖ τίνα χρὴ τιμὴν ἀπονέμειν 

τῇ πατρίδι, καὶ ὃ τοιοῦτος δηλός ἐστιν ἀχθόμενος ἂν, 

τε 
ν/ 
ϱξ 

ΕΓΚΩΜΙΟΝ. 1, ». (ΠΠ; ο0τ - 329) 
94. ΡοΡΙοε]ες, Ροεία ἱτασίοις, β]α(Είο ανα ασἶπο 5αῇοσα- 

{ας οδί, απἶπαπε εἰ ποπασἰηία 4ΠΠΟΣ (ΠΠ γἰχίςςεί, Ἠϊς 

αὐ Τορλοπίθ Πο 518 βΠεΠΙ γΙί αοοησαία5 ἀεπιεπίῖα,, το- 

οἵανῖέ Ππάἰαρας Ράϊριπα ἵπ Οο1οπο, ορίεηᾶεπς Π]α [αῦπ]α, 

απαπα. 5)ῖ ππεπίε οοηδίατεί, αἀἆθο αἱ ]αάΐσες ἵρειπι απ- 

ἆσπα γεμεπποηίοτ αἀπγατοπίατ, ΕΠππα γοτο αἱ Ραπίοδαπ 

ἀαιηπαγθηί. 

20. ΟΤαπΗ5, οποια Ῥοεία, 5ορίοπη 5Ἡρτα ποπαρ]πία 

απηϊς γἰχϊε, σπππαε γοτξας Βποπι γΙί Ῥγίίπε {αμπ]απι 

ἀοσπίςσοί, γἱεϊβεείαιε, πο Ἱία πππ]ίο ροςί οΡΠί. Ἐαπα 

Ῥ]Μ]επιο εοπηῖσις, 5ἶοιέ ΟταΏπιας δερίεπι οἱ ποπασίηία αἩπ- 

105 παϊας, ἀθοππιρεβαί απἶεσεθης Ἱπ Ἰεσία]ο : 4ΗΠΠΙ ΥεΓο 

τῖάετεί αδίπΗΠΙ Ραταίας ςἳρί βοις ἀεγογαπίεπα, ἵπ 6ΔΟΙΙΠΠΟΣ. 

εἴαπάϊέαν» νοσαίοσπε 56ΙΥΟ, ουπι πηπ]ίο ΙΠάεπι οοπ[εγίο- 

απο τίςα Ίπρεταί πί ππεγιπα διαπῃ 5ογρεπάπα αξῖπο αᾶάαί : 

αἴπαο 1ρδιπῃ Ῥεγ τίδαπα Ἱπίετο]αςο 5ρἰτῖία πποτῖαγ. Εἴαπι 

Ἐρίεμαιπιης Ῥοεία οοπιίοις περίθιη οἱἳ ποπασίηία 4ΠΠΟΡ 

ἀῑσ[έατ ν]χῖςςο. 

96. ΑΠΑΟΙΡΟΠ, ϱαπΙςογΙΠῃ Ροεία, τΙκ{ί αὐπος απίπαπε οί 

οε[οσίπία; οἱ Φἰεδίεμοτγας ππε[ῖσις {οίάετα : δΙπιοπίάες α- 

ίεπι Οει5, 5αργὰ ποπασἰηία. 

27. Ππίει ϱγαπππαίἶσοος Ἐγαίοδίπεπες, Ασ]αϊ Πας, ΟΥΤ6- 

ΠΦΡΗ5, 416Π1 πο σγαπηπηα (ειπα 5οἶαπ1, 5εᾷ εἴῖαπα Ῥοείαπι 

αἰἰᾳαῖς ποπηπανγοτῖϊ, εί ϱ)Ιοδορ πα, οἱ σεοππείταπα; πο εί 

οοἵοσίηία Πο γ]χ]{ 8ἨΠΟς. 

28. Έγοπτσας, Ταοοάαπιοπίοτπα Ἱεβίς]αίος, απἴπαιε εἰ 

οοἱοσῖηία αΠΠΟς τ]κίς5ε παντα. 

99. Το ροίμίπιας τεβες αἱ εγηαἰίος Ποπαίπες οο]σετε : 

απάτη Ὑθιο Ρυοπηϊςθτίπα θ[ῖαπι ῬοππαΠογΙΠ1 ποξάαπη οἱ Τία- 

Ἠσοταπα ἸοησονογΠῃ τοίειτο, ϱο5 ΠΡί, ἀῑῑς νο]οπίδας, 

Οπἵπί]]ε 5απο(ἰςεῖπιε, α1ῑο ΗΡε]]ο Ιπάϊσαβίπη5. 

ΤΧΠΙ. 

ΡΑΤΗΒΙΑ: ΕΝΟΟΜΙΓΜ. 

1. Βπα ομῖαπε Ραΐτία ΠΙμΗΙ 6.σε ἀπ]σίας, οἰἷπι Ἰηυὰ 

απἱά ια (παπα οί. Ναπισυ]ᾶ απίθηι ἁπ]οῖας απἰάεπα ηΙμ, 

5οᾷ ἴαππεη αασηκίῖας ο]πά απ]ά εδί ας ἀῑγιπία52 Αἰπαὶ σπα-- 
οππησιο αασαςία αἱ ἁῑνῖπα ραίαπί Ποπηίπος, εοΓΙΠΗ 6αηδα αἰ- 

πε ππααϊςίτα ραίτῖα ο5έ, αι σεπα ση, πα (πἰ νο, Πηςπθγη. 

Ἱίααπε πιασηϊέᾶίπες ατρίαπι εἰ εἰαπίαίες, εἰ 5υπιποςῖ- 

(αἴθια «αἰΠοίογαπα, πηυ]ῖ απιϊταπίατ, Ῥαΐτίας γετο απιαηὲ 

υπ]γθιςί. Αίαπθ ἵη {απίππη 5ο ἀε]αά{ πεΠιο Ρα55υ5 ο5ί εοηπι 

οἴἵαπα αἱ γα]ᾶε ερεείαοπ]ογαπα γο]αρίαδας ἀοληϊυπία, αξ 

Ρτορίετ εχεσ]επίῖαπα τογαπα αριᾶ αἰῖος αθηιίταπάαγυπη 515 

ἵρδιπῃ Ραΐπία οΡ]ϊγίο εαρεγεί. 

9. 5ὶ απῖς Ισϊίατ Ῥεαία 5ο οἰγῖία[ἰς εἴτεπα ε.α βἱοπίαίαή, 

Ἠ]α, ααὶ5 ποπου Παροπᾶας5 5ἲϊ ρα(τία., {πηοταΓε πηΏηῖ Ιδείαν, 

πιαπἰ[οσέαπησιιε ο5ί {αἰῖ πποπίε Ἰοπιίπεπη ὥστε Γήςςο Ιαΐᾳ- 



ΗΤ; 290, 591) 

Εἰ μετοιωτέρας ἔλ αχε τῆς πατρίδος. μοι δὲ ἴδιον αὐτὸ 

τιμᾶν τὸ τῆς πατρίδος ὄνομα. Πόλεις μὲν γὰρ παρα- 

άν πειρωμένῳ προσήχει μέγεθος ἐξετάζειν καὶ ο. Ἶ 

λος καὶ τὴν τῶν ὠνίων ἀφθονίαν" ὅπου δ᾽ αἴρεσίς ἐστι 

πόλε ὐδεὶς ἂν ἕλοιτο τὴν λαμπ τέραν ἐάσας τὴν πόλεων, οὐδεὶς τὴ Ῥοτέρ ς 

πατριδα, ἀλλ εὔξαιτο μὲν ἂν εἶναι καὶ τὴν πατρίδα 
αν - 

ταῖς εὐδαίμοσι παραπλησίαν, ἕλοιτο ὃ) ἂν τὴν ὅποιαν-- 

οὓν. 
8. Τὸ δ) αὐτὸ τοῦτο χαὶ οἵ δίκαιοι τῶν παίδων 

ο / Ὑ μ 

πράττουσι καὶ οἳ χρηστοὶ τῶν πατέρων οὔτε γὰρ νέος 

χαλὸς κἀγαθὸς ἄλλον ἂν προτιµήσαι τοῦ πατρὸς οὔτε 

πατὴρ καταμελήσας τοῦ παιδὸς ἕτερον ἂν στέρξαι 

νέου, ἀλλὰ τοσοῦτόν γε οἳ πατέρες νικώμενοι π 

µουσι τοῖς παισὶν, ὥστε χαὶ χάλλιστοι καὶ µέγιστοι 
καὶ τοῖς πᾶσιν ἄριστα φαίνονται χεχοσμημένοι οἵ παῖ- 
δες αὐτοῖς. "Όστις δὲ μὴ τοιοῦτός ἐστι δικαστὴς πρὸς 

τὸν υἱὸν, οὐ δοχει µοι πατρὸς ὀφθαλμοὺς ἔχειν. 

4. Πατρίδος τοίνυν τὸ ὄνομα πρῶτον καὶ οἰχειότα-- 

τον 

Ἐϊ δέτις ἀπονέμει τῷ πατ 

καὶ ὅ γόµος καὶ ἡ φύσις χελεύει, προσηκόντως ἂν τὴν 
πατρίδα προτιμήσαι" χαὶ γὰρ ὅ πατὴρ αὐτὸς τῆς πα-- 

τρίδος κτῆμα χαὶ ὁ τοῦ πατρὸς 

οἰχεῖοι πάντες ἀνωτέρω, καὶ 
πρόεισιν ἀναθιθαζόμενον τὸ ὄνομα. 

ων Καΐρουσι καὶ θεοὶ πατρίσι καὶ 
εἰκὸς, ἐφορῶσι τὰ τῶν ἀνθρώπων αὑτῶν Ἡγούμενοι 

κτήματα πᾶσαν γην καὶ θάλατταν, ἐφ᾽ ἃς δὲ ἕκαστος 

ροσνξ-- 

τι τοῦ πι 
Ἡ ωμή 
ὶ τὴν δικαίαν τιμὴν, ὥσπερ 

πάντων" οὐδὲν γὰρ ὅ τοὺς οἰχειότερον. πάντων" οὐδὲν γὰρ ὅ ρὸς ερ 

λ Δ Γι δι / 

πατηρ χαὶ οἳ ἐχ. τούτων 
β ος ͵ 

μεχρι θεῶν πατρῴων 

/ η « 

παντα μεν, ὡς 

αὐτῶν ἐγένετο, προτιμᾶ τῶν ἄλλων ἁπασῶν πόλεων. 

Καὶ πόλεις σεινότεραι θεῶν π τρίθες χαὶ νησοι θειό- 

τεραι; παρ αἲς ὑμνεῖται γένεσις θεῶν. Ἱερὰ γοῦν 

εχαρισµένα ταῦτα γοµίζεται τοῖς θεοῖς, ἐπειδὰν εἰς 

τοὺς οἰχείους ἕκαστος ἀφικόμενος ἱερουργῇ τόπους. Εἰ 

θεοῖς τίµιον τὸ τῆς πατρίδος ὄνομα, πῶς οὐχ 

θρώποις γε πολλῷ μᾶλλον: 

6. Καὶ γὰρ εἶδε τὸν ἥλιον «πρῶτον 

της πατρίδος, ὡς χαὶ τοῦτον τὸν θεὸν, 

ἐστ υ, ἀλλ) οὖν ἑκάστω νομίζεσθαι πατρῶρον διὰ 
πρώτην ἀπὸ τοῦ τόπου θέαν: χαὶ φωνῆς ἐνταῦθα Ἡρ- 

ξατο ἐπιχώρια πρῶτα λαλεῖν µανθάνων χαὶ θεοὺς 

ο Εὶ δέ τις τοιαύτης ἔλαχς πατρίδος, ὣς 

τέρας | δεηθΏναι πρὸς τὴν τῶν μειζόνων παιδείαν, ἀλλ’ 

δι 

5 
αν- 

3 ] εἰ καὶ κοινός 
δ τὴν 

οὖν ἐχέ έτω χαὶ τούτων τῶν ππιδευμάτων τῇ τ 
τὴν χάριν οὐ γὰρ ἂν ἐγνώρισεν οὐδὲ πόλεως ὄνομα μὴ 
διὰ τὴν πατρίδα πόλιν εἶναι μαθών. 

7. Πάντα δὲ, οἶμαι, παιδεύµατα καὶ µαθήµατα 

συλλέγουσιν ἄνθρωποι γρησιμώτέρους αὑτοὺς ἀπὸ τού-- 
των ταις πατρίσι παρασχευάζοντες: χτῶνται δὲ καὶ 

χρήματα Φιλοτιµίας ἕνεχα τῆς εἰς τὰ χοινὰ τῆς πα- 

τρίδος δαπανήµατα. Καὶ εἰκότως, οἴμαι; δεῖ Ὑὰρ οὐκ 
ἁχαρίστους εἶναι τοὺς τῶν μεγίστων τυ ̓ χόντας εὔεργε- 
σιῶν. Ἁλλ εἰ καὶ τοῖς χαθ᾽ ἕνα τις ἀπονέμει χάριν, 
ὥσπερ ἐστὶ δίκαιον, ἐπειδὰν εὖ πάθη πρός τινος, πολὺ 
μᾶλλον προσήχει τὴν πατρίδα τοῖς καθήχουσιν ἀμεί- 

/ 
πατρι 

ΤΧΠ. ΡΑΤΗΙΑ ΕΝΟΟΜΙΕΡΜ. 8 -- 7. 

Ὁ ἡπδία οοπγεηί!. 
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Ἱ ταπα, δἱ πιθάίοσΓοπα πιασῖς ρα[γίαπα 5ογ{ας 655ετ. Άτα 

Ίρδιπα ΠΟΠΊΕΠ. Ἰομµογατο Ῥραϊτία ἀπίοίας οι. θεος 6ΠΙν 

Ιπίει 56 6ΟΠΙΡΊΤαΤΕ δἱ απῖς ΥδΗ{, εοὐγεμίεης οδί αἱ πιασηῖέιι- 

ἀἴπεια εχἰραί, οἱ ρολ πάΊπεπα, αἱ γεγαπα γοπα]απι αὔΠ- 

ἀαπίίαπα : αἲ 4ᾳ ορίῖοπε ατρίαπη αὈί αθίίας, ΠΘΠΙΟ 54Π8. 

τεβεία δια ραΐτία, 5ρ]επάἰάίογοη εἰορεν]έ; 5εᾷ ορίανοτῖ! Ἡ]ο 

απἰάεπα 655ε 5αᾶπα ραἰτίαπα Ὠεαίῖς Η]ς Ῥγοχίπιατη, οΘίΘΓΙΠΗ 

ἵρδαπα απαἱἱδομππαα ἀεππατη δέ, ργα αἱ. 

3. Τάεπῃ ΠεΠΙΡ6 Ίου πετ 4ποσιο [αοσηί, 5ἱ δυπί 15Η, 

εί Ῥατεηίες, δἱί 5υηί Ῥοπῖ : πθο οΠΙπα Ἰοηεδία5 Ὀοπαδαπα 

Πανοπὶς αἰἴαπα απεπιοππισαε ρα ρτα(μ]ερῖέ; πες 510 Πθ- 

ΣΙεείο ΠΙΟ ραΐετ ΤάΥΕΠεΙΗ αἰἴαπα οοπιρ]εείαίατ : 5οᾷ {αηίυπα 

ΠΊΟΓΕ γἱο Ραΐτος εχ 56 παῖῖς (πραυηί, αἱ εἱ ρυ]ο]ιεγηρη!, 

εί πιαχἰπαϊ, αἱ τοῦιας οπιηΐθα5 ογπα(ἰςδιπη, 5υἱ Π]ῖς ρου 

γιάεαπίαγ. δἱ απῑς τετο ἰα]ΐ5 ποπ οσί ΠΠ 5αϊ Ἱπάεχ, Π]ε 

ηοΠ. ραἰτῖς π]μί οσμ]ο5 γΙάσίατ Ἠαβεγο, 

. Ἐνσο ΠΟΠΊΕΠ ρατία ραπ οππίηπα αἱ [απηηιατίςαί- 

πΙΙΠΙΣ Πθ(ιθ πίτα Ραΐτο απἱοπααπα [απηατίας. 5ἱ απῖς 

τοτο Ιη5έαπα 510 ραίΐτί ΠοποΓεπα Παῦεί, αποά Ίεκ ραπίετ ας 

παίητα ργαοἰρῖί, οοπγοπἰεη{ευ 1]ε ραΐρίαπα ργορ(α]ογΙί, (ααπάο. 

ἴρ5ο 4ποσπε ραίει τες ραίπία; εδ, 6 ραΐτῖς Ραΐοτ, οἱ φαί Ίπάο 

αῦ Ἠΐςεο αἆ πος Ῥογπεπί 5ΙΓΣΙΠΙ ΟΠΊΠΕΣ; αίσιε αἆ ραΐτίος 

πξαιθ ἄθος τοίτο αδορπάεης Π]αά ποππθη ρτορτεάΠαγ. 

5. σαπάσπί 1ρ5ί 4ποφπε εηῖς 40 ρα[πῖς, εἰ παπα οπ]πῖα 

Ἰηβρίοίαπί παπα, αἱ εγεάεΓα [α5 οί, ααΙ 5155 ἀῑμοηϊς οί 

ΙΘΓΓΑΠΙ 6ἱ ΠΊαΤθ 6556 αβῃτοπίας; {απ ἵπ. απα (πἶδαιθ Π]ο- 

ΤΗΠ παία5 ο»ί, οαπα ατρῖθας ρα [ογί αλῖς οπιπίρα5. Πίασιε 

οί πτΏος απσαςίοτος, ασ ἀθογαπῃ Ῥαΐτία επί, εἰ ἀῑνΙπιο- 

τος Ἱηςα]α., ἵπ ααἴθας παία]ες οε[εῦγαπίατ ἀθογΙπῃ, Βαρτα 

απῖρρε οα ἀθιπαπῃ σιαία ἀς ρπίαπίας, ασ ἵηπ ἀοπιεςίῖσα 

1ή5 Ίοσα ἀε]αίας ααῖδαπε ΡεγεροΓέ, 8Ι γΥετο ἀῑς σαγΙΠῃ θςἳ 

ΠΟΠΠΘΗ ραΐτία; απ]άπῖ πηπ]{ο πιασίς Ποπηϊπίρας 5 

6. Εἰθηῖπι νἰάΙ 5οἶεπα ΡΙΠΊΗΠΙ ο 5υα απῖσαπε Ρραΐτία : αἱ 

Ῥΐο 4ποᾳπο ἀεις, Πσοί οοπιπηϊς οἵξ, Ῥαΐτίας 1] ἴ{αππεπ 

απ]οπίααε γἰάσαίατ ἶάεο, αποά Ρεϊππαπη εχ 11ο 5Ιϱῖ Ίοσο 6ΟΠ- 

5ρεοία5 5. Εί νοσεπι πηίετο 1βῖ ααδρίσαία5 οδί, ραϊτία 

Ἰοπαἵ Ππσαα απαπῃ ἀῑςεστεί; οἱ ἀθος ασπονΙ. Τα]οπῃ Υετο 5ἳ 

ααῖς ραίτίαπα 5ογέας εδί, α{ αἰία 4ποαπθ αἆ ΠΙαΙΟΓΕΠΙ ΤΕΓΙΠΙ 

ἸηξςΗ{{Ποπεία ορας5 Παβρηεηίς Παβεαί 1]ο 5απα Ἠη]ης οἰῖαπι 

ης {1οπίς. στα[ίαπα Ῥραΐτίορ: πεαπθ οηἵπῃ γε] ΠοΠΠεΠ Πας 

αἰ[ογία5 υγ θῖς 5οἶν ἶςςοί, πἰςί ραίγία" Ώοπε[Ποῖο αΓΏεΠῃ ε]αςπιοάί 

6556 ἀῑάΙοί»δεί. 

7. Οείογαα εγαάΠΙοπεια, ραίο, ἀοοίτίπαπ]αΙο ΟΠΊΠΕΠΙ 

εο]Ησαηί Ἰοιπίπες, αἱ οἳ 56 π{Πίογες Ργα5ίεηί 5αἱ5 απἶαμθ 

Ραΐτς. ΑίΦια ορες 5ἱρί ραταπί Πάσπι απιΏΊῖοπεα (παἆαπι 

αἆ ρυβ]ίσας ρατῖα Ίππρεηδας. Ἰάψιε πιοτῖίο, αΓΡΙΙΤΟΓ : ΟΡΟΓ- 

{αί οηΊΠα ΠΟΠ Ἰησγαίος 6556 απ] πιαχ]πηῖς α[[δοίί παπί Ώοπεβοιῖς. 

γετιπα αἱ εἰπσι]ΐς 4ποαπε στα ατα, Ρτου{ Ἰαδίαπη ο5ί,, το[θγί 

αμααῖς οὐ]σαίας Ἠοποβοῖο, πηπ]ίο πιασίς Ραΐτίω τερεπάεΓε 

Ἐἰοπῖπι ππα]α ἱτασία[Ιοηῖς ΡαγεπίΙπη Ίεσες 
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/ / Δ 

βεσθαι" πκακώσεως μὲν γὰρ γονέων εἰσὶ νόμοι παρὰ 
- / Ἀ 

ταῖς πόλεσι, κοινὴν δὲ προσήκει πάντων μητέρα τὴν 
αρα ὀκα κ 

πατρίδα νοµίζειν καὶ χαριστήρια τροφῶν ἀποδιθόναι 
αρ ον ; 

χαὶ τῆς τῶν νόμων αὐτῶν γνώσεως. 
3 Δ 3ο [ή 3 /{ ον Γ--- {ν 

8. Ώωθη δὲ οὖδεὶς οὕτως ἀμνήμων τῆς πατρίδος, 
3 ν. σ - 9 α 

ὧς ἐν ἄλλη πόλει γενόμενος ἀμελεῖν, ἀλλ’ οἵ πε χαχο-- 
πραγοῦντες ἐν ταῖς ἀποδημίαις συνεχῶς ἀνακαλοῦσιν 

ο -. 4 .. 

ὧς µέγιστον τῶν ἀγαθῶν ἡ πατρὶς, οἵ τε εὐδαιμονοῦν- 

τες, ἂν καὶ τὰ ἄλλα εὖ πράττωσι, τοῦτο γοῦν αὐτοις 
3 .. Δ / ν 

µέγιστον ἐνδεῖν νοµίζουσι τὸ μὴ τὴν πατρίδα οἰκεῖν, 
ἃ μοι ΄ ση 
ἀλλὰ ξεγιτεύειν" ὄνειδος γὰρ τὸ τῆς ξενιτείας. Καὶ 

1 / π : 
τοὺς κατὰ τὸν τῆς ἀποδημίας χρόνον λαμπροὺς γενοµέ- 

Ἀ λ / ο» ἊἍ ο -ω ΦΑΝ λ ὃἃ 1 

νους ἢ διὰ χρημάτων κτῆσιν ἢ διὰ τιμῆς δόξαν ἢ διὰ 
Α / Ἂ ο ν) 3 / Εῤ 3) δν - 

παιδείας µαρτυρίαν ἢ δι ἀνδρείας ἔπαινον ἔστιν ἰδεῖν 
3 {8 / 3 / « 3 Ἂ 3 ο, εἰς τὴν πατρίδα πάντας ἐπειγομένους, ὥς οὐκ ἂν ἐν ἅλ- 

/ 3 ον [εἰ /. η: [. ω λ δν ΔΝ 

λοις βελτίοσιν ἐπιδειξομένους τὰ αὗτῶν καλά" καὶ το- 
ρω / / ρω / 

σούτῳγε μᾶλλον ἔκαστος σπεύδειλαθέσθαι τῆς πατρίδος, 
ς/ ν Δ /. / 3". ν' ε.« / 

ὅσῳπερ ἂν φαίΐνηται µειζόνων παρ) ἄλλοις ἠξιωμένος. 
ξ ν Δ π / / ». Αλ ΥΦ 9. Ποθεινὴ μὲν οὖν καὶ νέοις πατρίς: τοῖς δὲ ἤδη 

ια - ω κ -ᾱ- - / / 

γεγηραχόσιν ὅσῳ πλεῖον τοῦ φρονεῖν Ἡ τοῖς νέοις µέ- 
/ / /, ϱω 

τεστι, τοσούτῳ καὶ πλείων ἐγγίγνεται πόθος ὅ τῆς πα- 
σ] ο -ω /. ΔΝ / Δ 

τρίδος: ἕκαστος γοῦν τῶν γεγηρακότων χαὶ σπεύδει καὶ 
Υ κο μι { λ] οω {ΝΔ [αν] ς/ 

εὔχεται χαταλῦσαι τὸν βίον ἐπὶ τῆς πατρίδος, ἵν', ὅθεν 

ἤρξατο βιοῦν, ἐνταῦθα πάλιν καὶ τὸ σῶμα παραχα- 
ο το ος , ον , 

θηται τῇ γῇ τῇ θρεψαµένη καὶ τῶν πατρῴων χοινω- 
/ ον κ. λ [4 / ”-ὖ. / 4 /. νήση τάφων" δεινὸν γὰρ ἑκάστῳ δοχεῖ ξενίας ἁλίσχεσθαι 

Μος 
καὶ μετὰ θάνατον ἐν ἀλλοτρία χειµένῳ γη. 

σ ΕΙ ο» 3 { .ω Δ Δ 8 

10. "Ὅσον δὲ τῆς εὐνοίας τῆς προς τὰς πατρίδας 
Ες ορ. λἷ τρ ια 

στι τοῖς ὡς ἀληθῶς γνησίοις πολίταις µάθοι τις ἂν 
τς - / εναν Εν Πορ) / / 

κ τῶν αὐτοχθόνων: οἳ μὲν γὰρ ἐπήλυδες καθάπερ νόθοι 
ο / ν Δ ο / 

αδίας ποιοῦνται τὰς μεταναστάσεις τὸ μὲν τῆς πατρί- 
/ ι ς ΄ ο 

ος ὄνομα μήτε εἰδότες µήτε στέργοντες, Ἠγούμενοι ὃ 
μας ; 

ἱπανταχοῦ τῶν ἐπιτηδείων εὐπορήσειν, μέτρον εὖδαι- 
/ ἂ οω ο με) θέ οἵ, αλ λ 

ονίας τὰς τῆς γαστρὸς ἡδονὰς τιθέµενοι. ς δὲ καὶ 

σ ΕΤΕ 

ὍὋν «Ωω ”. 

ο ϱ2 

.ν 

/ Δ 3 .. λ ο μα αρς Δ 
ήτηρ ἡ πατρὶς, ἀγαπῦσι τὴν γην ἐφ᾽ Ἶς ἐγένοντο χαὶ 

ευη .. ΔΝ 

ἐτράφησαν, κἂν ὀλίγην ἔχωσι, κἀν τραχεῖαν καὶ λε- 
κω ϱω κω η / 3 Δ 

πτόγεων: κἂν ἀπορῶσι τῆς γῆς ἐπαινέσαι τὴν ἀρετὴν, 
.ω ο αα / / 

τῶν γε ὑπὲρ τῆς πατρίδος οὐκ ἀπορήσουσιν ἐγχωμίων. 

Ἀλλὰ κἂν ἴδωσιν ἑτέρους σεμνυνοµένους πεδίοις ἄνει- 
ας ς πας / 

µένοις καὶ λειμῶσι φυτοῖς παντοδαποῖς διειλημμένοις, 
.ω ο. φ ῤ / 

καὶ αὐτοὶ τῶν τῆς πατρίδος ἐγχωμίων οὐχ. ἐπιλανθά-- 
τσ µ 

νονται, τὴν δὲ Ἱπποτρόφον ὑπερορῶντες τὴν χουροτρό- 

φον ἐπαινοῦσι. 
Ν. /΄ 3 /Α Ἀ « (1 

11. Καὶ σπεύδει τις εἷς τὴν πατρίδα, χὰν νησιώτης 
ες τρ αν, 3 ή, ὶ διδοµέ 
η κἂν παρ ἄλλοις εὐδαιμονεῖν δύνηται, καὶ διδοµένην 
ἀθανασίαν οὐ προσήσεται, προτιμῶν τὸν ἐπὶ τῆς πα- 

.ω . Ν τρίδος τάφον: καὶ ὅ τῆς πατρίδος αὐτῷ χκαπνὸς λαµ- 
. ο ψ΄ / 

πρότερος ὀφθήσεται τοῦ παρ᾽ ἄλλοις πυρός. 
α ωμά - Μ ο 19. Οὕτω δὲ ἄρα τίµιον εἶναι δοκεῖ παρὰ πᾶσιν ἡ 

πατ ὴ ο Δ . κο / ΜΑ Ἂ 
ρις ὥστε καὶ τοὺς πανταχοῦ νοµοθέτας ἴδοι τις ἂν 

2 Ξ - / 
ἐπὶ τοῖς μεγίστοις ἀδικήμασιν ὡς γαλεπωτάτην ἐπιθε- 

σωηηε λ ” / 
Εληκότας τὴν φυγὴν τιµωρίαν. Καὶ οὐχ οἳ νοµοθέται 
πμ .ἃ ν / 

Όντως ἔχουσιν, οἳ δὲ πιστευόµενοι τὰς στρατηγίας 
ή 2331) 2 .. .ω 

ἕτέρως, ἀλλ’ ἐν ταῖς µάχαις τὸ μέγιστόν ἐστι τῶν πα-- 

μη 

ΕΓΚΩΜΙΟΝ. 6-15. ΠΠ; ο), 503) 

| 5υη{ ἵπ οἰναίρης : ΟΟΠΙΠΙΙΠΟΠΙ απίοηι Ρατοηίοπα Ῥη(αγο 

Ῥαΐγίαπα σΟΠΥΕΠΙΙ, οἱ ρτῶπηῖα το απιθη(ἶς, ἵρεαπιο α4θο 

Ίοσπῃ εοση]μοηθ, Ἱερεπάστο. 

δ. Ὑΐδης απἴεπ ΠΘΠΙΟ οδί ας ΙΠΙΠΙΘΠΙΟΓ Ρραΐνί, απῖ ἵπ 

αλα οἴν]ίαία οοηςΗαία5 5 οπγαῦα αθῄΙείας : 5οᾶ απ 

απἶρις αἀγοιδα ἵπ. ρογοσηϊπα[ἰοπίρας ομγοπίηί, Ῥογρείαο 

1η ΔΠΙΠΊΗΠΗ Τογοσαη{ ΠΙαΧΙΠΊΠΙ ΏΟΠΟΓΗΠΙ 65ο Ρα (πΙαΠαΣ ΕΠΙ 

απἶθις 5οουηᾶα 5απ{ οπηπία, απαπ{απη γῖς τα] τοις [ο]]- 

665. ἴ8ΠΊΘΠ 1ου 8ἳρί πΙαχΙππαπα ρυ{αηί ἀθοδσα, αποά ρα(ρῖαιι 

ΠΟΠ Ἰηλαλίαπί, 5ο ρογοσνϊηαπίαν.  Τρ5α θΡΙΠΙ ΟΡΘΗ λαοί 

Ρετορη]η(ίας.  Α0 γἰάστε Ιεοί ἴρδος απῖ ρογορτϊπαμοπ]ς 5 

Ί6προῦθ γε] ΒοΠΟΓΙΠΙ Ῥοββθδδίοπο, 6] ΙοπογΙΠ1 σ]ορῖα, Υοι 

οι 1 Ηἡοπῖς (οι πποπῖο», Υ] Ίος [ου (μα ἁῑηίς Παςίγα ἲ 5αηέ ; 

ἵπ. ραἱμίαπα {αππεΠ [οδπατο ΟΠΊΠΟΣΣ ί απί Ἰπίθγ πιθ]οιος 

40551 οίοΠάσγο Ώοπα ΠΟΠ ΡοβδΙΗ{. Αο ἴαπίο πιασίς [ος πα 

απηδᾳπίδημο αἆ 5ᾶπι οοπηρ]εσίοπάαπα ραΐπῖαπα, 410 πια]ον]- 

Ῥα5 τους ἀἰσπα(α ἱρδαπῃ 5υη{ αλ]. 

9. Ιδίί Παπίογίρ5 οἰἶαπα απιαβθΗ]ς οδί ραίτία : Ἠ5 γόνο 

απ ]4Π1 Ρο:γ6ηογο αἆ 5οποεἰαίθια, (παπίο Πια]οτ «παπα ᾖ- 

γοπῖρης Ῥγιάση/ία: Ρογ[ο ομ{{5Ι{, απίο εἰῖαια γε]ιοπιοηίῖς 

Ίπο»ί ρα(τίω ἀοδιάεγίαπη. ΒΕΠΗΙΗ ΟΗΊΠΗ πας πἴδα πε ἵῃ ραίτῖα 

ΠηΙτο γ]ίαπι εἰ 5ίπᾶεί οἱ ορίαί, αἱ υπάς οαρῖί νίνοτο, Τρ 

1118115 εἱ αλγ]οῖ {αυγά 60/ΡΙΙ5 οοΠΙΠΙεΠάΕ{, οἱ ΠΙαΙΟΓΙΠΗ 5110- 

τ1Π1 πιοππηεη(15 Ἱη[ογαίατ. Ώγάπῃ θηἵπη απ]ου]σο γΙάθί; 

Ρονοσηϊηἑ[α[ἶς ἀαπηπανί θἱίαπα Ῥο5ί πποτίσῃα, ΤΠ ἵσυτα α[ἴοπα 

1ασθμί. 

10. ΟµαπίΙπΙ Ῥουτο Ῥοπογο]οπίίω ἵπ ραίπαπι σειπαπῖς 

γοτο οἴνίρας 1η5ίέ, οχ Ιπάϊσοπίς αΠηπῖς Ιπίσ]]]σαί. Ναπι αἆ- 

γοπα, νο]αί δρα, πήργαιίοπος [αοἴ]ο εα5ορίπΠ{, απὶ ποιιθ 

ἱπίο]]σαπί ΠΟΙΠΘΗ ρα(ί., πθύαθ απηοη{, 560 ΠοζθβδαΓΙΑΓΙΠΗ 

ΤΟΓΗΠΙ εορίαπα Ργα5{0 818ἱ πρίφα Παἱαναπα ταἳ, ΠΙΘΠΡΙΤΑΠΑ 

[ο]οΙ(αιῖς ἵπ. γοηίτῖς νο]αρίαρας οο]οσσπίέ.. Οπίριας Υοτο 

Ῥατθης οίίαπη οδί ραϊτία, Ε απιαπ{ 1 (πα πα(ἲ 5απί εί αΏά 

(ουγαπα, Ποοί ρατγαϊα ΠαροαΠέ, σοι α5ΡείαΠῃ οἱ Ι6ΠΠσΠΙ : εί 

Ἰἱοοί ποή Παβοαπί απαπα {ε]]ανίς γἱγπίοπα οοππιπεπάεΠ{, Ία1ι- 

465 οργία ΠΟΠ ἀοδυπί ΙΠί5, απῖνας ογποπί ραϊπίαπα, ὙθγΠι 

εί 5ἱ γάεαπ{έ σἱοηαπίος αἰῑος οαπρῖς Ἰαχί5, Ῥτα(ἴδαπο γανῖο 

Ῥ]απίαγαπη σοηογο ἀἰςΗποιῖςΣ εῖαπα 1ρςῖ ραΐγία, Ιαπά πα πο 

ορινϊοιπίας, ἀθδρθοίασια ε(πογΙπα αἰίτίορ ἴδια, Ιααάαπ{ 

Παγοππα πα {ου]απα Ώοπαίη. 

11. Αο [οκ[ῖπαί ἵπ ρα(ρῖαπα αααἶς ἱηδη]απιας ε[ίαπῃ : αάθο, 

α Πα {οἱἱσθπα αριιά αἰῖος γίαπη Ισραί ασεγα, πες ορ]αίαπῃ 5ἱρί 

ἹππιογίαΠίαίουι αἁπηϊίίεί, 5ορεΙἰτῖ ῥγδορίαης ἵπ ραΐτίας {- 

παδ(ο ραγίω ἴσιο αριιά αἰῖος οἱ 5ρ]οπαἰάϊου γἱάσρίίαν, 

12. Αάθο απίοΠ οαΥΗΠ αραιά οηπος νἰάείατ ραΐνία, αἲ 

απ αὐίααα {που Ἱεριπ Ἰαίοτε5, ο05 γ]άσας πιαχἰπηίς απ]- 

Ῥηδαιο οπαπῖ θα {απααπα συαγ]ςρίπαπα Ἱπιροδαίδδο ρο;- 

ΠΩ οχΙΠμπη,  Ἀθο Ὑοτο Ἰεσιπῃ πιοᾷο Ἰαΐογος ἵπ ο 5ΠΙ 

φοπίοη/ῖα, α[[ίοι απίμαιἶ5 οχοτοϊααπα. 4ποἴρις: απῖπ 5αῦ 

Ίρδα ρτω]ία αἲ 605, απ δίαπί Ίαα 1π. αοῖα, πηακΙπαη Π]η 4 

-ν 



(151, 254 - 550) 
᾿ “8 

ραγγελμάτων τ οἳς παραταττοµένοις, ὡς ὑπὲρ πατρίδος 
5 ΄ ἡ : 

ὅὃ πόλεμος" καὶ οὐθεὶς ὅστις ἂν ἀχούσας τούτου χαχὸς 
ν ον ον τρ Ξ 

εἶναι θέ έλη' ποιεῖ γὰρ καὶ τὸν δειλὸν ἀνλρεῖον τὸ τῆς πα- 

τρίδος ὄνομα. 

ΤΧΙΠ. 

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΦΑΔ 

γη διακεκαυμένη λᾶ 
3 ! 

πεδινὴ ἅπασα, οὐ ὴ οὐ πόαν οὐ φυτὸν ο. ὕδωρ 
: 

ἔχουσα, ἢ 
. / Ν λ ο. η) μυ ων) πο /. 

γου λείψανον, παχὺ καὶ τοῦτο χαὶ δυσῶδες, οὐὸς πάνυ ὶ ϕ 
Ἀοίχητος γοῦν 

εἴ που ἄρα ἐν κοῖλοις συνεστηχὸς ὕετο 

ΤΗΕ ' 
διψῶντι ἀνθρώπῳ πότιμον. 
με κ ος ε ν 

ταῦτα" ἢ πῶς γὰρ ἂν οἴκοιτο ἀνήμερος οὕτω χαὶ ξηρ 
, η 

χαὶ ἄφορος οὖσα καὶ πολλῷ τῷ αὐχμῷ πιεζοµένη; καὶ 

τὸ θάλπας δὲ 
ι 
ι γερὸς ὢν χα 

η τὴν ος 

9. Γαράµαντες μόνοι πρόσοικοι ὅ ὂν 

έθνος, 

ἐγίοτε οὗτοι ἐσθάλλουσι ὃρ ρά 

αὐτὸ καὶ ὃ αλρ χομιδῃ πυρώδης καὶ φλο- 

ἡ Ψάμμος ὑπερζέουσα παντελῶς ἄθατον 
τίθησι. 

ποῦφον ἄνθρωποι σχηνῖται, 

ζῶντες, 
ἀΔ 

πὰς τὰς χεε ερ 
ρ 

σ' 
ν 

νὰ μά ν απν σας, τον 

’ 

μος οί 
” . 

ἐστιν ὄνων τε τῶν ας γαὶ ων 
/ 

μισο τα καὶ ἐ Ε. ἐλεφάντ των ἐνίοτε: 
ον 

γαμαιπετῶν καὶ πιθήκων 
3 Ν 

λες Τὸ θίψος χαὶ Ἀνέγαται 
δις 
όξει τῷ ἡλίῳ. 

τὰ σιτία χαταναλώ- 

ή ἀφίκοντο, ο λα ὀπίσω 

σ{ Ξ Ἁ, 

Εν] 
σι ἣν Ψάμμος ἄναο λεγεισα δύσέα-- 

/ ο] ο’ 
ο λάί πτα ειτα ὃ ρα, 

Ῥα 
τος χαὶ 

ληφθέ ἕντες 

γάρ ἐστιν, ἣν ὃ ὅλος ἄν πσπασαξ τὴν κμάδα χαὶ ον 
χιστα ξηράνας τὴν χώραν ὑπερζέσῃ, ἀκμαιοτέραν τὴν 
ἀχτῖνα προσθαλὼν ἅτε πρὸς τὴν νοτίδα παρατεθηγµέ- 

γην. τροφὴ γὰρ αὕτη τῷ πυρί. 

8. Καΐτοι ταῦτα πάντα ὃπόσα εἴπον, τὸ θάλπος, τὸ 
δίψος, ἡ ἐρημία» τὸ μηδὲν ἔχειν ἐκ τῆς γῆς λαθεῖν, 

ἧττον ὑμῖν δυσχερῇ εἶναι δόξει τοῦ λε χθησοµένου, καὶ 

δι) ὃ φευχτέα πάντως ἡ χώρα ἐκείνη: ἑρπετὰ γὰρ ποι- 
χίλα µεγέθει τε μέγιστα καὶ πλήθει πάµπολλα καὶ τὰς 

μορφὰς ἀλλόχοτα χαὶ τὸν ἰὸν ἅμαχα ἐπινέμεται τὴν 
γῆν, τὰ μὲν ὑποθρύχια, φωλεύοντα ἐν μυχῷ τῆς 
Ψάμμου, τὰ δὲ ἄνω ἐπιπολάζοντα ,φύσαλοι καὶ ἀσπίδες 
καὶ ἔχιδναι καὶ χεράσται καὶ βουπρήστεις καὶ ἀκοντίαι 
καὶ ἀμφίσθαιναι χαὶ δράκοντες καὶ σχορπίων γένος 

διττὸν, τὸ μὲν ἕτερον ἐπέγειόν τε χαὶ πεζὀν, ὑπέρμεγα 
χαὶ πολυσφόνδυλον, ϐ τερον δὲ ἐναέριον χαὶ πτηνὸν, 
ὑμενόπτερον δὲ οἷα ταῖς :ἀκρίσι καὶ τέττιξι καὶ νυχτερίσι 
τὰ πτερά. Τοιαῦτα ος πολλὰ ἐπιπετόμενα οὐκ 

εὐπρόσιτον ἀπεργάζεται τὴν Λιθύην ἐκείνην. 

π ος 

1ΧΙν. ΡΕ ΡΙΡΡΑΡΙΡ05. 1---ᾱ- θ61τ 

αὐμογίαπιοπίαπα οί, Ρε ἐρεῖς ο-5ε Ῥτο Ρραϊτία : πραυθ 

απϊκᾳπαπα ο5ί απ] ος απά1ίο σπάνιας ε5ςε τεἰῖί ; ΓοτΗαάἴποπι 

οπῖη Ππ]άο εἴῖαπα αἀάῖί ποπποπ Ραϊτῖα.. 

ΤΧΙΝΥ. 

ΡΕ Ρ1βδ4ΡΙΡ05. 

{, ο αἲ ααξίταπα ροείαηί ή ργας, ἄΌεπα 5αηί ρτο[αΠόᾶ, 

αθωρία {ο]]ας, ἀεξετία π]α[ογεπη ΡατίοΠα, Ρεπίίας η[εσυπάα, 

ππίνοιξα οαΠαρεςίτί5, 4πσ Ποπ Ἰθιβαπα, ΠΟΠ ΓΠΙΕΠ, ΠΟΠ 

ασπαπὰ Παρθαί, απί 5ἱ σας ειίαπι οοηκἰςίοπίες Ἰοεῖς σανῖς 

Ῥ]ανίαγυπη {επαῖαπα τοµαπῖα, σα 4ποθπο οταςςῶ εί οὐοσίς 

πια]ῖ, πες τα]ἀε Πεεί 5Πἴοπ{Ι Ποπηϊπ{ ροίαβί]ες. Ἐπτσο ρτορίθς 

Ικία Ἱπ]αβιαβῆϊς ασε : απέ αποπιοάο Παρισίας, απα; Ππου]ία 

αἆθο αἴαπε ατίᾶα 5ἵε αἱ 5ἰοτῆῖς, πιπ]ίοηιο 5απαίοτο οὐξίία» 

απππὰ ΥαΡΟΓ 1ρ58 οἱ αοτ ἵσπεις Ρ]απο αίσιο ορείποσιυς 5ἷε, αἳ 

ατομα Γογν]ά]ςδίπια Ἱπνῖατη οΠΊΠΙΠΟ ΤΕΦΙΟΠΕΠΗ το φαί. 

», (αταπιαηίες 5ο] αεσο]α, σοῃς 5αοσϊπεία εί Ἱετῖς. ἴπ 

{αρεγπασπ]ς γῖγεγα 5οΠῇ Ποιηῖπες. γοπαία τῖγεηίες ΡΙΕΓΙΠΙ- 

αποας ΕΙ Ιπίίατ γεπαί(ατῖ Ιπίοτάσπα Ἱτγπυπέ, εἶτοα ἵρ5απα Ῥγιι- 

ΠΊΑΠΗ ΡΟ [ΙΞΞΙΠΙΠΙ, οΏξοτταίο {επιροτε Ρ]Ηνγίο, απηπι αγάογῖς 

ΠΙ4ΙΟΓ Ραῖ5 εχςΗπεία ο5ί εἰ, εοΠ5Ρειξα ατοπα, Π]περίς οορία 

π{σμπ](με οοπΗησῖε. Ὑεπαίας απίθπα οί αδΙπογΙΠι ασγο5[ μπα 

αἱ πιατΙποΓΙπι Ῥᾶδδοτιπι, Ιπσεπ[ῖαπα Π[ογαπα, απ! ΠΠ1Ο {ο]- 

Ίετο 5α ΠΟΠ Ροδδιπί, αἱ 5ἱπογαπι τηαχίπια, αἱ Ἱπίοτάππι 

οἱερ]απίογαπη : Ἠσρο επῖπι 5ο]α ἀπταπέ αἲ 5ἰϊπα, ε{ γεχα[το- 

ΏθΙῃ α πηπ]ίο αεπίοσπο 5οἶε ἁῑα 5αξΗπεπί, ΕΙ {απιθη 64Γ8- 

πιαπίος, οοηξαπη(ῖς οἰρατίῖς, απἰβηςοππη τεπεναπ!, οο]ογῖίετ 

τουθγίπΠ αγ, ΥογΙ πε 51 α6οθησα ΤΗΥΞΗ5 ατθΠα ΓΓαΠΡΙΗΠΑ 

γα] ἀϊθιοεῆεπι τεάᾶαί, τε] ρ]απο ποσεί, ας ἀεῖπάς γε]α! Ιπίτα 

ταίῖα ἀεργεβεηςί οππα εαρίητα Τρί σπα Ῥεγοαηί: πθΠπε οπῖπα 

π]]ᾳ 5αρογεςί ο[ΓΠασϊοπά! τα[ῖο, αβ! 5οἳ 5ατξςΙΠη {γασίο ἨΠΙΟΤΕ, 

οχδἰοσαίασιε εε]επίετ τοσῖοπα, τεμεπιεπίεγ εχαιςΗ, ταβῖος 

Ιαου]αίας Γογ{ΐογες, σπΙρρε αΏ 1ρ5ο Ἠππιογε ασπ[ος, απῖ αἰῖ- 

ππεηίαπα ἱσηϊ ργασίαί. 

ὃ. Ὁπαπ(παπη Ἰδία συ αἆμπαο οοπηππεπιοτατ! οπ]ηϊᾶ, Υ8- 

Ρος, 515, 5οΠίπάο, Ἱπορία οορίαγαπα {ογγοςίτπηι, πηῖπις 

τοῬῖς ἀῑββοϊ]α τιἀεραπίατεο αποά 5απι ἀῑσίατας, οἳ Ρτορίθτ 

αποά Πασϊεηπᾶα οπηπίπο ἴδία τεσῖο ο5ί. Ῥετρεηίος ΠΘΠΙΡΕ να- 

τῇ, πιασπ]έπάϊπο Ἰπσεπίος, Ῥ[ατίπαϊ ΠΠΠΊΕΤΟ, Γογηῖς ΡεΓὲ- 

πτϊπϊ, ὙΘΠεΠΟ ατπιαΙῖ Ἰηγίείο, ἴ6ιταπῃ ραδευπίηγ; Ῥαγίϊπι 

5ΗΡΠΙΕΙΞΙ, Ππἰάο ἵπ αΓεΠΟΡ τεζβςΣίρς5 ἀθ[οξξο; α)Πῖ ἵπ 5ΗΠΊΠΙΟ 

τετςαπίας, Ώπί[οπες, 6ἱ αδρίᾶες, εἴ τίροτα, εί οεταία», εί 

Ῥηρτοσίος, οἱ Ιαοπ]1, εἰ απιρµῖςραπΣ», αἱ ἆτασοπες, αἳ 5ΕΟΓ- 

ΡΙΟΠΙΠΙ πεπας ἀπρίες, [εγγεςίτε α]ίεταπα, Ρεάεςίτε, ἵπσεις, 

γετίερτας Παβεῃς πιπ]ίας; αεγῖαπα αΠ[εγήτη οἱ το]αςτθ, ΠΙΕΠΙ- 

Ῥταπασοίς αἲἲς Ιπςίγπείατα, απα]ος 5απί Ἰουμς!ῖς οἱ εἴσααῖς εξ 

τεερεγΠοπίρης αἶα. Τά σεηας τοῖπστες οροτγαπίος Ὅλ ης 

ἀϊβῃοί]εια αοοεσσα γοζᾶυηέ Π]απη ΤήΏγαπι. 
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4. Τὸ δὲ δη πάντων ἑ ἑρπετῶν δεινότατον ὧν ἡ ον 

μος τρέ ἔφει, τν διψάς ἐ ἐστιν, ὄφις οὐ πάνυ μέγας : ἐχίδν 

ὅμοιος, τὸ δῆγμα βίαιος, τὸν ἰὸν ταχὺς» ὀδύνας ὶν 
ἀλήκτους ἐπάγων εὐθύς: ἐκκάει τε γὰρ καὶ σήπει καὶ 
πίµπρασθαι ποιεῖ, καὶ βοῶσιν ὥσπερ οἳ ἐν πυρᾶ χεί- 

ὕενοι, Τὸ δὲ μάλιστα καταπονοῦν χαὶ κατ πτρῦχον 

αὐτοὺς ἐχεῖνό ἐστιν, ὁμώνυμον πάθος τῷ ρε δι- 

ψῶσι γὰρ εἲς ὑπερόολὰν, χαὶ τὸ παραδοξότατον, ὅ ὅσωπερ 
ἂν πίνωσι, τοσούτῳ μᾶλλον ὁ ὁρέ ἔγονται τοῦ ποτοῦ., καὶ 
ἡ ἐπιθυμία πολὺ πλέον ἐπι οὐδ) ἂν 

σθέσειάς ποτε τὸ δίψος, οὖδ) ἣν τὸν Νεῖλον αὐτὸν ἢ 
τὸν Ἴστρον ὅλον ἐκπιεῖν παράσχης, ἀλλὰ προσεκκαύ-- 

σεις ἐπάρδων τὴν νόσον, ὥσπερ ἂν εἴ τις ἐλαίῳ πῦρ κα- 

ο ος. 
ςἈέγουσιν, ἰατρῶν παῖδες ἐχείνην τὴν αἰτίαν εἶναι, 

ο αὸ τὸν ἴὸν ὄντα ἔπειτα δευόµενον τῷ ποτῷ ὀξυχίνη- 

τον Ἰψγνεσθαι, ὑγρότ ερον, ὡς τὸ εἰκὸς, καθιστάµενον 

χαὶ ἐπὶ τελεῖ εἴστον διαγεόµενον. 
᾿Εγὸ μὲν οὖν οὐδένα τοῦτο πεπονθότα εἶδον, 

: ὦ θεοὶ, ἴδοιμι οὕτω κολαζόμενον ἄνθρωπον, αλλ) 

πέδην τῆς Λιθύης τὸ παράπαν εὐ ποιῶν' ἐπί- 

τι ἤχουσα, ὅ µοι τῶν ἑταίρων τις ἔλεγεν 
μαμα ἐπὶ στήλης ἄνε εγνωχέναι ἀνδρὸς οὕτως ἀποθανόν- 

τος" ἐκ Λιθύης ἔφη ἀπιὼν ἐς Αἴγυπτον παρὰ τὴν µε- 

γάλην Σ Σύρτιν ποιεῖσθαι τὴν πορείαν' οὐ γὰρε εἶναι ἄλλως: 

ἔνθα δὴ τάφῳ ἐντυχεῖν παρὰ τὴν Ίόνα ἐπ᾽ αὐτῷ τῷ 
κλύσματι καὶ στήλην ἐφεστάναι δηλοῦσαν τοῦ ὀλέθρου 

τὸν τρόπον" κεχολάφ θαι Ἱὰρ ἐπ᾽ αὐτῇῃ ἄνθρωπον μέν 

τινα οἵον τὸν Τάνταλον Ἰράφουσιν ἐν λίμνη ἑ ἑστῶτα χαὶ 

ανω τοῦ ὕδατος» ὡς πίοι δὴ, τὸ θηρίον δὲ τὴν 

διψάδα ἐμπεφυχὸς αὐτῷ περιεσπειρᾶσθαι τῷ ποδὶ, καί 
τινας Ἰυναῖχας ὑδροφορούσας ἅμα πολλὰς καταχεῖν τὸ 

ὕδ δωρ αὐτοῦ: πλησίον δὲ φὰ «ιο, οἷα τῶν στρουθῶν 

εκείνων, οὓς ἔφην θηρᾶν τοὺς Γαράμαντας: Ὑεγράφθαι 

τοὐπίγραμμα, οὐ χεῖρον δὲ καὶ αὐτὸ εἰπεῖν, 

τείνε ται αὐτοῖς" 

λ 
ἑ πρὸς 

Τοῖα παθόντ , οἶμαι, καὶ Τάντχλον αἴθοπος ἰοῦ 
μηδαμὰ κοιμῆσαι διψαλέην ὀδύνην- 

Καὶ Δανασοῖο χόρας τοῖον πίθον οὐκ ἀναπλῆσαι 
αἰὲν ἐπαντλούσας ὑδροφόρῳ χαµάτῳ- 

3 ο ο Ν 

Ἔτι καὶ ἄλλα ἔπη τέτταρά ἐστι περὶ τῶν φῶν, καὶ ὥς 
/ / 3 { 

ἀναιρούμενος αὐτὰ ἐδήχθη: ἀλλ᾽ οὐχέτι µέμνημαι ἐχεί- 

νων., 

π- Ἀυλλεγοισν ὃ δὲ ἄρα τὰ φὰ καὶ ἐσπουδάκασι περὶ 

αὐτὰ οἳ περίοικοι, οὐχ ὡς φαγεν μόνον, ἀλλὰ καὶ 

σχεύεσι χρὂνται χενώσαντες καὶ ἐκπώματα ποιοῦνται 

ἄπ᾿ αὐτῶν: οὐ γὰρ ἔχουσι χεραμεύειν διὰ τὸ ψάμμον 

εἶναι τὴν Ἰμν. Εἰ δὲ καὶ μεγάλα εὑρεθείη, καὶ πῖλοι 

γί Ύνονται δύο ἐκ τοῦ ᾠοῦ ἑκάστου. τὸ γὰρ ἡμίτομον 

ἑκάτερον ἀποχ. ρῶν τῃ κεφαλῇ πῖϊλός ἐστιν. 
8. Ἐχεῖ τοίνυν λοχῶσιν αἱ διψάδες παρὰ τὰ . χαὶ 

ἐπειδὰν προσέλθῃ δ ἄνθρωπος, ἐκ τῆς ψάμμου ἐ ἐξερπύ- 

σασαι δάχνουσι τὸν καχοδαίµονα: ὁ δὲ πάσχει ἐχεῖνα τὰ 

μικρὸν ἔμπροσθεν εἰρημένα πίνων ἀεὶ καὶ μᾶλλον δι- 

ψῶν καὶ πιμπλάμενος οὐδέποτε. 
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4. Ῥοναταπη γεΓο απ βεΗΠΙ(Πε θα πη(πῇ{ αγορα, 5ο γἱςσίπια 

οδί ἀἱρδας, 5ΕΓΡΕΠΒ ΠΟΠ Ιία παρηιΙ5, υ]ρογα οἰπι]]5, ΠΠΟΥΡΙΙ 

πΙο]οπίο, ΥΕΠΕΠΟ ορ]ε, ἹπππιοΙσαβί]ος κίαἰἵπι ἀο]οτος 

α[[ργοης : παπι οχι, οἱ Ῥιίγοάίποπα Ἰπάποῖί, οἱ αἱ ατ- 

ἀθαπί πιογδὶ ο[Ποῖί; αἱ οἸαππαπέ, Υε]αί φαἳ 1π Ἴσηε ]αοθαηί, 

Οσα απίοπι πιαχίπια Ίος οοπῄοῖί αἴᾳπα αἰίοηί, Π]α οςί αἲ- 

Γος[ῖο, α απᾶ ΠΟΠΊ6Π αεοορῖΐ 16 56ΓΡΕΗ5 : παπι ἰῆαηί αργα 

πιοάαπα; (ποάσιε πιακίπιθ πηῖγαπα οί, στο Ῥ]ας Ρρογυηί, 

{απίο πιασίς Ρροίππι αρρείυηί, πππ]ίοσιε αογῖας Ιμίοπάατ 

εοτήπα Ῥίροπά{ οαρϊα[ίας : πε(πε ππααπα εχδηχειίς οσα, 

πες δἳ Νανα ἵρδηπῃ, {οίαπαγε Γδίγαπα ερραπά τη 15 ργάρεας, 

5ο Ίρσα Ί]α Ἱγγίβαίίοπε ΠΙΟΤΡΗΠΗ αεσεπας, γεῖαῖ 5ἱ ααῖς ο16Ο 

θχδ[ΙηπσιδΓο Ισηθπ ἱοηίεί. 

Αἰιπί ΠΙΘΟΙΟΟΓΗΠΗ ΠΠ Ιδίαπα 6556 ΟΔΗΠ54Π1, ΥΕΠΘΠΗΠΙ 

Ἠ]ιά παέατα ογα55ΗΠά, Ῥοία ἀείπᾶς ἁλαῖ οἱ ππονοιῖ οὐλενίας, 

(π1ρρο αος Πααϊα τας δἷο Παί, αἱ Ρτοβαβῖ]ε δε, οἱ ἁϊ[ίαι- 

ἁαίαγ πανίπ]ε, 

6. Εφπϊάεπα πεππίπειη γἱάϊ ουΙ Ίου αοοἰἀσηί, πεππε, 

Φµἱ Ῥοπ]1 νῖάεαπα Ἠοπιῖποπα αῖ {αλἴρις ογαοἰσίαν δαρρΙο (5: 

5οᾷ, Ῥοπο σοΠδΙΠο, ρεάθπα Παπ απα οΓΙΠΙΠΟ Τη] πι Π- 

Ῥγαπα; γεγαπῃ ορίσταπηπια απαἰνὶ, ααοᾶᾷ Ίη οεἴρρο 5ε Ἰορίσδα 

γ{πὶ Ἰος. πιοᾶο ἀε[αποίί 5ο αΠπι αἰαῖς η ῖ ἀῑχίε, απὶ 

ο Ἰἱργα, 5ἱο πατταβαί, ἆππα ἵπ συρίαπα (ταηςίέ, Ιἴδταπε 

[ας αἆ ΒΥΤΙΙΠΙ ΠΙαΙΟΓΘΠΑ (ΠεσΙθ οπῖπι Ῥο556 αλίος)Σ ΠΡ ἵπ 

ἑαππ]απα Ἰποῖα], αἆ ογαῦα πιατίς, Τπ Ίρ5ο Πίοτο : Ἠαῖο 1Πι- 

Ροβίίαπι αἲί οοἸαπηε]]απα, σας ταοπεπα ἰπίοπίας ἀθε]ατεί, 

Τηςουἰρίυπη οπίπα ἵπ ἴ]α Ἠοπηίποπη , 4παἱεπα ρἱησαπί Ταπία- 

Ἰάπ”, 5ἰαπίεπι Ἱη ρα]αᾶς, Παιπεηίεπηαιο ἆς ααπα, Ῥἱροπάϊ 

ΏΘΙΠΡο μτα[]α : Ὀεε[ίαπα Υετο ἀἱρδαᾶα αάλατοςορηίεί 1ρ8ῖ ας 

Ῥεάϊ Ἱππιρ]εχαπα, οἳ πη]ῖεγες ααδάαπα, αηπαπα α[[εγεηίος 

5ἰπηυ] πππ]ίας., οἳ ΠοπΙΙΠΕΠΙ Ρεγ[απάσνς. Τη ρτοχῖπιο απίθηι 

ονα αεστο, απα]ία Π]ογαπα 5ἰγα{μΙοσαππθ]ογΙΠὰ, 4105 ΤεηαΠ- 

ας, αἱ ἀῑνί, σαταππαηίες. ΒοπΙρίαπη αὐἴθιη 6556 ἵπ ορίσταπ- 

πιαίο : πο πλ] Ῥτομ]ρεί τεοϊίατα ἵρδι : 

Ἐα]ῑος, απ Ἠῶο {α]15 ἆε πῖστο αοοθηΣδᾶ ΥεΠεπο, 

Ταπία]ε, γοχαν]{ {ᾳ5ῖπο ᾖπο 51ῖ5 ο 
Τα]ε οἶἵπι, Ῥτο]ος Ώαπαϊ ΠΙπΊΘΓΟΣα, τθρ]θγα 

{ηρίταίο {6 Ἰαιδία να» νο]αῖς56, τΤ6Ος. 

Αάμις αἲὶ νεγςίοι]ἰ φπα{ίΠου 5ηπί 4ο ογ!5, οἱ αἱ, ἆππῃ {ο1{ 

Π]α, Πιοῖς5 5ἳί; 5ο 6ΟΓΗΠΙ ΠΟΠ απιρ]ίας πηρηη η, 

7. ΟοΠϊσιπί πἰπτΙΠ ογα Ί]α αοσο]ῶ 5μάΐοδο ΠΟΠ [η 

αμα πιοᾶο, 5οᾷ εγασιαϊἰς θἰίατη πἰππίαν ἵπ 5αρο]]εσ[/]ε, οἱ 

Ῥοσμ]α δδί Ίπᾶο Γασίαπέ, απππα Πησετο ἆς Ἰηίο ποῃ Ροβ[ηί, 

αποπίαπα. ππθτα ἄτοπα Π]ογαπα. 5οἱαπ1 οδί. 9ἱ ΥεΓο 5αἲῑς 

ππασηα Ἰηγοπίαηίας, οίαπα ΡΠοῖ οχ ππούποσπε οἵο ΡΙΠΙ ρᾶ- 

ταπίη : 4η] ἰαίαπα οηἵπα οΥΗΠη Ὡπυππαποάσε εαρῖᾶ σπππα 

ευ[Ποίαί, ρῇ]θιι5 οδί. 

8. Ιω οιυςο Ιηβιάἱαπίαγ αριᾶ ογα ἀἱρδαες: δἳ 4111 πσσθ-. 

ἀἵξ Ἰοπιο, Ργοτοροπίο5 ἆς αγεμα. πιογᾶθηξ Πιίδογαπη : αἲ ΠΠ 

εγοπ]υπί σα απ» ραμ]1]ο απίο ἀῑσία δηπί, αἲ Ῥἱραί 56ΠΗΡΕΙ, οἳ 

πιαρῖς Ίπά6 δ1ίαί, οἱ δαἱσίαν πΙπ( ση. 

---'-ὲὸὴῆὸῄπμιιςϱςι . ο το συ 
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9. Ταυτὶ οὐ μὰ Δία πρὸς Νίκανδρον᾿ τὸν ποιητὴν 

φιλοτιμούμενος ὃ διε Εθλθον, οὐδ) ὅπως ὑμεῖς µάθοιτε ὡς 

οὐκ ἀμελὲς γε Ὑένηταί | μοι φύσεις ’ τῶν οροΣ ἑρπετῶν 

εἰδέναι" Ἰατρῶν γὰρ ἂν μᾶλλον ὃ ἔπαινος εἴη, οἷς ἀνάγ- 

χη εἰδέναι ταῦτα, ὡς καὶ ἀμύνασθαι αὐτὰ μετὰ τῆς 

τέχνης μα ἀλλά μοι δοκῶ ---- καὶ πρὸς Φιλίου μὴ 

δυσχεράνητε τὴν εἰκόνα θηριώδη οὖσαν --- ὅμοιόν τι 

χαὶ αὐτὸς παθεῖν πρὸς ὑμᾶς οἷον ἐκεῖνοι 'πάσχουσι πρὸς 

τὸ ποτὸν οἵ δηχόξντες ἵ ὑπὸ τῆς δυψάδος: ὅσῳ γὰρ ἂν ἐπὶ 

πλέον παρίω ἐς ὑμᾶς; τοσούτῳ μᾶλλον ὄρε έγομαι τοῦ 

πράγματος καὶ τὸ δίψος ἄσχετον ὑπεκκάεταί µοι καὶ 

ἔοικα οὐδ᾽ ἐμπλησθήσεσθαί ποτε τοῦ τοιούτου ποτοῦ. 

Καὶ µάλα εἰχότως. Ποῦ Ὑὰρ ἂν οὕτω διειδεῖ τε καὶ 

καθαρῷ. ὕδατι ἐ ἐντύχοιμι; ὥστε σύγγνωτε, εἰ δηχθεὶς 

καὶ αὐτὸς τὴν Ψυχὴν ἠδίστῳ τούτῳ χαὶ ὄγιεινοτ τάτῳ τῷ 

δήγµατι Σμφοροῦμαι χανδον ὑποθεὶς τῷ κρουνῷ τὴν 

κεφαλήν, εἴη µόνον μὴ ἐπιλιπεῖν τὰ παρ) ὑμῶν ἔπιρ- 

βέοντα μηδὲ Ἰθᾶσαν τὴν σπουδὴν τῆς ἀκροάσεως χε- 

χηνότα ἔτι καὶ διψῶντα χαταλιπεῖν' ὡς δίγους ϊς ἕνεκα 

τοὺμοῦ πρὸς ὑμᾶς οὐδὲν ἂν ἐκώλυε πίνειν ἀξί- χατὰ 

γὰρ τὸν σοφὸν πας χόρος οὐδεὶς τῶν χαλῶν. 

ΤΧΥ. 

ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΠΡΟΣ ΗΣΙΟΔΟΝ 

1. ΛΥΚΙΝΟΣ 
σε, ὢ Ἡσίοδε, καὶ τοῦτο παρὰ Μουσῶν λαθεῖν μετὰ 
τῆς δάφνης αὐτός τε δεικνύεις ἐν οἷς ποιεῖς -- ἔνθεα 

γὰρ χαὶ σεμνὰ πάντα --- καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν οὕτως 
ο. ἐκεῖνο δὲ ἀπορῆσαι ἄξιον, τί δήποτε προειπὼν 

πὲρ σαυτοῦ, ὥς διὰ τοῦτο λάθοις τὴν θεσπέσιον 

ᾠδὴν παρὰ τῶν θεῶν, ὅπως χλείοις καὶ ὑμνοίης 

βεληλυθότα χαὶ θεσπίζοις τὰ ἐσόμενα, θάτε Ἔρον ! μὲν καὶ 

πάνυ ἐντελῶς ἐ ἐξενήνοχας θεῶν τε γε ενέσεις διηγούµε νος 

ἄχρι καὶ τῶν πρώτων. ἐχείνων, χάους χαὶ Ἡῆς καὶ οὐρα- 

γοῦ χαὶ ἔρωτος, ἔτι δὲ Ἰυναικῶν ἀρετὰς καὶ παραινέ- 

σεις γεωργικὰς, χαὶ ὅσα περὶ Πλειάδων καὶ ὅσα περὶ 

χαιρῶν ἀρότου καὶ ἁμήτου χαὶ πλοῦ καὶ ὅλως τῶν ἄλλων 

ἁπάντων" θάτερον δὲ καὶ ὃ χβησιμώτερον ἦν τῷ βίῳ 

παρὰ πολὺ χαὶ θεῶν δωρεαῖς μᾶλλον ἐ ἐοιχὸς, λέγω δὲ 

τὴν τῶν μελλόντων προαγόρευσιν, οὐδὲ τὴν ἀρχὴν 

ἐξαπέφηνας, ἀλλὰ τὸ μέρος τοῦτοπᾶν λήθη παραδέδωκας 

οὐδαμοῦ τῆς ποιήσεως ἢ τὸν Κάλχαντα ἢ τὸν Τήλεμον 
ἢ τὸν Πολύϊδον ἢ καὶ Φινέα μιμησάµενος, οἳ μηδὲ 

παρὰ Μουσῶν τούτου τυχόντες ὅμως προεθέσπιζον καὶ 

οὐκ ὤχνουν χρᾶν. τοῖς δεοµένοις. 

9. Ὥστε ἀνάγχη σοι τῶν τριῶν τ τούτων. αἰτιῶν μιᾷ 

ε πάντως ἐνέ ἔχεσθαυ ἢ Ἡρ ἐψεύσω, εἰ χαὶ πικρὸν εἷ- 

πεῖν, ὡς ὑποσχομένων σοι τῶν Μουσῶν καϊτὰ μέλλοντα 

προλέγειν δύνασθαι: 3 αἳ μὲν ἔδοσαν ὥσπερ ὑπέσχοντο, 

σὺ δὲ ὑπὸ φθόνου ἀποχρύπτεις καὶ ὑπὸ κόλπου φυλάτ- 

τεις τὴν δωρεὰν οὐ μεταδιδοὺς αὐτῆς τοῖς δεοµένοις. ἢ : 

: ος 
Ἀλλὰ ποιητὴν μὲν ἄριστον εἰναί 
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9, Πως, ἴία πιο ἀηρίίετ, ποπ εοηίοπάεπάί αποάσπα αάνοτ- 

«ας Νιεαπάτιπι Ροθίαπι 5ἰμάΐο α πια ἀῑσία 5απί, πθηο. ἲῖ 

τος εοσποςεθΓθίῖ5 ποπηϊμΊ] π1α ουγες ἵπ ἀῑδορπαϊς 5εγρεη[ἴηπα 

14 Ώγεοταπη Ἱπσοπίϊς Ροδηΐςκο; ἰδία οπῖπα ππεάΙοογΗπη πηασίς 

Ίαις [αθεῖε, ααῖθις φεῖγα {αῑΐα πεσθεςε 65ί, αἱ οίαπι ἀθρε]ίεγε 

Π]α οχ ατίθ ροςςίπέ: γογαπα οσο πηϊμῖ γΙάεοτ (ας, ΡεΓ 650 νο5 

ΑππϊοΙίν ργῶς]ᾶδηα ΠΟΥθΙΛ τοσο, πο]ίο ο ῇεπάί (ταηδυπηία ἃ 

ῬοςΗς Ιπιασίπε) εἴπι]Πίοτ ογσα τος α[[εοίας οἱ ἶρ5ε, αίαπε 

Τί α ἀἱρσαᾶο πιογ»ὶ αἆ Ῥοΐατη αβ[οσίῖ απ! : απο [γομεπία5 

οπίπα Ῥγοάθο ἵπ οοΠ5ΡθοίΙπῃ ΥθδίτΙπη, {απίο πιααίς ος Τεἱ 

8ΗΠη ομρίάα5., θμΐᾳπα π]ο αΠ{, πα: τοργϊπηϊ ΠΙΟ π]οᾷο Ρο- 

{οδί, πεΠπθ ππαπαπι 1]ο 5αΗανί Ῥο55θ Ρροΐα πιμί γίάεοΓ. 

Νοπια Ίου Ἱπ]ησία. Τρί οπίπι ἵη απαπ ρεΠαοϊάαπι 44εο 

αἱ ΡιΓαπη Ἱποίάαπα 5 Τίααπο Ισποδοῖία, 5ἱ πποῖδΗ5 6ἱ ἴρ5α ἵπ 

ΠΙΙΠΟ Πιθο πιοΓςΗΠη ἴδίαπα παν ἰςδίπχαη 5α1αβοθγπΙηαΠθ, 

Ῥίεπο πια Ἰααδία, οπραί φαοηίῖ 5ΙΡΡΟΠΕΠ5, Ιησηγαίίεη]. 

Μοάο ἴπια πμῖ οοπ[ησαί, πα, 415 α νουίς αβῄαυΠί, ἀεῖ- 

οἴαπε, πδ(πε οχλαιςίαπη γεδίταπα απά[επα[ αἱ σπα Παπίθπα 

πιο αἱ ςΙΠεηίοπι αάμπο ἀας[ίπαί. Οπαπίαπά (υἶάεπι αἆ 

ΠΙΘΑΠΗ γεςίτῖ ςΠῖπι αἰῆποί, πΙμ! οὐδίαί 4ποπιίη5 5ΕΠΙΡΕΓ 

Ρίραπα : Ῥ]αΐοπο επί ααοίογθ 5αρίεπβςΣίπιο, Ῥη]ετοΓαπα 

πη]]α 5α]εία». 

ΗΧΥ. 

ΡΙΡΡΌΟΤΑΤΙΟ ου Ν ΗΕΡΙΟΡΟ. 

1. ΠΠΟΤΝΠΒ. Ὑογαπῃ οπίπ] ΥεΓο Ροδίαπα (πἱἆθπα οΡΗΙΠΊΗΠΙ 

6556 ία, Ηεςίοᾶς, ἴάππο α Μιςῖς ππα οΙΠΙ ]αΗΓο ασθερίδ»θ, 

αἱ {ρ5ο Παἱς ἵη οαηηῖρας οδίομᾶῖς (ἀῑνίπα επῖπα οπηπῖα αίσπο 

αυσιςία), 6ἱ πος, Ιἴα τεπι 5ο Ἀαβετα, εγοβἴπης : 48 10 γετο 

ἀἰκεερίατο [ας [αογῖί, απῖά {απάρια δε αποά, σπππι 46 18 

ἵρ5ο ργωαϊχίςκος, Ἠαπο ἴε ο. οαα5απα ἀῑνίπαπα Παπῃ α ἀῑῑς 

οαπ{υΠα αοοθρίςσε,, π{ῖ ορ]εβγατες εαπίαγεδα!ε ργαεγίία, ας 

ἀϊνίπατος (πίτα Σαίογαπα ααἰάεπα, Ίάᾳ16 ρεγ[οοῖς οπηηΙηο 5ἱς 

οχ5θοµ{η5, ἀεογαπῃ σρηεγαΠοπῖθης επατταπάϊς π5411ε αἆ Ρη]πιᾶ 

ἥ]α, 0µαο5, Τεϊανοια, σΦ]απα 6ἱ ΑΠΙΟΤΟΠΙ: Ἰπ5αρετ εἰῖαπα 

πηπίογαη οοπηπηεπιογαπαἶς ντα ῖρας,, οἱ ργῶσθρίῖ5 αρτίοι]- 

(ατα, δἱ απῑο ἆε Ῥ]εϊαᾶϊρας, ασ 4ο {οπιροτίριας ἂγαΠάΙ, ΠΠΕΒ- 

αἱ, πανἰσαβοηῖς, γοαπαγαππ(αθ Τ6ΓΙΠΙ οπηηΙ πα ἀἱ6ἵ Ρ08- 

επί: αἰίοταπα Υοτο, αποά πηπ]ίο {τας βααγαπα ογαῖ ν{ίορ 

οἱ ἆαοταπῃ ππηποτίρας πιασὶς 5ἱη]]α, ἀῑσο απίθπα Γα{αγαγαπα 

ΤΘΓΙΠΙ ῥΓΩΔἱοΓΙΟΠΕΠΗ, Ρ]απ ποπ οδίοηἀενῖ, 5οᾶ ρατίο Π]α 9ἴπῃ- 

ΡΙΙοῖίοι ορ γίοπί ἰταδίία , πηδαπαπη {πα ἵπ Ρο»ί γε] 0α1εμαή- 

{σπα γαι Τοϊοηπα, Υεἱ Ρο]γίάαπα, γεΙ ῬΡΗίΠειΠ αάεο 5ἱ5 

Ἱπηϊίαίης,, απ ποπ εοπαοιυ(ῖ Π]αᾶ α Μηςῖς, {απποῃ ἀῑγίπατυπί, 

πθΠιθ ογασυ]α τεάάστε οοησυ]επίῖρας ἀεάϊσπαια 5ί. 

3. Ἱίασπε (παπα Ἡογαηα οπἰπαίπαπα ἵη ΠΠΟ Ἠάργεᾶς οΏηΠΙΠΟ 

πθεθςςο εδί : αὐῖ οπῖπα, απαπ(απαγίς ἷὰ ἀῑσία απἹαγυπα Γ6- 

η{, Πιοηϊέας ος Μασας ρτοπηϊσί5ςα ΗΒ! Ραέατα ργοβᾶἱοβηᾶ! [8- 

ου]ίαίοπα ααἲ Π]α. ἀοάσναπέ, 5ἶοιί [πετο ρο]Ηοῖίας, αἱ ἴα τα» 

Ἰηγϊάία οσσμ]ίας, ἵπ «ἴπασαθ αΏ5οοπά[ίαπι 5εΓγᾶ5 ΠΙΠΠΙ5. 

πο Ππηρογ[ίθης Π]αά Ιπάϊρεπίῖρας; ααἲ 5οπῖρία απζάθπα ο 
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γέγραπται μέν σοι καὶ τοιαῦτα πολλὰ, οὐδέπω δὲ αὐτὰ 

τῷ βίῳ παρα 
; 

ταμιευόµενος 

οὐδὲ τολμήσαιμ’ ἂν εἰπεῖν, ὁ 
ρε έξειν ὑποσχόμεναι τὸ μὲν σος εξ ἡμισείας δὲ ἄνε- 

τῶν µελλόντων 

ν 
{9 
οξοωχκας οὐχ. οἶδα εἰς ὃν χαιρόν τινα ἄλλον 

τὴν χρῆς σιν αὐτ ῶν. ἜἘκεϊνο μὲν γὰρ 

ς αἱ Μοῦσαι δύο σοι πα-- 

/ αν λ 

καλέσαντο τὴν Ὀπόσχεσιν, λέγω δὲ τὴν 
-ν ω. ν 

γνῶσιν, καὶ ταῦτα προτέραν αὐτὴν ἐν τῷ ἔπει ὑπεσχη- 

μέναι. 
-ω τ λ / ον ιό / 

8. Ταῦτα οὖν παρὰ τίνος ἄλλου, Ἡσίοδε, ἢ παρ᾽ 
. ἀ ο 

αὐτοῦ σοὺ μάθοι τις ἄν; πρέποι γὰρ ἂν, ὥσπερ οἳ θεοὶ 
αλ λ .. - 

« δωτΏρες ἐάων » εἰσὶν, οὕτω δὲ καὶ ὑμῖν τοῖς φίλοις 
Ν ῃ 0, ταῖς ὐτῶν μετὰ -ν / λα θεί 25, .. θ 

χαὶ µαθηταῖς αὐτῶν μετὰ πάσης ἀληθείας ἐξηγεῖσθαι 
τος ο) η / - Δ 3 / 

περὶ ὧν ἴστε καὶ λύειν ἡμῖν τὰς ἁπορίας. 

1. ΗΣΙΟΔΟΣ. ᾿Ενην μέν µοι, ὦ βέλτιστε, ῥᾳδίαν 
ἀπόχρισιν ἀποχρίνασθαί σοι περὶ ἁπάντων, ὅτι μηδέν 
3 ο 5 πι κ .3. 9 Υν πλαν 21» 
ἐστι τῶν ἐρραψῳδημένων ὑπ᾽ ἐμοῦ ἴδιον ἐμὸν, ἀλλὰ τῶν 

ος λαμε αν 
Μουσῶν, καὶ ἐχρῆν σε παρ᾽ ἐχείνων τοὺς λογισμοὺς τῶν 

εἰ ἱρημένων καὶ τῶν παραλε ελειμμένων ἀπαιτεῖν' ἐγὼ 

πὲρ μὲν ὧν ἴδία ἠπιστάμην, λέγω δὲ τοῦ νέμειν 

καὶ ποιµαίνειν καὶ Έξε ελαύνειν καὶ βδάλλειν καὶ τῶν 

ἄλλων ὅσα ποιμένων ἔργα καὶ µαθήµατα, δίκαιος ἂν 
Ν 3 ν « ὰ ΦΙ Δ ε ον ο Ν μαι 

εἴην ἀπολογεῖσθαι, αἳ θεαὶ δὲ τὰς αὑτῶν δωρεᾶς οἷς 
ο Ἂ 3ρ ζλ αλ 2.5. α, Ἀ ψ λδ Ν τε ἂν ἐθέλωσι καὶ ἐφ᾽ ὅσον ἂν οἴωνται καλῶς ἔχειν, 

«ὶ 
ω 

Ξ 
Δ 

2 

σε 
µεταδιδόασιν. 

5 ἴὃ δὲ σω πρὸς σὲ καὶ ποι : Ὅμως δὲ οὐκ. ἁπορή Ὢ πρὸς σὲ κ ητικῆς 
ἀπολογίας: οὐ γὰρ, οἶμαι, χρλ παρὰ τῶν ποιητῶν ἐς 

τὸ λεπτότατον ως ἀππαιτεῖν χατὰ συλ- 
ϱλ οφ 3 .ω / Δ 3 / Α Ν λαθὴν ἑκάστην ἐντελῆ πάντως τὰ εἰρημένα., χκὰν εἴ τι Ἰ ῇ η ή, . 

ο .ω / ἡ / -ω 

ἐν τῷ τῆς ποιήσεως δρόμῳ παραρρυὲν λάθη, πικρῶς 
τορτο 5ε ξετάζειν, ἀλλ’ εἰδέναι ὅτι πολλὰ ἡμεῖς καὶ τῶν 

μέτρων, ἕνεχα χαὶ τῆς εὐφωνίας ἐπεμθάλλομεν: τὰ δὲ 

χαὶ τὸ ἔπος αὐτὸ πολλάχις λεῖα ὄντα, οὐκ οἳδ ὅπως πα-- 

ρεδέξατο. Σὺ δὲ τὸ μέγιστον ὧν ἔχομεν ἀγαθῶν 
Ε ω”. ς -ω /. Δ 3’ [4 τν Δ Δ 3 ο 

ἀφαιρῃ ἡμᾶς, λέγω δὲ τὴν ἐλευθερίαν καὶ τὴν ἐν τῷ 
ος / λαο Δ ζλλ δρα μ] .ω 

ποιεῖν ἐξουσίαν, καὶ τὰ μὲν ἄλλα οὐχ ὄρᾶς ὅσα τῆς 
/ ΔΝ / Φλ Αν αρ. π 

ποιήσεως χαλὰ., σχιγνδαλάµους δὲ καὶ ἀχάνθας τινὰς 
ϱω /{ .”. 3 3 

ἐκλέγεις καὶ λαθὰς τῇ συχοφαντία ζητεῖς. Ἁλλ) οὐ 
/ ο ἃ .δλ Εμ αημε ἀλλὰ λλ λ } 

μόνος ταῦτα σὺ οὐδὲ κατ’ ἐμοῦ μόνου, ἀλλὰ πολλοὶ καὶ 
ς ση» ρ οσα η 
ἄλλοι τὰ τοῦ ὁμοτέχνου τοῦ ἐμοῦ 'Ομήρου καταχνίζουσι 

λεπτὰ οὕτω χομιδῇ χαὶ μάλιστα μικρὰ ἅττα διεξιόντες. 
6. Εἱ δὲ καὶ χρὴ ὁμόσε χωρήσαντα τῇ αἰτία τὴν 

ὀρθοτάτην ἀπολογίαν ἀπολογήσασθαι, ανάγνωδε, ῶ 

οὗτος, τὰ Ἔργα µου χαὶ τὰς Ἡμέρας: εἴση γὰρ ὅσα 
5 -- » οὁ λ .» 
ἐν τῷ ποιήµατι τούτῳ μαντικῶς ἅμα καὶ προφητικῶς 

προτεθέσπισταί µοι τὰς ἀποθᾶσεις προδηλοῦντα τῶν τε 
3 ο / κ «ϱν 

ὀρθῶς καὶ κατὰ χαιρὸν πραττοµένων καὶ τῶν παραλε- 
ο | οβώλ Ν 

λειμμένων τὰς ζημίας. ἸΚαὶ τὸ 

Οἴσεις δ᾽ ἐν φορμῷ, παῦροι δέ σε θηήσονται» 

καὶ πάλιν ὅσα ἀγαθὰ περιέσται τοῖς ὀρθῶς γεωργοῦσι, 

σι ἂν τῷ βίῳ μαντικὴ νοµίζοιτο. 
:ΛΥΚ. Τοῦτο μὲν οὖν, ὢ θαυμαστὲ Ἡσίοδε, καὶ 

πάνυ ποιμενικὸν εἴρηταί σοι καὶ ἐπαληθεύειν ἔοιχας 
λ στη Ἱ, ο» 3 . Γ - τὸν τῶν ΝΜουσῶν ἐπίπνοιαν αὐτὸς οὐδ ἀπολογεῖσθαι 
δες ς 

περ τῶν ἐπῶν δυνάµενος, ἡμεις δὲ οὐ ταύτην τὴν ' 

ΙΣ ΠΡΟΣ ΗΣΙΟΔΟΝ. 9-7. απ. 915 - 944) 

5ΗΠ{ θ[Ιαπα ἵπ Ἰου σθηθγθ πηπ]ία, {ὰ Υογο ΠΟΠάΠΠΗ οᾳ 50Ρομ]ο 

ἰαάἰαϊςαα, απΠά Π5 Πα ΘΟΓΙΠΗ αἆ πεδοῖο αποᾶ αἰιᾶ ΘΠηΡΙΙ5 

γΕΡΟΜΑΣ.  Ἠ]αά επ]π πεηιθ απςίπη ἀῑσρτγα, δα, ἀπο ΠΡῖ 

αππή Ργωκ(ανας δε ργοπιϊςετίπ{, αἰίογαπη απἰάσπι ἀεβῖςςο., 

εκ ἁἰπιϊάϊα γετο ρατίθ ΡγοπηϊςδῖοηθΠα 5ΠαΠ1, 4ς ΓΗΠΙΤΟΓΗΠΙ 

οοσηΙΠΙοΠε Ίοσποῦ, ΓοΥοσᾶδδθ, 41Π1 {απΠΕΠ. ῥγίογΘ1 Π]αηα ἵπι 

γεγξα Ρο]ἱοΙίσ) ο5δοη. 

3. Ἰδία 6750 α 4ΠΟΠΔΠΙ α1ἴο, Ηεδίοίςθ, «παπι αὐ ἴρεο ία, 

ἁλαιϊς Ροβ!έ ἀῑπεεγαῦ Ῥεεπον οηἴπα, αποππαάπποᾶαπα 1ραῖ 

ἁἳ Ώοπογαπα 5απί αποίοτος; ἴία ο[ίαπα τος ΙΠογαπι απΐσοξ 

ίσα ἀἰδαίρα]ος οππα τοτῖαίο οπιηῖ απσρ ποςῖς ϱπαίτατε, 

οἱ 5ῖ απα πορῖς γάσπίαγ ἀπδία, θα τοςο]τενα. 

4. ΗΕΡΙΟΡΟΡ. Ἰϊοεβαί παϊμί, γΙτ ορίίπαε, [πο ΤΘδροή- 

5ἴοΠ6 ἀοβιησί 5Προγ οππῖρις, πΙῖ] 655 6οΓΙΠ οαγΗΙΠαΠη. 

απο α π]ο οοησηία 5απέ, πηηῖ Ῥγοργίαπα , 5ο ΜΠΙΡαΤΗΠΙ: αἲν 

5 Ῥνοϊπᾶς ταοπεπα ἀῑείογαπαῃ ρατίίθς αἱ ΡΓΟΙΘΓΗΙΡΞΟΓΗΠΙ 

ΗΡΙ ο55ο Ροδορπάαπα; πης νεο ἆ8 5, ασ» ΡοΓ πι 5οἴθραπα, 

46 Ῥαξεσπάο, Ἱπαπαπα, οπταπάοσιθ στορο, οἱ οχϊσοπἀο., οί 

πλπ]ποπάο., τοµαπῖξαιπθ απ ραδίογαπι ορθγᾶ 5υπέ ας ἀῑδεῖ- 

Ρΐπα, «α5αΠ1 ἀἴσσγα πηετΙ{ο : 4655 {απιεπ 5πια ΠἹππετα, απῖ- 

Ῥαδοιπησαο το]απέ, οἱ ἵπ απαπίαπα ἆθεετο ραίαπέ, ἵπιρετ- 

Παπίας. 

». Τη{θγΙπῃ {απιοη πθ(ιθ ροσίῖσα ΠΒ] αριιᾶ {6 ἀε[εηξῖο ἆθ- 

Γη. Ἀθ(πο οπίπι, Ῥπίο, ἀεσθί α Ροείῖ {οηυ]ίος ηϊπιϊς 

αἱ πΗπι{ο 5ά10 ΤΘΡΟΡΟΘΓΘ» ΥΠ αΡαΓΙΠΗ Γεη5 ΟΠΙΠΙΗΠΗ, ΡεΓ- 

[οοία οπΊΠΙΠΟ απο ἀἰκοτα, αἱ δἳ απ]ά ἵη 1ρ5ο Ῥοβδθος 6/51: 

ΏΟΠ απ]πιαάνοτδατη ο[Πηχοπε, αοογΏο ]]ιά αχίσεγας ΥογαΠα 

5οἵτο πηπ]ία πο δἱ πιοάμΙογΙΠ οαδα δἱ 5οηῖ Ιποι]σατο : 

απαάαπα απίθηα Ὑθιδις Ίρ56 5.9ρ6, πἱροίθ Ἰγία ας ΡοΠία, 

ποξοῖο 4ποπιοᾶο αδδιπη]ξ. Αί {πα πιαχίπιο πο ποδίτο Ῥοπο ἵ5 

Ῥηϊναίαπα, Ἰθογίαίοπα ἀσο οἱ ἵπ βηβεπάο Ροίοσίαίεπη; ο 

οθίογα απἶάεπη ἵπ ρουςί ασ» 5αηί ρα]εΏτα πο γῖάες; 5εἆ Τ- 

πποηία φπαράαπη οἱ 5Ρίπας οἱσῖς, αηΏδαδαπε απῶτίς οαἱαπππία», 

ΝοΠπα γοτο 5οἶα5 ἴπ {α[ία, πηθ(ιθ οοπίτα 1ΠΟ 5οἶππα, 5εᾷ 

π]{ οίαπα αλ 5υπί απὶ Ἠοπιοτί, εαπάθΠα ΠΘΟΙΠΙ αγίθΠι 

Ῥτο[οςαῖ, οαπηῖπα γο]]ορηί, Ἰα[α5ποά {επηῖα ΡΓοΓδ5 εί 

πηππία (παἆαπα ρτα» οείοτίς ἀἱριίαπίος. 

6. 8ἱ γοτο ορ5 οδί οοπηίπις βαπη οοπατθᾶ1 οπα οπιίπε, 

οἱ ος] ἀἴσθγο οπ15άΠΙ πα. Υεγςδίπ]α εδί, Ίεσο, ία ποππο, 

Όρεγα πιθα 4ο Ῥΐες. Ππίο]]ίσος οπίπα αποί τε ἵπ Π]ο οαγπηίπε 

ἀῑνίηο οἱ ἵαπαπαπι ἃ γαίο ργαἰοίω α τηε δἷηί, απσν οχῖέης 

γερϊσπἰβοθηί {πα θογπα 4σ τοσίθ εἴ 510 {6ΠΠρΟΓΕ Ῥεγα- 

αυπίας, παπα ἸΠοραη απ Ῥγαἱεγηῖδεα 5απί Ποχας. {αῑΠ 

Ἰηά., 
Όοτβε [θγος τατο, τάΤΙ5 Π9ῖ οἱ αεσο]ᾶ Ῥ]απᾶεί; 

οἱ ταήςη5 απ Ῥοπα τοείο οοἱοπίίθιας ασταπη δαρεβαίατα δη. 

η ἡΙκίπια γ]ία ἀἰνίπαίῖο Ίπτο Μαβααίης. 

7. ΊΎο. Ιδιπᾶ φαἰάσια, υὶν αἀπιϊγαρηϊς Ἠοσίοάε, Ρίαπε 

ο Ρ85ίογ6 α {6 ἀἴσίαπι ο5ί, γἰάοίδᾳπθ οοπβ πατε Π]απι 

Μακατυπη αβαίαπα, απῖ πθΠπο εαμ5αΠῃ οσο Ρτο Υεδ]ρδ 

Ῥοβαῖς : αἲ πο ἰδίαπι πος απἰᾶοπα ἀἰγίηαίοηεπι α {6 αο Μ- 



(ΠΠ. ος - τὴ 
3 ο Ἡ ο .ω 

μαντικὴν παρὰ σοῦ καὶ τῶν Μουσῶν περιεµένομεν" | 

ἐπεὶ τά γε τοιαῦτα πολὺ μαντικώτεροι ὑμῶν οἵ γεωργοὶ, 
. / Ἂ ς »Ὁ 

καὶ ἄριστα μαντεύσαιντ ἂν ἡμῖν περὶ 

τος μὲν τοῦ θεοῦ εὐθαλῃ ἔσται τὰ 
ο ἁπωσα } διά ς αὐγμὸς ἐπιλάθῃ καὶ διψήσωσιν αἳ 
αμ, ο λιὸν ε λουβς ον η, ο 

μηγανὴ μὴ οὐχὶ λιμὸν ἐπακολουθῆσαι τῷ δίψει αὐτῶν, 
-. / 3 ο. Ἂ 

χαὶ ὅτι οὗ μεσοῦντος θέρους χρὴ ἀροῦν, ἢ οὐκ ἄν τι 
ὄφελος γένοιτο εἰκὶ ἐκχυθέντων τῶν σπερµάτων, οὐδὲ 

μᾶν ἔτι χλωρὸν τὸν στάχυν, ἢ κενὸν εὑρεθήσεσθαι τὸν 

κ. κ Ἂν 39 
οραγµατα, Ὢν οξ 
Ε) σα, 
αρθυρα!» ου οξµ.νά 

; πα πσως ας σνας ο. 
καρπόὀν. Οὐ μὴν οὐδ ἐχεῖνο µαντείας δεῖται, ὡς ἣν 

ΛΑ. ο) / ή. λ / ο. θε / ἐλλ. Μ 

μὴ καλύψῃς τὰ σπέρματα καὶ θεράπων µακέλλην ἔχων 
3 κκ μτο . Ν 
ἐπιφορῇ τῆς γῆς αὐτοῖς, καταπτήσεται τὰ ὄρνεα καὶ 

4 ο / 

ἴται τὴν ἅπασαν τοῦ θέρους ἐλπίδα. 
ΤΕ λ .. / μ Νο / 

8. Τὰ γὰρ τοιαῦτα παραινέσεις μὲν καὶ ὑποθήχας 
λέγων οὐκ ἄν τις ἁμαρτάνοι, μαντικῆς δὲ πάμπολυ 

Ξ πρι ν ο τς 9 ν Υν σεν ο 
Αποδειν µοι δοχεῖ, ς τὸ ἔργον τὰ ἄθηλα καὶ οὐδαμῆ 

- -ω υ / [4 -ω .. 

οὐδαμῶς θανερὰ προγιγνώσχειν, ὥσπερ τὸ τῷ Μίνωϊ 

προειπεῖν ὅτι ἐν τῷ τοῦ μέλιτος πίθῳ ὃ παῖς ἔσται αὐτῷ 
Ε / Δ - - .. .ω 
ἀποπεπνιγμένος, καὶ τὸ τοῖς Ἁχαιοῖς προμηνῦσαι τῆς 
Υ / 3 .ω λα ων ὁ λ -ω. / 4 ς ΄. 

Ἀπόλλωνος ὀργῆς τὴν αἰτίαν χαὶ τῷ δεχάτῳ ἔτει ἁλώ- 
3 κ. 

σεσθαι τὸ Τλιον: ταῦτα γὰρ ἡ µαντική. ᾿Επεὶ καὶ τὰ 

τοιαῦτα εἴ τις αὐτῃ ἀνατιθείη, οὐκ ἂν φθάνοι χἀμὲ 

μάντιν λέγων: προερῷ γὰρ καὶ προθεσπιῶ καὶ ἄνευ 
/ ν α/ λ δεν ος 

Κασταλίας καὶ δάφνης καὶ τρίποδος Δελφικοῦ, ὅτι ἂν 
-ω ΄ ο ο 

γυμνὸς τοῦ κρύους περινοστῇ τις ὕοντος προσέτι ἢ χαλα- 

ζῶντος τοῦ θεοῦ, ἠπίαλος οὐ μικρὸς ἐπιπεσεῖται τῷ 
Ἠ [4 

τοιούτω., καὶ τὸ ἔτι γε τούτου μαντικώτερον, ὅτι καὶ 
/ α λ ο. {ά λ κ ν -. 3 / Ν 

θέρυη μετὰ ταῦτα, ὥς τὸ εἶχος, ἐπιγενήσεται, καὶ ἄλλα μην 
ο τσ - Ἂ ε .ω 

πολλὰ τοιχῦτα, ὧν γελοῖον ἂν εἴη μεμνῆσθαι. 

9. 
ν ο ετνο ὃν ὃ εἴρη ας νο γ 3χ ἃ-ς 
ἄφες: ἐκεῖνο δὲ ὃ εἴρηκας ἐν ἀρχἩ ἴσως παρα 
Ὕν ς 34) -. / 33 / 

ἄξιον, ὣς οὐδὲν ἤδεισθα τῶν λεγομένων, ἀλλά τις 
Ὑ μυ /. 5 / μα / 3 / 3 αλ 

ἔμπνοια δαιµόνιος ἐνεποίει σοι τὰ µέτρα, οὐ πάνυ οὔδε 
ο ος / 1 2 Δ Ἂ Ν μ 3 .ω 
ἐκείνη βέθαχιος οὖσα: οὗ γὰρ ἂν τὰ μὲν ἐπετέλει τῶν 
« / α 9 3 π.». 3 / ὑπεσγημένων, τὰ δ' ἀτελη ἀπελίμπανεν. 

ΤΧΥΙ. 

ΠΛΟΙΟΝ Ἡ ΕΥΧΑΙ. 

1. ΛΥΚΙΝΟΣ. Οὐκ ἐγὼ ἔλεγον ὅτι θᾶττον τοὺς 

γῦπας ἕωλος νεχρὸς ἐν φανερῷ χείµενος ἢ θέαµά τι τῶν 

παραδόξων Τιμόλαον διαλάθοι, κἂν εἲς Κόρινθον δέη 

ἀπνευστὶ θέοντα ἀπιέναι διὰ τοῦτο; οὕτω Φφιλοθεάμων 
σύ γε καὶ ἄοχνος τὰ τοιαῦτα. 
ΤΙΜΟΛΛΟΣ. Τί γὰρ ἔδει καὶ ποιεῖν, ὢ Λυχῖνε, 

σχολὴν ἄγοντα πυθόµενον οὕτως ὑπερμεγέθη ναῦν καὶ 
πέρα τοῦ μέτρου ἐς τὸν Πειραιᾶ καταπεπλευχέναι μίαν 
τῶν ἀπ᾿ Αἰγύπτου εἰς Ἰταλίαν σιταγωγῶν; Οἴμαι δὲ 
καὶ σφὼ, σέ τε καὶ Σάμιππον τουτονὶ, μὴ χατ᾽ ἄλλο 

τι ἐξ ἄστεως ἥχειν ἢ ὀψομένους τὸ πλοῖον. 

ΤΧΥΙ. ΝΑΥΙαΙΕΟΜ 5ευ ΥΟΤΑ. 1. 

ΑΥΚ. Ν) Δία, καὶ Ἀδείμαντος ὁ Μυρρινούσιος 

εἴπετο μεθ’ ἡμῶν, ἀλλ᾽ οὐκ οἵδ' ὅπου νῶν ἐκεῖνός ἐστιν 
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5ἱ5 οχδρεσίαβαπαςΣ απαπ] αἆ {αλα πιη]ίο γουῖς ἀῑνίπίοτος 

επί τηςΗοἱ, οἱ ορίίπιε ποβῖ5 ἆθ Π]ῖ5 τεριις γαἰοϊποηίατ, γε]- 

αἱ 5ἱ Ρ]ααῖ ἄθι5, οορία Ποτοηίος {ογ6 πιαπῖρη]ος; 5ἳ τοτο 

αξίας Ἰηγαᾶαί, 5ΙΠαπίαπε αἴνα., Πεν ΠΟΠ Ῥο55ε απίη Γ8πιος 

5ἴπα Π[οταπι. εοπξεππαίασ; πεσιθ οροτίεγο πιοάῖα αείαία 

ατγανς, α[οπαῖπ πΙμ]] Ιπάς ΠΠ ία[ῖς οχογΙπταπα, [αδίς [γηδίτα 

ομηϊπ]ρα5; πεσπε ππεἰεπάαπι 5ρίσαπα αάμο σΙγιάεπα, αΠίο- 

απἶπ ταππα πτεπίαπα Ππὶ Πποίαπι. Νεα είπα ἁῑγίηα- 

Ποπο αἆ Π]αά ορΗς ο5ί, Πῖςί οὔγιας 5επιῖπα 6{ Ἰἴσοπε αΓΠΙᾶ- 

ας 56ισης5 ἴεγαπη Ἡῑς Ιπάπσαί, ἀεγο]αίηγας αγΕ5, ΟΠΙΠΕΙΙ(ΙΕ 

8ροπα ορ5{αἰἲς Ιπ[ογοερίαπα ἀεγογαίυτας. 

8. Τα]ία επῖπα 5ἵ ααῖς Ῥιαεθρία ἀῑσαί αιί πιοηῖία, ΠΟΠ Ρες- 

οαγοηές α ἀῑνϊπαίίοπε απίεπι ῬΙΗΓΙΠΙΗΠΙ 3Ώθςςα Ίμαο ΠΙΙΗΙ 

νιάεπίας, οπ]ης 5ἰί οΏξευτα δ{ πα]]ο π5απαπα πποζο ππαπ][εδία 

απίς «ΟσΠΟΣΟΕΤ6 : απαῖε εσε 1]αά αππα ΛΠπΠοϊ Ῥγάιοίαπι 

οδί, ἵπ ἆοβο τπεῃῖς ςα/οσαίαπῃ Ιτῖ Πλας ΒΠαπα, εί απππα ῥγα- 

«Ιση]βσαία Δολῖνίς οαιδα ἵταταπι ΑΡοηίς, Ιί6ΠΙΠΠ6 4ΠΠΟ 

ἀθοῖπιο οαρίαπη ἵπὶ Παπ. Ἠτρο επίπι 5απί ἀῑγ]πα[ίο. Α]ἱο- 

απῖ 5ἳ ἰδία ἆποσπο 5αρετίοτα αἆ ἀῑγιπαίίοπεπῃ αῑᾳπῖς τε[ειαί, 

οσγ5 πῃθ (ποσο ταίετη ἀῑσαί: Ργοράίσαπα εΠἶπη ας 4ἴνΙπαρο, 

Ἰάᾳμ6 5ἶπε Οαξία]ῖα αἱ Ίαυτῃ εἰ {προς Ώε]ρ]ίσο, 5ἱ ααῑς πιι- 

ἀπς ἵπ {σοτο οραπιρη]εξ, ρ]ηνῖας Ίπσαρετ απί σταπάἶπες 

Γαπάθπίο ἆθο, πο {α]επῃ τ5ΟΓ οΠΙ ἴΤΕΠΙΟΓΘ ΠΟ ΡΗΤΥΙ5 

ηγαᾶσί : αἱ αποά πιασῖς αά]αο ἀἰνίπαπα ο5έ, θἰῖαπῃ εα1οτ 

Ροδίεα, αέ Ρτοβαβί]α ο5ί, 5αρειγεπῖεί, οἱ ππ]ία η Ἰιου 66: 

6, 41Ο ΓΡΙΠΗ Πηθιη]ηίς5ε τάΙου]απα ΠπθηΓ. 

9. Τίααπε ος σεπας ἀε[εηδίοπίς οἱ ἀῑνΙπαίοπαπι οπη{{ο. 

Τα γετο, αποᾶ ἸπΙΠο ἀἴσθρας, Ροτίε ἀῑσπαπι Γαοπῖί αποά 

τοςρίαίας, πΙΠΙΙ {6 5οϊτῖςςα 6ογατη απο ἀΐεργες, 5ε4 αβίαία 

αποάαπα ἀῑνίπο εαΏ]εοία ΕΗβῖ ο55α οατπιῖπα, απαπαπαπῃ πε 

Ἠ]αᾶ απἰάσπα εαἰῖς ἤγπιαπα εδέ : πεσαθ οπίπι Ί]ε αἰία απἰάεπι 

Ρτοπηΐςξογαπα Ιπιρ]δίαγας ογαῖ, αἴα γετο Ἱπιρετ[εοία γε]σίι- 

ΤΙ5. 

ΤΧΥΙ. 

ΝΑΥΙΑΙΟΝΜ 5ευ ΥΟΤΑ. 

1. ΙΧΟΙΝΟ5. Νοππο ἀῑεεβαπι οσο, [αοἶῆας Ῥο55ο Πεπῖ πῖ 

νι]ίατος ο[[ασίαί Ίασεῃς ἵπ ργορα(π]ο απῖα τη αάανου, 18πα 

Τιπιο]αυπα πηϊταθη]ς ροείασπ]ί αἰαπῖά, οἰδῖ ππο δρα Ο0- 

τιπίμαπι αλίγο οατγίοπ]ο Ῥτορίθτ Π]ιιά οροτίεαί2 α1εο ἴα 

ερεείασπ]ογηπῃ αγίᾶα5 οἱ Ἱππρίσει αἲ {α]ΐα, 

ΤΙΜΟΙΙΑΤΌΣ. Οπῖά οπίπι ασεπάιπι ογας, ΤΥεἴπο, Ποπηηϊ 

οἱΐοσο,, απὶ απάἰςεοί Ιησεηίεπη αἀθο εξ ΙΠΙπΙΘΗΣαΠΙ Ρ]ᾶΠε Πᾶ- 

οπη ἵπ Ῥΐπρθο αβρη]σαια, ἆᾳ ἸΠαταπι ΠΗΠΙΕΥΟ παπα, (παρ 

ΠΠΟΠΑΙΗ οκ Ἐσνρίο ἵπ ΤιαΙΊαπι αἀγεμαπ{» Ῥαΐο απ{εη Υ08 

ᾳποᾳπθ, ἴα, ἵπαπαπα, δὲ δαπήρρηπι Ώππο, ΠΟΗ ία 4 ᾶπι 

εροοίαπᾶαἩ Πας πανῖς επ" σα ες υγ γοηῖςσθ. 

ΤΥΟ. 5ἱς ο5ί, Ρες 1ογεπι; αἴᾳπε Λάἰπιαπέας οίἴαπι 5θ0119- 

| Ῥαΐας πος Μγγηήπσίας : Υοαπη αδῖ 16 πππο οἵξ, ηοροίο, 



ΙΙΧΥΙ. ΠΛΟΙΟΝ 

ἀποπλανηθεὶς ἐν τῷ πλήθει τῶν θεατῶν: ἄχρι μὲν Ὑὰρ 

τῆς γεὼς ἅμα ἄλθομεν χαὶ ἀνιόντες ἐς α αὐτὴν σὺ μὲν, 

οἶμαι, Σάμυππε,  προῄεις » μετὰ σὲ δὲ ὁ Ἂ δείµαντος Ἶν 

εἶτ᾽ ἐγὼ µετ᾽ ἐκεῖνον ἐχόμενος αὐτοῦ ἀμφοτέραις, καί 

µε διὰ τῆς ἀποθάθρας ὅλης παρέπεμψε χειραγωγῶν 

ὑποδεδεμένον ἀνυπόδητος, αὐτὸς ὢν, τὸ ἀπὸ τούτου δὲ 

οὐχέτι αὐτὸν εἶδον οὔτε ἔνδον οὔτε ἐπεῖ χατε ληλύθαμεν. 

9, ΣΑΜΙΠΠΟΣ. Οἶσθα, ὢ Λυχῖνε, ὅπου ἡμᾶς 

ἀπέλιπεν; ὁπότε, οἴμαι, τὸ  ρμον ἐκεῖνο µειράχιον 

ἐκ τῆς θαλάμης προΏλθε τὸ τὴν καθαρὰν ὀθόνην ἐνδε-- 

δυκὸς, ἀναδεδεμένον εἰς τοὐπίσω τὴν χόµην ἐπ ἀμφό-- 

Ἐϊ τοίνυν ἐγὼ ̓ Αδεί-- 
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τερα τοῦ. μετώπου ἀπηγμένην. 

µαντον οἶδα, οἴμαιν Ὑλαφυρὸν οὕτω θέαμα ἐχεῖνος ἰδὼν 

μακρὰ χαΐρειν φράσας τῷ Αἰγυπτίῳ ναυπηγῷ περιη- 

Ὑουμένῳ τὸ πλοῖον παρεστηκε͵ δαχρύων, ὦ ὥσπερ εἴωθε" 

ταχύδακρυς γὰρ ὁ ἆ ἀνὴρ ἐς τὰ ἐρωτικά. 

ΛΥΚ. Καὶ μὴν οὐ πάνυ καλὸς» ὦ Σάμιππε, ὁ 

µειρακίσχος ἔδοξέ μοι, ὡς ἂν καὶ ᾿Αδείμαντον ἐκπλῆξαι, 

ᾧ τοσοῦτοι Ἀθήνησι χαλοὶ ἔπονται, πάντες ἐλεύθεροι, 

στωμύλοι τὸ φθέγµα, παλαίστρας ἆ ἀποπνέοντες, ὃς καὶ 

παραδακροσαι : οὐκ ἀγεννές: οὗτος δὲ πρὸς τῷ μελάγ- 

χρους εἶναι καὶ πρόγειλός ἐστι καὶ λεπτὸς ἄγαν τοῖν 
σκελοῖν, καὶ ἐφθέγγετο ἐπισεσυρμένον τι καὶ συνεγχὲς 

καὶ ἐπίτροχον, Ἑλληνιστὶ μὲν, ἐς τὸ -πάτριον δὲ τῷ 

Ψόφῳ καὶ τῷ τῆς φωνῆς τόνῳ, ἡ χόµηη δὲ καὶ ἐς τοὐπίσω 

ὅπλόκαμος συνεσπειραμένος οὐχ ἐλεύθερον αὐτόν φησιν 

εἶναι. 

3. ΤΙΜ. Τοῦτο μὲν εὐγενείας, ὦ Λυκῖνε, σημεῖόν 

εστιν Αἰγυπτίας ἡ κόμη: ἅπαντες Υὰρ αὐτὴν οἳ ἐλεύ-- 

θεροι παιδες ἀναπλέχονται ἔστε πρὸς τὸ ἐφηδιὸν, 

ος ἢ οἱ πρό ονοι ἡμῶν, οἲς ἐδόχει καλὸν εἶναι χο- 

μᾶν τοὺς Ὑέροντας ἀναδουμένους κρωθύλον ὑπὸ τέττιγι 

χρυσῷ ἀνει ημμένον. 

ΣΑΜ. Εὖ γε, ὥ Τιμόλαε, ὅτι ἡμ. 

τῶν Θουχυδίδου συγγραμμάτων, ἃ ἐν 

τῆς ἀρχαίας ἡμῶν τρυφῆς εἶπεν ἐν τοῖς ]ωσιν, ὁπότε 

οἳ τότε συναπῳχίσθησαν. 

4. ΤΙΜ. Ἀτὰρ, ἃ ὦ Σάµιππε, νῦν ἀνεμνήσθην, ὅπό- 

θεν ἡμῶν ἀπελείφθη Ἀδείμαντος, ὅτε παρὰ τὸν ἵστὸν 

ἐπὶ πολὺ ἔστημεν ἀναθλέποντες, ἀριθμοῦντες τῶν βυρ- 

σῶν τὰς ἐπιθολὰς καὶ θαυμάζοντες ἀνιόντα τὸν ναύτην 

διὰ τῶν κάλων, εἶτα ἐπὶ τῆς κεραίας ἄνω ἀσφαλῶς 

διαθέοντα τῶν χεροιάκων ἐπειλημμένον. 

ΣΑΜ. Εὺὸ λέγεις. Τί δ) οὖν χρὴ πυιεῖν µμας ε εν-- 

ταυθα ; καραδοχεῖν αὐτὸν,  ἐθέλεις ἐ εγὼ αὖθις ἐ ἐπάνειμι 

ἃς ἀναμιμνήσχεις 

τρ προοιμίῳ περὶ 

ἐς τὸ ον. 

ΤιΜ. Μηδαμῶς, ἀλλὰ προΐωµεν" εἰκὺς γὰρ ἤδη 
παρεληλυθέναι ἐκεῖνον ἀποσοθοῦντα ἐ ἐς τὸ ἄστυ, ἐπεὶ 

μηκεθ) ἡμᾶς εὑρεῖν ἐδύνατο: εἰ δὲ μὴ, ἀλλ᾽ οἷδε τὴν ἱ 
η λ ὁδὸν Ἀδείμαντος, χαὶ δέος οὐδὲν μὴ ἀπολειφθεὶς ἡμῶν Ι 
ἀποθουκοληθῇ. 

ΑΥΚ. Ὅρατε, μὴ σχαιὸν Ἶ φίλον ἀπολιπόντας 
αὐτοὺς ἀπιέναι. Ῥαδίζωμεν δ᾽ ὅμως, εἰ καὶ Σαμίππῳ 
τοῦτο δοχεῖ. 

η ΕΥΧΑΙ. 4, {ΠΠ, οἱς - 950) 
ἵη δρεσίαίογΙπ ἴαγρα {06 άποάαμ] α ποβῖς ἀῑδίτασίης : αἲ 
ΠΑΥΙΠΙ φπἱά στη π5α1θ ππα νδηίπλα5Σ όπΗπη(ΠΘ ἵη Ἠ]απῃ αςοθη- 

4ετεπηα5, ἴα απΙάοπα, Ρίο, βαπιἱρρε, Ργσράερας; Ῥο»έ 1ο 

απίεπῃ ογαί Αάἰππαλίας, {ππι οσο ρο5ί Ἰλαπι πίτασαε 1 ]απι 

ΠΊάΠΗ ΤΕΠΕΠΣ, 4πἱρρε Ἠ]ε ππο ϱος {οΐαπα Ῥοπ/{ἴοσ]απα π]απα 

ΡΓεΠΘΗΣΗΠΙ ἀποσβαί οα]οραίαπα ἀἰδοα]οραίις Ίρ5ε : αρῖπο 

γαγο Π]αΠα ποπ γἰάἱ απιρ]ία5, πεῃιο Ἰπίας, πθ(πε Ροδί(πᾶπη 

ἀεδορπάθταπ]ης. 

2. ΔΑΜΙΡΡΟΣ. Βοπ, ῶγοῖπα, αβὶ πος γοαπονῖῦ ρηίο 

εσο, αρῖ ΓΟΓΠΊΟ55 ]α ριογ ἆς ἀῑδία ργοσγοδθραίας, Ἠ]ε 

ΡΗτο Ππίεο Ἱπάνίας, ταίτο οοπιαια του]ποίας παἰίησπε α 

Πιοπία αράποίαπι. Βἱ 65ο ΑάΙπιαπίαπῃ οσο πον, ρηίο ποπηῖ- 

ΠΕΠ1, εἰεραπίῖ αἆθο δρεείασι]ο γίκο, Ἰοηβαπα γαϊθιε Ί1ςδο 

Π3ΡΕΡο Ἐσγρίϊο, αἱ πιοηδίταραί πανίπι, ἁξιςςα Ἰαοτῖ- 

ΠπΙαΠίΘΙΑ, π{ 5ο]οί : [αο]ς οπίπι γῖτ οδί, υαδὶ αππαί, αἆ Ἰα- 

ογίπ]ας. 

ΤΟ. Οπή ποη αἀπιοάππα ρα]ε]ετ πΗΙ, βαππΐρρε, ρα 

1ο γῖδης εδί, υἱ ΑάΙπιαπίιπ εἴἶαπα Ῥεγοσ]]εγοί, απεπῃ. {οἱ 

Αἰιοπῖς Γογπιοςί 5οοἰαηί{ατ, Πρεγί ΟΠΊΠΘΡ, Ιπουπά! ςεγπιοηῖς, 

οἰθηίες ραασίταπι, αραιά απος [οτίο Ἰαορπιανί οἴἷαπα ΠΟΠ 

ἵσπαναπα Γπδγί. ΑΙ 1ξία, ργίογ(παΠα αποᾶ πηίσες, Ιαρίοδα5 

αἴίαπα οδἰ, οἱ (οπιί π]πηϊς ογγ6,, δἱ (γασίαπη απἱάἆαπα 46 Ίππο 

βιέαγα, οοη{Ιπα{πππα 1ο π]πηῖς οἱ γο]αβί]ε Ἰοπαεβαίας, ἄτῶσε 

Ἠ]α αἰάεια, 5ο Ἱία πἳ ραΐγίαπα αιάἁαπα 5ἰρί]ο αἴαπε ας- 

οθπία τοςῖς Ρτοάθγεί; εοτηᾶ γογο αἱ αεία5 Π]ε τείτο [ογίαξαπε 

1 δΡΙΤαΠΙ ΟΙΠΟΙΠΠΗ5 ΠΟΠ ΙΠΡΕΠΗΠΠΙ 6.56 ἱρδπῃ ἴπαῖσαϊ, 

3. ΤΙΜ. Οπίη Π]αά ποβ]α[ἶς Ἐσγρίία: βΙσηυπη οδί, 6οἼΛα, 

ΤγαΊΠε : 9ΠηΠ6ς απἱρρε αριιά 1ος Ἱπσοπιῖ οας Ιππρ]εοίππί, 

πδαιο ἀπ ραβογίαίοπα α{Ησειϊπί. Οοπίτα οα ΠΙΑΊΟΓΕΡ Πο- 

εί : απῖθηας Ῥπ]οβγαπα τῖσαπα οδί «ΟπΊάΠΙ 36 56ΠΙΟΓΕ5, 

τογ]ποίαπη Τη οΙποϊππΙπα απγθα οἴσαάα 6ΟΠΊΡΓΕΙΘΗΣΙΠΙ. 

ΞΑΜ. Βεπε [αςῖ5, ΤΙπιο]ας, αποά ΤΠσγαΙάΐἶς πο 5οΠρίο- 

ΤΠ 4ΠΊΟΠ65, ἄππσο ἵπ ΡΓοσΠΙΙΟ ἀῑχ]ϊ 4θ γείειΙ Ίυχι Ποδίγο 

Ἰπίαι Τοπα», απαπάο, απἲ Γππα ογαη{, ππα Ἠίπο ἀθάπο[ί υπ! 

4. ΤΟ. Ὑοταπα, Β4ΠΡΡΕ, ]1η ΤΕΟΟΓΔΟΥ ον 41ο γε]οίας 

πορίς αἳί λαἰπιαπίας, παπα αἆ πια]απα ἅἷα είατοπιας 5α5ρί- 

οἴοηίος ππιογαπίθ5(ἱο οογΙογαπη οοπηπηῖδδητας, αίαπο αᾱ- 

πηϊγαηίος αβοοπάεΠίεπι ϱετ γιάοπηίος παπίαπι, ἀείπᾶς Ῥετ 

ΔΠΙΘΗΠΑΠΗ ἵπ α]ίο Ργε]ιθηςίς οργιο]ῖς 56οιγε {ΓαπδεΗΘΗ{ΕΠΙ. 

ΒΑΜ. Βοοίο Ιςίιο ἀῑοῖ. Οιῖᾶ 6ισο Πο πορῖς [ασοἰεπάμπι 

οδίῦ οχδρεσίαπάμ5ηθ οδί, απ υἷς ἵῃ ΠαΥΘΠΙ οσο γεήθαπιὃ 

ΤΙΜ. Νοπιαφπαπα : 5ο Ρ6υσαπηας : ογθᾶϊρῖε εδἰ θΡΙΠι 

Ίσα Ργο{ογ[]ςςο ]Π1 πος εἰ Γο5[ἴπαςςο ἵη {ΏθΠα, 411 ΠΟΠ 

απηρ]ίας Ἰπγοπίγα πος Ροφος. 5ἱπ πηῖηα5; αἱ πογῖί οεηίο 

γίαπι Αάϊπιαπίας, που Πιείας οδί πο το]σίας α ποδίς π ἀἄθ- 

γΙυΠῃ ΘΕΓΟΡΕΠΑ 1ποϊααἲ. 

10. Ψἱείο πο απίδίγαπα δἷέ, τος γε]ἱείο απιίοο αθίΓὸ 

60105. Αμθαππα5 ἴαπ1ση,, οἱ Ἰάθπα ο[ἴαπι Φαπιίρρο. ΥΙΔΕΙΗΤ. 

κα) ὡ 
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ΣΑΜ. Καὶ µάλα δοχεῖ, ἦν πως ἀνεωγυῖαν ἔτι τὴν 
/ 

πχλαίστραν καταλάθωμεν. 
/ /. ο 

5. Ἀλλὰ μεταξὺ λόγων, ἡλίκη ναὺς, 
« ἃ / λ .. ν ή θὰ 
ἑκατὸν πήχεων ἔλεγε τὸ μῆχος δὅ ναυπηγός, εὗρος δὲ 
ὑπὲρ τὸ τέταρτον | μάλιστα τούτου, καὶ ἀπὸ τοῦ κατα-- 
στρώματος ἐς τὸν πυθμένα, ᾗ βαθύτ ατον χατὰ τὸν 

ἄντλον, ἑ ἑννέα πρὸς τοις εἴχοσι. Τὰ δ ἄλλα ἡλίκος 
Ἡ ενω ας αν ακοή εὖν πα α Ἡ μὲν ὃ ἰστὸς, ὅσην δὲ ἀνέχει τὴν κεραίαν͵ οἵῳ καὶ προ- 

΄ Αι ς ή 

τόνῳ χέχρηται χαὶ συνέχεται, ὡς δὲ ἡ πρύμνα μὲν 
: ων ή : 

πανέστηκεν Ἠρέμα καμπύλη χρυσοῦν Ἰηνίσκον ἔπι- 
ος ο ας 

ειµένη, καταντικρὺ ὃξ ἀνάλογον ἡ πρῶρα ὑπερθέδηκεν 

πρόσω ἀπομηκυνομένη τὴν ἐπώνυμον τῆς γεὼς 
ἔχουσα τὴν σιν ἕκ 

8 ών. καὶ τοῦ Ἱστίου τὸ το. πυραυ- 

ψ. ν 
εικοσι και 

τὴ 

τέρωθεν' ὅ μὲν γὰρ ἄλλος ὦρ ο] 

98) 

. -. -” -.ω /“Ν εά 

ὁ τῶν ναυτῶν πλῆθος στρατοπέδῳ ἄν τις 
τ ἓ με ο ος - 

Ἐλέγετο δὲ καὶ τοσοῦτον ἄγειν σἴτον, ὧς 
ο η, ς 
ἐν τῃ Ἀττιχῃ ἐνιαύσιον πρὸς 

εἰκάσειεν. 

Γκανὸν εἶναι πᾶσι τοῖς 

τροφήν. ἸΚάχεῖνα πάντα μικρός τις 

ρων Ίδη ἔσωζεν ὑπὸ λεπτῆ κάµαχι τὰ τηλικαῦτα πη- 

δάλια περιστρέφων: ἐδείχθη γάρ µοι ἀναφαλαντίας τις, 

οὔλος, ρων, οἶμαι, τοὔνομα. 

ΤΙΜΙ. Θαυμάσιος τὴν τέχνην, ὡς ἔς 

πλέοντες, καὶ τὰ θαλάττια σοφὸς ὕ ὑπὲρ τὸν Πρωτέα. 

Ἠκούσατε δὲ ὅπως δεῦρο χατήγαγε 

4 / / 

ανθρωπίσχος γέ- 

“. Ἱ 

οἷα ἔπαθον τ πλέοντες ἢ ὡς ὅ ἀστὴρ αὐτοὺς ἔσωσεν; 

ΑΥΝ. Οὐκ, ὦ Τιμόλαε, ἀλλὰ νῦν ὧδ 
σαιμεν. 

ΤΙΜ. Ὁ ναύχληρος αὐτὸς ὄνηγε μου, 

ἀανῆρ καὶ προσομιλῆσαι δεξιός. Ἔφη δὲ ἀπὸ 

ρου ἁπάραντας οὗ πάνυ βιαίῳ πνεύματι ἕ6 

δεῖν τὸν Ἀκάμαντα, εἶτα ζεφύρου ἆ ἀντιπνεύσαντος ἄπε- 

ο ον πλαγίους ἄ ἄχοι Σιδῶνος, ἐκεῖθεν δὲ χειμᾶνι 

περιπεσόντας δεκάτη ἐ ἐπὶ Χελιδονέας διὰ τοῦ 

ἔνθα δὴ παρὰ μικρὸν ὑποθρυχίους δὺ- 

η 
ἕως ἂν ἀκού-- 

ς 
ττό χρηστὸς 

Ὁ τῆς Φά- 
κ / 

σουμαιους 

δ 
μεγάλῳ 

Αὐλῶνος ἐλθεῖν, 

ναι ἅπαντας. 

8. Οἴδα δέποτε καὶ αὐτὸς παραπλεύσας Χε ελιδονέας 
Ἰλίκον ἐν τῷ τόπῳ ἀνίσταται τὸ αΌμα, καὶ µάλιστα 
ο τὸν λίδα, ὅπόταν ἐπιλάβῃη καὶ τοῦ νότου: κατ 
νὰ ; νοκ. 

χεῖνο γὰρ δὴ οωμθαίνε ει μερίζεσθαι τὸ Παμφύλιον ἀπὸ 

τῆς Λυχιαχῆς ὕσαη ττης, καὶ ὁ χκλύδων ἅτε ἀπὸ πολ- 

λῶν ῥευμάτων περὶ τῷ ἀκρωτηρίῳ σχιζόµενος ---- ἀπό- 
: τα . κ 

ἔυροι δέ εἴσι πέτραι χαὶ ὀξεῖαι παραθηγόµεναι τῷ 

οἱ ν 

φ 

ον 

χλύσματ ο... χαὶ φοθερωτάτην ποιει τὴν χυματωγὴν 

καὶ τὸν η ἦχον µέγαν, καὶ τὸ χΌμα πολλάχις αὐτ τῷ ἴσο-- 

μέγεθες τῷ σχοπε ιῷ. ἰ 

9. Γοιαῦτα χαὶ σφᾶς χαταλαθεῖν ἐξ, σσ ὅ ναύ-- 

Ἀληρος ἔτι καὶ νυκτὸς οὔσης χαὶ ζόφον ἀκριδοῦς: ἀλλὰ 
ἣν οἰμωγὴν αὐτῶν ἐπικλασθέντας τοὺς θεοὺς πρ 

ναδεῖξαι ἀπὸ τῆς Λυκίας, ὁ ὃς γνωρίσαι τὸν τόπον 

Ὃν, Χαΐ τινα λαμπρὸν ἀστέρα Διοσκούρων τὸ 

η 

ΙΧΥΙ. ΝΑΥΙαάΙΕῦΜ 5ευ ΥΟΤΑ. 5--ο. 

| 

055 

ΒΑΛΝΙ. Οπηπῖπο Ἱα νἰάσίας, 5ἱ απα αρετίαπι α.βας 

5ίγαπη ητθμίαπη!ς. 

5. Ὑεγαπῃ ἰπίεγεα ἆππῃ 5ΕΓΠΊΟΠΕς οὐράΐμηας, απαπία Ἠσρο 
πανῖςι οεπίαπα οἱ γαϊηίϊ οαῬΙίογαπι ἵπ Ἰοησίπάίπεπι ε.ςα 

ἀἴοεραί παπρεσις,, ἸαΗΜπάἴηεπι απίθπα 5Ἴρνα απατίαπι ἡη]ας 

Ραγίεπ; ας 4ε οοπεἰγαίο πανῖ5 ἵη απάππα, αὈί ΡγοΓαΠάἰςείπια 

εδί, αἆ 5επ[ῖπαπι, υπ είταϊηία, Οδίθγυπα ᾳπαπία5 ο5έ πηα]ης! 

απαπίαπη γεΓΟ 5ΙΞΗΠεί απίεΠΠαΤΗ, απαΠίο Πατ αίᾳπο εοη- 

Ππείατ Ρτοίοπο! ὉΤ γετο ραρρῖς α5εηγαῖε 5επςίπη ἵπεπνα, 

οαἵ οπεηίσοις ἱππροςί{ας εδί απτοις! αῦ αἰίετα Ῥαγῖε ]ησία Ρτο- 

Ρογίίοπε Ρτοτα εχίο]Πέασ ἵπ αἄγετειπι Ῥοττεσία, αβεῃς αἲ 

πίτασαε Ρατίε απ πανί ΠΟΠΊΕΠ ἀθάΙέ ἆθαπα Τδίάοπι. ΎἈαπι 

τε]ία 5 ογηαία5, Ρἰείατα», εἰ 5πρρατυΠ1 γε]ῖ εοἶογο ΠάΠΗΠΙΕΟ, 

εἰ απίε ἴδίαο αΠοοΓΩ, οἱ γεικοτῖα, εί οἰτομπηαοίογία, οἱ ἴ]α 

αἆ Ρυρρίπι Μαβ{{αίῖοπος, αἀπι]γαβ]]ία τη] γιάσμαπίας οπηῖα.. 

ρα]ω- 

6. Αο παπίαταπα πππ](πάίπεπα εχαγοἰἑαῖ αἰἴηαϊς οοππρατα- 

γετῃ. Ῥίσεραίατ γετο ἴαπίαπι εἴαπι [Γαπποπ/ῇϊ τῖπι γοµετο, 

απσν οπηπίρας ΑίῑῑοαΡ Ἰποο]ϊς αἆ αηπια α]ἰπιδηία «α{Πσετοί. 

Αίάπε σα οπηία Ῥαϊγας αἰῑᾳαῖς Ἠοπηηπεῖο, Ι8Π1 5οπος, 

5εγναραί, ρᾶτνα Ρογίἶσα {αηίαο πιο]ῖς. σαΏετπασπ]α {ογαπθης. 

Ο5ἱεΗ5ι15 επίπα πηηί ε5ί τερα]ναςίεγ αἰφπῖς, οείετα οτἵδρις, 

Ἠετοῃ Ἠοπηῖπα, αβίίτου. 

ΤΙΜ. Δάπιταβῆϊς 1]ε ατίε για, πέ γοείοτος ἀῑσεραπί, εί 

ἄροας οἴτοα πιατ[ῖπια 5πργα Ῥτοίειπι. 

:. Απαϊκῖσηε απἴεπῃ αποπιοᾷό Ίο ἀράαχετ]ε πατεπι, απα» 
ης Ἰπίε παν ἰσαπάππη αεοἰἀεεῖηῖ, ααἲ 4ποπποᾶο 5ίθ]]α Ίρσος 
5ειγατίί» 

ΗΥΟ. Χοπ, Τίπποῖας, γδγαπῃ Ίαπι Πθοπίες εχ ἰε απαἰγοι]- 

ης. 

ΤΙΜ. Ναπο]εγας ἴρ5 τη μῖ πατγαβα!, γίγ Ώοπῃ5 θί 6ΟΠ5Ι16- 

{αάηί αρίᾳς.. Ῥϊοεραί απίοια, απαπι φοἰτῖσσεπί 6 Ρ]ατο 

γεπίο ΠΟΠ γα]άδ γεβεππεη!ῖ, 5ερίἴπιο ἀῑε γἱάϊΐςεα Αεαπηαηίεπι 

ἴαπα τεβαπίε Ζερ]γτο ορ]ίαπος 5ἱάοπεπι πδαπε εσςε ἀε]αίος : 

ππάε απίεπη ππᾶσηα {επηρεδίαίε ἀῑε ἀθεῖπιο ϱ6; ΑΠΙΟΠΕΠΙ Υθ- 
ηςσε αἆ ΟΠε]άοπεᾶς : Ἰήο γετο Ραγαπα αμβαῖςεο απίη 5ῦ- 
ππειςῖ ΟΠΊΠΕ5 ῬετίγεΠί. 

δ. Νογί απίεπα, άπΠΠ1 Τρ5θ α(ααπάο ΟΠο[άσπεας οἵτ- 

οππηπαν]ξανετίπι, απαπίας 1Ρί Ἰοεογαπῃ Πασίας 5ητσαί, εἰ 

πιαχῖπιο 5ρίταπίο Αῄΐςο, απππα Νοίαπι θίῖαπι αδειπηςίϊ. 

΄Γα]ἱ επῖπα {επιροτε εγεπ]γε 5ο]εί π{ α Τ,τεῖο ππατὶ ἀῑνϊάαίατ 

ῬαπιρηγΗίαπι: Ππείήδπε, πἱροίο αἲ πᾶῖς Ῥ]ανϊπιϊς οἴτοᾶ 

Ίρδυπη 5οἶδεις Ρτοπποηίογίαπα (σαηέ απ{επ Ροίτα αὐταρία 

οἱ αὖ απάεπίῖθ5 αππῖς εχασι(αῦ) (εγΠΡΏί οσπα 5οηῖ(α ΓίαΠ- 

Εἴίατ : αἰᾳπε 1ρδῖ 5αρε 5εορπ]ο πιασπ[έαᾶῖπα ορᾳπα]ῖς οί. 

9. ΑΡ Πΐς 5ε εἴῖαπι ἀεργεπεησος παπε]εγις ἀἰσεραί, απππι 

πος α” ο ε55δί εἰ πΊθγα» {οπεῦγα»: 5εᾷ αἆ ἵρεονυπῃ Ρ]οταίαπα 

Γασίος παϊσεγ]οσγαϊα ἄθος, δἱ ἵππεπα οδἱεπάϊςσεε ἄ Ἰ,γεῖα, πα 

ΟΓΑΠ1 Ἰ]απι αρβποδεοτεΠί, εί Ἰποϊάαπι φίοαπι απαπάαπη, 

' Ῥιοξειτοτήπα. αἰεταπῃ, Ἰπςεβῖςςα οἈτε]εδῖο, ο ἀῑτεχῖρςο 
ρον ἐπικαθίσαι τῷ χαρχησίῳ - χατευθῦναι τὴν ναὈν | πανῖαι βΙΠΙςίΓΟΙΣΙΠΗ ἵη ΠΠ8Γ, απαπα ]απη]απα Γεγγείατ αά 



σρ4 
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επὶ τὸ λαιὰ ἐς το πέλαγος ἤδη τῷ κρημνῶῷ π προσφερο-- 
μέναν ταὐντεῦθεν δὲ ἅπαξ τῆς ὀρθῆς πεσόντας διὰ 

. ; 
τοῦ Αἰγαίου πλεύσαντας ἑθδομηκοστῃ ἀπ᾿ Ἀϊ]ύπτου 

ἡμέρα πρὸς ἀντίους τοὺς ἐτησίας πλα Υιάζοντας ἐς Πει- 

μας ης Καθορμέσασθαι τοσοῦτον ἀποσυρέντας ἐς τὸ 

κάτω. οὓς ἔδει τὴν Κρήτην δεξιὰν λαθόντας ὑπὲρ τὸν 

Μαλέαν πλεύσαντας ἤδη εἶναι ἐν Ἰταλία. 

ΑΥΚ. ΝΑ Δία, θαυμάσιόν τινα οὓς χυθερνήτην 

τὸν ΄Ἡρωνα ἢ τοῦ Νηρέως ἠλικιώτην, ὃς τοσοῦτον ἄπε- 

σφάλη τῆς ὅδοῦ. 
10. Ἀλλὰ τί τοῦτο οὐκ Ἀδείμαντος ἐ ἐκεϊνός ἐστι; 

ΤΙΝ. Πάνυ μὲν οὖν, Ἀδείμαντος αὐτός. Εμέσή- 

σωμεν οὗ. Ἀδείμαντε, σέ φημι τὸν Μυρρινούσιον 
ὃν Ῥτρομθίχου. Δυοῖν θάτερον., ἢ δυσγεραίνει καθ᾽ τὸν Στρομθίχου. τερον; ἢ δυσχεραίνεν καῦ 

-ω 3 .] / ῶ . 

ἡμῶν ἢ ἐκκεχώφωται" Ἀδείμαντος γὰρ, οὐχ ἄλλος τίς 1ν η τ ἳ πο 

ἐστι. 
ΛΥΚ. Πάνυ ἤδη σαφῶς δρῶ, καὶ θοϊμάτιον αὐτοῦ 

καὶ τὸ βάδισμα ἐχείνου, καὶ ἐν γρῷ Ἡ κουρά. Ἔπι- 
τείνωµεν δὲ ὅμως τὸν περίπατον, ὡς χαταλάθωμεν 

αὐτόν. 
11. Ἡν μὴ τοῦ ἵματίου σε λαμθόμενοι ἐπιστρέ- 

ψωμεν, ὦ Ἀδείμαντε, οὐχ ὑπακούσει ἡμῖν βοῦσιν, ἀλλὰ 

χαὶ φροντίζοντι͵ ἔοικας ἐπὶ συννοίας τινὸς οὗ μικρὸν 

οὐδὲ εὐκαταφρόνητον πρᾶγμα, ὡς δοχεῖς, ἀνακυκλῶν. 
ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ. Οὐδὲν, ὦ Λυκῖνε, χαλεπὸν, ἀλλά 

µε χεγή τις ἔννοια μεταξὺ βαδίζοντα ὑπελθοῦσα παρα- 

χοῦσαι ὑμῶν ἐποίησεν ἀτενὲς πρὺς αὐτὴν ἅπαντι τῷ 

λογισμῷ ἀποθλέποντκ. 
ΑΥΚ. Τίς αὕτη: μὴ γὰρ ὀκνήσης εἴπ 

ἐστι τῶν πάνυ ἀπορρήτων. Καΐτοι ἐ 

οἶσθα, καὶ στέγειν µεμαθήκαμεν. 

ΑΔΕΙΜ. Ἀλλ' αἰσχύνομαι ἔγωγε εἰπεῖν πρὸς ὑμᾶς" 
οὕτω γὰρ μειραχιῶδες ὑμῖν δόξει τὸ φρόντισμ. 

ΛΥΚ. Μῶν ἐρωτικόν τί ἐστιν; οὐδὲ γὰρ οὐδὲ τοῦτο 
ἀμυήτοις ἡμῖν ἐξαγορεύσεις, ἀλλὰ ὑπὸ λαμπρᾶ τῇ δαδὶ 

ν, εἶ µή τίς 

ἒτε λές πο ὡς 

καὶ αὐτοῖς τετελεσμένοις. 

19. ΑΔΕΙΜ. Οὐδὲν, ὦ θαυμάσιε, τοιοῦτον, ἀλλά 
τινα πλοῦτον ἐμαυτῷ ἀνεπλαττόμην, ἣν κενὴν µακαρίαν 

οἳ παλαιοὶ καλοῦσι, χαί µοι ἐν ἀχμῃ τῆς περιουσίας 

Καὶ τρυφῆς ἐπέστητε. 

ΛΥΚ. Οὐχκοῦν τὸ προχειρότατον τοῦτο, κοινὸς Ἑρ- 

μᾶς φασι. καὶ ἐς μέσον χατατίθει φέρων τὸν πλοῦτον: 

ἄξιον γὰρ ἀπολαῦσαι τὸ µέρος φίλους ὄντας τῆς Ἄδει- 

μµάντου τρυφῆς. 

ΑΔΕΙΜ. Ἀπελείφθην μὲν ὑμῶν εὐθὺς ἐν τῇ πρώτῃ 

ἐς τὴν ναῦν ἐπιβάσει; ἐ ἐπεὶ σὲ, ὢ Ἀνχίνε, Χατέστησα 
ἐς τὸ ἀσφαλές. περιμετροῦντος Ἱάρ µου τῆς ἀγχύρας 

πὸ πάχος οὐχ οἶδα ὅπου ὑμεῖς ἀπέστητε. 

19. Ιδὼν δὲ ὅμως τὰ πάντα ἠρόμην τινὰ τῶν ναυτῶν 

ὁπόσην ἀποφέ έρει Ἡ ναῦς τῷ δεσπότη ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 

κατ ἔτος ἕκαστον τὴν μισθοφορίαν, ὍὉ δέ µοι, Δώ- 
θεχα, ἔφη, Ἀττικὰ τάλαντα, εἰ πρὸς τοὐλάχιστόν τις 

λογίζοιτο. Τοὐντεῦθεν οὖν ἐπανιὼν ἐλογιζόμην, εἴ τις 

θεῶν τὴν ναῦν ἄφγω ἐμὴν ποιήσειεν εἶναι, οἵον ἂν, ὡς 

ΤΧΤΙ. ΠΛΟΙΟΝ απ ΕΥΧΑΙ 10 --- 19. 4Η. το5. 208) 

5οορα]απῃ. Ἰπά46, απππα τοσία γἷα 5επιθὶ οχοϊά]σεοηί, ἵναης- 

παγ]σαίο Έσωο, 5ορίμαβεςίπιο, ροδί(παπ Ἐσγρίο ςοἶγεγαπ, 

4ἱς, ομ]Ι(πο αἲ {επεπίος 50Ρί αἀγειδιπ Ἐ{οσίας οπής, ἵη 

ῬίπορΘιη Ἰουί αρρι]ῄςεα, [αηίππι αἲ Πη[είογα ἀείτασίος, 

απο» ορογ(πθ{ ἀεχίταπη Ἰεποηίες Ογείαπ, Μαϊθα 5ηρεναίο, 

1απα ε5δε [η Πα]ία. 

ΤΥΟ. ΔάπιϊταβρΠεια, Ἱία πιο ο αρίίος, πἶμῖ σαΏογπαίοτθΠι 

ηαγγας Ἠοτοπθιῃ, απί ὤαπαΙεπι Νενθί, απ (απίππη 4ς τῖα 

αβειτανθν]{ ! 

109. δ6ὰ απ]ά Ιδίαοῦ ποηπε ἰδίε Ααἰπιαπίας ες[2 

ΤΙΜ. Οπιπῖπο 1ρ5ο οδί Αάἱπιαπίας. Ἰπο]απιθιηας Ιδίητ, 

ΑάΙπιαπία, {6 γοίο, Ἠντιληαδίαπα, ΦίτοπιβίοηΙ βΠατη. Αἰ- 

(οα πάπα. Ἠογ πα, α[ ἱπαίας. ποβίς οδε, απί αατίάπα αδαπα 

απηϊςΗ.  Δάἰπιαπίας οηἶπι ο5ί, ΠΘΙΙΟ αἱ. 

10Ο. Ρα[ἰς Ι4Π1 6ΊαΓε γίάθο : οἱ νοςμπεμίαπα 1ρδῖας 65, 

αἱ Ιποβδδ5,, αἱ Ἠγογῖ5 αἲ ἵρδαπῃ οπ{6ιῃ {οηδατα, ΑοοεΙεΓοΠΙΙς 

{4ΠΊ6η σναά πα, αἱ 1Ρ5ΙΠΙ αδδθπαπηΓ. 

141. ΝΙςΙ γοδίο {6 ΡΥΕΙΕΙΣΙΠΙ αἀγογίαπηΙς, ΔάἰπΙαηί6, ΠΟΠ 

οχαιά[ες πος ἱπο]απαπίες; 5οᾷ γἱάυῖς ο[ῖαπα ῥγο[ηπᾶα” οπ]- 

ἆατη οοσαξἰοη ΙΠΙΠΙΘΙΣΗ5, πο Ραϊγαπ] ηθ(πο οοπ{επαΗμ]]ε 

ποσο Παπῃ αΠΙΠΙΟ απ[ίαγο ας Τογθ]τετθ. 

ΑΡΙΜΑΝΤΟΡ. ΝΙΜΙ, Ἰωγεῖπα, σιαγοα; 5εὰ Ιπαπῖς πι ΙΠίθς 

επηά πα οοσἰία[ο εαίοναί, απο αἱ Ἱπαπά ατα ῬηοΓοΓΗΛΙΙ- 

{θγθία Υεςίναπα Υοσθία ο[[οοί, φαί ἀεβκαπα {οίαπα ἵπ Π]α απ 

ΠΠ ἨαβογθπΠῃ. 

ΙΟ. Φιῶπαπι οί Π]αδ πε ομποίοΓῖς οπἶπα ἀῑσριο, ΠΙ5Ι 

ϱ5{ 46 να]άθ 5αοΓα[ῖ5.. ΟµαπαπαΠα Ππία(1, αἱ ποδΗ, ΣΗΠΙΗ5, 

ας ο]αγο οοπιπηίς5α ἀ1Φ1οἴπιή5. 

ΑΡΙΜ. 9εᾷ ριιάδί πιο ΠΙΠΙΙΓΗΠΙ αριιά νο ἀῑσρτα; αάθο 

Ραογῆῖς νουῖς γιἀευΙίαγ οοβίία(ῖο. 

10. Ναπιααῖά απιαἰογίαπα απἷά εδ πεΠπε οη/Πι Ίου 

οιἵαπι Ρο [απῖς πορῖς επατΓανουῖς, 5εᾷ Ποηηϊπίριας αἆ οἸαγαπη 

Γα6ΘΙΑ 1ρδῖς ποσο Ιπ]βα[ίς. 

15. ΑΡΙΜ. ΝΗΝΙ {αῑα, ο ποδίθι : 5εᾷ ἁῑνιῖας πμ ααξ- 

ἆαπα 1ρ5ε Πησοβαπη αΠΙΠΙΟ, α παπα ΠοΠίίαπα Ώδαίαπα 1η5]αΠὴ 

γούαηέ γείθγθΣ; Υοδᾳ 18 ἵΠ 150 πημί ἀῑγματαπα οἱ το]αρία- 

αφ [α5Ησῖο 5αρειγοηίς[]ς. 

ΤΥΟ. Τίααπο ἴ]αά Ὠῖο να]σαί οχροςΠΗΙςδΙππα, οοπηηἶς 

οδίο Μογοιρῖα5! αἰπηί : αίαπο ἵπ πποάΙαπα αἰαίας ἄεροπο 

αἰνίμας : οοαπ η θηἶπα ος η ρατίοπι γεηῖτα πΟ5, απῖ απαῖοὶ 

Σπς, γο]αρίαίαπα Αάἰπιαπί. 

ΑΡΙΜ. Α νορῖς απἱᾶσπι το]σίας 5αΠη ἵπ ΡΕΠΟ 5ἰαζπη Τη 

πανΊρα Ἰησίοςδα, 41Η 6, Ἰμγοίπα, ΤΠ {πίο οοοσαβΣΕΠΗ 1 

ἀἰπιοοηία οηΊ πι Πλ πας Π4ἴΠΟΠΙ 4ΠΟΟΥΟ9 , ΥΟ5 Ἠεδοίο σηθ 

ἀῑκορςςεγαίἴς. 

19. Ταπιοι υἱςϊς οπΙίΡΗ5, απῶποΏαΠα εκ παπίατηπα αἲ- 

απο, απαπίππα. Ρ]ογαππαιθ πιογορᾶϊς ἀοπαῖπο βἱηδη]ις αππὶς 

θα πανῖς το[ογαί. Αέ Ἠῑα, Ῥιοδθοῖπα, Ιπαμίέ, {αἱεπία ΑΕῑζαν 

5ἱ αιὶς αιιοᾷ πΙΠΙΠΙΠΗ οδὲ σοπηρη{εί. Ἠίπο 61/60 τεάίεη» Τα 

εοσίίαθαπα, 5ἱ απῖς ἀθογιπ] Ἠάπο ΠΥΘΙΗ 5αβίίο, αἱ πηθα 5ἳξ, 

| [ασῖαί; παπα οσο, Ύπαπα [ε]σοιι γἰίαπι οχ]πάε ασαπ { όµθ 



(ΠΠ, 507, 505) ΤΧΥΙ. 
5 τ ο υ 

εὐδαίμονα βίον ἐπεβίωσα εὖ ποιῶν τοὺς φίλους 
Β μὲν αὐτος., ἐνιο Ξ οἴχετας 

εαν οακή ; ος 
πών: εἶτα ἐκ τῶν δώδεκα ἐχείνων ταλάντων οἰχίαν τε 

ς μ λ 

ὑπερ την ς 

Β / 
ΕΧτεξΙ.- ῃ πι πιπλέων ἐνίοτε 

: ἐν ἐπικαίρῳ μικρὸν 

Τλισσὸν ἐχείνην τὴν 

χαὶ ας. χαὸ 

ἁπάντων εὐ .. 

ὤδη πο μασ 
ἀ αυ α 

Ἠοικίλην, τὴν παρὰ τὸν 
- 

τρῴαν ἀφεὶς, καὶ οἰκέτας ὠνούμην 
4“ : 

πα- 

. 
χαὶ ἔ τος ὑσ ζεύγη καὶ ἵππους' νυνὶ δὲ Ὁ 

δαιμονιζόµενος τῶν ἐπιθατῶν φοθερὸς τ οἷς γαύταις καὶ 

μονονουχὶ βεσαεις νομιζόµενος. Ἔτι δέ µοι τὰ κατὰ 

τὴν ναὺν εὖθετ ἔζοντ ι καὶ ἐς λιμένα πόρρ ὧὦθεν ἀποόθλέ-- 

ποντι ἐπιστὰς, ὢ Λυχῖνε, κατέδυσας τὸν πλοῦτον καὶ 
ῇ ῦ δ ῦ φερόμενον τὸ σκάφος οὐρίῳ της εὐχῆς 

ὕ 

14, γ Ἐ. Οὐκοῦν, ὦ ἴε, λαθόμενός 

ἄπαγε πρὸς τὸν στρατηγὺν ὥς τινα πειρατὴν ἢ Χατα- 
ποντιστὴν, ὃς τηλικοῦτον ναυάγιον εἴργασμαι, χαὶ 
ταῦτα ἐν γη κατὰ τὴν ἐκ Πειραιῶς ἐς τὸ ἄστυ. Ἀλλ 

ὅρα ὅπως παρχμυθήσοµαί σου τὸ πταῖσμα" πέντε γὰρ, 
εἰ βούλει, χαλλίω καὶ µείζω τοῦ Αἰγυπτίου πλοίου δη 

ἔχει καὶ τὸ μέγιστον οὐδὲ καταδῦναι δυνάµενα, καὶ 
τάχα σοι πεντάχις ἐξ Αἰγύπτου κατ᾽ ἔτος ἕκαστον σι- 

γενναῖε, μου 

ταγωγείτωσαν σιτα Ἰογίαν, εἰ καὶ, ὦ ὢ ναυκλή .. ἄριστ τε, 

ὃλλος ε εἴ -ἀφόρ ρητος ἡμῖν τότε γενησόμενος" ὃς γὰρ ἔ 

ἑνὸς τελοίου τουτουὶ δεσπότης ὢν παρήκουες άρων, 
ν ΄ ῃ τον νμ 

Ἆτι ἧσπιο προς τούτῳ τριαρµ.ενα παντα χαι ανω- 
3 Ν /. Δ λ ς ή 

λεὂρα. οὐδὲ ὄψει δηλαδὴ τοὺς Φίλου. Σὺ μὲν οὖν 
5 : - τρ 

εὐπλόει, ὦ βέλτιστε, Ἠμεῖς δὲ ἐν Πειραιεῖ εἴ καθεδούμεθα 
ια] [ν] ἕ- ον πω. ποἡ 

4 

Ἰτκλί ίας χαταπιλέοντας ἀνακρίνον- 
5 - 

Αἴγυπτου Ἡ 
Σ,» ἃς σα 

πλοῖον την Ἰ[σίν τις που τὸ µέγα Ἀδειμάντου ο ὰ Γη ον » η 

15. ΑΔΕΙΜ. ὍΟρᾶς: διὰ τοῦτο ὤχνουν εἰπεῖν 
/ 

νόουν, εἰδὼς ὅτι ἐν γέλωτι καὶ σχώματι ποιησεσθ μον 
Ν΄ κ 

τὴν εὐχήν. Ὥστε ἐπιστὰς μικρὸν, ἔστ᾽ ἂν ὑμεῖς προ. 
χωρήσητε, ἀποπλευσοῦμαι πάλιν ἐπὶ τῆς νεώς" πολὺ 
γὰρ ἄμεινον τοῖς ναύταις προσλαλεῖν Ἡ ὑφ᾽ ὑμῶν κα- 
ταγελᾶσθαι. 

ΑΥΚ. Μηδαμῶς, ἐπεὶ συνεμθησόμεθά σοι καὶ αὐ- 

τοὶ ὑποστάντες. 

προεισ- ΑΔΕΙΜ. Ἀλλὰ ὑφαιρήσω τὴν ἀποβάθραν 
ελθών. 

ΑΥΚ. Οὐχκοῦν ἡμεῖςγε προσνηξόµεθα ὑμῖν: μὴ γὰρ 

οἵου σοὶ μὲν εἶναι ῥάδιον τηλικαῦτα πλοῖα χτᾶσθαι 

μήτε πριαμένῳ μήτε ναυπηισαμένῳ, ἡμεῖς δὲ οὐκ 

αἰτήσομεν παρὰ τῶν θεῶν ἐπὶ πολλοὺς σταδίους ἀχμῖ-- 
μα νεῖν; χαΐτοι πρῴην χαὶ ἐς Αἴγιναν ἐπὶ 

Ἐνοδίας τελετὴν οἴσθα ἐν δλέκῳ σκαφιδίῳ 

ἅμα οἵ φίλοι τεττάρων ἕχαστος ὀθοχῶν απλές 

σαμµεν, καὶ οὐδὲν ἐδυσγέραινες ἡμᾶς συµπλέοντας, νῦν 

δὲ ἀγανακτεῖς, εἰ συνεμθησόμεθά σοι, καὶ τὴν ἀποβά- 

θραν προεισελθὼν ἀφαιρεῖς; ὑπερμαζᾶς γὰρ, ὦ Ἀδεί- 

μαντε, χαὶ ἐς τὸν κόλπον οὐ πτύεις, οὐδὲ οἶσθα ὅστις 

ὢν ναυχκληρεῖς. Οὕτως ἐπῆρέ σε καὶ ἡ οἰκία 

τῆς πόλεως οἰκοδομηθεῖσα καὶ τῶν ἀκολούθων 

θος. Ἀλλ) ὠγαθ, πρὸς τῆς Ἴσιδος κἂν τὰ 

τες τες 
ο) ται ην τς 

, 
οάνεεςν 

. ος 
ἐν καλῷ 

τὸ πλη- 

Νειλῶα 

ΝΑΥΙαΤΟΝ εευσὶς 
14 16. 665 

καὶ | [αοῖθινσ. 
ες ἴρσε Ἱηπανίσαης, οΗλ]([οης ΠΟΠΗ: πα 

ὋΝ .. Ἰπὰε 46 ἀμοᾶρεῖηι Π[ῖς (αἱομέῖς ἀΟΠΙΗΤ 
[ οάαίαα. ο οΡροίηπο,, ραπ]]ο αργα ῬωσΠει, τε[ῖ- 

Ρα 
ου αδσαέ 

Ἰκαπε ρα: 

30 {απ{αα Ἡ 

ἨΘΗ{Ι ηλ] 

5ίπφπο, 1ο 

ἁ σπα Ῥθης οἱ : 

Ίεγηας εἰ 5ειγος ΕΙΠΕΏΑΠΙ, οί τερίες, 
αΡΊ(Π6Θ Πιοίο παγῖσαραπα [αι [ο- 

εοἴοιΊρης οπηηῖθας, πείαρηάας παϊς, 
Π]ὶς μαβίέας. Ὑετυπι 4” μις ΟΟΠΊΡΟ- 

» εἴ Τη Ρογίαπ] ῬγοκρεσΙαη!ῖ ϱ Ίοη- 
ταιαι ἀεριοιςῖςΗ αγίας, ογογ{ῖς[ῖ 
Ἠογαπα Παἴαι [ογία παγϊςίαπη. 

14. Έχο. Ιαὶ 
αράπεῖίο, αἱ Ρίο :ΡΣΕΠΟΗΣΗΠΗ Π]ο αἲ ργῶίοτομι β ς : 

(αμ1ἳ ΕΝή παπα” ππΕ ππβεσῦχθη πανῖαπι, ηῖ 
α Ρίου ἵπ αεῖ ἳ» Ἰάᾳμε Τη {οιτα, ἵρσάφιιο 
5 φοἸαίας. μπας ας (Ἀδιπι ἴαυπι 

5, ρυ]ομῖθγα Πχ ΠΟ, εσσε, Ππἴπαπο, ςἱ γο]αε- 

ππακίπημηι οσί, φις ἳ Ἡ ἷο Πίο πατῖρία, οἱ φιοᾷ 

απῖος σἰησα]ῖς απ. ΕΠΕ: 30 Γεγηνα ΕΡῖ φαἴη- 
εκ ΑΕαγρίο αἀναῖιαί 111 ΦΑΓΕΙΠΑΠΙ ππμππΠπούσυα 

Ἰπέο]οιαἡή]οηα ποὺῖς {ἰ ΙΕἳΌπΙΠ ργαίαηιἰςςίμιο, 
ππῖας Ἰη]αςοο πανί, οἡ ρὰ1εἳ., Οἱ] επίπα Π]οβο 
αιθϊοεῖς, ςἳ απἴπφιο τη 095ε5. Ππο]απηαπίος που 
πιαΙογαη οἱ Ύπα: ρου, ΙΟΕ Ἰναμος ἐπ οµηηος 

απιίοος. . Ίἴάφις [ο[ῖοῖτ» ΠεΟ Τοδρῖοῖες πἰπηίγωπι 
ςοιϊομίηλιις χοσαηίος (μι 158 7 Πος Ύεγο {η Ρίαγεο 
Γου{6 ΠΙΑΣΠΙΙΗΙ Αάῑωιαμίὰ π Πἰα[ΐα Ἀρρο]]εηί, πια 15Ι46η1, αηας ν1ᾶεν!Ε, 

15. ΑΡΙΜ. γιάση)5 

οιπιοίαβαν, απ. φοἴνειι ηἶζειε απ. οοα[ίαμαπι 
Παμίίανος. απο τοςῖς ει ἀΠρι]ο τοίιπα χει 

15 ςςθ- ηεῖς, 3ο πανί ἀεῖπᾶς α)» «ΕΠΗ γος Ργοζρςςε: 
ες 

οπἵα επὰ παπ[ῖς ασθγα, αι. ο ον ἔπας 5 Ῥικίαϊ 
Ἰοι]ά στ]. 

ΤΥΟ. Νεπααπαα, 56ἆ 1 

ΠΙΗ5 {εοΠῃ. 

ΑΡΙΜ. Αί 6ρο Ργῶσιοςςιι 

1ρ51, εἰ εοΠςθηᾶο- 

σπα]. 

1Ο. Νος5 Παφιθ αἲ γος α 

Ρυΐας [αοἷ]ε ΠΏῖ ο.ςα Ιοΐέαο . 

πες επιετῖς πεππε άϊβεαγονῖς 9 

{πνος α αῑῑς, αἲ πππ]ία ςἰαᾶία πιο Ποπ Μηρείτα- 

Θαπαπαπι πηρες εἴῖαπι Εαίη,ατὈ Ροδείπηης» 
ς : 55 ϱ8ΓΙΠΙΟΠΙ 

ποςβϊ, απάτη ράτγα ἵπ 5οαρµα]α ο ο πποπίας, 
τ ΠΙΟ αυα[εγηῖς 

ΠΡΙ ἔππα εταί 

- ἳ ἴθοιπα Ἱη- 
5ορµάαπλας» ε{ ργῶστεσσις αι[ο ο. 

19 π]πηῖς επῖπι 

ἀεεριῖς, πο- 
απθ, φαἱς Ποπιο εἰς, {αηίης Ίαῦι ων Ῥ ώς 

{σπα Γοοῖί εἴῖαπι ἄοπιας ἴπ ρα]ο 1ΐα [ο εἶα- 

εἰ πα] (αάο Ρεᾶίςε(ποτΙΠ]. σος μβροία 7 
8166, εετίο 

Ναπισυῖα εΠΙῃ] 

Τε Ἠ8πες, {μας 

απἶσαπε οΏο]ῖ5 {α]εσριίπιας, 

ποβῖςομΠα πανίρατε : πιπο απο 

Ἰηζαπηεςείς, Αάϊπιαπία, οἱ ἵπ π 
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ταῦτα ταρί(η τὰ λεπτὰ µέμνησο ἡμῖν : 

γόπτου Ἆ μύρον. ἀπὸ τοῦ Κανώπου ἢ Ίθι 

δος, εἰ δὲ Ἡ ναῦς ἐδύνατο. καὶ τῶν πυραμ. 

16. ΤΙΜ. σλλις παιδιᾶς, ὦ λυχῖνε. 

ἴμαντον ἐποίησας πολλῷ τῷ ε οι, 
τρ 

ὡς ὑπέραντλον εἶναι Χ της 
ο ομ,, πν το 

1 ο τομή 

[ον 
ος δεί 

χλύσας τὸ πλοῖον, ὁ 

τέχευ πρὸς τὸ ἐπιρρέον: χαὶ ἐπείπε
ρ ον 

ο. ἐστι πρὸς τὸ ἄστυ, διελόμενοι τί “Ὢ, ἠσόμεν 

ατὰ τοὺς ἐπιθάλλοντας ἕχαστος σι γα, 

ὃς ἂν δοχῇ παρὰ τῶν θεῶν" οὕτω ον, 

κ ατος λάθοι καὶ ἅμα εὐφρανούμ. 

νείρατι ἐκουσίῳ περιπεσόντες» ἐφ 

ἡμᾶς: παρ᾽ αὐτῷ Ὕὰρ/ νο, ͵ 

χαὶ οἳ θεοὶ πάντα ὕπο}, αν, 
τῆς εὐχῆς, ἳ 

τες, εἰ καὶ τῇ φύσει ἀπίθανα ἔσται, 8η] ᾗ 

νι αρέξου- 

με Ἰνσκον 

{ χρήσαιτο 
ἐπίδειξις ἔσται τὸ πε γμα ὅστιε η, χρή 

ιῃ 
τῷ πλούτῳ καὶ τῃ εὐχη: λος η] 

τήσας ἐγένετο. ρα ς 

17. ΣΑΜ. Καλῶς, ῶ Τιμ αρ, 5 
τη οκ. 

χαιρὸ καλη εὖξοι. 18, χαὶ ὅταν ὁ ς ην τν ας 

Σ1η ελντα βούλεται η] ς 

αν τα Ὃ ; Ἶ οίς ᾗ δὲ καὶ πρ 

τα { 
λ λ 

Γη ο ος μη χαι 

χαὶ πλου-- 
ὃν 

Πείθομαί σοι 

ὃ Ει 

Ἶε δὴ ἐν τῇ νηϊ τὸν ἕτερον πόδ 

χίνῳ δοχεῖν. 

ΛΥΚ. Ἀλλὰ πλουτῶμεν, ’ 

βασκαίνε ιν ἐν ταῖς χοιναῖς εὖ- (οκ 

ΑΔΕΙΜ. Τίς γοῦν πρῶτο 

ΑΥΚ. Σὺ, ὦ Ἀδείμαντε" 
κ] 

μιππος» εἶτα Τιμόλαος »ἐγὸ ἐν 0 

τὸ πρὸ τοῦ Διπύλου ἐπιλή! Ἀαγ] 

ν τε παραδραμών. ο 

δα ία Ρ Ε νὺν ἀποστήσο- 
18. ΑΔΕΙΡ. Οὐκοῦν ορ» 

ἵμο ) ἐπιμετρήσω τῇ 
μαι. τῆς νεὼς, ἀλλ ἐπείδι γ) 

49), Ὁ ἅπασιν. Εστω 
οχη ὃ δὲ Ἑρμῆς δκερδᾶν μαι ο, 

ἂρ τὸ πλοῖον καὶ τὰ ἐν δις ο... ρ 
η ἄλλο εἴ τι ἥδιστον 

οἳ ἔμποροι αἱ γυναῖχες οἳ 4) η 
ῃ 

σπομ 
σὲ οὗτοσὶ Σά- 

. ο - κ σον ἡμιστάδιον 

η, χαὶ τοῦτο 

Ν. 
ἐμὰ καὶ 

χ 

κτημάτων ἁπάντων. 

ΣΑΜ. Λέληθας σεα ΕδίδᾳΓ, 

ΑΔΕΙΜ. Τὸν παῖὲ άμιππε, τὸν Χοµή- 

Ὁπόσος δὲ ὃ πυρὸ 
Κάκεῖνος οὖν ἓν Ίο], 9 Ρος 

ας χρυσίον ἐπίσημον 

ν τῇ νηϊ. 

την. 
ἔνδον ἐστὶν, οὗτος ὁ 

γενέσθω, τοσοῦτοι δος άπαίη), 
κ ἤ μαντε; χαταδύσεταί 

19. ΑΥΚ. Τί της 
λοῖ Ιπυροῦ καὶ ἰσαρίθμου 

σοι τὸ πλοῖον, οὗ Υψ πος γι 

χρυσοῦ. ] ρ 

ΑΔΕΙΜ. Μ) σας ο 
ο Ίθα ἐκείνην, εἰ ϐ λ / ω 3 

σὲ παρέλθη Ἡ εὖ] 
ΗΝ! χ ο μι σιωπήσομαί σοι. ὅλην χρυσῆν ποιῄδςις, 

ση 
ΛΥΚ. Ἀλλ ὗπι Ἶς 

« , ος μὴ Ἡ [5 /παντας μετὰ τοῦ χρυ- 
εποιησαµ.ην, ὡς " 4 

σίου: καὶ 
ς ; ας 

α. τὸ μειράχιον δὲ τ τὰ μὲν ᾗ ο ες 
ο 9 ν οὐχ επισταµενον. 

ὥραῖον ἀποπνιγήσε Ὁ. ἴὰ αι ἂν ης 
ΤΙΜ. Θάρρει, πο]ονα Ελφίνες Ὑὰρ αὐτὸ ὕπο- 

νομίζεις χιθαρῳ- 
ο Οκ α 

Ὃν καὶ ἀπολαθεῖν τὸν 

Γ 3 λ 1άῇ]ς νε ἀλλ᾽ ἐπειδὰν εἰς 
έλεις, 

α Ἀ | τοῦτο ἔχωγε τῆς 

«Τ 

δύντες ἐξοίσουσιν ΦΙΙΙΠΙΟ { 

δὸν μέν τινα σωθΆεᾶ Ρει 

ΕΥΧΑΙ. 16--19. ΠΠ, 550 - ο) 

{ Νηοβσα ἴ]α ςαἰκαππεπία, Π]α {οηηῖα αξ[ειτο ποΏῖς οχ Ἐσδγρίο 

πηΘΙΠΟΓΙ5, απἲ ππσπεΠίΙπη 4 απορο, ααί εκ Μεπηρι]άς 

Ρίη: 5ἱ νοΓο Παγἰ5 Ροδῖί, αΠαΠ1 είατη ργταπηϊἁανη. 

16. ΤΙΜ. Ρα1ἱ5 ]οοῖ, Ἰγεἶπο. Υἱάες αἱ ΤΙΡΟΤΕΠΙ ΑΑἴπιαπίο 

Ἰπ]εοθιίς., ίαπα πη](ο τἶδα ρογ[απᾶεης παγἰσίαπα, αἱ οχμαυν]ρῖ 

18πα ΠΟΠ Ροβδῖέ, πθαιθ ππάατΙπη γΙπα δΗ5{ἴπεγοῦ ΕΙ απαπάο 

44 λαο πηπ]σπη ποῖς νία αἆ γΏθπα 5προτεςί, ἀῑγίκα ἵπ 

απα[ίπου Ῥαγίος ία, Ῥεν 5ίαδία απἴσαιε αἰΏῖ αδείσηαία, 

αποά οπ]αθ γίδια Γποί, α- 4ἱἱς ορίθηιις : δίο οηῖπι ο 

Ίαβογεη [ο[ε]]οιίηχας, οἱ ομ]οσίανεπίπας απίπΠη , ἑαπΠ ΠΑΠΑ 

ἵῃ φηαγ]κκΙπηαπα. γο]ηπίαίο ποδίγα φοπηπίαπη ἀθ]αρςί, αασᾶ, 

απαπα ἀἷα. νο]αθη]ας, γο]αρίαίοη ποβῖς α[[ογαί. Ῥοπος 

απ πεπη(πθ θΠΊπι γοίογπα θΠξ Π]θηΣιΓα, ΡΟΠΕΠΙΗ5ΩΙ1Θ 

ΡισθβΙ{ατος οη]πία ἀθος, Πσοί παίατα 5υα αἲ οπηπὶ νου κ- 

τη] άἶπο αΡλογγθαΠ!Ι. Οποᾶ γουο πΙακίπηΙΜη ϱδί, ἀοσι- 

ππεηίο, ἵρ5ηπη ου Γασηῖέ, απῖδπαια ορίίπια ςἳί αδγας ᾱἷ- 

γΥΠΐ5 αἰᾳπα γοίο : οδίεπἀσί οπΊπι απα]ῖς ΠοπΠΟ. θ556ί, 5ἲ 

ερςεί ἀΐνες. 

17. ΒΑΜ. Ῥπῶσ]ατε ἰδίας, Τϊπιο]ας; οᾳαἱάθπα ΗΡΙ ο, {θι- 

Ῥετο, εἰ απππ] ἱεππρας πιο ποσατεί, αμα γἰάερυπίαΓ 

ορίαρο... Ὀίυπ θη/πι γεΠί Αἀἰπιαπίας, πο (πγοπᾶ τη φ]- 

ἆ4θπι ραίο, αἱ Ίαπι αἰέεγπῃ ἵη πανί Ῥεάεπῃ Ἠαβοαί. Οροε[εί 

γετο Τ,γοῖπο ε[ῖαπα Ιά6πα γΙάσγί. 

ΤΙΥΟ. ΤΠ1ο δἴπηις ἁῑγίίας, ςἳ Ίμου γἰάδίας πηε]ίας, πο Πηνῖ- 

ἀεγα αἴῖαπα ἵπ οοπηπηαπΙ Γοοίαίο γίᾶσας. 

ΑΡΙΜ. Οπῖς ουσο Ῥηῖπιας Ἱποῖρίοίὃ 

1ΥΟ. Τα, Δάϊπιαπί6, ἀεϊπᾶς Ρο5ί {6 μῖο Βαπηΐρρις, ἀθίηᾶε 

Τ1πιο]α!5; ορο γειο ραϊγί 5επιϊκίαάἩ 5ρα[ῖο απία ῬΙργ]ωπα 

(Φογίαπι φεπιῖπαηι) νοίαπα ασσιοᾶἶαν, γα] 1]αά απαπίπα 

Ροΐθγο ΡΕΓΟΙΤΡΗΓΗ5. 

18. ΑΡΙΜ. Ῥνοϊηᾶε ερο πο ηΙΠΟ (π]άδπῃ α πανε ἀἴκορᾶαπη; 

οταπα, απαπάοσἱάεπα Πσεί, οογοΠαγίαπη Υοίο πιθο αὐ[- 

οἶαπα : Μεγουγίας απίεηι Παογῖβειις 1] οηπῖρας απημα!. δἱε 

ε/5ο πανῖς εί απἰοπηά ἵπ ἴ]α οδί, πιοα οπµηῖα, βαΓΟΠΣΕ, 

νοςίογες, πημ]ίθγος, παίο», εἰ 5ἱ αια Τί αἲῑα ΡοβδθβΡΙΟΠΙΗΗ 

οπΙΠΙΗΠ 5παγἰδδίη]α. 

ΒΑΜ. Τηδοία5 1ρ5ε ἴ]απῃ απ Ίαβες Τη παν]. 

ΑΡΙΝΙ. Ώε Ῥπθτο, βαπιρρε, Ἰοᾳποτῖς, οοπιαίο Π]ο. 

Ἠ]α εισο πΊεις 5ο. 

ει 

ΟπαπίΙΠη Ὑθγο ΤΠ πανί οδί (πεΙ, 

ππ]γθγςις Π]α ΠΗΠΊΘΓΙ5, ΠΓΙΠΙ βἰσπαίπτη βαί, Ῥατίοί {οἱ]- 

4επῃ. 

19. ΤΥΟ. Οπἱᾷ πος, Αάἰπιαπίε 5 ππογσείατ ΗΡΙ παν]σίαπος 

πθ(ιθ οπΊπῃ Ιά6π Ῥοπάις πο οἱ ραπ ππστο αὐΓί, 

ΑΡΙΜ. Νο Ἰπνίάθια πμ, ΤΥοίΠε; 5οά «παπα αἆ {ο 

ορίαπαϊ 5015 ἀε]αία Γαθηΐ, Ῥαγποί]μα Παπ, ςἱ γῖς, {οίαπι 

απΤθιπα ΓαοίΗπη ΕΗΡί Ἰαρα, οἱ οσο ΠΡῖ ργῶδίαρο φΠοηίίαηι. 

1ΥΟ. Ὑεταπῃ Ῥτο {πα 65ο Ίου 5εοιγ]αία [οο, πς ΟΠΠ 

Δ1ΤΟ. ΡΕΓΕΑΠΊΗ5 ΟΠΊΠΕΣ: ο απαπίαπι αἆ Πο αἰ[πεί, Π1θ- 

ἀϊοστο Πλ Ῥεγίου]απα βαθπίς αἱ [ογΠΊοδς ἴ]ε αἀο]εδοθη- 

{πας Ρετϊτεί, απ πάγο τηῖςογ ποςοΙξ. 

ΤΙΜ. Ῥοπο 5 απίπιο, Ἰμγοίπθ : ἀε]ρ]ιϊπί οπίπι θα Ώοιπίες 

Ἡιαπι Ἱπ ἵεγαπι ἀεροτίαβριπί. Απ ραία5 ο]ιαγαἁσπι 

αεπάαπᾳ αἲ Πε 5ογγα{απῃ σαπία5 δαῖ πιογορᾶσπα Ρρεγεερίεδο; 



μισθὸν ἀντὶ τῆς ὠδῖς καὶ νε κρόν τι ἄλλο παιδίον ἐςτ τὸν 
3' Δ σ. Αα 3 .α αἲ 

Ἰσθμὸν ἐπὶ δε ιφινος ὁμοίως προκομισθῆναι, τὸν δὲ 

Ἀδειμάντου οἰκέτην τὸν νεώνητον ἀπορήσειν δελφῖνος 

ἐρωτικοῦ: 
ΑΛΕΙΜ. Καὶ σὺ γὰρ, Τιμόλαε, μιμῆ Λυχκῖνον καὶ 

- ο / Δ -ω 3 Δ 3 

ἐπιμετρεῖς τῶν σκωμµάτων, καὶ ταῦτα εἰσηγητὴς αὖ-- 
ς ; 

τὸς γενόμενος 
90. ΤΙΜ. Ἄμεινον ην πιθανώτερον αὐτὸ ποιεῖν 

καί τινα θησαυρὸν ὑπὸ τῇ κλίνη ἀνευρεῖν, ὡς μὴ πρᾶ- 
γµατα ἔχοις ἐκ τοῦ πλοίου μετατιθεὶς χρυσίον ἐς τὸ 

ἄστυ. 
ΑΔΕΙΜ. Εὺ λέγεις, καὶ ἀνορωρύχθω θησαυρὸς ὑπὸ 

τὸν Ἑρμῆν τὸν λίθινον, ὅ ὃς ἐστιν ἡμιν ἐν τη. αὐλῃ ; μέ- 

διµνοι χίλιοι χρυσίου ἐπισήμου. Ἐὐθὺς οὖν κατὰ τὸν 
Ἡσίοδον οἶκος τὸ πρῦτον, ὧς ἂν ἐπισημότατα οἰκοίην, 

λ 

χαὶ τὰ περὶ τὸ ἄστυ πάντα ὠνησάμην ἤδη πλὴν ὅσα 

Ἰσθμοῖ καὶ Πυθοῖ, καὶ ἐν ᾿Ελευσῖνι ὅσα ἐπὶ θαλάττη 
ο Ἡ Ν Ν 3 Δ αν / -ω 3 ΄ [ο Μ μα 

καὶ περὶ τὸν Ἰσθμὸν ὀλίγα τῶν ἀγώνων ἕνεχα, εἴ ποτε 
δ) τὰ Ἴσθμια ἐπιδημήσαιμι, καὶ τὸ Σικυώνιον πεδίου, 

Ν Υψ ΄ Ν Αλ ν ιν Ἀ η 

καὶ ὅλως εἴ πού τι συνηρεφὲς Ἡ ἔνυδρον ἢ εὔχαρπον 

ἐν τῃ ἛἙλλάδι, πάντα ἐν ὀλίγῳ Ἀδειμάντου ἔστω. 

Ὁ χρυσὸς δὲ χοῖλος ἡμῖν ἐμφαγεῖν, τὰ δὲ ἐκπώματα 

οὗ κοῦφα ὥς τὰ Ἐχεκράτους, ἀλλὰ διτάλαντον ἕχα- 

στον τὴν ὁλκήν. 
91. ΑΥΚ. Εἴτα πῶς ὃ οἰνοχόος ὀρέξε ἳ πλῆρες οὕτω 

θαρὺ ἔκπωμα; Ἡ σὺ δέξη παρ᾽ αὐτοῦ ἀμογητὶ οὐ σκύ- 
Ἡ ; ος 

φον, ἀλλὰ Σισύφειόν τι βάρος ἀναδιδόντος: 

ΑΔΕΙΜ. Ἄνθρωπε, μή μ’ ἀνάλυετὴν εὐχήν. ᾿Εγὼ 
ον , 

δὲ καὶ τραπέζας ὅλας γρυσᾶς ποιήσοµαι καὶ τὰς χλί- 

γας χρυσᾶς, εἰ δὲ μὴ σιωπήση, καὶ τοὺς διαχόνους αὖ- 

τούς. 

ΑΥΚ. "Ὄρα µόνον μὴ ὥσπερ τῷ Μίδα καὶ ὁ ἄρτος 

σοι χαὶ τὸ ποτὸν χρυσὸς γένηται καὶ πλουτῶν ἅθλιος 

ἀπόλη λιμῷ διαφθαρεὶς πολυτελεῖ. 

ΑΔΕΙΜ. Τὰ σὰ πας πιθανώτερον, ὢ Λυχῖνε, 

μετ᾽ ὀλίγον, ἐπειδὰν αὐτὸς αἴτῆς. εν 
95. ᾿Εσθὴς ἐπὶ τούτοις ἁλουργὶς καὶ ὃ βίος οἵος 

5 / [ή «δν ΠΝ / / Φ 

ἁθοότατος, ὕπνος ἐφ᾽ ὅσον Ἠδιστος, Φίλων πρόσοδοι 
καὶ δεήσεις καὶ τὸ ἅπαντας ὑποπτήσσειν καὶ προσχυ- 
νεῖγ: καὶ οἳ μὲν ἕωθεν πρὸς ταῖς θύραις ἄγω καὶ κάτω 

περιπατήσουσιν, ἐν αὐτοῖς δὲ καὶ Κλεαίνετος καὶ Δη- 
µόχριτος οἵ πάνυ, καὶ προσελθοῦσί γε αὐτοῖς καὶ πρὸ 
-” να ον ο» 2γ -ω ον {- Δ 5 σω 

τῶν ἄλλων εἰσδεχθῆναι ἀξιοῦσι θυρωροὶ ἕπτὰ ρεσστ 

τες, εὐμεγέθεις βάρθαροι,, προσαραξάτωσαν ἐ ἐς τὸ μέ- 

τωπον εὐθὺ τὴν θύραν, οἵα νῦν αὐτοὶ ποιοῦσιν. Ἐγὼ 

δὲ, ὁπόταν δόξη, προκύψας ὥσπερ ὃ ἥλιος ἐ ἐκείνων μὲν 
3) 3 6 δέ 

οὐδ) ἐπιόλέψομαι ἐνίους, εἰ δέ τις πένης, οἷος ἦν ἐγὼ 

πρὸ τοῦ θησαυροῦ., φιλοφρονήσομαι τοῦτον καὶ λουσᾶ- 

µενον ἥκειν κελεύσω τὴν ὥραν ἐπὶ τὸ δεῖπνον. Οἵ δὲ 
ἀποπνιγήσονται οἳ πλούσιοι ὁρῶντες ὀχήματα, ἵππους 

ὴ νς ς / α δ λί ἐξ ς ᾱ ) / 
καὶ παῖδας ὡραίους ὅσον δισχιλίους, ἐξ ἁπάσης ἡλικίας 
ὅτι περ τὸ ἀνθηρότατον. 

93. Πτα δεῖπνα ἐπὶ χρυσοῦ ---εὐτελὴς γὰρ ὃ ἄρ- 
μ 2» 3 

Ύνρος καὶ οὐ κατ’ ἐμέ --- -τάριχος μὲν ἐξ Ἱθηρίας, σος 

ΕΟΟΙΑΝΟ5. {. 

ΙΧΥΙ. ΝΑΥΙαΙΟΜ 5ευ ΤΟΤΑ. 50-24. 657 

αἱ πιογίααπ. αἀο]εξοσπίυ]απα απάτη ἵπ. Τδ πάπα ἀο]ρμηί 

(ογσο ΙπιΠίου οχρογίαίαπα, Λάἰπιαπί{ απίθηη 5ογγ 10 160θῃΣ 

ουίο απιαἰογίαπη ἀθΙρΙπαΠα ο55ο ἀθβααταπι 

ΑΡΙΜ. Τι εἰαια, Τίπιο]αε, ΤγοἴπΙΠΙ πηίαης, εί αὐ]ίοῖς 

Ἰπάίρπία, 1ρδο αποίος Ἠπ]ας. 5εγπιοπί5 «1 [αθίςὃ 

20. ΤΙΜ. Ἀοπιρε πιε]ας εγαί, πια]ογὶ 6Η ῥγτοραβηίαία 

Ίου [Ἀσρτο, ας {οδαιγαπι αποεπάαπα Ἰπγοηίτο 5180 Ἱοείο, 

πο [αΠίΗΠΙ ποροΠϊ ΗΡΙ {ασεθδδαί (ταπδ[ογοπάας ο πανί ἵῃ 

πτΏοΠα. {Πεδαγς. 

ΑΡΙΜ. Ἠοοίο ΠΙΟΠε5 : ο[ίοβδιας οδίο {αδαυγα5 840 

Μοτοιτίο Ιαρίάεο, απθπα ΤΠ απῑα Ἰαβοπιας, πιοάΙτηπΙ πη]]]α 

απτὶ 5ἰσηα(Ι.  ΒίαΜἴπι 6Γσο ἆᾳ 5οπίεμίία Ἠορίοαί, « Ρῖπια 

4οπη5, » αἱ δρ]επαΙάἰδείπιο Παβίίεπη : ]απι ασ» οἶτοα ατΏεΠ] 

δηηί ορηῖ οπππία, Ῥγοίος οα απ Ιςπιϊ οἱ Ργίμοπε, 

εί Ε]οιυςῖπίς πια πια, εί ραισα οἴτοα ΙδίμπΊάη, ΙΙ ο Πα 

οα1δα, 5ἱ σπαπάο αἆ Τδίηπιῖα ερεοίαπάα 1Ρὶ «ΟΠΊΠΙΟΤΕΓ; εί 

οαπΙΡΙΠΗ ΦΙΟγοΠΙΠΠΙ αἱ Τη απίγεγδαπα, οἱ απῖά πδααπα ας 

ορασπηα απί Ἱπσυστα, απ [αοππάππα η οτωσία, Ὀνουί 

{πιρογο Αάἰπιαπίϊ 5απίο οπηπῖα. ΑΠΤΗΠΙ ποΡίς οδίο [ποίΗΠΙ 

ἵπ 41ο οάαπ]α5; Ροσμ]α ποπ Ἱετία, απα]ία Ἐσμεσταίϊς, 5ο 

{α]οπίοτπα ἁποταπα ππαππαποάσιθ Ῥοπάςγθ. 

91. ΤΥΟ. Ταπα αποπιοάο Ρίποργηα ΕΗΡῖ ργῶΡεΡῖί ΡΙεππὶ 
πτανο αἆθο ροσ]απα2 απί ἴα αποπποᾶο αΏ 1]ο εαρίες 5ἶπα 
πιο]εδ[ία ΠοΠ 5ογρ]απα, 5εά ΒΙ5ΥΡΗΙαΠΙ απο σπα οη15. ΗΡί 
Ργῶυεηία 

ΑΡΙΜ. Ἠοις {α1 πο] ἑπτρατα νοίππα ΠπθΙΠῃ.. Ἐσο γετο 

ΠΊθῃδα5 θ{ἴαίῃ οχ απτο 5ο]ιάας πμ Γαοἴαπα, 6ἱ Ἰαείο5 41ΓΘΟ5, 

ας” Πἶδί {ασιοτίς, ἱρ5ο5 4ποαια [απηΠ]ο5. 

ΤΥΟ. Υἱᾷε πποᾶο πε γε]αί ΜΠάς οἴαπι ραπῖς ΕΡί εί 

Ροΐα5 απγαπα Παπ, αίαπο Ἰπίαγ ἀῑνίίας Ῥετθας Πηήςαι, [Δ- 

Π]6 5ΗΠΠίΠΟΣα οπεοίης. 

ΑΡΙΜ. Τια ραπ]]ο Ῥοςδί ῥτοβαβίΠα5 ογάίπατε, Ἰγοίπε, 

Περί, αααπῃ ορίαΡῖς ἴρ5ο. 

9». Υος!ϊς Ρο5ί Άαο πηϊηῖ ους ράτριγθα, οἱ γἱοίας 41.Πι 

ΠΙο]ἱ5δΊπ]Η5, 5ΟΠΗΠΗ5 απαπη ἁῑα ο ΠαοιπάΙςδίπιας; 5α]ιι- 

{αποπος απΙΙσΟΓΙΠΙ δ{ Ῥτεσος, αίαπο Πλας, αἱ τογεγοπη{αΓ 

ΟΙΠΠΟΣ οἱ αἀογοπί. Αίάπθ αἰ α- ΞΗΠΙΠΙΟ ΠΠΔΠΟ αἆ Ιαηιᾶς 

Ἱπαπιρα]αθιπ{ 5ΙΓ5ΗΠά. ἀθοΓδΙΠα, Ἱπίου ΠΙοδαιο ΟΙοσηείης5 

οἱ Ώομποσγίέα5, 5απηπηῖ γὶτίς οἱ αεοθἀεπίρας ]ῖς ἱπίτουπ][- 

Πσαο απίθ α1ίος πο]επίίρας, αδίαπίες Ιαηΐίογος 5ορίαΠι Ώθῃο 

πιαρηϊ Ῥαγραγί, ἵπ. ἱρδαπα [Τοπίο Πίου Ππρίησαπί{ ΙαΠΙΙΑΤΗ,. 

αἱ παπο ἱρ5ί Γαοϊαπί. Ἐρο σοτο, αλ νίδαπα [ποηί, 5ο1ῖς 

Ιηδίαν. οχοτίθης φμοδάαπα Π]ογία πθ(αθ αδρἰοίαηα. : δὶ απἰς 

γθτο Ρ4ΠΡΕΓ αδίαί, απα]ί5 οσο απία {ΠεδανΠΙΗ ΓΠΠ6ΓαΠΗ, Π1Πο 

{τασίαβο ππαπίίος, οἱ ροςέ Ῥα]ποιπι ]η5ίο {δπιροτα γεπίγθ 

αἆ οσπαπι Ίάβερο. 5 γετο ταπρεπίατ ἀῑνίίες, απ” 

νιάεριη{ οΠΤΓΗ5, Θ4ΠΟΣ, Ῥπθγος ΓΟΓΠΙΟΣΟΣ Βἱ5 πηῖ]]α οἶνοίίθν, 

απἰοσαἷά οκ οππί Ὠίαία οτί ΠογεπΙ5ςΙπ]απῃ. 

90. ΤΗ οΦπα ἵπ απο; γἱ]ο οπῖπι Πϊπιίς αισεπίηπη, 

πες πιο ἀἴσηπα : 5αἱσαπια εχ Ἰρετία; εκ Παϊία γίπαπας 
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εξ τος καὶ τοῦτο, μέλι δὲ ἐξ Ἰπαλίας, ἔλαιον δὲ 
δὲ πανταχόθεν καὶ σύες ἡμέτερον τὸ ἄπυρον, καὶ ὄψα 
καὶ λαγὼς, χαὶ ὅσα πτηνὰ., ὄρνις ἐκ Φάσιδος καὶ ταὼς 
ἐξ Ἰνδίας χαὶ ἀλεχτρνὼν ὁ Νομαδυκός: οἱ δὲ σχευάζον- 
τες ἕχαστα σοφισταί τινες περὶ πέµµατα χαὶ χυμοὺς 
ἔχοντες. Εἰ δέ τινι προπίοιµι σκύφ ον ἢ φιάλην αἰτή- 
σας, ὁ ἐκπιὼν ἀποφερέτω χαὶ τὸ ἔκπωμα. 

94. Οἱ δὲ νὂν πλούσιοι , πρὸς ἑ ἐμὰ Ἶροι δηλαδὴ ἅ ἅπαν- 
τες, καὶ οὐχέτι τὸ ἀργυροῦν πινάχιον ἢ τὸν σκύφον ἐπι- 
δείξεται Διόνικος ὃν τῇ πομπῇ, καὶ µάλιστα ἐπειδὰν 

ὁρᾶ τοὺς οἰκέτας τοὺς ἐμοὺς ἀργύρῳ 

νους τῇ πόλει δὲ ταῦτα ἐξαίρετα παρ᾽ 

αἵ μὲν διαγομαὶ κατὰ μῆνα ἕκαστον ὁραχμαὶ τῷ μὲν 

ἀστῷ ἑκατὸν, τῷ δὲ µετοίκῳ ἥμισυ τούτων, δημόσια 
κάλλος θέατρα καὶ βαλανεῖα, καὶ τὴν θάλατταν 

’ / 

τοσούτῳ χρωµε- 
”. ω-ες Ὁ Υ 3 
ἐμοῦ ὑπῆρξεν αν, 

ον η 

δὲ ἐς 
. 
ἄχρι πρὸς τὸ Δίπυλον ἤχειν κἀνταῦθά που λιμένα εἶναι 

ἐπαχθέντος ὀρύγματι µεγάλῳ τοῦ ὕδατος, ὡς τὸ πλοϊόν 
ο Ν Ἂ ο κά ο 

µου πλησίον ὅρμεϊν καταφανὲς ὃν ἐκ τοῦ Κεραμεικοῦ. 
95. Τοῖς φίλοις δὲ ὑμῖν, Σαμίππῳ μὲν εἴχοσι µεδί- 

νους ἐπισήμου χρυσίου παραμετρῆσαι τὸν οἰκονόμον 
3. / Ἀ σ / αλ ιά / /) αλ 

ἐκέλευσα ἂν, Τιμολάῳ δὲ πέντε χοΐνικας, Λυκίνῳ δε 
3 / 

χοίνικα, ἀπομεμαγμένην καὶ ταύτην, ὅτι λάλος ἐστὶ 

χαὶ ἐπισχώπτει µου τὴν εὐχήν. "Ἔοῦτον ἐθουλόμην 

βιῶναι τὸν βίον πλουτῶν ἐς ὑπερθολὴν καὶ τρυφῶν καὶ 

πάσαις ἡδοναϊς ἀφθόνως χρώµενος, Ἐΐρηχκα, καί µοι 

ὁ Ἑρμῆς τελεσιουργήσειεν αὐτά. 
; 

96. ΑΛ}. Οἶσθα οὖν, ὢ Ἀδείμαντε, ὡς πάνυ σοι 
ἀπὸ λεπτῆς κρόκης ὃ πᾶς οὑτοσὶ πλοῦτος απήρτηται, 

καὶ ἣν ἐκείνη ἀπορραγῇ, πάντα οἴχεται καὶ ἄνθραχές 

σοι ὃ θησαυβὸς ἔ ἔσται»ς 

ΑΔΕΙΜ. Πῶς) λέγεις . ὥ Λυχῖνε: 
/ 

ΑΥΝ. Ὅτι, ὦ ἄριστε, ἄδηλον ἁοον χρόνον βιώ- 

σει πλουτῶν. Τίς γὰρ οἶδεν εἰ ἔτι σοι παραχειµένης 
πο εν ο ο ας. Αν οέμο ς 
τῆς χρυσῆς τραπέζης, πρὶν ἐπιθαλεῖν τὴν γεῖρα καὶ 
- ρω ο 8 Ε) / 

απ Ἰεύσασθαι τοῦ ταὼ Ἡ τοῦ Νομάδος ἀλεκτρυόνος, 
Αποφυσήσας τὸ ψυχίδιον ἄπει γυψὶ καὶ χόραξι πάντα 
ἐχεῖνα καταλιπών; ἢ ἐθέλεις καταριθµήσωμαί σοι τοὺς 

μὲν αὐτίκα τοῦ πλούτου πρὶν ἀπολαῦσαι Αποθανόντας, 
χαὶ ζῶντας Αποστερηθέντας ὁ ὧν εἴχον ὑπότινος 

βασκάνου πρὸς τὰ τοιαῦτα δαίµονος; ἀχούεις γάρ που 

τὸν ἸΚροῖσον καὶ τὸν Πολυκράτην πολύ σου πλουσιωτέ- 
ους Ὑενομένους ἐκπεαόντας ἐν βραχεῖ τῶν ἀγαθῶν 

Α, 

πάντι 
3τ : "να ὃ δέ σοι καὶ τούτους ἀφῶ, τό γε ὑγιαίνειν 

γέγγνον οἴει σοι γενήσεσθαι καὶ βέδαιον; ) οὐχ. δρᾶς 

να. τῶν πλουσίων καχκοδαιµόνως διάγοντας ὑπὸ 

τῶν ἆλ λγηδόνων, τοὺς μὲν οὐδὲ βαδίζειν δυναμέ ένους., 

ἐνίους ὃ δὲ τυφλοὺς τῶν ἐντοσθιδίων τι ἀλγοῦντας: Ὅτι | 

μὲν γὰρ οὐκ ἂν ἕλοιο πλουτῶν δὶς τοσοῦτον πλοῦτον 

ὅμοι» πάσχειν «Φανομάχῳ τῷ πλουσίῳ καὶ θηλύνεσθαι 

ὡς ἐκεῖνος εὖ οἴδα, κἂν μὴ εἴπης. Τὸ λέγειν ὅσας 

ἐπιθουλὰς με ετὰ τοῦ πλούτου καὶ ληστὰς χαὶ φθόνον 

καὶ μίσος παρὰ τῶν πολλῶν. Ὁρᾶς οἵων σοι πραγµά- 
των ο. ὃ θησαυρὸς γίγνεται; 

ΙΤ ΧΥΙ. ΠΛΟΙΟΝ Ἡπ ΕΥΧΑΙ. 24 -- 31. (11. 5ο. σης) 
ο 

οΙεια. ἱρ5ιπά (ποσο ον Τροίας πηθ] απίθιη ποξίτας ἴ]]ὰ 

5ίπο Ίσπα ἀεριταίαης εἰ ομδοπία ππάῖαπε, οἱ αρτῖ, εἰ Ἰο- 

Ροῦ65: εἰ αποά αά νο]πστῖα, σα]ήπα ο Ῥμαδίάς, οκ Τηάῖα 

ΡάΥο, πας απίοπι Ναπιίάίους : απὶ γετο ραγεπί κἰησι]α, 

5ορηἰςία, απἰάαΠα 5ΗΠΙΟ ἵΠ οο(πεΠᾶο οἱ 5αοοῖς ραταπᾶϊς 

οχοτοζαῖ. δί ουἱ Ύεο Ῥτορίπεπι 56ΥΡΜΟ. Ροξβιαίο απί 

Ῥ]ία]α, απῖ ερ, Ῥοευ]άπα 4ποφαθ ἱρδυπα απ[ογα. 

24, Οἱ γετο ]απι δυΠ{ ἀῑν]ίες, ΤΠ] αἆ πιο οἱ πιοηά]οί η]- 

ΠΙΙΤΗΠΑ δυΠίΟ ΟΠΙΠΕΣ: πθ(αε απρ]α5 ρατνα]αα Ἰ]αιι 

Ίαποσπι αισεπίθαπα, απΐ Ῥοσυσ]αμα, ἵπ Ῥοπιρα. οσοπίαΡΙΕ 

Ῥιοηίεα5δΣ Ῥτα5ογίπα αδί ν]άδγῖί 561ΥΟ5 1ηθος. [απίο μἲῖ 

α’ποπίο.. Ον]ίαιἹ γετο Ἰῶςο α- πηο Ἰηδίσηία ΠΊΠΠΕΓα 001- 

ἠφονῖηί : ἀῑνίδίοπες ππεηδίτας», ἀτασμηια οἶνί απ]ομῖαπε 

εθπίπας πα ]Ιπο. Παταπα ἀἰπάίαπας Ῥαρ]ίσα αἲ ραἱομτῖ- 

πάπθιη οχοπ]ία Γωοαίτα, εἰ Ῥαπους, οἱ αἱ ππαταο αἲ ΕΡῖ- 

ΡΥΙΗΠΙ πδαια ρειγεπίαί, αἰαπα Ἰῖο οἰτοῖίεν Ῥοτίας 8ἱί, 

αἀθπεία. Ῥος. πιασπαΠα. [οβδαά αηπα, αἱ Ῥπνορο αρρε]ογο 

πανί Ίηθα Ῥορδῖΐ, αὖ ἴρ5ο Ἰπάαε Οεναπιίσο Ίαπι οοηδρῖοια. 

20. Απηϊοῖς απΐθπι ΥοῬί5, Βαηΐρρο απἱάεπ γἱρίπῖ πηθ- 

ἀἴπιπος αιγὶ δἰσπα(ἵ ἀδρεηδαίοτετη ΠΠεΤΗ απιε τί Ί4ΏΘΓΘΠΗΣ 

Τ{πιο]αο ολα πίσο5 (πἱπαπε; Πγεἶπο απίθπη οΠΠΙέθΠῃ, αἴπιε 

α4θο αὔγαδαπα , πο σανγα]ας οδί, πιεήπ(τε γοίππη Ἰηάεί, 

Ἠαπο οσο γε]]θιη γἱίαπα γίγετα, ἀῑγια]5 5αρία πιο αἲ- 

βποπς, οἱ ἀε]ιοῖς γο]αρίαΠραδαπε οπιηῖρας ποης Προι- 

11ο. Ὠϊνί: αο ροΠοῖαί δία πΙΠῖ Μογου]α5. 

96. ΤΥΟ. Νοςίῖ 615ο, Αάϊπιαπία, απαπι α- (επι! Πδί Π]ο 

υΠΙγογςας Ιδίο ἁῑγῃία 5Η5ρεηςο» ἰπί» απο τρίο, ρε]ετίηέ 

οπηπία, εἰ οατβοπες ΕΡί Ῥτο {πεξαιτο τοπ( παπί) 

ΑΡΙΜ. Οπ]ὰ ἴα, Τγεῖπεξ 

ΤΥΟ. Οποά οΏ5ουγαα οδί, γἰν Ώοπ6, σπα αι 5ἱς ἵπ 

Ικῖ5 ἀῑν]αϊς νἰοίατας. Οπἱς οπίπι πονΙῖ 4ΠΠΟΠ αρροδίία 

αὐμιο Ππθηδα Ί]α απγθα, Πίο εἰῖαπα 4παΠΙ ΠΙΑΠΙΠΙ Ἰη]]οῖας 

αὐ σηςίος ἆε Ραγοπο 1ο γα] 4ᾳ σα]]ο Ναπηϊάϊῖσο, εΏ]αία απ]- 

πη]α Πίηο αΏδας., νανῖθας εἰ οογγἰ5 ΤεΙΙΠάΠΘΗς ἰδία οπηῖα 

αἱ γἱς αἱ οος ΗΡΙ Γγεσθηδθαη, απὶ 5ίαὔπα, απίο( παπα ΓΓπδγθ- 

{1 αῑν Π1ς, πιον(αἱ δαπΠί; 4ποδάαπα γογο οἶίαπα ἀππα γτγεγεηί, 

Ἡς ασ Παρεραπί αὐ Ἰηγίάο ποάαπι αά {α]ία ἀθρπποπε ρι]νᾶ- 

{052 αιάϊςεῖ οηίπα Γογίο ΟΓα15ΗΠά εἱ Ῥο]γοταίεπα, πα έαπη {ο 

ἀϊίοτοδ, Ῥοπίς οπιηῖρις Ὀτου] ἴαππροτα εχο]α[ς»θ. 

97. τι απίεπα Ἠο5 είαπα. Ερί Γοπίαπη, απ. Υα]είπάἴπεπη 

ΕΠ (απαιαπα 5ΡΟΗςοΥο αποζαπη οεγίαη ΠΥΠιαππαα {η γάπι 

απθητανῖς” απί ποπ γἰᾶςς πια]ίος ἀῑγίέαπα πηίσογθ α ἀοἱοηίβης 

αμοιο, «πο5άαπα πο ἰπεείοτο «π]άδη ναἱεηίες, αἰἴ(αος 

ὤροο5, απῖ ἰπίοςίπο «ποᾶαπα ἀοἱογα Ιαῦοναπίες» Το επι 

πο ΟΙΠ1 αἱίοτο απἰάσπα {απίο ἀῑνμαναπα ορίαίαγαα 55ε ϱἩ 

ραϊ, απο ἀϊγος ἴ]α Ῥαποιπασμας, αίᾳπε Ἱα, αἱ Ιδίο, ο[[ο- 

πιϊπανί, δίἴαια {ο {αζθηίο Ῥεπο πογ]. ΜΠίο ἀῑσενα αποί Πη- 

φἰθίᾳο 6556 5οἶοαηί οππῃ ἀῑγ]εῖ5,, οἱ Ἰαΐτοπες, οἱ Πηγ]αία, οἳ 

οὔἵπα η] ἰαᾶ1ηῖς.  Υἱάε5 ιοί εί ποσοίἶα [αοεςδαί 118” 

5αυγας ὁ 



) ΧΥΙ. ΝΑΥΙαΙΙΜ 
3 - ῃ σῇ 

Ἆεὶ σύ µοι, ὦ Λυχῖνε, ὑπεναντίος' ὥστε 

(ΠΠ. 206 - 305 

ΑΔΕΙΜ. 
οὐδὲ τὴν γοίνικα ἔτι λήψη ἐς τέλος µου τῆς εὐχῆς ἐπη- 
ρεαζων. 

ΑΥΚ. Τωῶτο μὲν ἤδη κατὰ τοὺς πολλοὺς τῶν πλου- 

σίων ἀναδύῃ χαὶ ἀναχκαλεῖς τὴν ὑπόσγεσιν. Ἀλλὰ σὺ 

ἤδη ὁ Σάμιππος εὔχου. 

28. ΣΑΜ. Ἐγὸ δὲ ---ἠπειρώτης γάρ εἶμι, Ἀρχκὰς 

ἐκ. Μαντυείας, ὁ ὥς ἴστε --- ναῦν μὲν οὐκ αἰτήσομαί µοι 

γενέσθαι, Ἡν γε τοῖς πολίταις ἐπιδείξασθαι ἀδύνατον., 

οὐδὲ μικρολογ Ἴσομαι πρὸς τοὺς θεοὺς θησαυρὸν αἰτῶν 

καὶ µεμε τρημένον χρυσίου: ἀλλὰ δύνανται Υὰρ πάντα 

οἳ πο. χαὶ τὰ μέγιστα εἶναι δοκοῦντα, καὶ ὃ νόμος τῆς 

εὐχῆς ὃν Τιμόλαος ἔθηχε φήσας μηδὲν ὀχνεῖν αἴτεῖν, 
ὡς ἐκείνων πρὸς οὐδὲν ἀνανευόντων" αἰτῷ δ βασιλεὺς 

γενέσθαι οὐχ. οἷος Ἀλέξανδροςὃ Φιλίππου ἢ Πτολεμαῖος 

3] Μιθριδάτης ἢ εἴ τις ἄλλος ἐκδεξάμενος τὴν βασιλείαν 

παρὰ πατρὸς Ίρξεν, ἀλλά μοι: τὸ πε απο ἀπὸ ληστείας 

ἀρξαμένῳ ἕταῖροι χαὶ συνωµόται ὅσον πο στο, πι-- 

στοὶ µάλα καὶ πρόθυμοι, Ὑενέσθωσαν, εἶτα κατ᾽ ὀλέγον 
τριακόσιοι Εοοτιώτις ἡμῖν ἄλλος ἐ ἐπ᾽ ἄλλῳ, εἶτα χί- 

λιοι καὶ µετ᾽ οὗ πολὺ µύριοι, καὶ τὸ πᾶν εἲς πέντε μν- 

βιάδας τὸ ὁπλιτικὸν, ἴππεῖς δὲ 

λίους. 
29. Ἐγὼ δὲ χειροτονητὸς ὑφ᾽ ἁπάντων προχριθεὶς 

ἄρχων, ἄριστος εἶναι δόξας ἀνθρώπων ἡγεῖσθαι χαὶ 

πράγµασι χρῆσθαι; ὥς τοῦτό γε αὐτὸ ἤδη μείζονα εἶναι 

τῶν ἄλλων βασιλέων ἆ ἅτε ἀρετῃ προχειρισθέντα ὃ ὑπὸ τῆς 

στρατιᾶς ἄρχειν, οὗ κληρονόμον γενόµενον ἄλλου πονή- 

σοντος ἐς τὴν βασιλείαν' ἐπεὶ τῷ Ἀδειμάντου θησαυρῷ 

παραπλήσιον τὸ τοιοῦτο, καὶ τὸ πρᾶγμα οὐχ ὅμοιον 

ἡδὺ, ὥσπερ, ὅταν ἴδη τις αὐτὸς δι αὑτοῦ κτησάµενος 

Ε] λ Δ 
αμφι τους πενταχκισγι- 

τὴν δυναστείαν. 
ΛΥΚ. Παπαῖ, ὢ Σάµιππε, οὐδὲν μικρὸν, ἀλλὰ τὸ 

χεφάλαιον αὐτὸ τῶν ἀγαθῶν ἁπάντων σύ γε ἢ Ἴτησας, 
ἄρχειν ἀσπίδος τοσαύτης ἄριστος δὴ προχριθεὶς ὑπὸ τῶν 
πεντακισμυρίων. Τοιοῦτον ἡμιν ἡ Μαντίνεια θαυμα- 

στὸν βασιλέα καὶ στρατηγὸν ἐλελήθει ἀνατρέφουσα. 
Πλὸν ἀλλὰ βασίλευε καὶ ἡγοῦ τῶν στρατιωτῶν καὶ δια- 
χόσµει τό τε ἵππικὸν καὶ τοὺς ἀνέρας τοὺς ἀσπιδιώτας" 

ἐθέλω Ἱὰρ εἰδέναι οἳ βαδιεῖσθε τοσοῦτοι ὄντες ἐξ Ἂρ- 

χαδίας ἡ ἐπὶ τίνας ἀθλίους πρώτους ἀφίξεσθε. 

80. ΣΑΜΙ. Ἄχουε, ὦ Άυχίνε, μᾶλλον δὲ, εἴ σοι 
φίλον, ἀκολούθει μεθ᾽ ἡμῶν: ἵππαρχον γάρ σε τῶν πεν- 
τακισχιλίων ἆ ἀποφανῶ. ςς 

ΛΥΚ. Ἀλλὰ τῆς μὲν τιμῆς, ῶ βασιλεῦ, χάριν οἴδά 
σοι καὶ ὑποχύψας εἲς τὸ Περσικὸν προσχυνῶ σε περια-- 

γαγὼν εἲς τοὐπίσω τὼ χεῖρε τιμῶν τὴν τιάραν ὀρθὴν 

οὖσαν καὶ τὸ διάδηµα: σὺ δὲ τῶν ἐρρωμένων τούτων 
τινὰ ποίησον ἵππαρχον' ἐγὼ γάρ σοι δεινῶς ἄφιππός 

εἰμι καὶ οὐδὲ ὅλως ἐπέδην ἵππου ἐν τῷ πρὸ τοῦ χρόνῳ. 
Ἀέδια τοίνυν μὴ τοῦ σαλπιγκτοῦ ἐποτρύνοντος χαταπε- 

Π Ε ο. 5 εω {ρα τι / 
σὼν ἔγωγε συμπατηθῷ ἐν τῇ τύρθη ὑπὸ τοσαύταις | αι 

έγκη µε τὸν 
-” 4 

ὁπλαῖς, ἢ καὶ θυµοειδἠς ὢν ὃ ἵππος ἐξεν 
3 ανα 9 Ἀ 

Ἰαλινὸν ἐνδακὼν ἐς µέσους τοὺς πολεµίους, Ἡ δεήσει 

εευ ΥΟΤΑ. 58 --- 90. 

ΑΡΙΜ. 86ππρε {α τηϊηῖ, Τγοίπε, αἀγειραιῖς. Ταππο προ 

ον πῖέθΠα Ίαπι αοορῖες, Ἱξαπθ αἆ ΠΠΕΠΙ γοίί τηθί ππο]εξίης. 

β59 

ΤΟ. Ιδίαο ]απα ργο πιοτο τα]ςὶ ἁῑνίππα [αοἵς, αποᾶ τ6- 

{πασίας εἱ ΊεΥοσας Ργοπηϊδδιτῃ. ες { Ίαπα, ῥαπἱρρε, ορία. 

285. ΑΜ. Ἐδο απίοπι (ᾳπἱρρο ππθάΙίθγΓαηθι5 Ποο, Άτοας, 

αἱ ποδῖς, εχ ΜαπΙίπεα) ΠαΥοΠΗ πηΙΠΙ ομ{Ίησογο ΠΟΠ ορίαμο, 

4π1ρρε απαπα οδίεπἀεια οἴνίριας πιοῖς ΠΘΠΙΘαΠΗ : Ώο(πο Ἱία 

4γ8Τθ οππα ἀῑ5 ασαπα, αἲῖ Πμοδαταπα ορίθιη ας 4ΠΠΠΘΠΣΙΙΠΙ 

ατα. ὙθγΙΠΙ θηίΠ1, (απ ροβδίηί οπηπία 4, είῖαπα ασ» 

ππαχίππα γἱάοηίαν, εί Ίεχ ορίαπάϊ Ίο κἷέ, παπα Τϊπιο]αιις 

Ροδηῖ{, απάπα ἀῑχῖ{, πο απ]ά γοτοσυπάθππΙΥ ορίατε, (απς παπα 

πμ] Π]ῖς τεπαπ[ῖθς: ορίο ]απι τος Πο, ΠΟΠ απα]ῖς Λ16- 

χαπάεν ΡΗΠΙρρί, απί Ῥίο]επιας, απἲ ΜΠηδαίος, απ 5ἱ 

απῖς αῑῃς αοοερίαπα α ραΐταο τοσπαπα {ους 5ο πι ρτ]- 

ΠΊΠΠΛ ἃ ]α{γοσ]η]]ς απςρίσαπ[ϊ 5οᾷαίος οοπησαηί εί οοπ[αγα(ἳ 

οἴτοῖίοι ἰτὶρίπία, Πά6]ε5 ΠιαχΊπιε αἴφιθ αἸασγος : {παπα ἄθζθ- 

ἀοπίες ραπ]αίἴπι πορῖς {γουθηίῖ, ας Ῥοδί ααπας ἵππι 

πα, οἱ ΠΟΠ Ἱία ππη]ίο Ρο5Ε, ἀεοῖες πη]]]ε : οἱ ΠΠΙΥΘΓΞΗΠΗ 

οδίο αἲ ααἰπαπασίπία πη]ία αγπαίοτΙπα, 

οἴτοιίετ ααἰησαῖες πῇ]α, 

θᾳυ]ί65 Ὑογο 

99. Ἐδο Υετο 5[γασῖϊς οπιπίαπα Ῥγω]αΐας Ἰπιροταίου, αἱ 

ορίίπιο γίάσας Ποπηπῖρηας Ῥγαοςςο οἱ ἱτασίατα ποροίῖα : αί 

ϱ0 1ρ5ο ]άΠ1 ΤηΣΙΟΓ δἵπα τασίρια5 οδίογῖς, {απαπαπα Ρες γΙγί- 

ίοπι Ῥτοπιοίας αὐ οχοτοῖία αἆ τοσεπάπα, ποἨ Ἠθγος [αείας 

αίας απ ἵπ τοσπο ραταπᾶο οΙαβοΓατ{ : απαπάο Ἰου {ΠεδαΓΟ. 

Ααϊπιαπ[] γα]άς εἰπη]α οδέ, πθίμαθ τες 06 Ἱπουπόα, απαπι 

5ἱ απῖ5 Ρευ 5ε 5ἱρί ρατίαπα Ἱπιρογίαπα γιάραί. 

ΤΥΟ. Ῥαρα, Βαπιῖρρο, πΙΙΙ Ῥαῦναπα, 5εᾷ ἱρδαπα αρα. 

ῬοπογαΠα {πα απἰάεΠα Ρος, {απία. τη] πα ἴπῖ αγπα{ΟΓάΗ 

Ίπιρετανε, Ῥγ5ίαπΙκδῖππαπα [αάἱοαίαη α απἰπαπασβιία. πη]]- 

Ἠθης.  Ταἱεπι ποβῖς, ίαπι αἀπηταβί]θπα τεσοα 4ποεππαΠθ, 

Ἰηδοῖῖς πορίς, Μαπίῖηεα οπα(πίεραί,  Ὑεγυπῃ Τορηα Ίαπ, οἱ 

ἆπο παΠ(ος, αἀοίπα οᾳἱαίαπη οἱ τῖτος 5οπίαίος. Ὑο]ο οπίπι 

5οἶτε απο Παπ ἷεῖς [οἱ Ποπιίπες εχ Αγοαᾶΐα, απί αᾱ αιῑος 

ΠΙΙ56ΓΟ5 Ῥεϊπηαπα ασσθδκυγ]. 

50, ΘΑΜ. Απάϊ, Ἰγοαίπε, τε] ροίῖας πος, δἱ το]πειῖς, 

εοπηίατο : Ῥγα[εείαπα οηῖπα Π]]5 {ο οφ έαπα απἴπαπε πι] ρις 

οοηδ[Ππαπη. 

ΤΥΟ. Ὑετήπη οσο Ποπογίς [5 ΠΡΙ, τον, στα[ἵαπα [αοῖο» 

Ἱποβπαίακαπο ῬογξαγΗ πα {η ππΟτΘΠΗ {6 αάοΥο, γεάο(ἶ5 ἵπ ἴεγσαπα 

πιαμΙβας., Παταπα Π]απα ἔπαπη ογοοίαπῃ ΥοποταΠς ας ἀἴαάθηα : 

Έρο 

οπίπα νο]οιηεπίος αὖ το θηποςίτί αΏῇογΓΘΟ, Ἠθ(μθ οπηΠΙπΟ 

αἲ ἴα 46 τοβιδίής ή5ορ αΠΗΠη [αυ Ργορ[δοίαπη θ(ΗΗΓαΠ1. 

ε( απ. 5αροτίοῖ. ἴθμροτα οοηςορηᾶϊ. Μείπο βίας πο, 

οαβδίοιπη οπποηία (πηίοίπο, ἀείαρσας 65ο ἵπ ἴωγρα 60η- 

οπ]εον [οἱ 548 πηρυ]ῖς, ααί εἰῖαπῃ πο ἆσοτ 6/5 [Γεπα Π1ΟΙ- 

ἀθης ἵπ. πιθᾶῖο5 ππε Ἠοσίες Ἰη[εγαί, απί πο αἲ ορ ἠρρίαπι 

4». 



6υθ 

καταδεθηναί με πβὸς τὸ ἐφίππ 

ἄνω καὶ ἔξεσθαι τοῦ χαλινοῦ. 

8{. ΑΔΕΙΜ. Ἐγώ σοι, ὢ Σάµιππε, ἠγήσομαι 

τῶν ἱππέων, Άυχῖνος δὲ τὸ δεξιὸν χέρας ο /έτω. 
. 

καιος ὃ᾽ ἂν εἴην τυχε τν παρὰ σοῦ τῶν µεγίστων τοσού- 

τοις σε µεδίμνοις δωρησ άμενος ἐπισήμου χρυσίου. 

ΣΑΝ. Μαὶ αὐτοὺς ἐρώμεθα, ὦ Ἀδείμαντε, 

ἵππέας, εἰ δέξονταί σε ἄρχοντα σφῶν γενέσθαι. ο τῳ 

δοχεῖ, ὢ ἴππεῖς, Ἀδείμαντον ἵππαρχεῖν, ἀνατεινάτω 

τὸν χεῖρα. 

Ι ΑΔΕΙΜ. Πάντες, ὥς ὁρᾶς, ὢ Σ 

γησαν. 
ΣΑΜ. Ἀλλὰ σὺ μὲν 

ἐχέτω τὸ δεξιόν: οὑτοσὶ ὃ 

τετάξεται: ἐγὼ δὲ κατὰ µ. 

Περσῶν, ἐπειδὰν αὐτοὶ συμπαρῶσι. 
35. ἩΠροίωμεν δὲ ἤδη τὸν ἐπὶ Κορύνθου διὰ τῆς 

τευξάµενοι τῷ βασιλείῳ Διί: κἀπειδὰν τᾶν τῇ 

ἄντα ἤδη χειρωσώμε εθα --- οὐδεὶς γὰρ ὃ ἐναν- 

ἡμῖν τὰ ὅπλα τοσούτ οις οὔσιν, ἀλλ᾽ ἄχο- 

πιθάντες ἐπὶ τὰς τριήρεις χαὶ τοὺς 

παγωγοὺς ἐμθιθάσαντες - -παρεσχεύ- 

ασται ὃ) ἐν ο. τς εαῖς καὶ αἴτος ἵκανὸς καὶ τὰ πλοῖα 

διαρχῇ χαὶ τᾶλλ α πάντα --- διαθάλλωμεν τὸν Αἰγαῖον 

εἲς τὴν Ἰωνίαν, εἶτα ἐκεῖ τῇ Ἀρτέμιδι θύσαντες χαὶ τὰς 

ῥᾳδίως ἄρχοντ τας ἀπολι- 

κ” 

τοὺς 

Ε.ΙΤΕΤΡΕ ἐγειροτό- 

ο μίας λυκῖνος δὲ 
ἄρχε τῆς ἵππου, Λυχῖνος δὲ 

΄ 4" 3. ο. ο / 

ἐπὶ τοῦ εὐωνύμου Τιμόλαος ἐπὶ τοῦ εὐωνύι 
εως, ΡΕ, 

σον, ὡς νόμος βασιλεῦσι τῶν 

ο Δ 

/ 
ε Ε' 

ὀρεινῆς ἐ ἐπ 

Ἑλλάδιπ 
- 

τιωθησοµ.ενος 

3 μι α] κ 
ι«ο] 

ἵρ τσ. 

μα ως [ο] [ο] ς 

Πα 

σα 

ο ἀτειγίστους λαβθόντες 

πόντες προχωρῶμεν ἐπὶ Συρίας διὰ Καρίας εἶτα Άυ- 

χίας χαὶ Παμφυλίας χαὶ Πισιδῶν καὶ τῆς παραλίου 

καὶ ὀρεινῆς Κιλιχίας, ἄχρι ἂν ἐπὶ τὸν Εὐφράτην ἄφι- 

χώμεθα. 

33. ΑΥΚ. Ἐμξ, ὦ βασιλεῦ, εἰ δοχεῖ, σατράπην 

τῆς Ἑλλάδος κατάλιπε" δειλὸς γάρ εἰμι καὶ τῶν οἴκοι 

πολὺ ἀπελθεῖν οὐκ ἂν ἀδεῶς ὑπομείναιμι" σὺ δὲ ἔοικας 

ἐπ ὶ Ἁρμενίους χαὶ Παρθυαίους στου μάχιμα ς οῦλα 

καὶ τὴν τοξικὴν εὔστοχα. Ὥστε ἄλλῳ παραδοὺς τὸ 

δεξιὸν, ἐμὲ Ἀντίπατρόν τινα ἐπὶ τῆς Ἑλλάδος ἔασον, 

µή µε καὶ διαπείρη τις οἰστῷ ἄθλιον βαλὼν ἐ ἐς τὰ γυμνὰ 

περὶ Σοῦσα ἢ Ῥάκτρα ἡγούμενόν σοι τῆς φάλαγγος. 

ΣΑΜ. Ἀποδιδράσκεις, ὢ Λυχῖνε, τὸν χατάλογον 

δειλὸς ὤν. ὍὉ δὲ νόμος ὥπους οπτίς, τὴν κεφαλὴν, εἴ 

τις λιπὼν Φαίνοιτος τὴν τάξιν. Ἀλλ) ἐπεὶ κατὰ τὸν Εὐ- 

φράτην ἤδη ἐσμὲν καὶ ὁ ποταμὸς ἔζευκται χαὶ κατόπιν 

ὁπόσα διεληλόθαμεν ἀσφαλῶς ἕἔ ἔχει χαὶ πάντα παρα 

χ τέχουσιν ὑπ) ἐμοῦ ἑκάστῳ ἔθνει ἐπεισαχθέντες» οἳἵ δὲ 

καὶ ἀπίασι τὴν Φοινίκην ἡμῖν ἓν τοσούτῳ καὶ τὴν 

Παλαιστίνην εἶτα χαὶ τὴν Αἴ]υπτον προσαξόμενοι, σὺ 

πρῶτος, ῶ Ανκϊνε, διάδαινε τὸ δεξιὸν ἄγων, εἶτα ἐ ἐγὼ 

καὶ ο. ἐμὲ ὁ Τιαόλαος: ἐπὶ πᾶσι δὲ τὸ ππικὸν ἄγε 

σὺ, ὦ Ἀδεί εσ 

84. Καὶ διὰ μὲν τῆς Μεσοποταμίας οὐδεὶς ἀπήντη- 

χεν ἡμῖν πολίμίας, ἀλλὰ ἑχόντες αὗτούς τε χαὶ τὰς 

ἀκροπόλεις ἄνδρωποι ἐνεχείρισαν, γαὶ ἐπὶ Βαθυλῶνα 

ἐλθόντες ο... παρήλθοµμεν εἰς τὸ εἴσω τῶν 

τειχῶν καὶ ἔγομεν τὴν πόλιν; ὁ βασιλεὺς ὃ δὲ περὶ Κτη- 

9 Φ 

ΤΧΝΙ. ΠΛΟΙΟΝ Ἡ ΕΥΧΑΙ. 5 -- 94. 1, 
εἶπι ἀε]ίσαπά5, απο 5αρτα ΠἹαπθτθ ἃς γθίῖησγο [Γοῃα Ροβδίπι. 

909 370) 

81. ΑΡΙΝ. Έμο ΠΡΙ, ο ΒαΠΙΙΡΡΘ, δα Παίαίη ἀπσαία, ἆεχ- 

{ΤΙΠΙ γεΓο εοτπα Ἰγοίηης {εποαί; ἀΐσηας απίεπα 6-56 γἰάσος 

απἲ πιαχίπια ἃ {ο 6οΠ56(πας, οἱ Εβί αιπῖ 5ἱσηα Ιαγρῖέας π]ο- 

ἀἱο5. 

ΒΑΜ. Ίρεος εἰῖαπι Ιπίείοβεπις, Αάϊπιαμία, οπα]ίες, 

ταση {6 τεοΙρίαΠἰ 5απη ῥγα[θοίαπα Γαἱπγαπα. Οἱ σρηκοίῖς, 

εσπ]ίες., Αάἰππαπίππα ε(α{αξαῖ ῥγαρβοΙ, ππαπη {ο]]1[οίθ. 

ΑΡΙΜ. ΟπηπΠες, πί γίάες, Φαπρρε, 55ι]θγηί. 

5ΑΜ. Ἐπ Ῥγοεςίο {απ οα(αίαί : Τγοίπας τοτο ἀεσίταιι 

εοτη Ἰαβθαί; αἲ Πὶο Τ{ππο]αι5 5ἰπὶδίτο ργαβεΙοίητ : 6ο 6το 

ἵπ πηραῖα αοἷε, υ{ Π1Ο5 οδί ῬεδαγΙπῃ ΤεΡΙΡΙ5, (παπᾶο. 1ρεῖ 

πάδυηί η Ῥγω]ο. 

3». Φαπ1 γετο Ργορτθύίαπας ΟοτΠΙΠΗΠΩ Ὑοί5α5 Ρος ΠΠΟΗ- 

{απα, Υοῖῖς απίεα 1ου! τοσαπα ομς[οᾶἵ παπουραίῖς: εί (παπάο 

Ίαπι ἀταείαπῃ ΟΠΊΠΕΠΙ 5αΏεροπίπας (πεσιθ επῖπι πἱξ( παπα 

ποβίς αγπιαίας, απἲ {αηίο ΠΠΊΘΤΟ 5ἵπ1α5, οσουττεῖ, 5εᾷ οἴίτα 

Ῥα]γετῖς Ιαοίαπη. 5αρογαβίπιας), εοηςεθηςῖς Γτίγοπαῖσας, ἵπι- 

Ρο[ῖκαο ἵπ Πρρασίπος εηπῖς (ραταίαπη ε5ί αὐ{επα Οεπε]τεῖς 

Γγαππεπ{1 αποά 5α115 εδί οἱ πανῖαπα οορία 5α/Ποῖεης οἱ τε]ῖαα. 

οπιπία), Ρος σιθΙπῃ πανίσεπιις ἵπ Τοηίαπη. Ὠεϊπάο Ιῖ εᾶ- 

«το Ρῖαπο [αοίο, οαρςαπο [ασε ατρίρας πο πηηπ]ς, το- 

Ποςαιε θαγΙΠΗ ργα[εοίῖ5, ἵπ Ὀγπίαπα {επάεπιης Ῥες ΟαγίαΠ1, 

{πα Ἰγοῖαπα, εἰ Ῥαππριγ]ίαπα, οἱ Ρϊδιάαςδ, οἱ πια Ιπιαπι 

πιοπίαπαϊηαιθ ΟΙσίαπα, οπου ρετνοπίαπιας αἲ Ἐπρητᾶ- 

1η. 

89. ΙΥΟ. Με, τοχ, 5ἳ τιάείατ, Βαΐταραπη τεπ(αο ατῶ- 

οἵα: πιειϊομ]οσας επΊπα 5ΗΠ1, εἰ Ίοησ6 ἀῑ5οσάετο 40ΠΊΟ ΠΟΠ. 

φι5τηπθτίπῃ δεσπτα, (Πτα γ]άδατίς ἀποίαγιας Τη Ατπισηϊος 

αἴᾳμο Ῥατίμος, σεπίο Ρασηασες οἱ εασίῖς Ῥεπο οο]]ῖ- 

ηθαπίος. Ἰσίίαν ἀοχίγαπι οοσΏΙ {ταᾶε αΏϊ, πας ΑπΡΑΙΓΙΙΗ 

αποπάαπη τεΙίπαιο ἵη Οτῶσῖα, πε 1ης, ἄππι ραἰαησεπα Ε0ί 

ἄπεο οἴτοα ὃιςδα απί Βασίτα, κασῖέία αΠααῖς παῖδεγαπα, 18. 

Ρατίε Ιπέεοία5 5π1, {τα]ἰοίαί. 

ΦΑΜ. Εισίῖς ἀο]οοίαπα, ἨγΟΠ6, πηδία. Αί Ίεκ ε»ί εαρῖίε 

ΡΙεοί, οἳ ααῖς οᾷϊπος ἀενεγαῖςςα ἀερτεοπάαίαγ. δεᾶ 

απαπᾶο Ίαπα 5ππ]ας αἆ Ἐπρηταίεν, οἱ ]αποίας εδὲ Ροπίο Πη- 

γίας, οἱ α {εγσο απσς ρουίταηςινίπηας ἑπία 5υηί οπηπία, αἴαπε 

οπημῖα {οποπί Ργζρ[οο(Ι, απϊομίααε Ρορα]ο α- πιε Ἱπροςήα; 

αἲῆῖ γογο ἀῑσορδεετυπέ απ Ῥμωπίσρη ποβῖς Ιπίετεα οἱ Ῥα- 

Ἰακήπαπι, ἀεῑπᾶε οίῖαιι Ἐσγρίαπι αίραπί : ία ρηας, 

Ἰαἵπο, ἀεχίτο εοηα Ἱπάπείο, {τα]ίοε; ἴππῃ ερο; εί Ρροδε 

πιο Ἠΐς Τϊπιοῖαις : Ῥοδέ οπηῃθς αιίοπι {απ οημΠ(αίμπα, Δάῑ- 

ππαπίο, ἁποῖίο. 

34. Αίαπο Ῥογ Μεςοροίαπιίατη πα]]ης ποδῖς οὐγίαπα γεηῖε 

Ἠοβίῖς, 5οᾷ 5ροπίο 56 οι ατοῖθας υπ πορῖς ἀθάϊάετυηί; 

Ῥτοστεςσίαιθ αἆ Βαῦγ]οπεπ1, ΕΧ Ἱπηρτογίςο ἰπίγα ΠΙΟΣ ἀ8- 

Ίαἱ 1 ῦοπη Ἱάβεπηας. Ίος απίοπῃ απ οἴτοα ΟΤεςίρ]ιοπίθηι 



απ, οτε 575) ΕΧΝΙ. ΝΑΥΙαΙΟΙΜ 
-ω οι / 

σιφῶντα διατρίθων ἴἴχουσε τὴν ἔφοδον, εἶτα εἲς Σελεύ- 
/ 4 | 

χειαν παρελθὼν παρασχευάζεται ἵππέας τε ὅτι πλεί-- 
Ν η 

στους μεταπεμπόμενος χαὶ τοξότας χαὶ σφενδονήτας. 
κά Ν ν 

Ἀπαγγέλλουσι δ) οὖν οἳ σχοποὶ ἀμφὶ τὰς ἑκατὸν ἤδη 
: ο / Ν 

μυριάδας τοῦ μαχίμου συνειλέχθαι καὶ τούτων εἴκοσιν 
ζ-, ιό / ς ή 5 / / ” 

ἵπποτοξότας, καίτοι οὕπω ὅ Αρμένιος πᾶρεστιν οὔτε οἵ 
ας ἄςὶ - ῃ / ΄ μα. ν ο σεν ῃ 

χατὰ τὴν ἱΚασπίαν θάλατταν οἰκοῦντες οὔτε οἵ ἀπὸ Ῥά- 
αλα. ον ΐ ερ ο 

χτρων, ἀλλ’ ἐκ τῶν πλησίον καὶ προαστείων τῆς ἀρχῆς: 
ος, ας. 

οὕτω ῥᾳδίως τοσαύτας μυριάδας κατέλεξε. ἸΚαιρὸς οὖν 
- ο ο -- 

ἤδη σκοπεῖν ἡμᾶς ὅ τι χρὴ ποιεῖν. 
/ τς” ο Ν 

3δ. ΑΔΕΙΝ. Ἁλλ' ἐγὼ μέν φημι δεῖν ὑμᾶς τὸ πε- 
Α 3 / Δ αν -. ς ο Ελ ον {- Ν 

ζὸν ἄπιέγαι τὴν ἐπὶ Κτησιφῶντος, ἡμᾶς δὲ τὸ ἵππικὸν 
3 ο -. / 

αὐτοῦ µένειν τὴν Βαθυλῶνα διαφυλάξοντας. 
τν .» νι 3 ῃ 

ΣΑΜ. Ἀποδειλιᾶς καὶ σὺ, ὦ Ἀδείμαντε, πλη- 
ας νο ο 

σίον τοῦ κινδύνου γενόμενος; Σοὶ δὲ τί δοχκεῖ, ὦ Τι- 

μόλαε; 
Ἡ .ω ο Δ ᾿ . 

ΤΙΜ. Ἁπάσῃ τῇ στρατιᾶ βαδίζειν ἐπὶ τοὺς πολε- ση : ε 
µίους, μ.ηδὲ περιµένειν ἔστ᾽ ἂν ἄμεινον παρασχευάσων-- 

ο / ) ᾿ 

ται πανταχόθεν τῶν συμμάχων προσγενοµένων, ἀλλ 
ἕως ἔτι καθ᾽ ὁδόν εἶσιν οἳ πολέμιοι, ἐπιχειρῶμεν αὖ- 

τοῖς. 

ΣΑΜ. Εὺ λέγει. Σὺ δὲ τί, ὦ Λυχκῖνε, δοχι- 
/ 

μάζεις: 
ΑΙΚ. Ἐγώ σοι φράσω" ἐπειδὴ χεχμήκαμεν συντό- 

νως ὁδεύοντες, ὁπότε χατήειµεν ἕωθεν ἐς τὸν Πειραιᾶ, 

καὶ νῦν ἤδη τριάκοντά που σταδίους προχεχωρήκαμεν 

χαὶ ὃ ἥλιος πολὺς, κατὰ µεσημθρίαν γὰρ ἤδη μάλιστα, 

ἐνταῦθά που ἐπὶ τὰς ἐλαίας ἐπὶ της ἀνατετραμμένης 

στήλης καθίσαντας ἀναπαύσασθαι, εἴτα οὕτως ἀναστάν- 

τας ἀγύειν τὸ λοιπὸν ἐς τὸ ἄστυ. 

ΣΑΜ. "Ἔτι γὰρ Ἀθήνησιν, ῶ μαχάριε 
χεῖς, ὃς ἀμφὶ Βαθυλῶνα ἐν τῷ πεδίῳ πρὸ 

ἐν τοσούτοις στρατιώταις κάθησαι περὶ το σὲ 

διασκοπούµενος; 

ΛΥΚ. Εύγε ὑπέμνησας. 
οὗ παραποφανεῖσθαι τὴν γνώμην. 

86. ΣΑΜ. Ἡρόσιμεν δὴ, εἴ σοι δοχει. Καὶ ὅπως 
τς αμ ΟΕ . ο τωεν, 
ἄνδρες ἀγαθοὶ ἐν τοῖς κινδύνοις ἔσεσθε µ.ηδε προλώσετε 

τὸ πάτριον φρόνημα" ἤδη γάρ που χαὶ οἳ πολέμιοι ἐπι- 
/΄ 

λαμβάνουσιν. "Ωστε τὸ μὲν σύνθημα ἔστω ᾿Ενυάλιος: 
: ς τς 

ὑμεῖς δὲ ἐπειδὰν σηµάνη ὃ σαλπιγκτὴς, ἀλαλάξαντες 
ΔΝ Ν 

καὶ τὰ δόρατα χρούσαντες πρὸς τὰς ἀσπίδας ἐπείγεσθε 

συμμῖξαι τοῖς ἐναντίοις καὶ ἐντὸς γενέσθαι τῶν τοξευ-- 
/ ᾖ. 

µάτων, ὣς μηδὲ πληγὰς λαμθάνωμεν ἀκροθολίζεσθαι 
.] .. Α / σ ο δλ 3 ν φο ΕΦ Ν εληλύθ 

αὐτοῖς διδόντες: καὶ ἐπειδὴ ἐς χεῖρας ἤδη συνεληλύθα-- 
α) / 

μεν, τὸ μὲν εὐώνυμον καὶ ὁ Γιµόλαος ἐτρέψαντο τοὺς 
” ς ἀἁ {Ν ψΜ ΔΝ Ν λ.] ης] / εά 

καθ) αὑτοὺς Μήδους ὄντας, τὸ δὲ κατ’ ἐμὲ ἰσόπαλον ἔτι, 
5 - / 

Πέρσαι γάρ εἶσι χαὶ ὃ βασιλεὺς ἐν αὐτοῖς: ἡ δὲ ἵππος 
ο .ω / Ας ΑΜ ΝΕΦΙΝ μας / 
ἅπασα τῶν βαρθάρων ἐπὶ τὸ δεξιὸν ἡμῶν ἐλαύνουσιν, 
Ξ 3 » λ 
ὥστε, ὦ Λυχῖνε, αὐτός τε ἀνὴρ ἀγαθὸς γίγνου καὶ 

τοῖς μετὰ σαυτοῦ παρακελεύου δέχεσθαι τὴν ἐπέ- 

λασιν. 
- Ὃν-- 3 λ .. 97. ΛΥΚ. Ὦ τῆς τύχης: ἐπ᾽ ἐμὲ γὰρ οἳ ἴππεῖς 

τη 3 /9 ” δν. 3 / 
καὶ αόνος ἐπιτήδειος αὐτοῖς ἔδοξα ἐπελαύνεσθαι. 

μην χαὶ ἢ 

36. 9 / Μ 

Εγὼ δὲ νήφειν ᾧ 

ἅποντες 

5ευ Τ01Α. 86 -- 37. 

1 Ἰαγοί, απθ[ία Ἱππργεβδίοπε, ΡΓοργεδδης αἆ δε]ειιοίαπα ραταί 

56, οημΠαίαπη(ο αγέθδδοης απαπαρ]αγίη Πα, οἱ, ςασητατίος 

οἱ Γππά[ίουες. Ἠοπιποῖαπί ο’σο εχρ]οΓαίονος, οἴνοα πη]]]]ος 

πι]]]ο Ίαπα γῖτος Ράσηα: αρίο5 ο] εείος 6,56, ἵπ ΐ5 ἀπεοηία 

πηϊ]]ία Ιαοπ]αηΗΙατη ον οππἳς, απαπ( μα. Απιθηΐας ποπά μπι 

αάσδί, πθαπο ααἲ Οα5ρίαπα π]ατε αοζο]μπέ, πθ(ιε Βασ ἰε]αηῖ, 

5ο 4 ραγῖθ5 πποᾶο γ]οῖηῖς εἰ σα ρατηαπίς απαςί ἱπιρογῇ : 

αἆθο [ασἷ]ε [οἱ πηϊ]ία οορσῖ{. Παφιο {ιηριι5 ο5ἱ αἱ πος δΙἴαηη, 

αα]ά ποβῖς αροπά η 5ἳι, οἰγομιηςρίοἴσπχιας. 

6σί 

3δ. ΑΡΙΜ. ΝΙπΙΙγαπα 65ο αἷο ορονίοιο γο5 ροά1[ος Οἱ6- 

φἱρ]οπίεπα Ρείετα; πος απίθπα, οηαἰίαίαα, ο ΠΊαΠεΓο αἆ 

Ῥαβγ]οπεπα ἱπεπάαπῃ. 

ΒΑΜ. ΕΜαπι ία, Ααἱπιαπία, πιοαῖς εοη5 (πίτας Ῥνορθ Ρε- 

π1ου]άα 2 Το γετο, Τ1ππο]ας, απ]ά γἱάσίαν 2 

ΤΙΜ. Οπιπῖ ΟἱΠ1 εχογοῖξα Ἠοδίος ασστοςῖ, Ἠθιε εχςΡθ- 

είαγα ἆοπθς ρανθηί 5ε πηθ]ῖας οἱ α[ῆασηί ππάἶ(πο απχΏ]ία : 5εὰ 

ἆιη α άλας τη γἷα 5Π{ Ποδίες, 1ος ασστο(ἴαπιας. 

| ΒΑΜ. Βεπο πἹοΠε5. Τα γτετο, Γγοῖπα, απῖά οεηςος 2 

| ΤΥΟ. Ἐδο ΗΡί ἀῑσαπα : απαπάοαιἱάθτη α οοπ{θΠ{ΙοΠς 11Π6- 

τὶς [αἰ]σαιἳ δΗΠ1Η5, ααῖ μυά1ο π]απο ἀεδοσπάειίπ]ας ἴπ Ῥίτα- 

εΙΠ1, ὨΠό Ὑθτο Ι4Π1 ἱπὶσίηία εἰγοῖίου είαάϊα ργοσυθςςί διι- 

ΤηΙΙ5, αἱ 5ο] ππ]15 (1απα οπἶπα οἶτζα ππογίάίοίη ε5ί), αἱ Ἠῖο 

αλοιβὶ 54µ οἱείς, ἵηπ ονείδα Π]α οοἱαπηε]]α αβεϊἀσηίες, 16- 

απϊεδέαιηας, ας ἀείπάς 5ηγσοηίος, φέπάϊοδο. τοάθαπΊς ἵῃ 

ά1ΡΘΠΗ. 

ΒΑΜ. ΕΠαπΙΠΠΙ Αἰλεπῖς 1016556, Ώοπε γἰν, γἰάσεῖς, ααὶ 

οἴνοα ΏαΡγ]οποπη ἵΠ σαππρο απίς ππατος 5οἆσας {οί Ιπίαι πηῖ- 

Πας, ἀἱδρίεῖεης ἆο Ώε]]ο2 

ἘΥ 0Ο. Βεμε γοτο ποροξαἶδϊ πιο ἵπ πεπποιίαπῃ. Αί 6σο 
5ΟΡΡΊΗΠΙ Π]ο 0556 Ρη{αΡαΠ] ηθο 5οπ{οηΠἶαΠῃ Ρ6ΓΥ6Ι56 Ργο]ᾶ- 
{αγάπη 

36. ΘΑΝΜ. ΑσσισαΙπις σαπαθ, 5ἳ Εοί γἰάδίαν. Εί πιθ- 

πηρηϊοίο αἱ υἰνῖ [ογίος εῖς ἵη ρον]οπ]ῖς, πει ργοβα[ἰς αΠΙΠΙΠΙ 

Ἠλαπα ραἰίαπα τ ]απα θΜΙηὰ πναάστο γἰάθηίαγ Ἰορίες. Τίασπε 

{θ55υία. οδίο Μανς! Υο5 γοτο ααΠα οἰαςδίσαπα. οροϊπεηε {- 

ΡΙ6ΘΙ, 6Ι4ΠΙΟΤΕ 5αβ]αίο, Ιπουςοῖς ἵπ «Ίγρθος Ἠαδίῖς, γσοία 

π]αμΙ5 60Π5ΕΥΕΓΟ 6ΠΠΑ Πορίρας, εἰ πίτα {6ἰἳ Ιασίαπῃ γοπ/το, 

π{πος οχοἰρίαπιι5. Ισίήβ. Ιαοπ]απά1 [αου]ίαϊε Ι]ς ἀαία : οί 

απαπάο αἆ ΠΙαΠΙΙ5 ]άμα Υθμίηιας, ΙΠΙδίΤΗΠΗ 6ΟΥΠΙΙ 6ἱ Τ{Π10- 

Ίαας. Ίαπα 1. Ππρα!). σογίεναπἰ 5ἳρί ορροδίίο5 Μαάος, 5θά 

ΠΘΙΠΙ 4ΦΠΠΕΠ Όύ10 αά]αο Ματία ρησηαί : 5απί οΠἵπι Ῥδυςο» 

εί γοχ ἰπίαι {ρ5ο5: οᾳηίαξας αίΘΗΙ ΡαΓΡΑΡΟΓΙΠΗ ἨΠίνοισις ἵη 

ἀαχίταῦα αο[εμα ποδίγαπα Ἰπγθλίίαν: Πασαε, Ἠγοῖηο αἱ 1ρ5θ 

νι {οπΐ5 οδίο, αἱ ἐς, αἱ ἱπιρείαπῃ αχοῖρίαΠί, ἵππρενα. 

7. 10. Υαλ [ογίαπαπη 1 Τη πιο οπῖπι θᾳμ]ίο5 απ]γοταϊ, 

εἰ 5ο]ᾳ5 1ρ5ίς ἰάοπειι5 51 γίδας 1η απθιῃ γγααηί, Ὑἱάδος 



μοι δοχῶ, ἣν βιάζωνται» αὐτομολήσειν προσδρα- 

μὼνέ ἐςτὴνπ παλαίστραν ἔτιπολεμοῦντας ὑμᾶς χαταλιπών. 

ΣΑΜ. Μηδαμῶς: κρατεῖς Ίὰρ αὐτῶν χαὶ σὺ ἤδη τὸ 

µέρος. ᾿ἘΕγὼ δὲ, ὡς ὁρᾶς, καὶ μονομαχήσω πρὸς τὸν 

βασιλέα" προκαλείται γάρ µε χαὶ ἀναδῦναι πάντως 

αἴἰσγρόν. 
ΛΥΚ. Ν) Δία καὶ τετρώση αὐτίκα µάλα πρὺς αὖ- 

του βασιλικὸν γὰρ καὶ τὸ τρωθῆναι περὶ τῆς ἀργῆς 

μαχόμενον. 

ΣΑΝ. Εὸ λέγεις. Ἐπιπόλαιον μέν μοι τὸ ο 

καὶ οὐκ εἰς τὰ φανερὰ τοῦ σώματος, ὥς μηδὲν τὴν οὐλὴν 

ὕστερον ἄμορφον Ὑενέ ἐσθχι. Πλὴν ἀλλὰ δρᾶς ὅπως ἐπε- 
λε α δ 

λάσας μιῇτ πληγῇ αὐτόν τε καὶ τὸν ἵππον διέπειρα τὴν 

λόγχην. ἀφεὶς, εἶτα τὴν ̓χεφαλὴν ἆ ἀποτεμὼν καὶ ἀφελὼν 

τὸ διάδηµα βασιλεὺς ἤδη γέγονα προσκυνούμενος ὑφ᾽ 

ἁπάντων» 
88. Οἱ βάρδαροι προσχυνε είτωσαν: ὑμῶν κατὰ τὸν 

Ἑλλήνων νόµον ἄρξω εἰς στρατηγὸς ὀνομαζόμενος. Ἐπὶ 

τούτοις ἄρα ἐννοεῖτε ὅσας μὲν πόλεις ἐπωνύμους ἐπ᾽ 

ἐμαυτοὺ οἰκιῶ., ὅσας δὲ καὶ καθαιρήσω ἕλὼν χατὰ χρά- 

τος, αἲ ἂν ὑθρίσωσί τι ἐς τὴν ἀρχήν. Ἁπάντων δὲ 

μάλιστα Κυδίαν τὸν πλούσιον τελεύσοµαι, ὃ ὃς ὅμορος 
δη ὤν µοι «σας τοῦ ἀγροῦ ἐπιθαίνων κατ’ ὀλίγον ἐς 

μ.ετ 

ψ Εδιη 
Ἶ επ η 

ν ν τὸ εἴσω τῶν ὅρων. 
39. ΑΥΚ. Πέπαυσο ἤδη, ὢ Σάμιππε; καιρὸς γὰρ 

σὲ ἴδη μὲν νενικηκότα τηλικαύτην µάχην ἐν Ῥαθυλῶνι 
” - 5 / 3 {9 Ν 5 ΄ 

εὐωχεῖσθαι τα ἐπινίχια ---- ἐκστᾶδιος γαρ οἰμαί σοι τὴ 
» 7 τ ”. ὧν 3 .” / ν. Ε] α 
ἁρχή --- Τιμόλαον δὲ ἐν τῷ µερει εὔχεσθαι ὅπερ ἂν 

εθέλη. 
ία ». τη ”.. 

ΣΑΜ. Τέ δ οὖν, ὦ ΛΆυχκινε; οἷά σοι ἠτῆσθαι 

δοχῷ; 
ΛΥΚ. Παρὰ πολὺ, ὦ θαυμασιώτατε βασιλέων, 

ἐτ πιπονώτερα χαὶ βιαιότερα τῶν Ἀδειμάντου, παρ) ὅσον 
μὲν ἐτρύφα διτάλαντα χβύσεα 

όταις» σὺ δὲ καὶ 
νι 
ο .η καὶ 

ἐκεῖνος | 

τεινόμενο 

ἐχπώματα προ- 
ἐτιτρώσχου µο- 

νομαγῶν χαὶ ἐφρόντιζες νύκτωρ καὶ μεθ 

ἡμέραν" οὐ µόνον πάρ σοι τὰ παρὰ τῶν πολεμίων φο-- 

θερὰ ἦν, ἀλλὰ καὶ ἐπιδουλαὶ μυρίαι καὶ φθόνος παρὰ 
τῶν συνόντων καὶ μῖσος καὶ χολαχεία, φίλος δὲ οὐδεὶς 

ἀληθὴς, ἀλλὰ πρὸς τὸ δέος ἅπαντες 

δοχκοῦντ τες εἶναι. 

τὴ 3 Ἀ μ ”“8 

Ἡ πρὸς τη ν ἐλπίδα 
3ἱ ν 

Ἀπόλανσις μέν ΥΕ οὐδὲ ὄναρ 

υρὶς χρυσῷ ποι- 
ει δα - 

περὶ τῷ µετώπῳ καὶ δορυφόροι 
ο] εὰ Δ ώ / 

δ) ἄλλα χάµατος ἀφόρητος καὶ ἀηδία 

χρηµατίζειν δεῖ τοῖς παρὰ τῶν πολεµέίων 
ο ἃ / » ε ΄ μον αφ ῤ 2 / 

ἥκουσιν δικάζειν ἢ καταπέµπειν τοῖς ὑπηκόοις ἐπιτά- 

γµατα» χαὶ τοι ἀφέστηκέ τι ἔθνος ἢ ικ ἐπελαύνουσίτ 

τῶν ἔζω τῆς ἀρχᾶς. Δεδιέναι οὖν δεῖ πάντα καὶ 

ὑφορᾶσθαι, καὶ ὅλως ὑπὸ πάντων μἍλλον Ἡ ὑπὸ σεαυ-- 
τοῦ ε εὔδαιμονίζεσθαι, 

40. Καὶ γὰρ οὖν καὶ τόδε πῶς οὗ ταπεινὸν, ὅτι καὶ 
-- νι η) - - 

νοσεῖς τα ὅμοια τοῖς ἰδιώτχις καὶ ὃ πυρετ 

εὖνοι 

τῶν ἠδέων, ἀλλὰ δόξα μόνη καὶ πορφ 
λ 

χίλη καὶ ταινία λευκη 
μ τὰ 

πολλὴ, καὶ 

προϊόντες, 

νες 
2 

ὃς οὗ διαγι- 
δν 

- ο « Ὑνώσχει σε βασιλέα ὄντα οὐδ ὁ θάνατος δέδιε τοὺς δο- 
ρυφόρους, ἀλλ’ ἐπιστὰς, ὁπόταν αὐτῷ δοκῇ, ἄγει οἰμώ- 

Ἱ,ιΧγν]. ΠΛλΟΙΟΝ Ἡπ ΕΥ ΧΑΙ. 6 -- 40. 

-- 

.- σσ ----ψ- 

(11, 579, 51) 

πο, δἱ σπα {ασἱαηί , Γαφογο εατιῖομ]ο 1ῃ ρα]ανείταιη, οἱ αἲ- 

Ίο Ῥαρηαπίες Υο» ἀεσετίασις. 

ΒΑΜ. Νεαπασπαπῃ : νἰποῖς επίπι Ίαπι ἴπ 4ποσπθ Ίπα 

Ρατίΐο. Ἐπο απίεπα, α{ γίάες, Ίαῦι 5οΗ[ατίαπα οσπα τεσε ριι- 

5παπα Ῥασηαβο: θἰεπίπα πἹε Ργοτοσαί, εἰ γεἰτουθάστθ οΠΙΠΙΠΟ. 

ΤάΤρε ε5ί. 

ΤΥΟ. Ῥευ1ογεΠ, είατη ουγα5 αὖ Π]ο γαλπογαβοτίῖ5; ΤΕΡΙΙΠ. 

επἶπα Ἰου θίίαπα, γα]πετατ ἵπ Ῥήσηα Ῥτο Ἱπηρετίο. 

ΘΑ. Ῥεπε ΠΊΟΠΕΣ : Ίετε απἶάεπα παϊηῖ γα]ηας, ΠΙΠΙΠΊε- 

απε 1η αρετίο οοτρογί5 Ίοσο, αἀθο πί πθπιιε οἰσαίτῖκ ἵπ Ρρο5ίβ 

τΗΠ ἀε[ογμηῖς Γαίητα 8. Ὑεγαπα τἰάεπ᾽ πέ Ἰηνεσίας οσο 

Ἰσέα ππο Ίρσαπα 6ΗΠΙ 6(ΠΟ εΠηίδεα Παδία {τα]οοί, ἃο ἀεῖπαε 

εαρίίο αὐςοῖςςο, αβ]αίοαιο ἀἰαάθιπαία, τεν Ίαῦ1 51η] Γασἱη5 

αἱ αἆοτετ αΏ οπιΠΙ Ρας 

3δ. ΑΔο παρα απΙάεΙΙ ΠΟ αἀογεηί : τοῖς πετο 66 

πιογα, Ῥγοίοις απ]οῖ ποπηῖπο, Ἰπρεταρο. Ῥο5ί ας ἱσίατ 

εοφῖίαία αποί ατΏος ἆε ηπεο ποπηῖπο αρρε]]αίας οοπαἹητας 

επι, σποί οοπίνα νὶ οαρίας 5ίπι Υαδίαίυτας, 5 σπα Ἱπ]ατία 

Ἰπιρεγίαπα ΠΘυΠῃ α[[εορηῖηί. ΟπιΠΙΙΠΗ νθγο ππαχίηο Ογάἰαπα 

ἁῑνίίεπα πππ]σαβο, απ, τἰοῖπας πΊεας απ οξσοί, αΡτο πο, 

Ίηστεξδις Ῥαμ]]αιἴπα Ἱηίτα Ώπες, εχρι{. 

39. ΤΥΟ. Ὠεδίπε Ίαπι, Φαπιρρο : ἴοπιρης οί επί {ε 

Ίαπα, απὶ {αἱοπα Ῥησπαιῃ νἱορτῖ, Βαβγ]οπο ερη]ατί γἱοίοτία: 

εαησα (οχίτα ςίαάίαπα οΠΙΠΙ Ρίο ΗΡί ε.ςο ἱππρεπίαπα), ας Τ[- 

πιο]απη αμα 51ο Ίοσο ορίατο ααἱσσαῖά νο]αετῖῖ. 

ΞΑΜ. Ου]ά 6/5ο, Τ,γοίπθὀ απα]ῖα ορίαςςο ΠΡΙ γιάθοΓ2 

ΤΥΟ. Μαπίαπα, ο Πιακίπιε αἁπ]ταβ]]ς τοσυπα, ἸαΏοτῖοςι- 

οτα αἱ ναἰεπίοτα τοῖς Αάϊπιαπίϊ, απαίεηας 1]ε απ]άσπι 

Ἰαχιπίοςα γῖγεψαί, ατθα Ῥίπογυπη {αἱεηίοταπα Ῥουυ]α ϱγο- 

Ρίπαµς οοην]νῖς; ας ἰα εἰ γ]πεταβανίς 1π Ῥήσηα βἱηση]αί, 

αἱ πιείπεβας, οἱ οἡ]ο]ίας εγας ποσίες ἀἴεξαπθ. ΆἈθαπε επίηι 

αἳ. Ἰοδία ΠΡ 5ο]ο Πππεπάππι εγαί, 5εά Ἰηξίάϊία εἰἴαπι 

φεχορηία». εἰ Ἱπνγ]άῖα α [απΠαπίρας, οἱ οὔἵσπα, οἱ αὐπ]α[1ο : 

απηῖσις αι{οΠι ΥοΓΙΞΏΘΙΠΟ., 5εᾷ αἆ ππείαπ1 οΠηΠος απ! α 5ΡεΠι 

Ῥεπετο]ῖ απῖ ε55ε γιάραπίατ. Ἐτασίας ΓΕΓΗΠΗ 5ΠαΥΙάΠΗ πεΡει 

5οππππη απἰάεπα, 5οᾷ σ]οτῖα σο]α,, οί ἀἰξΗπεία απγο ρυτρι{ᾶ, 

εἰ {αηία εἶτοα ΓΓΟΠ{ΕΠΙ αἶδα, οἱ ργαοράεπίος 5α{ε]Ηίες : εείε- 

τΗΠΙ Ίαβου Ιπ{ο]εγαβί]ῖς αἱ πααπα Ἱπ]ασαπαἰίαίἶςς παπι αὐἲ 

ορετα ἆαπάα 5ἳ{ Ες απῖ αΏ Ἠοδββας γεπετο, απ [15 ἀἴσρῃ- 

ἀμπα, απ! πη{οηάα ρορι]15 5α)]οοίῖς Ἱππρετία : οἵ απί ἀθ[εοῖέ 

δοης αἰίααα, απί οχ{εγηϊ απἱάαπα Ἱπιρεπαπα Ιηναάυηί. Ἠε- 

ἔπθγε οσο οροΓίεί οππη]α οἱ εηδρίσαγϊ, αἰσιο ἵπ υΠΙγθΓΞΙΠΙ 

οπηπίρα5 Ροίΐα5, απαπα ΗΡΙ 1ρ5ῖ, γάετῖ βοαίαπ. 

40. Εϊοπίτα Ἰ]αᾶ αἴιαπι ααἲ ποπ Ἰηπι]ο, αποᾶ εστοίαδίς 

πο πηῖπας απαπη ρη]ναΙῖ, πθυ Ρευγῖς {6 Γ6σεΠη εςςθ ΙΠΙΕΓΩΟ- 

«οῖξ, Πε(Πθ πο! ηπους ςαἴο][ίος: 5εᾷ απ 1ρ5ί τίδαπι 

Γαοηΐ 5αρετγεπίοης, Ρἰοταπίοπα, ΠΙΜΙ τεγοτίία ἀἰαδεια . 

ὑμ-... 



(ΠΕ, 5τ5, στο) ΤΧΥΙ. ΝΑΥΙΑΠΟΝΜ 
λα Χ. 3ἱ ! Ν 

ζοντα οὐκ αἰδούμενος τὸ διάδημα; σὺ δὲ ὁ οὕτως ὑψηλὸς 
. ος , ; ! 

χαταπεσὼν ἀνασπαστὸς ἐκ τοῦ βασιλείου θρόνου τὴν 
τσ ] ςλ Μ ο λλ οφ 3 / 9), / πμ 5 αὐτὴν ὁδὸν ἄπει τοῖς πολλοῖς, ἰσότιμος ἐλαυνόμενος ἓν 
9 ω -- .ω Ν ι .ω Ν / 

τῇ ἀγέλῃ τῶν νεκρῶν, γΏμα ὑψηλὸν ὑπὲρ γῆς καὶ στήλην 
ζ ν κ λ / 9 Δ μακρὰν ἢ πυραμίδα εὔγραμμον τὰς γωνίας απολιπὼν, 

: Ξ ; ο ος 
ἐκπρόθεσµα καὶ ἀνεπαίσθητα φιλοτιμήματα: εἰκόνες 

ον : ᾿ 
δὲ ἐκεῖναι καὶ νεῷ, οὓς ἀνιστᾶσιν αἱ πόλεις θεραπεύ-- 

ο ρθρο η ὦ- 
ουσαι, καὶ τὸ µέγα ὄνομα πάντα κατ ὀλίγον ἀπορρεϊῖ 

αγ 3 / ” Ελ. νο. 

καὶ ἄπεισιν ἀμελούμενα. Ἡν δὲ καὶ ὅτι μάλιστα ἐπὶ 

πλεῖστον παραμείνῃ : τίς ἔτι ἁπόλαυσις ἀναισθήτῳ αὐτῷ 
Ὑενομένῳ; 5 ο οἷα μὲν ἔτι ζῶν ἑ ἕξεις πράγματα δεδιὼς 
καὶ φροντίζων καὶ χάµνων, οἷα δὲ καὶ μετὰ τὴν ἅπαλ- 
λαγὴν ἔσται; 

Ἀλλ) ἤδη σὺν αἴτειν, ὦ Τιμόλαε, καὶ ὅπως 
« /᾿ / ο μρλὶ νΝ Ν Ν΄ . ΔΝ 

ὑπερθάλῃ τούτους, ὥσπερ εἰχὸς ἄνδρα συνετὸν καὶ 
πράγµασι ος εἰδότα. 

ΤΙΜ. Ἀυχῖνε, εἴ τι ἐπιλήψιμον ᾽ γη 
/. Ν 

εὔξομαι καὶ ὅ τι ἂν εὐθῦναί τις δυνηθείη. Ἀρυσὸν μὲν 
δα / νι 

οὖν καὶ θησαυροὺς καὶ µεδίµνους νομίσματος Ἡ βασι- 

λείας καὶ πολέμους καὶ δείµατα ὑπὲρ τῆς ἀρχῆς, ἃ 
ας ἡ διέθαλ 5 Ὄ .ἆθεα κα ων 

εἰκότως διέθαλες, οὐκ αἰτήσομαι: ἀθέθαια γὰρ ταῦτά 
γε καὶ πολλὰς τὰς ἐπιθουλὰς ἔχοντα καὶ πλέον τοῦ 

Σχόπει γοῦν, ῶ 

ς Ἂ. ν κ 9 ε] 
να τὸ ἀνιαρὸν ἐν αὐτοῖς Τν. 

Ἐγὼ δὲ βούλομαι τὸν “Ἱερμην ἐντυχόντα µοι 
ο. δακτυλίους τινὰς καὶ τοιούτους τὴν δύναμιν, ἕνα 

μὲν ὥστ ε ἄεὶ ἐρρῶσθαι καὶ ὑγιαίνειν τὸ σῶμα καὶ ἄτρω- 

τον εἶναι καὶ ἀπαθη, ἑ ἕτερον δὲ ὡς μὴ ὄρᾶσθαι τὸν πε- 

ριθέµενον, οἵος ὖν ὁ τοῦ Τύγου, τὸν δέ τινα ὥς ἰσγύειν 

ὑπὲρ β ἄνδρας µνρίους. καὶ ὅτι ἂν ἄχθος ἅ ἅμα μυρίοι κινῆσαι 

μόλις δύναιντο, τοῦτο ἐμὲ ῥαδίως μόνον ἀνατί ίθεσθαι, 

ἔτι δὲ καὶ πέτεσθαι πολὺ ἀπὸ τῆς γῆς ἀρθέντα, χαὶ 

πρὸς τοῦτο εἶναί µοι δακτύλιόν τινα" καὶ μὴν καὶ ἐς 

ὕπνον χατασπᾶν ὑπόσους ἂν ἐθέλω χαὶ ἅπασαν θύραν 

τ προσιόντι | μοι Ανοίγεσθαι Χαλωμένου τοῦ χκλε είθρου χαὶ 

τοῦ μοχλοῦ ἀφαιρουμένου, ταῦτα ἀμφότερα εἷς δακτύ- 

ας θα 

Τὸ δὲ 

Ἠδιστος» ὥς ἐράσμιον εἶναί με περιθέμενον παισὶ τοις 

λ ρα / νά Ε, Σ σ 

ος τον ἄλλος τις ἔστω ἐπὶ πᾶσιν ὃ 

ὥραίοις καὶ γυναιξὶ καὶ δήµοις ὅλοις καὶ µηδένα εἶναι 
ἀνέραστον καὶ ὅτῳ μὴ ποθεινότατος ἐγὼ καὶ ἀνὰ στόμα, 
ὥστε πολλὰς γυναῖχας οὐ φερούσας τὸν ἔρωτα χαὶ ἄναρ- 

τᾶν ἑαυτὰς χαὶ τὰ μειράχια ἐπιμεμηνέναι μοι καὶ εὖ- 
δαίμονα εἶναι δοκεῖν, εἴ τινα καὶ μόνον προσέλέψαιμι 

αὐτῶν, εἰ δ᾽ ὑπερορῴην, κἀκεῖνα ὑπὸ λύπης ἀπολλύσθω, 

καὶ ὅλως ὑπὲρ τὸν Ὑάκινθον Ὕλαν Ἡ Φάωνα τὸν 

Χου εἶναί µε. 
44. Καὶτ 

μηδὲ κατὰ µέτρον ζῶντα τῆς ἀνθρωπίνης βιοτῆς, ἀλλ’ 

ἔτη χίλια νέον ἐκ νέου Ὑιγνόμενον διαθιῶναι ἀμφὶ τὰ 
ἑπταχαίδεκα ἔτη ἀεὶ ἀποδυόμενον τὸ γῆρας ὥσπερ οἳ 

εις, οὐδὲν γὰρ ὀεήσει µε ταῦτα ἔχοντα" πάντα γὰρ 

μὰ ἣν ἂν τὰ τῶν ἄλλων, ἐς ὅσον ἀνοίγειν τε τὰς θύρας 

ταῦτα πάντα ἔχειν μὴ ὁλιγοχρόνιον ὄντα 

«πω πο ὢν 

-ὃ 

ο” 
/ Αλ ο κ / ὶ δρ 3 

υναμην καὶ χοιµίζειν τοὺς φύλακας και αθέατος εἶναι 
3 μ : ἕ ; 

εἰσιών. Ἐὶ δέτι ἐν Ἰνδοῖς ἢ Ὑπερθορέοις θέαμα πα- 

ευ ΥΟΤΑ. 41 -- 44. 665 

αβάποἴτρ Τα γενο ἆε Ίοσο Πα εχεσ]δο ἀθ]αρσις ἀοίτασίησοιο 

46 Γτοπο Γοαίο, εαπάεπι αθ[Ρῖς νίαπα σπαπα ναῖρας, ο α{ῇ 

ΕΝΠ1. 66ί6ΓΟ 5τοσο ΠΙΟΓΙΠΟΓΙΠΙ Ἠοπογε αρασίας, (Πχ ΠΠΗ 1 

{θυγα τοπ πεης οχοθ]δπα, οἱ οοΙΙΠΊΠαΠΙ Ἰοησαπα, απ{ αοζη- 

ταίο ἀεδοπρίαπι αηβαῖς Ῥγταπίάθηα, ἵπ απῖρις 5εο το- 

δο5, απ ΠΙΕΙ]. Ίαπα Ἰπάς α 5οΠδαΠα Ἰρδογαπα ροινοηίαί, 

εαρειρίυπί. Ῥίαἰαῶ απίθηη ἴ]α" οἱ ἑεπηρ]α, απο οχοἰίαηί ϱ0- 

1επάἱ οἈηξα αἴγ[ίαίες, αἱ πιασηΙΠοιπα Πλιά ποίησή, ρα {1πι 

ἀεβασηί οπηπῖα, εί περ]εεία αὐειηί. Βἱ Υοτο νο] πηατῖπαο 

αᾱ Ἰουβίδίαπα {επρας Ῥοιπιαπεσηί, απῖς ας [πποίς 

αᾱ 6Ηπῃ ρεγγεπίτο Ροίοδί, απ πμ 5οπίαίρ Υἱ4ομ αας 

πηο]εσίίας γῖνας αά ο δἰς Ἰαβίέανις, πποίπθης, 5ο] οίέας, 

Ἰαβογαῦς; οἱ απῖς ΡΟ5 πιογίοηα δίαΐας Γαίηγις δἱέρ 

41. δεᾷ Ίαπι ορίατα {παπα οί, Τίπιοίας, αἱ αἱ Π]ος 5πρθ- 

το, αἱ [ασίαταπα Ῥνοβαβί]α εδί γίταπι Ῥγιδοηίοιη αἱ α{ἲ 

Τ6]ΗΙ5 5οἸθηίοπῃ. 

ΤΙΜ. γἱάε Ιπίατ, Ἰμγοἴπα, 

ορίαίατας εἶπα, 

«ἱ α]ά ταργε]ισηςίοπο ἀἴσηπαι 

οἱ απο εονηῖσεῦα αἰαιῖς Ῥοβδῇ.  ΑτΙΠΙ 

ῥγοῖπάο ας {πεκαπτος εἰ πιοδῖος παηήπα, απἰ τοσηα εἰ Ώε]]α 

αἳ ππθίΗ5 Ῥτο ΠΠΙροΙΟ, αμα Ππετίο Γεργθμεπάϊς, ποι 

ΡοδύαΠα :. ΠαΠΙ ἰδία (άσμα Ἱπῄτπηα οἱ Ἰηδίάς αχρορῖία πηπ]- 

15, εί ρία5., παπα παν ίαῖς, ΤΠ 5 ππο]οςΙαγιῃα Ίποςί.- 

4». Ἐδο απίοπῃ ορίεπα αἩ οσσυτοηίθ παϊμῖ Μετουτίο απιι- 

1ο5 ἀατί αποξζαπα, απΙ υἰτίπίοπα ΠαμθαΠ{ Πιν ΠΠ, 

αἱ να]οαί 5οπροτ εοτρῃς οἱ 5αἱαΏγο 5ἱς, οἱ να]πονῖ πα] απέ 

ΠΠΟΤΡΟ. Ρεπείταβίας αἰίσγαπα, ου]α5 ααχ]ο ποπ. γάθαίαΓ 

απ ἱπαυ]ε, σπα]ῖς εγαί ο Ογσῖς : αἴαπα 1ήήδα5, αἱ ρίας 

ἀοσίος. πη]]]α Ἰοηππη τοῦ μαβθαπα, οἱ αποά οπΗ5 γἰχ 

ἀεοῖες πηῖ]]α Ποπαίηες. ποτ πια] απθαπί, Ίου πα [πο]θ 

5οἱη5 {ταηδίεγγο γαἱεαπ Ιή5Πρες τοἰατο αἱ ροδδίπε, πα ]έαηα 

εἰαίᾳ» 46 ἵειτα, αἲ Ίου φποΠιθ ἳί ηλ! απη]ας. Ῥγωίριρα 

ΦΟΠΊΠΟ. 5ορίτο π{ 4πθαπα 4ποδοΙπι(πθ νοἱήσγο, αἱ ]απια 

πα Ώηῖ ππασῶαπθ αεσθἀοπ(ῖ 5πα βροπίο πί αρερίαίαν, Ἰαχαίο 

οἰαμςίτο ρο55η]οσπθ τοπποίο» απά Ίου πίταπισαο ππας Ἰάρπῃ- 

απς να]εαί απα]ᾳ5. 

43. Οποᾷ γετο εαριί εί, δἷ{ οἴῖαπι αἰἴας οπηπίΗπη Πε Ἱή- 

οππαϊςείπιας, απο Ἱπάπίο αππαβΏ{ς 5ἶπι [οπποςῖς ρπενῖς, οί 

πηπΠογῖθα5, αἱ [ος Ῥορι]ΐς, τί Ππαπιο δἷς απίΠ πιθ αΠΠαί, 

ἀοσιάεναί Υγοβειπεη[ες οἱ 1π ουο Παβραίς αἆθο αἱ πηπ]έοο πηι- 

Ἠσγες ρα απιοτῖς Ἱπιρα[Ιοηίία 5ο 5α5ροπάσηί, οἱ ἵπ πιο 

ἸηΣαπίαπί αἀο]εςεσπία]1, Ώεαίαδα πε γἱάσαίας, 5ἱ αθπῃ Που" πα 

αδρίσίαπα Ἰπούος 5ἱ Ὑετο ποσιπεηίίας ἱταείθπα, ΜΗ (ποσα 

ῥυ ἀο]οτο ῬογεαΠί : αίαιο ἵπ πΠϊγεΓςΙΠΙ 5πργα Ηγοςίη- 

Ώναπα, απ Ηγ]αῃ, απί ΟµΙάΠΙ ῬΙαοΠεΠΙ 65ο 5ἱπῃ. 

44. Εί οπηπία Ίο Ἠαβοαια, πο Ὠτογϊς αγί Ἰοπιο, 

πθηιο α ΠπΘΗςταΠα υ]ία Ἰπ]απα» γίνεης; 5ο Ῥευγ ἄππος 

πη]]]α Ἱαγεπίπίοπα παπα Ρο5ί αἰίοταπ νίναπα, Ιπίοι]ος[ῖ5 

εορίοιάθοίηα αμἱραδαο αὐπῖς οχι θης 5οποςίυ{εΠῃ Πησίαν 56Υ- 

Ῥομα. Ἠαο ΙΙ 5ἱ Παὔῦσαπα, ΠΙΙ] πηϊμί ἀθ[ασιί.  οα 

οπίπα Γαδυῖπί ασ) αΠἴογΗπα 5αη{ οπ]ηία, ἵπ απαΠίΙΠΙ αρετίτο 

Ρο5βίπῃ Ίαμιας, οἱ οαδίοᾶος 5ορίτα, οἱ οσπ]ο5 οΠιηΙ πα [ΜΕ - 

σενα ἀπΠῃ ἸΠίτο, 8ἱ πο γοτο αραιά Τπά05 ααἲ Ἡγρειρουους 
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ράδοξον ἢ ιἠ κτηµα τίµιον ἢ πὭ ὅσα ἐμφαγεῖν ἢ πιεῖν ἠδέα, 
Ὀ 

ν 
Ι 

οὐ µεταστειλάμενος, ἀλλ αὐτὸς ἐπιπετόμενος ἅπ' πέλανον 
΄ ευ Ν 

ἁπάντων ἐς κόρον: καὶ ἐπεὶ γρὺψ ὑπόπτερον θηρίον Ἡ 
- 3 .. υ οἲ λ 

φοῖνιξ ὄρνεον ἐ ἐν Ἴνδοῖς ἀθέατον τοῖς ἄλλοις, ἐγὼ δὲ καὶ 
ας 

γὰς δὲ τὰς Νείλου μόνος ἂν 

ἠπιστάμην χαὶ ὅσον τῆς ο ο, χαὶ εἴ τινες ἀντί- 

ποδες ἡμῖν οἰκοῦσι τὸ νότιον τῆς γῆς ἡμίτομον ἔ ἔχοντες. 

Ἔτι δὲ 

ο 

ἤδιστον, αὐθημερὸν ἀγγεῖλαι ἕ ἐς [αῤυλῶνα, τίς 

Ὀλύμπια, καὶ ἀριστήσαντα, ε 

πνᾶσαι ἐν Ἰπαλία. Εἰ δέ 
χαὶ τοῦτον ἐκ τοῦ ἀφανοῦς πέτρον ἐ 

πας τὸ ος 

[ο 

τοῦτο ἑώρων ἂν, καὶ τὰς πη 

χαὶ ἁστέρων ς φύσιν καὶ σελήνης καὶ αὐτοῦ Ὅ ἡλίου 
ἔγνων ἂν ἀπαθὴς ὢν τῷ πυρὶ, καὶ τὸ πάντων 

ἐνίκησεν 

ἰτύχοι, ἐν Συρία δει- 

τις ἐχθρὸς εἴη, ἀμύνασθαι 

σον όντα τη χεφαλῆν 
οἴλους εὖ ποιεῖν 

καὶ μὴν εἴ 
ὡς ἐπι τας τεα 

τις ς ὑπερόπτης. εἴη 3 πόραννος π 

μενος αὐτὸν ὅσον ἐπὶ σταδίους ο. ἀθῆκα φξρεσθαι 

κατὰ τῶν κρημνῶν. Τοῖς παιδικοῖς ὃ δὲ 

λεῖν ἂν ἐξῆν εἰσιόντα ἀθέατον κοιµίσαντα ἅπαντας ἄνευ 

Οἵον δὲ 

ἐπισκοπεῖιν ἔξω βέλους ὑπεραιωρούμενον" χαὶ εἰ δόξειέ 

μοι, προσθέµενος ἂν τοις ἧττ ττηµένοις Χοιμίσας τοὺς 

χρα τοῦντας νικᾶν παρεῖγον τοῖς φεύ Ύουσιν 

ἀπὸ τῆς τροπῆς. 
τὸν τῶν ἀνθρώπων βίον καὶ πάντα ἐμὰ ἦν καὶ θεὸς ἐδό- 

χουν τοῖς ἄλλοις. Τοῦτο ᾗ ἄ ἄχρα εὐδαιμονία ἐστὶ μήτε 

ἀπολέσθαι μήτ τε ἐπιδουλευθῆναι ὃ δυναµένη., καὶ µάλιστ τα 
Τί ἂν 

ἀκωλύτως ὅμι- 

3 σα σσ Ν λ ο 
εκείνων μόνων. Χ«ΧΕΙνο ἣν, τοὺς πολεµ.ουντας 

ἀναστρέψασιν 
Β / 3 

Καὶ τὸ δλον, παιδιὰν Έτο μοαμΗ]ν αν 

μεθ) ὑγιείας ἐ ἓν μαχρῷ τῷ βίῳ. αἰτιάσαιο, ὦ 

Λυχίνε, τῆς εὐχῆς: 

45. ΑΥκ. Οὐδὲν, ὢ Τιμόλαε: οὐδὲ γὰρ 
ἐναντιοῦσθαι ἀνδρὶ πτηνῷ καὶ ὑπὲρ µυρίους τὴν ἴσχ 
πλὴν ἀλλὰ ἐκεῖνο ἐρήσομαί σε, εἴ τινα ἄλλον 

τοσούτοις ἔθνεσιν, ὅσα ὑπε Ερέπτης» γε ἔροντα ἤδη ἄνδρ 
οὕτω παρακεκινηκότα τὴν γνώμην, ἐπὶ δακτυλίου 
κροῦ ὀγούμενον, ὄρη ὅλα κινεῖν ἄκρῳ τῷ δακτύλῳ ὃυ-- 
νάµενον, ἐπέραστον πᾶσι, καὶ ταῦτα φαλαχκρὸν 

α σιµόν; ᾿Ατὰρ εἶπέ µ. 7 
αχτύλιος ἅπαντα ο. μα σοι, ἆ 

ὲ 

μ.- 

Λ ἡ {- ”ν / ν/ 

καὶ την ῥῖν ι τόδε, τί δή 

οὐχ. εἲς ὃ 

ύ τὴν ἄρισ 
μᾶλλον ὃξ 
π 

τοσούτους περιημμένος ῥαδῆ 
σµένος χατὰ δάχκτυλον ἕνα. 
ἀριθμὸς, καὶ δεήσει καὶ τὴν δεξιὰν συνεπι 
τοι ἑνὸς τοῦ ἀναγκαιοτάτου προσδεῖ, ὃς περιθέµεν 

παύσει μωραίνοντα τὴν πολλὴν ταύτην κόρυζαν ἄπο-- 

ὃν αι 

-« 

Ἀ -- / μα 

ξύσας. Ἡ τοῦτο μὲν καὶ ὅ ἑλλέθορος Ἱκανὸς ποιῄσαι 

ζωρότ τερος ποθείς; 

46. ΤΙΜ. 
ψ. 

εὔξη τι 7δ δη ποτὲ, ὡς ἂν μάθωμεν οἷα αἰτήσεις ἄνε 

Ἀλλὰ πάντως, ὤ Λυκύε, χαὶ τος 

πίληπτα καὶ ἀνέγκλητα ὃ συκοφαντῶν τοὺς ἄλλους. 

ΛΑΥΚ. Ἀλλ) οὐ δέοµαι εὐγῆς ἐγώ: ἤχομεν γὰρ δὴ 
πρὸς τὸ Δίπυλον, καὶ ὅ βέλτιστος οὗτοσὶ Σάμιππος 

ἀμφὶ Ῥαθυλῶνα μονομαγῶν, καὶ σὺ, ὦ Τιµόλαε, ἀρι- 
στῶν μὲν ἐν Συρίας δειπνῶν δὲ ἐν Ἰπαλία καὶ τοῖς 

ἐμοὶ ἐπιθάλλουσι σταδίοις ς κατεχρήσασθε καλῶς ποιοῦν- 
τες ἄλλως τε οὐκ ἂν δεξαίµην πλουτήσας ἐπ) ὀλίγον 

Ἡ ΕΥΧΝΑΤ. 45, 46. (11, 51τ. ᾖτθ) 

«ρεοίασπ]απη υ]ίτα Πάει, ααί Ῥγείϊοδα Ῥοδβεςδίο, απί αα- 

οπππαπε ἵπ οἴρο γε] ροία Ἱαοππάα 5ηπί, θὰ που αεί ἆθ- 

ΙΗΗΠ1 ΟΗΓΑΤΕΠΙ, 5ε4 αἀγο]αῃς Ίρ5ε αἆ ςα[οίαίοπι Τῖς [Γπργογ. 

Ἐ{ απαπάο 5ΙΥΡ5 αἰαία Ῥε]]αα, απἲ Ῥαηῖκ αγῖς αριᾷ Τηάος. 

εροοίαία ΠειηΙηΙ; 650 {4ΠΙΕΠ ἰδία νΙάογεπι : οἱ [οπίος ΝΕ 

Ὁ ΠΟΥΙΕΦΕΠΑ 50115. οἱ απαπίηπα ἰο]ατίς Ἱπμαβ]ταΡί]ε ο5ί, εἰ εἳ 

απ οοηγετεῖς αἆ Πος γεςϊσιῖς απςίτα]ε {εἰλαγίς Πεπςρῃα- 

τίππα Μαβ]ίαπἰ.  Τη5ΗρεΓ γενο 5ἰε]]αγαπα παίυταπι εἰ Ἰπ., 

Ἱρεῖησαιθ αθο 5ο]ῖς {ασε οοΦΠΟΣΟΕΓΘΙΗ, πέροία ἵπ ᾳπεπι 

πΙΙ] 1σηῖς γα]εαί : αποάαπε οπΠΙάΠΙ 5πανἱ5δίπλαπα, θοάσηι 

ἀἱο ΠπΙΠΟΙαΓΘ. ΡΟ55ΕΠΙ ΒαΒΥΙΟΠΕΠΙ, ΟΙγπιρία απίς γιεεηε; εί 

Ῥήαηδις Γοτίε Τη Ἁντία, ἵπ Πα]ία οΦΠ.Τ6. δἱ απῖς τετο Πί- 

πηῖοις εί, οίἴαπι αἱοῖςοῖ 6ΠπΙ αχ οεομ]{ο Ποεγεί, Ἱππρασίο 

Ίπ εαρυί Πας 5αχο, απο οοπίπίαπα ταπαραίυγ 1ρ5ί ογαη{απη 

οοπίγα ῬεποίασεΓε απη]οῖς, αἴΓα5ο ἀοτηπεηήρις απγο. Ῥγαίθγ- 

θα 51 ααῖς εοΠ{ΕΠΙ{ΟΥ 51ὲ, απ ΙγταππΙΙ5, ἀΐγες, οοπ{απηε]Ίορυς, 

εαρ]αίαπα Ἠππο αἲ γἱσΙπῖ πἰαθῖα, 4επηίΘΓΕΠΙ α5ΗΤΗΠΗ Ῥ6γ 

ΡΓῶε6ῤ5. Απιοηβας απἴεηι πηοῖς [Πα πεπηῖπα ρτοβίροηίε 

Ποεγεί : 1ηβύεδδις (ιἱρρε πειμηίπε γἱάεηίθ 5ορίΓεΠΙ ΟΙΠΠΕΣ;, 

ΡΓΦΡΙΕΓ 1]]ο5 5οἷο5.. Θμα]ε απ{οπι 1] αά 4ποσπε ΕπεΓξ, Πςρε- 

οἵανε ρταΠαπίες α]ίτα Ιαοίαπα {6Ἠ 5αρ]αίαπα, οἱ, 5ἱ γΙάδγείητ. 

πηΙμΙ, αεοθᾶεης αἆ γἱοίος, 5ορίς νἱοίοπίρας, τἱοίογίαπα 

βαβιοηβις ἱΠΙΡΙΕΓΕΠΙ 46 Πιδα Γογθιςί5. 

ΣΗΠ1, 

Αίθπε 1η αηίγει- 

Ἰά5ΗΠα. πημΙ Παβεγθιη γἱίαπα ΠΟΠΗΙΠΗΠΙ, Ππεα οξςοηί 

οπιπία, 6ἱ ἀεις τεΠα ας γἰάθγογ.  ἨΗωο ΣΙΠηππα ο5ί Γε]οίας, 

απ ρειίτε, απ Ιη5Ι 15 ρείῖ πεππεαί, οὐ γαἰείαάϊπε 

Ῥγαρβθγ πα ΤΠ γἱία αὖθο Ίοησα. Ου] Ἰαβοδ, Ἰγοῖπεα, ἴπ 

απο γοίσπη Ἰου τοργεμεηάα5» 

4ο. ΕΥ 0Ο. ΝΙΜΙΙ απἱσαπαπα, Τ{πιο]ας : πθαιε οπἶπα Γα{Ηπα 

ΠαεγΙί αἀγεισατί γο]ιουῖ ντο 6ἱ 5πρτα ἀθοῖες πη]]]ε α1ῑος 

τοπίο. Ὑδγιπι Π]ιιά {απιεη οκ ἴο αΠΟΡΓΑΠΙ, ΠΗΠΙ 416πι 

νιάρεῖς αἰἴατη ἵπ {οί απας 5αρεγγο]α5ῆῖ σεπΗΡις, 5ΕΠΘΠΙ Ἰ0- 

ΠΙΙΠΘΙΠ αἀεο ΠΙεη{ε ΠΟΠ εοηΣίαπίδΠῃ, απῖ γεµεγείη ἵπ ραϊτο 

απο, ἴοίο5 απϊ πιοπίε5 οχίΓΕΙΠΟ ΠΊΟΥεΓο ἀῑδίίο ρο5ςεί, 

αΠΠαΡΙΙΕΠΙ οπιηῖρας, ἱάᾳαο οα]νας σαυπα 5ἰί εἰ 5ΙΠΊΟ παςο2 

γΥεαπη Ίου 4ποΠαθ πημῖ ἀῑσαδ, απατα {απάεπι ΠΟΠ πΠ5 

απαίας Ἠωο ΠΡΙ ροδ5ίί οπιπία, 5εά ἴοί Ἱπάσίας απαὐη]αίατας. 

5ἱς οπεταίο φἰηῖςίτα ποιούς ἀῑδίίος απἶπ εχοεο[ε Θ.Π1 

ἨυΠΙΕΤΙΣ, αἱ ἀχίταπη 5αΏγεπίτο οροτίθαί.. Οµαπ6άΠΙ πΠΗ5 

ἀθοδί πιαχΙππθ πεοθσατία5, ἆπο Ιπάπίο Ἱπερίίτο, ἀείογσα Π]α 

πηυ]ία οΟΓΥ7α, ἀθδῖπας. Απὶ ροῦα5 Ίου ἴάεπι ργῶςίατα 

να]θί Ροίι5 πἹεΓασΙος ΠεΠερονί2 

46. ΤΙΜ. 56ἆ οπηΠΙπο, Τμγοἴπα, ἴρ5ο 4ποσΠθ Ίαπ {απάθπν 
ορίαρῖς αἰαπίά, αἱ γἱάράπιιῖς σσαπα αι Ἱγγοργομδης]ρῆία ο 
οτἴπαῖπα οπηΠί γασαηίῖα 5ἱ5 ρεγας, εα]απημίαἴος τεΗ(πο- 
ΤΠ. 

ΤΥΟ. Οµπ]π πΙμῇ γοίο πα ορι5 οὲ : τεπίπια5 οηῖπ ]απι 

αᾱ ΡΙΡΥΊΗΠΗ : οἱ ορίπηας Ἰὴο Βαπηΐρρις, 4011 οἴἵσα Βαῦγ]ο- 

ηοπῃ ἀερισπαί, οἱ ἴα, Τ{πποίας, ἀππι ῥγαησας 1π θγτία, 1η 

Τία]ία οσπας, Πῖς οἴἵαπα αι πηϊμῖ αφείσπαία ογαπί 5ἰαα1ϊς, 

Ῥοπιπα Γαοίπη! αριδί εδ»... ΑΠοπαϊ ποΙπη ερο Ροςί μπε" 
Ἱ - - - .. κ.ε. 

πει Ποπ ἱπατιπα ἱπαπίππισιθ ἀῑν]ίαναπι πιο]εεία 



1, 5το, 580) 

ὑπηνέμιόν τινα πλοῦτον ἀνιᾶσθαι μετ ὀλίγον ψιλὴν 
τὴν μα ναν ἐσθίων, οἷα ὑμεῖς πε ο μή ὀλίγον, ἐπει- 

δὰν ἡ εὐδαιμονία μὲν ὑμῖν καὶ ὃ πολὺς πλοῦτος οἴχηται 

ἀποπτάμενος, αὐτοὶ δὲ καταθάντες ἀπὸ τῶν θησαυρῶν 
τε χαὶ διαδηµάτων ὥσπερ ἐξ ἡδίστου ὀνείρατος ἀνεγρό- 

µενοι ἀνόμοια τὰ ἐπὶ τῆς οἰκίας εὑρίσχητε ὥσπερ οἵ 

τοὺς βασιλεῖς ὑποχρινόμενοι τραγῳδοὶ ἐξελθόντες ἀπὸ 

τοῦ θεάτρου λιμώττοντες οἳ πολλοὶ, καὶ ταῦτα πρὸ 

ὀλίγου Ἀγαμέμνονες ὄντες ἢ Κρέοντες. Λυπήσεσθε 

οὖν, ὡς τὸ εἰχὸς, καὶ “δυσάρεστοι ἔσεσθε τὰ ἐπὶ τῆς οἳ- 
κίας, χαὶ μάλιστα σὺ, ὦ Ἐιμόλαε, ὁπόταν δέῃ σε τὸ 

αὐτὸ παθεῖν τῷ τοι τῆς πτερώσεως διαλυθείσης 

καταπεσόντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ χαμαὶ βαδίζειν ἀπολέ- 
σαντα τοὺς δακτυλίους ἐχείνους ἅπαντας ἀπορρυέντας 

τῶν δακτύλων. Ἐμοὶ δὲ καὶ τοῦτο ἵκανὸν ἀντὶ πάν- 
πων απ σαυρων χαὶ Βαθυλῶνος αὐτῆς τὸ γελάσαι | μάλα 

ἡδέως ἐφ᾽ οἲς ὑμεῖς ἠτήσατε τοιούτοις οὖσι, καὶ ταῦτα 

φιλοσοφίαν ἐπαινοῦντες. 

ΤΧΥΗ. 

ΕΤΛΙΡΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ. 

ᾗς 

ΓΛΥΚΕΡΑ ΚΑΙ ΘΑ1Σ. 

1. ΡΓΛΥΚ. Τὸν στρατιώτην ἐχε' εἴνον, Θαἶ, τὸν Ἄκαρ- 
νᾶνα, ὃς πάλαι μὲν Ἀθρότονον εἴχε, μετὰ, ταῦτα δὲ 

ἠράσθη ἐ ἐμοῦ, τὸν εὐπάρυφον λέγω, τὸν ἐν τῇ χλαμύδι, 

οἶσθα αὐτὸν, Ἡ ἐπιλέ έλησαι τὸν ν ἄνθρωπον; 

ΘΛΙΣ. Οὐκ, ἀλλὰ οἶδα, ὦ Γλυχέριον, χαὶ συνέπιε 
μεθ) ἡμῶν πέρυσιν ἐν τοῖς Ἁλώοις. Ἱ δὲ τοῦτο; ἑῴ- 

χεις γάρ τι περὶ αὐτοῦ διηγεῖσθαι. 

ΓΛΥΧΚ. Γοργόνα αὐτὸν ἡ παμπόνηρός, φίλη δο- 
χοῦσα εἶναι, ἀπέσπασεν ἀπ᾿ ἐμοῦ ὑπελθοῦσα. 

ΘΑΙΣ. Καὶ νῶν σοὶ μὲν ἐχεῖνος οὐ πρόσεστι, Γορ- 
γόναν δὲ ἑταίραν πεποίηται; 
ΤΛΥΚ. Ναὶ, ὦ Θαἲ, καὶ τὸ πρᾶγμα οὐ μετρίως 

µου ἤψατο. 
ΘΛΙΣ. Πονηρὸν μὲν, ῶ Ἑλυκέριον, οὐχ ἀδόχητον 

, ἀλλ᾽ εἰωθὸς γίγνεσθαι ὑφ᾽ ἡμῶν τῶν ἑταιρῶν. Οὔκ- 

ουν χρὴ οὔτε ἀνιᾶσθαι ἄγαν οὔτε µέμφεσθαι τῇ Γορ- 

γόνη: οὐδὲ γὰρ σὲ Ἀθρότονον ἐπ αὐτῷ πρότερον 
ἐμ. «ταν καίτοι φίλαι ἦτε. 

2. Ἀτὰρ ἐ ἐκεῖνο θαυμάζω, τί καὶ ἐπῄνεσεν αὐτῆς ὃ 

στρατιώτης οὗτος, ἐκτὸς εἰ μὸ παντάπασι τυφλός 
ἐστιν, ὃς οὐχ. ἑοράκει τὰς μὲν τρίχας. αὐτὴν ἀραιὰς 

ἔχουσαν καὶ ἐ 

είλη δὲ 

ἐπὶ πολὺ τοῦ μετώπου ἀπηγμε ένας" τὰ | 

πελιδνὰ καὶ νεκρικὰ καὶ τράχηλος λεπτὸς καὶ 

ἐπίσημοι ἐν αὐτῷ αἱ Φλέδες καὶ ῥὶς μακρά, Ἂν μόνον, 

εὐμήκης ἐστὶ χαὶ ὀρθὴ, χαὶ μειδιᾷ πάνυ ἐπαγωγόν. 

ΓΑΥΚ. Οἵἴει γὰρ, ὦ Θαἳ, τῷ κάλλει ἠρῆσθαι τὸν 

ΙΧΥΤΙ. ΡΙΑΙΓΟαΙ ΜΕΒΕΤΗΒΙΟΠΙ. 1. 6ῦς 

{ευΤα ΡαΠ]Ιο Ροςί, απ πηίδοτα ρα] ἀαγοταπᾶα οςί : απα]ς 
απ]ᾷ νοβῖ Ραπ]]ο Ῥοδί ογοηῖθί, ᾳπαπᾶο ἵ]α γοῬίς ομοῖίας 

εἱ πππ]ί ἁἰγ]μα αγο]ανεῖηί, ἱραί απίθπι α- (Ποραυτῖς Π]ίς 
ἀἰαάεπια[ἴσαια ἀε]αρ»ί, εἰ {απαπσΏ ο δα ΥΙδ Ίο, 5ΟΠΗΠΙΟ 
εχο[αἰ!, ἀῑφείπηϊ]ία οπιπῖα ἀοπηῖ ἱηγοπογ]ἶ5, αἱ ΠΙ αὶ 16565 

ερεταηί (αβοάί, ερτος»ὶ ἆς (Ποαίτο ΡΙογαπιαπο εδιπίμηί, 

Ἰάᾳ16 4ἨΠ1 ΑΡΑΠΙΘΠΊΠΟΠΕς ΡαΠ]]ο απίθ απί Ογοοπίος Γ16- 

Ππί. Ώο]ερίς εὐπο, ἱ επεδϊρί]ο ο5ἱ, οἱ ἀἱκρ]ίοδριπί γοβῖς 

ἀοπιρίῖσα , Πβῖ ργωςογ(ῖπα, Τ{πιο]ας, απππ ἱάθπι. ΗΡί φποά 

Ί6αΟ εγαπίαΓΙΠῃ ἷέ, αἱ 5ο]η115 αἰίς ἆε οσ]ο ἀε]αρρις Παπιὶ 

Ἰποθίας, ενας Π]ὴς οπιηίρας, απὶ 4ο ἀῑσῖεῖς ἀε[ικοηῖηί, 

ππη]ϊς. ΜΙΗΙ γοτο Ίου θΙαπι ΡΤΟ Βνοςαπής οπηπίρις, ἱρσᾶ- 

απε ΒάΡΥΊΟΠΕ, 5α1ῑ5 οί, αποά 5παν]ίας τίάεγα ΡοβΒΙΠΙ αιιῶ» 

ΥΟ5 Ρεμςί]ς, απαπῃ βἰπί {αἰα! οπσο Ἠοπαίηος αἱ ΡΙΙ]ο5ο - 

Ὅ Ῥμίαπη Ιαάθίίς. 

ΤΧΥΠ. 

ΡΙΑΓΟάΙ ΜΕΒΕΤΜΒΙΟΠ. 

1: 

ΕΙΥΟΕΒΑ ΕΤ ΤΗΛΙΝ. 

1. 6ΠΥΟ. ΜΙίοπηπα Ἰδίαπι, Τμαϊς, ΑσατπαηοΠι, απ 

ΑΡΤΟΙΟΠΙΠΑ 4ποπάαπι Παρα, Ῥοδίσα απίσπη πιο απιαν]έ, 

ρυτρυγαίαπα Ἰλαπα ἀἴσο, οπα οΠ]απαγάθ, παπα ογσο ποδπ’, 

αη ορΠΗία 65 Ποηιἱη]ς 

ΤΗΔΙ5. Ουἵπ πονῖ, ἰγορίαπι, αἱ ροίανίε πορῖδοαπα 

εαροιίοις 4ΠΠΟ, 5αοτῖ5 ΑΤΡΡάΙΡΗ5.. ΟΠΟΓΡΙΙΑ απίεπι ος» 

νἰἀεβατί5 επῖπι αἰϊᾳ]ά 46 1]ο πανταίαγα. 

αΙχο. ἄοιροπα Ἰ]απι 5οε]εδ5δίπια, ατα απηῖσα {πα γἰ- 

ἀθραίαν 6.5ε, 4οἱο 5α ράσα α πο αὐδίγαχϊέ, 

ΤΗΔΙΡ. Νιπο Ιδίία {σοι Π]α ποπ ο5ί, 5οἆ απηῖσαπη 519 

αξοϊγῖί ἄοΥ5οΠαΠη 2 

αἴιΥΟ. Τα απο, Τ]αΐς; πθς ποἰοστῖί 68 πι Το5 Ῥι]- 

ρασίτ. 

ΤΗΔΙΡ. Μαϊαπι ἰδίαο απἰάειη, αἰγοστίαπα, αἲ ΠΤΙ] ρτα {ου 

ορἰπίοποπη; 5εᾷ αποά Παπ α ποβίς πιογείγϊοίρης εο]θαί. θπατα 

ηθ(ιε ὥστο πηἰπηϊς [ουΓο ρα οδί, ποσα αἐθαδαπάα ἄο1σοηα” 

απρρα που {ο Αὐγοίοππα Πας οα1δᾶ ἀσομδασ1ΐ οσα, (π8Π]- 

γῖ5 οβ5εί[ς απηῖσα», 

9. Ὑοναπα 1]αά πτου, αποάπαπα Ρτοβαγεη{ ἵπ λα ο ἷο 

πη]]ος, ηἰδί Ρίαπα οσοι οδί: αἱ ποη γης οαρ[]ο5. Π]αι] 

ταγο5 Ἠαβθτα, οἱ πηπ]ίαπι α- οπίς αράποίο5; Ιαρία αιίθπι 

Πγῖάα αἱ 5απί αἴσιε εαάάνοτοσα, οθιγῖκ {δηαῖς, εηπδηῖρας 

ἵη οᾳ γοηῖς, οἱ πᾶρις Ίοηρις. ΤπιΙη πιοᾶο Ἠαρεί, αποὰ 

Ῥιοεσγα δ5ί, εί τοσία, οἱ γα]ᾶς ΙΙασθρτοδιιι τἰάεῖ. 

6110. Νεπιρε ρηίας, Τιαῖς, Γογηιᾶ ἑαρίΗΠΩ ΑοαΓΠάΠΕΠΙΡ 
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Ἄκαρνᾶνα, οὐκ οἴσθα ὡς φαρμαχὶς τὴ Χρυσάριον ᾗ 

μήτηρ αὐτῆς, Θετταλάς τινας ᾠδὰς ἐπισταμένη χαὶ 

τὴν σελήνην Χατάγουσα; φασὶ δὲ αὐτὴν καὶ πέτεσθαι 

τῆς νυκτός: 

φαρμάκων ἐγχ. 

ΘΛΙΣ. Καὶ σὺ, ὦ Γλυκέριον, ἄλλον 

τοῦτον δὲ χαίρειν ἔα. 

ἐκείνη ἐξέμηνε τὸν ἄνθρωπ' πον πιεῖν τῶν 
Θ 

έασα. καὶ νῦν τρυ Ἰῶσιν. αὐτον. 
/͵ 

τρυγήσεις, 

ΜΥΡΤΙΟΝ ΚΑΙ ΠΑΜΦΙΛΟΣ ΚΑΙ ΔΩΡΙΣ 

1. ΜΥΡΤ. Γαμεῖς, ῶ Πάμφιλε, τὴν Φείδωνος 

τοῦ ναυκλήρου θυγατέρα καὶ ἤδη σε γεγαμηκέναι φα- 

σίν: οἳ τοσοῦτοι δὲ ὄρχοι οὓς ὤμοσας χαὶ τὰ δάκρυα ἐν 
ἀκαρεῖ πάντ τα οἴγεται, καὶ ἐπιλέλησαι Μυρτίου νῦν, 

καὶ ταῦτα, ὦ Παάμφιλε, 

Τοῦτο γοῦν καὶ µόνον ν ἐπριάμην 
τηλικαύτην πεποίηχας τὴν γαστέρα καὶ μετὰ μικρὸν 

παιδοτροφειν δεήσει, ος ἑταίρᾳ βαρύτατον: οὐ 

γὰρ ἐχθήσω τὸ τεχθὲν, χαὶ μάλιστα εἰ ἄρρεν γένοιτο, 

ἀλλὰ Ἡάμφιλον : ὀνομάσασα ἐγὼ μὲν ἔξω παραμύθιον 
τοῦ ἔρωτος, σοὶ δὲ ὀνειδιεῖ ποτε προσελθὼν ἐ ἐκεῖνος, ὡς 
ἄπιστος γεγένησαι περὶ τὴν ἀθλίαν αὐτοῦ μητέρα. Τα- 

μεῖς ὃ) οὐ καλὴν παρθένου" εἶδον Υὰρ αὐτὴν ἔναγχος ἐν 
τοῖς Θεσμοφορίοις μετὰ τῆς μητρὸς, οὐδέπω εἰδυῖα 
ὅτι δι αὐτὴν οὐχέτι ὄψομαι Πάμφιλον. Καὶ σὺ δ᾽ οὖν 

πρότερον ἰδοῦ αὐτὴν καὶ τὸ πρόσωπον χαὶ τοὺς ὄφθαλ- 
μοὺς 1δὲ, μή σε ἀνιάτω, εἰ πάνυ γλαυχοὺς ἔ; ἔχει αὐτοὺς 

μηδὲ ὅτι ὃ διάστροφοί εἰσι καὶ ἐς ἀλλήλους ὁρῶσι' μᾶλ- 

λον δὲ τὸν Φείδωνα ἑόρακας τὸν πατέρα τῆς νύμφης, 

τὸ πρόσωπον αὐτοῦ οἴσθα, ὥστε οὐδὲν ἔτι δεήσει τὴν 
δις ἴδεῖν. 

: ΠΑΜΦ. "τι σου ληρούσης, ὦ ῶ Μύρτιον, ἀχού- 

- παρθέ νους καὶ γάμους ναυχληρικοὺς ὃ διεξιούσης” 
γὼ δὲ ἢ σιµήν τινα ἢ καλὴν νύμφην. οἴδα Ἡ ὅτι Φεί- 

δων ὃ Ἀλωπεκτθεν --- οἶμαι Υὰρ ἐκεῖνον λέγειν σε ---- 

θυΥ τέρα ὅλως εἶχεν ὥραίαν Ίδη Ἰάμου; Ἀλλ) οὐδὲ 

φίλος ἐ ἐστὶν οὗτος τῷ πατρί: μέμνημαι γὰρ ὥς πρῴην 
ἐδικάσατο περὶ συμθολαίου ναυτιχκοῦ: τάλαντον, οίμαι» 
ὀφείλων γὰρ τῷ πατρὶ οὐκ θελεν ἐκτίνειν, ὃ δὲ παρὰ 

τοὺς ναυτοδίκας ἀπήγαγεν αὐτὸν, καὶ μόλις ἐξέτισεν 

αὐτὸ, οὐδ ὅλον, ὡς ὅ πατὴρ ἔφασκεν. Εἰ δὲ καὶ γα- 
μεῖν ἐδέδοκτό µοι, τὴν Δημέου θυγατέρα τὴν τοῦ πέ- 
μι «ἐστρατηγηκότος ἀφεὶς, καὶ ταῦτα πρὺς μητρὸς 

ἀνεψιὰν οὐσαν, τὴν Φείδωνος ἐγάµουν ἄν: Σὺ δὲ πόθεν 
ταῦτα ἤχουσας; ἢ τινὰς ο. ὢ Μύρτιον, κενὰς ζη- 

ο. σχιαμαγοῦσα εξεῦρες” 
:ΜΥΡΤ. Οὔκουν γαμεῖς, ὥ Ηάμφιλε; 
πι. Μέμηνας, ὦ Μύρτιον, ἢ κραιπαλᾶς: καΐτοι 

χθὲς οὗ πάνυ ἐμεθύσθημεν. 
ΜΥΡΤ. Ἡ Δωρὶς αὕτη ἐ 

- 
ὡς ἔρια ὠνήσαιτό µοι ἐπὶ τὴν αστέρα χαὶ εὔξαιτο τῇ ' 

οπ ὑπότε ιν χύω μηνα ὄγδοον ήδη. 

τοῦ σοὺ ἔρωτος, ὅτι μ.ον 

ἐλύπησέ µε" πεμφθεῖσα γὰρ 

ΕΤΛΙΡΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ. 5. (ΠΠ, 56: 555) 

ΤΟΠ ΠοΟςΙῖ νοπεβσαπη ε55ε ΟΥγςατίατη Ἰηας ππαΐτειης ΤΗοσσα- 
Ι 

Ίας απαδόαπα Ἱπεαπίαίίοπες ασ 5εῖαί ο ἀεάπσαί Ἰπηαπα» 

αἴσηί γοετο Π]απα είαπα Υο]αγο ποσία.. Τδία ἵη ΓΙΤΟΓΟΠΗ τογβς 

Ἠοπηῖπεπα {επιρεταίῖς σπα Ῥϊρετεί νοπεπῖς : αἱ πυπο Ίρεηπι 

51ρῖ Παβοηί γΙπάεπηῖαπι. 

ΤΗΛΑΙΡ. Ναππρε {α, ἰγοεΠ, ἴρεα αποπαθ αἰππα γΙῆ- 

ἀοιηϊαδίς : Ἠππο Υοτο Ί1β6 Υαἱθτθ. 

οκ 

ΜΥΗΤΙΓΜ, ΡΑΜΡΗΙΠ 55 ΕΤ ΡΟΒΙΣ. 

1. ΜΥΝΤ. Ῥιας, Ῥαπιρ]ήϊε, Ρμ]άοπίς παπο]οτί ΠΠαπι; 

οἱ ]απι ἀπχίςςε ἴο αἴαπέ : περεέαπι ααἴεπα [οίῖες [α511α1- 

ἀππα, οἱ Ιάσιο, ΠΙοΠΙΘΠίΟ {οπηροτίῖς αρίογαπί οπιηία, οἱ 

Μυτῆϊ παπο οΡΠΗ(Π5 65, Ῥαπιρμίε, Ιάᾳαθ ο {6ΠΠΡΟΓΕ., 41111 

οσἰαν απ] ]άπ1 ΠΙΘΗΞΕΠΙ Γεγο πίθγαππ. Ἠοο ΠεπΙρε 5οἰη 

απιοτῖς {αἱ Ῥγε(ἴαπη Ἠαῦεο, ααοά ἑαπίππι πΙϊΗΙ γεηίτεΠα 601- 

οὐ ἱαδΗ, οἱ Ῥαπ]]ο ρο5ί αἰεπάις οί ΙηΓαΠ5, Πεσο μπα ΠΠΘΓΕ- 

{τῖοὶ πιο]ος[ϊςκίππαπι..  Νεαπε οπῖπα ααοᾶᾷ παϊαπα ος εχρο- 

παΠα, ἱπρηηηϊς 5ἱ γίγ]ε 56ος οΓῖἰ; 566 Ῥαπιρί]απα ποπιίπαβο, 

Μαλιίατα Ἠ]απα απιογῖς πιεὶ 5ο]αίἵππα : ΕΡῖ τοτο ααπαπᾶο αἆ 

ἴε αεεθάεης οΕῇίοῖεί, απαπα Ῥετβάις Τη μηῄδεγαπα 1ρδῖας Π]ᾶ- 

τοπ Γαθγῖς. Ὠποῖς απίοπα ποη ρ]ομταπα {απ απἰάσπι τ]τρῖ- 

πεπα : υΙάἱ οπίπι Παπ πηρετ Τ]οςπιορλογής οπή ππαίτε, 

συ] ποπ Τη 5οἴγεπα 115 Πιο ορθγᾶ ΠΟΠ απιριιΗς ΥΙςΙΓαΠΙ 

Ῥαπιρηήαπι.  Τβίίατ ία αποααο Ρας Π]απα οοπίεπηρ]ατε, οἳ 

{ασίειη οἱ οσπ]ος αδρίσςς πει (ο5γθ [δγίο, 5 Ρ]ᾶπε οβδίος 

Ἰαβθε, πεσιο αποά εἰταβί 5υπί αἱ 5ο Ἰπνίσρπι τεςρίοϊυηί, 

Αίαπῖ ΡΜΙάοπεπα γἰάϊδ, Ραΐτεπι 5Ροη55 [αοῖειι Πας 

πος : Ἱασιε η] ορας ειἰε γΙάσγο Παπ. 

2. ΡΑΜΡΗ. Αάμπο {ο ἀειταπίεπι, πια Μτῖαπα, αἲἲ- 

ἀἴαπα, γ]γσῖπος πι οἱ παπε]εγῖσας πηρίῖας πατγαπίοιη» Ἐδο 

γογο 5ΙΠΙάΠΙΠΕ απ ΡΙ]οήταπα 5ΡοηςαΠΙ πονΙ» απί Ῥμίάοπϊ 

ΑΙορεσῖα (Πα επῖπα Ῥηίο {ο ἀϊορτε) ΒΠαΠι 6556 ΠΙαΙΙΓάΠΙ 

πηαρῄῖς φοἴο» 564 πεσπε απηῖοι5 Μῖο εδί ραί(γῖ : πιπηϊηί επῖπα 

ΏΠΡΟτ ]απι ἆς παιίῖσο ποσοβο Ποπ ουπα 1ρ5ο Ἰαῦετε. 

Οέπὰ. οπίηι {αἱοπίηπι, οτθᾶο, ἀθροτοί ρα[πῖ, «οἴνοιο ηο- 

Ἰεναί : αἲ Πο αἆ οο5 απϊ παυ[ἰς Ίας ἀσομηί, ταν] ΠοΠΙΙΠΘΙΗ, 

απἲ υῖκ {αηάσπι 5ο]ν]ές ας πο δῖο απἶάεπι {οίσπα, αἱ ραΐετ 

ἀϊσοεραί. 5 νετο Πκογοπι ἆπορτο πμῖ ἀθοτείαπῃ ο5δεῖ, 

οσοπ᾿ το]εία Ώθμποι» βία, εἶας απῖ 5αρεΓίοῦς 4ΠΠΟ ργαίος 

τας οχοτοῖέας, οἄᾳπθ οοπβουεῖπα ηχρα, Ῥ]ήάοπί5 ρπε]απ 

ἀποστεα” Τα γοτο απάθ ἴδία απά1ςί12 απ Ίρδα ΗΡῖ, ΜΥτΠσπα, 

Πηχὶς πονας, απἱθαδοιπα ΖεΙοίγρία πα ἀείπᾶε ρασηοί, 

Ἰατνας2 

8. ΝΓΥΒΤ. Τρϊίαγ πχογοπα ποπ ἀμοῖς, Ῥαπιρμίε 

ΡΑΜΡΗ. Ειτῖςπα, Μγτπα, απ εὐτῖα ε5 οργία Που Πηῖ- 

πΊπιε ΠΗΠΙΗ5 εΏτῇ. 

ΜΥΠΤ. Ώογῖς π]ε Ιδία Ιπ ἀοΊογεπῃ οοπ]θοῖ. Μίςδα οπίπι η 

Ίαηας πηλῖ ειποτοί αᾱ νοηίτεπα, εἰ νοίαπα Ίπεο ποπαίρε 
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Λοχία ὡς ὑπὲρέ ἐμοῦ, Λεσό ίαν ἔφη ἐντυχοῦσαν αὐτῇ αέαα 
μᾶλλον δὲ σὺ αὐτὴ ῶ Δωρὶ, λέγε ἅπερ ἀκήχοας, εἴ 

γε μὴ ἐπλάσω ταῦτα. 

ΔΟΡ. Ἀλλ' ἐπιτριθείην, ὁ ὢ δέσποινα, εἴ τι ἐψευσά- 
µην: ἐπεὶ γὰρ κατὰ τὸ πρυτανεῖον ἐγενόμην, ἐνέτυχέ 
μοι ἡ Λεσδία μειδιῶσα καὶ φησὶν, Ὁ ἐραστὴς ὑμῶν ὅ 
Πάμφιλος γαμεῖ τὴν Φείδωνος θυγατέρα: εἲ δὲ ἄπι- 

τοίην, ἠξίου µε παραχύψασαν ἐς τὸν στενωπὸν ὑμῶν 

ἰδεῖν πάντα κατεστεφανωµένα χαὶ αὐλητρίδας καὶ θό- 

ρυδον καὶ ὑμέναιον ἁδοντάς τινας. 
ΠΑΜΦ. Τί οὖν: παρέχυψας, ῶ Δωρί; 

ΔΟΡ. Καὶ πα, χαὶ εἶδον ἅπαντα ὥς ἔφη. 

4. ΠΑΜΦ. Μανθάνω τὴν ἁπάτην: οὔτε πάντα ἡ 

Λεσδία, Δωρὶ, πρὸς σὲ ἐψεύσατο καὶ σὺ τἀληθη ἀπήγ- 
γελκας Μυρτίῳ. Ἠλὴν µάτην γε ἐταράχθητε: οὐδὲ γὰρ 

παρ) ἡμῖν οἳ γάμοι, ἀλλὰ νῦν ἀνεμνήσ θην ἀχούσας τῆς 

μητρὺς, ὁπότε Ἰθὲς ἀνέστρεψα παρ᾽ ὑμῶν: ἔφη Υὰρ, 

Ὃ Παάμφιλε, ὁ μὲν ἡλικιώτης σοι Χαρμίδης τοῦ πίτα, 

νος Ἀρισταυνέτου υἷὸς γαμεῖ ἤδη καὶ σωφρονεῖ» σὺ δὲ 
μέχρι τίνος ἑταίρα σύνει; Τοιαῦτα παραχούων αὐτῆς ἐς 

ὕπνον κατηνέχθην. εἶτα . ἕωθεν προῦλθον ἀπὺ τῆς οἳ- 

χίας, ὥστε οὐδὲν εἶδον ὧν ἡ Δωρὶς ἵ ὕστερον εἶδεν. Εὶ 
δὲ ἀπιστεῖς, αὖθις ἀπελθοῦσα, ὦ Δωρὶ, ἀχριθῶς ἴδὲ μὴ 

τὸν στενωπὺν, ἀλλὰ τὴν θύραν, ποτέρα ἐστὶν ἡ χατε- 

στεφανωμένη” εὑρήσεις Υὰρ τὴν τῶν Ἰειτόνων, 
ΜΥΡΤ. Ἀπέσωσας, ὦ Πάμφιλε: ἀπηγξάμην γὰρ 

ἂν, εἴ τι τοιοῦτο ἐγένετο. 
ΠΑΜΦ. Ἀλλ) οὐκ ἂν ἐγένετο, μ.ηδ οὕτω µανείην, 

ὧς ἐκλαθέσθαι Μυρτίου, καὶ ταῦτα ἤδη µοι κυούσης 

9. 

ΛΙΗΤΗΡ ΚΑΙ ΦΙΛΙΝΝΑ. 

. ΜΗΤ. Ἑμάνης» ὦ Φίλιννα, ἢ τί 

ο οί, χθές; ἦχε γὰρ παρ᾽ ἐμὲ Δίφιλος ἕωθεν δα-- 
΄ ον ν / / Μ « λ -- , 

χρύων καὶ διηγἠσατὀ µοι ἃ ἔπαθεν ὑπὸ σοῦ: µεμεθύ- 

σθαι γάρ σε καὶ ἐς τὸ μέσον ἀναστᾶσαν ὀρχήσασθαι 
αὐτοῦ διακωλύοντος καὶ μετὰ ταῦτα φιλῆσαι Λαμπρίαν 

τὸν ἕταῖρον αὐτοῦ. καὶ ἐπεὶ ἐχαλέπηνέ σοι, καταλιποῦ- 

σαν αὐτὸν ἀπελθεῖν πρὸς τὸν Λαμπρίαν χαὶ περιθαλεῖν 
ἐκεῖνον, ἑαυτὸν δὲ ἀποπνίγεσθαι τούτων γιγνοµένων. 
Ἀλλ' οὖδε τῆς νυχτὸς, οἴμαι, συνεχάθευδες μετ’ αὐτοῦ, 
καταλιποῦσα δὲ δακρύοντα μόνη ἐπὶ τοῦ πλησίον σχίµ-- 
ποθος κατέχεισο ἄδουσα καὶ λυποῦσα ἐκεῖνον. 

2. ΦΙΛ. Τὰ γὰρ αὐτοῦ σοι, ὦ μῆτερ, οὗ διηγήσατο" 
ὁ γὰρ ἂν συνηγόρε ευες αὐτῷ ὕθριστῃ ΥΕ ὄντι, ὃς ἐμοῦ 

µενος ἐκοινολογεῖτο Θαΐδι τῆ Λαμπρίου ἑταίρα. 

ο. ἐκείνου παρόντος: ἐπεὶ δὲ χαλεπαίνουσαν εἴδέ 
υσα αὐτῷ οἷα ποια, τοῦ ὠτὸς ἄχκρου ἔφα-- 

νκλάσας τὸν αὐχένα τῆς Θαΐδος ἐφίλησεν 
ε μόλις ἀπέσπασε τὰ χείλη, εἲτ᾽ 

{ ἔπαθες ἐν τῷ 

ο 

/ 
Ξμ. 
9 

Πο 
α 

ὔτω προσφυῶς, ὥστι 
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Ἰμποίηα πιπομρατοί, Τεδρίαηα αἲί »[ρ ομγίαια [πείαῦα ., ππἷα 

Ππία Ὠαΐς, Ώουίςδ, απ αιιά 5Η ἀῑσΙίο, Πἰδί εα οομΠηκίςα. 

ΡΟΒ. Αί εσο ἀἱδρεγεαπ, Ίδια, 5ἳ πιά πιοηία 5Π1. 

Οσ1π1 οπίπι ῥτορο ΡΙγίαΠΕΙΠΙ 695611, ομγίαπι πῖ Εῑε 

' Ῥμιάοπῖς ἀπος ΠΙαπι. 

Ἰμεδρία, απ δα μίάρης ἀῑσεραί, Απιαίος γεσίει Ῥαπιρηῖας 

Βὶ γοτο Ποπ ογοάστεπα, [αῦεβαί 

πηθ γοςίταπη ἵπ απρὶρογίαπη Ἱπερίσστε, ας γἰάσγθ 5οΓ[ῖ5 ΘΧΟΓ- 

παία οπηπία, εί Ερίοίπας, ασ (απηυ]έαπα, οἱ ΠΥπιθησθΙΠΙ ϱᾱ- 

πεηίθς απο». 

ΡΑΜΡΗ. ομῖά εΓδο2 παπι Ἱπερεχίςίϊ, Ώοτίς 5 

ῬΟΒ. Οπιπῖπο, εἰ υΙάῖ οπιπῖα αἱ ρω άἴκεγαί. 

4. ΡΑΜΡΗ. Ῥϊΐσεο απ]ά ευγαγον]εἶς : ΠΟΠ οπηπία αριᾶ {6 

Ώογίς, πηθη(ία εδ Πμαδβῖα : οἱ ἴπ γετα παιταςίϊ ΜγΓΙΙΟ. Ὑθ- 

ταπὴ {αΓρα(0 [γη5ίτα οί]: ποσο οπίπι αριᾶ πος παρίία, 

5εᾷ απ τεοοτᾶος αποά Ἰογί ο πιαίτο απαϊνί, απιπα α γο- 

Ρῖς 4ἆοππαπι τοάῖσσεπι. Ὠϊορραί επί, Ταις, Ῥαπιρηῆς, 

ρᾳμα]ΐς, Οµατπιῖάςς, ν]οϊηϊ ποςίτί Ατίςιωηοίϊ Πας, ΠΧΟΓΟΙΗ 

Ίαπι ἀποῖε, οἱ [γαρῖ οδέ : ἴα γοτο απαπι ἀῑα. οεἱ ουΠΙ ΠΊΘΓΟ- 

ἰτῖοεὂ Ἠαο απγο ΡαΓΙΠΙ αξ[οηία (παπα ος Ί]α αμἀἴδδοπα, οὔ- 

ἀοτηιϊγί; ἀεϊπᾶς Πιαπα «οππο 6πτθδες 5η : Ιίαηιε ή] 

εοτυπ. Υάἱ 4ὐπο Ῥοτῖς ἀεϊπᾶς γΙάΙ. 5ἱ γΥθτο Βάσια ΠΙῖΗῖ 

ποῦ. Ἀαβες, ταγδα5, Βουίς, εἰ αοοιταῖο ἱηβρίος, Πο αποῖ- 

Ροτίππα, 5ο ΙαπΠαπη, πίτα οοτοποία φἳί : ἱπγεπῖθς εΠίτη 6556 

ΥΙοΙΠοΓΗΠΩ. 

ΜΥΒΤ. Βεινα»ίίππθ, Ῥαπιριϊ]α : δΠςρεπάΙδςεπῃ δΠίΠΊτηΕ, 

5ἳ απἷά {α]α [αοίππα ο55εί. 

ῬΑΜΡΗ. Φεᾷ παϊπίπι {αοίαπι ο5ςεί; πεΠιθ Ἱία 65ο Πιςᾶ- 

πίαια, αἱ ομ]{γίσεαι Μγτϊ, Ιάᾳα6 [ογεηίϊς εκ πῃο πίθγηι. 

9. 

ΜΑΤΕΗΒ ΕΤ ΡΗΠΙΝΝΑ. 

1. ΜΑΤ. Ἐπτεβραξηα, Ῥμήῖππα, αί απ]ά ΠΡΙ ογαί Πογῖ ἵη 

εοηγ{νῖο 5 γοπῖί οπίπα αἲ πιο ΓΙρΗΙ]α5 πΊαΠο Ῥ]οταῃς, εἰ απ 

Ρειρεςςιις α {6 οδοί, παιταν :. ερηίαπι {6 [ηἱ5ςε, Ῥτοστες- 

ςαππη ἵη πιαάἴαπα, 56 Ἰἱοεί ργομ]ροπίε, 5αἱίαςςο; ας ἀεῖπᾶς 

οδου]απα ἀεθίςςε 5οάαἰί 1ρδίας Ἠαπαρτῖα : άπππησιθ σταν![θτ 

14 [ευγεί, 5 το]οίο, αΌ]ΐς5ο αἆ Τιαπηρτίαπα 6ύΠη( Πε απιρ]εχα- 

ἴαπι; 9056 γειο, ἆππα Ίος Πεγεηί, επεσατ. Ὑδγαπῃ Ἠθηιθ 

ποσία, Ρπίο, επ 1ρ5ο οριϊςΗ, 5εὰ Ῥ]οταπίο το]ῖείο, 5ο]α 

Ιαουϊςεῖ 1η Ῥτοχίπιο Ἰεσία]ο, σαπεΠς εί πιοἰεδίία Ι]απι α[ῇ- 

οἴεῃς. 

2. ΡΗΠ.. Νἰπιγαπι ας; Ίρ5ο Γεορεῖί, πιαίθς, ΠΟΠ θηαΓΓᾶ- 

ν]ε ΠΡΙ : πες επίπα εαδαπη ας, εοη{απηε]ῖοςί Ποπηϊπῖς, παπς 

ἄσετες : απῖ πιο τθ]ῖεία 56ΓΠΙΟΠΕ5 πηϊδοργεί οπ Τ]αῖάς, 

απιῖσα Ταπηρτῖα, αυ απῃ 1]α ποπάΠι αἀθξςεί. ΟΗΠ1 τεΓο 

«στο πο [ειτο νἰάετεί, παία , απἷά ασειοί, 5ΙσηϊΗεαηίεῃι: 

{ εχίνεμ]ᾶ Τ]αῖάϊ5 απτα ρτεβεηδα, τοῄεχασαε εοιγῖσε, ία 

αγοίο 1]απι οδομ]αίας εξί, τὶκ αἱ Ιαῦία τεἰταπεταί.  Ταπα 



οῦδ 

ἐγὼ μὲν ἐδάκρυον, ὃ δὲ ἐγέλα καὶ πρὸς τὴν Θαΐθα πολλὰ 

πρὸς τὸ οὓς ἔλεγε κατ᾽ ἐμοῦ δηλαδη, καὶ [) Οαἲς 

ἐμειδία βλέπουσα πρὸς ἐμέ. Ὡς δὲ προσιόντα ᾖσθοντο 

τὸν Λαμπρίαν καὶ ἐκορέσθησάν ποτε φιλοῦντες ἀλλή- 

λους, ἐγὼ μὲν ὅμως παρ αὐτὸν κατεχλίθην, ὡς μὴ 

καὶ τοῦτο προφασίζοιτο ὕστερον, ἡ Θαἲς δὲ ἀναστᾶσα 

ὠρχήσατο πρώτη ἀπογυμνοῦσα ἐπὶ πολὺ τὰ σφυρὰ ὡς 

µόνη καλὰ ἔχουσα, καὶ ἐπειδὴ ἐπαύσατο, ὃ Λαμπρίας 

μὲν ἐσίγα καὶ εἶπεν οὐδὲν, Δίφιλος δὲ ὑπερεπήνει τὸ 

εὔρυθμον καὶ τὸ χεχορηγηµένον, καὶ ὅτι εὖὐ πρὸς τὴν 

κιθάραν ὁ ποὺς χαὶ τὸ σφυρὸν ὡς χαλὸν καὶ ἄλλα µυ-- 

ρία, καθάπερ τὴν Καλάμιδος 

ἀλλ' οὐγὶ Θαΐδα. ἂν καὶ σὺ οἴσθα συλλουομένην ἡμῖν 

οἵα ἐστί. Θαἲς δὲ οἷα καὶ ἔσκωψεν εὐθὺς ἐς ἐμέ: Εϊ 

γάρ τις, ἔφη, μὴ αἰσχύνεται λεπτὰ ἔχουσα τὰ σκέλη» 
ΔΝ 

υ 
Ξ 5 ; / 5 
ὀρχήσεται καὶ αὐτὴ ἐξαναστᾶσα. Τί ἂν λέγοιµι, ὦ 

π. / 9 3 .. 
-ῴσανοραν επαωσών, 

μα τρ ο χρς ον τί Δ πο 
υῆτερ; ἀνέστην γὰρ καὶ ὠρχησάμην. Τϊ γὰρ ἔδει ποιεῖν; 

ο κ ρος . ο. 
ἀνασχέσθχι καὶ ἐπαληθεύειν τὸ σκΏμμα χαι τὴν Θαἴδα 

ἐὰν τυραννεῖν τοῦ συμποσίου; 

3. ΜΗΤ. Φιλοτιμότερον μὲν, ὦ θύγατερ, οὐδὲς 
“1 να η λέ οσο Ν Αίας. 

τιειν γαρ ΕΥΡΩΥ᾽ ΕΥΕ 9 Όμως τα μετα ταυτα. 
, Ἡ ῃ 

ΦΙΛ. Οἱ μὲν οὖν ἄλλοι ἐπήνουν, ὁ Δίφιλος δὲ µό- 
. .) Λ 

νος ὕπτιον καταθαλὼν ἑαυτὸν ἐς τὴν ὀροφὴν ἀνέθλεπεν, 

ρου- 

ἄχρι δὴ καμοῦσα ἐπαυσάμην. 
Ἴ μ. λες η 
ΜΗΤ. Τὸ φιλῆσαι δὲ τὸν Λαμπρίαν ἀληθὲς ἦν καὶ 

τὸ µεταθᾶσαν περιπλέκεσθαι αὐτῷ; Τί σιγᾶς; οὖχκε 

γὰρ ταῦτα συγγνώµης ἄξια. 

ΦΙΛ. Ἀντιλυπεῖν ἐθουλόμην αὐτον. 
ΜΗΤ. Εἶτα οὐδὲ συνεκάθευδες, ἀλλὰ καὶ δες 

ἐκείνου δαχρύοντος: Οὐκ αἰσθάνη, ὦ θύγατερ, ὅτι πτω-- 

χαί ἐσμεν. οὐδὲ µέμνησαι ὅσα παρ᾽ αὐτοῦ ἐλάθομεν 

ἢ οἵον δὴ τὸν πέρυσι χειμῶνα διηγάγοµεν ἂν, εἰ μὴ 

τοῦτον ἡμῖν ἡ Ἀφροδίτη ἔπεμψε; 

ΦΙΛ. Τί οὖν; ἀνέχωμαι διὰ τοῦτο ὑθριζομένη ὑπ 

αὐτοῦ; 

ΜΗΤ. ὈΟργίζου μὲν, μὴ ἀνθύθριζε δέ. 
ὅτι ὑθριζόμενοι παύονται οἳ ἐρῶντες 

ἑαυτοῖς: Σὺ δὲ πάνυ γαλεπὴ ἀεὶ τῷ ἀνθρώπῳ γε ένη-- 

σαι, καὶ ὅρα μὴ κατὰ τὴν παροιµίαν ἀπορρήξωμεν 

πάνυ τείνουσαι τὸ καλώδιον. 

4. 

ΜΕΛΙΓΤΑ ΚΑΙ ΒΑΚΣΙΣ. 

ο » - - ν 
ΜΕΛ. Εἴτινα οἴσθα, Βακγὶ, γραῦν, οἷαι πολλαὶ 

- : , - 
Θετταλαὶ λέγονται ἐπάδουσαι καὶ ἐρασμίους ποιοῦσαι, 

ας ν 
εἰ καὶ πάνυ µισουµένη γυνὴ τυγχάνοι, οὕτως ὄναιο, 

ο τὰ Ν Δ λ / παραλαθοῦσα Ἰχέ μοι" θαϊμάτια Ὑὰρ χαὶ τὰ χρυσία ' ' φας 
πα αμ ςν/ η Μ ο δει ταῦτα προείµην Ἠδέως, εἰ µόνον ἴδοιμι ἐπ᾽ ἐμὲ αὖθις 

λ ΄ .. - λ / 

ἀναστρέψαντα Χαρῖνον µισήσαντα την Σιμίχην ὡς ΑΣ) 
ον ἐμε. 

ΒΑΝ. Τί φής; ο Γεο] κ η 

Ἴνκνι. ΕΤΑΛΙΡΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ. 4. 

/΄ ν) τι σύνεστυν -- ἀλλὰ παρὰ τὴν | 

(11: 5.5, 59ς) 

Ρ]ογατθ 65ο; αἱ Ιςί6 τάετε, αἱ πηπ]ία ἵπ απΓοπι ἀἴοστο Τ]ιαῖ- 

4ἱ, εοπίτα π1θ 5ο]]σεί. Ας 5αυηίάεραί Τμαῖς, αά ππε τεβρῖ- 

οἴεῃς. ΟΠΙΠΙ τετο αἀγεπιεηίεπα 5εητεπί Τιαπρτίαπι εἰ 

κααιί {απάθπη εδ5εηί οδου]ῖ5 πηπ{αῖς, 6ρο {απιθη αριιᾶ ἵρβιπα 

ασσοπΏιΙ, πθ Ίου 5ἳ τοριάίαγεπα, ἀοϊπάς Ἠαβετεί ορίεπ{αᾶ., 

ΒΙΤΡΕΗ5 τετο Τμαἱς ςα]ίαραί Ῥεῖπια παάα(ῖς πηπ]ίαπῃ {αΐς, 

απαςῖ Ῥα]εητος 5ο]α Ἠαβετεί; (πππι(αε ἀεδῖςςεί, ἰαορηίθ 

Ἱμαπηρτία αἱ πἰλϊ] ἀῑορηίαε, Ὠἱρηί]ας ἀΠαιάατε ππηιεγοσαπα 

ςαἱίαΠοπεπα εί αοοοπηπιοάαίαπι «ποτο, αἱ απαπι Όεπε αἲ οἳ- 

Όναταπα Ῥε5 οοπσιηετεί, απαπι Ῥυ]οπετ {αΐας, οἱ δεχορηία 

αία. ας απ ῥοδαπάταπη Ἰαπάατεί Οαἱαπάϊ5, ποη Τ]αῖάα, 

απαπα τα ἆποαπε απα]ῖς εἷέ ποςίῖ, σααπῃ Ἰανεί ποβῖδοιπι. 

Τ]αϊ5 γετο απα[ία ία[ΐπι ἵπ ππο ]εοῖιι δἱ παπα, Ἰποαυ, 

ΠΟΠ ριηά6ί ογΙΤΙΠῃ οχ]Η(α[ῖς, 5α]ίαίηπ αἱ ἵρσα 5αγσαξ! Ου] 

ἀϊσρτοπα, πιαίογὃ 5αγγοχῖ πΙπΐγαπη οἱ ςα]ίανί. Ουά οπῖπα 

Γα6θΓ6ΙΗ 2 ΓΕΤΙΘΠΙ 6ἱ οοπΗΓΠΠΑΤΕΟΠΙ Πας ἀῑσίαπα, ας Τ]αϊᾶα 

τθσηιπι οΏΠπεγα οοητἰγ{ϊ ραΐθγει 2 

3. ΜΑΤ. Απιριμοσίις απἰάθιη ἰδίαο, Πα : πεαπε οπίπ» 

επτατε οροτίεβαί : 5εὰ ἀῑς {απιθη απῖὰ Ροδίεα [αοίππι 5ἷε. 

ΡΗΠΙ,. 6εἰεγῖ Ἰαπάαβαπέ : 5ο]ᾳ5 Ὑοτο Ρρμῆας 5αρίηπηχ 

«ο αμ]εσσγαί Ίαουπατ γοδρίεῖεης, ἀππι [αραία ἀδ5ίΠποΓεΠΙ. 

ΜΑΤ. Ἠ]αά απίαπῃ απ ΥετΙπῃ οταί, ααοᾶ Τιαπιρτῖαπη οδει- 

Ἰαΐα ε5 αἱ {ταηδίεης αἆ επι απιρΙεχα» Οπῖά {ασες» Ώσο 

Ίαπα Ιπάῖσπα 5απί γοηῖα, 

ΡΗΙΙ,. Υἱαςεῖπι αποᾶ 1]απα πιογάετεί γο]εβαπι [ασετθ. 

ΜΑΤ. Ὠοϊπάε πθσιε οβαϊ5Η ουπι Ἠ]ο, 5εὰ Π]ο ρ]οταπίε 

εἴῖαπ εθοϊηἰςιῖ 5 ΝΟΠΗΕ οοβίίας, Βία, Πο5 ε5δε Ῥαπρετες; 

πθΠΠ6, απαΠΙΠΠΙ αὐ Π]ο αοοερετῖπηα5, ππεπηπ]ς/1, απ! 4πο- 

ΠΙοςΟ ἸΠΕΙΠΕΙΙ 5αροΓΙοΓΘΙ αοίατα Γαεταπηυς, Πῖςὶ Ἠασις Πο- 

5 Ύεπις πϊςίς5θί 

ῬΡΗΠΙ,. Οπῖᾶ 6ιδο, Ῥα[ίατηθ Ρτορίετ Ίου πῃο οοπΙΙΠΙΕΙΙΟ- 

5ε αὐ Το {τασίαςῖο 

ΜΑΤ. Ίταδερτο, 5οᾷ πο] οοπίτα οοπ[ΙΠιεΙοξα 6556. ΑΠ 

Ίσποτας, απῖ αππαηέ, 605 πιοχ ἀεεῖςίογε α οοπ{ηπ]ε]ία, ἃς 58 

1ρ805 γαργε]οπάεγε» Τι γοΓο ἄδρετα π]πιϊς δΕΠΊρεΓ ἵπ Ποπηῖ-- 

ηεπῃ ΓΗϊςΙῖ : εἰ νῖἀε, πθ, αποά ο5ί ἵη Ῥτοτειβίο, πἰπΙαπ- 

οοπ{επάεπἆο ΓΙΠΕΠΗ ΓΙΠΙΡΑΠΗΙΙ5. 

4. 

ΜΕΙΙΡΡΑ ΕΤ ΒΑΟΘΗΙΣ. 

{. ΜΕΙ,. 5ἱ παπι ΠοδΙ, ππθα Βαοσμῖδ, απΗΑ, 4παΙεδ: 

ο55ο ἵπ Τ]ιδςκα]ία πιπ]έα ἀἰσοππίαγ αασς Ἱποαπίεηί εἰ αππαῦῇ]εΒ. 

Ργῶςίοη,, 5ἱ αυα οἴἵαπα Υα]άθ θχοσα δἷέ πη]ίθυ; Π]α αδεηπηία 

Ἱία Ῥοαία οἷςὶ αἆ πιο γοηῖίο. Ὑοδίες οπῖπι εἰ ου αΠταΠΧ 

Ίαῦθης αὐϊοίαπα, πιοᾶο γἱάσαπι τοσιπίεπη αἆ πε ΟµαπίπΠι 

οἵο ΦΙππίσλιθς, αἲῖ πηπο πιο, Πά06ΓΘ. 

ΏΛΟΟΠ. Οιυ]ά αἲςδ πο πηρ]ία5 {έοιη) δεί, 5ο αἱ Βἱ- 



απ, ΤΧΥΠΙ. ΡΙΑΙ,0αΙ 

Σιµίχην, ὢ Μέλιττα, οἴχεται Χαρῖνος ---- δύ ἣν τοσαύ- | 

τας ὀργὰς τῶν γονέων Ἠνέσχετο οὐ βουληθεὶς τὴν πλου- 

σίαν ἐκείνην γῆμαι πέντε προιχὸς τάλαντα, ὥς ἔλεγον, 
ἐπιφερομένην; µέμνημαι γὰρ ταῦτα σου ἀχούσασα. 

ΜΕΛ. Ἅπαντα ἐχεῖνα οἴχεται, ὦ Βακχὶ, καὶ πέµ- 
πτην ταύτην ἡμέραν οὐδ' ἑόραχα ὅλως αὐτὸν, ἀλλὰ 

πίνουσι παρὰ τῷ συνεφήθῳ Ἡαμμένει αὐτός τε χαὶ 
Σιµίχη. 

9. ΒΑΚΧ. Δεινὰ, ὢ Μέλιττα, πέπονθας. Ἀλλὰ 

τί καὶ ὑμᾶς διέστησεν; ἔοικε Ὑὰρ οὐ μικρὸν τοῦτ' εἶναι. 

ΜΕΛ. Τὸ μὲν ὅλον οὐδὲ εἰπεῖν ἔχω: πρφην δὲ 
ἀνελθὼν ἐκ ας --- κατεληλύθει γὰρ, οἴμαι, χρέος 

πι ἀπαιτήσων πέμψαντος τοῦ πατρός ---- οὔτε µε 
προσέθλεψεν ἐσελθὼν οὔτε προσήκατο ὡς ἔθος προσ- 

ὁραμοῦσαν, ἀποσεισάμενος δὲ περιπλακῆναι θέλουσαν, 
΄πιθι, φησὶ, πρὸς τὸν ναύχληρον Ἑρμότιμον ἢ τὰ ἐπὶ 
τῶν τοίχων γεγραμµένα ἐν τῷ Κεραμεικῷ ἀνάγνωθι, 

ὅπου χατεστηλίτευται ὑμῶν τὰ ὀνόματα. Τίνα Ἱλρμό- 
τιµον, τίνα, ἔφην, Ὦ ποίαν στήλην λέγεις; Ὁ δὲ οὐδὲν 
ἀποκρινάμενος οὐδὲ δειπνήσας ἐκάθευδεν ἀποστραφείς. 

Πόσα οἴει ἐπὶ τούτῳ μεμηχανῆσθαί µε περιλαμθάνου - 
σαν ἐπιστρέφουσαν φιλοῦσαν ἀπεστραμμένου τὸ µετά- 
φρενον; ὁ δ᾽ οὐδ' ὁπωστιοῦν ὑπεμαλάχθη, Ἀλλ' εἴ µοι, 
φησὶν, ἐπὶ πλέον ἐνοχλήσειας, ἄπειμι ἤδη, εἰ καὶ µέ- 

| 9 ϱ 

σαι νύχτες εἰσίν. 

8. ΒΑΚΧ. Ὅμως ᾖ δεις τὸν Ἑρμότιμον: 

ΜΕΛ. Άλλα με ἴδοις» ὦ Βακχὶ, ἁθλιώτερον ὃ διάγου- 

σαν Ἡ υῦν ἔχω, εἴ τινα ἐγὼ ναύχληρον Ἑρμότιμον οἶδα. 
Ἠλὴν ἀλλ ὃ μὲν ἕωθεν ἀπεληλύθει τοῦ ἀλεκτρυόνος 

εὐθὺς ἄσαντος ἀνεγρόμενος, ἐγὼ δὲ ἐμεμνήμην ὅτι 
κατὰ τοίχου τινὸς ἔλεγε καταγεγράφθαι τοὔνομα ἐν 
Ἱεραμεικῷ: ἔπεμινα οὖν Ἀχίδα χατασκεψοµένην; ἡ δ᾽ 

ἄλλο μὲν οὐδὲν εὗρε, τοῦτο δὲ µόνον ἔπιγεγ ραμμένον 
ἐσιόντων ἐπὶ τὰ δεξι 

398) 

ε 
ο 
ο 

ὰ πρὸς τῷ Διπύλῳ, Μεέλιττα φιλεῖ 
Ἑρμότιμον, καὶ μικρὸν αὖθις ὃ ὑποκάτω, Ὁ ναύκληρος 
Ἑρμότιμος φιλεῖ Μέλιτταν. 

ΒΑΚΧ. Ὢ τῶν περιέρ ἵων γεανίσχων. να 
γάρ. υπῆσαί τις θέλων τὸν Χαρῖνον ἑ ἐπέγραψε ζηλό- 

τυπον ὄντα εἰδώς: ὃ δὲ αὐτίχα ἐπίστευσεν. 
ἴδοιμι αὐτὸν, διαλέξοµαι. 

Εἰ δέ που 
Ἄπειρός ἐστι χαὶ παῖς ἔτ'. 

ΜΕΛ. Ποῦ δ᾽ ἂν ἴδοις αρ ὃς ἐγχλεισάμενος 
ἑαυτὸν σύνεστι τῇ Σιμίχῃ οἱ Ὑονεῖς δὲ ἔτι παρ᾽ ἐμοὶ 
ζητοῦσιν αὐτόν. Ἀλλ) εἴτινα α εὔροιμε, ῶ βακχὶ, γραῦν, 
ὡς ο ἀποσώσειε γὰρ ὃ ἂν φανεῖσα. 

.ΡΑΚΧ. Ἔστιν, ὦ φιλτάτ Ὢ» ὅτι χρησίµη αρ. 
μαχὶς, Σύρα τὸ γένος, ὠμὴ ἔτικαὶ συμπεπηηυῖα, Ἡ Ἡ µοί 
ποτε Φανίαν χαλεπαίνοντα χαχεῖνον εἰκη ς ὥσπερ Χα- 
βῖνος, δυήλλαξε μετὰ μῆνας ὅλους τέσταρας, ὅτε ἐγὼ 
ο Ίδη ἀπεγνώχειν, ὁ δὲ ὑπὸ τῶν ἐπῳδῶν Ἴχεν αὖθις 
ἐπ᾽ ἐμε. 

ΜΕΛ. Τί δὲ ἔπ βαξεν ἡ γραῦς, εἶπέρ: ἔτι µέμνησαι; 
ΡΑΚΧ. παλαδει μὲν οὐδὲ πολὺν, ὢ Μέλατα, τὸν 

μισθὸν, ἀλλὰ δραχμὴν καὶ ἄρτον χαὶ ἐπικεῖσθαι δ δει 
μετὰ τῶν ἁλᾶν καὶ ὀθολοὺς ἑπτὰ καὶ θεῖον καὶ δᾶδα. 

ΜΕΒΕΤΒΙΟΠΙΙ. 4. 669 

πΙσμΕΠ, πηρα Με]ίςσα , (γαηςΗξ Οµαίπας 2 τε]ίοία ία, ρτορίος 

σπα (απίας ρατοπίπη ἴτας ςα5 πα], ἀῑνιίθπι ἴ]αῦι τουι- 

54Ἠ5 ἀποθτα, ααἴπαπε ἀοίῖς (αἰοπία, 1 ἀἴορθαπί, α[ΓΕΓΘΠ- 

ΕΠΙ 9 Ιδία οηΊπα εχ {6 αιθἴνο ππεη]ηῖ, 

ΜΕΙ.. ΑΡίεταηί ἴδία, Βασσμίς, οπηπῖα : οί σαπἰπίας Πῖς 

ἀἱες εδί, αιιοᾷ οπηπίπο Παπα πο. γἰάΙ; 5οᾷ αριιᾶ 5οάα1ειι 

{ρδίας Ῥαπιππεπεια Ρἱριηί 1ρ56 ρατῖίο ας ΒΙπιίσμα. 

2. ΒΑΟΟΗ. Ἰπάίπηα ροτρείοτίς, Με]ῖρα. 9οεὰ α]ᾶ γο5 

ἀἰκ]απχΙςρ γἰάεία επῖπα ποῦ Ῥανγ πι φπἱάἆαιη 1ιιά 6556. 

ΜΕΗ. Τοΐαπι πθς Ίρδα Παβοο ἀἶσεθτε: 5οἆ ΠΗΡεΙ ΤΘΥΘΙΡΙ5 

εχ. Ῥίωεο (ἀ65εεπάσταί οπίπα πηῖσδα ραϊῖς, ἀαβῖϊ ραίο 

ομ]αςάαπα οχίσεπαϊ εααδα) πε(ιιθ αδροχί! πιο Ιπίταης, πθηιΙθ 

αάπηῖςῖε Π1θο πποῦς ασοππγεπίθια, 5θᾶ απιρΙεοῖ γο]θπίθηι 

τερε[εης, ΑΡί, ἱπαμί, αἆ πααο]εταπα Ηοτπιοππππα, αι 

ποπῖρία ἵπ. ραπείρις ἵπ Οεγαπιίζο Ἰθρα, Ώῖ ποπηῖπα γοσίτα 

Ρα]4Π πι Ρία εκαταία δι. Θπ6Πι ἴα πηΒΙ, ἵπαπαῃ, 

απθια Ηειπποίίππαπα, απί Ύπαπα ραπ παϊνας» Αί Π]ο η]- 

ΙΙ παδροπάθη5, που οσηαίας, ἄαγθιδας Ιαομΐ. Θα έα 

πηθ ρυίας αἀπιογίςςα ΠΙ1 πιασμίηας 2 απηρ]εχα 5υπα Ἠ]απα, 

οοηγοετίθγο αἲ πιο κίπάπΙ, 40Η αγοιδί οδομ]αία 5Η1Η. 

Ἠ]α γενο πο απαΠίογοιπη(πς απἱάθπα οπιο]Ηί 56 Ρᾶδδις, 

Αί 5ἱ πηῖ, Ἰησα]έ, ἀἴα[ῖας ππο]εσία Ραογῖς, [απῃ 5ία[ἶπα, ΠΊο- 

αἷα Ποεί ποσία, αΏεο. 

3. ΒΑΟΟΗ. Ταπιοῃ πογοτας ΗεπιοππΠα 2 

ΜΕΙ,. Δί πακεία5 πο νἰγεηίεπα, (παπι πυΠο Ἠαμεο;, γ- 

ἀθαδ, Ῥασολῖς, 5ἱ πθΠα εσο παπο]εΓΙΠῃ πογἱ Ηδτηιο ΙΙ. 

Ύεγαπα Π]α 51Ρ ρα] εαηέπΠη 5π1σθης 1πάΠε αΏΏέ : 650 τειο 

πηεπη]ηθι πα Π]αΠα ἀῑεσγε Τπ ρανίεῖα φποάαπι 5ο ρίΙΠΙ ΠΠθιΙΠὰ 

ΠΟΠΙΕΠ ἵπ Οεγαπίσο. ΜΙΡΙ οισο γΙδιταπη Αοϊάσπι. Αἱ Π]α 

πΙμῃ Ἰηγεπίί αἰῑιᾶ, ρυίογ(απη Ίος ο] απ φοπρίπη αά 

ἀθχίταπα Ἰπίτοριπίαα γοιςας Ἠΐργ]απι, «. Με]ίσεα αιηαί 

ΗετπΙο Ισ], » εί Ῥαμ]]ο Ἱη[οίας Πἴδγαπα, « Ναπο]εγας 
ἨΗοτπιοίίπια5 αππαί Με[ίςσαιη. » 

: 

ΒΑΟΟΗ. Μα]ε 5εμ]ος Ιδίος αἀο]εςοεπία]ος!. Τηίο]Ιίσο 
επῖπη.. το αφας γοῖθης ΟΠασίπο {ασθγο, ἱπκοβῖρεί!, ααὶ 
7ε]οΙγρῖα ἵρδιπῃ Ἰαῦογανε 5αἱτοί.  Αίαπο Ί]ε ία ἴπα ογοςἰα1ξ. 
δΙουΡί γογο Παπ γἰάστο, αοπιατ. Ῥιευ αἆμας ος αἴᾳια 
Ἱπιροτίές. 

ΜΕΗ. Ὀρὶ απίοπα λαπι {α. νίάρας, απ 5ο σπα ΦΙπιίσ]ιθ 
οοπο]α5ειῖτ) ραγοπίες Ὑογο Π[απι αριά πιο αάμας συῶτιυηί, 
5εὰ παπα, Βασομῖς, αππὶ παπι Ἰηγοπίαπα, 1 ἀῑχί, 
Ί]] οηπα 5ιιᾶ ΠΠς ΡγῶδοΠ[ία 5ογΥαγθί. 

4. ΒΑΟΟΗ. Ἐδί, οαγ]κείηια, ργῶβίαη[ἰςείπηα Ὑθηθβςη Ῥ 
ΥΤα Ρεπις, ουπάα αάμο εἰ οοπαρασία, (πας ΠΙΙΗΙ Ῥλαπίαπα, 
4 υπΠ1 ἂδρεγπῃ 5ε εἰ 1ρ5ο, αἱ πηπο ΠΡΙ Οµαείπας, ἴθπιθτα 
πηη Ργῶβεγεέ, τοζοπο Ιαν]! Ρο»! απα{ίαος ΙΠίΘΕΤΟΡΠΙΘΗΣΕς, 
αρί ]απ1 ΟΠΊΠΕΠΙ 660 8Ρθπῃ ἀοροδισιαιη : οἱ Π]α Ἱποπηία[ίο- 
πηπα Ῥεποβοῖο αἆ τηε ΤΗΓι15 τοῖς. 

ΜΕΙ,. Ου] γετο Ῥοροδοῖΐ απα5,, 5ἱ αἀ ιο πηθπηηϊς[Ι 2 
ΒΑΟΟΗ. Θαρῖέ πιοτοβᾶειη ποπ. πηπ]ίαπη, Μο]ίςρα, 5εά 

ἀπαςΏπηαπα θἱ Ραποπή :. 6ἱ αρροδίέος ο-5α οροτίεί οαπα 5α- 
Ῥα5 εἴῖαπι δορίοπι ομο]ος, οἱ ε1ρΏς, οἱ {αζθΠι. Ηαςο αιο-. 
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Ταῦτα δὲ ᾗ Ἰραῦς λαμθάνει, χαὶ χρατῆρα χεχερᾶσθαι 

δεῖ καὶ πίνειν ἐκείνην μόνην. Δεήσει δέ τι αὐτοῦ τοῦ 

ἀνδρὺς εἶναι, οἷον ἵ ἵμάτια ἢ κρηπῖδας Ἡ ὀλίγας τῶν τρι- 

χῶν ἤ τιτῶν τοιούτων. 
ΜΕΛ. "Έχω τὰς χρηπῖδας αὐτοῦ. 

5. ΒΑΚΧ. Ταύτας κρεμάσασα ἐκ παττάλου ὕπο- 

θυμιᾶ τῷ θείῳ, πάττουσα χαὶ τῶν ἁλῶν ἐπὶ τὸ  πὕρ' 

το ει 

Εἶτα τν τοῦ κόλπου προκοµίσασα ῥόμβον ἐπιστρέφει 

ἐπωδήν τινα λέ] Ύουσα ἐπιτρόχῳ τῇ Ἰλώττῃ» βαρθαρικὰ 

σολ φρικώδη ὀνόματα. Ταῦτα ἐποίησε τότε. Καὶ 

μετ οὗ πολὺ Φανίας, ὃ ἅμα καὶ τῶν συνεφήέων ἐ ἐπιτιμη- 

σάντων αὐτῷ καὶ τῆς Φοιθίδος, Ἡ συνῆν, πολλὰ αἰτού- 

σης» ἡχέ µοι τὸ πλέον ὑπὸ τῆς ἐπωδῆς ἀγόμενος, Ἔτι 

δὲ καὶ τοῦτό µε προδος κατὰ τῆς Φοιξίδος τὸ µίσηθρον 

ἐδιδάξατο. τηρήσασαν τὸ ἔχνος, ἐπὰν ἀπολίπῃν ἅμαυ- 

τῷ ἀριστερῷ ἐκείνης τὸν ἐμὸν 

ἀριστερὸν ἔμπαλιν καὶ λέγε, 

δὲ ἀμφοῖν τὰ ὀνόματα χα) τὸ ἐκείνου χαὶ τὸ σόν. 

βώσασαν ἐ ἐπιθῆναι μὲν 
Ξ 

δεξιὸν, τῷ δεξιῷ δὲ τὸν 

Ἐπιθέθηκά σοι καὶ ὑπεράνω εἰμί: καὶ ἐποίησα ὣς 

προσέταξε. 
3 ο. Ν / ΥΑ. 

ΜΕΛ. ΝΟ) µέλλε, μὴ µέλλε, ὦ Βακχὶ, κάλει Ίδη 
σοι με πα γρ λ Μ "ον . 

τὴν Σύραν. Σὺ δὲ, ὦ Ἀχὶ, τὸν ἄρτον καὶ τὸ θεῖον καὶ 

τὰ ἄλλα πάντα πρὸς τὴν ἐπῳδὴν εὐτρέπιζε. 

5. 

ΚΛΩΝΑΡΙΟΝ ΚΑΙ ΛΕΑΙΝΑ. 

1. ΚΛΩΝ. Καινὰ περὶ σοῦ ἀκούομεν, ὦ Λέαινα, 
Λεσθίαν Μέ ἔγιλλαν τὴν πλονσίαν ἐ ἐρᾶν σου ὥσπερ 

τι ποιούσας μετ' 
τὴν 
ἄνδρα καὶ συνεῖναι ὑμᾶς οὐκ οἵδ) ὅ 
ἀλλήλων. Τί τοῦτο; ἠρυθρίασας; ἀλλ᾽ εἰπὲ εἰ ἀληθη 

ταῦτά ἐστιν. 

ΑΕΑΙ. Ἀληθῃ, ὦ 
λάκοτον γάρ τί ἐστι. 

ΚΛΩΝ. Πρὸς τῆς χουροτρόφου τί τὸ πρᾶγμα, ἢ τί 
βούλεται ἡ γυνή: τί δὲ καὶ πράττετε, ὅταν συνῆτε; 

ὍΟρᾶς: οὐ φιλεῖς µε" οὐ Ὑὰρ ἂν ἀπεχρύπτου τὰ τοιαῦτα. 

ΑΕΔΙ. Φιλῶ μέν σε, εἰ καὶ τινα ἄλλην. Ἡ γυνὴ 

δὲ δεινῶς ἀνδρική ἐστιν. 

». ΚΛΔΩΝ. Οὐ μανθάνω ὅ τι χαὶ λέγεις, εἰ μή τις 

ταιρίστρια τυγχάνει οὖσα" τοιαυτας γὰρ ἐν Λέσόῳ λέ- 
γουσι γυγαῖκας ἀρρενωποὺς, ὑπ) ἀνδρῶν μὲν οὐκ ἐθελού- 
σας αὐτὸ πάσχειν, γυναιξὶ δὲ αὐτὰς πλησιαζούσας 

ὥσπερ ἄνδρας. 

ΑΕΛΑΙ. Τοιοῦτόν τι. 
ΚΛΩΝ. Οὐχοῦν, ὦ Λέαινα, τοῦτο αὐτὸ καὶ διήγη- 

σαι, ὅπως μὲν ἐπείρα τὸ πρῦτον, ὅπως δὲ καὶ συνεπεί-- 
σθης καὶ τὰ μετὰ ταῦτα. 

Κλωνάριον: αἰσχύνομαι δὲ, ἆλ- 

ο 

ΑΕΑΙ. Πότον τινὰ συγχροτοῦσαι αὐτή τε καὶ Δη- 
μώνασσα. Ἡ Κορινθία, πλουτοῦσα δὲ καὶ αὐτὴ καὶ ὁμό-- 

τεχνος οὔσα τῇ Μεγλη, παρέλαθον καμὲ καθαρίζουν 
αὐταῖς" ἐπεὶ δὲ ἐκιθάρισα καὶ ἀωρὶ ἦν καὶ ἔλει καθεύ- 

ΙΧΥΠΤΙ. ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ. 5. (11. 559) 

46 απ ϱἳρῖ απο! : οἱ Ῥουμ]απῃ {6ΠΙρεΓαἴπΠα 55ο οροΓίοί, 

οαπ](Πε 5οἶαη 1]ιά ερίρογε. Οροι απίθηα ἴρρίας υἱγῖ 

Ρυα5ίο 6556 αἰαπῖά, γε]αί γεςίες, αι 5οἶθας, απῖ ρῖ]ο ραι.- 

Γ 605, απί απ]ά οχ ϱ0 6ΕΠεΓΘ. 

ΜΕΙ,. Ηαβεο Π]η5 5ο]θα. 

δ. ΒΑΟΘΟΗ. Πας 6 εἶαγο 5α5ρεησας 5η (Πία ες 5πΠρτο 

[αείο Ἱπιρηε, 4 5αΐθ αἰῖαπα αᾳῖά ἵπ Ίρπαπῃ οοπ]ῖοί, Ρτο- 

ΠΙΠΟΙΑΗ5. 5ἰππυ] ποπηῖπα πἰτίαδαπθ, οἱ ἱρδίας, οἱ {πιπι. 

Τπχ ΡΓο]αίπΏ ἀᾳ. δἵπια. ΤΠΟΠΙΡΙΠΙ Ἰπίοτατιδί, ΚΓΠΊΘΗ 5Ιπη] 

γο]αβῆ{ Ἰησια ἀϊοοῃς, Ῥανρατίοα ΠογγρίΠασαθ ποππα. 

Ἠωο ἴππι Γεερταί. Ας ΠΟΠ Ἱέα πιπ]ίο ροδί Ῥμαπίας, 5οᾷα- 

Ἰρις. Πεεί 1Παπα ταργεμεπάεπίίρας, εί πππ]ίαπι τοραπίο, 

απἱοΗπα αἆμαο ᾖαπογαί, Ρ]αΡ]ά6,, αἆ π]ο γοπῖΐ αΏ ]ο ππακΙπηθ. 

Ἰποαπίαπιεπίο αἀάποίας. Τη5προγ γογο ιά πηϊμῖ οὐ «οη- 

ἵτα Ῥ]λαρίάθπα Ῥο[Ι55Ιπυσ οχοϊίαπάϊ τοππεάΊηπα ἀοσπῖξ, 

ομδεγγαίαπα Πας τοςσίαπα, παπα ῬπΊαπα Τά τοῖφῖς- 

οί, ἴρεα ἀε]εγεπα, Ἱία τί εἰπίςίτο μας πηθυς ἀθχίει Ῥες, 

βΙη]δίογ απίοιη οοπίτα ἀθχίτο νεςΗρίο Ἰηβίδίογεί, ἀἴοθγοπι- 

απθ, Οα]εο ία, αἱ 5αρεΓίο; 5ΙΠ11 ας [οοί αποά ργοοερεγαί. 

ΜΕΙ,. ΝοΙΙ, πο]ῖ επποίατί, Βασσμίς: τοσα πηΗΙ Ίαπα Ῥνταπῃ. 

Τα πετο, Αοαῑς, ΡάΠΕΠΙ οἱ 5αἱ1ρμγ οἱ γοῖσα οπηπῖα α Τποσ- 

{αΠἴοπεπα οοπηρᾶτα. 

5. 

ΟΠΟΝΑΒΙΟΝ ΕΤ ΕΕΑΝΑ. 

1. ΟΠΙΟΝ. Νονα ἆο ία, Ἰµοωπα, απάΙπας, Τιεςβίαπα Με- 

σίΒαπα, ἴ]απι ἀῑνίίεια, {πῖ τί ΥΙγαΠα ΠΙΟΓΘ Ποθηδαίη, οἱ 

εοἶτο Υο5, πεςοῖο απἷᾶ Ιπίει τος Ρειασεπίθ. Οπίά ου» 

οτη ρα 2 ΥογΠ1 ἀἷς απ τογα 5ἷηί Ιδία. 

ΤΕΛ. Ύετα, ΟΙοπατίαπῃ, 5εᾷ ριά6ί π]ε : οδί οηῖπι αΏ5Ιγ- 

ἀππι απ]άάαπη. 

ΟΠΟΝ. Ῥεγ ππαίτοαι 1ήρετα, απἷά πεβο[ῖ εδί, αιί απῖά 

51ρῖ τυ]έ πππ]ῖογ» φπῖᾶ γετο [αοἷας, σπππ1 παπα εείῖς» Υἱάες2 

ΠΟΠ αΠΠᾶ5 Π18 : πε(πθ οπίπι {α]ία ε]αΓε5. 

ΤΕΕ. Απιο {6 ο(πϊάθπα, 5ἱ 4παπῃ αΠαπη. ]α γογο πηπ]ίετ 

γεβαπιθη{ει ππαδοι]α ο5ί. 

», ΟΙΠΟΝ. Νοπάππη απ]ά ἀῑσας Ιπίε]]ῖσο, πἰςὶ [οτί απ 

ἆαπι πιαδοπ]α απηῖσα οδί : ἰαΐο5 οπῖπα ΤμεςΏῖ 655 αἴπηί πηι][ε- 

τος [αοῖε γΙτ, ασ’ α υἰγῖς απ]άεπα Ρα! ἴ]α τουιδεηί, {ρδαν 

νεγο ππα]εγῖρς ἔππαπίαν αἱ γἱπῖ. 

ΤΕ 3. Ταἱε ααἱά εί. 

Ο1.ΟΝ. Ἐτσο, πΊθα Ίμεσπα, []αά ἵρδαπα σποσαε παπα, 

αποπιοᾷο {δηίαγοατίε ΡεπΊΙπα, 4ποπποάο ΗΡί Ρετδιαδυπη 5ἰέ, 

εί απα; 5εαππίς. 

ΤΕ. Οοπν]νῖαπα ἱπςποταί απ Οογϊη{μία Ώεπποπᾶδδα, 

ἁϊγϊίο οἱ ἵρσα,, αίᾳπο οππάσπι αγί6Π1 (παπα Μεσί]]α οχεγορη({ε : 

αβδιπηδεγαπ{ απίοπα πῃθ, σσ οἴίματα Ίρεας οΡ]εσίαγεη. 

Οσσπι απίεπι οροϊηΐδεεπα, εί 5εγαπῃ ε5δεί, αἴσαε ΤΕΠΙΡΙΙ5 
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δειν, αἳ ὃ δὲ ἐμέθυον, Ἄγεδὴ, ἔφη, ὢ Λέαινα, ἡ Μέγιλλα, 

αοιμᾶσθαι [ὰρ ἤδη καλὸὺν, ἐνταῦθα κάθευδε μεθ’ ἡμῶν 

-- 995) 

μέσο ἀμφοτέ 2ων. 
: / ἠπολ στ} ζ 

το ος τὸ µετ 

ο ς, οὐκ αὐτὸ μόνον πα τὰ Ἰκθῆ, ἀλλ 

ὑσανοίχουσαι: τὸ στόμα, καὶ περιέθαλλον καὶ τοὺς μα- 

πτοὺς ἀπέθλιθον: ᾗ Δημώνασσα δὲ καὶ ἔδαχνε μεταξὺ 

καταφιλοῦσα: ἐγὼ δὲ οὐκ εἶχον εἰκάσαι ὅ τι τὸ πρᾶ Ύμα 
εἴη. Χρόνῳ ὃ δὲ ἡ ] Μέγιλλα ὑπόθερμος ἤδη οὖσα τὴν μὲν 

πηνήκην ἀφείλε το τῆς κεφαλῆς, ἐπέχειτο δὲ πάνυ ὁμοία 

καὶ προσφυὴ 'ς, καὶ ἐν χρῷ ὤφθη αὐτὴ χαθάπερ οἳ σφό- 
δρα ἀνδρώδεις - τῶν ἀθλητῶν ἆ ἀποκεκαρμένη: κάγὼ έτα- 
ράχθην ἰδοῦσα. δὲ, Ὦ Λέαινα, φησὶν, ἑόρακας 

ἤδη οὕτω καλὸν νεανίσχον» Ἀλλ οὐχ. ὁρῶ γε, ἔφην ἐγὼ, 

νεανίσχον ἐνταῦθα. ὦ ] Μέγλα, Μή με καταθήλυνε, 

ἔφη, Μέγιλλος γὰρ ἐγὼ λέγομαι καὶ γεγάµηκα πρόπα- 

λαι ταύτην τὴν Ἀημώνασσαν, χαὶ ἔστιν ἐμὴ γυνή. 
Ἐγέλασα, ῶ Κλωνάριον, ἐπὶ τούτῳ καὶ ἔφην, Οὐχκοῦν 

σὺ, ὦ ] Μέγιλλε, ἀνήρ τις ὢν ἐλελήθε ις ἡμᾶς, χαθάπερ 

τὸν Ἁχιλλέα φασὶν ἐν ταῖς παρθένοις Χρυπτόμενον ταῖς 

ἁλουργίσι; καὶ τὸ ἀνδρεῖον δὲ ἐκεῖνο ἔχεις καὶ ποιεῖς τὴν 

Αημώνασσαν ὅπερ οοἳ ἄνδρες; Ἐχεῖνο μὲν, ἔφη, ὠ 

Άέαινα, οὐκ έχω; δέοµαι δὲ οὐδὲ πάνυ αὐτοῦ: ἴδιον δέ 

τινα τρόπον ἡδίω παρὰ πολὺ ὁμιλοῦντα ὄψει µε. Ἀλλὰ 

μὴ Ἑρμαφρόδιτος εἰ, ἔφην οἷοι πολλοὶ εἶναι λέγονται 
ἓ 

ω 

Ε ῃ 
αμφότερα ἔχοντες; Ἔτι γὰρ ἠγνόουν, ὤ Ἠλωνάριον, τὸ 

Ο)ὐ, φησὶν, ἀλλὰ τὸ πᾶν ἀνήρ εἰμι. 
4. Ἠκουσα, ἔφην ἐγὼ, τῆς Βοιωτίας αὐλητρίδος 

Ἴσμηνοδώρας διηγαυµένης { τὰ ἃ ἐφέ έστια παρ) αὐτοῖς» ὡς 

πρᾶγμα. 

γένοιτό τις ἐν ο ὸ ἐκ γυναιχκὸς ἄνὴρ, ὃ δ) αὐτὸς καὶ 

μάντις ἄριστος, οἴμαι, Τειρεσίας τοὔνομα. ΜΑ οὖν 

τι καὶ σὺ τοιοῦτο πέπονθας; Οὔκουν, ὦ Λέαινα, ἔφη 

ἀλλὰ ἐγεννήθην μὲν ὁμοία ταῖς ἄλλαις ὑμῖν, ἡ Ἰνώμη 

καὶ ἡ ἐπιθυμία καὶ τἆλλα πάντα ἀνδρός εστί μοι. 

ον ορ 
αἱ Ἱκανη γοῦν σος, ἔφην, ἐπιθυμία; Πάρε ο Τον. ῶ 

τα Λέαινα, εἰ ἀπιστεῖς, ἔφη, καὶ γνώση οὐδὲν ἐνδέουσάν 

με τῶν ἀνδρῶν : ἔχω γάρ΄τι ἄντ τὶ τοῦ ἀνδρείου. Ἀλλὰ 

πάρεχε, ὄψε εγά ρ. Παρέ χο, ῶ Κλωνάριον,! Ἱχετευού- 

σης πολλὰ καὶ ὅρμον τινά μοι δούσης τῶν πολυτελῶν 

Εϊν ἐγὼ μὲ ἓν ὥσπερ ἄνδρα 

ἔμδανον, ἡ δὲ ἐφίλει τε καὶ ἐποίει καὶ ἤσθμαινε 
δόχει µοι ἐς ὑπε βόολὴν Ἴδεσθαι. 
ΛΩΝ. Τί ον ὦ Λέαινα, ἢ τίνα τρόπον; τοῦτο 

ο μον 
γαὶ ὀθόνας τῶν λεπτῶν. 

Βὶ 
8 

ον 

2 

Όω 

πι 

σας. ᾗ 
μα την οὐ ος οὐκ ἂν εἴποιμι. 

ο 

6. 

ΚΡΩΡΥΛΗ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΝΑ. 

ΚΡΟΡ. Ὦ Κόριννα, ὡς μὲν οὗ πάνυ δεινὸν ἦν, 
- / 

ὃ ἐνόμιζες, τὸ γυναῖκα γενέσθαι ἐκ παρθένου, µεμάθηκας 

ΙΧΝΙΠΙ. ΡΙΑΊΤΟαΙ ΜΕΒΕΤΗΒΙΟΤΙ. 6. 671 

οτί οπβΙίαπα, οδδοπίααθ Ῥεπθ Ροίῶ, Ασε Φ8Π6, Πιθα 

Τ.ουπα , Ἱπαυῖε Μεαί]]α, ἀογπηῖεπα! Ίαπα ἵεηρι5 οδί : Ἠίο αριᾶ 

πος ειψᾶ πιοᾶῖα ἰπίοι απιρᾶς. 

ΟΓ.ΟΝ. Οπρηϊςίί οσο» ἀεϊπᾶςε απ]ά αείαπι εςίὁ 

3. Τ.Ε. Ο5δοπΙαραπίατ πιο ῥίππαπα αἱ ντ, πον. Π]ιά 

πηοο, αρρ[σαη{ες Ιαβία, 5εἆ ο5 αἴῖαπι αλα παπίαπι αρογῖεηίος: 

αἴαπο απιρ]οχαβθαπίας, ορρτἰπιεραΠ{ ραρΏ]αδ; Ώεπποπαδξα αἲἰ- 

ἴοπι Ἰπίει ο5οπ]απά πα εἰῖαπα πιοτάςτα. Ἐσο γοτο, απῖά τος 5ρῖ 

τεΠεί, ποπάππα Ροΐεταπι οομἠίσενθ. Ταπάσπι Μερί]α, απ 

Ίαπι Ἰποα]α]5οί, Πο ἰΠῖαπα ἆθ οαρῖίο οοππαπη αὐ5επ Πέ : Ιπιροςῖ- 

ἴαπι απίοτη Ἰαβεβαί γα]άε εἰπη]οπῃ εἰ Ώεπε αρρ[εαίαπα : αἴ(αθ 

αρρατη]έ αεσηταίο αἲ ἵρεαππσιθ ουίεπα, αἱ γἰγ]ογες αἰλμ]εία, 

ἀείοηρα, πί εσο 1ρ5ο αδρεσία Ῥετίπτρατος. Αί ἴ]α, Μεα 

Ἱεώπα, πα, γάϊςίῖπα Ίαπα Ρυ]οἨγαπα αἆθο Π1Υ6ΠεΠΙΣ Ἐσο 

νοτο, Ἱπαπαπα, ΠΟΠ γιάθο Πο Ίπγαπεπι, Μορί]α. ΧΝοΙ π]α, 

Ἱπαπέ, {αοεγε [εππίπαπα : Μεσί]]ας οπ]πα γοσος, αἱ οτι ἀανῖ 

Ἰαπο Ώοεπποηαδσαπα, οἱ ΠΊεᾶα ηχος δ5ί. Ἠίδί οσο πος, ΟΙοπα- 

ται, οἱ, Τα Ισως, Μεβί]α, ἵπαπαπα, ἱπργαάεπίδθας ποΡις 

γῖτ [πετας, δεί Αοπίμεπα ἀῑσυπί Ἱπίοτ γ]γβῖπες ἀθ]αϊςςε ἵπ 

γαδΗρα5 ραγρητοίς2 οἱ Π]αά Ἰαθες απο υΙπὶ οεπδοηία, εί 

Ώοπποπαδδα» [αοῖς αιοά πρ Ἠ]πά απἶάεπα, Ἱπαπῖε, Ἱεωπα, 

ΠΟΠ Ἠαβθος 5εά ποσο οπηπίπο Ίο Ιπᾷΐρθο : γεγαπῃ Ῥτοργίο 

αποάαπα πποᾶο οἱ ππαέαπα Ιαοαπάίοτο οοθαπίθτη τηο γ]άεβῖς. 

Ἐσο, Νιππφπίά εΓδο, ἵπαπαπαι, Ηεγπιαρμτοβῖίας 65, απα]ες 

πη]1 ε55ε ἀἰουπίατ Παροπίος πίτασαα2 Νεπρο αἆμας, ππθα 

ΟΙοπανίαπα, αῖά ταῖ εδδεξ, Ἱπποταβαπ. Ἀομ, Ἱπαπῖέ, 5ο 

οπιηίπο γἰγ 5Π1. 

ᾱ. Ἠϊο εσο, Απάϊνϊ, Ἱπαιαπα, Ῥοοίίαπα Ερίοῖπαπη , Ι5Π18- 

ποάοταΠΏ, Τε5 Ραΐτία 5.55 πατγαπίοπα, σπππι ἀῑσρτεί [αῖςςα 

απεπάαπα ΤΠερίς οχ Γοπηῖπα γῖγαπα, δηπάθπα αίῖαπα γαΐοπα 

ορβπιππα» ΤΙγεδίαπι, Ῥπίο, ποπίπα. ἈΝιαπιαπῖά οισο ΕΗΠί 

5]πηῖ]α απῖά πδα γεπί(δ Νοιῖαπαπα, αἲξ, πηθα Τιδίρηα : 5εᾷ Ἱία 

παΐα 5ΗΠα πί τος το]ί(αα : ΤογΙΠα αΠΙΠΙΗΣ, αἱ ΗΡίάο, οἱ το]ῖ- 

απα ομηπία ἵπ πηο Υῖ δυπί. Τπίατ δαἱῖς ΠΡί ο5ε, ἵπαπαιῃ, 

Ἠριάο» Οµπῖπ {α ρταϱα, Ιπαπῖέ, Ώεωπα, 5 Πάσπι πΙ]Πὶ ΠΟΠ 

Ἰαβας, α{) πΙμΙΙ πιο ΙΠ[ΕΓΙΟΓΕΠΙ 6556 γ]γῖς Πηίε]]ῖσες : Ἠαμθο 

επῖπι Ῥτο Πιο υπ αΠηπίά. 9εὰ Ῥταβε : γιὰερῖς επῖπῃ. 

Ῥταριϊ, Οἰοπαίαπα, πηπ]απα 5αρρ]σαΠ!Ι, οἱ πιοπί] πΠί 

ἀοπαπίϊ ῬτδίίοδΙπα, αἴᾳπο Πηίοα (ομιἱδδῖπια, ΤΗπΠα οσο Π]- 

Ίαπα αἱ ΥΙγαπα οοπηρ]εχα 5ΗΠ1 : ἵ]α Ώαδίατα, ΡίΤαΓ6, 4ΠΠ6- 

Ίαγθ, ας τῖδα εδἰ παϊηῖ 5αργα πποᾶπα ἀε]εσίαι]. 

ΟΠΟΝ. Ουῖᾶ ετσο υαίταραξ, ααί ᾳποπιοάοῦ Ἀος οπίπι ἀῑς 

πιαχίπηθ, 

ΤΕ. Νο] οπτίο5ο εχαπἴτοτθ : {ατρίοπ]α οπῖπη. 

Ἱία το ΟΦ]ε»ιῖς Ύεπις, πο ἀῑκθγίπῃ, 

0πατε, 

6. 

6ΒΟΡΒΥΙΕ ΕΤ 00ΒΙΝΝΑ. 

1. 6ΒΟΒ. ΙΤαίατ, πΊθα Οοτῖηπα, παπι Ποπ Υα]άᾳ Γπετίξ 

{ουππϊάσπά σπα, ὰ αποά ρπίαθας, π]ίγεπα βετῖ ες τ]δῖπε, 



ᾖὃ η) μετὰ µειραχίου μὲν νὰ 
πρῶτον µίσθωµα χομισαμένη, ἐ τε ξ σον αὐτίκα ὠνή- 

σοµαί σοι. 

 - Νο], μαννάριον. νε δὲ καὶ ψήφους 

ος, Ἔσται τοιόῦτος. κους χαὶ τἆλλα παρ᾽ 

ἐμοῦ ἅ σε χρὶ ποιεῖν καὶ ὅπως προσφέρεσθαι τοῖς ἂνδρά- 

σιν: ἄλλη | μὲν γὰρ ἡμῖν Αποστροφὴ τω βίου οὐκ ἔστιν, 
ὦ θύγατερ, ἀλλὰ λίος ἔτη ταῦτα ἐξ οὗ τέθνηχεν ὁ µα- 

καρίτης σου πατὴρ» οὐκ οἶσθα ὅπως ἀπεζήσαμεν; ὅτε 
δὲ ἐχεῖ ἴνος ἔζη ; πάντα ἦν ἡμῖν ἵκανά : ἐχάλκευε Ὑὰρ χαὶ 

μέγα ην ὄνομα αὐτοῦ ἐν Πειραιεῖ, καὶ πάντων ἐστὶν 
ἀκοῦσαι διομνυμένων ᾗ ἡ μὴν μετὰ Φιλῖνον µηκέτι ἔσε- 
σθαι ἄλλον χαλκέα. τὴν τελευτὴν τὸ μὲν 

πρῶτον ἀποδομένη τὰς πυράγρας καὶ τὸν ἄχμονα καὶ 
σοῦραν δύο μνῶν, ἀπὸ τούτων διετράφηµεν" εἶτα νῦν 
μὲν ὑφαίνουσα, νῦν δὲ ρόχην πε σα Ἆ στήµονα 
χλώθουσα ποριζόµην τὰ σιτία μόλις: ἔθοσχον δὲ σὲ, ῶ 

θύγατερ, τὴν ἐλπίδα περιµένουσα. 

μ Κορ. Τὴν μνᾶν λέγεις; 

ΚΡΩΡ. Οὺὐκ, ἀλλὰ ἐλογιζόμην ὡς τηλικαύτη γε- 
ροµέγη θρέψεις μὲν ἐμὲ, σεαυτὴν δὲ 

πλουτήσεις καὶ ἐσθῆτας ἕξεις ἁλουργεῖς καὶ 

χαταχκοσμήσεις 

πν δαδίως χαὶ 

θεραπαίνας. 

ΚΟΡ. Πῶς ἔφης, μῆτερ, ἢ 

ΚΡΩΡΒ. Συνοῦσα μὲν τοῖς 

νουσα μετ αὐτῶν καὶ συγκαθεύδουσα ἐπὶ μισθῶ. 
ΚΟΡ. Καθάπερ ἡ Δαφνίδος θυγάτηρ Λύρα; 

ΚΡΩΡ. Ναί. 
ΚΟΡ. Ἁλλ) ἐχείνη ἑταίρα ἐστίν. 
ΚΡΩΡΒ. Οὐδὲν τοῦτο δεινόν: χαὶ σὺ γὰ 

ὥς ἐκείνη καὶ πολλοὺς ἐραστὰς ἕξεις. 

ῶ Κόριννα; οὐχ ὁρᾶς ὁπόσαι χαὶ ὡς π τερισ 

εἶσιν αἳ ἑταῖραι χαὶ ὅσα χρήματ τα λαμβάν 

Δαφνίδα ἴθυν εγὼ οἳὸ δαν ὦ φίλη ράσα ῥάκη, 

πρν αὐτὴν ἀκμάσαι τὴν ὥραν, περιθεθληµένην: ἀλλὰ 

νῦν ὁρᾶς οἵα πρόεισι, χρυσὺς καὶ ἐσθῆτες εὐανθεῖς καὶ 

θεράπαιναι ρες. 

5. ΚΟΡ. Πῶς δὲ ταῦτα ἐκτήσατο ἡ Λύρα; 

ΚΡΩΡ. Τὸ μὲν πρῶτον χαταχοσμοῦσα ἑαυτὴν εὐ- 
πρεπῶς χαὶ εὐσταλὴς οὖσα καὶ φαιδρὰ πρὸς ἅπαντας, 

οὐχ. ἄχρι του καχάζειν ῥᾳδίως χαθάπ. τερ σὺ εἴωθας, 

ἆλλὰ μειδιῶσα ἡδὺ καὶ ἐπαγωγὸν, εἶτα προσομιλοῦσα 

δεξιῶς καὶ μήτε Φφενακίζουσα» εἴ τις προσέλθοι ἢ ἢ προ- 
μήτε αὐτὴ ἐπιλαμθανομένη τῶν ἀνδρῶν. ἣν 

ποτε χαὶ ἀπέλθῃη ἐπὶ δεῖπνον λαθοῦσα µίσθωμα, 
Ε µεθύσχεται --- καταγέλαστον γὰρ καὶ μισοῦσιν οἳ 

ενας τὰς τοιαύτας --- οὔτε ὑπερεμφορεῖται τοῦ ὄψου 
τεται μὲν «ἄχροις τοῖς δα-- 

τί λέγ εις» 

ὡσλίοας καὶ συμπί- 

τ έ ττ 

β. η] Ώι 
δ 
οχάλως., ἀλλὰ προσάτ 

αι ις, σιωπῇ δὲ τὰς ἐ υθέσεις οὐκ ἐπ᾽ ἀμφοτέρας πα-- 
ήςς δη ν 

ῥαθύεται τὰς Ὑνάθους, πίνει δὲ ἠρέμα», οὐ χανδον, 
αλλ’ ἀναπαυομένη. 

ΚΟΡ. Κὰν εἰ διψῶσα, ὦ μῆτερ, τύχοι; 
ΚΡΩΡ. Τότε μάλιστα, ὢ Κόρυνα. Καὶ οὔτε 

ΙΝΧΥΤΠΙ. ΕΤΑΙΡΙΝΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙΠ. ὲ. ΠΠ. 5ος 59) 
, 

μένη», μνᾶν δὲ τὸ Ι Ίαπι ἀῑδΙοῖΙςῖς απο μπι ρ]ομτο αἀο]εσεεηίη]ο Γαετίς, εἰ 

| ππαπα ππεγοεᾶεπα Ρήπιαπι αβξία]εῖς, ἀς απα πηομῖ]ε Ίαν 

5ἰαίἴπα ΗΡΙ εππαΠὴ. 

608. Τία 5.π6, πἹεα πιαϊετομ]α. Ἠαβοεαί Υθγο θἵαΠῃ 16- 

Ρος αἰϊᾳιιοί ἴπηεί εο]ογῖς, ᾳπα]ε οδί ΡΗΠωπ]Ιαϊς. 

Ο6ΝΟΡΒ. Επί ἰαιε. Αιάϊ γετο εκ πἹε απ [αοῖειᾶα ΕΠΡὶ 

ΣυπέτεΠαμα, εἰ 4ποπιοᾷο οππα γἱτῖς 5Ι{ εοπςιεσοεπάΓπη, Χε- 

απθ α]ία επῖπι ποβῖς οδί, Πα, υγ] Ιοἰεταπᾶσ» τα[ῖο. 956 

Ἠο5 Ίαπι ἀπος 4ΠΠΟ5, οκ απο ραΐος ἔπας, Ίαπι Γεν, ου, 

ΏΟΠ ος (απ {επηΙίεγ ας πιῖσετο ΥἰχεγΙπιας» (πη απἴθῃι 

1α ν]νεγεί, οπαΠΊατη Γ6ΓΗΠΙ ποβῖς ογαί οορῖα : αργαν]α πα εΠΊΠ:. 

οββοίπαπα εχετορραί, ΠπασΠΙΠΙ(Π ἱρεῖας εγαί ἵη Ῥίγοευ Πο- 

ΠεΏ : εξίᾳπε αμά(τε ἀε]εταπίες ΟΠΊΠ6Ξ, πος Γαέπγαπα ροδὲ 

Ῥμῆίπαπι [ΡΓΗΗ αΠππ. ΑΕ Ῥο5ί πιογίοη ἨΠας, Ῥείπιο 

απ]άεπα [οτοῖρες εἰ Ἱποπᾶειη οἱ πια]Ίοιπι ἄπαρας πη]ηῖς νεή- 

ἀἷ1, 4ε απἴριας νἰκίηις :. ἀείπᾶς πιΠο Ιεχεπᾶο, ΠΙΠΟ ἀθ- 

ἀποεπάο 5αβίεπιεΏ, απί 5ΙαΠΠΕΠ ποπάο, ὥστε ρατανί ποβῖς 

οἴρατία : ἴ6 απίεια, Πα πηρα, αηῖ, 5ΡΕΙΗ εχδρεείαης. 

9. 60Β. Ώε πιῖπα ἀῑα52 

Ο6ΒΟΡΒΡ. Χοηυ :. «ει Ἱα ταοπες 5 άπσρραπα, (ο, αθὶ 

αἆ Ἰαπο οίαίπ]απα ρεγνεπίςσες, Ππε απἰάειη ααταπηα 6ςςα, 

{6 ἵρδαπι νθτο οχογπαίπταπι [ασια εἰ Γαπγαπα ἀῑνίίοπα, ο 

τεδιϊηιεπία Παβίαταπι Ρατριγεᾶ, ἀἰᾳπθ αποί]]α5. 

608. Οπομιοάο ἀϊσεβας, πιαίεγ2 αι φυ]ὰ ΕΠΙ γῖς2 

6ΒΟΒ. 5! 6πι αἀο]εξορπίπ]]5 πα 5ἶς, εἰ Ὠἶθας ουη 11, 

εί ππετοείε οοπεΙΠηΡαΣ. 

608. Ὁτ Ίωντα Ἠ]α, βα Ώαρμπίαϊς 

6ΒΟΒ. Τα 5απε. 

6008. Αί Π]α πιετεϊγῖκ ε»ί. 

ΟΒΟΒ. ΝΙΜΙΙ Ἰδίου πα, Ναι ἴα ἆποΠπθ ἀΐῑγες εεῖς τί 

Ἱξία, οἱ πιπ]ίος απιαίοτες Παβεβῖς. Οπῖά Ῥίοτας, Οοίηπα 2 

ηΟΠ γἰᾶες αποῖ αἱ ᾳααπ{ο ἵπ Ἡοποτθ 5ἷηέ πιεγαίτίσες, εἰ απας 

ορθς ασαΙρίαη{2 αο Ῥαρμπίάεπι 6ο πονῖ, ο Ῥοπα Αάταρίεα ! 

Ραπηῖς απο γοςιίαπα, απαπι αἆ παταω γ]νῖς ρἰαίοπα Ῥει- 

τοηίςςεί. 5εᾷ πΙπο τ]άο5 απα]ῖς Ρτοάθαί: απτάπῃ, Υεςς 

Πονῖάα, απο] απαίἴπου. 

3. 60Β. Οποπιοᾶο τετο Πα 5ἰβῖ στα ρατατ!{2 

ΟΕΒΟΡΒ. Ῥιίπιο απἱάθηα ἀεοθηίετ 5ε ογηᾶγ{{, Ώεπε 6ΟΠΠΡΟ- 
εἰία ογαί οἱ ]πεπηᾶα αἆ ΟΠΠΕΣ, ΠΟΠ ο πδαπε αἱ ἵπ οαζ(ῃ- 

πος [ασἷ]6 5οἰτετείιτ, απο {πα 5οἶος, 5εᾷ 5παγο απἰάχαπῃ εἰ 

Ποσο μγοδπη 5αΏγίάεης : ἀθϊπᾶςε ἀεχίτο γετςαία εσί οπα γῖς, 

αἱ ποσπο αάθγοί Ῥ]απα, 5ἱ απῖς αἀϊτεί {ρδαμι γεὶ ἀθάμςο- 

τοί, ηθς Ύεγο Ίρσα σίτος Ἰπγαάστεί. 5ἱ απαπάο αμἴεπα ΠηεΓ- 

εεᾷς οοπάποία οαί ἵπ οοηνῖνίππα, Πες Ἱπερηαίας (ἀειῖςαὶ 

οπῖπα Ἰ]αᾶ ορροτίππαπη, εἰ οὔεγιπί υπ 5ἱ αὖα {αῑἲς εἰ), 

πθ(πε οἳρίς Ιπάεοπίες 5ε ἱπαυγαϊίαί; 5οᾷ εχἰτεπηῖς πιοᾶο 

αῑδῖιῖς αἰϊπαῖέ, ας εΠοπ[ῖο ςαπεῖέ Ῥαοσθαδ, ΠΟΠ ἵη πίταπησαε 

πια]απῃ 1π[ογοῖ : ὈΙΟΙΙ απίοπι Ραεῖάα, ΠΟΠ πΠο ααδία, 5εᾶ, 

ΠπίογαπίθΣεεης. 

| 608. Εἴαπι 5ἰ [οτίο 5ἰῖαί, πιαίεγ2 

6ΝΟΒ. Τιπι το] πιαχίπια, Ἠιθα ΟοΠίηΠα. Ἀεβπο Ρε 



90ῦ 390) πι, 
πλέον τοῦ ὀξοντος : φθέγγεται οὔτε ἀποσχώπτει ἔς τινα 

τῶν παρόντων, ες μόνον δὲ τὸν µισθωσάμενον βλέπει 

χαὶ οιὰ τουτο ἐκεῖ ἴνοι φιλοῦσιν αὐτήν. Καὶ ἐπειδὰν 

ἀσεληὲ ς οὐδὲν οὐδὲ ἅμε ελὲς ἐχείνη ἄν τι 

ἅπαντος ἓν τοῦτο θηρᾶται, ὣς 
χοιιαἈσθαι θέ 5 τς 

ἐργάσαιτο; αλλὰ. ἐξ 

ὑπαγάγοιτο κ αἱ ἐραστὴν ποιήσειεν ἐκεῖνον" ταῦτα Ὑὰρ 

αὐτὴν ἅπαντες ἐπχινοῦσιν. Εἰ δ) καὶ σὺ ταῦτα ἐχ-- 

ο» μακάριαι χαὶ ἡμεῖς ἐσόμεθα” ἐπεὶ τά γε ἄλλα 

Ἄδρα- 

μ.άθνις 

παρὰ πολὺ αὐτῆς.... - ἀλλ) οὐδὲν, ὦ φίλη 

στει}. σημ, ζώοις μόνον. 

κου. Ειπέ μοι, ὂ μητερ. οἳ μισθούµενοι πάν- 

τοιοῦτοί εἶσιν οἵης ὃ Εῦχριτος, μεθ’ οὗ χθὲς ς ἐκά- 

θευδον 

ΚΡΩΡ. Οὐ πάντες, ἀλλ’ ἔνιοι μὲν ἀμείνους, οἱ 

εις, οἳ δὲ καὶ οὐ πάνυ μορφῆς εὐφυὸ 

Ωω 
ζν 
ο 

ο χαὶ Ἰ, ἤ 
ς 
ἔχοντες. 

ΚΟΡ. Καὶ τούτοις συγκαθεύ 

ΚΡΩΡ. Μαλις 

ἱείονα διλόασιν' οἱ καλοὶ δὲ αὐτὸ µόνον καλοὶ θέλου-ιν 

ἀεὶ τοῦ πλείονος, εἰ θέλεις 

ιξάσας σε τῷ δακτύλῳ, 

Κρωθύλης θυγατέρα ὣς 

δη ἀνδρώδ 

ο / 
τα, ὦ ο... οὗτοι μεν τοι χαι 

εἶναι. Καὶ σοὶ δὲ μελέτω 
Ξ αι ὃς 
ἓν βραρ εἴ λέγειν ἁπάσας ἐνδε 

θὐχό ὄρᾶς τὴν Κόρινναν τὴν τῆς 

ὑπε ρπλουτεῖ καὶ τρισευθαίµονα πεποίηκε τὴν μητέρα” 

Τ{ φίῄς: ποιήσεις ταῦτα; ποιήσεις οἶδα ἐγὼ, καὶ προέ- 
ἵ 152 1 } 

Νῦν δ) ἄπιθι λουσοµένη, εἰ 
σσ εις ἁπασῶν ῥαθίως. 
2 / λ / λ / ε τν τς 
αφικοιτο και τημ.Ερον το μ.Ειραχιον 0 Εύκχριτος υπι- 

» , 
σγνεῖτο γαρ. 

πρ 

ΜΗΤΗΡ ΚΑΙ ΜΟΥΣΔΡΙΟΝ. 

ΜΗΤ. Ἂν 9) 
, τ ΄ ΄ / ον Ν -ω Δ .ω δ/ 

Μουσάριον, οἷος ὁ Ναιρέας ἐστὶ, ἠὔσαι μεν τῇ πανδή- 
. 8 η ο μις , 

ψῳ δεήσει λευκὴν μηκάθα, τη οὐρανία δὲ τῇ ἐν κήποις 

ας το - 
ἔτι τοιοῦτον ἐραστῆν εὕρωμεν, ὦ 

δάµαλιν, τεφανῶσαι δὲ καὶ τὴν πλουτοδότειραν, χαὶ 
ὅλως μακάριαι καὶ τρισευδαίµονες ἐσόμεθα. Ἀῦν δρᾶς 

παρὰ τοῦ νεανίσχου ἡλίκα λαμβάνομεν, ὃς ὀθολὸν μὲν 

οὐδεπώποτέ σοι δέδωχεν, οὐκ ἐσθῆτα, οὐ ή ὑποδήματα, 
οὐ μύρον, ἀλλὰ προφάσεις ἀεὶ καὶ ὑποσχέσεις καὶ µα- 

κραὶ ἐλπίδες χαὶ πολὺ τὸ, ἐὰν ὃ πατὴρ . . καὶ κύριος 
’ .ω ’ λ ΄ / Ν 

Ὑένωμαι τῶν πατρῴων, καὶ πάντα σα. χαὶ 
ς Ἶ 
ὁμωμοκέναι αὐτὸν φὴς ὅτι γόµῳ σε Ἰαμετὴν ποιήσεται. 

ΜΟΥΣ. Ὥμοσε γὰρ, ῶ μῆτερ, κατὰ ταῖν θεαῖν 

χαὶ τῆς Πολιάδας. 

ΜΗΤ. Καὶ πιστεύεις δηλαδή: καὶ διὰ τοῦτο πρῴην 
οὐκ. ἔχοντι αὐτῷ καταθεῖναι συμθολὴν τὸν δακτύλιον 

δέδωχας ἀγνοούσης ἐμοῦ. ὃ δὲ ἀποδόμενος χατέπιε, καὶ 

πάλιν τὰ δύο περιδέραια τὰ Ἰωνικὰ, ἕλκοντα ἑκάτε-- 
ϱον δύο ὃ δαρεικοὺς, ἅ σοι ὃ Χῖος Πραξίας ὃ ναύχληρος 

ἐκόμισε ποιησάµενος ἐν Ἐφέσῳ: ἐδεῖτο γὰρ Χαιρέας 

ἔρανον συνεφήοις ἆ ἀπενεγχεῖν. Ὀθόνας γὰρ καὶ Χι- 

τωνίσχους τί ἂν λέγοιµε; Καὶ ὶ ὅλως ἕ ἕρμαιόν τι ἡμῖν καὶ 

Ἱέγα ὄφελος συµπέπτωχεν οὗτος. 
10οΙΑΝύ8. 1. 

α αλ 

Σὺ δὲ 

ΙΧΥΙΤ. ΡΙΑΊΟαάΙ ΜΕΕΤΗΒΙΟΠΙ. 7. 075 

απαη ορΗ5. οδί Ἰοᾳυἱίγ, πθαιο ἵπ ργῶδοπ[ίαπα 46 ΠΠ ΠΙ 

ἀῑσία [ασΐ, 5εᾷ 5οἵαπ1 Πλαπα ααϊ 5ο οοπάαχ{{ ἁδρίοΙ.  Εί οὐ 

Ίππο ΙΠἱ απηαηίἱρδαια.  Εί απαπα ου Ρίαπη οππά η οδί, ΠΛΗ 

πα Ιαδοῖνπα , πΙ]{] ἰπάσσεῃς οσεΓ{, 56ὰ πΠΙΠΙ Πλιά νγεπα αγ 

ππάί(αα» αἲ η ροίασίαίθια Παπη τεδῖσαί αἱ 61η [αοἷαξ αΠ1Δ- 

{ογομ. Ῥτορίει Ἠῶο ομἴιη ΟΙΠΠΕΣ Ί]]απι Ἰαπάσηί.  δἱ ουσο 

{α οίίαῦα ἴδία ἀΐδοας, ὨΏθαία πος 4πο(θ αΓπις : 4ΠΠ40- 

απἱάσιη φποᾶ αἲ τοσα, ΠΠ Η [1 ἰδία ων εν ΥΟΤΗΠΙ ΠΙ- 

1, οατα Λάνασίθα 1 ἀἴσο : γῖνας 5ο] 11Η | 

4. 60Π. Ρίο πμῖ, πιαίου, ααὶ ΠΟ5 οοπάουη{, ΟΠΙΠΕΡΠΕ 

{α]ος θηί, απαἰίς Ἐποία5, απἰοαπα ἨειἹ οα η] 2 

ΟΠΟΡΒΡ. Νο οΠΠΠΘ5,, 564 αΏϊ απ]άσπα πηθ]ίογες, αλ ν6υο 

Ίαηι γἱ]ες αἲΠῖ [ογπηα Ποη δαῑῖς α παίυτα [6]1ί. 

60Π. Είαπι οµπὰ Πὶς οπΌατε ορογίδΡΙ(5 

6ΝΟΒ. Λο πιαχίπια, Π]ία: Ἠ απἰάθιη ρΙήΓα εἰίαπι Ἰαυβίση - 

(αν. Εοτπιοςί Υογο 5οἱαπα Π]αά, Γογπιοδί Υγο]απί 6556. ΤΡΙ 

γθγο Φ6Π1Ρ6Υ. 88 ομτα πια]οτῖς Ἰαουί, ί νὶδ Ὀγενί [επιροτο, 

πιμ]ίθγος ΟΠΊΠΟΣ ἀἴερτο, ἀῑσίίο {ο πιοηδίταία, Νοηπο γίᾷες 

Οτοῦγ]ος Οοτίμπαπα βΠαπα, απᾶΠα 5αργα βάθη ἀῑγες ο5έ2 αἱ 

{οι Ὠοαίαπη ππαίτθπα Ριτς 1 Ου] αἰδὸ [ασ]ες ἰδίαῦ [αεῖες, 

πονί εσο; αἱ {αοῖ]ε ρεϊποϊραίαπη {εποβί οπηπῖαπη. απο γενο 

Ἰοίαπα αὈῖ, 5ἳ [οτί Ποᾶῖο αποΠπε γεπίαί αἀο]εσεεπία]ας., 

Ἐποτίας : ορτία ρτοπηίςίε. 

ῶς 

ΜΑΤΕΗΒ ΕΤ ΜΟΡΛΗΙΓΜ. 

1. ΜΑΤ. 5ἱ ἴαἶεπι αάμιο ἩΠΙΠΙ απιαίοΓεπῃ Ιπγεμίαπηις, 

Μισαπίαπα, απα]ῖς οδἰ ΟΠ ῶτθας, Ιπππιο]ατε ορογίαΡῖί Ῥορι]ατί. 

Ὑοποτί αἱθαπῃ αρο]]απα, Ο6]65ίῖ γοτο, (σος ἵπ Ηονίῇ5 ο5ί, Ῥιι- 

οπ]απα, οἱ «ΟΓΟΠάΤΟ ἀῑγιαναπα ἀοπαίτῖσθπα Ο6ΓΘΓΕΠΙΣ αίιο 

ἵη υΠΙνο ΓΣΠ Ῥθαία» ας {ευ [ε]ῖους οιἴπιας.  Χαπο εΠίΠ] γἷάες 

απαπίπη αοοἰρίαπἹΙ5 αἲ Ἠου Ίάγοπο, αἱ οβοΙαπῃ ποπάπα 

υπαπη ΗΡί ἀθάστῖε, ΠΟΠ. ΥδδίΘΠΙ, ΠΟΠ 636668, ΠΟΠ ΠΠΦΙΘΗ- 

απα, 5εά αριά Π]απα οχοι5αΙοηες 56ΠΠΡΕΙ, οἱ Ργοπιςδίοπος, 

εἰ 5ρο5 Ιοης.» οἱ π]έπα Π]αά, 9ἱ ραΐος. . . οἱ ἀοπηίπς ρᾶ- 

{6ΙΠΟΤΙΠΙ Γ16Γ0, οπημία οι ηί πα. Τα γετο εἴἶαπα 1γα556 

Ἠαπα ΕΙ ἀῑσῖ5, 5ο Ιαρίίπιαπα 5δῖ αχογθιη {6 ἀποίαγαπη. 

ΜΕ. ἁπταγίί οηίπι, ππαίθτ, Ρε Πάρετας αἱ Οµ5ίοάθπα τι- 

Ρἱ5 ἀθαΠῃ. 

ΜΑΤ. Ειία σγεᾶἰς πἱπηΐγαπη ! Εἰ ργορίθγθα εἰῖαπῃ ΠάΡΕΙ 5ΥΠΙ- 

Ῥο]απα. (παπι ἀατεί ποπ Παβεπίϊ απι]άπα, Ἱππργιάεηίθ πῃε, 

ἀθαϊξιῖ; αποπῃ 1]ο γοπαϊαπα αὈ]σαγεΏές αἱ ταγδα5 ἆπο Π]α 

πιοπ]]ία Τοπῖσα, Ώατίσο5 απαππ(ποάσθ ἆπος ρεπάθη[ία, ας 

μΡί Οµία5 Πε Ρ{αχίας παπε]εγας αἰ{π]εναί, «ατα Που ϱα 

Ἐρ]ιεδί οιΓαδδεί : ορογ{εραί οηίπα Ο2γθάΠΙ 6ΓΑΠΙΙΠΙ 6οΠ/[εΓΓΕ 

εοὔα/βας.. γε]α εηίπα οἱ ἑπηῖσας απ]ά ἀἴσαπῃ 5 Β4πΠ68 πηῖδδις 

α. Μετοπτῖο {πεδαιγας 6ἱ ππασπΙΠα Ἱάογαπα Ἠῖο ποῬί5 Ποπιο 

οδ]αία5 ο5ί. 
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οτ4 

: ΜΟΥΣ. Ἀλλὰ καλὸς καὶ ἀγένειος» χαὶ φησὶν 

εν καὶ δακρύει χαὶ Δεινομάγης καὶ Λάχητος υἷός 
ἐστι τοῦ Ἀρεοπαγίτου καὶ φησὶν ἡμᾶς Ὑαμήσειν χαὶ 

μεγάλας ἐλπίδας ἔχομεν παρ᾽ αὐτοῦ, ἣν ὃ γέρων µόνον 

χαταμύση. 

ΜΗΤ. Οὐκον, ὦ Μουσάριον» ἐὰν ὑποδήσασθαι 

δέη, χαὶ ὅ σκυτοτόµ.ος αἰτῃ τὸ δίδραχµον, ἐρόῦμεν 

πρὸς αὐτὸν, Ἀργόριον | μὲν οὐκ ἐ ἔχομεν, σὺ δὲ τῶν ἐλπί- 
δων ὀλίγας παρ) ἡμῶν λαθέ: καὶ πρὸς τὸν ἀλφιτοπόλην 

τὰ αὐτά: καὶ ἣν τὸ ἐνοίκιον αἰτώμεθα, Περίμεινον, 

φήσοµεν, ἔστ᾽ ἂν Λάχης ὁ Κολλυτεὺς ἀποθάνη: ἄπο- 

δώσοµεν γάρ σοι μετὰ τοὺς γάμους. Οὐκ αἰσγύνη 

μόνη τῶν ἑταιρῶν οὐκ ἑλλόιον οὐχ. ὅρμον οὐ ταραντι- 
8 ψ. 

νίδιον ἔχουσα; 
2. ΜΟΥΣ. Τί οὖν, ὦ μῆτερ; ἐκεῖναι εὐτυχέστεραί 

µου καὶ καλλίους εἰσίν: 
ΜΗΤ. Οὐκ, ἀλλὰ συνετώτεραι καὶ ἴσασιν ἔταιρί-- 

ζειν, οὐδὲ πιστεύουσι ῥηματίοις χαὶ γεανίσχοις ἐπ 

ἄκρου τοῦ χείλους τοὺς ὄρκους ἔχουσι' σὺ δὲ εἶ πιστὴ 

καὶ Φίλανδρος οὐδὲ προσίῃ ἄλλον τινὰ ὅτι μὴ µόνον 

Χαιρέαν' χαὶ πρώην | μὲν ὅτε ὃ Υεωργὸς ὁ Ἀχαρνεὺς χε 
δύο μνᾶς κοµίζων, ἀγένειος καὶ αὐτός ---- οἴνου δὲ τι- 
μὴν ἀπειλήφει τοῦ πατρὸς πέμγψαντος ---- σὺ δὲ ἐκεῖνον 

μὲν ἀπεμύχτισας, καθεύδεις δὲ μετὰ τοῦ Ἀδώνιδος 

Χαιρέου. 
ΜΟΥΣ. Τί οὖν: ἐχρῆν Χαιρέαν καταλείψασαν 

παραδέ έξασθαι τὸν ἐργάτην ἐχεῖνον κινάθρας ἀπόζοντα; 
λεῖός μοι, φασὶ, Χαιρέας χαὶ Ὑοιρίσκος Ἀχαρνικός. 

ΜΗΤ. "Εστω: ἐκεῖνος ἀργοῖκος χαὶ πονηρὸν ἄπο- 

πνει. Τί δαὶ Ἀντιφῶντα. τὸν Μενεκράτους | υνδν ὑπι- 

σ/νούμενον οὐδὲ τοῦτον ἐδέξω; οὐ χαλὸς ἦν καὶ ἀστεῖος 
καὶ ἠλικιώτης Χαιρέου; 

4. ΜΟΥΣ. Ἀλλ' Ἠπείλησε Χαιρέας ἆ ἀποσφάξειν ᾱμ- 

Φοτέρους, εἰ λάδο, µέ ποτε μετ᾽ αὐτοῦ. 
ΜΗΤ. Πόσοι δὲ καὶ ἄλλοι ταῦτα ἀπειλοῦσιν; Οὐκ- 

ο 3 ΔΝ ον ο 

οὓν ἀνέραστος σὺ μενεῖς διὰ τοῦτο καὶ σωφρονήσεις 

χαθάπερ οὐχ ἑταίρα, τῆς δὲ (Θεσμοφόρου Ἱέρειά ϱ οὐχ ἑταίρα, τῆς δὲ Θεσμοφόρου ἱέρειά τις 
δ σ. 2)” τει’ ς ω./ 3 { Α/ 

οὖσα; ἐῶ τἆᾶλλα. Ἵήμερον Άλδά ἐστι: "εί δέ σοι 
Φ/Δ δέδωχεν ἐς τὴν ἑορτήν: 
ΜΟΥΣ. Οὐκ ἔ ἔχευ, ῶ μαννάριον. 

ΜΗΤ. Μόνος οὗτος οὐ τέχνην εὕρηχκεν ἐπὶ τὸν πα-- 

τέρα, οὐκ οἰκέτην καθῆκεν ἐξαπατήσοντα, οὐχ ἀπὸ τῆς 
μητρὸς ἤτησεν ἀπειλήσας ἀποπλευσεῖσθαι στρατευσό- 
µενος, εἰ μὴ λάδοι, ἀλλὰ κάθηται ἡμᾶς ἐπιτρίόων 

μήτε αὐτὸς διδοὺς µήτε παρὰ τῶν διδόντων ἐῶν λαμµ.- 

θάνειν; Σὺ δὲ οἴει, ὦ Μουσάριον, ὀκτωκαίδεκα ἐτῶν 

ἄεὶ ἔσεσθαι; ἢ τὰ αὐτὰ φρονήσειν Χαιρέαν, ὅταν πλουτῇ 
μὲν αὐτὸς, ἡ δὲ µήτηρ γάµον πολυτάλαντον ἐξεύρῃ 
αὐτῷ; µνησθήσεται ἔτι, οἴει, τότε τῶν δακρύων 3 τῶν 

φιλημάτων ἢ τῶν ὄρχων πέντε ἴσως τάλαντα προιχὸς 

βλέπων: 

ΜΟΥΣ. Μνησθήσεται ἐκεῖνος" δεῖγμια δὲ, ὡς οὐδὲ 

νῦν γεγάµηχεν, ἀλλὰ καταναγκαζόµενος καὶ βιαζόµε- 
νος ἢρνήσατο. 

ΙΤΧΥΠΠΙ. ΕΤΑΙΡΙΚΟΙΓ ΔΙΑΛΛΟΕΟΙ. 7. (11, 597 908) 

». ΜΟΡ. 9εὰ ρυ]εμει οί, οἱ Πβονηῖς, οἱ αππατο 5ο ἀἷ- 

οἱ, οἱ Ἰααλαίαν, εξ ΏΙπομμασμος ΤάςμαΙῖδᾳπο Αποορασίια, 

βας εδί; εἰ 5ο ἀποιΙΙΠΙ ΠΟ5 ΡγομΗΗ{, ε{ πηᾶσπας αῦ ϱ0 

5Ρ05 ΠαΡΕΗΛΙΕ, ΠΙΟ ϱ 5θπεχ ο0π]ο5 οοπάαί. 

ΜΑΤ. Ένδο, Μαδαππα, 4πΠ1 ορι5 οί φο]οῖς, οἱ Ῥορίι- 

Ἰαβίς φαίοῦ. ἀἰάτασμππαπα, ἀἴεοπηας 11, Ῥοομπίαπι φπἰάρπι 

ΠΟΠ αβειηας, {α νογο αἰαπαπίυπα εροῖ α πορῖς ασἲρε : εξ 

ᾱ- Ρἰδίοῦθπι εαάθΠῃ : 6 41 ππογοσάεπα Πα υ]{α[[οπίς οχ]- 
Ῥεπιας, Εχδρεοία, ἀἰέειπας, ἆππα Τάσος σο]]γ{οηςίς πιογία- 
ππτ ο]γαπης οπίπι ΠΡΙ ροςί πηρίίας. ΝοηΠο {6 ραάδί, 
Ύ05 5ο]α πησγε(γΙσΗΣ Ἠθηιιθ ΙΠάΗΤΕΠΗ, Πθο ΙΠΟΠΙΙΕ, πθο Τᾶ- 
ΤΟΠΠΠΗΙΑΠΗ αῦθας 2 

3. ΜΟΡ. Οπίά 6,5ο, ππαίος» ηΙΠΙ ]α [οσίογος πιο αυ 

Ρο ίοες θαη{ 

ΜΑΤ. Νο; 5ο Ῥγπάθπίίογες, οἱ πογαπί ατίοπα πθγε[τῖ- 

οἵαια : πεσιο ἀπ]άρις γειρῖς εγεηί, εἰ αἀο]εςορη{η]15 Τη 

οχἰνοπηῖς Ἰαῦνῖς α5]αιαπά η. Παροπβρας. Τα γεγο Π4θ]ῖς 

65, οἱ υΙτ] αΠΙΗ5, πει αἁπῖς απθπααπα, 5ΟΙΗΠΙ ΡΓΩΤΕΓ 

ΟγδαΙά : οἱ Πάρος 1] οχ Αεαγπαπία ταδίίεας αυσπα γεπ]- 

ταί, Πππρονοίς δἱ 1ρ5δε, πιῖπας [Εγεη5 ἆπας (γἱηϊ θΠ{Π1 ϱ/6- 

Πωπα ρα(τίς πηῖςδα ασεορεταί), {α πα απἰάσπα 54ρείΏε Τ6- 

1εοῖίῖ, ουβας απἴείη 6ΗΠΗ {1ο Αἀοπίάε Ο0Πωγεα. 

ΜΙ 5. Οπίᾶ ουσο2 οροτίεραί Οἱάγοα Τα]είο τοσίροτθ 0Ρ6- 

γαγίσπ Ιδέαπα, ΠΙγουπα οἰεηίθπῃ 0 Τινῖς η μΙ, αἰπηί, 0 1οας 

οἱ ρογορ!η5 Αολαγηίοις. 

ΜΑΤ. Εδίο : αρτες!ῖ5 Ιδία, αἱ πηα]ο οἱεί.. Ομ επ Δη- 

Πρ]οπίεπι Μοποσταίἶς Εαπα, αἱ πηἰπαπα Ρο]ΠοἘραίαή, Ἠθ- 

απθ Ώμπο γοορρῖ»!1 5 ποπ ρι]σμετ εταί, εἰ ΓβάΠ5, εἰ σπ- 

15 0Ἴκογθα 

4, ΜΙ5. Αί πιϊπαίας ογαί 0λῶγθας 56 ἱπίαν[οοίανπῃ απῃ- 

Ῥο5, 5ἱ σιαπκΙο πἹα ΟΙΠ1 11ο ἀεργεμεπάϊςςεί. 

ΜΑΤ. Φιιοί νοιο οίίαπι αλ ππαπίαχ οαάθπα 2 ΝΗπη 1βΙΜΙΤ 

{α απκαίοτίµΏ. οχρες πιαπουίς Ῥτορίοτοα, αἱ Ῥηάῖσα ος, 

απαδῖ ΠΟΠ. πηθιοίεῖκ. 65-65, 5ο Ἱερίίεγα Οοτειῖς 54084052 

πη(μιο το]ίασα. δυπί Αγοα]ία Ἰοβῖο : απἰά γοτο 4οᾶ1ί ΕΗΡί ἀῑοῖ 

{ος οα δα” 

ΜΙ 5. Νο Μαβοί αιοί ἀαί, ππαίεγοι]α. 

ΜΑΤ. 5ο]α5 Ί]α ποπ Ἰηγοηῖί αἰἴαπαι αἆ Ραΐτεπη πιασηί- 

ΠΔΠΙ5 ΟΠ 56ΥΥΙΠΗ Ἱπηηηϊςίε ἀθεσρίογεπη ΠΟΠ ἃ πα(1 Ρε, 

πηϊησίις 56 πα Πίαίπα οπανἰσαέαγυπα, ηἶςί αοοἰρίαίῦ 564 ἀθρῖ- 

461, πος αἰίορῖξ, πθ(πθ ἆαης {ρ8ο απἰο(παπα, πει αοζἴρερε 

αὐ 5, ααί ο[ΐδγαπί, Ῥαΐΐεης. Τα γοτο ρηία5, ΜιδατίΗΠα, 

ἀποδσνγ]αῖηίἁ αΠΠΟΓΗΠΙ {6 56πΏρος. Γαἱπγαπη ὃ αἲ{ ουΠάσΠη απῖ- 

ΠηΠΠΙ [016 ΟΠα"Γ605, ΠΠ ἀἴγος μ5ο οηΐ, πιαξο; απἴεῃ) 

πημ]έογπλ ΠΠ {αἱοπίογαπη παρίίας Ἰηγοπίθίὃ ΠΙΕΠΙΟΓ επ! ἴππα, 

Ῥυίας, Ιαοήλανίπα, απ Ῥαδίογαπα, απί {Γοηεπί!5 1Ἠἱ5[Η 

γαπαᾶῖ, φαἶπαπο Ροτίο ἀοιῖς {αἱοηία αΏί ν]άεηὁ 

ΜΙ8. Μαειπον 54Π6 θρί. Αποιπιοπίαπι απίοπα ε]ας. Τοἱ 

Ίου οδέ, αποά ποπά η ἀαχ{ς πχοτθι , 5εᾷ γραμ δα», νίπι 

απαςὶ ραναηίθα5, περαν{έ, 



ΕΧΤΙΙ. 
Ἡ στα χο 
Ἀναμνήσω δὲ σε, 

(111: 559, 500) 

ΜΗΤ. Γένοιτο μὴ 

ῶ Μουσάριον, τότε. 

8. 

ΑΜΠΕΛΙΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΙΣ 

ΑΜΠ. Ὅστις δὲ, ὦ Χρυσὶ, µήτε ζηλοτυπεῖ 
ῃ 

γίζεται μήτε ἐρράπισέ ποτ 
3 λ 

ἅτια περιέσχισεν, ἔτι ἐραστῆς Ξχ ὼ 
ο κας κ. ν 

. Οὐχκοῦν ταῦτα μόνα ἐρῶντος, ὦ Ὠ 

/ 3 . ΄ ᾱ ολ 

μήτε ὁρ εἢ περιέχειρεν Ἡ τὰ 

ἵμά εἴνός ἐστιν; 

ΧΡΥΣ Ἀμπελὶ, 

ειγματα» 

ΑΜΠ. Ναὶ, ταῦτ 
ω2 

ο ενα, ο εκ. 
ο πως θεομοὺ: ἐπει 

υ κ] 

φιλήµατα καὶ δάκρυα χαὶ ὄρχοι χαὶ τὸ πολλάχις ἥχειν : 
3 Δ 

ἀρχομέ ένου υ ἔρωτος σηµεῖον καὶ φυο ς 
σι 

ὅλον ἐκ τῆς λοτυπας ἐστίν. θε εἴ κα 

φῆς ς, ὃ Γοργίας ῥαπίζει καὶ ζηλοτυ Ἶ [αλ 
τά Εμὰ] 

καὶ εὔχου ἀξὶ τὰ αὐτὰ ποιεῖν. 

ΧΡΥΣ. Τὰ αὐτα; τίλ 

ΑΜΗΠ. Οὐχὶ. ἀλλ ἂν 

, - 5 ν 
εἰ σύ τινα ἕτερον ἐραστὴ. 
ΧΡΥΣ. Ἁλλ οὐδὲ ἔχω ἔν ὃ δὲ µ. 

τὸν πλούσιόν µου ἐρᾶν, Αρ Ἕλλως ἔμνημ. δίσυς ποτε 

αὐτοῦ. 
μιας ας Πω α--ᾱ ; 

5. ΑΜΠ. Καὶ τοῦτο ἡδὺ τὸ ὑπὸ πλουσίων οἴεσθαι 
δν “. / [ή λ 5 . αλ) ] λ 

σπουδάζεσθαί σε: οὕτω Ὑὰρ ἀνιάσεται μᾶλλον καὶ φιλο- 
μὴ ὑπερβάλοιντο αὐτὸν οἳ ἄντερασταί. 

ὶν οὑτός γε μόνον δργίζεται χαὶ 
δ/. 
οεν 

, 

τικήσεται, ὡς 

ΧΡΥΣ. κ Ἂν μὴ 
πίζει, δίδωσι δὲ οὗ 

ἍΜΠ. Ἀλλὰ δώ 

λυπηθήσονται. 

ΧΡΥΣ. Ὀὐκο 
λει µε, ὦ Ἀμπελίδιον. 

ΑΜΠ. Οὐκ. ἄχχ, ἑ ὡς οἶμαι, 

πύθοιτο ἀμελεῖσθαι, ε 

ῥα-- 

ο ολ σει" ζηλοτυποι 

Τν ὅ κ κο 
οἱδ) ὅπως ῥαπίσματα 
αν 
π 

πο 
μο ται καὶ εἰ 

ε 
ς ἔχευ, ἀπομαραίνεταί πως ἡ ἐπιθυμία 

ον πρὸς σὲ εἴκοσιν ὅλοις ἔτεσιν ἑταιρήσασα, σὺ δὲ 

ὀκτωκαιδεκαέτις, Ἡ ἔλαττον οὖσα τυγχάνεις. 

Εἰ βούλει ὃ δὲ, χαὶ ὃ λα. ο 

πρὸ πολλῶν ἐτῶν: Ἶρα | μου Δημόφαντος ὁ ὃ δανειστὴς ὅ 

χατόπιν οἰχῶν τῆς Ποιόλης. Οὗτος οὐδεπώποτε πλέον 
/ 

τι πέντε Σραχμῶν δέδωχε καὶ ἠξίου δεσπότης εἶναι. 

Ἠοα δὲ, ὦ Χουσὶ, ἐπιπόλαιόν τινα ἔρωτα οὔτε ὕπο- ο] ε] 

στένων οὔτε δακρύων οὔτε ἀωρὶ παραγιγνόµενος ἐπὶ 
᾿ / 3 ε) νὶ / / Γά ΞΧΥ) 

τὰς θύρας, ἀλλ᾽ αὐτὸ µόνον συνεκάθευδε µοι ἐνίοτε, 

ας τοῦτο διὰ μακροῦ. 
Ἔπε ειδὴ δὲ 

αν τν δν Ν ; 
ος 5 γραφεὺς ἔνδον ἣν δέκα δραχμὰς πεπομφός --- 

ν λ τω Ε ; πο ΗΕ ον 
τὸ μὲν πρῶτον ἀππλθε µοι λοιδορησαμενος. ἐπεὶ δὲ 

Δ . δν ον” Γὰ ’ 

πολλαὶ μὲν δύήλθον ἡμέραι. ἐγὼ δὲ οὗ προσέπεµπον, ὃ 
” να) δἳὶ να αι Σ ῃ πο 
Καλλίδης δὲ ἔνδον ην αὖθις, ὑποθερμαινόμενος ήδη 

ς 
τότε ὃ Δημόφαντος καὶ αὐτὸς ἀναφλέγεται ἐς τὸ 

οἴμαι, 

ἐπαθόν ποτε οὗ πάνυ 

ἐλθόντα ποτὲ ἀπέχλεισα ---- Καλλίδης 

ῬΙδΊοαΙ ΜΕΒΕΤΗΙΟΠΙ. Ἑ. οτ5 

ΜΑΤ. Ὅμπαπα ποπ πιεηαίαγ] β8ᾷ ἔππι ές, Πηκαεος 

α4ΠΙΟΠΕΡΟ. 

δ. 

ΑΜΡΕΙΙΣ ΕΤ 6ΗΒΥΡΙΡ. 

{. ΑΜΡ. 5Ιᾳπἲ5 τετο, πἹθα Ο0ἨΓΥ5ἱ5, πε(πο ε]οίγρίας ο», 

πειε Ιγαδοίέατ, πθΠε αἱαρατη ἸπΠΙχ 1 ππαπαπα, απ{ ΟΟΠΙΔΠΙ 

αὐςοίαΙξ, απ ἀῑξοιάΤς γοςίεπη Πεπο αά[αο απιαίος ο5ίδ 

ΟΗΒΥΕ. Ναπιφπίά ειδο, ΑπιρεΙς, Ἠσρο 5οἷα αιπαηῖῖς αἴ- 

συππεπία 

ΑΝΙΡ. Βαπεαπαπι εα]άϊ τν Ἠσρο 5απί : παπα το]σαα, 

οδευ]α, οἳ Ἰασγίπια, εί Ιας]ηταπάππη εαπεης,, εί αἀγεπίης 

ετοβοετ, ἱποῖρίεπίῖς απιονῖς ἵσηηπῃ οἱ αάμπο παςεεη[ῖς : αἲ 

ἴρηῖς ἰοίας α Ζε]οίγρία εδ. Παππε 5ἵ ία, πί αἲς, οίῖαπι 

αἱαρίς πιπ]σαϊ 6οταῖας, εί ζεΙοίγρης ε5έ, Ῥοπᾶ δΡρετα,, εἰ 5εΠ- 

Ρ6ς οαάειη [ασετε Π]απι ορία. 

Ο0ΗΒΥ5. Ἐαάεπιρ απῖἁ αἲξ» 5επιροτ θαπι Πηηῖ Ἅατο 
αἱαρας» 

ΑΜΡ. ΧΟΠ Ιδίπς; 5εᾷ Ἰπάϊσπο εππα [εγ6, πῖςΙ αἆ Ίρεαπι 

5οἶππα τεδρ]οῖα». Οπαπάοσαἱάεπα 5ἱ ΠΟΠ απηατοί, απἷᾶ ἵαη- 

ἄθπα, αἴαπα {6 αππαίοτοπα Παβεπία, Ἱταςεθγείαγ» 

Ο6ΗΒΥ5. 5εᾷ πεσπε Παβεο οφπ]άσιη αΠἴππη. Αί Π]α {επιθγα 

εηδρίεαίης εδί απιατί τη ἃ ἀῑγιία, εο αποᾶ εα5α αποᾶαπι Ἱ]- 

Ίνα5 αἴᾳπαπάο ππεπΙοπεπα Ἰπ]δς]. 

». ΑΜΡ. Ἐβαπι Ίου Ἱποππάπσπα, 5ἵ α ἀῑνίῆριας οο]Ι {6 5ιι- 

ερϊσαίαγ- ία εηίπα π]ασῖς εἴῖαπη «ὥστε [ετεί, οί ΠΟΠΟΓΕΠΙ 5ΠΠΠΙ 

ἵπ εο ρηΐαΡῖέ ασὶ, πο τίνα]ος Ἱρεαπα 5Πρεγεπ. 

ΟΗΒΥΕ5. γεταπι οπίπα Ἰ]ο Ἱταςοῖίατ πποᾶο, εἰ Ιπῃϊσῖέ αἷα- 

Ρα5. οβίεγΙπα ἀαί πμ. 

ΑΜΡ. Αί ἀαβίί: σε]οίνρῖς επῖπα το] ππαχῖπιε ἀο]εβῖῖ. 

6ΗΒΥ5. Νεσεῖο επΓ αἶαρας αεεῖρετθ πι τε]ίς, πια Απι- 

Ῥεμάϊαπη. 

ΑΜΡ. Νο: 5οᾶ, αί ατβ]ίτου, πιασηϊ απΠοΓΕς εἷς ΠΗηῖ, εἴῖαπα 

5ἱ σε Ρριυίεί ποσ]ἰαῖ : 5ἰ γετο 5ο]ας Ροβῖ 5ο εγεζαί, ππατοςςοΙί 

αποάαπηπποᾶο εαρϊάϊῖίας. Ἠαο αἲ {6 ἀῑεο, πα τὶσϊπΗ ἴοΐος 

4ΏΠΟΣ πηοτοἰγἰοῖαπα γῖίαπα σο]αῖΣ ἴα τετο ἀποάσν]σϊπίϊ, Ῥαΐο, 

ΔἨΠΟΣΞ, απί τπῖπας είαπι τ]χϊς. δεά 5ἳ τὶς, Πατγαβο ΠΡΙ 

απ αποπάαπι εἰ πηϊηῖ απίε 4ΠΠΟ5 που Πα π]η]ίος αθοῖἀε- 

ταπί.. Απιαβαί πιο Ώεπιορμαπίις ἀαπίσία, απῖ ροςί Ραεθη 

Μαβρίίαξ. Ἠϊο ποπ ππαπαπα Ῥ]α5 απίπαια ἀτασμηιῖς ἀεάεταί, 

δἱ Ἱιογας εςςο ρορίπ]αβαί. Απιαβαξ απἴθηι, ΟΗΓΥδί5, ΑΠΙΟΓΘΠΙ 

σποπάαπα 1Π ΞΠΠΙΠΙΟ {απίπτη Ἱηπαίαπίεπι, ποια Ἰησεπηί- 

Ξ66Η5, 6ο ἸαοτίπιαΏς, πεπιο Ἱπίοπιρεσία ποοίε γεπῖεῃς αἆ 

{ογες: 5ο «οἶππα Ίχου ασεραί, αἱ Ιπετάσπα πιδοπτη ου ραγθί, 

Ἰάψπε ςαί Ἰοηαῖς Ἰπέειγα[]]ς. 

3. Οπαπ1 γετο αἀγεπϊθηίθιη ααπαπάο εχε]αςίςεεπη (ᾳα]- 

άος επίπα Ρἱείου Ἱπίας εγαξ, απἰ ἀτασμτηας ἆθοσπι πςεταί), 

Ῥτίπιο ααἱάεπα εοπτ]οῖαίας παϊηῖ αθῆξ : αῬῖ τεγο πηυ]15 Ιηίεγ- 

16οίῖς ἀἴεβιαςξ ποῃ ππϊεραπα εσο. ἆππι 6αἡ]άος πίας ε.ςεί 

ΤΗΤΣΗ5, σπα ἀθιπαπη Ἰποαϊοσορης Ώεπιορμαπίις οἱ Ίρεε αἆ 

εαπα τεπα Ἱπβαπηππαίηγ: εἰ απαπ] αδίαης αᾳιαπάο αρεγίαπι 

43. 



ε7θ ΤΕ ΧΥΠΙ. 

5 «4 -- πλ] ἐπιστάς ποτε ἄνε 

ἴλει φονεύσ 

ἵμα καὶ 

ἔχλαεν, 

ἐσθῆτα, ἅπαντα 

τίχεν ὀχτὼ ὅλους μηνα. : : 5 

ὧς ὑπὸ φαρμάκων ἐκμήναιι 

Μ Ὁ ο Ὁ--- πο Ίπε ειν, περιερρήγνυε την 

ἅπαντας ἔλεγεν 
ων ; 

τς δὲ ην ἄρα σος υπία τὸ 
ον ας ώρας 

:καὶ σὺ γρῷ ἐπὶ τὸν }οργίαν τῷ αὐτῷ Φαρμάκῳ 

Φάρμακον. ας 4) 

9: 

. ΠΑΝΝΥΧΙΣ, ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ 
ΠΟΛΕΜΩΝ. 

ΔΟΡΚΑΣ 

: ΔΟΡΚ. Ἀπολώλαμεν, ῶ χεκτηµένη ἀπολώλα- 

.. ον Πολέμων Απὸ τῆς στρατείας ἀνέστρεψε πλουτῶν, 

ὥς φασιν' ἑόραχα δὲ κάγὼ αὐτὸν ἐφεστρίδα περιπόρφυ- 

ρον ἐμπεπορπημένον χαὶ ἀχολούθους ἅμα πολλούς. 

Καὶ οἵ φίλοι ὡς εἶδον, συγέθεον ἐπ᾽ αὐτὸν ἀσπασόμενοι" 

τοσούτῳ δὲ τὸν θε Εράποντα. ἰδοῦσα κατόπιν ἑπόμενον, 

ὃς ὃς αυναποδεῤημήκε μετ αὐτοῦ, ἠρόμην χαὶ, Εϊπέ 
μοι, ἔφην, ῶ Παρμένων, ἆ ἀσπασαμένη πρότερον, αὐτὸν, 

πὺς ἡμῖν ἐπράξατε καὶ εἴ τι ἄξιον τῶν πολέμων ἔχοντες 

ἐπανεληλύθατε : 

ΠΑΝ. Οὐκ ἔδει τοῦτο εὐθὺς, ἀλλ᾽ ἐκεῖνα., ὅτ 

ἐσώθητε, πολλὴ χάρις τοῖς θεοῖς, χαὶ μάλιστ. 

νίῳ Δι χαὶ Ἀθηνᾶ στρατίᾳ: ἡ δέσποινα δὲ ἐπυνθάνετο 

ἄεὶ τί πράττοιτε καὶ ἔνθα εἴητε: εἰ δὲ καὶ τοῦτο προσέ-- 
λ 

πες ὃς καὶ ἐδάκρυε καὶ αεὶ ἐμέμγητο Πολέμωνος, 

ω- ι. μὲν 

τῷ ε- 

µ 

ξ 

' 
ἄμεινον ἦν παρὰ πολύ. 

). ΔΟΡΚ. Προεῖπον εὐθὺς 

δὲ ἃ οὐκ ἂν εἶπον, ἀλλὰ ἃ ἤκουσα Ἐβουλόμην εἰπεῖν. 

Ἐπεὶ πρός γε Παρμένοντα οὕτως ἠρξάμην: Τμ που, πλ 

Παρμένων, ἄδομδε ι τὰ ὦτα ὑμῖν; ἀεὶ Ὑὰρ ἐμέμνητο ἡ 

κεχτηµένη μετὰ δακρύων, καὶ ο. εἴ τις ἐληλύθει 

ἐχ τῆς μάχ. Ἄς χαὶ πολλοὶ τεθνάναι ἐλέγοντο, ἐσπάραττε 

τότε τὰς χόμας καὶ τὰ στέρνα ἐτύπτετο καὶ ἐπένθει 

πρὸς τὴν ἀγγελίαν ἑ ἑκάστην. 

ΠΑΝ. ΠΡ ΥΕ; ὠ Δορχὰς, οὕτως ἐχρῖν. 

ΔΟΡΚ. Εἶτα ἑξῆς μετ' οὐ πολὺ ἠρόμην ἐχεῖνα. Ὅ 

δὲ, Πάνυ λαμπρῶς : φησὶν, ἀνεστρέψαμεν. 

Ἠλν. Οὕτω κἀκεῖνος οὐδὲν προειπὼν, ὡς ἐμέμνητό 

µου ὁ Πολέμων ἢ ἐπόθει ἢ πὔχετο ζῶσαν καταλαθεῖν; 

ΔΟΡΚ. Καὶ µάλα πολλὰ τοιαῦτα ἔλεγε. Τὸ γοῦν 
κεφάλαιον ἐξήγγειλε, πλοῦτον πολὺν, χρυσὸν, ἐσθῆτα, 

ἀκολούθους, ἐ ἐλέφαντα" τὸ μὲν γὰρ ἀργύριον μηδὲ άρι- 
ϐθμῷ. ἄγειν αὐτὸν, ἀλλὰ μεδίμνῳ ἀπομεμετρημένον 
πολλοὺς μεδίµνους΄ Εῑχε δὲ καὶ αὐτὸς Παρμένων 
δαχτύλιον ἐν τῷ μικρῷ δακτύλῳ, µέγιστον, πολύγωνον, 
καὶ Ψηφος .νεβι ο τῶν τριχρώµων, ἔρυθρά. τε Ἡν 

Επιπολῆς. Ἐἴασα δ᾽ οὖν αὐτὸν ἐθέλοντά µοι διηγεῖ- 
σῦπι ὡς τὸν Ἅλυν διέθησαν καὶ ὡς ἀπέκτειναν Τιριδά- 

ἐν ἀρχῃ ἅπαντα" πρὸς 

ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΡΟΙ. ο. (111. σος, 905) 
λ ’ . . φγμένην τηβήσας την θύραν ι ο,δοιναδδεί Ἱαπααπα, Ρ]οναραί, Ρυ]καῦαί, Ἰπίου[οοΓαγΙΠα 1ης 

πηπαβαίας, γεςίεπα ἀῑςοΙα1ί, [αοῖοραί οηηηῖα : ας [πάςΙΙ 1ὰ- 

Ἱοπίο ἀαίο, 5ο]15 π1θ Ἰαθεραί ππρηςος οείο Ιπίοριος. Ἰ νο 

Δπίοπα ἱρσίας ἀἰοίαραί οπηπῖθη5, ππς γεποπῖς ἵπι ΠΙΓΟΓΘΗΗ Ἱ]- 

Ίπη1 ερίςςο : ΠΟΠΊΡΟ Υεπεππα Π]αά 2ε]οίγρῖα Γαἲ. Ταιιο ἴ 

Ομηγδίς, πίετο εοἀθπ ἵπ Εογβίαπι ΎΘΠΕΠΟ: ἀἱνον 

επ]πι ουἳ{ αἀο]εδεσηίυ]ας, 5ἱ απἷά ραϊτί ]ίας αοσἰἀθγίς, 

ειίαΠα, 

9. 

ΡΟΒΟΛΡ., ΡΑΝΝΥΟΗΙ5, ΡΗΙΠΙΟΡΦΤΗΕΑΤΙΣ. 
ΡΟΙΕΜΟ. 

1. ΒΟΒΟ. Ῥετήπιας, τα, ρεγήπης! οκ Ῥε]]ο γοδΠ{ Ῥο- 

Ίπιο, ἀἶνες, αἱ αἴαπί : γάΙ απίοπα Πάπα Ίρδα 4ποηπθς 

Σαβ Ῥήγρη ία Ῥγοίοχίαπ, Πβα]α οοπΗχΗπῃ Ἰαβεί, οἱ Ῥε- 

ἀῑδεοαιιος 5]πηα] πημ]ίος.. ΕΙ απιῖσϊ, αἱ γἰάσταηί, αλα{απαϊ 

εαπδα αἲ 1ρδηίη 6οποιγ!θΓΘ : Ἰπίθγοα [απυ]άτη οοηβρῖσαία 

ἃ ἴ6υσο βεηιεηίθιη, ααἰ ου 11ο ρεγεστο αὐ[αεγαί, 1ΠίθιΓΟ- 

δαν!, εἵ πάπα ςαλπίασδεπη Ῥπία5, Ρίο πΒῖ, Ἱπαπαα, Ῥαυ- 

πΙΕΠΟ, πἱ ορἰςἰῖς πορῖςο ἀἰσπαππο απἱρρίαπη Ώε]]ῖς Ἠαβοη- 

ἴ65 γουθγςί εδίΐς» 

ΑΝ. ΝοΠ ορογίοραί Ίου 5ίαβΐπα : 56ᾷ Ἰδία, Ου ΗΠά. φαΐ νι 

το δες, πλη]ίας σταϊἷας αρίπηις 45, αἱ Ποδρ]{αί Ργορςο Εἶπι 

1οσ1, οἱ Μήπεγνα; Ῥε]ίοα..  Ἠεια απίθΠα 5ΕΠΙΡΕΓ Τπ{ειγομᾶ- 

Ῥαΐ, αἱ ασετθίί52 α{ πρί οςςοίῖςο 5ἱ γογο Πιά εἰῖαπι αά ἀῑαϊς- 

565, Παοηηαν 1{ δἰῖαπῃ οἱ 5ΕΠΠΡΟΓ ππθιηοπίαπη. απαγραν[ί Ρο- 

Ἰοηποπίς, πππ]ίο ᾖαπθγαί ππδ]ης. 

». ΡΟΒΟ. ῬΡνωαϊκὶ πο, δἰαἰἴπα ας οπηπία : αριά {8 

νογο πο]θβαπη ἀοετε μῶ.α, 56ᾷ οἳ 5ο11Π ασς αα1γ], Νειηρα 

αρυᾷ Ῥαγπιθποπεπ δῖο Ἱπορρεταη, Ναπιαπ]ᾶ, Ῥαππποπο, 

ἠπηϊοραί γοῬίς αιγῖς» 66ΠΊΡΕΓ οηἶπα οΙΠΙ Ἰαση]πιῖς Ώθγα Πηθυ 

πηθιη]ηογαί, οἱ πιαχίπ]ο 5ἱ απῖς τοβ]5δοί ο ργα]ῖο δἱ οὐρςί 6556 

πηαΗΙ ἀἰοετεπίας, (παπι ἥ]α οοπ]ᾶ5 Ἰασετατθ, εἰ Ρεοίας Ρ]α- 

οτε, εί αἆ απαπΙ(ΠΘιη(ο ΠΠΟΙΠΠΙ Ἰ15εγθ. 

ΡΑΝ. προ, Ώουσαδ., ία ορονίεραί. 

ΤΟΠ. Ἔαπι ἀεϊπᾶς Πο Ἱία πημ]ίο ροδί ἰδία τοβαν]. Αί 

Πα, Μαρπῖβος ομ)η]πο, Ἱπαπῖξ, γεάΙῖπηας. 

ῬΡΑΝ. Τίαπε Π]α (ποσιθ δίπα Ργοσππίο, απαπι πιθπηϊηἰςδοί. 

πηθῖ Ῥο]θππο, απί ἀοφίάστατοί, απ! γίναπα Ἰηγεπῖτο ορίατοί2 

ΤΟΠ. Οπηπίπο πηπ]ία 1 6οπα5 ἀῑχαί. Ὑετυπα οαραί γεῖ 

Ίου παηί γοπαποἰαγ{, ἁἰγιῆίας πηυ]ίας, αΠΓΗΠΙ, Υδ5ίεΠΙ, Ρθ- 

ἀἱδδεαπος, οῦ; αγσθη{ΙΠ οΠΊΠῃ πες ΠΙΠΙΟΓΟ Π[απη αἆγεμενε, 

φοι] ἀἱπιδηδιπα Ποβίο, πιοᾶίο5 πηπ]ίο5..  Ἠαρεραί απίέπι 

1ρ56 4ποΠιθ Ῥάγππθπο αΠα]αη Ρανο ἵπ ἀῑβίίο ππακίπιυπῃ, 

πη]Παπσι]απῃ, οἱ σοπ]ηια ἵΠ 6ο εγαί 4ς ἐποοΙοῖβας Π]5, 5η- 

Ῥτοιηα απίάθπα [αοῖε γαρίοπηάα.  ΒΙγὶ 6160 Υο]επίειη πμ 

; ΘΠΑΙΤΑΤΟ πέ Ηα]γο ἰτα]θοίο Τἱίάαίεπα 4αοπάαπι ἱπίεγ[ερεηηί, 



(11, σος 504) ΤΧΥΠ. ΡΙΑΤΟαΙ 

ταν τινὰ καὶ ὡς διέπρεψεν ὁ ἡ Πολέμων ἐν τῇ πρὸς Πι- 

σίδας μάχη" ἀπέὸ ́ραμον δέ σοι ταῦτα προσαγγελοῦσα, 

ὡς περὶ τῶν παρόντων σχέψαιο. 

Πολέμων --- ἥξει δὲ πάντως ἀποσεισάμενος τοὺς ως 

βέμους - ἀναπυθόμενος εὗροι τὸν Φιλόστρατον ἔνδον 

παρ᾽ ἡμῖν, τί οἴει ποιήσειν αὐτόν: 

3. ΠΑΝ. Ἐξε ευβίσκωμεν, ὢ Δορχὰς, ἐκ τῶν παρόν- 

των σωτήριον" οὔτε γὰρ τοῦτον ἀποπέμψαι χαλὸν τά-- 

λαντον ἔναγγος δεδωκότα χαὶ τἆλλα ἔμπορον ὄντα καὶ 
ο ο τς / σος. πΠ ) / ο. Β ο Ἡ 

πολλα σου ΕνοώΣ ουτε ολεμ.ωγνα τοιουτον παν] 

κοντα Κρήσιμον μὴπαραδέχεσθαι: προσέτι γὰρ χαὶ ὶ ζηλό- 

τυπός ἐστιν, ὃς χαὶ πενόμενος ἔτι πολὺ ἀφόρητος ἡν' νῦν 

δὲ τί οὐκ ἂν ἐκεῖνος ποιήσειεν; 

ΔΟΡΚ. Ἀλλὰ καὶ προσέρχεται. 

ΠΑΝ. Εκλύομαι, ὦ Δορχὰς, ὑπὸ τῆς ἀπορίας καὶ 

τρέμω. 
ΔΟΡΚ. Ἀλλὰ χαὶ Φιλόστρατος προσέρχεται. 

. Τίς Ὑένωμαι; τ πῶς ὁ ἄν µε ἡ γἩ καταπίοι; 

. ΦΙΛ. Τί οὐ πίνοµεν, ὦ Παννυχί; 

ον Ἄνθρωπε, τος με. σὺ 

Πολέμων, χρόνιος φανείς. 

ΠοΛ. Οὕτος οὖν τίς ἐστιν ὃ προσιὼν ὑμῖν; Σιω- 

πᾶς” εὖ γε, ὦ Παννυχί. Ἐγὼ ὃ δὲ πεμπταῖος ἐκ Πυλῶν 

διέπτην ἐπειγόμενος ἐ ἐπὶ τοια ύτην Ὀναικα, Καὶ δίκαια 

χάριν ἔχω": οὐχέ 

ος 
δε χαΐρε; 

μέντοι πέπονθα, καί σοι χ έτι γὰρ ἅρπα- 
αθήσοµαι ὁ ὑπὸ σοὺ. 

ΦΙΑ. Σὺ δὲ τίς εἶ, ὦ βέλτιστε; 

ΠΟΛ. “Οτι Πολέμων ὁ Σ Ἀτειριεὺς Ἠανδιονίδος φυ- 

λῆς. ἀκούεις; Ὑιλιαρχήσας τὸ πρῶτον, νῦν δὲ ἐξαναστή-- 
σας πεντακισχιλίαν ἀσπίδα, ἐραστὴς Παννυχίδος, ὅτε 
ὤμην ἔτι ἀνθρώπινα φρονεῖν αὐτήν. 

ΦΙΛ. λλὰ τὰ νῦν σοι, ὦ ξεναγὲ, Παννυχὶς ἐ ἐμή 

στι, καὶ τάλαντον εἴληφε , λήψεται ο δὲ ἤδη καὶ ἕτερον, 

ειδὰν τὰ φορτία διαθώµεθα. αἱ νῦν ἀχολούθει µοι, 

ὦ Παννυχὶ, τοῦτον δὲ παρ) ᾿Οδρύσαις χιλιαρχεῖν ἔα. 

ΔΟΡΚ. Ἐλευθέρα μέν ἐστι καὶ ἀχολουθήσει 
ἐθέλῃ. 

ΠΑΝ. Τί ποιῶ, Δορκάς: 

ΔΟΡΚ. Εἰσιέναι ἄμεινον, ὀργιζομένῳ οὖγ οἷόν τε 

παρεῖναι Πολέμωνι, καὶ μᾶλλον ἐπιταθήσεται ζηλο- 

σπω 

σω 1 

Ξυι 

Ἂν » ην 

πυπῶν. 
ΠΑΝ. Εἱθέλεις, εἰσίωμεν. 

5. ΠΟΛ. Ἀλλὰ προλέγω ὑμῖν ὅτι τὸ ὕστατον πίεσθε 

τήµερον, ἡ µάτην ἐγὼ τοσού τοις φόνοις ἐγγεγυμνασμέ- 

Τοὺς Θρᾶκας, ὦ ὠ Παρμένων: ἁπλισμέ- 

τὸν στενωπὸν τῇ φάλαγγι' ἐπὶ 

νος πάρειµι. 
νοι ἡκόντων ἐμφράξαντες 

[ π ν ν 9 ει τς 
μετώπου μὲν τὸ ὁπλιτικὸν, παρ᾽ ἑκάτερα δὲ οἳ σφεν- 
ο κω νν ν/ ς οἱ ν' 9 / 

δονῆται καὶ τοξόται., οἳ δὲ ἄλλοι κατόπιν. 
ΦΙΛ. Ὡς βρεφυλλίοις ταῦτα, ὦ µισθοφόρε, ἡμῖν 

λέγεις καὶ μορμολύττη. 
ἀπέχτεινας ἢ πόλεµον εἶδες: ἐρυμάτιον ἐφρούρεις τάγα ἀπέχτεινας ἢ πόλεμον εἶδες; ἐρυι Ῥβούρεις τάγ 

/ Ν ο /{ 

διμκοιρίτης ὢν, ἵνα καὶ τοῦτο προσχαρίσωµαί σοι. ἢ ρ [α ᾧ ᾿ Ὠ 
” /. Δ / 

ΠΟΛ. Καὶ μὴν εἴση μετ ὀλίγον, ἐπειδὰν προσιόν- 
Ὁ ο απ οὐ / / - ο 

τας ἡμᾶς ἐπὶ δόρυ θεάαῃ στίλόοντας τοῖς ὅπλοις. 

Σὺ γὰρ ἀλεκτρυόνα πώποτε 

Εἰ γὰρ ἐλθὼν ὁ | 

ΜΕΒΕΤΗΒΙΟΤΙ. 9. 077 

οἱ αἱ Ἱη Ργῶ]Ιο σοηίτα, Ρἰκίάας οπη πιο Ρο]εππο : ανο]ανὶ 

απίθπα Ἴσρο ΗΡΙ πυποϊαίητα, αἱἲ ἆο το ῥργα5οπ! ἀε[ίρογαγος. 

Ναπι 5ἱ αἀνεπίθης Ῥο]θιπο (οπηπίπο εηφαἱάσπι ἀῑπιοίϊς [απηῖ- 

Παρα νοηῖαί) τοδοϊνοη! οἱ ἵπίας αριιά πος ΡΙΙ]ο5[ γα ΙΙ 

πηγοπονς απ [πο(ΗΓΗΠΙ 6558 οχΙς[η]ας 

ὃ. ΡΑΝ. Ἰηγεπίαπας, Ώογσας, 6 16 ῥγῶ5εΠίϊ αχ η : 

ποιο οηίπα ἀἰπι]ίίογα Ἠπο Ποπεδίαπα οδί, {11 ΠΡΟΓ α4Π]ο- 

ἆππα {αἱεπίαπι ἀθδονῖξ, πιογοαίοτοπα αλοσαίη εί πππ]ία ρο]{- 

6ΡΠΙΟΠΙ5 Ποσο {ο ποη γαοῖροτα τοὐσιπ{θπη ΠΠ σα οορία 

Ῥο]ειποπειῃ.  ΤΠδΗρεΓ 7ΖεΙοίγρις οδί, απῖ απ ορογθε 

αάληο, ρίαπο οταί Ιπίο]εγαβ]ίς : Ίαπι νογο απῖᾶ πο Ι5ίο αἲἰ- 

ἀθαί2 

ΡΟ. Φεᾷ εσσο ασε. 

ΡΑΝ. Ώοβοῖο 

(πεππο. 

ῬΟΠ. Ὑοααπῃ απ αοσαᾶ1ί Ῥ]ορίταίας. 

ΡΑΝ. Ομῖά ηχο [οί 2 παπα ἵουτα πηί ἀομίσοαί ! 

4. ΡΗΗ.. Οµπ ΠΟΠ ΡοίβΠΙΗ5, ΠΊθα Ῥαπηγομίς 2 

ΡΑΝ. ῬοναΙαϊδί Ἰπε, Ποπηο. Τα. γογο φαΐνα, Ρο]σππο. 

Τατάο αἀνεπῖς! 

ΡΟ1,. Τξία ουσο απῖς οδί απϊ αᾱ νο αοσθςΣ!” Ταυρς» 

Ἐπρο, ΡαΠΗΥΕΠΙ5Ι Αί οσο απ]πίο ἀἱο ο ΡΥΙ5 πο αἀγο]ανί 

αὖ ἴαἱοπα [οδίίπας ΠΠΠΙΘΓΘΙΗ. 

απϊπηϊ, Ώοΐσαδ, Ῥιο οοΠδΗΠ Ἱπορία οἱ 

Ὑονπα πηθγῖίο Ίου ΠΗΙΠἰ αἲ- 

οἵ[τ, εί στα[ἴαπα ΠΡΙ Παβθο : πθ(ιο οηΊπι απηρῃη5 α {6 ἀἷ- 

ΞΡΟΙΙαΡΟΓ. 

ΡΗΠ,. Τα γετο ας 65, πῖ ΠΟΠΙΟ2 

ΡΟΙ.. Ῥο]επιο Βπϊθηςίς, πρι Ῥαπαϊοπία, απαἰπ) πἱ 

ΡηΤΠΊΗΠΗ πη]]]α αγηια(ος χα, ]απα φπἰπαπ]θς ΠΙΠ]ο ΠοηηίΠ Πα 

45ΠΊΘΠ ἃδο, ἁπιαίος Ῥαπηγολίάϊς, απ Ῥηίατοια Π]απι 

αὀμιιο ἨΠΠάΠΙΠΙ 5αρεγο. 

ῬΗΙ,. ο αἱ παπο Παθεί, ο πχ πιθγζἙΠαΓΙΟΓΗΠΙ, Πιθα 
εδί Ραπηγομίς, οἱ Ιαἰοπίηπα αοεορῖίς αεοῖρίοί απίσΠα 4Πι 
οΗαπὰ αθγάπα, 4001Π1 δαγοῖπας ἀἱδροξΙθγίπας. ΕΙ ]άΠ1 96- 
4πεΓ6 Π1α, ῬαπηγΟΠί5 : Ἠηπο νογο πη]]]ο Ποηπίρς ῥγῶεςςθ 
αριά Οἀσγσας 1106. 

ΡΟΠ. Ἰωήρετα (πἱάσπα εδ, οἱ 5οᾳπείας, 5ἱ γο]αονῇ. 

ΡΑΝ. Ουἆ ασαπι, Ώοτσας 

ΡΟΠ. Ιηίταξδςο ππο]ς ος: Ἱταίο οηἵπι αἀθςςαο Ῥο]οπιοπί 

ΠΟΠ Οοηγεη]{ : οἱ πιασίς Ίρσα Ζεἱοίγρία Ιπίοπάείαγ. 

ΡΑΝ. 8ἱ νὶδ, ΠΠΙΤΟΙΙ5. 

5. ΡΟΗ. δεᾷ Ρυῶάϊεο γοβῖς, νο πΠππαπα Ἠοᾶῖα ροίαἴι- 

το», απ {γηδίτα ορο {οί οραϊρας οχογοϊαίας αἁδαπῃ. Ἠσιις 

Ῥαπππεπο, Τήγαςες αἀ άμα! Αγηιαι! νεπ]αη{, Ρμα]αηρε οΏφδερίο 

ἀηρίροτία τ ἵπ Ποπίο σγανῖς ατηαίητα, ἵπ αἴτοσαθ οΟΓΠΙΙ 

{απά[ίοιος οἱ κασἰ[{ατῖ, τοἠῖφ1 Τη α]πια αοῖο. 

ῬΗ!Π.. Έαπαπαπη ραυνί5 Ἱη[απίΐρης Ιδία, πιοτορηατῖα,, ἀῑοῖ5 
πορς εἰ Ίαυνα αα»ί ἴεγγετα πος Ῥορίπ]ας. Τη σαΙαπη σα]ἰ- 
πάσθπα Ἰπῖει[εοῖςεῖ ππαπαπα, απ γἰάῖςΗ [απ] 2 οαβίθ]ίαπι 
Γουίς Ἰη5δάϊςίῖ, ἀἰπηάϊ ἆακ ππαπῖρυ, αἱ οἴαπι που ΕΗΡἱ Ίατ- 
μίαν. ί 

ΡΟΗ. Οµπ]η δ6ἱΕ5 αμ] Ρο5ί, πΏί αοοεάρηίεν πος Ρτο- 

ἰοηδίς Παςιίς νιάοίς, αιπιῖς Γα]σοηίΐρις. 



678 
3 κ ὃν 

ο ΦΗ ν. χετε μόνον συσχευασάµεν οι. Εγὼ δε 

χαὶ ὀστράχοις οὕτω 

ε) 
Εγουντε 

λοντες ος λίθοις τε 

μεν ὡς μηδὲ ὅποι οἴχοισθε 
”ν/ 

ειοεναι. 

10 

ΧΕΛΙΔΟΝΙΟΝ ΚΑΙ ΔΡΟΣΗ. 

1. ΧΕΛ. Οὐχέτι φοιτᾶ 

βάΧιον δὃ Μλεινίας» οὐ γὰρ ἑ 

αὐτὸν παρ᾽ ὑμῖν. 

ΔΡΟΣ . Οὐκέτι, ὦ Χελιδόνιον: ὃ γὰρ διδάσχαλος 

αὐτὸν εἴρξε μηκέτι | μοι προσιέναι. 

ΧΕΛ. Τίς οὗτος» μή τι τὸν παιδοτοίθην Διότιμον 

δι λ ες 
παρὰ σὲ, ὦ Δροσὴ, τὸ µει- 

ᾗ 
ἕόραχα, πολὺς ἤδη ος, 

λέγεις: ἐπ εἰ ἐχεῖνός γε φίλος ἓ στίν. 

ΔΡΟΣ. Οὐκ., ἀλλ δ χάχιστα φιλοσόφων ἀπολούμε- 

γος Ἀρισταίνετος. 

ΧΕΛ. Τὸν σχυθρωτὸν 

θυπώγωνα, ὃς εἴωθε μετὰ 

ἐν τῇ Ποικίλη: 

λέγεις, τὸν δασὺν, τ 
τῶν µειρακίων περιπα 

ὃν βα- 
τν 

ΔΡΟΣ. ᾿Εκεϊνόν φημι τὸν ἁλαζόνα» ὃν χκάκιστα 

ἐπίδοιμι ἀπολούμενον, ἑλκόμενον τοῦ πώγωνος ὑπὸ δη- 

μίου. 
9, ΧΕΛ. Τί παθὼν δὲ ἐχεῖνος τοιαῦτα ἔπεισε τὸν 

Κλεινίαν; 
ΔΡΟΣ. Οὐκ οἶδα, ὦ Χελιδόνιον. Ἀλλὰ µηδέποτε 

- 

ἀπόχοιτός µου γενόμενος ἀφ᾿ οὗ Ἰνναικὶ, ὁμιλεῖν ἤ ἤρξα 

--- πρῶτον δὲ ὑμίλησέ µοι --- τριῶν τούτων ἕξῆς ἥμε 

ρῶν ο προσΏλθε τῷ στενωπῷ: ἐπεὶ δὲ ἠνιώμην --- 

οὐκ οἶδα δὲ ὃ 

το 

οὐδὲ 
τν τὰ ο ολ. 
Ετε αὐτῷ στ Ἐπεμίνα την 

ο 1ρ 
ἄγορᾶ α οιατριοοντα 

«οςς, λ 

η ἴδοῦσα μετ 
σν 
οε 

μὶ να. 

ἔ ως ων 
-ο 

περιπατοῦντ τοῦ 

Ἄριατανάου νεῦσαι πόρρω, ἐκ 

κάτω ὁρᾶν καὶ µ.ηκέτι παρενεγκεῖν τὸν ὀφθαλμόν. Επτ᾽ 
ἐθάδιζον ἅμα ἐςτ ὴν πόλιν: ἡ ἡ δὲ ἄχρι τοῦ Διπύλου ἄχκο- 

ὶ μηδ) ὅλως ἐπ' τεστράφη 3 

αγγεῖλαι ἕ ρυσα, Πῶς με οἴει διάγειν τὸ 

ὖχ, κ. ἔχουσαν εἰκάσαι ὅ τι µοι πέπονθεν ὅ 
λλὰ μ ἐλύπησέ τι αὐτὸν, ἔλεγον, ἤ τι- 

ἀλλ᾽ ὃ πατὴρ δι λυ 

ρεφον. Ηδη ὃ 

δείλην ὀψίαν ἦχεν ὁ Δρόμων τὸ Ἰραμμάτιον τουτὶ ἵ 

αὐτοῦ κουίζων. Ἀνάγνωθι λαθοῦσα, ὦ λιδόνιον. 

οἶσθα γὰρ δή που γράμματα. 

8. ΧΕΛλ. Φέρ ἴδωμεν: τὰ γράμματα οὐ πάνυ σαφἩ 
ἀλλὰ ἐπισεσυρμένα δηλάῦντα ἔπειξίν τινα τοῦ γεγρα- 

Φότος. Λέγει δὲ « πῶς μὲν ἐφίλησά σε; ῶ Δροσὴ, 
τοὺς θεοὺς ποιοῦμαι μάρτυρας. » 

- .] - 

1 ορ 
λουθήσασα , ἐπε 
δν νς 
δὲν σαφὲς ἅπ 

» α . μειρακίσκος ς 

νος ἄλλης ΠἹράσθη µισήσας 
ΜΥ 

σεν αὐτόν; πολλὰ τοιαῦτα ἔσ 

3 / 
ευιξ 2 

τρ 

η / 
ΔΡΟΣ. Αἰαϊ τάλαν, οὐδὲ τὸ χαίρειν προσέγραψε. 

ε . ας Ες 
ΧΕΛ. «Καὶ νῦν δὲ οὐ κατὰ μῖσος, ἀλλὰ κατ ἀνάγ- 

ση. - κας 
ην ἀφίσταμαίσου: ὃ πατὴρ γὰρ Ἀρισταινέτῳ παρέθωχέ 

ε : ἕ 
µε φιλοσοφεῖν αὐτῷ, κἀκεῖνος ---- ἔμαθε γὰρ τὰ καθ 

ΤΧΥΤΙ. ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΡΟΙ. 10. (11. οὓς. 906) 

ΡΗΙΠ,. ὙΥεπῖίο ποᾷο ΠηδίταςΙ. ΈἘσο απΐεπη οἱ Τιρῖης ἴςίε 

(5ο]15 επΙη Εἱο π]ε 5ε(ἳ(ηγ) Ἱαρίάῖρης γος ασ {εςιῖς Ἱπηπηῖς- 

εἰς Ίνα ἀἱφρετβδπΙς, αἱ πεηιθ 4ποΓ5Ιπῃ ο[ασιοπάμπα 5 

τορογία{ἶς. 

10. 

ΟΠΕΠΗΡΟΝΠΙΜ ΕΤ ΡΒΟΡΕ. 

1. ΟΗΕΙ. Νο απιρ]ῃας αἆ {ο νοπβίαξ, πηθα Ώγορδο, αάο- 

Ιεξορπίη]α5 1]α ΟΗπίας 5 ἀῑα επ]πα εδέ πα Ίῆαπι αρ νο 

ΠΟΠ γα. 

ΩΗΟΡ. Νο αππρίΗ5, πΊθα ΟΠε[άοπῖαπη : πιασῖςίοτ οΠἴΠα 

Ἰπίογάϊκ[ί πο απηρ]ίας αἆ πἹε αοσεᾶαί. 

ΟΗΕΙ. Οµπἵδ εδ ἴδίερ ἨΙοΙΙΠΙΙΠΙΠε ἀῑοῖς ά{ συπιη]εῖ 

πιααἰςίτΙ Πα ηαπῃ 11ο απϊάσπα πηΗί απη]οας. 

ΡΒΟΡ. Χοη; 5εᾷ οί ρεγάΙςείπιας 1]ο ΡΗΠΟΣΟΡΗΟΓΙΙΠΙ 

ΑπδίΦπείης. 

ΟΗΕΙ,. Τηδίοπι Ἰμαπι ἀῑοῖς, Ἰϊγδαίσπα, Ῥατρα ῥτοῖκα, 

απῖ οµπῃ αἀο]εξοεπ[ ας ἱπαπρη]αγε 5ο]εί [η Ρα) ο 

ΡΒΟΡ. Ἠ]απι ἀἴοο Ἱππροδίογεπα, 4πθπα παπα γάθαΠα 

Ρεβδίμηθ Ῥοι[γα, Ῥατθα ἴτασίππα α σαγη[ῇσε, 

2. ΟΗΕ. 5εὰ απἷά ἵπ ππεπίοπη 11 επί, ᾳποά ΙδίΠο Ρει- 

5ηαςίί Οπία:5 

ΡΒΟΡ. Νερδοίο, ΟΠαΙάοπίπῃ. Φε απϊ ποπ Πα α- Π]ο 

αρποσίαγεΓ]ί α- άπο ΤΕΠΙΡΟΓΕ πδαπα Ἰαῦσνα πηπ]]ογῖς ερ] 

(ππθεΠΙ απ{επα Γη Ῥτίππα), ἐίρας Ἰήδσε ἀείπεορς ἀἴερης 

ποιο α αΠηςΙροτΙΙΠΙ αοθθςδῖξ. ΟΠΙΠΙ ΎεΓο «στο [ΡΓΥΕΠΙ 

(παπα. πεδοῖο απ] πια 4ς εο ΠΒ ϱργωρδασίθαί αηΠΠς), 

πηϊςί Νεργίάστη σα; οἰγοιπιδρίοσγεί Πάπα Τη Γογο γειξςαπίοτη, 

γθ] Τη Ῥωε]α. Αίηιε Π]α Ππαπρα]απίθπι αἲξ 5ο γ]άί55ο 6Η 

Απζίωπείο, οἱ Ἱππιίςδε εἰ 6 Ἰοησίπαιιο : 1ρ5ίπῃ ΥεΓΟ ΟΠΗ 

ΤΙΡΟΤΘ ἀε]εοῖσδα τ]ίππα, Ἠθ(αε απιρῃας 6ο οσπ]αΠΙ αά[ο- 

οἱπδθ.. Ταπ1 γαεραηί 5η] α1Ώ6Πή γεΓδης : Ί]α αἆ Ώργ]ηπι 

πδαπε Ῥγοδθουία», απάπῃ Ἠθο ΟΠΙΠΙΠΟ 56 εοηνοτίογεί, τοῦ 

πμ] εετίΙ Παῦεῃς αποά τοπυποῖατεί. Ου]ά απο πηηῖ Ῥιι- 

ἴα5 αἩ 60 ἴπά6 ἴεπαρογε Εαΐςδ6, ασ οοπ]δείαγο ΠΟΠ ΡΟΞΣΕΗΙ 

απ]ά. [ποίαπα οδνεί αἀο]εξεοπίπ]ο». Φεᾷ ππιαπίά ο οπάατί 

1ρδΙΠα2 ἀἴσεβαίῃ : απ ας οπ]αςάαπῃ ΑΠΙΟΓΕ αρίας π]ο οὐ] 

Αί ραΐετ Γου5Ιίαη ΡγοβΙβι{» Μα]ία {α]ἷα γογδαβαπα 1 απἴπιο, 

΄αΠ1 ὙθΓΟ 560 Υθδροιο γεπῖί ΏΓΟΠΙΟ, Ίου αὐ. 1]ο ορίςίοἴαπι 

{6Υ6Η5.. ῬΙΠ16, Ἰοσο, ΟμαΙάοπῖαπα :. ποςίῖ οπῖπι, ογεᾷο, 

Πίστα». 

3, Ο6ΗΠΕΙ,. Ασοα γΙάεαπας : Πξεγο πο γα]άο ἀῑδετία, 5εὰ 

Ἱπαρ]ϊοιίο 5101, Γο5 πα ΠΠοπθπη απαπάαπα 5ογμεη{ῖ5 πάἰσαηίες. 

Ῥϊουηί απ{είὴ, «ΟΠΑΠ ἴο αππαγοτΠ1, πηθα ΏΓοδε, 4εος [αςἴο 

{ερίθς. » 

ΡΒΟΕΡ. οί Παῖ πηῖσθγΙπα, πε να]αίοπα απ]άεπι αδοηρρη, 

ΟΗΕ. «Ἐίπιπο πο οεἵο, 5εᾷ ποοθςςίίαίο ἀῑσοιαίαπι ἃ 

(ο [αοῖο. Ῥαΐοι οπίπι Αεϊκίῶπείο πια οοπηηθηΘαν{ί, αρα 

απθια ϱ]Η]οςορμΙῶ ια οροταπῃ : εἰ Ἠ]α (οοπρειῖέ ΕΠΙΠΙ π0 



(ΠΠ, 907, 908) ΤΧΥΠ. 
η 

ἡμᾶς ἅπαντα --- πάνυ πολλὰ ἐπετίμ.ησέ μοι ἀπρεπὲς 
εἶναι λέγων ἑταίρᾳ συνεῖναι ᾿Ἀρχιτέλους χαὶ Ἔρασι- 

χλείας υἱὸν ὄντα: πολὺ γὰρ ἄμεινον εἶναι τὴν ἀρετὴν 

προτιμᾶν τῆς ἡδονῆς. » 

ΔΡΟΣ. Μὴ ὥρασιν ἴχοιτο ὃ λΏρος ἐχεῖνος τοιαῦτα 

παιδεύων τὸ µειράχιον. 
ΧΕΛ. « Ὥστε ἀνάγκη πείθεσθαι αὐτῷ: παραχο- 

λουθει γὰρ ἀχριδῶς “παραφυλάττων, χαὶ ὅλως οὐδὲ 

προσόλέπειν ἄλλῳ οὐδενὶ ἔξεστιν ὅτι μὴ ἐκείνῳ: εἰ δὲ 
σωφρονοῖμι καὶ πάντα πεισθείην αὐτῷ, ὑπισχνεῖται 

πάνυ εὐδαίμονα ἔσεσθαί µε καὶ ἐνάρετον χαταστήσεσθαι 

τοῖς πόνοις προγεγυμνασμένον. Ταῦτά σοι μόλις 

ἔγραψα ὑποχλέψας ἐμαυτόν. Σὺ δέ µοι εὐτύχει καὶ 

µέμγησο Κλεινίου. » 

4. ΔΡΟΣ. Τί σοι δοχει ἡ ἐπιστολὴ, ὦ ὢ Χελιδόνιον: 

ΧΕΛ. Τὰ μὲν ἄλλα ἡ ἀπὸ Σκυθῶν ῥῆσις, τὸ ὃ 
κ μέμνησο Ἐλείου » ἔχει τινὰ ὑπόλοιπον ἐλπίδα. 

ΔΡΟΣ. Κάμοὶ οὕτως ἔδοξεν: ἀπόλλυμαι ὃ᾽ οὖν ὑπὸ 

τοῦ ἔρωτος. Ὁ μέντοι Δρόμων ἔφασχε παιδεραστήν 

τινα εἶναι τὸν Ἀρισταίνετον καὶ ἐπὶ προφάσει τῶν μα- 

θηµάτων συνεῖναι τοῖς ὡραιοτᾶτοις τῶν νέων καὶ ἰδίᾳ 

λογοποιεῖσθαι πρὸς τὸν Κλεινίαν ὑποσχέσεις τινὰς ὑπι- 

σχνούμενον ὥς ἰσόθεον ἀποφανεῖ αὐτόν. ᾿Ἀλλὰ καὶ 

ἀναγιγνώσχει μετ) αὐτοῦ ἐρωτικούς τινας λόγους τῶν 

παλαιῶν φιλοσόφων πρὸς τοὺς μαθητὰς, καὶ ὅλως περὶ 

τὸ µειράκιόν ἐστι. Ἠπείλει δὲ καὶ τῷ πατρὶ τοῦ 

Ελεινίου χατερεῖν ταῦτα. 

ΧΕΛ. ᾿Εχρῆν, ῶ Δροσὴ, γαστρίσαι τὸν Δρόμωνα. 
ΔΡΟΣ. ᾿Εγάστρισα, καὶ ἄνευ δὲ τούτου ἐμός ἐστι: 

χέχνισται γὰρ κἀχεῖνος τῆς Κεθρίδος. 

ΧΕΛ. Θάρρει, πάντα ἔσται καλῶς. ᾿Εγὼ δὲ καὶ 
ἐπιγράψειν ικοι δοκῶ ἐπὶ τοῦ τοίχου ἐ ἐν Κεραμεικῷ, ἔνθα 
ὁ Ἀρχιτέλης εἴωθε περιπατεῖν, Ἀρισταίνετος διαφθείρει 

Κλεινίαν. 

λ 
Ξ 

ὥστε χαὶ ἐκ τούτου συνδραμεῖν τῇ παρὰ τοῦ 

Δρόμωνος διαθολῃ. 

ΔΡΟΣ. Πῶς δ᾽ ἂν λάθοις ἐ ἐπιγράφασα; 

ΧΕΒΛ. Έῆς νυχτὸς, ῶ Δροσὴ, ἄνθρακά ποθεν λα- 

θοῦσα. 

ΔΡΟΣ. Εθγε, συστράτευε µόνον, ὢ Χελιδόνιον, 
κατὰ τοῦ ἁλαζόνος Ἀρισταινέτου. 

ή, 

ΤΡΥΦΑΙΝΑ ΚΑΙ ΧΑΡΜΙΔΗΣ 

. ΤΡΥΦ. Ἑταίραν δέτις παρχλαθὼν πέντε δρα- 8 
ας τὸ µίσθωµα δοὺς χαθεύδει ἀποστραφεὶς δακρύων 

χαὶ στένων; ἀλλ’ οὔτε πέπωχας ἠδέως» οἶμαι, οὔτε 

δειπνῆσαι μόνος ἠθέλησας": ἔχλαες γὰρ χαὶ παρὰ τὸ 

δεῖπνον, ἕώρων γάρ: καὶ νῦν δὲ οὐ διαλέλοιπας ἀνολολύ- 
» «/ ο. - πτ ν 3 κά ά {9 / 
ζων ὥσπερ βρέφος. αὖτα οὖν, ὦ Χαρμίδη, τίνος 

ἕνεχα ποιεῖς; Μὴ ἀποχρύψη με, ὣς ἂν καὶ τοῦτο ἆπο- 

λαύσω τῆς νυκτὸς ἀγρυπνήσασα μετὰ σοῦ. 

ΡΙΑΤΓΟαΙ ΜΕΠΕΤΗΒΙΟΠΤΙ. 11. 679 

5ίτα οπηπ]α) ΠΙΙΤΜΙΠΙ 5απο πηθ Ἱπογδρι]{, ΙπάἴσπιΠ] ο5ςᾳ ἀἱσρης 

οππ1 ΠπεΓδίτίοθ Πο γίνογο Αποίο]ϊς οἱ Ενγαδίο]ος» βΠαπι : 

πηυ]ίο θΠ{Π] πηθ]α5 ε5σο Υἱαίθπα ρα [εγο γο]αρίαἰ.» 

ΡΒΟΡ. Μα]ε Ρετοαί πησαίος Ί]α, απῖ ἰα]ία ἀοσθαί αἀο]ο- 

πεθπ{]πῃ. 

ΟΗΕΙ,. ««Τίαφαθ περρςςθ ο5ί ΠΠ ραγοτθ : αοοιγαῖο ΘΠΙΠΙ 

πηο 5ο(ἱέα δί ομδίοάῖές πθφια αδρίοσιο Ποσο απο(αμ, 

Ρτῶίει ἵρδυπη. 5ἱ Υθτο πιοδρρίας 5ἵπι εί ρου οπηπία 50ί 

οὔσοφπας, Ῥοἱσδίαν Ἠδα[ἰ5ςπΙπα πιο ΒΙΗΤπη, οἱ νι μ115 

εοπηροίοπα, Ἰαβοτίρς απία οχοτοΙαπῃ. 

Ρ5ἱ πιο οεει]ίαΠς. 

οί.» 

Ηαο ὥστο ΠΗΡῖ 5οτῖ- 

Τα γετο [οῖκ πιμῖ οδίο, αό ΠΙΘΠΊΕΠΙΟ 

4. ΒΒΟΡ. Ομ]ά ΠΗΡῖ γϊάσίαν Ίαο ορῖςίοΊα, ΟΠοΠάοπίαπις 

ΟΗΕΙ.. Οείετα νε]αί Βογίματπα ἀἴοίίο; αἱ Π]αᾶ, « Μοε- 

πηεηίο Οία 1» Ἰαβοί δροῖ αἰαπ]ά τοσα. 

ΡΒΟΡ. Ἐίίαπα πλ Ἱία γἱάεραίαγ.  Ῥετοο ἰσίατ ρτα" 

4ΠΛΟΓΟ. Ὑθγπα ἀῑκίε πηῖ Ώτοιπο ρΩἴσοΠΕΠΙ 6556 Ατί- 

5ίαηοδίαπα, αἱ ἀἰκαίρ]ίπα ορίθηία τει Ἰαμθις Ο1Π1 ΓΟΓΠΙΟ- 

βἱβοἰπιῖς. αοοδερη(η]ΐς, εἰ ρηῖναΠΙΠα Φ6ΓΠΊΟΠΕ5 ἸαΏσγθ ΟΙ1ΠΙ 

Οµπία, Ῥτοπηΐσδα ααρόάαπα 111 ροορηίεπι, απαςί ἀῑῑς Ραγθῃι 

51 [αοίατας. ΥεγΙπι εαπῃ Ἰαρῖί ουπα Τ]ο απια(οτῖος 41οΣ- 

4απα απίϊ(πογαπη ΡΙΙ]οορ]ογΙπα. δαἱς πα ἀἰδο[ρι]ίς 56ς- 

ΠΠΟΠΘΣ, οἱ ἰοίας οδί ἵπ Ίου αἀο]αξεθηϊμ]ο. ΜΙπαϊας οδί αιι- 

ἴεπι ΏΓοΠΊΟ 56 ραίνὶ Οµπῖ ἀεπιαποαίατπῃ ἴδία, 

ΟΗΡΗ. Οροπίεραί, Ὠτοςδο, ΏΓΟΠΙΟΠΘΠΙ 54ΡΙΙΓ1Θ. 

ΡΒΟ5. Ἐοοἵ : αἵ ρταἴεγοα πιθις οδί; ῥτυτῖ οπΊπι οἱ Π]ο 

ἵπ Νεργίάσπη, 

ΟΗΕΕ. Βοπο απηἶπιο ε5ίο : Ώεπο 5αοζοάεηί οπηηῖα. Έσο 

νετο εἰῖαπι Ἰηδοτῖρετα οορῖίο π Ῥατίεία ἴπ Οογαπιῖσος πλί 

ἱπαπηρα]ατο δο]οί Ατοηηιοιες, « Αγκίσηοίας οοτπαρίε ΟΙΙ- 

πίαπα »: αἱ εαπα εχ Ίας Ῥατίε αἀᾖανοπι Ὀτοπιοπίς ἀθ]α- 

ΠοΠΕΠΙ. 

ὮΒΟΡ. Οποπιοάο γετο »αϊῖς οεσμ]ίο ροίοτῖς 5οτίῃθιο» 

ΟΗΕΙ.. Νοσία, Ώήοδο, ΔΙΠΛΟ αἰσπάα εαιΏοηθ. 

ΡΒΟΡ. Ἐπρα, Ίανα πἹοᾶο, Οµεμάοπίαπα, ΡάρηαΠα αἀγοι- 

55 ΙΠΙροδίογεπα Απίδίαπείατη. 

ης 

ΤΕΥΡΗ ΈΝΑ ΕΤ 6ΗλΔΗΒΜΙΡΕΣ. 

1. ΤΑΥΡΗ. Μεγείγίορπα γετο αἰἰᾳπῖς απΙπαπα ἀναππια- 

τη. πιεγοσάθ οοπάπείαπ αΡί Ἠαβαί, αγοιςιΙς ἀείπᾶς Ἰασεί 

Ἰασγίπιαης αἱ Ιπσοπηΐσοθης2 8εᾷ πε(πο ΡΙΡΙςΗ1, Ρίο, αομπάθ, 

ηθΠιι6 6ΦΠΑΓΟ 5ο]α5 γο]η]ςίῖ. Ῥ]ογαςίῖ αα{θη ἵπ 66 Πα θΗαΠη 

γ]αϊ οπΊπ : 6ἱ πηπο ΠΟΠ ἀοεῖηϊς ραογα]! Ἱηδίαι ο]π]ατθ. Ιδία 

εγσο, Οµανπιίάςς, ο [αοἱςῦ Νο αριιά πια σεἰατα, μὲ απο 

εαγῖο ποίαπα γἱρϊ]αία) [οσα πος[ῖς σαρίαπη. 



65ο 

εν ς 
ΧΑΡ). Ἔρως µε ἀπόλλυσιν, ὢ Τρύφαινα, καὶ 

οὐχέτ) ἀντέχα 9 πρὸς τὸ δεινόν. 

ΤΡΥΦ. Ἀλλ ὅτι τις οὐκ ἐμοῦ ἐρᾶς» ὃγλον " οὐ γὰρ . : 
ἂν ἔχων µε Ίμέλεις περιτλ λέχεσθαι θέλουσαν 

ν τζες ο μα ο ο ο οἘνῃ 

χαὶ τέλος ὃ διετείγι ἴες τὸ μεταξὺ ἡμῶν τῷ ἱματίῳ δεδιὼς 
κ 5 / .] Ν / 

μὸ Ψαύσαιμί σου. Τίς δὲ ὅμως ἐκείνη ἐστὶν, εἶπέ: 
ώς 

τάχα Ἰ γὰρ ἄν τι καὶ συντελέσαιµι πρὸς τὸν ἔρωτα, οἶδα 

γὰρ ὡς χρὴ τὰ τοιαῦτα διακονεισθαι. 

ΧΑΡΜ. Καὶ μὴν οἴσθα χαὶ πάνυ ἀκριθῶς αὖτ τὸν 

χάχείνη 
», ΤΡΥΦ. Εἰπὲ τοὔνομα, ὦ Χαρμίδη. 

ΧΑΡΑ. Φιλημάτιον, ῶ Τρύφαινα. 

ΤΡΥΦ. Ποτ ἔραν λέγεις: 9ύο γάρ εἰσ 

οὐ γὰρ ἀφανὴς ἑταίρα ἐστίν. 

Ν 3 

ἴσι: τὴν ἐκ Πει- 
3 

ροιῶς, τὴν ἄρτι διακεκορευµένην, ς ἐρᾶ Δάμυλλος ὅ 

τοῦ νῦν στρατηγοῦντος υἱὸς, ἡ τὴν ἑτέραν, ἣν Παγίδα 

ἐπικαλοῦσιν; 

ΧΛΡΜ. Ἐκείνην, καὶ ἑά 

συνείχηµµαι πρὸς αὐτῆς. 

ΤΡΥΦ. Οὐκοῦν δι ἐκείνην ἔκλαες; 

ΧΑΡΜ. Μαὶ µάλα. 

πεί Πολὺς δὲ χρόνος ἔστι σοι ἐρῶντι Ὦ νεοτελής 

ο ο. 9 
λωχα ὃ χαχοδαῖμων και 

Γη τις 
Χ ο. οὐ νεοτελὴς» ἀλλὰ μΏνες ἑπτὰ σγεδὸν ἀπὸ 

Διονυσίων, ὅτε πρῶτον εἶδον αὐτήν. 

ΤΡΥΦ. Εϊδες δὲ ὅλην ἀκριθῶς, 

μόνον χαὶ ὅσα τοῦ σώματος φανερὰ, καὶ 

ντε καὶ τετταράχοντα ἔτη γεγονυῖαν Ἡ 

πι ΑΡΗ. Καὶ μὴν ἐπόμνυται δύο καὶ εἴκοσιν εἲς τὸν 

ἢ τ ὃ πρόσωπον 
ενας 

ν 
τ, 

7ρην γυναῖχα 

τ ενον Ἑλαφηθολιῶνα τελέσειν. 
. : πἲ / ’ - -. 

ΤΡΥΦ. Σὺ δὲ ποτέροις πιστεύσειας ἂν, τοις 
οἱ Γι] Ἀ 
ο τν ὄρχοις Ἡ 

κο 
ϱ ο] ο] ο] π ὤ- «ἳ ι) 5, ελ] Ν 

νὴ 

/ 

γὰρ ἀχριθῶς ὑποόλέ 

ὰς ὁ ἄλλα φενάκη 
ῇ 

ἔνθα μόνον τ αὑτῆς τρίχας 
ον κ. ͵ β 

βαθεῖα. Περὶ δὲ τοὺς χροτάφους ὁπότ 
/ λ 

βάπτεται, ὑπολευχαίνεται τὰ 

ταν ἀσθενήση τὸ 

πολλά. φάρμακον ᾧ 

Καΐτοι τί τοῦτο; βίασαί ποτε χαὶ γυμνὴν ἰδεῖν. 

ΧΑΡΜ. Οὐδεπώποτέ µοι πρὸς τοῦτο ἐνέδωχεν. 

ΤΡΥΦ. Εἰκότως: ἠπίστατο γὰρ μυσαχθησόμενόν 
Όλη δὲ ἀπὸ τοῦ αὐγένος ἐς τὰ υ 3 ο 

σε τὰς αὐτῆς λεύχας. 

γόνατα παρδάλει ἔοιχεν. 
κρο Ε] 

᾽Αλλὰ σὺ ἐδάκρυες τοιαύτη 
τος α 

μὴ συνών; Ἡ που τάχα χαὶ ἐλύπει σε χαὶ ὑπερεώρα; 

ΧΑΡΗ. Ναὶ, ὦ Τρύφαινα, παίΐτοι Ό ἕ 
σμῄ ο 
εμοῦ λαμθάνουσα. Καὶ νῦν ἐπειδὴ ο 

εἶχον διδ δόναι ῥαδ ίως ἅτε - 

Μοσγίωνα ἐσδεξαμένη. νο μες 

πησαι καὶ αὐτὸς θέλων αὐτὴν σὲ / παρείληφα. 

ΤΡΥΦ. Μὰ τὴν Ἀφροδίτην οὐκ ἂν Ἴχον, εἴ µοι 

ις ὡς: ἐπὶ τούτοις παραλαμθανοίμην, λυπῆσαι 

ὕτα Φιλημάτιον τὴν σορόν. Ἀλλ ἄπειμι, 

ὪἩ τρίτον σεν ἀλεκτρνών. 

4. ΧΑΡΜ. Μὶ σύ γε οὕτω ταχέως, ὦ Τρύφαινα: εἰ 
λ .) «» 2 ΑΔ Ν / Ν / γὰρ ἀληθῆ ἐστιν ἃ φὴὰς τ ος Φιληματίου, τὴν πηνήκην 

ὁ : ' 

μενος» 

λυ 

”3 τς. ο, 
καὶ ὢν ἄλλων ἀλφῶν, οὐδὲ προσ- 

- 

θλέπειν ἂν ἔτι δυναίµην αὐτῃ. 

ΤΙ ΧΥΤΙ. ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΡΟΙ. 

| 
| 
| 

1. (ΠΠ. 500, 910) 

ΟΗΛΕΝΜ. Ῥετᾷϊΐ πιο, Τ{γρ]ιωπα, Ἀπιος, πθΠαε απηρίς 

ἀπτατο αἲ νῖπι Πας Ροςδαῃ. 

ΤΗΕΥΡΗ. 5εὰ πἹο ΠΟΠ 6556 παπι αππᾶς, ἴπά φπάθηι 

«ας αρρατοί :. ποσιο οπίη απαπΙ Ἰάρος περ]ίσετες, εἰ 

απιρ]εχατί {6 γο]οηίεπη τερε]]ετες, δἱ {απάθιη πας ΠΙΗΡΗΠΙ 

Ιπίος πος απεπάαπα τεσίο Ππίρτροσίία [δοῖςσες, ππεία, πε 

Γοτίο {6 αἰησαπι. Ου {αππθη 5ἳί ία, ἀῑς πηλή.  ἘΟΓ- 

{ω5ς6 οπΊπῃ οἱ αἀ[αγετο αἰᾳπαπ{απη ΠΡΙ ἄΠΙΟΤΕΠΑ ΠΗΓΗ : ΠΑΠΙ 

πουν] αἱ πηπ]κίταπᾶα 5η ἰαἰῖα. 

ΟΗΔΕΜ. Οπίπ πο Π]απα, οἱ αοουταίο απἶάεπα, εἰ Π]α 

{6 : πες οηῖπῃ οΏσουγα εί πηεγοίτῖκ. 

9, ΤΗΒΥΡΗ. Ὠῖςο ποπιος, ΟΜαγπι]άες. 

ΟΗΔΕΜ. ῬΙοπιαίἴππα οδί, ππεα ΤΓΥΡΗςΡΡ. 

ΤΕΥΡΗ. Τζίταπι ἀῑοῖ5ο ἀπὸ 5απέ επῖπῃ : []απι εχ Ῥιτῶοο, 

αὖα» παρος ἀθπηΙπῃ ἀεν]γαϊπαία εδε, παπι ΏαΠΙΣ15 απλα! 

οἶα5 απὶ πιπο ΡγῶΙος εί Βα5: απ Ἰλαπα αἰίειαπα, ουἳ Γα- 

ιᾶῖς ΓΓαφιεῖ] ΠΟΠΠεΠ δέ 

ΟΗΛΕΜ. Ἠαπο ἵρδαπη : ε{ οαρίας 5ππῃ πηῖσετ αἴσιε 1γγοι]- 

{ας αὖ Ί]α. 

ΤΕΥΡΗ. Ῥτορίει Ἰαπο εὐσο Ρ]ογαςί{5 

ΟΗΔΗΕΜ. Οππίπο. 

ΤΗΕΥΡΗ. Μιίαπηπε {επρας εδί εκ αὐο απιᾶ5, απ ΠΗΡΟΓ 

ἀοππσπη Ἱπη]αίας ες» 

ΟΗΛΔΕΝΜ. Χου παρεν ηϊΠαίας, 5οᾶ Ππεηςες [εγε 5ερίεῃι 

φυπί α ἱοηγ5ίῖ5 Ἱπᾶο, απ. Ρείπαπι Π]απι γἱᾷ]. 

ΤΗΕΥΡΗ. Ὑοτιπι τἰάϊδίϊπα {οίαπι αοοηγαίε, απ Γα0ἴθηΙ 

ςοἶαπῃ οἱ ρατίο5 οοτροΓῖς ἀρετίας, ἀεπίααο πί οοπγεπίεβαί 

τίάστο πππ]ίεγεπα απῖπαιιθ ε{ απαἀταβ]πία 4ΠΠΟΣ Ίαπι παίαπη 2 

ΟΗΛΗΜ. Δία ἀε]εταί ἀπο οἱ νὶβίπϊ 5ο Ἐ]αρμεῦο]ίοηε 

ΡΤΟΝΙΠΙΟ 4ΠΠΟ5 Ππιρ]είΙΓαπη. 

8. ΤΒΥΡΗ. Τα γετο αγ ογοάσπάηα ρηίας, 1ο ἀ4ε]ε- 

ταβίῖ, απ ἰπῖς οσμ]ῖς” Δοοπγαίε επῖπι αἀγενία οεμ]ος οοηςῖ- 

ἀθταπᾶϊς Πῆιι5. οπιρογίβας, αὈῖ 5οἵαπῃ 5105 {ρδῖης εαρῆ]ος 

αβεί,, τε]ίαια οπιηῖς 6οη]α ῥγο]ῖχα αφοϊ ία. 0116 Τεπ]ροτα 

απίθπι αΏῖ πιθάἸσαπιθη η ἀο[οοῖί απο Πηρίέας, πι] {Π1 οᾶηᾶ 

οί. Οπαπ(παπ) απἷά Ίου» αγσο ασπαπάο αἱ πάσα γἱ- 

ἀθας. 

ΟΗΛΕΝΜ. ΝιπαπαΠα 6ο πδααθ πι Ππ ]5]1. 

ΤΕΥΡΗ. Μογῖῖο Π]α απἰάθιη : 5οἴεραί οπῖπι παιςεα{γυΠὴ 

{ο ἸἨας τἸΠ]αίπος. Τοία απίεπι α ορ’ν]εε Ίπάε αἲ σεπιᾶ 
Ρανάα!ϊ κἰπηϊς ον. Απ Ἰασπιαρατίς αποά οπή μᾶς 
Εή 6556 πο Ποιες” Ναπιση]ά Γοτία οἴἴαπα πηα]θ {ε ἰγασίαγ1ῖ 
αἱ οοπ[θιἴπα Παρα 

Ο6ΗΛΗΕΜ. Πα 5αη6, ππθα Τιγρηῶπα, Πσεί {απίαπα ἃ πε 

αοαρίαί. Ἐί ΠυΠο, 4παπᾶο ἀταζμηιας πηῖ]ε Ῥοβοεπ!ῖ πο: 

Γαο]ς ππᾶς ἆατεπι Ἰητοπίοραπα, απθπῃ Ῥρατοις Ῥαΐοτ αἶαί; 

ΝΠοφεΒίοπθ τουορίο ππε οχε]ηςῖί; Ῥτο πο ἀοἱοτεπι 1ρ5ί η 

ΤΘΡΘΤΑΠΗ, {6 455ΙΠΙ5Ι1 

ΤΕΥΡΗ. Τία πιο Ύδηις, ποη τοηίςεπα, ἳ απῖς πιά 

Ρτορβϊχίςςαε Ίά6ο Ππε αγοθς»ῖ, η απο αἲἩ Πετεί, Ἰάσπε 

Ῥ]μ]οπιαίίο ΤΠ οαρα]αι]. . 8εᾶ ἀῑοεάο : Ίαπη οπῖπα [δγῖαπι 

Ίου σαϊας εαοϊηῇῖ. 

4. ΟΗΛΕΜ. Να ἴα Ίϊα εε]θγίογ, πηθα Τγγρμῶπα. δἱ 

τογα 5υπί ομῖπι αὖσε πατγας 4ε Ῥμή]οπιαϊίο, 4ε εοπιᾶ αδοῖία, 

οἳ αποά Εποϊέας, εἰ Π]ιά ἄᾳ οείετα γ]]ϊαϊπε; που ἀερίοετε 

Ἠ]απα Ροδδίπι απηρ]ίης. 



(ΠΠ, δµή, 215) 

ΤΡΥΦ. Ἐροῦ τὴν μητέρα, εἴ ποτε λέλουται μετ’ ι 
αὐτῆς: περὶ γὰρ τῶν ἐτῶν χκἂν ὅ πάππος διηγήσεταί 
σοι, εἴ γε ζῆ ἔτι. 

ΧΑΡΜ. Οὐκοῦν ἐπειδὴ τοιαύτη ἐκείνη, ἀφηρήσθω 
μὲν ἤδη τὸ διατείχισµα, περιθάλλωµεν δὲ ἀλλήλους 

καὶ φιλῶμεν καὶ ἀληθῶς συνῶμεν. Φιλημάτιον δὲ 
πολλὰ χαιρέτω. 

ΣΣΑ ΚΑΙ ΠΥΘΙΑΣ ΚΑΙ ΛΥΣΙΑΣ. 

ο μον, ο 
ἐμέ; καὶ καλῶς, 

ἀπέχλεισα 

1. Ι0ΕΣ. Θρύπτη, ὦ Λυσία, πρὸς 

ὅτι μήτε ἀργύριον πώποτε ἠτησά σε 

Ελθόντα, ἔνδον ἕτερος, εἰποῦσα, μήτε παραλογισάµενον 
: εν ή, 

τὸν πατέρα ἢ | ὑφελόμενον τῆς μητρὸς Ἰνάγκασα, ἐμοί τι 

χοµίσαι, ὁποῖα αἳ ἄλλαι ποιοῦσιν, ἀλλ᾽ εὐθὺς ἐξ εξ ἄρχ. ἃς 

ἅμισθον, ἂξ ξύμόολον εἰσεδεξάμην. Οἶσθα ὃ ὅσους ἐραστὰς 

παρεπεμψάµην, ᾿Ηθοχλέα τὸν πρυτανεύοντα νῦν καὶ 
ν ος ; 

Πασίωνα τὸν ναύχληρον καὶ τὸν συνἐφηθόν σου Μέλισ- 
σον, καίΐτοι ἔναγχος ἀποθανόντος αὐτῷ τοῦ πατρὸς χαὶ 

αύριον αὐτὸν ὄντα τῆς οὐσίας. ἐγὼ δὲ σἱ τὸν ὤσωνα 
μόνον εἴχον οὔτε τινὰ προσόλέπουσα ἕ ἕτερον οὔτε προσ- 
ιεμένη ὅτι μὴ σε; ὤμην γὰρ ἡ ἀνόητος ἀληθη εἶναι 
ἃ ὤμννες, καὶ διὰ τοῦτό σοι προσέχουσα ὥσπερ ἡ Πη- 

α ο ον ΣΤΑ 
νελόπη ἐσωφρόνουν, ἐπιθοωμένης τῆς μητρὸὺς καὶ πρὸς 

λ 1’ 3 / ολ) λα 3 ῤ Μ ϱ [4 σ τν 

τὰς φίλας ἐγκαλούσης. Σὺ ὁξ ἐπείπερ ἔμαθες ὑποχει- 

ριον ἔχων µε τετηχυῖαν ἐπὶ σοὶ, ἄρτι μὲν Λυχαίνη 
μα ολοι κ: / ε ο η Φὰ ον 

προσέπαιζες ἐμοῦ δρώσης, ὡς λυποίης ἐμὲ, ἄρτι δὲ σὺν 
ἐμοὶ ίµενος ἐπήνεις Μαγίδιον τὴν Ψάλτριαν: ἐγὼ ἐμοὶ καταχείµενος ἐπήνεις Μαγ ριαν" ἐγ 
α 3 Α -- -' ευ ΄ .' ΄ ὑ6 » / Π ον 

δ᾽ ἐπὶ τούτοις δαχρύω καὶ συνίηµι ὑθριζομένη. Ἡρῴην 
ὑπότε συνεπίνετε Θράσων καὶ σὺ καὶ Δίφιλος, πα-- 

2 
μητ Ἡ 

ρῆσαν καὶ ᾗ αὐλητρὶς Κυμθάλιον καὶ Πυραλλὶς ἐχθρὰ 

οὖσα ἐμοί. Σὺ δὲ τοῦτ' εἰδὼς τὴν Νυμβάλιον μὲν 
οὔ µοι πάνυ ἐμέλησεν ὅτι πεντάχις ἐφίλησας' σεαυτὸν 

γὰρ ὕδριζες τοιαύτην φιλῶν: Πυραλλίδα δὲ ὅσον ἐνέ- 

γευες, καὶ πιὼν ἂν ἐχείνῃ μὲν ὑπέδειξας τὸ ποτήριον, 

ἀποδιδοὺς δὲ τῷ παιδὶ πρὸς τὸ οὓς ἐκέλευες, εἰ μὴ Πν- 

βαλλὶς αἰτήσειε, μὴ ἂν ἄλλῳ ἐ ἐγχέαι' τέλος δὲ τοῦ µή- 

λου ἀποδακὼν, ο μις τὸν Δίφ τλ ον εἶδες ἀσχολούμενον --- 

ἐλάλει γὰρ Θράσωνι --- προχύψας πως εὐστόχως προσ- 

ηχόντισας ἐς τὸν χόλπον αὐτῆς, οὐδὲ λαθεῖν γε πειρώ- 
µενος ἐμέ' ἡ δὲ φιλήσασα μεταξὺ τῶν μαστῶν ὑπὸ τῷ 
αν παρεθύσατο. 

.. Ταῦτα οὖν τίνος ἕνεχα ποιεῖς; τί σε μέγα. Ἆ μι- 

ο ἠθίκησα, ἢ ἐλύπησα ἑ ἐγώ; τίνα ἕτερον εἶδον ; οὐ πρὸς 

µόνον σὲ ζῷ; οὐ μέγα, ὢ Λυσία, τοῦτο ποιεῖς γύναιον 

ἆθλιον λυπῶν μεμηνὸς ἐπὶ σοί; Ἔστιτις θεὸς ᾗ Ἄδρά- 

στεια χαὶ τὰ τοιαῦτα ὁρᾶ" σὺ δέ ποτε λυπήση τάχα, ἂν 
ἀκούσης τι περὶ ἐμοῦ. κειµένην µε ἤτοι βρόχῳ ἐμαυτὴν 
ἀποπνίξασαν ἢ ἐς τὸ φρέαρ ἐπὶ χεφαλὴν ἐμπεσοῦσαν, 
ἢ ἕνα γέ τινα τρόπον εὑρήσω θανάτου, ὣς µηκέτ ἐνο- 
Χλσίην βλεποµένη. Πομπεύσεις τότε ὡς μέγα καὶ λαμ- 

ΤΧΥΠΙ. ΡΙΑΤΟάΙ ΜΕΒΕΤΗΙΟΠΙ. 15. β8Ι 

ΤΒΥΡΗ. Μαίτοπι Ιπίειτορα, δἱ 4Παπάο οὐ ]α Ἰανο]ε: 

4ο απηϊ5 ομίπι νο] (πας ΕΠΡῖ αγας πατναβίέ, ἱ αάμο γἱγ]ε, 

ΟΗΛΗΜ. Ουπά Ιδίία {αἰῑς εί ]α, απ[ογαα Ίαπ. ΟΙ- 

γ15, οοπρ]οσίαπ]ας πος Ἰηνίσσια, οἱ ἀΠΠΘΙΠΗ5 οἱ Όοπα βά6 

ππα 5ης : ΙοΠΡΙΠΙ Υεγο Υαἰθαί ΡΙ{ΠοΠΙα ΠΗΓΗ ! 

1. 

Ι0ΗΡ5Α., ΡΥΤΗΙΑΣ ΕΤ ΤΥΡΙΑΣ. 

1. 1085. Βε]οίατῖς, Ἰμγδῖα, αἀγοιςιι5 πΊοῦ οἱ 1ατο πἱάθιη, 

4πσ5 πε(ιθ αΓσοηίαπα ἩΠ(ΠᾶΠΗ {6 ροροδοοτίπα, πθΠιθ εχο]ι- 

56Η1Π1 γοηἰθηίαηα ἀἱοθῃ5, Τηία5 ]απι αμς]! πο(ιθ {6 51ῇ6- 

βοτῖπα, ααοᾶ [αοαηέ αἶία., πέ ραίτο οἴτοαπιδοτῖρίο, αί 5ρο- 

Παία οἸαπομ]άπη πηαίνο, πη]ηῖ Γογγες αλπίᾶ: 5οά ἰαἶπι αὐ 

Ιπ]Πο 5ίπα ππθτεοᾶο {6, 5ἶπο ΦΥΠΙΡΟΙα ποσεροτῖπι.  Νοβίϊ 

αποί απηαίογες το]οσστῖπα , Ἐίιοσ]επα, ααὶ πιπο ἵπ πααϊςίταία 

οδί, οἱ Ῥαδίοπεπι παπο]θτπα, οἱ ᾳπα]θπη (ση Μο]ίδειπι, 

Ίος πποτίπο 1ρδίας πΠρογ Ραΐτα, δΠαΓΙΠΙ ΤΘΓΙΠΩ Ροίρείαίθηι 

Ίρ5ο αἀορίης. 8ἳε. ΑΙ οσο {6 πῖ Ῥμαοποπα 5ο]απῃ μαρια], 

πες ἀδρίοῖεῃς αππα 4ποπ(ιαᾶπα, Πθίαο αἁπη[ίεης Ῥγαίοι 

6: Ῥηίαβαπα οΠίΠ1, 4εΠΊθη5 οσο, ΥεΓα 6556 αμ. Ίπταβας, 

αίᾳιθ Ι4εο. ΠΡΙ ἀοάῑία, γε]αί Ῥεπε]ορο {1βῖ ΘΓΑΠ1, ΙΠΟΘ- 

ΡαΠία πιαίτε οί αριιά απιῖσας 1Π6 αοσασαπίθ. Τα γετο ηὈὶ 

ββηςί5{{ πιο ΠΡΙ ουποχίαῦα, ΕΙ ΙπίαβοδοσγοΣ πΙοάο Τιγοςη» 

4 Παάσβας, της γἱάδηία, αἱ αἲστο π]λῖ [ασθγθ5; πΊοᾷο αριά 

π]θ Ία66Π5 Ιαπάαῦας ρα]γίαπι Μαρϊάϊαπα : οσο Υεγο οῦ ἰδία 

Ῥ]ογο, οἱ οοπίππηε]α ης α[Ποῖ Ιπίο]ίσο.  Ἀαρογ απίθι 

αππΏα ππα Ῥἱροτοίϊς, ΤΗναξο, {ία οἱ Ρἱρι ας, αἀεταπί ΟΥπι- 

Ῥα]ππα αποφπο Πρίοίπα, οἱ Ργτα]]]ς πι! Ππ]πηῖσα, Τα νετο 

Ἠσο απππα 5οἶτος, Ογπιρα απ απ]άσπα. αποά απἱπαπῖθς 

οδομ]αίας 65, ποπ γομεππεηίο οταν! : ΗΡΙ οπίπα 1ρ8ῖ [οοῖδίῖ 

μας οδεπ]αηόα οοπ{απηθ]ίαπα : Ῥγτα]]αϊ γογο αποίῖες ΙΠΠΙΘ- 

Ῥα51 εί απππη Ῥίρθγες, 11 οσομ]ίο πποηςίταβας Ῥοσυ]απα, 

μαάθπς απίθηα 6ονα]ο, αἆ απτθηι ΠΙΙ πιροταβας, ηἰςὶ ΡΥ- 

τα]ς ροίπ]ανοί, αλ πο πβαπάθτεί. Ταπάεπι ΎεΓο ΡΟΠΙΙΠΙ 

ἃ {6 ἀσπποΓΡΗΠΙ, οΏδεγναίο ΡΙΡΗΙ]ΗΠα αἰιά ασοτα, απ] ΟΙΠΙ 

Ἕμταδοπα Ἰοφπετοίτ, απίτοΓδΙπ Ἱποπαίας αοοιταίε(ο 

οοΙΙποαης Τη ἱρδίας 5ἵπΙπα οοη]ἱοίθβας,, ἴία πα! ης 5ίπἀθτος απ- 

ἆθπα ΠΘΙΠΙ οοΠδΡδοίΠΠΙ [αεγο; αποά Π]α οδοπ]αία πίτα 

Ραρί]]ας 58 5ίτορµίο αΏδεοπάϊα[[. 

9. Ἠαο Ιβίίαν ατα 6αδα [αοῖςὸ σπα το] Ῥαϊνα 6ρο {6 τοι 

πῃᾶσπα Ἱπ]ητία αῇαεσιδ 4πθπ ΗΡΙ ορ]εοί ἀοἱογεπ12 4πθπι 

αδροχ] αΠΠΠΙ2 πΟΠΠΘ 5ο] ΠΗΡῖ γῖνο2 ΠΟΠΠΘ πιαΡηπη εδί ᾳπος 

Γαοἳς, Ἰωδία, πηῖδεταπα πππ]ογοπ]απι ἀοἱογς 4πάπ1 α[Ποῖς, 

Ἰηςαπο ἴπί απποῦο Πασγαπίοπη 5 Ε5ί α[ἴ(πα πλεῖκ ἀθα, Αἀνα- 

Σίοα, απα {αῑα γἱάσί. Τι γετο Γουίίαπ ἀοἱρῖς αἰἰᾳπαπᾶο, 
απαπῃ απά[ες ἆς πιο αλα π]ά, ΙάσεΓε Π1θ γα] Ία41εο πι]α εἰίσα, 

απξ ῬγαοΙρίίεπι ἀθςί]ίς5ο ἵπ ρίθυπη; απί παπα σεΓίθ ΤΠΟΙ- 

{15 νῖαπα ΙΠΥΘΠΟΤΟ, πθ οοπδρεοῖα Πβί που απΏρΙΗ5 πχο]εσία 

απ. Ἐπαπαρηαδίς πεπηρε ἴππι ἱαπαπαπι ΠηᾶσηΟ εἰβγο(ιε 
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/ / 

πρὸν ἔργον ἐργασάμενος. Τί µε ὑποθλέπεις καὶ πρίη 

τοὺς ὀδόντας: εἰ γάρ τι ἐγκαλας, εἰπὲ, Πυθιὰς ἡμῖν 
/ 

αὕτη δικασάτω. Τί τοῦ το οὐδὲ ἀποχρυνάμενος ἀπέρχῃ 

καταλιπών µε; ὈΟρᾶς, ὥ πυθιὰς, οἷα πάσχω ὑπὸ Λυ- 

σίου: 
ο μαδη β ὶ 

ΠΥΘ. Ὢ τῆς ἀγριότητος, τὸ μηδὲ 

δακρυούσης: λίθος, οὐχ ἄνθρωπός ἐστι. 

ἐπικλασθῆναι 

Πλην ἀλλ εἴ 

γε ρὴ τἀληθὲς εἰπεῖν, σὺ, ὦ Ἴόεσσα, διέφθειρας αὐτὸν 

Ἐγχρῆν δὲ μὴ 

πάνυ αὐτὸν ζηλοῦν' ὑπερόπται Υὰρ αἰσθανόμενοι γί- 
γνονται. Παῦ’, ὦ τάλαινα, δακρύουσα, καὶ ἦν µοι 

(( ο μ4 Ἂ Φλ 3 / λ ἐλθ /. 5 τν 5 Ν ἄ α- 

πείθη, ἅπαξ Ἡ δὶς ἀπόχλεισον ἐλθόντα: ὄψει γὰρ ἂν 
καόμενον αὐτὸν πάνυ χαὶ ἀντιμεμηνότα ἀληθῶς. 

10ΕΣ. Ἀλλὰ μηδ’ εἴπης, ἄπαχε. 
/ γι τοι 3 /. / 

σίαν; εἴθε μὴ αὐτὸς ἀποσταίη φθάσας. 

ΠΥΘ. Ἀλλ ἐπανέρχεται αὖθις. 

Ι0ΕΣ. Απολώλεκας ἡμᾶς, ὦ Πυθιάς: 
σοι ἴσως « ἀπόχλεισον » λεγούσης. 

δ. ΛΥΣ. Οὐγὶ ταύτης ἕνεκεν, ὦ Πυθιὰς, ἐπανελή- 

λυθα. ἣν οὐδ) ἂν προσθλέψαιμι ἔτι τοιαύτην οὖσαν, 

ὑπεραγαπῶσα καὶ τουτο ἐμφαίνουσα. 

Ἀποχλείσω Λυ- 

ο ῃ 
Ἴκροαται 

ἀλλὰ ας λ « Δ αταγι» ρσχη ὃς οὃ αἱ λέ ῥ 

ἀλλὰ διὰ σὲ,. ὥς μὴ Χο ο αμφή ης ἐμοῦ καὶ λέγης, 
᾿Ατεγκτοςὗ Λυσίας ἐ ἐστ 

ΠΥΘ. Ἄμέλει καὶ δελώ ὢ Λυσία. 

Α1 Σ. Φέρειν οὖν ἐθέλεις, ὦ Πυθιὰς, Ἰόεσσαν ταύ- ρ ᾽ σ» 

την τὴν νῦν δακρύουσαν αὐτὸν ἐπιστάντα αὐτῃ ποτε 
μετὰ νεανίου χαθευδούσῃ ἐμοῦ ἀποστάση; 

Π}Θ. Λυσία, τὸ μὲν ὅλον ἔταίρα ἐστί. 
ντ, 3 ΔΝ /9 

οὖν κατέλαθες αὐτοὺς συγκαθεύδοντας; 
ντι λ / ς / 

ΛΥΣ. Ἕκτην σχεδὸν ταύτην ἡμέραν, νὴ Δί, ἕκτην 
ευ / ς ΄ λ / αἱ «ρν/ 3 / 

γε, δευτέρα Ἱσταμένου: τὸ τήµερον δὲ ἑθδόμη ἐστίν. 
Ὁ πατὶρ εἰδὼς ὡς πάλαι ἐρῴην ε ντης τῆς χρηστῆς, 
ον τὰ ες παραγγείλας τῷ σνω μὴ ἀνοίγειν' εγὼ 

οὐ γὰρ τν μὴ οὐχὶ συνεῖναι αὐτῇῆ, τὸν Δρόμωνα 
.ευσα παρακύψαντα παρὰ τὸν θριγκὸν τῆς αὐλῆς; 

:. ταπεινότατον ἣν, ἀναδέξασθαί µε ἐπὶ τῶν νώτων" 

Πότε δ᾽ 

ϱ2 010 ωσ 

σω κ ων ω ο, 
Π 

ο 
ὁδον γὰρ οὕτως ἀναθήσεσθαι ἔμελλον. Τί ἃ ἂν πα ος 
χρὰ λέγοιμι; ὑπερέδην, χον, τὴν αὔλειον ) εὗρον ἄπο- 

χεχλεισμένην ἐπιμελῶς" μέσαι γὰρ νύχτες σαν. Οὐκ 

οὖν, ἀλλ᾽ ἐπάρας Ἠρέμα τὴν θύραν, ἤδη δὲ 
καὶ ἄλλοτ ἐπεποιήχειν αὐτὸ, παραγαγὼν τὸν ος έα 

Ρο] 
ἔχοψα ὃ 

παρεισῆλθον ἀφοφητί. ἄθευδον δὲ πάντες, εἶτα 

ἐπαφώμενος τοῦ τοίχου ἐφίσταμαι τῇ χλίνη. 

ΤΟΙΣ. Τί ἐρεῖς 

Υ Σ. Ἐπειδὴ δὲ οὐγ ἑώρων τὸ ἄσθμα ἓν, τὸ μὲν 
πρῶτον ὤμην τὴν Λυδὴν 

5 ὲε 

ς, ὠ Δάμ. ορ 3 ἄγωνιω Υάρ. 

ος συαδι συ; τὸ δ᾽ οὐκ 

ὃν, ὢ Ηνθιὰς, ἀλλ’ Ὄρον ἀγένειό Ἄν, ὦ υθιας, αλλ Ψάμενος ευρον αγενειον τινα 

πάνυ ἁπαλὸν, ἐν χρῷ κ. κ δαρμόο, µύρων καὶ αὐτὸν 
ει ξί ν Σ. 

Τ)οῦτο ἰδὼν εἰ μὲν καὶ ξ ίφος ἔχων ἤλθον, 
εὖ ἴστε. Τί γελᾶτε, ὦ Πυθιάς; γέ- 

λω τος αξ ια δοκῶ διηγεῖσθαι: 

/ 
αποπνεοντα. 

ο ον γ 
οὐκ αν ώχνησα, 

1ος». Τοῦτό σε, ὦ Λυσία, λελύπηκχεν: ἡ Πυθιὰς 
αὕτη µοι συνεχάθευδε. 

ΠΥΘ. Μὴ λεγε, 
Ι0ΕΣ. Ἑί 

3 5’ λ ο 
ὦ Ἴόεσσα, πρὸς αὐτόν. 

λ 

κ 

ΤΧΥΠΙ. ΕΤΛΙΡΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ. 

/ Ν κά / 

εγω; Ἠυθιὰς ην, φίλτατε, µετακλη- | 

αρ: 11, αιδ, ση) 

Ῥαΐγαίο ΓαςΠοτ6. Ου] Γαία αἲ της τοβρίοῖς οἱ ἀοπίίρις 

Ἰπίγοπάθς 2 5ἳ αι]ά οΠΙπῃ Πιο αθζσας, ἀῑοίίο : Ργίμίας Ίο 

ποβῖς Πίου. Ιαάἱσαβί. Ου] Που πα ποδροπάθης απ]άσηι 

ης το]σία ἀἰδεεάί52 Ὑϊάες, Βγ{Πία5, φποπποάο ἱτασίοί πιο 

12ία52 

ΡΥΤΗ. Ηοπι [οη[αίθη1! πο Ἰασυϊηῖς απἱά πα Πλάτα [τα- 
οἵπια 65561 Τιαρῖδ, ΠΟΠ ἨΟΠΙΟ οί. Ὑδγαπα, δἳ αποά τος 

οδί ἀἰοσπάιπα ο5ί, ἰπία Ἰρδίπ1, Ίοεδδα, οογαρίςϊ, απ 

πἰπηίαπα 1. πιούυπα απιανῖς Ππα, ἱάᾳ16 ἱρδιπῃ οδίοπἀοεῖς. 

Οροτίεβαί Υουο πο Πἰπιϊ5 1]Ηπα 5(πάίο5ο οο]εο :. δαροΏί 

οπίπα ϱ0 απΙπΙαάνοιςδο ΠΠί. Ὠοδίπο ρ]οίαΓα, Πηΐσε]]α, οἱ 5ἱ 

πηο αάῖς, 5ης] απί Εἷς νοποηίθιη οχο]άς; γιάσρῖς οπίπι 

Ώλαπα τυήδας ναμθιπεπίος αοσεπά1 οἱ πηπία(ἰς γἱοῖρας ἵπ {6 

(τογο. 

1085. Τα ΥεΓο πε απ]ά {αο ἀῑσας: αρᾶσο. Ἐσοι” Τ,Υδίαπι 

ετο]αάαπ 2 παπα πο Τ]α ρτίογ ἀῑ5οσδξΙοποπι [αοῖαί, 

ΡΥΤΗ. 5εᾷ τούΙ{ Πίοταπῃ. 

1088. ΡεναΙά]δίῖ Πο», ΡΥ{ΠΙα5: απάϊν]ί [οτίο, « Ἐκο]αάο » 

61001 ἀἱσθγος. 

3. ΤΥΡ. Νοη Ρτορίος Ιδίαπι τού, Ῥγίμίαςδ, «παπα πο 

αδρίοθγο απἰάθια απιρῄας, {αἱοπα πππ]ίθγοπα, ἀῑσποι : 5εᾷ 

Ῥνορίετ {6, η ΠΊ6 ΕΟΠάΘΙΗΠΕΣ, απ ἀῑσας, Ιπεχονα 5 ἨοΠΟ 

65ἱ 1Υδία5. 

ΡΥΤΗ. Οµἵῃ Ίου ἱρδίπη πιοᾶο ἀἴεσραπα, Τγδία. 

ΠΥΡ. Ἐοττο Ιδῖίατ π1θ Ί1βες, ΡγίΠίας, Ιδίαπα ρ]ογαπίεπα 

πιοςο ΤουςδαΠα, ααϊ ᾖαχία αδ[θνῖπι αΠαπαπάο 1ρ5ῖ ἀογπΙοη 1 

Ομ αο]οδοθπί]ο, ππο ἀρδεγοηί1ὸ 

ΡΥΤΗ. 1ωγδία, αἱ ΤΠ ΙΠΊΠΊα ἀἴσαπα, πποτα(τῖκ οδί. Οπαπάο 

Υοτο 1ος ππα οαβαπίο5 ἀοργομοπάϊςιαρ 

ΤΥ5. Ῥεχίας [ο Ἰΐο ἀῑες ο5ί : τθοία, 5οχί5 1ρ56, 56- 

επάο πηθηςὶς ἀἱε : Ἠοάῖο απί6Πα οδίδερίἴη]α5.  Ῥαΐθυ απΙΠΙ 

5οἴτοί Π16 ΟΙΠ1 ΠΟΤΟ Ῥομα» Ιδίῖα5 σαρίαπα, π]ο πο]αδοναί, 

αἱ πο αρεπτοί, ]απίίογί Ππίογάϊκεταί. Ἐσο τετο, αἱ Γεγα 

ΠΟΠ ΡΟ55Ε6ΠΗ ης οΗΠΩ Ί]]α ο556Π1. ΏΓΟΠΙΟΠΟΠΙ ᾖ15δί αἲ ο0η- 

κορίυπῃ απ]α., αα ραγία ΠΩ ΠΙΠΊΗΠΗ οδί, αθολπα Πα αδίατο, 

π]θ(6 τοςίρθτο {εήσο, απ 141οΠ6 [ασ]6 {ΓαΠ5ορπάθγο ΠΠ] 

Ἠσοβδαί,  Οπἷά πι]ία ἀἰσαα 2 'Γναηδεσπάϊ, γεηῖς Ι4ΠΙΑΠΙ 

απ ου οπγα οἸαιδαπη τοροτῖ : πποία οΠΊπῃ πον ογαῖ. Νο 

ρη]κανί Ισίίαν, 5οᾷ 5βρ]αία 5θηίῖο Ίαπαα, σος αἰας ]απα 

Γο6σΓαΠΗ πίτα οαΓάἴπεια, Ἱπίγανϊ 5ἱπο ἱτορίία. Ώουπη]εραπί 

οπΊΠ65 : ἴππα Ρα]ραπάο ΠΙΓΙΠΙ αἲἲ Ἱεσίαπα αδίο. 

4. ΤΟΕΡ. Ουπῖᾶ σος, 5αποία 06γ652 γομεπιοηίογ θΠΙΠΙ 
Ἰ4βοἵ0 1 ος, ξ 3 
15. ΟΠ απίθπα πο ἀποῖ φἱπηρ]ίσσια δρ απα 5οηςῖς- 

5οµα, ΡΙΙΠΙΟ Ριίαβατα θηπἱάσπα, 4ογπιῖγα ΟΙΠΙ Ἰδία ΤγάΡῃ. 

Αί ος ποπ θταί, Ργ{Πίας : 5οά Ρα]ραπάο ἀαργομοπα! 1π10ου- 

δια αποπάσπα, ππο]Ισ]απη, αἲ ομ{οπα ἀείοηδαπα, πηροπία 

τοςο]οηίοπη οἳ ἱρδαπι. Που τίάεης, δἱ απἰάσπη οΓΠῃ αἰαάΐο 

ΥΟΠΙΒΣΕΠΙ, ΠΟΠ οπΠο(α{α5 655611, Ῥεπο 5οἰ{οίς. Ου]ά πάσ!ς, 

Ῥγίμίας» πἰϊοπ]απο γἰάθος παμγαγϱ2 

1085. Που Ιαίίαν {α, γεια, πηα[ο Πα {2 Ίο Ίρεα ΠΠθ- 

οππα ἀογππϊοραί Ργ μίας. 

ΡΥΤΗ. Νο]ί Ίου ΠΠ, Τοθσσα, ἀ1οριθ. 

1085. Οπἰαπὶ ἀἴσαπα 2 ΡΥΙΠΙας οιαξ, εαρῖςδίπε, αἀγοσαία 



(11Η, οι5, 516) 

θεῖσα ὑπ' ἐμοῦ, ὡς ἅμα καθεύδοιµεν" ἐλυπούμην γὰρ 

σὲ μὴ ἔχουσα. 
6. ΑΥΣ. Πυθιὰς ὁ ἐν χρῷ κεκαρµένος: ε εἶτα δι 

ἕκτης ἡμέρας ἀνεκόμησε τοσαύτην κόμην; 

Ι0ΟΕΣ. Ἀπὸ τῆς γόσου ἐξυρήσατο, ὦ Λυσία: ὗ ὑπέρ- 

βεον γὰρ αὐτῇ αἱ τρίχες. Νῦν δὲ καὶ τὴν πηνήκην 
Δεῖξον, ὠ Πνθιὰς, δεῖξον οὕτως ὃν, πεῖσον 

αὐτόν. Ιδοὺ τὸ μειράχιον δὁ μοιγχὸς ὃν ἐζηλοτύπεις. 

ΑΥΣ. Οὐκ ἐ χρῆν οὖν, ὦ Ἰόεσσα, καὶ ταῦτα ἐρῶντα 

ια αὐτόν; 

ΙΟΗΣ. Οὐκοῦν σὺ μὲν ἤδη πέπεισαι' βούλει δὲ 
ἀντιλυπήσω σε καὶ αὐτή; ὀργίζομαι γὰρ δικαίως ἐν τῷ 

ἐπέ Ετο. 

μέρει. 
ΛΥΣ. Μηδαμῶς, ἀλλὰ πίνωµεν ἤδη, καὶ Πυθιὰς 

μεθ) ἡμῶν" ἄξιον γὰρ αὐτὴν παρεῖναι ταῖς σπονδαῖς. 
ΙΟΕΣ. Παρέσται. Οἷα πέπονθα διὰ σὲ, ὦ γεν- 

πιότατε νεανίσχων Πυθίας. 

ΤΘ. Ἁλλὰ καὶ διήλλαξα ὑμᾶς ὃ αὐτὸς, ὥστε µή 
Πλὴν τὸ δεῖνα, ὅρα, ὢ Λυσία, µή 
δν 

της Χοιης. 

; 
μοι χαλ έπαινε. 

τινι εἴπης τὸ περὶ 

19. 

ΑΕΟΝΤΙΧΟΣ., ΧΗΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΥΜΝΙΣ 

Ἱ. "ο. Ἐν δὲ τη πρὸς τοὺς Γαλάτας μάχη 

ὅπως μὲν προεξήλι ασα τῶν ἄλλων ἵπ- 

οἳ Γαλάται 

εἴδόν µε καὶ οὐ- 

τα 

λευχοῦ., ὅπως δὲ 

αν εὐθὺς ὡς ε 

Ε Ὡς Ἡ 

ϱ2 κ 

» 

ω 

η κ ο] - ) ππαρχον ο αὐτῶν χαὶ τὸν ἵππον, 

ση Ἡ ὢ2 «Ἰ υνεστηχκὸς ἔτι αὐτῶν --- ἦσαν γάρ τινες οἳ 

ἐς πλαίσιον δὲ ως [ὴ ῶ ε- Φ ο- διαλύσαντες μὲν τὴν φάλαγγα, ἐ 
, ͵ 

ἐπὶ τούτους ἐγὼ σπασάµενος συναγαγόντες αὐτούς --- ἐ 
Ν / ϱ -ω. ϕ / 3 / ἡ 

τὴν σπάθην ἅπαντι τῷ θυμῷ ἐπελάσας ἀνατρέπω μὲν 
εν 3 .. ος ος κος 

ὅσον ἑπτὰ τοὺς προεστῶτας αὐτῶν τῇ ἐμθολῇ τοῦ ἵπ-- 
Δ / -. .ω 

ξίφει δὲ κατενεγχὼν διέτεµον τῶν λοχαγῶν 
ΔΝ 3 Ὃν εγ»ν - οι 

ὃς ἐς δύο τὴν χεφα αλὴν αὐτῷ αράνει, γμεὶς δὲ, ὦ 

η τν ὀλίγον ἐπέστητε δη φευ όντων. 

». ΧΗΝ. “Ότε Υὰρ, ὠ Λεόντιχε, περὶ Παφλαγο- 

γίαν ἐμονομάχησας τῷ σατράπη, οὐ μεγάλα ἐπεδείξω 

ΛΕΟΝ Ἑ. Καλῶς ὑπέμνησας οὐκ ἀγεννοῦς οὐδ᾽ 

ἐχείνης τῆς πράξεως: [] γὰρ σατρ ἔγιστος ὢν, 

ὁπλομάχων ἄριστος δοκῶν Ὃω αι, χαταφρονήσας τοῦ 

Ἑ λληνικοῦ, π προπηδήσας ἐς ἐς τὸ μέσον προὐκαλεῖτο εἴ τις 

ἐβέλοι αὐτῷ ον ο... Οἱ μὲν οὖν ἄλλοι κατεπε- 

πλήγεσαν οἵ Γλοχαγοὶ καὶ οἵ ταξίαρχοι χαὶ ὁ ἡγεμὼν αὖ - 

τὸς χαίτοι οὐχ ἁγεννῆς ἄνθρωπος ὦ ὦν" Ἀρίστ μπες γὰρ 

ἡμῶν ἡ Πεῖτο Αἰτωλὸς ἆ ἀκοντιστὴς ἄριστος . εὼ δὲ ἐχι- 

ας ἔτι. ἘΤολμήσας δ) ὅμως καὶ τοὺς ἑταίρους 

λαμθανομένους ἆ ἀποσεισάμενος, ἐδεδοίκεσαν γὰρ ὑπὲρ 

μοῦ ὁρῶντες ἀποστίλθοντα μὲν τὸν βάρδαρον ἐπιχρύ- 

ἄπης 

έπ 
Β] 
δ 

ΕΧΥΠ. ΡΙΑΤΟΕΙ ΜΕΚΕΤΕΙΟΙΙ. 19. 60859 

ἆπ16, π{ υπα ἀογηίγεπις: ἐπῖσεῖς οπΊπι ε(απα, 

ἸαβθγθΠ. 

5. ΤΥΡ. Ῥγίμίας Ἰ]ο αἆ ουίεια ἀείοηςας» {ππι ἀθῖηζο 

Ἱπίτα 5εχ ἀῑες {απία 11 οοπια τεπαία ος 

1085. ΟΡ πιογβαπα ταᾶῖ 5ε οπΓαγογαί, παῖ Τμγδία : ἀε[ιιο- 
Ῥαπ{ επίπα ΠΙ οοπη:ς. ἆαπι γετο οἴαπι οπραπιθηίαΠη 1Πι- 
Ροδμΐΐ. ΟΡίεπάς, Ῥγί]ίας, οβίοπᾶθ Γ6Πι Πα 56 Ιαῦεγο : 
Λάεπα [ας νίτο.. Έπ ΠΡΙ αἀο]οοεπία]απα, πε µαα σπα, 
Ῥτορίεί 4π6πα εγας ΖεΙοίγρας! 

ΕΥ5. ΧΝΟΠΠΘ γετο οροτίεµαῖ, Ίοθδεα, ἴάᾳπα απιαπίεπ, 

απὶ 5ης {ρ5ο πιαπίρας Π]απη ραϊραςςεί 

10Ε85. Ἐναο ΕΡί απἱάσα απ ςακ[ασίαπι οί. Ὑἱσπα 

απίεπα, αἱ γἱοϊπδίπι εἰ οσο Πυί ἀοϊοτοια ομ[οίαπα 5. ]ᾳδίε 

θηίπα πηπ{ο ΗΡΙ Ἱταςσογ. 

ἨΥ5. ΜΙπΙπιο γεγο; 5ος Ῥήραμις Ίαπα, θἱ ποβίςΟΙΠΙ Ῥγ- 

Ώμαςς α(πυπα οδί οπῖπι Π]απῃ ποδίτο {ωάετί Ἰπίογοςςο. 

10Ε5. Αἀετ. Οπίά 65ο Ρτορίος ἴο Ῥερθβδα 50ΠΙ, 

Βοπετοδίςδίπιε Πάγεπαπη ΡγΙηίας! 

ΡΥΤΗ. Ὑετιπῃ οίίαπι Ιάεπι 6ρο νο5 οοποΠ(ανί : Παφιο 

πο ηηῖ Ἱταία 6556. Ὑδτιπα Ἰηπά, γίάε, Ἰδῖα, πα ομῖ 

ἀῑσας 1]ηά ἆδ οοπ]α ! 

σπῶ {ο ΠΟΠ 

ΙΕΟΝΤΙΟΠΙΣ., 6ΠΕΔΙΡΑΣ5 ΕΤ ΗΥΜΝΙς. 

« ΤΡΟΝΤ. Τη ρήσηα τοτο οὐπίτα ἄα]]οσγαεος ἀῑς, 60116- 

πἰςα, (ποπιοᾶο απίε τε]απος επι ίος ογαρθπίπα ἵη 6Πιο αἱβο, 

ε{ αποπιοάο. ἄαἱἱοσγαοΙ, [οτίες Πσοί, 5ίαἴπι αἆ ΠΙΕΗΠΙ 60Π- 

εροσίαπα Ῥατπηπειηί, αἱ ΠΕΠΙΟ αππρας τος. Τιπι 

Ιδῖίαν επο οπ]ίδδα Μαδία ἆπσθπα οααζαίας Π]ογαπα 1ρ5ο οι 

εσιο ἴτα]θοί : ΤΠ τοαιος απίεπῃ φαί οοη5[Πεταπί ας (οταΠΙ 

οπήπα απἰάαπα απὶ πιαπεγεηί, 5ο]ηία απ]άεπι ρµαἱαησα, 56 

οοπίτας(ἳ ἵπ απαἁταίαπα οΡ]οησΠι), ἵπ Ἠο5. οσο 5ἰπείο 6Ώ56 

ΔΠΙΠΟ56 Ιηγαάθης, Ἴρδα επ ΙΠΊΡΓΕΣΣΙΟΠΕ αἆ εορίοιη ἆποες 

ἱρδογαπα ετοτίος {μπι σ]αά{ο Ἱππρασίο ηπίας ἀθουτῖοπίς οσα. 

Ίρδα σαΐθα εαρα{ ἵῃ ἆπας ρατίες ἀῑδςεσμί : τος απίθια, 0Ἠ6- 

πῖάα, Ραπ1]ο Ρρο5ί αἀθταίῖς. Π5 Ίαῦ] ΓασίοπΗβ5. 

». ΟΗΕΝ. Οµπῃ απ{επα, Τδομίίομα, αριᾶά Ῥαρμ]ασοπίαπι 

εοΗίατία Ῥασηα ἀερισπατος οΗΠ1 5αἴταρα, ΠΟΠΠΘ πιαση]βσα 

ἴαπι 4ποαπα ορεία εα[άἰ5ι» 

ΤΕΟΝΤ. Ῥεπο αἀπποπες μας πιο αοἰοπίς εἰ Ἰρδίας Πο. 

Ίσηανα. βαϊταρᾶ οηἶπα, υγ παχίπηας,, αι ἵπ οταν] αγπηαίηγα 

νιάεγείατ 6556 Ρια)5{αΠΙΙςΣΙΠΙΗΙ5, ατοροῖ ποπηπῖς οοπ{επη{ου, 

Ἰπ. πΙθάΙαπα ῥγοβγος5Η5 Ῥιονγοσαβαί 5ί απῖδ Ῥαρηαγθ 5εοΠῃ 

γε]]εί 5ο]α». 

ἀποίογος ον παπα, δἱ Ίρ5ο αἀθο Ἱππρεταίου, (παπα υῖς 

Ῥε]αα 6150 Ῥρετοι]δί εγαπί, ἀθεμπίοπες, οί 

πΙΙΠΙΠΙΟ Ίσηανας : Απδίαομπηας οπίπι ἀποεβαί πος Εοιας, 

Ιαοπ]αίος ορΗπηα5; οσο ἔππι (παπαία αἆμαο [πησεβαγ : ἃὖ- 

Γ ἀαοἷα {αιπθη εηπηία, ἀπιοίῖς απῖ πιθ ταίῖπεγε γε[]επί 5οάα]ῖ- 

Ῥας : Μπιοῦαπί ηηλ! πΙπίγαπα, γάεπίος {α]σεηίεπα αγα[1ς πι 



084 ΙΧ. 
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σοις τοῖς ὅπλοις µέγαν τε καὶ φοθερὸν ὄντα τον λόφον | 

καὶ κραδαίνοντα τὴν λόγγην.-. 

ΧΗΝ. Κάγὼ ἔδεισα τότε, 

ὧς Ξἰχόμην σου δεόµενος μὴ 

γὰρ ἦν μοι σοῦ ἅτε ο 

ο. ΑΕΟΝΤ. Ἀλλ' ἐγὼ τολµήσας παρῆλθον ἐς τὸ 

μέσον οὐ χεῖρον τοῦ Παφλαγόνος ὠπλισμένος, ἀλλὰ 

πάγχρ υσος καὶ αὐτὸς, ὥστε βοὴ εὐθὺς ἐ ἐγένετο χαὶ παρ᾽ 

ἡμῶν καὶ παρὰ τῶν βαρβάρων ἐγνώρισαν γάρ µε χά- 

χεῖνοι ἰδόντες ἀπὸ τῆς πέλτης μάλ ιστα καὶ τῶν φαλά- 

Εἰπὲ, ὦ Χηνίδα, τίνι µε τότε 

δες. 
ὦ Λεόντιγε, χαὶ οἶσθα 

τν εν 3 ’ 

προχινδυνεύειν" ἀθίωτα 

ον χαὶ τοῦ λόφου. 

ΧΗΝ. Τένι δὲ ἄλλῳ ἃ Ἀχιλλεῖ νὴ Δία τῷ Θέτι- 

δος καὶ Πηλέως; οὕτως ἔπρεπέ μέν σοι ἡ χόρυς, Ἡ 

φοινιχὶς δὲ ἐπήνθει καὶ ἡ πέλτη ἐμάρμαιρεν. 

ΑΕΟΝΤ. Ἐπεὶ δὲ συνέστηµεν, ὁ ῥάρθαρος πρότε- 

ρος τιπρώσχει [ με ὁ ὀλίγον ὅ' ὅσον ἐπιψαύσας τῷ δόρατι { μι- 

κρὸν ὑπὲρ τὸ γόνυ, ἐγὼ δὲ διε ελάσας τὴν ἀσπίδα τῇ 

παίω διαμπὰξ ἐς τὸ στ έρνον, εἶτ᾽ ἐπιδραμὼν 

ειροτόµησα τῃ σπάθη ῥᾳδίως χαὶ τὰ ὅπλα ἔχων 

ἐπανηλθον ἅμα καὶ τὴν χεφαλὴν. ἐπὶ τῆς σαρίσης πεπη- 

γυῖαν χομίζων λελουμένος τῷ φόνῳ. 

4. ΥΜΝ. Ἄπαγε, Π] Λεόνειχεν μιαρὰ, ταῦτα χα 

φοθερὰ περὶ σαυτοῦ διη Ἠ χαὶ οὐκ ἂν ἔτι σε οὖδε 

προσθλέψειέ τις οὕτω Ἰαίροντα τῷ λύθρῳ, οὐχ ὅπως 

συμπίοι ἢ συγχοιµηθείη. Ἔγωγε οὖν ἄπειμι. 

᾿ΑΕΟΝΤ. Διπλάσιον ἀπόλαθε τὸ μίσθωμα. 
5 / / 

Οὐκ ἃ αν ὑπομείναιμι ἀνδροφόνῳ συγκαθεὺ-- 

κ -- 

ΑΕΟΝΤ. ΜΑ δὲὸ ἔδιθι, ὦ Ὑμνί: ἐν Παφλαγόσιν 

Εχεῖνα πέπραχται, νῦν δὲ 
ΥΜΝ. Ἀλλ” ἐναγὴς ἄνθρωπος εἶ, καὶ τὸ αἷμα κα-- 

τέσταζέ σου ἀπὸ τῆς ς χεφαλῆς τοῦ βαρθάρου, ἣν ἔ ἔφερες 

εἴρήνην ἄ νε 

τὶ τῇ σαρίσῃ. Εἰτ' ἐγὼ τοιοῦτον ἄνδρα περιθαλῶ 
καὶ φικήσω; Μὸ, ῶ Χάριτες, γένοιτο: οὐδὲν γὰρ οὗτος 

ἁμείνων τοῦ δηµίου. 

ΑΕΟΝΤ. Καὶ μὸν εἴ µε η 
εἶδες ἐν τοῖς ὅπλοις, εὖ 

οἶδα. ἠράσθης ἄν. 

1ΜΝ. Ἀχούουσα µόνον, ῶ Λεόντιχε, 

φρίττω καὶ τὰς σχιάς µοι δοχῶ ὁρᾶν καὶ τὰ εἴδωλα 

ὢν πεφονευµένων χαὶ μάλιστα τοῦ ἁθλίου λοχαγοῦ. ἐς 

δύο τὴν χεφαλὴν διηρηµένου" τί οἵει, τὸ ἔργον αὐτὸ 

ναυτιῶ χαὶ 

α εἰ θεασαίμην καὶ κειµένους τοὺς νεκρούς 

ἐκθανεῖν γάρ μαι δοχῶ, Ἡ οὐδ' 

νευόµενον εἶδον. 

ΛΕΟΧΤ. Οὕτως ἁγεννὴς, ῶ Ὑμνὶ, 

ος εἰ: ἐγὼ δὲ ὤμην ἠσθήσε εσθαί σε Ααζώσαν' 

ΥΝΝ. λλλὰ τ έρπε τοῖς διηγήµασι τούτοις εἴ Ἕνας 

Λημνιάδας Δαναΐδας ε εὕροις" ἐγὼ δ᾽ ἄποτρέ ο) παρὰ 

ἔτι ἡμέρα Ἔπου καὶ σὺ. ὦ 
αι άρχων ἄριστε καὶ φονεῦ 

ε ς , 
ἀλεκτρυόνα πώποτε Φο- 

Ἡ " 
και µικρονυ- ι 

τὴν μητέρα, ἕω ἐστίν. 

Τραμμί: σὺ δὲ 
ὑπόσων ἂν ἐθέλῃς. 

δ. ΛΕΟΝΤ. Μεῖνον ὦ Ὑμνὶ, μεῖνον --- ἄπε- 
λήλνθε. 

ΕΤΔΙΡΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΡΟΠΙ. 19. 411, 5ισ, 518) 

αιπηῖς αι βατπα, πΙασΠ ΤΗ οἱ οτἰδία γ]ρτγαίασαο Ἰασία τουπβῖ- 

1εηῃ ... 

ΟΠΕΝ. Ἐσο αποσιθ {ππα, Τθοπίϊσμε, {Ππεραπη, οἱ ποςίῖ 

απάτη γοΗπθτῖπη {6, τοσαης πε Ῥογίου]Ηπ1 Ρτο αἰῑῖς φαρήγος : 

πθΠ ΠΕ οΡΙΠ1, {6 ΠΠΟΙΙΠΟ, νΙγεπά πα πηῖ Ρυίαβαπη. 

3. ΤΕΟΝΤ. 8εᾷ οσο απ αοῖέοτ ἵῃ πιδάίαπα Ῥγοβτεάίος, ΠΟΠ 

ἀείοιῖας Ῥαρμασοπο αγπιαία5, 5εᾷ {οία5 ἴρ5ε αίίαπι απτεις. 

Τίασπε 6Ί8Π1ΟΓ 5{αΗἴπῃ ο]αίας α ποςίτῖς ραπϊΐεγ αἴαιιε α Ὀαᾶ- 

τὶς : παπα ] 4ποσπε αἆ ΡΓΙΠΙΗΠΙ Π1 οηδρθοίΙΠῃ ΠογΥεταηί α 

Ρο]ία πιπακίπηα εἰ ρ]α]οηῖς οἱ α ομδία. Ρίο, Ομεηίᾶα, επῖ 

πηθ ΟΠΊΠΟΣ {1η αδεπηΠαραπέρ 

ΟΗΕΝ. Ου1 νοτο αΏῖ απαπὶ ΑΟΙΠΙ, Ῥευ ἤογεπα, Τῃειαῑς 

ΤΠΙ αἴᾳπα Ρο]αῖ ΠΙΙο2 αἀθο ἀεσεβαί {6 σαΐοα, αάθο Πογίάαπι 

εο]οτοΠῃ 5ρασεβαί ρα]αάαπιθηίΠα, αἀθο Ρε]ία 5ρ]επάοβαί. 

ΤΕΟΝΤ. ΘυὐΠ1 Υθγο 60ΠΡΤΕΣΡΙ 6556ΕΠΙΗ5, ΡΓΙΠιο Υη]πεταί 

πηο Ρα βαγις, ασπαπ{π]άΠῃ Ἰαδία Ρευ5ιγῖησθης Ρα ΓΙ 5Ηργα 

σοµα : 6σο γθτγο 6Ίγρεο ΠΠΗ5 5ατΐσσα πηθᾶ Ρει/[ο55ο ΠηΕάΙαπη 

Ῥεείονῖς οΟΠΙΡάΣΕΠΗ [γα]οοί, {ππα ἄΟΟΙΓΤΕΗΣ {ασ]]ε επρη! σ]ᾶ- 

4ἱο απρη{αν! : δἷο οὐ πα αγπηῖς νγῖτοάθο, εαραί 5ἴπη] ςατίςσα 

ΗχΗΠΙ σοτεης, οὔρ46 Η [ας ππαϊῖάις. 

: ΗΥΜΝ. Αρασο, Τεοπίίσομα, [ωάα ἰδίας οἱ Τεγρ]]α ἆςε 

{ο ΠαΙΓΑ5, Πθς {6 π]]α απηρ]ίας Υο] αδρίοσΓε 5Η5Ιπθαί, α4εο 

σαπάοηίθπα 61096, πδύ ση αἲ Ρῦαξ ππα απί ουμαί. Ἐσπϊάειη 

πο ἀδοεάο. 

ΤΕΟΝΤ. Ῥαρ]απα ΠΡΙ πιεΓοεάεπα Ἰαῦθ. 

ΗΥΜΝ. Νο εαςΗπιογίπη οσο ]ασ6γ6 ΟΠΠ Ποπηϊοιζα. 

ΤΕΟΝΤ. Νο, πἹεα Ηγπηπῖς, πηοίμογε : Ιπίετ Ῥαρ]ίαροπες 

Ίδία αοία 5υΠ{ ]απῃ ΥεΓΟ Ρᾶσεπῃ ασο. 

ΗΥΜΝ. ΑΙ Ἱπιρίαίας ἴαπΊΕΠ Ποππο 65, 5]αν]ίαπα ἵῃ {6 

εαησηῖς 46 οαρίίε ΡαιῬατῖ, αποᾶ [ογοβας 1Π ςατίςσα.. Ὠεϊπάς 

(α]επα οσο Ποπϊπεπη εοπηρ]εείατ εἰ οδευ]ειὸ ΑΡ5Ιΐ Ἠος, ο αΓα- 

1581 πΙμΙ] οπἴπῃ Ἠ]ς Ἰιοπιο εαγη][Πςς ΠΙΘΙΙΟΓ. 

ΤΕΟΝΤ. ΑΔίαπϊ ἵη αγπιῖς 5ἱ Π16 ν]άϊςςας, Ώεῃε πογ! ; αΠ]ᾶ- 

Τ65 ΠῃΟ. 

ΗΥΝΜΝ. Φὐπ1 απἀἸεγίπα πποο, Τιευπ[ΙἨ6, ΠαΠ5εο, οἱ ΠΟΥ- 

του, οἱ ΠΠΗΡΓΗ5 πηϊμῖ γἰάετα γ]άθοτ ας 5Ρρεείτα Ιπίθγ[εσίοτΙπα, 

αἱ πετ ργα5ογ(ῖπι ἀθοιγίοηῖς, οαί ἵπ ἅπας Ρατίες εαρι{ α {ἴε 

ἀῑδεεείαπα οί : σπἷᾶ ρηίαδ, ἱρδίπῃ ορις δἱ 5αΠβΠἴπεπη 5ἱ 

νϊάϊδεεπα, θἱ Ιασσηίες πιογίος2 πΙοΓίατα οΠΙΠ ΠΗΠΙ γίάθος, 

ασ» Πεαο σα]απ] σαΠἱπασσΙπῃ πθοατί γἱάεγῖπι. 

ΤΕΟΝΤ. Α4εο ἵσηανα, Ηγπηηῖς, εί ρηδΙ]ϊ ο5 απἰπη!” εσο 

γΥεγο {6 ἀθ]δοίαίαπα 1πῖ 5Ρεγαβαπα απα ία. 

ΗΥΜΝ. Αί ία ορ]εοσία Π]ίς ἐαῖς πατα[ϊοπίρης, 5ί αὐᾶς 

1επηπῖαῖας Ιηνοποτῖς απί Ῥαπαϊάας : οσο απίειῃ αἆ ππαίγεπα 

ἀθουττο, ἆππι αἆμιο ἀῑες οςί. Ῥεαποτε ία 4ποφπε, ΟΓαΠΙ- 

πιῖς. Τα γετο να]α, {τΙΡΙΠΟΓΗΠΙ Γογϊςεῖπῃα, αἱ Ιπίογ[ροίος 

αποίοππηαε Ἰοπαϊπαπα το]αεΓῖς. 

5. ΤΕΟΝΤ. Μαπε, Ηγπιπῖς, πια! Ὠΐσορς»ί. 



4. οἱϱ) 

ΧΗΝ. Σὺ γὰρ, ῶ Λεόντιχε, ἀφελη παιδίσκην χατε- 

φόδησας ἐ ἐπισείων λόφους καὶ ἀπιθάνους ἆ ἄριστ είας διεξ- 

ιών: ἐγὼ δὲ ἑώρων εὐθὺς ὅπως Ἰλωρὰ ἐγένετο ἔτι σου 

τὰ κατὰ τὸν λοχαγὸν ἐκεῖνα διηγουµένου καὶ συνέστειλε 

τὸ πρόσωπον καὶ ὑπέφριξεν, ἐπεὶ καὶ διακόψαι τὴν χε- 

φαλὴν ἔφης. 
ΑΕΟΝΤ. ὌὍμην ἐρασμιώτερος αὐτῃ φανεῖσθαι. 

Ἀλλὰ καὶ σύ µετ προσαπολ ὤλεχας, ὦ Χηνίδα, τὸ µονο- 

μάχιον πα α.. 

ΧΗΝ. Οὐκ ἔδει γὰρ συνεπιψεύδεσθαί σοι ὁρῶντα 

τὴν αἰτίαν τῆς ἁλαζονείας, σὺ δὲ πολὺ φοθερώτερον 

αὐτὸ ἐποίησας. Έστω γὰρ, ἀπέτεμες τοῦ καχοδαί- 
μπα Παφλαγόνος τ Ἂν χεφαλὴν, τί καὶ κατέπηξας αὖ-- 

τὴν ἐπὶ τῆς σαρίσης, ὥστε σου παταρρεῖν τὸ αἷμα; 

6. ΛΕΟΝΤ. Τοῦτο μιαρὸν ὡς ἀληθῶς, ὦ Χηνίδα μ 
Ἄπιθι δ᾽ οὖν ἐπεὶ τά γε ἄλλα οὐ καχῶς συνεπέπλαστο. 

χαὶ πεῖσον αὐτὴν συγκαθευδήσουσαν. 
ΧΗΝ. Λέγω οὖν ὥς ἐψεύσω ἅπαντα γενναϊος αὐτῃ 

δόξαι πωλσα- 

ΑΕΟΝΊ. Αἰσχίὸν, ὦ Χηνίδα. 
ΧΗΝ. Καὶ μὴν οὐκ ἂν ἄλλως ἀφίκοιτο. "Ἑλοῦ τοί- 

νυν θάτερον, ἢ µισεῖσθαι ἀριστεὺς εἶναι δοχῶν ἢ κα- 
/ν 

θεύδειν μετὰ Ὑμνίδος ἐψεῦσθαι ὁμολογῶν. ἳ 
ΛΕΟΝΤ. Χαλεπὰ μὲν ἄμφω: αἱροῦμαι ὃ 

τὴν Ὑμνίδα. Ἄπιθι οὖν καὶ λέ ε, ὦ Χηνίδα, ἐψεῦ- 
λ 4 

σθαι μὲν, μὴ πάντα δέ. 

14. 

ΔΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΡΤΑΛΗ. 

1. ΔΩΡ. Νῦν µε ἀποχλείεις, ὦ Μυρτάλη, νῦν, ὅτε 

πένης ἐγενόμην διὰ σὲ, ὅτε δέ σοι τὰ τοσαῦτα ἐκόμιζον, 
ἐρώμενας, ἀνὴρ, δεσπότης, πάντ᾽ ἣν ἐγώ. Ἐπεὶ ὃ 
ἐγὼ μὲ ν αὖος Ίδη ἀκριθῶς; σὺ δὲ τὸν Βιθυνὸν ἔμπο- 

ρον εὕρηχας ἐραστὴν, ἀποχλείομαι μὲν ἐγὼ καὶ πρὸ τῶν 
θυρῶν ἕστηκα δακρύων, ὃ δὲ τῶν νυκτῶν φιλεῖται καὶ 
μόνος ἔνδον ἐστὶ καὶ παννυχίζεται, καὶ χυεῖν φῆς ἀπ᾿ 

αὐτοῦ. 

ΜΥΡΤ. Ταῦτά µε ἀποπνίγει, Δωρίων, καὶ μάλιστα ῃ ᾽ ῃ 

ὑπόταν λέγης ὣς πολλὰ ἔδωχας καὶ πένης γεγένησαι δι’ 
ἐμέ. ᾿ Λόγισαι γοῦν ἅπαντα ἐξ ἀργῆς ὑπόσα µοι ἐχκό-- 

μισας. 
9. ΔΩΡ. Εὔγε, ὢ Μυρτάλη, λογισώμεθα. Ὕπο- 

δήµατα ἐκ Σικυῶνος τὸ πρῶτον δύο δραχμῶν" τίθει δύο 

δραγµάς. 

ΜΥΡΤ. Ἀλλ ἐκοιμήθης νύχτας δύο. 

ΔΩΡ. Καὶ ὁπότε Ἴχον ἐκ Συρίας, ἁλάδαστρον 
µύρου ἐκ Φοινίχης, δύο καὶ τοῦτο δραχμῶν νὴ τὸν ΠΠ μύρου ἐ ης» ὶ ραχμῶν νὴ τὸν ΠΠο- 
σειδῶ. 

ΜΥΡΤ. ᾿Εγὼ δέ σοι ἐκπλέοντι τὸ μικρὸν ἐκεῖνο 
χιτώνιον τὸ µέχρι τῶν μηρῶν, ὡς ἔχοις ἐρέττων, 
᾿Επιούρου τοῦ πρφρέως ἐκλαθομένου αὐτὸ παρ᾽ ἡμῖν, 
ὁπότε ἐχάθευδε παρ’ ἐμοί. 

ΙΧΥΤΙ. ΒΙΑΊτοαΙ ΜΕΒΕΤΗΙΟΠΙ. 14. 085 

ΟΠΕΝ. Τα οηίπα, Τιοοηίῖεμα, Ρθ]]απα θἰπ]ρ]ίεσπα ρογίοτ- 

ταῖς απαϊοπάα οπδία οἱ ΙπογοςΙρηίρις [αεἴποηίβα5 εΠαΓΓαΙΙ- 

4ϊδ.  Ἐσο γετο 5ία[ἴπη γϊάεραπα αἀοπιοάο εχρα]]εςορτεί, {ο 

αἀ [ας Π]α ἆς ἀθσοππῖοπο παιταηία, οἱ γυ]ίαπα π{ατοί, οἱ Ροί- 

Πογγοφορτοί, παπα ἀῑ[βαίςξε ἴο αραΐ ἀϊσθτες. 

ΤΕΟΝΤ. Ριίαραπα π1ο αππαθΙοΓθιη 11 νίδαπα ΠΠ. Αα 

ΊΏςήρογ πο, Οοηίάα, ρογάαϊδία, 5αη]οιεπάα πηί ἵ]]α ρι]- 

πα 5ολίατῖα.. 

ΟΗΕΝ. Νοππθ Ιπίίατ ορογίεραί {πα α[ατατα Ππρπάασία, 

ααπα ἴπος Πλας. ρ]ογῖα[ἴοπῖς οβΙ5αΠΙ γΙάσΓαπ15 {1 γοτο π]π]ίο 

εῖαπα (ογπρῆίας 1] [οοῖσ, Ἐδίο οηίπα, αὐ5ο]άοτῖς εαριξ 

πιδετο Ῥαρμ]ασοπϊ; α]ά αἰίαπ ορι5 Γ1ὲ Παδία Π]αά ἤπενε, 

αἱ εαησιῖ5 ἵπ {ο ἀε[βιοτγεί» 

6. ΤΕΟΝΤ. Που τεγεια [άμπα, Ομοπ]άα, ἆππα τε]ίφιια 

ΠΟΠ 1ηα]ε 655εηί οοη[εία. ΑΡί6ιρο, εί ΠΠ ρεγςειαἆς, ΠΠοΟΠΙ 

πἱ ουβεί. 

ΟΗΕΝ. Βίσεαπα ε/σο {6 πιθηΠίηπι 6556 οπηπῖα, αΠΠΗ Γογ[1ς 

1ρ5ί γε]]ος ν]άογῖ 2 

ΙΕΟΝΤ. Τητρε ος, Οπεηῖᾶα. 

ΟΗΕΝ. Ὑετιπα αἰίοι ποπ γεπεπῖί. Ἐ]ῑσε θ6ι5ο αἰίογι- 

παπα, αἱ απξ οαἷο 1] εἷς οππα γἱτῖ Γογί5 ορ]πίοπε, απ ΟΠΗ 

Ἠγπιπῖ(ς ομῦες., ΠΙοΠΠΙΠΗ {6 [ας5ι5. 

ΤΕΟΝΤ. Απιρο απἱάσπι ἀῑποία : Ῥγωορίο {απιοη Ηγπηπ]- 

ἆθπι.. ΑΡ 6/σο, οἱ πιο πιθηΏΙίαΙη 6956, ΟΙοπίζα, ἀῑσίο, 

ΠΟΠ {4Π16Π οππία. 

14. 

ΡΟΒΙΟ ΕΤ ΜΥΒΤΑΙΙΕ. 

1. ΏΟΠ. Ναπο π]α εχο]ᾷῖς, Μγτίαἰα, πμπο, Ροδία παπα 

ΡΔΗΡΕ Ρετ {6 [αείας 5ππῃ : 4ΠΠΠΙ Υετο {οἱ ΠΡΙ τος αβἴργσι, 

απιασίας, υἰς, ἀοπηίηας, οπηπία οσο ΓΗ. ῬοδίᾳπαΠῃ Υογο 65ο 

ἶθπῃ Ρ]απο δΗπη εχµαςίΗ, {1 γεγο αιπαίογοπα ΒΙγΠΠη Π]απα 

πιεγοαίοΓεΠα Ιπγοη]ςίῖ; οσο οχο]πάος, οἱ αἆ [ογο5 ιο Ἰαοτ- 

πηαης : αἱ Π]ο ποσίῖρας αππαίατ, οἱ 5ο]ας Ἱπίας ο5ί, 6ἱ ρει- 

γὶρί]α ασῖέ, εἰ εκ ἴ]]ο [εττε {6 ἀῑοῖς π{εγαπι. 

ΜΥΗΤ. Ιδίαπια, Ώονίο, επεοαηέ, θἱ πιαχῖπιο (11 πην]ία 

{ε ἀεᾶῖςεε ἀῑσί5 εἰ ΡαἩΡΘΓεΠΙ Ρτορίθι πηθ ΓΑΟΙΠΠΙ 6556. «Οοπῃ- 

Ρυία επῖπι αὐ ἰπΙίῖο ἴπάς οππία, (πασπππ(πθ παηὶ αα]ῖςίτ, 

2. ΏΟΒ. Ἠαεία, ἨΜγτίαΙε, οοπιραίθπηας. ϐΟα]εθος ο δῖ- 

ογοπε ρΓη Πα ἀπατυΠῃ ἀτασμππαγαπη. Ῥοπε ἀγαςεμηιας ἆμας. 

ΜΥΒΤ. δεᾷ ουβηϊδίῖ αριά τη ποςίθς ἆμας. 

ΡΟΒ. Εί απππῃ γεηίτεπα εχ Βυτία, ππσιεπ[ αἰαβαδίγΙπῃ 6 

Ῥλωπίος ἀπαγΙΠα δἱ πο, Ἱία πιο Νορίαπις, ἀγασΏπΙατΙΠΗ. 

ΜΥΒΤ. Αί εσο Εβὶ παγἰραπῖ ρατνυπα Π]αά απηϊοπ]απα αἆ 

{επηοτα πιοᾷο Ρεγπεης, αἱ ἆππῃ τοπιίσας Ἠαθεγες, αποᾶ 

οῬΗ{α5 ἤπεταί αριιά τηε Ἐρίατις Ρτοτδία, (πα ΠἹΘοΠΙ ο: 

Ῥη]ςεί, 



6δυ ΤΧΥΠΤΙ. 

ΔΩΡ. Ἀπέλαθεν αὐτὸ Ἰνωρίσας ὃ ̓ Ἐπίουρος πρῴην 

ἐν Σάμω μετὰ πολλΏς γε, ὦ θεοὶ, τῆς μάχ ης- Κρόμ- 
; 

χαὶ πέρκας 

: ὁπότ τεπλεύσαμεν ἐκ Βοσπόρου, ἐκό- πέτταρας, ὁπότε χατεπλεύσαμεν ἐκ Ῥοσπόρου, 

ς 
µυα δὲ ἐκ Κύπρου καὶ σαπέρδας πέντε 

μισά σοι. 
γαθῦ ξηροὺς καὶ ἰσχάδων βῖκον ἐκ Καρίας καὶ ὕστερον 

εκ Πστάρων σανδάλια ἐπίχρυσα, ὠ ἁγάριστε: χαὶ τυ- 

ρόν ποτε μέμνημαι͵ τὸν µέγαν ἐκ Γυθίου. 

σπ/ δ 5 3 Ν π 

Τί οὖν; καὶ ἄρτους ὀκτὼ ναυτιχκοὺς ἐν γυρ- 

ΝΜΥΡΤ. Πέντε ἴσως δραχμῶν, ὦ Δωρίων, πάντα 

ταῦτα. ξ 
3. ΔΩΡ. Ὦ Μυρτάλη, ὅσα ναύτης ἄνθρωπος ἔδυ-- 

νάµην μισθοῦ ἐπιπλέων. ἈΝῦν γὰρ ἤδη τοίχου ἄρχω 
τοῦ δεξιοῦ καὶ σὺ ἡμῶν ὑπερορᾶς, πρῴην δὲ ὁπότε τὰ 

Ἀφροδίσια ἦν, οὐχὶ δραγ μὴν ἔθηκα πρὸς τοῖν ποδοῖν τῆς 

Ἀφροδίτης σοῦ ἕνεκεν ἀργυρᾶν; χαὶ πάλιν τῇ μητρὶ εἲς 

ὑποδήματα δύο δραγμὰς χαὶ Αυδῃ ταύτῃ πολλάκις εἲς 

τὴν χεῖρα νῦν μὲν δύο, νῦν δὲ τέτταρας ὀθολούς. Ταῦτα 
πάντα συντεθέντα οὐσία ναύτου ἀνδρὸς ἦν. 

ΜΥΡΤ. Τὰ κρόμμηα ) χαὶ οἳ σαπέρδαι, ῶ Δωρίον; 

ΔΟΩΡ. Ναυ οὐ γὰρ εἶχον πλείω κομίζειν' οὐ γὰρ 

ἂν ἤρεττον, εἴ γε πλουτῶν ἐτύγχανον. Τη μητρὶ δὲ 
οὐδὲ κεφαλίδα μίαν σχορόδου ἐχόμισα πώποτε. Ἠδέως 

δ) ἂν ἔμαθον ἅτινά σοι παρὰ τοῦ Βιθυνοῦ τὰ δὗῶρα,. 

ΜΥΡΤ. Τουτὶ πρῶτον ὁρᾶς τὸ χιτώνιον; ἐχεῖνος 
ἐπρίατο, καὶ τὸν ὅρμον τὸν παχύτερον. 

ΔΩΡ. Ἐκεῖνος: ἦδειν γάρ σε πάλαι ἔχουσαν. 

ΜΥΡΤ. Ἀλλ) ὃν ἴδεις, πολὺ λεπτότερος ἦν καὶ σμα- 

ράγδους οὐκ εἴχε, 

πρώην δύο μνᾶς, καὶ τὸ ἐνοίχιον κατέθαλεν ὗ ὑπὲρ ἡμῶν, 

οὐ σάνδαλα Παταρικὰ καὶ τυρὸν Γυθιακὸν καὶ φληνά- 

φους. 
4. ΔΩΡ. Ἀλλὰ ἐκεῖνο οὐ λέγεις, οἵῳ ὄντι συγκα- 

θεύδεις αὐτῷ; ἔτη μὲν ὑπὲρ τὰ πεντήχοντα πάντως, 
ἀναφαλαντίας καὶ ον χροιὰν οἷος κάραθος. 00δὲ τοὺς 
ὀδόντας αὐτοῦ ὁρᾶς; αἳ μὲν Υὰρ Χάριτες, ὠ Διοσχόρω, 

πολλαὶ, καὶ μάλιστα πια ἄδῃ καὶ ἂθρὸς εἶναι θέλη, 

ὄνος αὐτολυρίζων, φασίν. 

Καὶ ἑλλόδια ταυτὶ χαὶ δάπιδκ. καὶ 

Ἀλλὰ ὄναιο αὐτοῦ αξία γε 

οὖσα καὶ γένοιτο ὑμῖν παιδίον ὅμοιον τῷ πατρὶ, ἐγὼ 
δὲ καὶ αὐτὸς εὑρήσω Δελφίδα ἢ Κυμόαλιόν τινα τῶν 

κατ᾽ ἐμὲ ἢ τὴν εέτονα ὑμῶν τὴν αὐλητρίδα 3 Ἡ πάντως 

τινά. Δάπιδας δὲ καὶ ὅρμους καὶ διµναῖα μισθώματα 
οὐ πάντες ἔχομεν. 

ΜΥΡΤ. Ὦ µαχκαρία ἐχείνη, τις ἐραστὴν σὲ, ὦ 

Δωρίων, ἕξει' χρόμµυα γὰρ αὐτῃ οἴσεις ἐκ Κύπρου καὶ 
τυρὸν, ὅταν ἐκ Γυθίου χαταπλέης. 

15. 

ΝΟΧΛΙΣ ΚΑΙ ΠΑΛΡΟΕΝΙΣ 

1. ΝΟΧΛ. Τίέ δαχρύεις, ὢ Παρθενὶ, ἢ πόθεν κα- 
τεχγότας τοὺς ον σὲ έρεις 

Π1ΛΡΘ. Ὁ στρατιώτης ὁ Αἰτωλὸς ὁ μέγας ὅ Κρο- 

ΗΤλΙΡΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ. 

| 

15. (11, 550-155) 

ΡΟΠ. Αὐδίη]{ Π]ιὰ αση [έπη Έβιαγας παρο Τῃ Βα1ΠοΟ, Ροςί 

πη]ίαπη, ο 4, πἼχαπη,. Όδρας απίεΠα εχ ΟΥΡτο δἱ 5αρετᾶας 

απίππθ, εἰ Ῥευσας απαἰἴαος, 4Η Π1 οκ Ῥοδροτο αρρεΙΙεγο- 

πηας, ΕΡί αθαΠ, Ου]ά ου5ο2 θἱ ραπος οσο παμίσος, ΤΠ το- 

{ομ]ο δἶσςος., οἱ Πε] ογζαπη ο ΟαΠία, 6ἱ παρου ο Ρα[ατῖς 

Ἱπαπναία δαπάα]ία, Ἱηρταία η]. 

ππασηϊ Πλας 6 αγ ΙΙο. 

0ᾳ56ἵ {απάθΠη ΤοΟΟΓ(ΟΙ 

ΜΥΠΜΤ. Οπἵπαπε [οτί ἀπαοΠΙαΙΠ Ιδία, Ώονίο, οηηῖα. 

ὂ. ΡΟΠ. ΟπαπίΙπ ἨθΠῃρε, ΜγΤίαΙ6,Ποππο παπία Ῥοίαῇ, 

πιετοεάθ οοπάἀμοίας πανῖσαης. Ἀιπο οπί ἀθπαπη Ἰα{θτῖ 

τοιηίβιΙπῃ ἀθχίτο ΡΓΓΘΟΓΗ5 5ΙΙΠΗ : 6ἱ {α πος οοπ{θιηηῖς 2 ΠΠΡοΓ. 

νετο ΑΡΗΤΟΚΙδΙΙ5, ΠοΠΠΘ ἀγαο παπα Ροδυ1 {πα οαδα αἆ ρο- 

ἆᾳ5 Ὑοπογίς αγσοηίοαΠ1 5 θἱ Π6γΙΠα πια (νὶ {πο αἆ οα]σθος ἀγὰ- 

εμηιας ἆπαςς οἱ Ἰαῖο Ἰωγάαν 511Ρ6 ΤΠ ΠΙάΠΙΠΗ ΠΙΠΟ 4πο, πάπς 

ἁπ{οΠα φμα{{που οΏοίοδ. Ἠσο οπηπ]α 1π ΣΙΠΙΙΠάΠΙ σο]]εσία. 

ηκίαηίία Ποπη]ηϊῖς παπί ογαί. 

ΜΥΗΒΤ. Οοερᾶ οἱ 5αρειᾶα., Ώουῖοῦ 

ΡΟΒ. ΟπιπΙπο :ποσαο επἶπα Ρ]άγα ασ» α[ἴοΓγοπα Πα βι : 

ΏΘΠΙΡ6 Πθο ΠΑΥΙΡΑΤΕΠΙ, 5ἱ ἀῑνος 6556Π1. Μα(π Υογο πΊθα» 

ησ]ο οαριαί αΠῖ απ(ααπα αλα. Ἰαρεηπίας απ[οηα 5οἱνδγίπι 

συ Πα. ΠΡΙ α ΒΙηγΠο ΠπΙΠΘΓα γθπονίη!, 

ΜΥΝΜΤ. Ηαπο ΡΠΙΠΙΙΠΙ γἷάος (απίσαπη 2 1] οπῇ{, οἱ ΠΊΟ- 

π]]ο Ίου εγαδδί5. 

ΡΟΠ. Π]αῦ απῖη οἱἵπη 1ά {6 Πα αῖςκο πογ]. 

ΜΥΗΒΤ, Ομῖῃ αποά {α γΙάϊςδί, πηπ]ο ουαί {οη(Ἡ5, οἱ 5η]ᾶ- 

τασᾶο5 ΠΟΠ Παροραί. ΤΠ ουηῖ{ Ἱπαυτες Ἠαςοο,, οἱ λαἰσαις 

εί παρον πηίπας ἆπας, οἱ ἀοπ]ῖ5 ΠΠθΓΟΘάΘΠη 5ο]ν{{ Ργο ποβῖς 

ΊΟΠ δαηάα]ία 4ο Ῥαίατῖς, οἱ οἈδδΠα ἀγ{ΠΙαςΙΠΙ, οἱ πασας. 

4. ΡΟΠ. Βοὰ Π]πά ποῃ ἀῑσίς, απαἰῖ οὐ Πα Ποη]ίπα ου ες 

ΔΏΠΟΣ 5ΠΡρΓα (πἱηηιασϊπία οπηηῖπο παίι5 ο5ί, τοζα]να»ίου, εί 

οο1ογα Ἱηδίαν 5οαγαμεῖ..  Νθαπα ἀθηίος μας γίάες» Ναπι 

βτα ας, Ὀοπί Γἱοδουνῖι Πλας ππα]ία, ρυῶδεγίίπα παπα οαπ]ί 

οἱ Ῥο]]α5 6556 Υη{, αδίπας αἆ Ίγταπα, αἰπηί. 

1ο; ἀῑσηα απ]άεία 65 

5ο ΓΠπατῖς 

:θ{ παδοαία νοβί5 ρου ραἰὶ αἰπη]ς. 

Τσο νογο Ίρ5α ποιο πγοπίαπη Ώο]ρμίάεπι ααἲ ΟΥπΙΡαΙσπ, 

απαπάαη. πιθί ογαϊπῖς πππΠεγοπ]απα, αι ΥΙοίΠαΠΙ γεδέγαπα 

Πρίοπαπα, απ αἰαααπα οπιπίπο.. Ταρείος Υογο, δἱ πιοπῖ- 

Ίία, οἱ ΡΙΠᾶΓΙΙΠΙ ΠΙΙΠΑΓΗΠΙ ΠηΘΓΟΘά65, ΠΟΠ ΟΠΊΠΕ5 ΠαΒΘΠΛΙ5. 

ΜΥΠΤ. Βοαίαπι Π]απα, απ απηα{ογεΠα {6 Παβεβῖί, Ώουίο 1 

εαρᾶς οπίπα ΠΠ α[ίογες οκ ΟΥΡΥΟ, οἱ 6456ΙΙΠ1, 4παπάο Το ΙΡία 

ο αγΙΙΙο. 

10. 

Ο60ΟΟΗΙΙ5 ΕΤ ΡΛΗΑΤΗΕΝΙΡ. 

1. 60ΟΟΗΙ,. Ου]ᾶ Ῥίονας, Ρατιμοηῖς, απί πάς [γασίᾶς 

{ους Ερίας» 

ῬΛΕΤΗ. Μος Αίο]ας, ἴ]α πποσηις αππαίος Ογοσαία, 



(ΠΠ, 520-225) ΤΧΥΠΙ. ΡΙΑΙΟαΙ 

πάλης ς ἐρῶν ἐρράπισέ | µε αὐλοῦσαν εὗρὼν παρὰ τῃ Νρο- 

κάλη ὅ ὑπὸ τοῦ ἀντεραστοῦ αὐτοῦ Γὔρονι μεμισθωμένην 

καὶ τούς τε αὐλούς µου συνέ έτριψε χαὶ τὴν τράπεζαν 

μεταξὺ δειπνούντων ἀνέτρεψε καὶ τὸν χρατῆρα ἐξέχεεν 

ἐπεισπαίσας" καὶ τὸν μὲν ἀγροῖχον ἐκεῖνον τὸν Γόργον 

πὸ τοῦ συμποσίου χατασπάσας τῶν τριχῶν 

περιστάντες αὐτός τε ὅ στρατιώτης --- Δεινόμα Ἴχος» οἷ- 

μαι, καλείται -- καὶ ὁ συστρατιώτης αὐτοῦ: «ὥστε 

οὐκ οἴδα εἰ βιώσετ αι ὅ ἄνθρωπος, Π] Κορλέ αἷμά τε 

γὰρ ἐρρύη πολὺ ἀπὸ τῶν δινῶν καὶ τὸ πρόσωπον ὅλον 
σος. ας αὐτοῦ χαὶ πελιδνόν ἐστιν. 

.ΚΟΧΛ. Ἐμάνη ὃ ἄνθρωπος Ἡ ! 

παροινία τὸ 

ΠΛρθ. Ῥηλοτυπία τις, ὦ Μοχλὶ, καὶ ἔρως ἔκτο- 

ς ἡ Κροκάλη δὲ, οἶμαις δύο τάλαντα αἰτήσασα, εἰ 

λος μόνος ἔχειν αὐτὴν, ἐπεὶ μὴ ἐδίδου ὃ Δεινόμα- 

ος, ἐκεῖνον μὲν ἀπέχλεισεν ἥχκοντα προσαράξασά Ύε 
αὐτῷ τὰς θύρας, ὁ ὥς ἐλέγετο, τὸν Γόργον δὲ Οἰνοξα τινὰ 
γεωργὸν εὔπορον ἐ Ξκ πολλοῦ ) ἐρῶντα χαὶ χρηστὸν ἄνθρω- 

πον προσιεµένη ἔπινε μετ αὐτοῦ κἀμὲ παρέλαθεν αὖ- 
λήσουσαν δη δὲ η προχωροῦντος το 

πότου ἐγὼ | μὲν ὑπέχκρεκόν τι τῶν Λυδίων, ὁ ̓γεωργὸς ὃ 
Ίδη ἀνίστατο ὀργησόμ. ενος, η Κροκάλη δὲ ἐκρότ ει, καὶ 
πάντα ἦν ἠδέα: ἐν τοσούτῳ δὲ κτύπος ἠκούετο καὶ βοὴ 
καὶ ᾗ αὔλειος ἠράσσετο, καὶ μετὰ μικρὸν ἐπεισέπαισαν 

ὅσον ὀκτὼ νε ανίσκοι µάλα καρτεροὶ καὶ ὅ Μεγαρεὺς ς ἐν 

ὐτοῖς. Εὐθὺς οὖν ἀνετέτραπτο πάντα χαὶ ὁ πο, 

-- ἔφην, ἐπαίετο καὶ ἐπατεῖτο γαμαὶ χείµενος" ᾗ 

Κροκάλη δὲ δὲ οὐκ ο ὅπως ἔφθη ὑπεκφυγοῦσα παρὰ τὴν 
γείτονα Θεσπιάδα: ἐμὲ δὲ ῥαπίσας ὁ Δεινόμαχος, Ἐκ- 

φθείρου, φησὶ, κατεαγότας µοι τοὺς αὐλοὺς προσρίψας. 

Καἱ νῦν ἀποτρέγω φράσουσα ταῦτα τῷ δεσπότη" ἀπέρ- 

Ίεται δὲ καὶ ὃ γεωργὸς ὀψόμενός τινας φίλους τῶν ἄστι- 

ον οἳ παραδώσουσι τοῖς πρυτανεῦσι τὸν Ἠεγαρέα. 

. ΚΟΧΛ. Ταῦτ ἐστὶν ἀπολαῦσαι τῶν στρατιωτι- 

χῶν τούτων ἐρώτων, πληγὰς χαὶ δίκας τὰ δὲ ἄλλα 

ἡγεμόνες εἶναι καὶ Χιλίαρχοι λέγοντες, ἤ ἦν τι δοῦναι δέη, 

Περίμεινον, φασὶ, τὴν σύνταξιν, ὅπόταν ἀπολάδω τὴν 
μισθοφορὰν, χαὶ 

ος 

ἔπαιον βω 

έθη τις ην καὶ 

πρᾶγμα» 

1 
πα ϱ) αὐτοῖς. ια 

- 

ποιήσω πάντα. Ἔτι 

ἁλαζόνες ὅ Οντες' Εγωγ᾽ οὖν εὖ ποιῶ μὰ ... τει, ο 

τοὺς τὸ παράπαν. να αύτης ἢ 

ς χολακ. 

ΜΕΒΕΤΗΒΙΟΤΙ. 15. 687 

Ρη]κανίε πια, απππα ἀερτε]ιεπάίσεεί Εβῆς εἈπεπίεπη αριᾶ 

Οτοσαίθη, εοπάπείαπα α τῖναΙ Ἱρεῖας 6οτβο, εἰ Είας πεί 

εοπ[τοσίέ, οἳ ππεηξαΠα Ἰπίος εαπαπάιπα εγετέ, αἱ ογαίεγεπα 

Ίτπεπς ο[[αα1ξ,. Ἐί ταςιῖσαπα Π]απι ἄοτσαπη 6 ἑοην]τῖο ἆε- 

ἐταείαπι οἰπῖρας, Ραϊκαταηί οἴτοππηςίαπίες {ππα 1ρ5ε πη]ες 

(Πίποππασμας, Ραΐο, γοσα(αγ), ἔππα Πας οοπηπη [ο : π{πε- 

5εῖαπα γίνετεπθ Ἠοππο Ροξδίξ, Ππεα 00615: πατη εορίο5α5 ἆθ 

παγῖρας Ρτοβαχ1{ 5αησαῖς,, αἱ [αοῖε Ίηίας ἴοία Ἱπίαπιπεταί εί 

Πν]δα ο5ί. 

». 6ΟΟΗΙ.. Επταϊίπε Ἰοπιο, απ εΏγῖείας ογαί οἱ γΙπο]επία 

Ἰηξαπία 2 

ΡΛΗΒΤΗ. Ζε]οίγρία απαάαπα, Οο0ΠΙΙ5, εἰ απιοΓ Ιππιοάς- 

ταίας.. Οτοσα]ε απἴεα ἀπο, ραΐο, {α]επία απππα ρο5{α]αξςεί, 

5ἵ 5ο]ᾳς Παβογο ἵρεαπα γο]]οέ, ποπ ἁαπίο Ώϊποπιας]ο , 1]αππ 

εκο]αςῖΐ τεπῖεπίοπα , Ἱπιρασία , αἲῖ ἀἰσεβαίατ, ΠΠ] Ίαπυα ; 6ΟΓ- 

σπα γετο, (Εποεηξοια (πεπάαπα ταδεππαι ἀῑνίίοπι, 5ππΠὰ 

οἶἵπι αππαίοτθπα, εί Ῥοπατη Ποπηῖποπα, αἀπιῖςί απῖοιπη Ὀ- 

Ῥογδξ, πιο 4ποαπε αἆ εαπεπάππη ἱρεῖς αἁΠΙβῖία. ᾖαπι Τοτο 

Ῥτουθεεογαί οοπηροία{ῖος 6ρο πάϊαπα αποάᾶαπα 5οπαβᾶπας 

φαἰίαπάϊ «αηςα Ίαπα 5πγσοτθ ραταβαί, Ρ]απάρηίε Οτοσα]ε , τι- 

φ[ῖοις; Ἰαίΐα εταηί οπηπῖα : παπα ΤΡῖ 5αβ]ίο εκαπά[ατ {π- 

πηη]έας εἰ οἰαππος, οί απ] Ῥοτία εΠησίίατ. Εί ραυ]]ο ρο5ε 

Ἱτγπογππί οσίο Ίατοπες τα]άς τοβαςί{, εἰ Ἱπίετ Π]ος ἰ5ία ἨΤε- 

5ατοηςῖς. Ρί4[ἴπῃ ογσο εγετίῖ οπηπία, 01515 ἶρ5α, πῖ ἄϊεθ- 

Ῥαπα, Ῥι]κατί, οἱ Παπηῖ Ίασρῃς οοπεπ]σατΙ. ΟΓοςα]ε Ίρεα, Πε- 

«οΐο σποπιοάο, [ασα 5ε αἆ γἱοίπαπα Τμοερίαάεπα 5αΏάπχεταί: 

πιο γετο οοἱαρ]ῖς οὔρξαπι Ῥποππασ]α5 αβεί ἵπ ππα]απα ΤΘΠΙ 

αρίτο, εί ουπι ἀῑοίο Ἱππρίησῖε πε [τασίας Εβίας : εἴ πσπο 

απ[ασίο πιποϊαίατα Πόρο πἹθΟ Ἠθγο. ΑΒΙΙ τετο εἴῖαπι τα- 

«Ποτς, πτβαπος αποξςάαπα απ]ῖεος τίδατας, απἰ ἰταάαπέ Με- 

πατΘΗΣΕΠΙ παπι πιαβϊςίτα(ἴριις. 

4. 60ΟΟΗΙ.. Ηἰξππί [γποῖας αππογΙτη Ι5{ΟΓΙΠΙ ΠΠίατπΙτη, 

Ρ]ασα» οἵ Πες : οείεταπα ἆπσες 56 ας {ΠΙΡΙΠΟς απαπῃ ἀῑεαπε, 

5ἱ απιά ἀαπάππα 5ἵξε, Ἑχκδρεσία, αἴππί, εο]ἱοσίῖοποπα {τῖρα(] 

πηατῖς ᾳπαπάο 5Ηρεπάίαπα ρεταρίαπα, εί [αοἴαπι οπηηῖα. 

Μα]ε ρετοαπί 1βίέας 5αρετβῖ Ἱπιροςίοτες Ι5ί! Ἠοσίεςαπε 65ο 

ο05 οπηΠΊπο ποη αἁπιίο. Ῥϊδοαίοτ πῖ αἰῑααὶς ου ησαί, 

απί παπία, απί τηςίῖσα5, «απας Ποππο, Ράτυπα αἀπ]απάϊ σηα- 

τάς, αἳ πηπ]έαπι α[ἴετεης : αἲ ἰ5ίῖ απὶ οπϊξίας 5ιας απαἴαπι 

εί επαιταηί ρΗσηας., Ιηαπῖς 5ιηί, Ῥατί]εηίς ππθα, 5ἱτορίίας. 



ΑΤΕΙ ΝΦ ) 
αντ” ἐν Μα ἷ 

πρ νδας 



(111, οσο -- 559) 

ΙΝΥΠΙ. 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΕΡΕΓΡΙΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΗΣ 

1. ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ ΚΡΟΝΙΦ ΕΥ ΠΡΑΤΤΕΙΝ. Ὅ κχαχο- 

δαίµων Περεγρῖνος Ἡ ὥς αὐτὸς ἔχαιρεν ὀνομάζων ἔαυ-- 

τὸν Πρωτεὺς αὐτὸ ὃ δὲ ἐκεῖνο τὸ τοῦ "Ὁμηρικοῦ Πρωτέως 

ἔπαθεν- ἅπαντα Ὑὰρ. δόξης ἕνεκα γενόμενος χαὶ μυρίας 

Ωπὰς τραπόμ. ενος τὰ τελευταῖτα αότα χαὶ πυρ ἐγένετο: 

ὦτι τῆς δόξης εἴγχετο. Καὶ νῦν ἐκεῖ- 

νος ἀπηνθράκωταί σοι ὅ βέλτιστος χατὰ τὸν Ἔμπεδο- 

ὅσον ὃ μὲν κἂν διαλ αθεῖν ἐπ | ἐμθαλὼν 

ος 
αρα τῷ 

1 
ΕΟι 

ἤ ζ 

χλέα, παρ 
μάς 

ἑαυτὸν εἲς τοὺς χρατΏρας, ὅ ὃ 
β 

λυανθρωποτάτην τῶν 

θι 
τειοαθη 

μ. 
δὲ γεννά ἴδας ο τος τὴν πο- 

, , 
ο ον πανηγύρεων τηρήσας 

3 / ) ΄ 

ἐνεπήδησεν ἐπὶ τοσούτων 
, 

τι 
ε) 

πυ ρ αν 
β 

µεγιστην νησας 

προς ’ λ σι Ν ς-ν --- ΕΤΕΑ) μαρτύρων καὶ λόγους τινὰς ὑπὲρ τούτου εἰπὼν 
. σ ... ” . -. - “8 στο αν -- . / 

οὓς Ἕλληνας οὗ πρὸ πολλῶν ἡμερῶν τοῦ τολμήµα- 

ο. τω ..- οι 
2. Πολλὰ τοίνυν δοκῶ µοι ὅρᾶν σε γελῶντα ἐπὶ τη 

.ω.ἳ λ . ΄ 

χορύζη τοῦ γέροντος, ο. δὲ καὶ ἀκούω βοῶντος οἱ 
3 - .ω - - 

ἴκὸς βοᾶν, ὢ τῆς ἀθελτερίας, ὢ τῆς μαι ] 

τῶν ἄλλων ἃ λέγειν εἰώθαμεν περὶ αὐτῶν. 

υα 

σεε 
-. μ Σὺ μὲν 

β.. ᾧ 
οὖν πόρρω ταῦτα καὶ μακρῷ ἀσφαλέστερον, ἐγὼ δὲ παρὰ 

«αμνξς μ 
ἔτι πρότερον ἐν πολλῷ πλήθει τῶν 

οχτῶν εἴπον αὐτὰ., ἐνίων μὲν ἀγθομένων, ὅσοι ἐθαύ- 

µαζον τὴν ἀπόνοιαν τοῦ γέροντος: Ίσαν δέ τινες οἳ καὶ 
ο ο ρε 

Ἅλλλ’ ὀλίγου δεῖν ὑπὸ τῶν Κυ- 
Ξ ρα εώς 

νικῶν ἐγώ σοι διεσπάσθην ὥ ὥσπερ ὃ Ἀχταίων ὑπὸ τῶν 
κυνῶν ἢ ὃ ἀνεγιὸς 

δων. 
α Ἡ εὲ Σλ. 

τὸν μὲν ποιητὴν 

ολ πὺρ αὖτ τὸ, χαὶ ἔ 

αὐτοὶ ἐγέλων ἐπ᾽ αὐτῷ. 

αὐτοῦ ὅ Πενθεὺς ὑπὸ τῶν Ἀἴαινα- 

τς 
ἄδε 

Α 

ε ἦν καὶ ἡλίκα ἐτραγώδει 

δράµατ ος διασκενὴ τοιά 

οἶσθα οἷός τε ἦν 

 ὅλον τὸν βίον ὑτ πὲρ τὸν θονλέ έα καὶ τὸν Αἰσχύ- 

Ἐγὼ ὃ) ἐπεὶ τάχιστα ν Ἠλιν ἀφικόμην 

ὰ τοῦ γυμνασίου να ἀκήκουον ἅ ἅμα Κυνικοῦ τινος 

γάλη καὶ τραχεία τῇ φωνη τὰ συνήθη ταῦτα χαὶ ἐκ. 

Ἐώδ δου τὴν ἂρ ετὴν ἐπιθοωμένου χαὶ ἅπασιν ἅπαξα- 

πλῶς λοιδορουµένου, εἶτα χατ' έληξεν αὐτῷ ᾗ βοὴ ἐς 

βωτέα! χαὶ ὣς ἂν οἷός τε 

υ] 

ε.. τ 

ὢ, πειράσοµαί σοι αὐτὰ 
λ - 

Σὺ δὲ γνωριεῖς 
ος 

ραστὰς βοῶσι. 
ΓΕ) “.Α ” .ω /. 

4. Πρωτέ έα Ἱάρ τις, ἔφη, χενόδοξον τολμᾶ λέγειν, 
. 1 7’ -” 

ΥΠ καὶ ἥλιε καὶ ποταμοὶ χαὶ θάλαττα καὶ πατρῷε 
/ ᾳ ο 

Ἡράκλεις, Πρωτέα τὸν ἐν Συρία δεθέντα, τὸν τῇ πα- 
ιν ο 

τοίδι ἀνέντα πεντακισχίλια τάλαντα, τὸν ἀπὸ τῆς Ῥω- 
µαίων πόλεως ἐκθληθέντα, τὸν τοῦ Ἡλίου ἐπισημότε- 

να» ; ο τρεις ῃ 
ρον, τὸν ἀνταγωνίσασθαι καὶ αὐτῷ τῷ Ολυμπίῳ ὃδυ-- 

΄ ας - 3 ο μ σ Αλ Δ Εἱ 4 / ᾿ ο. / ΄ ς 

γάμενου; Ἅλλ' ὅτι διὰ πυρὸς ἐξάγειν τοῦ βίου διέγνωχεν 
τ ἡ δν 

ἑαυτὸν, εἲς κενοδοξίαν τινὲς τοῦτο ἀναφέρουσιν. Οὐ 
ευ [ὸ στ. [- μ 3 

γὰρ Ἡραχλῆς οὕτως; οὐ γὰρ Ἀσχληπιὸς χαὶ Διόνυσος 
-- 3 Ν λ -- 3 -- 

κεραυνῷ; οὗ γὰρ τὰ τελευταια Ἐμπεδοχλῆς εἲς τοὺς 

« - η 
ἵνα ἀπομνημονεῦσαι ὡς ἐλέγετο. 

δηλαδὴ, πολλάκις αὐτοῖς πι 

Ὡς 2ὲ ταῦτα εἶπεν ὅ Θεαγένης --- τοῦτο γὰρ ὁ 
χεκραγὼς ἐκεῖνος ἐχαλεῖτο ---- Πρόμην τινὰ τῶν παρε- 

ΙΓ6ΙΑΝί5. 1. 

ΤΝΥΠΙ. ΡΕ ΜΟΒΤΕ ΡΕΒΕάΒΙΝΙ. { --- 6. 

ο Αρσις ω μώκως  μιὑμιιωκό ος πα τω σας ή ο πατώματα ος ο ον α 
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ΗΧΥΠΙ. 

ΡΕ ΜΟΒΤΕ ΡΕΒΕΒΙΝΙ. 

» ΤΠΟΙΑΝΤΕΣ ΟΒΟΝΙΟ ΦΑΙΌΤΕΝ. Τπ[ε]ῖχ Ἠ]ο Ῥοτορτίπις, αὐΐ 

τπ{ 1ρ5οθ ποππῖπατε 5ο σαπἀεβαί, Ῥτοίεις, ἱρεαπα Π]αά ΗοΠΠθ- 

τἱοῖ Ρτοίεῖ [αοίαπι 5αΡΗΙ : οἱοτῖα εΠίπΙ εααδα (παπα Γαῖξςεί 

οππῖα, εἴ η πι]]ε 5ο [ογπιας τογίϊ55εί, ἀεπῖαπο εἰῖαπι ἵη 

Ίβποπῃ αΏῆϊ: {απίο πεπηρε 5ἱογῖος ἆπιοτε {οπεβαίαγ. «αππαπθ 

ἵπ οΆτΏοπος ΠΕΙ νῖτ ορίπιης γειςας ε5ί Επιρεάοσ]5 εχεπι- 

ΡΙο, η]δί αποά ἴ]ε ε[ἴασετε Ποπηίπαπα οευ]ος {επίανΙέ, απαπα 

ἴη εγαΐθγας Ίρςε 5ο Ιπ]ϊοετεί αἱ Πῖο πεπθΓο5Ιξς Ποπ]ο, οΏξεγναία 

ορ]αργϊίαίαπα αγαρεαγαπα {γομαεπ[δεῖπια, τοσο οχΣίγασίο (παπα 

παχίππο,, [οἱ ἴοςήδας ΙΠΞΙΗΕ, απαπῃ τετρα ἆε εοηςῖ]ο 5ο 

ΏΟΠ πιμ]]ς απίε ρευπῃ [αοῖπις ἀἴερις αἆ ἄτῶσος [εεῖςσεῖ. 

9. Οματο {6 γ]άρτο πηηῖ νάνος σπυ]ίαπῃ τιάεπίοπα οΏθσας 

Πας 5οπῖς πατες; γεὶ Ροίῖας απαῖο εἰαπιαπίεπα, ας ΡΓο- 

Ραβίε α5ί {6 εχε]απιαίαταπῃ , Τα] Ἱπερ[ῖᾶς 1! τα[ι αρΓΙΠΙΠΟΡΑΠΙ 

β]οτία επρἰάΠαίθη1! τα] το[ῖαια απ ἀῑεετε ἆδ ἴαρις 

εοἸθπῃὴς. Ας ἴα απἰάεπι εἸοησίπαπο Ἰξία 6ἵ π]η]{ο 5δουτία5: 

αἲ εσο αριά ἵρευπῃ ἴσπεπα, εἰ ρηῖης αἆμπαο ΤΠ π]ασπα αιάἴεη- 

Πππα πππ]Ηπάἴπε ἴδία ἀῑκῖ, στανΠετ Γογεπίῖρης ααἱραςάαπη, 

αποἰᾳποί αππεπ[ῖαπα 5επῖς αἀπηϊτατεπίαν. Ἐταπέ απἴεπι απὶ 

εἴ 1ρ5ῖ Πλαπι τίάεγεηί. δεά ραταπη αββΗί απἴη ἀἰκοθιρίις 

ΗΡῖ Εαΐσδεπι α Ογπίσίς, η α- οαπίρας Αοἴσοη, ααἲ ἱρείας 

Ῥεπίπεις εοΠΣοΡγΙπᾶς α Μωπαάίρις. 

ὃ. Τοΐας απίεπῃ ασἑῖοπῖς αρραταίας Ἠϊο ΓΗ. Ίρδιπι αιι- 

οἴογεπα [αΏη]α» ποδῇ απα]ῖς πετίέ, 4παδαπε {οία γἰία ἀθᾶετίί 

ἱτασῳαῖας, 5ηρτᾶ 5οΡΠΟεΙεπῃ εἰ Ἐσοβγ]απη. Ἐσο γοτο απππι 

Ῥιήπιινη γε ἵπ Ἐ]ίάεπι, ρεγ σγπιπαρίαπῃ οΏθτταῃς, ςἴπηπ] 

απςοπ]ανῖ Οσπίουπα απεπάαπᾳ π]ᾶσπα αἴΠΠε α5ρετα τοςθ 60Π- 

5ηεία ἴ]α εἰ ο (πηνίο Ρεβϊία 4ᾳ τ]γίπία Ἱπε]απιαηίθπα, ΠΙαε- 

απο ἀῑορηίεπι 5ἰππρ][οῖίζεγ οπηπῖρῃς : ἴππι οχῖραί ΠΙΙ εἶαπιος 

Τη Ῥτοίθιπι : εί απαπίηπι Ῥοΐοτο, 5ἰπάερο ἵρεα Εβῖ Π]α, πέι 

Ρτο]αία 5αη{, γε[ετγε. Τα τετο ασποςοες πἰπίγαπαι, απϊ 56ρε 

εἰαππιαπΗβς Π]ἰς ας [Π(ουῖς. 

4. «ῬτοΙεΙΙΙ 6Γςο, Ἱπηπίέ, ναπα οπρίάππα σ]οτῖα ἀῑσογο 

απίςᾳπαπα απάεί2 ο ἴδια, εἰ «οἱ, οἱ Παπιῖπα, 6 ππατε, εξ 

Γαπη]ζατὶς Ἠετει]ες 1 Ῥτοίθαιη παπα γ]ποίαπα ἵπ Βγεῖα, Ίπη 

εοπάοπαπίεπι ραΐτία 5πς απϊπαπίες πη]]ο {αἰοπία» ]απ 

Ῥοπιαπογαπα πγρο εἶεσίπα, δο]ς Π[απι Ιης]σηίογεπα, Π]απα 

απῖ ουπα ἴρ5ο οετίαγε Ῥοδδίέ ΟΙγπηρῖο2 5εᾷ αποᾶ ρετ Ίσηεπι 

εάπορτα 5ε ἆε σ]ία ἀεοτενῖτ, αἲ γαπαπι π]οτῖαπι ποηπι] 

Ίος τε[εγΠΕ. Νοππο επίπα 5ο Ἠετοι]ος2 ποπ οηῖπι .Έςειι- 

Ἰαρίᾳς ας Ῥαεε]ας Γα]π]πεξ ποῃ επῖπα π]ῖπια ορίαίο ἵῃ εΓα- 

ἵεγας Ἐπιρεάοε]ες» » 

5. ΟπυΠ1 τεγο ἀῑκίδεαί Ισία Τµεασεπες (Ίος οπίπι εἸαπιοςο 

ΠΠ ποπιεη εγα!), Ιπίετγοσατί ἁδίαπ[ῖαπῃ αἰίαπεπι, απἷά γοῖιει 
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σ00 ΧΝΠΠ. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΕΡΕΓΡΙΝΟΥ ΤΕΛΕΥΊΗΣ. ο (1, οἳο -- οὐ) /. μ 

στώτων, τί βούλεται τὸ 
πο δ 

καὶ Εμπεδοχλῃ 

τυρὸς Ἡ τί Ἡρακλῆς Ἰ 518 Π]ιᾶ 46 ἴσπο, απϊ απ]ᾷ αἲ Ῥτοίθιπι Ἠετεν]ες αἴηπε τὸν Πρωτέα. Ὁ δὲ, Οὐκ εἲς , Ἐπιρεᾶοσ]ος. 116, Νο ἵία πηη]ίο Ρο5ί, ΙπαΗΕ, ονοπηαΡῇ{ ςε 
ς πι Ἡ 5 μαχρὰν, ἔφη, καύσει ἑαυτὸν ὅ Πρωτεὺς ᾽Ολυμπίασι. | Ίρεο Ρηοίθυς ΟΙβηνρία. Οποπποᾷο, ἸπαπᾶΠχ, απἲ αμα ἂρ 

Ἶ η 1 πετ κο» ορ να τ υ -- ν Ἡ νεχα: Εΐχα αν περ Ὡ δα Πῶς, ἔφην, ἢ τίνος ἕνεχα: Ἑἶτα ὁ μὲν ἐπειρᾶτο λέγειν. 

ος 
Επήκουον οὗ 

Α ; απ ρρον µαστας τινας ὑπερθολ 
ο ΄ 3 ο” 2 ΄ τὸν μὲν γὰρ Σινωπέα ἢ τὸν διδάσχαλον αὐτοῦ Ἀντισθένη 

η: - 

» ο η κ] ο» 

ὧν ο” ο ὅ οσο σα αν 8 η ο ο. Σπ 

7 ο 

Ν ω συ - “1 5ι 92 οἱ ᾖ σά «α α ο” 5 -« α 1» 

-- 

ν μ μ] σλνς 1] μ ια Ε] ω α μ] -« ο. ο] -α ο] 5 

ο 
ρ./ Εη, 

µατα ἐθεάσατο. τὸν Δί 
κε 

πλάσται δὲ καὶ τεχνῖτα 
ον κα 

Ωὖσι. Ἀλλὰ νῦν εξ ᾱ : 

ας ας οι ο Ἴμᾶς χαταλιπον. ΤΓαῦτα ξὺν πολλῶὼ ή 

ω] 

” Ὑν 
.) οντα μεταξὺ τῶν Κυνι 

΄ 
κ 

ιτ ον ο« ο κω 5 ος ἴδομς σερ βὲ οιαλυθηναι τὸ τε ἱπθος, ἀλλὰ ἐπ᾽ αἲ ομενοις τοῖς προτέ- 
βοις ἔερε Ξ 
σα ας), ἰ δηλ επι πολὺ ἐγέλα καὶ ὃτ 

ἤρξατο ᾧ Ξ τ 15 : 

μιας 
3 ν ος . Ν 3. 

σατο, ΞΥγὼ κατὰ το ἕνα 
σος 

λωτος ἄρξομαι. 
3 . ας 

ζμων τοὺς πολλοὺς ἐπὶ 

ς 

ν) 

π 
σι 9 

σεων, ὀρωντα οξ ἆνοο ας 
Πα ες λάα Φρέκς 

Ένεχα ὕνρνουχγι χυοιστ 
νῃ πο, εμας 
Οοείητε οἷον τι το ἀἆγαλυμ. 

Ἡ 
Ὥν και 8 [η “1 [ο ο ων 8 « [-.] [τ] -« 

«Ὃν 
Έ 

9. Τὸ γὰρ τῆς φύσεως τοῦτο π Ξ ο 

ΞΟΝ ἷ Ίρζατο, ἓν Αρμενία µοι 

Ξ 1 Β- » 2] Ἡ» 

ἤ 5 λ -- Ε νΝ εται ὀχούμενον ἐπὶ του πυρος οοωανους 

Ν ΄ ον ο α- Όμενος μη πάν» ἕλκειν, κα 

Τ. Ἠετὰ δὲ τοῦτον ἄλλος εὖθ ὺς ανα 
. 

η - -ω πω Ἀ μ Δ ον ίοις επέχει τῶν σπονδῶν: χαὶ τὸ μεν πρῶτο - 

9) 8 ιο. έπος Π ο φ 
ς 
συ ἂ, ον κ -- “1 μας 

Ὅ 
ο] Φ 9 μ 

ὃς ια “. ἃ ) [ο] πλ] α.] Ἑν -« νε . ο ας ΕΝ, Ώτατων αυτοῦ λογωντὰ Ἡρακλείτου θἄχρυα ἐποιζ-- 

Καὶ αὖθις ἐγέλα ἐπὶ πολὺ, ὥστε καὶ 

τοτε Β / - ἕ µου εξ ἀρχῆς παραφυλαξαντος τὴν γνώμην αὐτοῦ μ 39 
λ ὴ ο καὶ τὸν βίον ἐπιτηρήσαντος" ἔνια δὲ παρα τῶν πολιτῶν -ω 
πχ / 

τ 
τας π λ νι Ἀκ ία. Αλή Ὕημ-α.ο του Πολυκλείτου κανων, Επει εἰς ανορα - 

6ππσα» Τιπα ο τεςροπᾶσγα ΡαταΡαί: Ἰαμπαδαί απίσῃι ΟυΥ- | 

: Ἡ Ξ ος η : : ν μα 
εβόα δὲ ὃ Κυνικὸς, ὥστε ἀμήγανον ἦν ἄλλου ἀκούειν. | 11εΙ5, αἱ αΠππῃ οχαιᾶῖτο Πο, Ῥοδ5ες. Απάϊνϊ Ισίίης Ῥγο- λοι ἐπαντλοῦντος αὐτοῦ χαὶ θαυ-- Γαπάεπίεηη τε]ῖηπα, εἰ αὐπϊγαβί]ες ᾳποξςᾶαπι ἀἱσθιαϊ εχορςςιις ς διεξιόντος χατὰ τοῦ Ἠρωτέως: | ἄοΡτοίθο Ρευσεηπεπίεπη. Ναπι ΞΊΠΟΡΘΗΞΟΙΗ Ίῆαπα, ααἲ ἥμῃς ΠηαςΙΞίΤΗΠΙ ΑΠΙΡΙΠεΠεΠα, Πθ ϱοΠηρηΓαΓΟ απἴάεπα ΠΠ ἀϊσπα- αὐτῷ, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸν Σωκράτη | Ῥαΐητ, 5οᾷ πος Ίρειπῃ 5οεγαίθη : 1ογαπι Ῥοΐῖας αἆ οργίαπ]σῃ, Ξ 

Ἠ]αᾶ Ῥτογοσαμαι. Ώοϊπᾶς {απο ΥΙδΠΙ ΠΠΙ οςί α.ᾳπο αφπα- ἵεπας [αςΗσῖυ ΠΙΤαΠ] Πε 5ευνατο, αἰᾳπο ἵνα οΓα(ἴοπεπα ΠΠ: 

| ο Ν ν ΄ α ἐπὶ τὴν ἅμιλλαν. Ελτα μεν- | 
.' Δ ο πως φυλάξαι αὐτοὺς καὶ οὕτω 

ε͵ δν ΄ 
- . 

. . .. 

ἔφη »ὁ βίος αριστα ο μσρα, 6. «Ἠθο πεπῃρε ἄπο, 1Π(ΠΗΕ, ορεγα ργοςς{αΠ[ςςίῃια 5Ρ6- α τὸν Ολύμπιον καὶ Πρωτέα, | οἰαν]ί 5ωου]απι, ΟΙγπιρίπη ογοπῃ οἱ Ῥτοίθιπι : βοίογος ε του μὲν Φειδίας, τοῦ δὲ ἡ | απΐοπι εί ατῆβεος αἰίογῖας Ῥιμαϊας, αἰίθιῖας γενο ΠαΙΗΑ. 
! 

α το ρα νθρώπων εις ύεους το ἄγαλμα | Αέπιπο ἆθ Ποπη[ηίρας αᾱ ἄθος Ίος ΞΙΠΙάΟΓΗΠΙ αὈ ΡΕ, ἵη- γεσίαπῃ ἰσηϊ, ποβῖς γο]]ο[ῖς. οτρηαηΐς.» Ἰδία ΠηΠ]ίο οι ςι- 4ογο αβί Ῥτοπηποἵαν]{, ρ]οταραί Ρεγηϊάϊοι]α, οἱ οπἴπες «Πρῆ γεμεραξ, αἰἴπααπίαπη {πΙοῃ Ῥα96εΏς, πο ΠΙπιϊς [ταογοί. Ταπάειη σαηηϊεηίοπη αἨας Οπηϊοστιπα απἴᾶαπι νο]! εομ- 5ο]αηίες αΏάποσβα!. 

ο. ./ λος ἀπ]γον αὐτὸν λύ- 
χῶν τινες π ραμυθούμενοι. 

7. Ῥο5ί Ἰηπο γετο αἶῑῃς ςίαΐῃι εεοεπάΙί, ἁΠαβῖ πηα]Τέα- ἀἴπθπα ΠΟΠ Ρᾶδειι5, 5εά αγάοηῖνης αά μις ῥηοπίρας οχιῖς Ππ[απάεης Ἰμαπιίπα, Ας ΡΠΠΙΟ πάση η] έτη τΙΦΙΕ, ᾳποᾶ εκ Πηῖς πι ργορουγάῆ]ς ΓασεΓ6 αρρατοβαί : αη ἵνα 1εγο ΕΧΟΙΣΗς θςί: « Ωυαπάοπαίᾶεῃι εχςοεγαΡ!]ῖς Ιςίο Τ]θασεῃος Άπεπι Ἱππριγίκςίπιοο οτα[]οηίς 5ασ Ἠετασ]ί [ος Ἰαστῖπηας 650 ε ἐοη(τατίο α Ώοπηοσγῖβ τῖςα ΠπαΙρίαιη.» Ἐί άθηιιο Πἱ5]ί ἰαηίαπῃ, αἱ διἶαπῃ ποςίτηπι Ρίαες αἆ τίκις ςοοἰθίαίοπι Ρει- (ταΠογοί. 

Α΄. 

-« 

τὸ ὅμοιον ἐπεσπάσατο. 
ἑαυτὸν, Ἡ τί γὰρ ἄλλο, έφη, δ- Ῥεῖη 5ο οοπγοπίεης, « Δαί φπἱάηαμι Πας, πα, ν]η, Ἄουοντα μεν οὕτω γελοίων ϱη- | [ασἰεπάυπῃ οςε, υ)ἱ απαἴπηας ἀἰείῖοπες ασο τά]εμ]ας, νῖᾷο- γέροντας δοξαρίου καταπτύστου Άλις 4ΠἴΕΠΙ γῖτος 5εῃες ἄρερποπαα» ου]αςζαπῃ σ]ογῖο]α: ο ακα Όντας ἐν τῷ µέσῳ; Ὡς δξ εἲ- | ἱαπίαπι ποῃ 5α[ίατο Τη οαραέ ἵη ρηήίζος τι 5οἶα[ἶς γεγο α εστι τὸ Χαυθησόµενον, ἀχού-- απα]ε ςἱπηπ]ασγα πα, δἳξ Ίαπη εοπιριτοβάππα, τηε αμᾶτίς, ααὶ ἀΠ]ποηίει οὐΏκογνανϊ Π]]ας ΔΠΙΠΙΙΠΗ, εἱ γἱίαη εχρ]οταν! : απαράαπιαπίοπι ἆε οἴγίδας ἵκῆμς εχαπΙτεηζο 6οσπογι, ἤδη απ] περεξς[αίε ᾳπαᾶαπα τοσ]ο Ἱςίμῃι ηοςςε 4ερεβαηί. 

ΣΣ. 

Ξ 3 σα ην οἷς ανάγκη ην ἀκοιέῶς εἰδέναι 

- /͵ νν ͵ : . : : 
άσμα και δημιούρ-. ὃ. Ἠος επ]αι Πείπη πίτα πιαρ]δης βΙπηπ]αστυπε, ς ρας τελεῖν Ῥο]γα]ειῖ «απο, απ υπ αἆ νετ αἰαίοῃι Ρεγγεηἰςςαί, ἵῃ γεύων ἁλοὺς µάλα πολλὰς πλη-- Ἀτππεπία ἀεργεμεησις ἵῃ αθη]ίδγῖο Ρ]άσας αοοερῖ{ καπΏο Πηπ]ίας. ς γὰς ἔλαθε καὶ τέλος κατὰ τοῦ τέγους ἁλόμενος διέφυγε | ας ἰαπᾶρηι ςη]ία ᾖς [ερυ]ῖς ε[θαςῖ!, ομίαταίαπη ταρ]ιαηο Ρ0- ῥαφανῖδι τὴν πυγὴν βεέυσμένος: εἶτα μειραχιόν τι | ἀῑσθπι αι[οτοῃς. Ῥεϊηάε αἀο]εςορη[α]απι ΓΟΡΗΙΟΚΙΗΠΙ συν 

ὁ ὥραῖον διαφθείρας τρισγιλίων ἐξωγήσατο παρὰ τῶν γο- εογγηρ]εεεί, (πρις τη δης γοάομη]{ «ο α ραγεπέῖθις Ρος Ξ ᾿ . μ νέων τοῦ παιδὸς πενήτων ὄντων μὴ ἐπὶ τὸν πρμοστην | Ραιρετου]ΐς, πε αἆ Ῥγοείῆθπῃ Ακίς ἀεάποστοίαν. 
ο» ρα ον σ. Θρως ., Αν δν 0. Ταῦτα Χαι τα τοιαῦτα εάσειν μοι. οοκω" πηλος ε Μ 

1 

ὰρ ἔτι ἅπλαστος ἦν χα ἢ 
ἐδεδημιούργητο. Ἅ δὲ 
ἀκοῦσαι ἄξιον: καίτοι 
ᾱ , -. λ / 
πεπνιζε τον Ύεροντα 

10. Ηαο εἰ πα» υπ ἵη Ίος Ξεπετε, Ρ]ασεί οπηϊ έργο : αι. ὶ οὐδέπω ἐντελὲς ἄγαλμα ἁμῖν Εῑ]α επῖπ αάμαο εγα Πη[ογηηῖς, ποπᾶπη Ίπάς Ῥογ[οςίηι 
η 
τὸν πατέρα ἕδρασε καὶ πάνυ | πορῖς απηυ]ασγαπ εβῆοίαπι Παογαί. Οι: απίοη ραΐτί Γουρεῖτ, πάντες ἴστε χαὶ ἀκηχόατε ὥς | απᾶῖτα οΠηπῖπο ορεγᾶ Ρτείἴτη εί : (παπ(παΠη ποδῖς οΓΠῃος οὐκ ἀνασγόμενος αὐτὸν ὑπὲρ | εἰ αιἀ[είῖς αἱ «θΠοῃι διΠοσαγεηῖέ, ΠοἨ ῥᾶςςις Π[απι πα 

ἑξήκοντα ἔτη ἤδη Υηρῶντα. Εῖτα ἐπειδὶ τὸ π ἄγι μα } δεναβ]ηία 4ΠΠΟΣ Ίάμ 6οηοσζοτο. Ποῖηᾶς απαπῃ ρεγνα]ραίαῃη 
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2ιεθεθόητο, φυγὴν ξαυτοῦ καταδικάσας ἐπλανᾶτο ἆλ- 

λην ἄλλοτε ἀμείόων. 
11. Ὅτεπερ χαὶ τὴν θαυμαστὴν σοφίαν τῶν Χρις 

στιανῶν ἐξέμιαθε περὶ τὴν Παλαιστίνην τοῖς ἵε ερευσι χαὶ 

γραμματεῦσιν αὐτῶν ἔυγγενόμµενος. Καὶ τί γάρ; ἐν 

βραχεῖ παῖδας αὐτοὺς ἀπέφηνε προφήτης καὶ θιασάρχης 
καὶ ξυναγωγεὺς καὶ πάντα μόνος αὐτὸς ὤν' καὶ τῶν 

βίθλων τὰς μὲν ἐξηγεῖτο καὶ διεσάφει, πολλὰς δὲ αὐτὸς 

καὶ ξυνέγραφε, καὶ ὡς θεὸν αὐτὸν ἐχεῖνοι ἡγοῦντο χαὶ 
γοµοθέτη ἐχρῶντο καὶ προστάτην ἐπέγ ἵραφον' τὸν ̓ μέγαν 

γοῦν ἐκεῖνον ἔτι σέθουσι τὸν αν τὸν ἐν τῇ Πα- 

Χαισ η ἀνασχολοπισθέντα, ὅτι καινὴν ταύτην τελετὴν 

εἰσήγαγεν ἐς τὸν βίον. 

19. Τότε δὴ χαὶ συλληφθεὶ ὶς ἐπὶ τούτῳ ὃ Πρωτεὺς 

ἐνέπεσεν εἷς τὸ δε Ξσμωτήριον, ὅπερ καὶ αὐτὸ οὐ μικρὸν 

αὐτῷ ἀξίωμα πε εριεποίησε, πρὸς τὸν ἑξῆς βίον καὶ τὴν τε- 

ῥατείαν χα αἱ αρ ὧν ἐρῶν ἐτύγχανε εν. ἘΕπεὶ δ᾽ 
οὖν ἐδέδετο, οἳ Χριστιανοὶ συμφορὰν ποιούµεγνοι τὸ 
πρᾶγμα τ ο ἐκίνουν ἐξαρπάσαι πειρώμενοι αὐτόν. 
Εϊτ' ἐπεὶ τοῦτο ἦν ἀδύνατον, ἤ ἡς ἄλλη θεραπεία πᾶσα 

5 / πις 
ὦ παρεργό ἁ 0 ε ἑ 0 ρέργως, ἀλλὰ σὺν σπουδῃ ἕ ἐγῶνε ετο" και ἕωθεν 

μὲν εὐθὺς ἣν σεν παρὰ τῷ δεσμωτηρίῳ περιμάνοντα 

Ἰράδια 7άρας τινὰς καὶ παϊδι ία ὀρφανὰ, οἳ δὲ ἐν τέλει 
Φ τμ] κ. / 

αὐτῶν καὶ συνεκάθευδον ἔνδον μετ αὐτοῦ διαφθείροντες 
ὰ 5 κά ναι {3 ας {ν.. 

τοὺς δεσμοφύλαχκας" εἶτα δεῖπνα ποιχίλα εἰσεκομίζετο 
΄ « , 

καὶ λόγοι ἵ ἱεροὶ αὐτῶν ἐλέγοντο καὶ ὁ βελτιστος Περε- 
Ύβίνος --- ἔτι 
ε 
υτε 

ος τοῦτο ἐκαλεῖτο ---- καινὸς Σωκράτης 
αὐτῶν ὠνομάζετο. 

19. Ναὶ ψὴν κἀκ τῶν ἐν Ἀσία πόλεων ἐστὶν ὧν Ἰχόν 
τινες, τῶν Ἀριαριονῶν στελλόντων ἀπὸ τοῦ κοινοῦ. βοη- 

θήσοντες καὶ ξυναγορεύσοντες χαὶ παραμυθησόμενοι τὸν 
ἄνδρα. Ἀμήχανον δέ τι τὸ τάχος ἐπιδείχνυνται, ἐπει- 
δάν τι τοιοῦτον γένηται δηµόσιον: ἐν βραχεῖ γὰρ, 
δν ο» / 
ρουσι παντὼν. 

ἄφει- 

Καὶ δὴ καὶ τῷ Περεγρύῳ πολλὰ τότε 

Ὄχε χρήματα παρ' αὐτῶν ἐπὶ προφάσει τῶν δεσμῶν 

καὶ πρόσοδον οὗ μικρὰν ταύτην ἐποιήσατο: πεπείχασι 

γὰρ ορδε οἳ κακοδαίµονες τὸ μὲν ὅλον ἀθάνατοι ἔσε- 

σθαι χαὶ βιώσεσθαι τὸν ἀεὶ χρόνον, παρ΄ ὃ καὶ χαταφρο-- 

νοῦσι τοῦ θανάτου καὶ ἑχόντες αὑτοὺς ἐπιδιδόασιν οἵ πολ- 

λοί ἐ ἔπειτα δὲ ὃ νομοθέτης ὅ πρῶτος, ἔπεισεν αὐτοὺς ὡς 

δελφοὶ πάντες εἷεν ἀλλήλων, ἐπειδὰν ἅπαξ παραθάν- 

τες θεοὺς μὲν τοὺς Ἑλληνικοὺς ἀπαρνήσωνται, τὸν δὲ 

ἀνεσχολοπισμένον ἐκεῖνον σοφιστὴν αὐτῶν προσχυνῶσι 

καὶ χατὰ ἐκείνου γόµους βιῶσι. Καταφρονοῦσιν 

οὖν ἁπάντων ἐξ ἴσης καὶ χκοινὰ ἡ ἠόσνται ἄνευ τινὸς 

ἀκριθοῦς πίστεως τὰ τοιαῦτα παραδεξ ξάμενοι. Ην τοίνυν 

παρέλθῃ τις εἲς αὐτοὺς Ύδης χαὶ τεχνίτης ἄνθρωπος καὶ 

πράγµασι χρῆσθαι ὃ δυνάµενος, αὐτίχα μάλα πλούσιος 
ἓν ο... ἐγένετο ἰδιώταις ἀνθρώποις ἐ ινών, 

14. Πλὴν ἀλλ’ ὁ Περεγρῖνος ἀφείθη ὑπὸ τοῦ τότε 
τῆς Συρίας ἄρχοντος, ἀνδρὸς οδός χαΐροντος, ὃς 
συνε .ς τὴν ἀπόνοιαν αὐτοῦ καὶ ὅτι δέξαιτ᾽ ἂν ἀποθανεῖν, 
ὡς δόξαν ἐπὶ τούτῳ ἀπολίποι, ἄφῆκεν αὐτὸν οὐδὲ τῆς 
Χ)λάσεως ὑπολαθὼν ἄζιογ. 

λ 
τους 

ε λ 

0 δὲ εἰς τὴν οἰκείαν ἐπα- 
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οπδοί [αοἵπῃς, οχΗ]{ο α 5ε ἀαπηπαΐας ομοτγαγ1{ αἰωη αἶία [ου] 

ρου ηλη(αης. 

11. Θπο απἱάσπα [εππροτο οἰῖαπα αἀπηταβίεα Οἰμήςίαπο. 

ΗΙΗ. φαρίοηίίαπι οὐἰά1οῖέ, Ἱπ. Ῥα]ακίίπα οἱ. 5αοθγο δες 

ΠΙΟΡΙΠΗ οἱ 5ου] βίς γουδαίας. Ε{, απἷά ππ]ίας Ῥπον{ (αιήροίο, 

αἱ ρου! Ἰαχία 5ο νἰάστοπ{α οΠΊΠε5, οοοῖξ, Ργορ]εία Ίρρο, 

αἱ ο]κουἳ Πο η ρα 5], οἱ 5γπασορ ρτίπσθρς, θἱ 5ος ομιηία. 

Α ΗΡΥΟΤΙΠΙ αἰίος ἱπίυργειαραίαχ ας ἀεσ]αγαβαί, πππ]ίος αι- 

ἴ6πα 1ρ5ο οοηδεγίρεβαί : ίααπα ἀᾳἱ Ἰηδίαυ ἵρδιπα αρθρα! 

11, εἰ αἰοραπίατ Ἰομίς]αίοτοα, οἱ 5απῃ ποπηπαβαπ{ απ [ἰδΗ{σΠ. 

Χθιηρο ΠΙασΠ Πα Πλάπη αάῃιο γοποταπ{ας Ἰοπίπεπα, Πα 

οποῖ ἵπ Ραωείῖπα, οϱ Ἱπίτοδπσία ΤΠ. γίαπα πονα ως ΤηΥ- 

δἰοία, α[Πκιπ. 

- Ταπα νετο 4ερίρ]θηςιι5 ο η οτ]π]]πο Ῥνοίθις ἵπ γίη- - 

ου]α οοπ]οσίας οδί : απα Ίρδα Τε ΠΟΠ ΡάΓΥαΠΙ ΠΠ] ἀῑσηίία- 

ἴαη οοποΙΠαν{έ, αἆ γίαπι ἀείπεερ» ασεπάαπα, οἱ αἆ ρυῶςί]- 

βίαταπα σ]οπίάσαο 5ίαάἵππη, Ύπσς απηαθαί. ΟΠη ἰσίέν ἵπ 

που] ο5δοί, σοΠΙΠΊΠΠΘΙΗ 6αη οπ]απηίαίοη ταἱ ΟμγἱςΙαπί, 

πμ Ππίσοπιαίαπα τοπ(αοραΠέ, απ Π]απα οἱρογοπί. Ὠοϊπαο 

αβ! που βογί πο ροίογαξ, ππηϊσίοτῖαπη ΟΠΊΠΕ ΤΕΙ ΠΠΤΗ ΠΟΠ 

οβΙίου, 5ο οπή ΠΠαρΠο 5(πάῖο ρογαρεραίαν. Ἐί ππάπο απίάθιηι 

βίαΠπα γίάευες ΡΓΩ5ί0 55ο αἆ οἈγΟΘΓΘΙΗ νοίπ]ας γῖάμας αας- 

ἆαπα οἱ Ἱπ[απίες οΡΊαΠΟς : απ] γετο Ποποχαίίογος ΠΙοναπη, 

Ἡ οἹαπα οουγαρ{ῖ5 οατοστῖς οα5{οὔἴριας Ἱπίγα αριᾶ ἰδίππα ρου- 

ποείαραπ!. Ὠεϊηάα επ» Ιπ[ογοραπίαχ γανῖα", οἱ δαογί οκ Ι]]ο- 

τηπα ἀοεἰγίπα 56ΓΠΙΟΠΕΣ Παροραπίαν, οἱ Ργάζ]Ἰαγας Π]ο Ῥεγο- 

Βιΐπι5 (1ος οπίπα αἀ λαο 11 ΠΟΠΙΙΠΟ ορηςεΡα {1) πογα5 αἲ 

Τ]]ς ἀεεραίαν ΒοεΓαίος. 

19. ΟΙΤΗ εαπα οχ ΑδίαΙΙοῖς αγθῖθιας, Οἱ απο γΠα πηῖσσα 

Ρυῤ]ίοο, γεπονθ απ]απα, αἀ[α(αῖ νίαπα, δ{ α γοσα!ῖ οἷας 

αἱ], σοηκο]ααπίααθ.  Ἱπογεδϊρί]οπα ομῖπι αἰαστίαίθηι 

οδίοηάπΠ!, 5ἱ απῖά {α]ο βαί ρβ]ος : αἱ οπίπα Ὠγονίίου ἀΐσαπι, 

πι τοῖ Ῥατουηί.  Παφας οἴίαια Ῥεγορτίμο [παπα πι] αἱ 

Πμ5 γεποτο νἰπουΙογαΠα οαπδα ρεοπηίῶ, εΠπηΠιθ Το Ι{ΗΠΙ 

αβηῖξ 0 πο. ΠπθάΙοσΓοπα. Ῥοηςιαδογηπέ θηἶπα ςἰρὶ πηῖ- 

5ου] ΠΠ, Τη απ] γειςαπα 4πἱά6ῃ1 56 Γα{11ο05 ε556 Ππηπηογία]ες οἱ 

Ῥογρείπο ἴ6Πιρογο γΙοίατοδ» απάς αίαπα οοπ{οπηπιΠ{, ΠΙΟΓ- 

{οπ1 νη]σο, 5Ηαή116 56 δροπία οσσοἰάεπάος ρταῬεπί : ἀθίπᾶς 

γοιο Ῥτίπιας Π]ή5 Ιορίς]αίου ρογ5αας!ί, ΟΠΊΠΕ5 6556 ΙΠΥΙσΘΠΙ 

Γαΐγος, ΡοδΙ(ΠΑΜΗ 5οπηο] (Γαµ5σγθςςί, γῶσος 46ος αμποσα- 

νουμί, αἀοταγεπίηί απίθπα αΗχαπα Πάπα ογιοί ΙΤ 50- 

Ῥηδίαπα, αἴααα εκ ἱρείᾳς Ἱορίρας γἰναπί.  Θπατο Ώοπα 

οπηοία ραπίον οοη(θηπυη{, οἱ αρϊγαπίασ οοπηπυηία, 46 

149Π6ο ΠΗ]]Ο οἱ εχασίο αγραπηθη{ο γερθρία Ίας ἀοοίτῖπα.  5ἱ 

απίς 15ο αἆ Π]ος νοπ1ί Ἱππροδίου εἰ σα][άις Ἠοππο, οἱ τῇ 

τερις αἱ οἷαί, Π]οσί Ἠνευί 5ἰαπι {ΕΠΙΡΟΤΟ ἀῑνος [ασίας, 

Ἠοπηίπες Ἱπιρον]ίος αἰδῖς ἀεπίῖρις ἀογίάθί. 

14. Ψεταπῃ Ῥεγεριίπας αρ 6ο, απὶ (ππα ργωςίάσραϊ δγτία, 

ἀἰπηίκεις εδί, γῖτο απϊ ΡμΙοςορμίαπα απιατοί, (πας Ππ[ε]- 

Ἰοοία Ιείίας απιεηίία, εππη(ις ορίαΓα Πποτίθα, ἰῖ [ΠάΠΙ 

66 ποπῖπε τεἰίπαπαγεί, Ποπιίποπα, πο ἀἴρηιπα φπἱάθπα ραπα 

ταία5, ἀἰπ]δίί, Αἱ Π]ο ἵπ ρα(ίαπη Τογθιδς ἀαρτεμεπα[έ 

44. 
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νελθὼν χαταλαμθάνει τὸ περὶ τοῦ πατρῴου φόνου ἔτι 

φλεγμαῖνον χαὶ πολλοὺς τοὺς 

τηγορίαν. Διήρπαστο δὲ τὰ ’ 

παρὰ τὴν ἀποδημίαν αὐτοῦ καὶ μόνοι αλ πονα οἳ 

ἀγροὶ ὅσον εἲς πεντεχαίδεχα τάλαντα: Ὢν γὰρ ᾗ πᾶσα 

οσία τριάκοντά που ταλάντων αξία. ἣν ὃ γέρων κατέ- 

λιπεν, οὐχ ὥσπερ ὃ παγγέλοιος Θεαγένης ἔλεγε πεντα- 

χισγιλίων: τοσούτου γὰρ οὐδὲ ἡ πᾶσα τῶν Παριανῶν 

πόλις πέντε σὺν αὐτῃ τὰς γειτνιώσας παραλαθοῦσα 

πραθείη ἂν αὐτοῖς ἀνθρώποις χαὶ βοσχήµασι χαὶ τῇ 

λοιπῃ παρασχευΠ. 
15. Ἀλλ) ἔτι γε ἡ χατηγορία χαὶ τὸ ἔγχλημα θερ- 
ἦν, καὶ ἐώχει οὖκ εἲς μακρὰν ἐπαναστήσεσθαί τις 

αὐτῷ, καὶ μάλιστα ὁ δημος αὐτὸς ἠγανάχτει χρηστὸν, 

ὥς ἔφασαν οἳ ἰθόντες, γέροντα πενθοῦντες οὕτως ἄσε- 

Εῶς ἀπολωλότα. ὍὉ δὲ σοφὺς οὗτος Πρωτεὺς πρὸς 

ἅπαντα ταῦτα σχεψασθε οἷόν τι ἔξεῦρε καὶ ὅπως τὸν 

χίνδυνον διέφυγε: παρελθὼν γὰρ εἲς τὴν ἐκκλησίαν τῶν 

Παριανῶν --- ἐχόμα δὲ ἤδη καὶ τρίθωνα πιναρὸν ημ- 

πείχετο χαὶ πήραν παρήρτητο χαὶ τὸ ξύλον ἐν τῇ 

γειρὶ ἦν καὶ ὅλως µάλα τραγιχῶς ἐσκεύαστο ---- τοιοῦ-- 

τος οὗν ἐπιφανεὶς αὐτοῖς ἀφεῖναι ἔφη τὴν οὐσίαν, ἣν ὁ 
µακαρίτης πατὴρ αὐτῷ κατέλιπε, δηµοσίαν εἶναι πᾶ- 

Τοῦτο ὡς Ἴχουσεν ὁ ὃημος πένητες ἄνθρωποι 

καὶ πρὸς διανομὰς κεχηνότες, ἀνέκραγον εὐλὺς ἕνα φι- 

λόσοφον, ἕνα φιλόπατριν, ἕνα Διογένους καὶ Κράτητος 
ζηλωτήν. Οἱ δὲ ἐχθροὶ ἐπεφίμωντο, χὰν εἴ τις ἐπιχει- 
ρήσειε μεμνῆσθαι τοῦ φόνου, λίθοις εὐθὺς ἐθαάλλετο. 

16. Ἔξήει οὖν τὸ δεύτερον πλανησόμενος. Ἱκανὰ 

Εφόδια τοὺς Χριστιανοὺς ἔχων, ὑφ᾽ ὧν δορυφορούµενος 

ἓν ἅπασιν ἀφθόνοις ἦν. Καὶ χρόνον μέν τινα οὕτως 

ἐβόσκετο: εἶτα παρανοµήσας τι χαὶ ἐς ἐχείνους---- ὤφθη 

γάρ τι, ὡς οἴμαι, ἐσθίων τῶν ἀπορρήτων αὐτοῖς ---- 

οὐχέτι προσιεµένων αὐτῶν ἀπορούμενος ἐκ παλινῳδίας 

ὤετο δεῖν ἀπαιτεῖν παρὰ τῆς πόλεως τὰ χτήµατα, καὶ 

γραμματεῖον ἐπιδοὺς ἠξίου ταῦτα χοµίσασθαι κελεύσαν- 

τος βασιλέως. Ἐἶτα τῆς πόλεως ἀντιπρεσθευσαμένης 

οὐδὲν ἐπράχθη, ἀλλ’ ἐμμένειν ἐκελεύσθη οἷς ἅπαξ διέ- 

Ὕνω μηδενὸς καταναγχάσαντος. 

17. Τρίτη ἐπὶ τούτοις ἀποδημία εἲς Αἴγυπτον παρὰ 
τὸν Ἀγαθόδουλον, ἵναπερ τὴν θαυμαστὴν ἄσχησιν διή-- 

σχητο. ξυρόμενος μὲν τῆς χεφαλῆς τὸ ἥμισυ, χριόµε- 
νος δὲ πηλῷ τὸ πρόσωπον, ἐν πολλῷ δὲ τῶν περιεστώ-- 
των δήµῳ ἀναφλῶν τὸ αἶδοῖον καὶ τὸ ἀδιάφορον δὴ 

τοῦτο χαλούμενον ἐπιδεικνύμενος, εἶτα παίων χαὶ 
παιόµενος νάρθηχι εἷς τὰς πυγὰς καὶ ἄλλα πολλὰ νεα- 

νικώτερα θαυματοποιῶν. 

/ ν 
ἐπανατεινομένους την χα- 

- -- / 
πλειστα των χτηματων 

Δ 
μον 

σαν. 

18. Ἐκεῖθεν δὲ οὕτω παρεσχευασµένος ἐπὶ Ἰταλίαν 
Μ λ. 3 9 -- Λ δρ ὰ δν ας π. ἔπλευσε χαὶ ἀποβὰς τῆς νεὼς εὐθὺς ἑλοιδορεῖτο πᾶσι 

Δ Ψ" -- - 

Χαὶ μάλιστα τῷ βασιλεῖ πραότατον αὐτὸν χαὶ ἡμερώ- 
Ἐ δἈ] σι -- τατον εἰδὼς, ὥστε ἀσφαλῶς ἐτόλμα: ἐκείνῳ γὰρ, ὡς 

ο Ἱ ον / 3 .,. -- « 

εἰχος, ὀλίγον ἔμελε τῶν βλασφημιῶν χαὶ οὐκ ἠξίου φι- 
ς Α λοσοφίαν ὑποδυόμενόν τινα χολάζειν ἐπὶ ῥήμασι καὶ 
κ ὃς μάλιστα τέγνην τὸ λοιδορεῖσθαι πεποιηµένον. Τούτῳ 

ΤΧΝΠΙ. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΕΡΕΓΡΙΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΗΣ. 15 -- 18. 
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(ΠΠ. 900 - οἱ») 

Παρταπίεπι αἆΏας Ἰ]απ ἂ ραϊτε Ιπίεγ[εείο Γπιαπ1, εἰ που]- 

{ος ἃοεμςα[Ιοπειη Ἱπίρηίαπίες. Ύεγυπῃ εἴἶαπι Ρ]ειαππε 1ρεῖ- 

ης ορες Ρεγ Ἠ]απι ρεγεσπαίἴοπεπη ἀἰτερίω Γπεγαπί, κοῖῖς 

τε]οῖς αστῖς ααἰπάεοῖπι οἴτοῖίεγ {αἱεπίογυπι : ἴοία επίαι, 

απαΠῃ τε]απεγαί 5επος, 5υΏ5ίαπί]α (Παϊπία {οτίε {α]επίογαπα 

Γαογίί; ποη απἰπαπῖες πη]]ε, αἱ τἰάῖομ]ας Ιςία ἀῑκιί Τήρασε- 

ηΘΕ : (απ επῖπα πθο μηῖτεγςα Ῥαγίαπογήπι γῆς. 5ἶ τίοῖπας 

εἰδί απἶησιθ αἰίας αξςιπιαί, Γοτίο πεπάαίατ, 1ρ5ῖς οὐΠῃ Ἰιο- 

πιιπῖρης οἱ Ῥεοσάῖθας οί αρραταῖα τε]ῖαπο. 

{5. Υεγυπιίαπιεη ἁοειςα[το Ί]]α οἱ οἵπιεη αἆλυς σα]εθαί, 

νιἀεμαίωτααε Γαἴαγαπ1 αἱ ΠΟΠ Πα πιπ]ίο Ροςί αααῖς οοπίτα 

Ἠ]απα ουπξιταοτδί : 6ἱ Πανίηιθ 1ρ56 Ιπάῖπη Εεγεῦαί Ρρορα]ας, 

ΒοπΙΙΠΙ 56ΠΕΠΙ, υ{ἶ ἀἱοθθαπί ααὶ ν]ἀεγαπί, Ἱππρ]ε αἄεο ρετῇῖςςθ 

Ἰπεηίος. Αἱ εαρίεης Ιδίᾳ Ργοίεις αἆ Ἠανο οπιηία τ]ᾶεία απ]ἁ 

Ἰητεπετῖί, οἵ σπα ταίῖοπε ε[[ασοτ]ΐ Ρετίου]απι. Ῥτοστθξεας 

θΠἱΠ1 ἴῃ ΡαΓΙΑΠΟΓΙΙΠΙ ΟΟΠΟΙΟΠΕΠΙ : 141 απἴεη] οΟΠΊαΠΙ α]είναί, 

οἱ Ῥαβ παπι Ιπάπεταί 5ογαϊά σπα, οἱ 5αςρεηάεγαί Ῥεγαπα, εἰ ἴη 

ΏΙΠΗ Γαςῖς εταί, εἰ τασίοιπι οπΙΠΊΠΟ Ἱαβ]ίαπι Ξεὐπιςεγαί : 

5ο 6Γσο ἵη οοπερεείαπα ΙΠογαπα ργοᾶίθης, Ρεγπηµεγε 5ε αἲ 

τυ{ πΠίτεγςα ῃαΐγῖς εἰ Γε]ῖοῖς πηεπιογίο» 5αμείαπίτα 5ἷί ραή]σα. 

Ἠοςυ πί Ρορα]ας απαἰνῖε, Ἠοπίπες Ραπρεγες εἰ Ἱπ]]απίος Ἰαγ- 

αἰποηῖρης., 5ἰαΐϊπι οχε]απ]απί, Ὅπας ςαρ]εηίῖα, απας ρᾶ- 

πο απιαΐου!. ππιας Πἱοσεηίς εἰ ΟΓαἱεῖῖς απχυ]ας ! Της 

αυἴεπῃ ος Ίαπι ου{αγαίυπῃ εγαί, οἱ 5ἱ ααἲς εσρᾶῖς Ιπῇῃοεγο πηθη- 

Ώοπεπι οοηατείητ, Ἱαρίάίριας εἰαΐῖαι ρείεραίατ. 

16. Τίθγιπῃ εΓ5ο ἵπ αιά αχϊΊαπι 8σγεςδας εςἰ ταϊῖς Ἱή- 

ου]επ{ῖ νἰα(]οί Ἰηδίατ Ἠαβεης ΟΠΓΙξςΙΙαπος. απογυπῃ ςαἰθ]]ο 

Ἰηξίγηείας οορ]ς οπηηῖρας αραπάαδαϊ, Αίπιο ααπαπιάϊτα 

Τα αἰεραίατ : ἀεϊπᾶε πι]στα[ῖς εἰῖαπι 1]ογυτα Ἰερίοις (τῖξας 

επῖπ1, ραίο, Γαρταί Ῥγοληβ]{ο Τίς εἴθο ααοᾶαπα πμ). απππι 

ποῦ απηρ]ας υπ αἀπηιιεγεηί, αἆ Ιπάϊσεπίῖαπι γεβασίας, 

«οππσπη οεηξεβαί, τεἰτασίαΐα ἀοπαίίοηε, α οἴτιίαίε τερείοτε 

Ῥοπα εα» ἀαΐοσιθ Ἠρεῖ]ο, τεοῖρετε ἵ]α Ἱπιρεγαίοτῖς, Ία55α 

Ροξίπ]αβαί. Ῥεϊπάς, πὶςεῖς οοπίγα 1ρδΏ ἃ οἰτ]ίαία Ίεσα- 

τς, γαξίγα αἱ, αδειςσιε ἵπ Ηἱ5, σπα» πεπῖπο οοπεηίε ο0η- 

εἰίαϊςςεί, ΠΊΑΠΕΓΕ. 

17. Ρο8ί Ἠορο {ετί]α 4ῦ Ἠ]ο ςαδοερία ἵπ Ἐστρίαπι ρεγεστῖ- 

ηαΙ1ο αἆ Ασαἰλοβα]απα, η] αἀπι]γαῦΙ]θηῃ Π]απα εσεγοαΏοπεπηι 

εαςοερί{, υἱ Ταςα ἁϊπι]άῖα οαρ]εῖς ρατίε, οῬ]ΐα Ἰαΐο {ας1ς, ἵπ 

πμ]ίο οἰτουπαςίαπίαπι Ῥορπα]ο, Γπἱσαπᾶο Ῥιάεπᾶο, 1πά 

αποά ΙπάΙΠεγεης αΏ 15ίῆς τοσαίπτ, η 5ε οξίεπάετεί: ἀεῖπᾶς 

τα] ρυ]ςαγαί 1ρ56,, το ρπ]ξαπᾶας Γεγαῖα παΐες α]ῆς ρταρεγεί, 

Δασαε πηα]ίὰ τε]εππεη/ίῖογα εἴῖαπι 5ρεοίασυ]α εἀεγεῖ. 

18. Ἠϊπο απίεπα ςἷο Ἰπςίτασίας πατ]σατιί η Παµσπα, εἴ 

ΕΡτεξευς πανί πια]εάίοργε κἰαίῖπι οαρ1ί οπιπῖδας., Γπιρεγα[ομῖ 

π]αχῖπης, απεπα ποϊβςείπιαη ςοἶτεί πιωιςπεϊςςΙπΙππησπε : 

απο πια]ογί οοπβἀεπί]α 8ᾳ5.ς οςί. Ῥαταπι επῖπι 1]6, πῖ Ρατ 

εγαί, οπταῦαί πηα]οᾶ]εία, πεσαε ἀἴσπαπι 5ε οεηεβα!., Ὡοπη- 

πεπι Ρ]οςορ]ῖας Ίατταπι Ιπάπίαπι Ῥτγορίετ τειῖα Ρρπῖτε, 

επι ργῶςεγίῖαι, απῖ εἰδὶ αγίεπ Ίρεαπι Π]οά πια]εάῖοετε {ε- 



(ΠΠ, σι - ὁἱς) 

δὲ καὶ ἀπὸ τούτων τὰ τῆς δόξης ηὐξάνετο: παρὰ γοῦν 

τοῖς ἰδιώταις χαὶ περίόλεπτος ἦν ἐπὶ τῇ ἀπονοίαν μέχρι 

δ) ὁ τὴν πόλιν ἐπιτε Ξτραμμένος. ἀνὴρ σοφὸς ἀπέπεμψεν 

αὐτὸν ἀμέτρως ἐντ τρυφῶντα τῷ πράγματι, εἰπὼν μὴ 
δεῖσθαι τὴν πόλιν τοιούτου φιλοσόφου. | Πλὴν ἀλλὰ καὶ 

τοῦτο χλεινὸν αὐτοῦ καὶ διὰ στόματος ἦν ἅπασιν, ὅ φι- 

λόσοφος διὰ τὴν παρρησίαν καὶ τὴν ἄγαν ἐλευθερίαν 

ἐξελαθείς" καὶ προσήλαυνε κατὰ τοῦτο τῷ Μουσωνίῳ 

καὶ Λίωνι καὶ ᾿Ἐπικτήτῳ καὶ εἴ τις ἄλλος ἐν περιστά- 

σει τοιαύτη ἐγένετο. 

19. Οὕτω δὴ ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα ἐλθὼν ἄρτι μὲν 

Ἠλείοις ἐλοιδορεῖτο, ἄρτι δὲ τοὺς Ἕλληνας ἔπειθεν 

ἀντάρασθαι ὅπλα Ῥωμαίοις, ἄρτι δὲ ἄνδρα παιδεία 
καὶ ἀξιώματι προὔχοντα» διότι καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις 

ἐποίησε τὴν Ἑλλάδα καὶ ὕδωρ ἐπήγαγε τῇ Ὄλυμπ 

χαὶ ἔπαυσε δίψει ἀπολλυμένους τοὺς πανηγυριστὰς, 
χακῶς ἠγόρευεν ὡς χαταθηλύναντα τοὺς ἝἛλληνας, 

δέον τοὺς θεατὰς τῶν Ολυμπίων διακαρτερεῖν διγῶντας 

χαὶ νὴ Δία γε καὶ ἀποθνήσχειν πολλοὺς αὐτῶν ὑπὸ 

σφοδρῶν τῶν νόσων, αἳ τέως διὰ τὸ ξηρὸν τοῦ χωρίου 
ἐν πολλῷ τῷ πλήθει ἐπεπόλαζον' καὶ ταῦτα ἔλεγε πί- 

νων τοῦ αὐτοῦ ὕδατος. Ὡς δὲ μικροῦ χατέλευσαν αὖ- 

τὸν ἐπιδραμόντες ἅπαντες ο τότε μὲν ἐπὶ τὸν Δία χκα- 
ταφυγὼν ὃ Τευναῖος εὗρε τὸ μὴ ἀποθανεῖν. 

90. Ἔς δὲ τὴν ἑξῆς Ολυμπιάδα λόγον τινὰ διὰ 

τεττάρων ἐτῶν συνθεὶς τῶν διὰ µέσου ἐξήνεγκε πρὸς 

τοὺς Ἓλληνας ἔπαινον ὑπὲρ τοῦ τὸ ὕδωρ ἐπαγαγόντος 
χαὶ ἀπολογίαν ὑπὲρ τῆς τότε φυγῆς. "Ηδη δὲ ἆμε- 

λούμενος ἕ ὑφ) ἁπάντων καὶ μηκέρ' ὁμοίως περίθλεπτος 
ὢν --- ἕωλα γὰρ ἦν ἅπαντα χαὶ οὐδὲν ἔτι Ἀαινουργεῖν 
ἐδύνατο, ἐφ᾽ ὅτῳ ἐκπλήξει τοὺς ἐντυγχάνοντας καὶ 
βαυμάζειν χαὶ πρὸς αὐτὸν ἀποθλέπειν ποιήσει, οὗπερ 
εξ ἀρχῆς δριμύν τινα ἔρωτα ἐρῶν ἐτύγχανε ---- τὸ τε- 
λευταῖον τοῦτο τόλµηµα ἐθουλεύσατο περὶ τῆς πυρᾶς, 
καὶ διέδωχε λόγον ἐς τοὺς Ἕλληνας εὐθὺς ἀπ᾿ Ὃλυμ- 

πίων τῶν ἔμπροσθεν ὡς ἐς τοὐπιὸν καύσων ἑαυτόν. 

51. Καὶ νῦν αὐτὰ ταῦτα θαυματοποιεῖ, ὥς φασι, 
βόθρον ὀρύττων καὶ ξύλα συγχοµίζων καὶ δεινήν 

τινα τὴν καρτερίαν ὑπισχνούμενος. ᾿Εχρῆν δὲ, οἷ- 

μαι, μάλιστα μὲν περιµένειν τὸν θάνατον καὶ μὴ) δρα- 
πετεύειν ἐκ τοῦ βίου: εἰ δὲ καὶ πάντως διέγνωστό οἳ 
ἁπαλλάττεσθαι, μὴ πυρὶ μηδὲ τοῖς ἀπὸ τῆς τραγῳδίας 

τούτοις χρῆσθαι, ἀλλ᾽ ἕτερόν τινα θανάτου τρόπον, 
µυρίων ὄντων, ἑλόμενον ἀπελθεῖν. Εὶ δὲ καὶ τὸ πῦρ 

ὡς Ἡράκλειόν τι ἀσπάζεται, τί δή ποτε οὐχὶ χατὰ 

σιγὴν ἑλόμενος ὅ ὄρος εὔδενδρον ἐν ἐχείνῳ ἑαυτὸν ἑνέ- 

πρησε μόνος ἕνα τινὰ οἷον Θεα γένη τοῦτον Φιλοκτήτην 

παραλαθών; ὁ δὲ ἐν Ὀλυμπία τῆς πανηγύρεως πλη- 

θούσης μόνον οὐκ ἐπὶ σχηνῆς ὁπτήσει ἑαυτὸν, οὐχ ἀνά-- 
ξιος ὢν μὰ τὸν Ἡρακλέα, εἴ γε χρὴ καὶ τοὺς πατρα- 

λοίας χαὶ τοὺς ἀθέους δίχας διδόναι τῶν τολμημάτων' 

καὶ κατὰ τοῦτο πάνυ ὀψὲ δρᾶν αὐτὸ ἔοικεν, ὃν ἐχρῖν 

πᾶλαι ἐς τὸν τοῦ Φαλάριδος ταῦρον ἐμπεσόντα τὴν 

ἀξίαν ἀποτετικέναι, ἀλλὰ μὴ ἅπαξ χανόντα πρὸς τὴν 

ΤΧΥΠΙ. ΡΕ ΜΟΝΤΕ ΡΕΒΝΕΑΠΙΝΙ. ιο 603 

οδοί. 15ίῖ γετο οἵαπα Ἰπᾶς [απα ογον[τ. 

επ/πα Ρτορίογ {ραπ απο απιοη[ίαΠα ουαί οοπδρίοπας, 4οπος 

γορ[δσία5 αγοῖς, γἱν δαρίοης, ροιπ]απίος Πἰηαϊς. Ἠαἱο το Π- 

ἀμ]σοιίεπη ο]εοῖί, ρυα[αία5 ΠΟΠ. Ιπάίσογο π1Ώ οι {αἲἲ ρ- 

Ἰοδορμο.. Ψενιπα θηἱπα Ίου 4πο(πο οθἰοβείογθια ΓοάθΙΕΠί 

ἵρδια οἱ ἴπ οτε ογαἴ οηπίαπα ΡμΙΙοφορίας Ρτορίου ασια {- 

ἀποἴσπη εἰ πἰπηίαπα Πρεγίαίοπα πτΏθ οχασίς : ἱάᾳ16. ἱρδιπι 

Πιο 1ξ Ἠοπηίπθπα αἆ Μαδοπίππα, οἱ ΠΏίοποπι, οἱ Ερίοίσοίππ!, 

6ἱ 5ἱ απῑς αἰας ΙπΗΙ οοπά[ῖοπε θΗ1{. 

Αριά ΠπρογΙΙΟ5 

19. Τα Ιρίίας ἵπ γαοἶαπα Ύππῃ γοηῖςδοί,, Ἴπη1 Ἠ]οἱς Πια- 

Ἰοᾷϊοεβαί; Ίαπα 5ααάσραί ἀτωσΐς οἱ αγπ]α ολίγα. ΠΟΠΙΑΠΟΒ 

οπρογοηί, ]απη νίτυπα ἀοσίτίμα ραπΠίου οἱ ἀἱρη]ίαίο οιηηθηίσηι, 

αποᾷ Ρυωίου ορίογα Ίου Βοποβοίαπα ἄαοῖα ργωφβίοιας, αἲ 

αφπαπη Ῥευάπεστεί Οἰγπιρίαπα, αἱ ρυοἱρογθί πο ρουιο. νἰῖ 

Ρεπίγεηί δρεσίαίοτος», απα]οάἰο(ῖς Ιποσςδοβαί, Υο]αί αἱ ο[[ο- 

ηη]πατδί ἄΤῶς055 Ύππι ἀοοθγεί πα [ος βρουϊαίονος 

ΟΙγπιρίογαπα, 41η, Ιία π1θ φπρίίου, ριΐτο Πηη]ίος. ΠΠΟΙΠΙ 

ἃ πιονβίς γαμαιποπίθις, απ! {αμα ρνορίος ποσίοηῖς φἰοσ]ία- 

{αμα Τη Πχασηα πα] Μπάἴπο (Γοᾳπθηίος οιαπί. Εέ]ας ἀἰσσμαι 

Ῥίρεῃς ρα 40 επάσπα αηπά.. ΘΗΠΠΧ γοιο ραΓΙή μονο 

απἷη Ἱαρίάΐρις Ἠ]απα, σοποιχδα οΠίπΠὰ [αοίο, οὐτασνοΠ, 

ἴππα αἆ ὀογοπ οοη[αρῖθη» γἱν Γου[ἶς, Ποτίθηα ον ἰίαγ[έ. 

20. ΟΙνπιρίαάε Ρτονῖπια ογαἴοποπα (πα [έπος ἱπίογ]οοί 15 

πηΐ5 α 56 ϱοπιροςίίαπη απ Ογῶσο5 αλ, Ἰαιάσηι οἷας απὶ 

ἄθπᾶπῃ ρεγάιχ{έ, οἱ Γαρίς φαρογῖον]5 οχοιδαΠἴοπεπη. 96 4πΙΠι 

Ίαμα περ]ἰσουείιν αἲ οπηπίρα5, πε(ο απηρ]ία5 ἵνα οομκρίοις 

65ο (οὐφο]οία ᾳπἱρρο εναπί οηηία, Πθῦ ΠΟΥΗΠΙ απἰσ(Ια1η 

Ῥοίσταί Ῥγο[ογα, 41ο ρεγος]]εγοῖ απἀἰοηίος αἴαο ααπιῖταῃ- 

41 5ο οπδρἰεἰοπά πιο τοδζσνοί, οπ]α5 τοὶ αΡ Ππ]ίο Ίπάς 

γεμοαπηεηίος οπρίάα5 (πεταί), άΠΗΠΊάΠ Ἠος 4ος Τσο Γαοἴπας. 

πηθηΠαν οαρρί{ :δραι5Ιίᾳπιο ππηαπη ἰπίαι πῶς05 ἃ 5αρογίο- 

Ρι8. φίαἴπα Οἰγπιρῆς, ρτοχἰηιῖς 56 Ἰᾶἱς ο σΙαΠΙΤΙΠΙ 56 

1ρδΙΠη. 

21. 1 πΠο Ίος ἴρδα Ρογίθηία αρίίαί, [οάΐσπᾶα, αἱ αἱηί, 

{ο5δα, εοπηροναπαἰς Ἠρηῖς, εί πνίβσα φπαἆσπα [ογ(πΚἶπο 

Ρομοεπάα.. Οροτίεραί απίοπα, αἲρίίγου, ρηηΠα. (πἱά θα 

εχδροσίανε ΠπονίθΙα, ποσο απ[ασογο ἆ6 γἱία : θἱῃ γθγο οπηΠί- 

πο μπουν] ΠΠ] ἀοο ΓΙ. δἳί, ΠΟ ἶρπο η{ἰ, πθ(αο {τασίσο. ἴ]ο 

αρραταία, 5εᾷ α1ίο ππογΙῖ5 σ6Π6Γ6, 41Η δἱηέ δοχσθηία,, 416- 

Ἰεοίο ἀἰσοσᾶσιο. Βἱ γενο ἴσηθια ο[ἴαη αἱ Ηδιομ]θια αἱ(- 

44π1 απιαί, απὰ (απάθι ΠΟΠ. 5θη[ίο οἰίσοῃς 5ΠγοδΙι 

πποΠίεΠα, ἵη Π]ο. 56 ογεπ]αί 50115, 1Πο 4ποάαα, Υοιαί που 

Έμεάσεπα, ἁδδιιηλίο δἱρί Ῥ]η]οσίεία 5 Αἱ Π]ο Οἰγπηρία:, Ρ]οπα 

ορ]ευηίαίε, {απίιπή ΠΟΠ ΠΠ 50ρῃ8 56 ἀπδαΡίϊ, ΠΟΠ Ιπάίσηιι5 

πΠΘΙΘΓΟΠΙΕ 1 δἰᾳπἱάθια ρανηοῖᾶας αίᾳπε αἴῑοος Ρωπας ἆαια 

Γαοἵπογη [ᾳ5 οδὲ : οἱ Ίου απἱάσπα τοβροσία φαῖς 1]]ιιᾶ. ἰατᾶς 

{ασευο γ]άείατ, 41ο] Ίαπι οἰίπι οροτίθρας Ῥμα]ανίαΐς {αιο 

Ἰπο]αδαπῃ ἀΐσηα ἀοάϊεςε φηρρ]ἰοία, 5οᾷ ποπ, 5ειΠοί ἱαιδία 06 
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φλόγα ἐν ἀχαρεῖ τεθνάναι. Καὶ γὰρ αὖ καὶ τόδε οἵ 

πολλοί µοι λέ «Ὕουσιν, ὧς οὖδεὶς ὀξύτερος ἄλλος θαν νάτου 

τρόπος τοῦ διὰ πυρός: ἀνοῖξ ἔαι γὰρ δεῖ 

χοὶ αὐτίκα τεβνάναι. 
.. ον ο Ν 

95. Το με έντοι θέ αμα ἐπινοεῖται, οἴμαι, ὡς σεμνον, 

ρ. όνον τὸ στ' οµ-ά 

γωρίῳ παόμενος ως ἔνθα μηδὲ 

κος Ἀκούετε ὃξ, 

λαι θέλων τις ἔν 
ο 3 

ΞΙ/Εεν Επιτυ 
μ 

8οξος γενέσθαι, 

ὀτ γεῖν 
/ 3 ν πι 

σίας Α ο. τὸν νεὠν. 
.. Μ -- κ /Υ. 9 

τοσουτος ερως της ὀοξης ἐντέτηχεν 

, 
τούτου, ἐνέπρησε ΕνΕεποη ] 

͵ ϐ .. 
Τοιοῦτόν τι καὶ 

αὐτῶν 
η 

903. Ἰκαΐτοι 
ο ος ον ον» «Ἡ ανν μι -- ΡΕ; 

δρᾶ., ὡς διδάξειεν αὐτοὺς θανάτου καταφρονεῖν καὶ ἐγ- 
: ν 

Εγὼ ὃ δὲ ἠδέως ἂν ἐροίμ.ην οὐκ 

λ αι ς ο 5 / δαν 

φησιν οτι υπερ τον ἄνθρωπων αυτο 

κ 0 

δν αρτερε εἴν τοῖς δεινοῖς. 

ἐχεῖνον ἀλλ ὑμᾶς, εἰ καὶ τοὺς πακούργους | βούλοισθε 

ἂν μαθητὰς αὐτοῦ γενέσθαι τῆς καρτερίας. ταύτης καὶ 

χα ταφρονεῖν θανάτου καὶ καύσεως χαὶ τῶν τοιούτων 

δειιάτων. Ἁλλ' οὐκ ἂν εὖ οἳδ ὅτι βουληθείητε. Πὸς 

οὖν ὁ Πρωτεὺς τοῦτο διαχρινεῖ ια) τοὺς μὲν Ἰρηστοὺς 

ὠφελήσει. τοὺς δὲ πονηροὺς οὐ φιλοκινδυνοτέ έρους καὶ 

τολικηροτέρους ἄποφανει; Ἡ 
η] ος , 2 

94. Καΐτοι δυνατὸν ἔστω ἐς τοῦτο µονους ἁπαντη- 

σεσθαι τοὺς πρὸς τὸ ὠφέλιμον ὀψομένους τὸ πρᾶγμα. 
εδ ος “ραισθ. ἂν τοὶ δ 
γμᾶς δ οὖν αὖθις ἐρήσομαι, δέξαισθ ἂν τοὺς παῖδας 

ὑμῶν ζηλωτὰς τοῦ τοιούτου γενέσθαι; οὐκ ἂν εἴποιτε. 

Καίτοι τί τοῦτο ἠρόμην, ὅπου μηδ) αὐτῶν τις τῶν µα- 

θητῶν αὐτοῦ ζηλ ιώσειεν ἄν: τὸν οὖν Θε αγένη τοῦτο μά-- 

λιστα αἴτιάσαιτο ἄν τις ὅτι τἆλλα ζπλον τᾶνδρὸς οὗγ, 

Ἡρακλέ εα. 

θαχεῖ πανε υδαίμ. Ον 

λ 

ἔπεταιτῷ διδασκάλῳ χαὶ συνοδεύει παρὴῃ τὸν 

ὥς φησιν; ἀπιόντι, δυνάµενος ἓν βρ 

πενέσθαι συνεμπεσὼν ἐπὶ κεφαλὴν ες το πυρ: οὐ γὰρ ἑ 
Ἰ 
πήρα καὶ ῥάκτρῳ γαὶ τρίθωνι ὃ ὃ Ἕλλος, ἀλλὰ ταῦτα 

ο 
νο Ἀ Ὑ Φλ 

μὲν ἄσθα λῆ χαὶ ῥάδια χαὶ παντὸς ἂν εἴη., τὸ τέλος δε 
: ν 
καὶ τὸ κεφάλαιον χρὴ ζηλοῦν χαὶ πυρὰν συνθέντα Χορ- 

ι τ ͵ 
μῶν συχίνων ὡς ἔνι μάλιστα ο ωρων ἐναποπνιγῖναι

 τῷ 

" 
καπνῷ: το 

Ἀσκληπιοῦ, ἀλλὰ χαὶ τῶν ἱεροσύλων καὶ ἀνδροφόνων, 
πὂρ γὰρ αὐτὸ ο) μόνον Ἡρακλέους χαὶ 

ν 

οὓς ὁρᾶν ἔστιν ἐκ καταδίκης αὖτ ὑπεσχοκός Ώστε 

; 
; 

ἄμεινον τὸ διὰ τοῦ καπνοῦ. ἴδιον γὰρ καὶ ὑμῶν µόνων 

ἂν γένοιτο. 
δι 

95. Άλλωςτ 

εησέ τι τοιοῦτον, ὑπὸ νόσου αὐτὸ ἔὸ δρασεν
 

εδ μὲν Ἡρακλᾶς, εἴ ἵπερ ἄρα κ χαὶ ἐτόλ- 

ταυρείου αἵματος, ὥς φησιν ἧτ τρα
γῳδία, Ὃ μις 

οἱ 
9 / ΡΕ 

Οὗτος δὲ τίνος αἴτ ίας ἕνεχεν ἐμ θα ἄλλει φέ ρων ἑ ξαυτὸν εἰς 

ς σος 
το πῦρ; νὴ Δί, ὅπως τὴν ερ ἐπιδείζηται καθά- 

αν 
περ οἳ Βραγμᾶνες: ἐκείνοις Ἱὰρ αὐτὸν Ὠξίου Θεαγένης 

ί ξ 
εἰκάζειν » ὥσπερ οὐκ ἐνὸν εἶναί τινασχαὶ ἐν) Ἰνδο

ῖς μωροὺς 

γα) χενοδόξους ἀνθρώπους. Ὅμως δ) οὖν κἂν ἐκείνους 

μιμείσθω» ἐκεῖνοι γὰρ οὐχ ἐμπηὸ δὗσιν εἰς τὸ πὺρ, 
σνλ 

ὡς ᾿Ονησίκριτ ος ὃ Αλεξάνὸ ὃρου χυθε ρνή
 της ἰδὼν Κάλα- 

πλησίον 332 σ 
γον χαόμε νόν αφ ησος σλλ Έπε ειδὰν νήσωσι, 

πε ο ἵντες ἀκίνητοϊ ανε γονται παροπτώµενοι;, εἴτ᾽ 

5 / 

τες κατ ὰ σ σημ. χάοντ αν οὐδ ὁ ὅσον ολ ἴχον ἐχτ τρε” 

1Χνπι. περι ΤΗΣ ΠΕΡΕΓΡΙΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΗΣ. 23 --- 35. αΠ. σίο - 58) 

Παππιπα, ΠΙΟΙΠΕΗΤΟ Πο που. Νάπα τηγςης ου 4ποηι1ο τη1Η1 

πλ] ἀϊσμηε, πο 6556 απά ορ]οηίης ἰσηῖ σοπας πιοι!5: ος 

οπίπα πποῦο αρενϊεμᾶ σα, αἱ δα ἶπα Πλουίαμῇ5. 

95, Ὑετυπι ἴάεο, Ραΐο, που εχεοβίίαί φρεείαζπ]απα, απαδὶ 

πηασμίβοιπα 5ἱξ ἨοπΠΟ Τη Ίοςο 5α6Γο ϱΟΠΙΡΗΣΙΗ5, πβῖ η6 60Η- 

ἄεγε απίάεπα αἰῖος πποτίπος ρε τεµαίοπεπι Ποοί. 564 αιπά]- 

φἰῖς., Ρυίΐο, εἴαπι οσα αίσποπα, απϊ πορῆῖς οπροτεί Πει1, 

απ] αἰίαπα ο]ας. Ταἱ εοηδε(ιθπᾶα ΤαΙΙΟΠΕΠΙ πο. μαρετεῖ, 

ΤἘρ]ιεδία. Παπα «ρᾷοπι Ἰπορπαϊςσα. Ταἱε απ] οί Ι5ίο ενοο- 

σῖ(αι : {απίας Πλασα Γαπηζς αΠΙΟΥ Ἰη5ε[ζ, 

93. Οπαπ(παπα ἀῑσΙί 56 Ἰπομίαπη αια[ἷα Ίου [άσσο πὶ 

ΤΠΟΥΤΟΠΙ οΟΠΙΟΠΙΠΟΤΕ Ί]ος ἀοσσαί οἱ {εγηίῖα 55 ποτε. Έσα 

τοτο Ίάθεῃς Ιπίογγοσαγονῖπα ΠΟΠ μπα, 56 ΥΟ5; ΠΗΠΙ π]α]θ- 

βεος οἵαπα γο[ῖῖς Ππίαίογος ίας Γογ πα ἶπῖς Που. εἰ ΠιΟΓ- 

{5 ορπίεπαποπᾶα», αἱ νινιοοπι ρα, εἰ ΓεΓΓΟΓΙΗ ὉΠΠΠπΕΝ 

Ὕθτυπα ΠΠίπΊ6, Ώθπε ΠΟΥΙ, Υο5 Ίος ΥεΗ!15. Οποπποᾶο εἴσο 

ἀἰκοριποί Πλαά Ρεοίοις., αἱ {ατεί απἰάεπα Ῥοπος ΠΠΔ]Ο5 ΥΙΟ 

ΠΟΠ ἀριαπιῖογος Ῥονοπ]ογιπα οἱ απαεἴονες {ασῖαί 2 

»4, Οπαπ(παπη Ροηᾶπλης Πογῖ Ρο55ε, Ἠπο πί ο] ποη]αηί, 

απῖ οσα ραβ]ίσα ΕΠΗ αίε Γεπα ν]ςυτὶ δἰηί. ΑΙ οδο τος τ5Η5 

Ἰμίοιγορβαβο» Υε]ῖσπο γεςίτος Ιρετος Ἰπίαίοτος Π]αςπιοᾶί 

αοἰϊοπῖς Πθιϊ 5 Νο 5απε ἀἰχεη[ῖ. Οπαπ6 παπι απ] Ίου Τη- 

ιογγοσαν!, 4111 πεσαε ἀϊπαρα]ογαπα Ἱρσίας απἱδᾳπαπα Ἠου 

εἰι Ἱππϊιαίαγας» Ας ΤΠΘασΘΠεΙΗ Ιδίιιά ρο[ἳςείπιαπα αοοαδεί α- 

απἲς, αποᾶ οείετα υγ] ΠΙΙΑΗΗ5, ΠΟΠ εοαπαίας ας Ραι{α 

πιασϊσίτυη, οἱ αἲ Πειοπ]ειη, Ἡί αἲί, αΏθιπίῖ 5ο αά]αησαί ϱὐ- 

πηϊ(θια, απππα. Ῥοσδίε ην] ἴαρουε Ῥεαίας υπάῖσιο Που, 

πποᾶο Ῥτάροερς ἵπ Ίσπεπη 56 ἀε]ιοῖαί. Χεππε επῖπι {η Ροια εἰ 

Ραοπ]ο εἰ ρα]ίο απια]α(ἷο Ίπεςί; 5εευΓᾶ Ίδία, Γαο][α, οἱ πΠΙα5- 

οπήαδαπο Γαεηηί : αἲ ΒπεΠη εί εαραί απηα]ανί ορον{εί, οἱ 

τοσο ο Που]ηεῖς εοδϊἄδας απαπίυπη Ροΐεσί τιάῖθα5 οοπιρῦ- 

5ἴίο, αΠουππά Πα 5ε Γαπιο τά Ῥοίο : Πα 1σηίς 1ρ58΄Π0 

Ἠενευ]ῖς πιοᾷο οσέ εἰ ξοι]αρί!, 5οὰ 5αογεσογαη 6ΗΑΠΗ δἱ 

ποπηϊοϊάαναίη, απο Υίάετε Ἰἶοεί ]παΙοῖο ἀαπηπαίος Ἰξίπο ρα]. 

Οπατο ἔαπιο πιε[ῖας εδ! : ΡΤΟΡΠΙΗΙΗ οπῖπα ου αἱ νοςίγατη υμίσοο 

Γον]. 

95. ΑΠοηπῖη Ίρ5ο Ἠενοι]ας, 5ἳ απ]ά σπα {αἱε απἰάἆσπη α- 

κας οξέ, ΠΙΟΓΡΟ Ἱπαρα]δς Γεοῖξ, α1πα ἃ Οοπίαα 5αησιπε, 

τα αἲε ἱπασωαῖα, εχεάοτείας. Α Μο ου] ας τοῖ σα ιδα Τη ΤΡΠΟΠΙ 

«ο εοπ]ῖοῖε” Ῥου 1ονοιη: αί ραἰἰοπ[ῖαπα 5απη ορίομᾶαί 51ου] 

0:ΑΕἨΠΙάΠΕΣ : ΠΑΠΑ Π]ῖ5 εππω Τμεάδεπες οοπιραταπ πα Π1- 

σαν], φπαςῖ πο Ρο5δοί ἵπ Ἰμᾶῖα ποήπο οσδε 51 απἰ αρ 

οἱ Ἰπαπίς αἰοιῖα οπρίά1 Ποιπίπες. ΑΙΑΠΙΕΗ ε5ίο» χο Ἠ1ο50ς 

ποπιπ]σίας τ ΠΠ επῖπα πο Της απί {η ἴσπεια, αἱ Οπεςίοπίας 

πατιαί Α]εταπᾶνϊ σαβονπαίου, αἱ αγάθηίεΠη πιαί Οαἰαπαμη, 

ςοὰ τοσο οχδίτησῖο ΡΤΟΡε αδίαηίες 1πηπιοίἳ ας εη[ατ] 5ο ρα Π-- 

(ης σπα ΟΟΠΣΟΘΗΣΟ 1050 5ειναίο οοᾶ σπα Ἰαβ]ία οτεπιαη{ηἳ, 



(11. 510 -- 15») 
ο ’ κ Ρ ’ , 3 ψαντες τῆς καταχλίσεως,. Οὗτος δὲ τί µεγα, εἰ ἔμπε- | . 

ο) ρε : σὼν τεθνήξεται συναρπασθεὶς ὑπὸ τοῦ πυρός; οὐκ ἀπ᾿ « πας - ἀναπηδήσεσθαι αὐτὸν καὶ ἡμίφλεκτον, εἰ 
μὴ, ὅπερ φασὶ, μηχανήσεται βαθεῖαν γενέσθαι καὶ ἓν 
βόθρῳ τὴν πυράν. 

20. Εἰσὶ δ᾽ οἳ καὶ µεταθάλλεσθαί φασιν αὐτὸν καί 
τινα ὀνείρατα διηγεῖσθαι, ᾧς τοῦ Διὸς οὐκ ἐῶντος : ; μιαίνειν ἱερὸν χωρίον. Ἀλλὰ θαρρείτω τούτου γε ο πε Ν ον / Α ὃ λ δν /. ο» ΕνξΞκα" εγω Υαρ οιοµοσαιμ.ην αν η μην μπηοενα των 

ῃ θεῶν ἀγανακτήσειν, εἰ Περεγρῖνος Χαχὸς χακῶς ἄπο- 5 5 ὁ ο σσ ο Ν Οὐ μὴν οὐδὲ ῥάδιον αὐτῷ ἔτ᾽ ἀναδῦναι" οἳ γὰρ ζ 2 νὰ μα συνόντες χύνες παρορμῶσι καὶ συνωθοῦσιν ἐς τὸ πὺρ 
λς 

Β] / ώ Φ .». α και ὑπεχχάουσι τὴν γνώµην οὐχ αποδειλιᾶν, ὧν : 

θάνοι. 

ἑῶντες 
Θύο συγκατασπάσας ἐμπέσοι εἲς τὴν πυβὰν, τοῦτο 

μόνον 

Φτ. κουο Πρωτεὺς ἔτι . ο 3λ / / ς Ν β] λ . αςιοι. αλλὰ Φοίνικα μ.ετωνοµ.ασεν ξεαυτον, Οτι χαι φοι- 

9 
γάριεν ἂν ἐργάσαιτο. 

δὲ ὡς οὐδὲ χαλεῖσθαι - 

νιξ τὸ Ινδιχκὸν ὄρνεον ἐπιδαίνειν πυρᾶς λέγεται πορρω- 
τάτω γήρως προθεθηχώς. Ἀλλὰ καὶ λογοποιεῖ καὶ 
Ζρησμούς τινας διέξεισι παλαιοὺς δὴ, ὡς ρεὼν εἶναι 
δαίμονα νυκτοφύλακα γενέσθαι αὐτὸν, καὶ οηλός ἐστι ἓν - λαό ; : βωμῶν ἤδη ἐπιθυμῶν καὶ χρυσοῦς ἀναστήσεσθαι ἑλ-- 
πίζων. 

2δ. Καὶ μὰ Δία οὐδὲν ἀπειχὸς ἐν τοῖς πολλοϊς τοῖς 
ος. παν. ἀνοήτοις εὑρεβήσεσθαί τινας τοὺς καὶ τεταρταίων ἄπηλ- ον ες ε τς λάχθαι δι αὐτοῦ φήσοντας χαὶ γύκτωρ ἐντετυχηκέναι 

.. π .ω /' / νὰ πο τῷ δαίµονι τῷ νυκτοφύλαχι. Οἳ κατάρατοι δὲ οὗτοι Ξ πα αρα ι / ον ὰ αν αι μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ χρηστήριον, οἶμαι, καὶ ἄδυτον ἐπὶ ες -ς ον, Ἡ ες τῃ πυρξ μηχανήσονται, διότι καὶ Πρωτεὺς ἐκεῖνος ὁ : - ζ τι : η ας ας Διὸς, ὃ προπάτωρ τοῦ ὀνόματος, µαντικος ην. Μαρ- 
΄ τ 3 -Ὢω. 3 δρ,” τύρομαι δὲ ἢ μὴν καὶ ἱερέας αὐτοῦ ἀποδειχθήσεσθαι ροι 

/ Υψ / , / µαστίγων ἢ καυτηρίων ἤ τινος τοιαύτης τερατουργίας, - κοκ, ; ἢ καὶ νὴ Λία τελετήν τινα ἐπ᾽ αὐτῷ στήσεσθαι νυκτέ- 
Ξέ-δὶ κω ρω Ριον καὶ δαδουχίαν ἐπὶ τῇ πυρᾶ. 
τν ο / ο [α / 39. Θεαγένης δὲ ἔναγχος, ὥς µοί τις τῶν ἑταίρων 

, 
- ’ . Μ / ον απήγγειλε, καὶ Σίθυλλαν ἔφη προειρηχέναι περὶ τού-- 

ἀ / ζ των: καὶ τὰ ἔπη γὰρ ἀπεμνημόνευεν 

᾽Αλλ' ὁπόταν Ἡρωτεὺς Κυνικῶν ὄχ᾽ ἄριστος ἁπάντων 
Ῥηνὸς ἐριγδούπον τέμενος κάτα πΏρ ἀνακαύσας 
ἐς φλόγα πηδήσας ἔλθῃ ἐς μακρὸν Ὄλυμπον, 
δη τότε πάντας ὁμῶς,, οἳ ἀρούρης χαρπὸν ἔδουσι, 
νυκτιπόλον τιμᾶν κέλοµαι ἥρωα µέγιστον 
σύνθρονον Ἡφαίστῳ καὶ Ἡρακληϊ ἄναχτι. 

Ταῦτα μὲν Θεαγένης Σιθύλλης ἀκηκοέναι φησιν. 
50. ᾿Εγὼ δὲ Βάκιδος αὐτῷ Ἰρησμὸν ὑπὲρ τούτων | 

ἐρῶ" φησὶ δὲ ὃ Βάχις οὕτω σφόδρα εὖ ἐπειπὼν, 

Ἁλλ' ὁπόταν Κυνικὸς πολυώνυµος ἐς φλόγα πολλὴν 
πηδήση δόξης ὑπ) ἐρινύῖ θυμὸν ὀρινβεὶς, 

δὴ τότε τοὺς ἄλλους χυναλώπεκας, οἵ οἱ ἔπονται, 
μιμεῖσθαι χρὴ πότμον ἀποιχομένοιο λύκοιο. 
Ὃς δέ χε δειλὸς ἑὼν φεύγη μένος Ἡφαίστοιο, 
λάεσσιν βαλέειν τοῦτον τάχα πάντας ᾿ΑἈχαιοὺς, 
ὡς μὴ ὑνχρὸς ἑὼν θερμηγορέ. ῆ 
γρυσῷ σαξάµενος πήρην µάλα πο 
εν καλαῖς Πάτραισιν ἔχων τρ 

.λὰ 

ἘΔΥΠΙ. ΡΕ ΜΟΒΤΕ ΡΕΗΕΕΠΙΝΙ. 6 -- 980. ουσ 
η ραα]ηπα ᾳπἱάση Ἱπηηπ{απίος 4ς «ο ἀεουβίία.  Τδέο γογο 
απ]ά ππαδηπΠα, κἳ Ἰπ]δοίας 5ἰα[ῖπι πποΠεία, αἲί οὐγγορίς 
ΔΡ Ίδη Γαορῖίρ Νοηιο Π]αά ΠοΠ Ἰϊορί 5ρεγαῦ6, ΓΗ ΤΙΠΗ 1 
τ5Ια{ φοπηΠης[η]αίες, πςί Πα πιασΗΙπείας, αασοᾶ ποσο 
Ἠμηα αἴπηξ, αἱ Ῥνοβιηᾶ ας θα ἰᾳπο Τη [ο5δα τοσις. 

20. αἱ απ{οπη απ! ἀἴσαπέ ΠΠανη πππ{αγο γο]]ο 5θη{θη(ίαπῃ, 
δἳ ςομηηία οηάιτατα απαάαπι, απαδί ΠΟΠ δἶπαί Φαρίίου 1ος 1Η 
Σ40ΡΗΤΗ ρολ]. 56 Ῥοπο Ροίθδί ο556 απίπιο, αἆ Ίου οπ]- 
4 ει ᾳποά αἰ[Ιποί: εβο οπίπα [15] απά Πα ἆαγο Ῥαγα {5 5απῃ, 
4 Μο Π ΠπάἱσηαΠΗΙΠΙ 655 ΠΘΠΙΙΠΟΠΙ »δἱ Ῥογδσνίηι]ς Ιπα]1]ς. 
πια]α Πονία Ῥεγθαί. Οπἱπ {4Π1 πες [ασ] ος ΠΠ! τε[ισοις : 
παπα απ] ΟΗΠ1 11ο 5η! εαπος,, ἱποῖίαηί, ΠοΏΙΙΠσιη » 6ἱ τα τι 
ἵδπαπη οοπ{γπάπηί, οἱ απἴππα Π]ίης 5αβίηαο Ἱπορπάπηί, που 
πλοία τοςήΐταο Π]απη ρα Παπίας: αποναπα. δἳ ἀποβις 5οοπα 
ἀ4ε[γασ[ῖς Ίπ ἴσηοιι Ἰποίᾶαξ, Ίου 5Ο] ΗΠ1 Ἱαρίάππα οριις Γοσργ!. 

27. Απάῑο γθτο ἸΠαπα πος ῬΓοίοιπῃ γοσατῖ γε]]ο απηριης, 
5εᾷ Ῥ]μαπ]οῖς ΠΟΠΙΘΗ Ῥγο 5ο ςἰ)ὶ ακο]γίδεο, αιιοᾷ. οίῖαπι 
Ὀ]ιωρηϊκ, Τηάἶσα ανῖς, Ἱηβοι τοσαπῃ ἀἴσῖξαν, αΏὶ αἆ ετίνο- 
Ἠ]4)1. 5εηεε(πίεπα Ῥτονθοία οί. Ὑσναπῃ οίῖαπι ΤΗΠΠΙΟΤΕΞ 
δραγαΙ{, εί οΥασπ]α αασάαπα παιναῖ, τοίας{α 5οἡ]σοί, ἵπ [αἰἲς 
ε55ε αἱ! ποςῖς επδίος ποπ] Ἶρ5α Παί; αὖ Ππαπ[οκίατη ος 
απ αἰίατία Ἰ]απη ἑοπομρίκέστα,, 6{ [α{ανΗΙΗ 6Ροχαγο αἱἰ εἰθί 
απτθις. 

3δ. Χθ(πα γοτο; ρς ἆονοπα, αμλοτγοί ἵῃ. π]ᾶσηα ἀθΠΊεῃ- 
Πσπα πα [η άἴπο, Ἱηγοηίπα ΤΡ] απ] απατίαμα 5ο Ῥογ Ίρδπα 
Ἰοναίος ἀῑσαπέ, οἱ ποσία. ςἳῃί οὐθμγήσδα πος[ῖς Π]απα οι- 
δίοΦ 6Η αοηίπηι. Ἐκκοσταρί]ες απίοπι ἴς Πας ἀἰποῖριί 
εἴαπα οασπ]άπα, Ῥηίο, οἱ ΦΥ ΤΠΕ ΤΠ τοσο Πας πιασμ]ῃα- 
Ῥαπίαν, Ῥνορίετθα (πο Ῥτοίθις οξἵαπη » Ἱονῖς Π]α βς, 
Ρείη]ς [5 ποιη]ηῖς ΔΠ6ἱοΥ, γαΐος ΓΗ. Τοξςίου αέθῃῃ ςα- 
ορτάσίες ᾳποαπθ Πας οοπς (Παπ Γρ Παρτογαπα, απξ αςία- 
Ιαἱοπνη, απί ργοβἱαίοκαραπα 14 ΣεηΙΙ5 αΟΠΙΟΠΗΠΙ : γα], Ρος 
ΟΥΕΙΣ, πηγςίερία πάπα πι Ἰ]]ις ΠΟΠΟΡΠΙ Ἰης Πα πα [πὶ 
ποζίαγπᾶ, εἱ [6ΠΠΙ σρία{ἴοποπῃ οἴτζα ΤοςΙΠΙ. 

29. Τμεασεπος απίθηι Ἠπρος, αἱ ΤεπαποΙαγ1Ε Πηί αλαπῖς. 
5οὔαΠππα, οἵαια ΒΙργ]]απη ἀῑκ]{ ἆ6 κος γοβις αφαῖά ργΏ- 
ἀῑκίδςα : ΠΘΙΠΡΘ Ύθισιις δ[ίαιη Γοοϊία μα! - 

ΑδΙ ΠΡΙ Ίαπα Ῥποίεις, ΟΥπίσοραπα τηαχίπηας ππας. 
38 Που]ς α]ςοπῖ «αοορη»ῖς Ισηῖρια5 Φἀθηι 
1η ΠΑΠΙΤΠΑΠΗ Ἰηπ]]θης, αΙΙΠΗ σΟΠςΟΘΗ(ΙΟΕ ΟΙΥπιράπα, 
{απο απα ποίαιοί γεςοµπ{ας ΠΊΠΠσΓο {ογγος . 
πουνασαπη Π4Ἠθο νοπογατῖ Ἠστοα,, Ῥοϊσηίσιη 
Ἠετει]εοππε, ἱποπαο {χγοπο : Ναἱσαπο, 5οἀθηίθπῃ. 

Ἠσαο [βίαια ΒΙΡΥΊ]α 5ο αεοορῖςςα αἲί Τ]θασοπος. 
50. ΑΙ εεο Ρασῖᾶϊς ΠΙΙ 46 Πίου τοῦι]5 ογασ ΤΗ ἀἴσλπ. 

ΑΙ απίεπὶ Βασ] Ίνα ῥγαζἶαγο αθΠοῖσῃς Ίρίῖς : 

Αδί αὐ!]απα νατῖο Ονηῖσας οππη Ποπηῖπο ΠαΠΠΠΙάΠΙ 
Ἰη5[οί, Γαηΐς ασἰαίας Ῥεοίογα ΓαΠ158 : 
ἴαπο ἵαπο να]ρίσαπος, ἵανρα Ἠαπο Ἱπηϊίαία πιπαϊςίταια, 
Ταΐα Παρί, οὔΐσοι, ]απι αῑπορηοπ[ῖς ορ αΠ{. 
δες (πἱεαππ(αο ππεία Υαἱσπηϊ [ασερῖί απίας ω 
140115 σοη[ος{ἴπα Ἠπηο καχῖς Ῥείαἰ οηηῖς ΑοΠίνιας 
41σεγο πε σα απῃ σοποδίας Γγαϊαας Τρσο, 
ἀΙδίεηάεῃς απο Ῥοραπα ασ [ῶπους οαρίο, 
Ῥαΐγίς εοπαΤία µαβοης ρα]ο]εῖς {ος σαἴηααε {αἰσσία 



96 

νὰ ρησµολόγος 

τοῖς θαυµαστοις 
Τί ὅμιν δοκεῖ, ἄνδρε ες. ἄρα φανλότερος 

ὁ Ῥωις τῆς Σιθύλλης εἶναι; ὥστε ὥρα τ 

τούτοις ο πρ τοῦ Πρωτέως πε ος σχοπεῖν ἔνθα ἔαυ-- 

ν χαλοῦσι. 

εἰπόντος ώς περιεστῶτες 

σθωσαν ἄξιοι τοῦ πυρός. Καὶ μὲν 

χατέθη γελῶν, « έστορα δ) οὐκ ἔλαθεν ἰαχὴ, » τὸν 

Θεαγένη, ἀλλ᾽ ὣς ἴκουσε τῆς βοῆς, Ἴχεν εὐθὺς καὶ 

ἀναθὰς ἐχεχρά Ίει καὶ μυρία χακὰ διεξῄει περὶ τοῦ 

χαταθεθηκότος' οὐ γὰρ οἶδα ὅστις ὁ βέλτιστος ἐκεῖνος 

ἐκαλεῖτο. ᾿Ἐγὼδ δὲ ἆ ἀφεὶς αὐτὸν διαρρηγνύµενον ἀπήειν 

ὀψόμενος τοὺς ἀθλητάς : ἤδη γὰρ οἳ Ἑλλανοδίκαι ἐλέ- 

γοντο εἶναι ἐν τῷ πλεθρίῳ. "Γαῦτα μέν σοι τὰ ἐν 

Ἠλιδι. 
Ἐπεὶ δὲ εἰς τὴν ᾽Ολυμπίαν ἀφικόμεθα, μεστὸς 

Ὃν ὃ ὀπισθόδομος τῶν κατηγορούτων Πρωτέως ἢ ἐπαι- 

νούντων τὴν προαίρεσιν αὐτοῦ, ὥστε καὶ εἲς χεῖρας 

αὐτῶν ᾖλθον οἳ πολλοὶ, ἄχρι δὴ παρελθὼν αὐτὸς ὁ 

Ἡρωτ εὺς μυρίῳ τῷ πλήθει παραπεμπόµενος κατόπιν 

λ 
εν ερώσουσι’ τοῦτο γὰρ ον καὶ 

ν πο ἀνεθόησαν 

«ΙΑ Ἠδηκ 
/ 

τοῦ τῶν κηρύχων ἀγδνοι λόγους τινὰς διεζηλθε περὶ 

αὑτοῦ τὸν βίον τ ε ὡς ἐξίω καὶ τοὺς κινδύνους οὓς ἐχιν-- 

δύνευσε διηγούµενος Χχὶ ὅσα πράγματα φιλοσοφίας 
ο μ 

ἕνεχα ὑπέμευνε. Τὰ μὲν οὖν εἰρημέναπ πολλὰ ἦν" ἐγὼ ) δὲ 

δλίγων ἴχουσα ὑπὸ πλήθους τῶν περιεστιτών. Εἶτα 

φοθηθεὶς μὴ συντριθείην ἐν τοσαύτη τύρδη, ἐπεὶ καὶ 

σον λοὺς τοῦτο πάσχοντας ἑώρων, ἀπΏλθον μακρὰ γαί- 

ρειν φράσας θανατιῶντι σοφιστΏ τὸν ἐπιτάφιον ἑαυτοῦ 

πρὸ τελευτῆς διεξιόντι. 

38. Πλὴν τό γε τοσοῦτον ἐπήκουσα” ἔφη γὰρ βού- 

λεσθαι γρυσῷ { βίῳ γρυσΏν κορώνην ἐπιθεῖναι: γρΏναι 

γὰρ τὸν Ἡρωδείως βε εθιωκότα ο τας ἀποθανειν 
λ 

χαὶ ἄναμιλόηναι τῷ αἲθέρι. ίαὶ ὧφε πας έφη » βού- 
ε 

λομαι τοὺς ἀνθρώπους δείξας ' αὐτοῖς ὂν χρὴ τρόπον θα- 
ἥ , 

νάτου χαταφρονεῖν πάντας οὖν δεῖ µοι τοὺς ἀνθρώπους : ς 
Φιλοχτήτας γενέσθαι. Οἱ 

37 

μὲν οὖν ἀνοητότεροι τῶν 

ἀνθρώπων ἐδάκρυον χαὶ ἐθόων, Σώζου τοῖς Ἕ λλησιν, 

οἱ δὲ «ἀνδρωδέσ τεροι ἐεκράισἩὶ Τέλει τὰ ορ 

ὑφ᾽ ὧν ὃ πρεσθύτης οὐ μετρίως ἐθορυθήθη ἐλπίζων 

πάντας ἔξεσθαι αὐτοῦ καὶ μὴ πρρήσεσθαι, τῷ πυρὶ» 

ἀλλὰ ἄχοντα δὴ καθέξευν ἐν τῷ βίῳ. Τὸ ὃ δὴ τελεῖν τὰ 

δε δογμένα πάνυ ἀδόχητ ον αὐτῷ προσπεσὸν ὠχριᾶν ἔτ 
μᾶλλον ἐποίη ε, Χαΐτοι ἤδη γεκριχῶς τὸν χροιὰν 

ἔχοντι, χαὶ νὴ Δία καὶ ὑποτρέμειν, ὥστε χατέπαυσε 

τὸν λόγον. 

34. ᾿Εγὺ δὲ, εἰκάζεις, οἴμαι, πῶς ἐγέλων' οὐδὲ 

πο ἐλεεῖν ἄξιον ἦν οὕτω δυσέρωτα τῆς δόξης ἄνθρω- 
ν ὑπὲρ ἅπαντας, ὅσοι τῇ αὐτῃ ποινῇ ἐλαύνονται. 
το πετο δὲ ὅμως ὑπὸ πολλῶν καὶ ἕνεφορε εἴτο τῆς 

λόξης πο πων ἐς τὸ πληῆθος τῶν θαυμαζόντων, οὐκ 

εἰδὼς ὅ ἅθλιος ὅ ὅτι καὶ τοῖς ἐπὶ τὸν σταυρὸν ἀπαγομένοις 
3 
Ἡ ὑπὸ τοῦ ὃ δηµίου ἐχομένοις πολλῷ μας ἔπονται. 

95. Καὶ ὃ δὲ τὰ μὲ ν Ολύμπια τ' εἴχε, χάλλιστα 

ταις ἤδη ὁρῶν. 
δρ το) 

Ολυμπίων Ὑενόμενα ὧν ἐγὼ εἰδον, 
τν - 

᾿Εγὼ δὲ --- οὐ γὰρ ην εὐπορῇ ρησ σαι ὀχήματ τος ἅμα πολ- 

ΤΧΥΠΙ. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΕΡΕΓΡΙΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΗΣ. 81 -- 36. (Π 550 -- ᾖδδὶ 

Ου]ά τῖἀείατ νοβῖς, ττῖὃ πυππαυ]ά ἀείοτῖος 5]ηγ]]α γαίες 

6550 Ῥαςἶς» Πασιθ απείος εἶπι ατα δις 15 Ργοἱο 5ο- 

ἀαἴθας, αἱ Ίουυπα οἴγουπιςρίοῖαηί αβί Τη αργα 5ο ἀῑςεο]ναπί: 

Ίου επἶπα γετῦο οοπηῬΗςΙοπεΠα γοσαηί. » 

91. Ἠφο ἴ]ο ἀῑεεπίε εχε]απιπαβαπί αἱ οἹγοππηςίαβαη{ ο]- 

65, {πι οοπιρηταπίγ ἀῑσηϊ Ισηα! Αίαπο Ίο απ]άσιη οµα 

τίδα ἀεεερηαϊξ :« 5εᾷ ποῃ [ασογηπί Νεξίογα Υουες, » Τμοα- 

ΒΕΠΕΠΙ Ῥηία: ΥεΓΙπΙ απάΠίο «Ἰαπιογε γεηῖί δἰαϊῖπι, 650βη- 

ἀθεηδαιθ οἰαπιανίέ, εἰ 5εχορηία πια]α Ῥτοίυ]{ οοπίτα ΘΗΠ1 

απῖ ἀεεοεηάεταί; πε(ιε οπῖπι πονῖ αποπποάο ντ η]α ορίπηας. 

γοσαία5 5. Έσο Υετο τείπααεῃς Ποπίπεπα ἀἴτιπιρεηίεπο 

56 αΡίϊ γίσητας αἰῃ]θίας : ]απ οπίπα 655 ἀἰοθραπίαν ΤΠ Ῥ]ε- 

(γῖο ]αάΐσος οργίαπηϊπατη.  Ἠωο ΠΡΙ Ε]Ιάα. 

3». Ἰρ5απι Ὑοτο ΟΙγπιρίαπῃ απ απα γεπίβδεπηΣΣ, ΡΙΕΙΟΠΙ 

εταί ροδ[ἴσππα ἱεπχρ]ϊ γε] αοομςαπίαπα Ῥτοῖθα, τε ρτοροςῖ- 

{απι μας Ἰααάαπ πα : αἆθο αἲ δίἴαπι αἆ Ππαπα5 πα] Π]ο- 

τΗΠΗ γομ]γεπί, 4οποο 1ρ5ε ῥγορτεδςι5 Ιππυπιεγαβὴή οοπηϊ(απ{ε 

πιυ]Παάἴπο Ῥτοίεις, Ρο5ί ΡΓΩΟΟΠΗΠΙ αΡΟΠΕΙΩ Υθιβα Γοοῖί 4ε 

56, απαπῃ γΠίαπη Υ]χετίί, Ῥοι]οπ]α σας» 5α)]θηῖί εΠΟΙΓΑΗ5, εξ 

απας ΡΙΙοςορΗΙα οΆασα φας παετῖί ππο]είία». Μα]ία φπ]- 

ἆσπι [α6γθ απ) ἀῑκΙί : οσο νογο, Ρος οἰτουπιδίαπ [ταση πα ]]- 

ἰάΐμα, ραπσα αμαϊν]. Ὠεϊπᾶο πε ἱαπία ἵπ {υνρα εμάετες 

πιθίπεης, αποᾶ αοοάετο γΙάεβαπα πιυ]ῖς, αθΙ, ΙοήΡ 1 Υᾶ- 

Ίεγε ]15ςο α[[οςίαπίε ΠΙΟΓΙΕΠ 5ορΗίδία., 1ρ5ο 51δί απία ΠΙΟΓΤΕΠΙ 

ρατεηίαηίθ, 

38. Ταπίαπι {αποπ απαϊνῖ, απαπῃ ἀῑεετεί τε]]ε 56 αΠΓθᾶΠι 

γ]ίαο αυγοῦ οοτοπ]άεΠα ΙΠΙΡΟΠΟΤΟ : οροτίετο εηίπα, αΙ Ηε- 

οσ]θο ΠΟΙΟ γ]κογϊέ, ουπΙ πιον άποσαθ πἹογε ΗεΓει]εο, 6 

τοπηῖςοειϊ «]οι. Ας Ῥτοάθςςθ, Ιπηπξ, τοίο Ἠοπηπίρης, 

οδίοπάσπάο. 15 απεπιαάπιοάσπα ΠΙοίεΠΙ οροτίοαί εοηίθ- 

ΊΠΕΥΘ. Πασπο Ρ]]οσίείας πἩΗῖ Ποτί ΟΠΊΠΕΣ Ποπηῖπες Φα πΙΠΧ 

οί. Ουῖ οισο φαρίάῖογος ογαπί Ἰοπηίπαπα, Ἰαστίπιαί εί 

εἸαπιατα, εινα {6 ατωοῖς! απῖ απίεπι [ογοτες, Π εἰαπ]ᾶ- 

τηπῖ, ῬεΓασο ἀθογοία 1 α απῖθας ποή πιαάϊοεπἴε Ρεγίυγραίας 

δέ σοπος., απῖ «ρογαςςεί Γαἱαγαπη. αἲΙ οΠΊΠες τε πεγεηί 5ε, 

πρι ἴσηϊ Ῥογμη([εγοηί, 5εᾷ ην [μπα ἵπ Υία ΠΙΑΠΕΓΕ 6056- 

τοπἰ. Θυέπι 6150 Ρίαπο ριῶίοτ ορίπίοποια ΠΙί αοοἰάεγεί 

οἸαίπος ἀθετοία ρογῄοϊεηᾶα 6556, εὰ Τε5 πηααῖς εἴἴατα εχρα]- 

Ίοδσγε Πάπα Γοοῖί, απαπ( παπα 6πάαγοτο5ο Ίαπ1 απίε οοἱ0γΕ 

εταί, οἱ ἴτεπιογο δἰίαπα, πιθάῖας βάῑα51 Πίαπαε ογαἵοπειη Π- 

ππα 

34. Ταο γετο 4παΠ τδετίπ, Ῥπίο, εοπ]οῖς : πεηπε 

οπίπα πηϊσογϊεοταϊῖα ἀῑρπιις ογαί Ἰοππο, Τα Ἰηγεπηδίης 5αρτα 

ΟΠΊΠ65; (αἱ Ιφάσιη [ας ασπίατ, απιαίος σἰοία.  4μος- 

Ῥαΐμγ ἵαππεΏ αᾱ πηπ]εῖς, οἱ ἱπσυσίίαραί 5ο σ]οήα, ἆππι αά 

ην] (αάἴποπα. 6ογΙπα, ααπἲ 5ο αὐπταγεπίης, πεδρίσετεί, 

Ίπηαγης πηίσας, θἰῖαπι Ἰοδ, ααἶ αἆ ετασεπα ἀπουπίης, αὖξ 

ἱταλαπίητ α οαμΊβσο, τηπ]ίο Ῥ]αγες 5εαυ]. 

35. Ππίσηπι Οἰγπιρία ποια Ἠαμαστε, Ῥα]εμεγηῖπια αμα 

ορο νἰὰί Οἰγπιρίογαπα, αϊ απαίεν Ίάπι γἰάεπῖπῃ. Ἐβο γετο 

(ποαπα οπῖτα γομῖοα]{ σορῖα ογαί πηπ] 15 5ἰπηυ] ἀἰξοεάεπίίρης } 



(11; οὐ -- 319) 

ω . τς « 

λῶν εξιόντων --- ἄκων ὑπελειπόμην. Ὁ δὲ ἀεὶ ἄνα- 

θαλλόμενος νύχτα τὸ τελευταῖον προειρήκειέ ἐπιδείξασθαι 

τὴν χαῦσιν: καί µε τῶν ἕτ αἴρων τινὸς παραλαθόντος 

περὶ μέσας νύχτας ἐξαναστὰς ἀπῄειν εὐθὺ τῆς Ἁρπί- 

γης, ς ων 
ἀπὸ 

λ ο 

πρὸς ἕω. 
κ ζ ο ος λόσης ν 

νοµεν πυρὰν νενησμένην ἐν βάβει ὅσον ἐς 
3. /͵ 

βάθος. Άλδες ἦσαν τὰ πολλὰ καὶ παρεθέθυ : ο ῃ 
φρυγάνων, ὡς ἀνασθείη τάγιστα. 

νν Ἑ - Ξ ο τν 
Καὶ ἐπειδὴ Ἡ σελήνη ἀνέτελλεν --- ἔδει γὰρ 

δη ; αν. λες , 
χάχείνην θεάσασθαι τὸ χάλλιστον τοῦτο ἔργον ---- πρόει- 

» Ε . Ν ῃ αν σν 
σιν ἐκεῖνος ἐσκευασμένος ἐς τον ἄεὶ τρόπον χαὶ ἔὺν 

αὐτῷ τὰ τέλη τῶν χυνῶν, καὶ μάλιστα ὃ γεννάδας ὃ 
Ε - κ». δν. Ν. αρ να ας 
ἐκ Πατρῶν ὃᾶδα ἔχων, οὐ φαῦλος δευτεραγωνιστής 
σος Ξ . ᾿ ς 
ἐδαδοφόρει δὲ καὶ ὁ Πρωτεύς. Καὶ εαν ἆλ- 

: ος Χ α/ 

λος ἄλλαγόθεν ἀνῆψαν τὸ πῦρ μέγιστον. ε απὺ δάδων 

καὶ φρυγάνων' ὁ δὲ, καί µοι πάνυ ἤδη ---- τὸν ἴ ἴ 
νοῦν, ἀποθέμενος τὴν πήραν καὶ τὸ τριθώνιον καὶ τὸ 

Ἡράκλειον ἐχεῖνο ῥόπαλον ἔστη ἐν ὀθόνη ῥυπώσῃ ἄκρι- 
θῶς.  Εἶτα ἥτει λιθανωτὸν, ὡς ἐπιθάλοι ἐ ἐπὶ τὸ πῦρ, 

χαὶ ἀναδόντος τινὸς ἐπέθαλέ τε καὶ εἶπεν ἐς τὴν με- 
π 

σηµθρίαν ἀποθλέπων --- καὶ γὰρ καὶ τοῦτο πρὸς τὴν 
Σ / / μα Δ 

τραγῳδίαν ἦν ἡ µεσημόρία ---- Δαίμονες μητρῷοι καὶ 
ο το κα πτίών : ος 

πατρῶοι δέξασθέ µε εὐμενεῖς. Γαὔτα εἰπὼν ἐπήδησεν 
Ν ο ω. / ΔΝ /, Δ ρω 

ἐς τὸ πῦρ, οὐ μὴν ἑωρᾶτό ΥΕ, ἀλλὰ περιεσχέθη ὑπὸ τῆς 
ο. ο. Ἠρμένης. 

΄ λ Άδθις ὁ δρῶ Ἱελῶντά σε, ὦ χαλὲ Κρόνιε, τὴν κα- 
λ ; 

ταστροφὴν τοῦ δράµατος. ᾿ΙΕγὼ δὲ τοὺς μητρῴους 
πε αψη 5 ; ν. «ἷν 53 ο δή, μὲν δαίμονας ἐπιθοώμενον μὰ τὸν Δί’ οὐ σφόδρα ἠτιώ-- 

µην, ὅτε δὲ καὶ τοὺς πατρῴους, ἐπεκαλέσατο, ἄναμνη-- 

σθεὶς τῶν περὶ τοῦ φόνου ε εἰρημένων οὐδὲ χατέ ἔχειν ἠδυ-- 
« ς ι 

νάμην τὸν Ύέλωτα. Οἵ Κυνικοι ὃ περιστάντες τὴν πυρὰν 

οὐκ ἐδάχκρυον μὲν, σιωπῇ δὲ ἐνεδείκνυντο λύπην τινὰ εἲς 
τὸ πὂρ δρῶνε .ον ἄχρι δὴ ἀποπνιγεὶς ἐπ᾽ αὐτοῖς, Ἀπίω- 

σον 
μεν, φημὲ, ὢ µάταιοι’ οὐ γὰρ ἡδὺ τὸ θέαμα ὁ ὠπτημένον 
τμ ραν ὃρᾶν χνίσης ἀναπιμπλαμένους πονηρᾶς. Ἡ 

υ Ν .. 

περιμε ένετε ἔστ᾽ ἂν γραφεύς τις ἐπελθὼν πο στη ὑμᾶς 

οἵους τοὺς ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ «ταίρους τῷ Σωκρᾶτει 

παραγράφουσιν: Ἐκεῖνοι μὲν οὖν Ἠγανάκτουν καὶ ἐ ἐλοι- 

δοροῦντό μοι, ἔνιοι δὲ καὶ ἐπὶ τὰς ῥακτηρίας ᾗ ηξαν. 

Ἐϊτα ἐπειδὴ ἠπείλησα ἕ ξυναρπᾶάσας τινὰς ἐμθαλεῖν εἰς 
ας τς ; 

τὸ πΌρ, ὡς ἂν ἔποιντο τῷ διδασκάλῳ, ἐπαύσαντο χαὶ 

ἔνθα ἦν ἡ πυρά. Ἁτάδιοι πάντες οὗτοι εἴκοσιν 
τῆς Ολυμπίας κατὰ τὸν ἵππόδρομον ἀπιόντων 

ο ΝΔ Δ ( ἄν σώ ΄ ῃ Β ο λ 6 ΄ 

Καὶ ἐπεὶ τάχιστα ἀφιχόμεβα, καταλχμθά-- 
) Δ 

ὀργυιὰν τὸ 
στο τῶν 

εἰρήνην Ίγον. 

9δ. Ἐνὸ δὲ ἐπανιὼν ποικίλα, ὦ ἑταῖρε, πρὸς 

ἐμαυτὸν ἐνενοουν, τὸ φιλόδοξ ον οἷόν τί ἐστιν ἄναλογι- 

ζόμενος, ὡς μόνος οὗτος ὁ ἔ ἔρως ἄφυχτος καὶ τοῖς πάνυ 
θαυμ.ασ 

τἆλλα ἐμπλήκτως καὶ ἀπονενοημένως βεθιωχότι καὶ 

οὐκ ἀναζίως τοῦ πυρός. 

39. Εἶτα ἐνε τύγχανον πολλοῖς ἀπιοῦσιν ὣς θεάσαιντο 

καὶ αὐτοί: ὤοντο γὰρ ἔτι καταλήψεσθαι ζῶντα αὐτόν: 

καὶ γὰρ χαὶ τόδε τῇ προτεραία διεδέδοτο, ὥς πρὸς 
ἀνίσχοντα τὸν ἥλιον ἀσπασάμενος --- ὥσπερ ἀμέλει καὶ 

τοῖς εἶναι ὃ θοχοῦσιν, οὐχ. ὅπως ἐκείνῳ τᾶνδρὶ χαὶ 

ΤΕΝΥΠΙ. ΡΕ ΜΟΝΤΕ ΡΕΒΕΑΒΙΝΙ. 56 --- 29. 

Ἰ πγίτας 1Ρί τε]οίας 5Ηπῃ. 
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Α: ἰδία {πάς ἀἱ[ογοῃς,, {απ σΠα 
Ρυοπλ]πα! ποείο 5Ροοίαου]) 5αΐ ογοπηαΠάί 5ο οὐ ΙΙΙ. 
Α0 πιο Ύπ πα δοδ σπα αφ] αβθιπηςίςδοε, οἴτοα πησζίαπι 
ποσίεΠη 5αγγονῖ ε{ Ἠατρίπαπα ΡοΗ!, αὐί γοσι5 ογαί.  δαάΐα 
Ἰρο παπί ἵηπ οίαπα γἱβίη(ί Οἰγπιρία Ἰαχία Ἠϊρροάτοπιαπι 
ομεηίειη γεισης ευη ΐρας. ΘπΠ1 ΡΕΙΠηΠΙ 0 γοηίκδθηης,, 
τοβι!α. ἀερυεμεπάῖπηας ἵπ [Όσα πα απαίίπος ομρίἴογαπι 
το [υπ ΚΠἴα[θηα δἰρποίαπα.. Έασθς ογαΠ{ ΠΙΑΧΙΗΗΠΗ Ραγίειι αἱ 
απηεηία 1ρ5ῖς Ἰπίογροςίία, Ισηεπα ορ]εγΊπηο ἶ εοπεῖρειεί. 

96. Ὠε]πᾶε εχοτίοηία Ἰαηᾶ (ορογίεραί οπίπα Ἠαπο 4ποππε 

δρεοίατε ρ]ο]αγγΙπΊαΠα. Γαοἴπς), Ργοσθᾶ1έ ἶδίο αποιάϊαπο 

πποιο Ἱπά μία», εξ ουπη 11ο Ογπίσοταπα ριήμεῖρος, Ρι5οΓ[ἴπι 

ΕεΠΕΙΟΣΙ5 1] Ῥα[γεῃδίς, [α00η1 σοδίαη5, ΠΟΠ Ππα]α5 5θΟΙΠΙ- 
4 αγάπη ΡαγΙπΠα οργίαίος.. Έασθια βοδίαβαί οἰἶαπι Ῥτοίθιις. 

Αοζθάεπίος απ{εμ αἰίοι αὖ α[ετα ρατία ἴσηοιη ΙποβηάσιηΕ 
πιακίπιαπα. (πἱρρο α [αοἵρας ας δαγπηθηέϊς : Ἱκίο γοτο (εί 
1891 ΠΗΙ ἀΠἰσρηίοτ αἰίοπάς), ἀθροδίία Ρεγα,, Ρα[ἱο οἱ Ἡονει- 
Ιεα ἴ]α εἰανα, αδίαθαί ἵπ. Ππίεο ρ]απο φοτάϊᾶο. Ταπι Ες, 

ΡειΠί, απσά ἵη ἴσπεπα Πη][ορτοί; 4αἴππιααθ αὐ αἰἴ(πο Ἰη]ο- 

οἳ(, ἀῑνίίαπε εοηνεγςις αἲ πηθηᾶῖθπα (παΠΙ Ἰχοῦ 4ποηπο αἆ 

ναβωάἴαπα ρεγπεραξ, πιεν]άϊος), Μαίοτηϊ ραἰοτηίφπε ἆ0- 

ΠΠΟΠΕΣ, γο]επίος ΡΓορ1 π]ο τεοῖρίία! Ηαο αδί ἀἰκίςδοί, ἵπ 

ΊΡηοΠα ηςῆΠΕ τ νεύαπη πο γἱάσραέατ, οἰτουπα[αας α πιπ]ία, 

απ 5α)γοχοΓαί, ΠαπΊηλα. 

07. Τ6ΥΙΠΙ γἰάθο {ο τἀεπίοπα, ρα]ο]ον Οιοπία, [αῦπ]α. 

εχρ]ἰσαΒοπειη.  Ἐπιίάεηα ΠπαίεΓΠος ἆρπιοπας. Ππγοσαηίθηι 

πΟΠ γα]άς, ἴία πηο Φαρίίει, τεργεμεπάεραΠα : 5εᾶ 4Π1Π1 ρᾶ- 

ΘΥΠΟ5. θἰίαπη αἀγοσαταί, τευοτάα{α5 ΘΟΓΗΠΗ απ” οσο Πας 

ἀῑεία 5υηΐ, πθφιιε τίδαπη {επθγο {ππη Ροίσταϊη. Ογπίοί απἴθηι 

τοςπα οἰτουηδίαπίες πο. 111 απ]άεπι Περαπέ, 5ο 5ΙΠεπίίο 

Ίβποιη απρἰοἰθηίες πιω [1ἶαπη «παπά απ] ργα; 5ο [ογοῦαπί : ἆ0- 

πες 6Ρ0, 416Π1 οα τος Πο 6πεσαΓεί, ΑΏθαιηας, ἀ4ἴοθτθῃ, 

ναπί Ἰογηίηος! πδ(]ε θΠΙΠΙ ΠπεΠά ΤΗ 5ΡοοίασΙΊΗΠά , 5ΟΠΙΙΠΗ 

ἁδδαίαπη γίάεσα, θ6ἱ ππαΙο πἰάοΓο ορρ]ο.. Δι εχδρεςσία[ἶς 

4 ρίσίον αἰηαῖς 5αροιγοηίεῃς ἀερίησαί γο5, αἰῖ 5οᾶα]θς 

ἵπ οανοργο αρρίηριπί Φοστα1ρ ΠΙΙ οισο Ιπάϊσπατί αἱ πα] 

η! ἀῑσεια; απἰάαπα γεγο τάς16 δἶαπῃ αἲ Ὀασμ]ο5. Ὠοθίπαο 

ααυπα π{επηϊπαία5 6556Π1, Π1ς αποδάαπα ΠΠογαπῃ οογγερίος 

Ἱη. Ίβηεπα ο556 ἀαίγιδΙγΙΠι πιασϊςίναπα αἱ οπποτοπίατ, 

απείθία ΡᾶζθΠ]άΙ16 6ΡεΓ6. 

38. Τη τουῖία απἴθιη γαγία Π]εοΠη , τη 5οᾶα]ῖς, ορβ[ίαραπα 

46 ουρία ίαίε σἱοῖα., ντι Πλας Ρεγρεπάθης, αἱ 5οἶαπι παπς 

ομρίάΠαίοπι ε[ασογα πεππεαπ{ 11 εἰἶαπα, φαῖ αἲἲ φπῖπ. αἲ- 

πηταΓἴοπο γάεαπίατ ἀῑσηϊςεϊπηϊ, πού πα αἱ 116 Υῖη, αἱ εἰῖαπα 

αἰῑα5. Γαίοδαο ἀεππεπίοταιε, ϱ{ αἱ ἴσπο ο5δεί ἀἶσηις, νί- 

χἰςςοί. 

9, Τυπα Ἰποια] ἵπ πηπ]ίος αἆ 5ροοίασπ]απη αβθυη[ος 1ρ5ος 

αποπαθ, αἱ ριίανεηί πειπρε 5ε νίναπι αἆμαο 4εργομεηςιι- 

ΤΟ5. τ ΠΙΠΙΙΤΗΠΙ Ππά «ποσα Ῥηαϊῖο εἶας ἀῑεῖ ἀῑναἱσαίαπα 

Γαοναί, Ἡ]άπα Ἱία αἱ εχογ]οηίεπα 5οἱεπῃ 5α]αίατοί (ᾳπος 5οΏί- 



ΕΝΥ. ων) 

ο ο ο ος φασι. ποιεῖν 

πέστρεφ 
Δ ΜΥ 

τελ. λέσθαι το ερ 

ν ---ἐπιθήσεσ σθαι τῆς πυρᾶς. 

ὧον ὃ) οὖν τοὺς πολλοὺς αὐτῶν λέγων Πδ δη τε-- 

γον, οἷς μὴ καὶ τοῦτ αὐτὸ περισπούδα- | 

στον ἦν, κἂν αὐτὸν ἰδεῖν τὸν τόπον καί πι λείψανον χα- 

παλαμ.θάνειν τοῦ πυρός. Ἔνθα δὴ, ῶ ἑταῖρε, μυρία 

πράγματα εἶχο ον ἅπασι διηγούµ. ο καὶ ἀνακρίνουσι χαὶ [ 
Γι μὲν οὖν ἴδοιμί τινα γα ἀκοιθῶς ἐκπυνθανομένοις. 

Ψιλὰ ἂν ὥσπερ σοὶ τὰ πραγθέντα διηγούµην, ρίεντα, 

πρὸς δὲ τοὺς βλᾶκας καὶ πρὸς τὴν ἀχρόασιν χεγ΄ Ἠνότας 

ἐτραγώῴδουν τι παρ' ἐμαυτοῦ, ὡς ἐπειδὴ ἀνήφθη μὲν 
ο : ν .”/ / [ὰ Δ Δ ο 

ἡ πυρὰ, ἐνέθαλε δὲ φέρων ἑαυτὸν ὃ Πρωτεὺς, σεισμοῦ ὕ / Δ ος πο π 
πρότερον | μεγάλου .... σὺν μυχηθμῷ τῆς γῆς, πο 

Δναπτάμενος ἐκ µέσης τῆς Φφλογὸς οἴχοιτο ἐς τὸν οὖρα- 

νὸν ἄνθρωπίνη µεγάλη τῃ φωνη λέγων « ἔλιπον γᾶν, 

βαίνω ὃ ὃ ἐς Ὄλυμπον.» Εκεῖνοι μὲν οὖν ἐτεθήπεσαν 

καὶ προσεχύνουν ὑποφρίττοντε ες καὶ ἀνέκρινόν µε λεγον- 

ς πότερον πρὸς ἕ ἕω ἢ πρὸς δυσμὰς ἐνεχθείη ὁ γύψ' ἐγὸ 

τὸ ἐπελθὸν ἀπεχρινάμην αὐτοῖς. 
Ἀπελθὼν δὲ ἐς τὴν πανήγυριν ἐπέστην τινὶ πολιῷ 

ο 3 ος ον 5. 3Υ / µ / ον -μο 
αγορι χαι νη τον Δι ατιοπιστῳ το προσωπον επι τῷ 

; νε το ; ; ες 
πώγωνι καὶ τῃ λοιπῃ σεµνότητι, τὰ τε ἄλλα διηγου- 

μένῳ περὶ τοῦ Ἡρωτ έως χαὶ ὡς μετὰ τὸ καυθῆναι 

θεάσαιτο αὐτὸν ἓν λευκη ἐσθῆτι μικρὸν ἔμπροσθεν καὶ 

νῦν ἀπολίποι περυπατοῦντα φαιδρὸν ἐν τῇ ἑπταφώνῳ 

στοᾶ κοτίνῳ τε ἐστεμμένον" εἶτ᾽ ἐπὶ πᾶσι προσέθηχε τὸν 

Ίὔπα, διομνύμ.ενος ς μὴν αὐτὸς ἑ ἑορακέναι ἀναπτάμενον 

ἐχ τῆς πυρᾶς, ὃν ἐγὼ μικρὺν ἕ ἔμπροσθεν αφηχκα ο. 

χαταγελῶντα τῶν ἀνοήτων καὶ βλαχικῶν τὸν τρόπον. 

41. ννόει τὸ λοιπὸν οἷα εἰκὸς ἐπ᾽ αὐτῷ «Ὑενήσε- 

σθαι, ποίας μὲν οὐ μελίττας ἐπιστήσεσθαι ἐπὶ τὸν τό- 

πον, τίνας δὲ τέττιγας οὐκ ἐπάσεσθαι, τίνας δὲ χορώνας 

οὐκ ἐπιπτήσεσθαι καθάπερ ἐπὶ τὸν "Ἡσιόδου τάφου, 

χαὶ τὰ τοιαῦτα. 

αὐτῶν παρά τε τῶν ἄλλων ΤῬ λλήνων,οις καὶ ἐπεσταλ-- 
/ 

χέναι ἒλε νο αὖ τίκα μιάλα οἴδα τ πολλὰς ἆ αναστησου.ενας. 

. με 
ἰκόνας μὲν γὰρ παρά τε Ηλείων 

Φασὶ δὲ πάσαις σχεδὸν ταῖς ἐνδόξοις πόλεσιν ἔπιστο- 
. 3 τς ον ἀ Δ / α 

λὰς διαπέµψαι αὐτὸν διαθήκας τινὰς καὶ παραινέσεις 
; 5 ο κας 

καὶ νόμους: καί τινας ἐπὶ τούτῳ πρεσθευτὰς τῶν ἑταί- 
5 : να 

ρων ἐχειροτόνησε νεκραγγέλους καὶ νερτεροδρόµους 
ζ 

προσαγορεύσας. 
ος α ον, ο ή, 
Γοῦτο τέλος τοῦ κακοδαίµ.ονος Πρωτέως ἐγένετο, 

ο αι ες 3 / β- Ν λλήθ Ν 
ἀνδρὸς, ὡς βραχεῖ λόγῳ περιλαθεῖν, πρὸς ἀλήθειαν μεν 
ῴ. Ἀ [ή 3 ο / αλ Αν /Υ δὲ Δ ο Δ 

οὐδεπώποτε ἀποθλέψαντος, ἐπὶ δόξη δὲ καὶ τῷ παρὰ 

τῶν πολλῶν ἐπαίνῳ ἅπαντα εἰπόντος αεὶ καὶ πράξαντος, 

ὥς καὶ εἲς πΌρ ἄλλεσθαι ὅτε μ.:ηδ᾽ ἀπολαύειν τῶν ἐπαί- 

νων ἔμελλεν ἀναίσθητος αὐτῶν Ὑενόμενος. 

ο ΑΝ ἔτι σοι προσδιηγησάµενος παύσομαι, ὡς 

πολὺ ΕΞ ἐκεῖνα μὲν Ἱὰρ 1 πάλαι οἶσθα εὐθὺς 

ας µου ὅτε Ίκον ἀπὸ Σνρίας διηγουµένου ὃς ἀπὸ 
ον 

᾿Ερφάδος συμπλεύσαιμι αὐτῷ καὶ τήν τε ἄλλην τὴν ἐν 

τῷ π)ῶ : ρ τρυφὴν χα αἱ τὸ μειράχιον τὸ ὥραῖον, ὃ ἔπεισε 
ο κ. μεση : ον : 

κυνίζειν, ὣς ἔχοι καὶ αὐτός τινα Ἀλκιθιάδην, καὶ ὡς 
ως ώς ως ο λεὰ 9 , 
ἐπιταρα(θεὶς μὲν τῆς νυχτὸς ἓν μέσῳ τῷ Αἰγαίῳ Ὑνόφου 
κατθάντος 

1 

ἐχώχυε | 
κο Ξ 

και χυυ.α παμμεγε θες ΕΥ είραντος 

ΠΙΡΙ ΤΗΣ ΠΕΡΕΓΡΙΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΗΣ. 40 --- 49. (111. 560 - 05) 

εί Βναύμππαπας {α6θνθ ἀἰσοΠ{αΠ{), ΤΟΣΗΠΗ 6ΟΠΣΟΘΗΞΗΓΗΠΗ 0556. 

Ῥ]ειοδαιο ἰρίέαι ΠΠογανη ανοτῖ, (πΠά Ίάπα Ῥου[οσίήή ο.δθ 

οριΙ5. ἀἴσρυεπα, απἴρις ααἰάθια. πο. 14 ἵρδυπα ουγῶ ο556ἱ, 

αµαπα 161 αἱ Ιπδρίσθγοπί οἱ αἰἰσι]ά ἆο ἴσηὶ ΤοἸ( ΠΠ 56011 

απ[ογοηί. Ἠϊο δαπθ, πιὶ 5οζα1ῖ5, 5οχοσπία Ποποίῖα ας 

ἁ σπα οΙΠΙΡ5 οπαγτο ΠπίοιοσαπΙρς οἱ 

οχααἰτοπίρις. 

Ἀσοιγαίθ 5ἵησα]α 

Βί 416. Ισίίας γάθνοια ροπή ἀοοίῖπα 

Ἰοπαίπσιη, παζα ΠΠ ασία, γο]αί Πβῖ πποᾶο, οπααΡά ΓΗ : 

αρ «Πρ]ίος νογο οἱ Ἱπμ]απίας παντα οπί, ἱτασίσσ αὐΙά ἆα1α 

δναν]ίαιἰς 4ο 16Ο αὐΠοΙεραΠα, α{ Ἠσο, 4Η ἀΟΟΘΗΣΗ5 ο.δοί 

γοδ5 οἱ |. Ιη]οσοίσςδί 5ο Πνοίθι5, πποία [ο]]ανς π]ασΠο 

οσα πιησίτα απίο [αοίο, ογο]απίεα πιοᾶῖα 4ο Παπηνια νπ]- 

{πτθπα 611 γουςα5 αί]5δα, Ἡάπηαηα 1πασηα νοςς ο]αΠ]Η- 

ἴοῦα : Ἀο]αῖ ἵουγαπῃ, 4Ώθο 1 ΟΙγπιρΙπα! ΗΙ ο/5ο οΏδί- 

Ροβοσπίο5 ΟΠΗ ΠΟΤΤΟΓΕ αποάαΠα αἀογαία, 6ἱ οχ ΠΠ 4ζρίοΓθ 

α άὴ οΠἱθηίθα Ύθυδα5 απ αἆ οσσἰάεηίοη το]αδδαί γα]ίατ . 

απίρας οσο, αἰοσιαῖά ἵπ Ῥιαοσαπα νοηϊταί, τοδρομᾶ!.. 

40. Ῥαπα Ἱπ οοποΙοπεια ἀθ]αίας αξίῖ απο οπἱάαπα. γίνος 

εἰ Π46 ἀῑσπο, πιοδίας ΠΗΐα5, 5ἱ πάπα 5ροείατος ΟΠΗ 

Ῥαϊρα οἱ συαγ]αίο τε]αα, Ύαπἱ ρισίος ορίθία Ἠοῦ. 6ΗΙ4Π1 

παγγαγοί 46 Ῥνοίθο, αἱ γἰάϊδδοί ἱρδιπι Ρα]]ο απίαο, Ροδί 

οΟΠΙΡΗΣΙΙΟΠΕΠΗ, 1 Υορδίο οαπά]άα, οἱ πποᾶο. ἱπαπιρη]απίοΠι 

Ἰσπ1 αἰαο ἨΙ]αΓθΠά ΤΠ 5ορίεπη ΥοσΙΠΙ ρογίΐοι. τοἠφπ]δσαί, 

6ΟΡΟΠΑΙΗΠΙ οἶα : ἀσϊπάς ροδί οπηπία ο[ῖαπα ΥΗΠΗΙΓΟΙΗ ΤΠ 

ἀς]θοί!, ἀε[ογαπς 1ρ5ΙΠΗ 56 γ]άΐ55θ 4ο 1ορο ογοΙαΠίεΠΙ, 4ΠθΠῃ 

οσο Ρα]]ο απίο ἀῑπιίκεγαια, αἱ ἀοηίάργοί απιεηίες Ἰοπηίηος 

αἱ πποτῖρς 5εαρίάο5. 

41. Οείοταπα οοδίία, 4159 Τη Π]ο Ροδίοα Γαίηνα ο55ο ογοι[- 

Ρἱ]6 δἱί : αἴαδ Ποπ αρες ἵπ Π]ο Ίοεο οοηγοπίαγᾶς! απαδ ΠΟΠ. 

σαπίητας. Τρί οἰσπᾶαδ1 απαδ ποπ οοπ]σες Ἱπτο]αίαγας, αἱ ἵπ 

5ορι]έΓΙΠ Ηεξίοάί ! οἱ 4 σοηις αἰία. Ῥίαίπας απἰάθη} άπάΠΙ 

αϱ. 1ρ5ῖ5 1]αἱ5, (πι αὐ τοµααῖς ἀταοῖδ, απίρις οἶαπα 5οπ]- 

Ῥδίς5ο ἀἰεεραπί εαπα, δίαπα ππα]ίας 5ἰαίατας πογ!,  ΑΙπΠί 

γοιο πορήρας ορρίάὶς [ογο οπιηΐρια5 πηίςδας αὐ 60 ορὶδίο]ας 

ΟΠ. να οθρΠοπίρΗ5, οἱ αιογία[ϊοπίρας, αίσιο Ἱοσίρης : 

οµἵαπα 5ο αΠαπῃ ΠΟΠΠΙΙΟ5 οἷας ταῖ οπδα Ἱεραίος οοπ5[Π{αογαί, 

αο5 ΠΙΟΓΙ15 ΠΙΙΠΟΙΟ5 αἱ ἱπ[εΓογαπι 6ΙΓΡΟΤΟ5 αρρό]]αβαί. 

4». Ἠϊο Ππὶς [αἱ Ἰπ[ο]]οίς Ῥγοίαί, υἱτὶ αἱ, αἱ. Ῥγουί 56:- 

ΠΙΟΠΘ οοπηρ]οσίατ, αἆ γογηπα απἰάσπα τοδρεχογαί ΠΙΠ(ΠΑΠΗ, 

ΒΙουί; απ{οπη οἱ Ἰαμάἱς ρορι]ατῖς εαιιδᾶ ἀἰχογαί 5ΕΠΊΡΕΥ {208 

γαίαπο οπηπία, αάθο τί 1η. ἴσηοπι αίίαπι Ἰηβίτοί, «ΙΠΙ 

ηθφιο Εγαὶ Ίάπη. Ῥοψ5οί Ἰαμάίριας, απἱρρο απαΓΙΠΙ 56Π5ΙΙΒ. 

Ρουνοπίτο αἆ ἱρ5απῃ ΠΟΠ Ρο556ί. 

43. Ὠοδίπαϊα, 411Π1 ΠΠΙΠΙ αἆ ιο ΗΡΙ παΥΓαΥοΓΟ, Ἡ{ γ]άστα 

Ρο5δῖ5 απαρΗα5. ία οπίπι οίπα ποδ, ια 5ία {πα εχ ππα, 

οπή ο Θγγία γοηίτοιη, απαἰονῖς πανταπία, αἱ α Ένοαςο ουΠ1 

1ρ5ο πανΙσανοτίπα» οἱ απάτη οσα Ποπηϊηίς ἵπ λα παν]- 

ΒαΠἱοΠ6 ΠΧ ΠΑΣ Π1ΠΗ {ΟΓΠΊΟΣΙΠΗ ΠΠ λαπα αάο]εδοση{ΗΠΗ ΓΗ, 418Η1 

αὐ οππΙπα Πα Παπ να ἐπαάπχοναί, αἱ Ἰαῦσγοί ΠΠ απ 

1ρ5ο απούιο αλα ποια. Αἰολμίαάσηα, οἱ αἱ ρου αν ρα. (ποτ! 

ποσία, ΠησΟΙο η πο ἀσξοσπάσηίο (πγίηο οἱ ΠΙΟ ΠΙΠΙ οχ- 



(ΠΠ; αο5 - οσο) 

αξτὰ 
υ 

εἶναι Αοκῶν. 
.. 

44. Ἀλλὰ μικρὸν 
ή 

τῶν "υγ κικῶν ὅ θανάτου κρ ὢ” μ.χ θαυμιαστ 

εννέα 

πισσξ οἳ μ.χ τοῦ τα έμφα- 
λ 

γὼν ἤμεσέ τετῆς νυκτὸς καὶ ἑάλω πυρετῷ µάλα σφοδρῷ. ς 
ντα δέ µοι ὅ Ἄλέξανδρος ὅ ἰατρὸς ̓ διηγήσατο με- 

ε ε 
ἐπισκοτεήσειεν αὐτόν: ἔφη οὖν κατ αταλαθεῖν 

ο : . 
και Φυχρὸν τας 

; 
ὀοῦναι, χαίτοι εἰ Τ 

ν΄ ΄ αιμα πω. 
ὕνότου ὁ οεριτο, χει) αὐτὸν επι τας θύρας αρ 

΄ ε οσο ία 
ὥστε καλῶς ἔ ἔχειν ἔπεσθαι μ.ηδὲν 

τὸν ὃ) αὖ φάναι, Ἁλλ᾽ οὐχ ὁμοίως 
7 ἊΑ .. μ Υ 

γοιτ αν πασι χοινος ὧν. 

μ- ι-- 
Ὁ 
Ῥν ο Γή ο] ο ιο] -« 

-] 
Ξ 

Ταῦτα μὲν ὁ ἌἈλέξανθρος, Ἐνὼ δὲ ς . 
/ 

τερὺ ας ἡμερῶν εἶδον αὐτὸν ἐγκεγρισμένον, 
ο) μυ / -. κ - ΄ / 

αποδακορύσειε τῷ δριµμεῖ Φαριάκω. ὍὉρᾶς: οὗ πάνυ 
. . . Π .. . . Ξ 

Ὅμοιον 

ο] 2 λ 

οὐδ) αὖτος 
9 
ὣς 

Β 
τοὺς ἁμθλυωποῦντας ὃ Αἰακὸς παραδέχεται, 
- ε) 
ὥς εἴ τις ἐπὶ σταυρὸν ἀναθήσεσθαι µέλλων τὸ ἐν τῷ 
Ξ , : 
βακτύλῳ εὖοι. Τί σοι δοχεῖ ὁ 

) τή [ή -ᾱ 

κατ ἀξίαν γελάσαι ἂν 

τοσοῦτον κ. πόθεν 

ῶ Φιλότης, 

ἐπὶ τῷ ἀνδ. εἰ γεν ἐκεῖνος 

γέλωτα; Σὺ ὃ' οὔν, 
μάλιστα ὑπόταν τῶν ἄλλων ἀκούσης θαυμαζόντων 

λα χαὶ αὐτὸς, καὶ 

ο 
αυτον. 

Ἐσκικ. 

ΔΡΑΠΕΤΑΙ. 

ΑΠΟΛΛΩΝ. Ἀλεθῦ ταῦτά 
5 τσ η 

οι τις φέρων αὗτὸν εἰς τὸ πῦρ χατέναντι Ὅλυμ- 3 τν 5 ( 

κ. Γά 

Φασι, πᾶτερ, ὣς 

μα μὸ] 

πίων. ᾗ Εὖύτιε ἄνθοωπος. οὐχ ἀγνεννὺὶς θαυι πίων, ἤδη πρεσθύτης ἄνθρωπος, οὖχ ἁγεννὴς θαυμα- 
ο αμα σ ς ν.}.’ κ οσα ο. 

τοποιὸς τὰ τοιαῦτα: ἡ Σελήνη γὰρ ἡμῖν ὃινη 
: : 
ἑορακέναι καόμενον λέγουσα. 

5 όλες ᾖ η 
ΖΕΥΣ. Καὶ πάνυ ἀληθη, ὦ Ἄπολλον: ὡς µή ποτε 

γενέσθαι ὦ ὠφελεν. η 

ΑΠΟΛ. Οὕτω χρηστὸς ὃ γέρων ἦν καὶ ἄνάξιος ἓν 

πυρὶ ἀπολωλέναι; 

ΖΕΥΣ. Καὶ τοῦτο μὲν ἴσως, ἀλλ᾽ ἐγὼ πολλὴν τὴν 

βηδίαν µέωνημαι ἀνασχόμενος τ' 
φέρεσθαι ὀπτωμένων ἀνθρωπείων 

τότε ὑπὸ χνίσης πονη- ος 

τ 

θα ιῤ 3 3 

ϱᾶς, οἵαν εἰκὸς αἆποφ 

σωμάτων. Εἰ γοῦν μὴ εἲς τὴν Ἀραθίν ὡς Έῑχον εὐθὺς 

Απιὼν ᾠχόμην» ἀπολώλειν ἂν, εὖ ἴσθι, ἀτοπία τοῦ 

Ττ]χ. ΕΡΠαΙΤΙΥ1. 

καπνοὺ" χαὶ ὅμως ἐν τοσαύτη εὐωδία καὶ ἀφθονία τῶν | 

πρωμάτων καὶ ἐν λιδανωτῷ παμπόλλῳ μόλις αἳ ὄτνες 
3 . εκ ναμκίοα Ἡ! 
Επιλαθέσθαι µοι καὶ ἀπομαθειν ἤθελον τὴν κηλίδα ἐχεῖ- 

νην τῆς ὀσμῆς, ἀλλὰ καὶ νῦν ὀλίγου δέω ναυτιᾶν ὕπου- 

υνησθεὶς αὐτῆς. 

ΑΠΟΛ. Τί δαὶ Ῥουλόμενος, 
εἴργασται ἐχυτόν; Ἡ τί τὸ ἀγαθὸν, 
Ξ τὴν πυράν; 

Ζεὺ, τοιαῦτα 
ανθρακωθηναι 

τσ 
ω 
Ε) 
ατς 

: 
Ξαπεσόντα εἲς 

ΖΕΥΣ 
-- μ 3 Δ κά , ο 

.. Τοῦτο μὲν οὐκ ἂν, ὦ παι, φθᾶνοις καὶ | 

ου 3 

είττων , οἴαπίο παν, Ριοτανοπί(πο οσα πω Πογομ]ῖς τί αάπι]- 

ταβρῆϊς, εἰ φῖ αροτίος πο 1ς ηχεία οςςα γἰάεγείυτ. 

οτεριας 

απία, (ΠΟΠ Ῥίη5 απ οροτίεραί, Ῥαίο, Ιησυταίίαςςεί, οἱ 

τοπηηί ποεία, εἰ [ευῖ οοττερίας εσί ςαἰῖς γομειπεπῇ. Πως 

γετο Α]εχαπάθι πηηῖ πιοάῖειας παττανΙς, απἲ γοζαίας ογαί υἳ 

Ἰβαπα Ἰητϊκετοί.  Αἴοραί 6υσο Ί]θ 5ε Ἱηγοπίςςα Ποπιῖηθίτι 

Μηπηῖ 5ε νοαηίεπα, Ἱππιρα[ἴοηίοπιαπθ αξίας, οἱ απιαξογῖϊς 

γε] Ρ]απά τς ρεοηίοπα [ησῖάαπα; 5ο απίθπι ποΠ ἀεῖςςε : 

γεγηπα 1] ἀῑνίςςσε, 5] οπππῖπο πποτία οριας Ἠαετεί, ἵρ5απι 

5Ροη/6 Ίαπι γοηῖτε αἆ ]απααπας Παππε Ῥεπε Γασργ6., 5ἱ Π]απα 

εοαπετείΗτ, πε(Πε ἴσπεπα θχρείοτεί. Ιδίαπι οοπίτα ἀῑκῖςςθ : 

Αί ποη ἆαπε αοπίοδαπα Γαθηέ πιοῖς σοηᾳ5, αἱ αποᾶ οπιηῖ- 

Ῥη5 5ἳί ϱΟΠΙΠΠΙΠΕ. 

4ο. Ἠσο ΑἰεχαπάοΓ. Ἐσο γοτο 6ἳ ἴρεε ποῦ πημ]έῖ απίθ 

άΠεριας Ἱπαπείαπα ν]αΙ, πῖ Ἰαοηπιῖς πιοῖῖς οσμ]ος Ριγσαγθί 

8σθ/ΡΟ ππθάἰεαιπεπίο.. Ὑ]άες» ποπ 5απε τθοῖρῖε, απἱ Ἰ16ῦε- 

ἴε5 οἑπ]ος Παρεπέ, Έασις. δΙπΙ]6 Ἠος οί, αἱ ςἳ ααῖς ἵπ 

οΓΗ6εΠά πιοκ απεπάας ἀῑδῖϊ ο[[εηξίοπεπα επγεί. ΟπΙά ΠΡΙ 

γιάείας Γαείατας Πῖςςε, 5ἳ τἰάϊςςεί Ιἴδία, Ὠεπιοστῖίας» Ε- 

εἰκσεί, Ρτουί ἀἴσπσπη ο5ί, σῖταπι. παπα παπα ππᾶς {αμίυπι 

111 εἶδας φαρρε[ἱςεεί2 Τι εγσο, απηίσα, τά ἴρςε αποφπα, 

εἰ πιατῖπιε παπάο αἶῑος αὐπαϊταιϊ Ἰδίαπι ααθ1ετῖς. 

44. ΥετΙΠῃ ραυ]1ο απία Πιοτίθιη, πονθιη οἴτοίίει 

ΤΧΙΧ. 

ΕΤαΙΤΙΥΙ. 

1. ΑΡΟΙΠΙ.Ο. Ύε[απεθ παντα! Ιδία, Ραΐος, [αἶδ5ο απ Ἱπ 

Ίσπεπη 5ε σοπ]]ερτεί 6 τεσῖοπο οε]ευτιίαίῖς ΟΙγπιρίογαη, ]αΠ1 

ΞΕΠΕΠΙ ΠοΠΙΙΠεΠΙ, πεο ἵσηαναπι αἆ ἰα]ία ροτγίεπίογαΠα αἲ- 

Πε» Ίωιπα επῖπι ποβῖς πατγατ]έ, ασε τἰάῖςςε 5ε ἀῑεοτεί αἴ- 

ἀεπίεπῃ. 

ΓΡΙΤΕΗΒ. Ὑετα οππ]πο 5απέ, Αροΐίο : ασ; πΏπαπη [αεία 

ΠΗΠΩΠΑΠΙ εςςεῃ{! 

ΑΡΟΕ. λάεοπε Ῥοπις5 εταῖ 5οπεχ, αίπαα Ιπάῖσηις απϊ 

1βηῖ ρετίγεί» 

ΠΡ. Ροΐοςί αἱ [πε ἵία : αἲ επο πππ]ίατη πἹε ἴπηι Ρεί- 

ἴεττο Ἱη]ασαπάαίθηα πηεπιϊπϊ α πιαΙο 1ο πἰάοτα, απιαίεπι 

ΞΗΓ5ΗΠΙ Τουτί παίυτα]ε ο5ί αΏ αςξαί[ῖς εοτροτῖρας Ἠαπιαπῖς. 

ΝΙ5ί οπῖτα ἵπ Αταβίαπα 5ἰαΐΐπα, πὲ Παβεβαπα, αὐῇῖςεεπα, Ῥες- 

Ίεταπα., Ώ6ιε ποτῖς., α Γαπιο {είειτῖπιο. Ἐί ἴαππεπ 1η [απία 

επατεο]επίῖα οἱ εορ]α αγοπιαΐαπα, 1Π ἴππτο α4εο πιπ]ίο, τῖκ 

πιθς ομ]τ]ςοῖ πατες ασ ἀεάίδοετο το]ποτιπί ἴ]απι οὐοτίς 

Ίαθεπῃ : 5εά πιπο εΠαπῃ ρατυπη αΏεςί απἵῃ παιΣεεπα αἲ ΤΠας 

ΤΙΕΠΙΟΓΊΑΠΙ. 

2. ΑΡΟΙ,. Ου]ά τετο το]αῖξ, Φαρῖΐες, αποά Ίιορο ἵπ 5ο ἀεςί- 

σπανῖε, απί απ]ᾶ Ῥοί ἵπ εο Ίπεςέ, 5ἳ απἲς [η τοσιπη ἀεςίεις 

πηπίθέα ἵπ ϱΑΓΏΟΠΕΣ2 

ΓΡ. Ἠαο Τη το ετῖίατε ποπ Ροίες απῖη απίο 1ρεαπῃ Εη:- 



τος 1.ΧΙ 

Ἐμπεδοχλεῖ πρὸ αὐτοῦ ἐγκαλῶν, ὃς ἐς τοὺς κρατηρας 

ἅλατ ο χαὶ αὐτὸς ἐν Σικελία. 

ΑΠΟΛ. Μελαγγολίαν τινὰ δεινὴν 

οὗτός γε τίνα ποτὲ ἄρα τὴν αἰτίαν ἔσιε 

ΖΕΥΣ. Αὐτοῦ σοι λόγον. ἐρῶ, ὃν 

ο πρν ἄπο σλο ογούμενος πρὸς αὐτοὺς 

Ἔφη γὰρ, εἴ γε μέμνημαι..», 

.. Ἁλλὰ τίς αύτη σπουδῆ πρόσεισι τεταραγµένη 

χαὶ ὀκκρίουσα, πάνυ ἀδικουμένῃ Εοικυῖα» μᾶλλον δὲ 

Φιλοσοφία ἐστὶ καὶ τοὔνομά γε τουμὸν. ἐπιθοᾶται σχε- 

δα γὰ 

τ 

τλιάζουσα. Τί, ὦ θύ γατερ; δακρύεις; ἢ τί ἀπολιποῦσα 

τὸν βίον ἐλήλυθας: άρα μὴ οἳ ἰδιῶται αὖθις ἐπιθεθου- 

λεύκασί σοι ὡς τὸ πρόσθεν, ὅτε τὸν Σωχράτην ἀπέχτει- 

ναν ὑπὸ Ἀνύτου κατηγορηθέντα, εἶτα φεύγεις διὰ 

τοῦτο αὐτούς; 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ. Οὐδὲν τοιοῦτον, ὦ 
- Ν Ν Δ 

ἐκεῖνοι μὲν ὃ πολὺς λεὼς ἐ 

άτερ, ἀλλ’ 

πήνουν καὶ διὰ ες Ἴγον 

αἰδούμενοι χαὶ θαυμαάζοντές µε καὶ μονονουχὶ προσχυ- 

εἰ καὶ μὴ σφόδρα ξυνίεσαν ὧν λέγοιμι. οἱ 
ἂν εἴποιμι, οἳ Ευνήθεις καὶ φίλοι Φφάσχοντες 

εἶναι καὶ τοὔνομα τοὺμὸν ὑποδυόμενοι ἐκεῖν 

δεινότατα εἰργάσαντο. 
2ΕΥΣ. 

λεύχασί σοι; 

γοῦντες, 
πλ -. 

δὲ, πῶς 
Δ 

γοί µε τὰ 

Οἱ φιλόσοφοι ἐ Επιθουλήν τινα ἐπιθεβου- 

/ α 
[ ΦΙΛ. Οὐδαμῶς, ὦ πάτερ, ο 

χαὶ αὐτοί. 

 Ἑνντας γε ξυνηδικηνται µοι 

7ΖΕΥΣ. Πρὸς τίνων οὖν ἠλίκησαι, εἰ µήτε τοὺς 

ἴδιώτας μήτε τοὺς φιλοσόφους ἴτιᾶ 

ΦΙΛ. Πΐσί τινες, ὦ 25ῦ, ἓν μετ αιχμίῳ τῶν τε πολ- 

λῶν καὶ τῶν φιλοσοφούντων τὸ μὲν ν σχ ημα καὶ βλέμ. μα 

χαὶ βάδισμα ἡμῖν ὅμοιοι καὶ κατὰ τὰ αὐτὰ ἐστα λμέ- 

τεσθαι καὶ τοὔνομα τὸ 

πιγράφ φονται, μαθηταὶ καὶ ὁμιληταὶ χαὶ 
νοι" ἀξιοῦσι Υοῦν ὑπ) ἐμοὶ τᾶτ 

ἡμέτερον ἐτ 

θιασῶται ἡμῶν εἶναι λέγοντες' ὁ βίος δὲ 7 παμμίαρος αὖ- 

αν. ἁμαθίας χαὶ θράσους χαὶ ἀσελγείας ἀνάπλεως, 
; 

ὄθρις οὐ μικρὰ χαθ᾽ ἡμῶν; ὑπὸ τούτων, ὤπάτ τερ; Ίδι- 

ος πέφ ευγα. 
ω 

ΕΥΣ Σ. Δεινὰ ταῦτα, ὢ θύγατε Ἀλλὰ τ 

ο ο ντα ἠδικήκασί σε; 

ΦΙΛ. Σκόπει, π] πάτερ» εἰ μικρά. Σὺ γὰρ χατι- 

δὼν τὸν δν ἀδιχίας καὶ να μεστὸν, ἅτε ἅμκ- 

θία χαὶ ὕθρε ει ξυνόντα, καὶ ταρατ 

χατελε εήσας τὸ ἀνθρώπινον ὑπὸ τῇ ἀγνοία ἐλ αννόμενον 

ἐμὲ κατέπεμψας ἐντειλάμενος ἐπιμεληθῆναι ὡς παύ-- 

σαιντο μὲν ἀδικοῦντες ἀλλήλους καὶ βιαζόμενοι χαὶ 

ὅμοια τοῖς θηρίοις βιοῦντες, ἀναθλέ Ψαντες δξ πρὸς τὴν 

ἅλ ήθειαν εἰρηνικώτερον ξυμπολιτ' εύοιντο" ἔφης γοῦν 

πρός με καταπέµπων, Ἂ. μὲν πράττουσυν οἳ ἄνθρωποι 

καὶ ὡς διάκεινται ὑπὸ τῆς ἁμαθίας, ὠ θύγατερ, χαὶ 

αὐτὴ δρᾶς, ἐγὼ δὲ, ἐλεῷ γὰρ αὐτοὺς, σὲ ἣν | μόνην ἴά- 

σασθαι ἂν τὰ τι Ὑνόμενα οἶμαι, προχρίνας ἐξ ἁπάντων 

ἡμῶν πέµπω ἰασομένην. 

ϱ. 2ΕΥΣ. 
- ετὰ 

α/» / 

τὰ μετὰ ταῦτα ἤδη λέγε, ὅπως μὲν ὑπεδεξαντό σε 

α, 

΄μενον ὑπ) αὐτ ὢν 

άλας 

εή ᾿ ο ο] Ν / 

Οίδα πολλὰ χαὶ ταῦτα εἶπὼν τὀτε. 
η 
οξ 

Χ. ΔΡΑΠΕΛΑΙ. ὁ --- 6. 

. 

{111 956 - 908) 

Ροάοε]ῖ 4ποσαθ Ἰπίοπίες οΠπιεῃ, απὶ Τη οταίεγᾶς οἱ 1ρ56 Τη 

5ο]]ῖα ἀεςη. 

ΑΡΟΙ,. Υεμεππδηίσπα ΠΩΙμΙ ππε]απεΠο[απα πατγας, 

τυπα Ἠΐο ααπι {απάεπα Πας εαρίἀΠαἰἶς οάιιδαπη Πα υη](ὁ 

10Ρ. 1ρδῖας Π0ῖ οταἴοπθῦα τε[εγαπα, 4παπη ἵπ οοΠτεΠ{ί) 

αῦηῖε, απύπη εαΗδαπῃ αριᾶ 1]ος ππογ[ῖς 5α0 ἀἰσογεί. Ὠϊκ]ε 

οηῖπι, 5ἱ Ώθηθ ππεπη]ηί «... 

8. 5οᾷ (παπι Ἰδία εοπίοπίο αἆ πος ασοθᾶ[ί Ρογαγραία 

οἱ Ἰασίππαῦς, ἱπ]αιῖαιη ΠπασησΠη. Ρᾶςσα δἰπη]ής» Οπίπ ῬΠί- 

Ἰοδορηία ο5ε, 6ἳ ΠΟΠΙΕΙ πΘΙΠΗ Πσοταθήή νους Ιπο]απιαί. 

Ουἷᾶ, πηοα βία, Ρ]οτας» απ απ]ά, το]σίο 5αοπ]ο Ἰας) γο]- 

5Η2 πυπιαιῖᾶ 4θπιο οοπίτα {6 ππασλῖπαίἰ ααυῖά φαί Τπι- 

Ρουμ, τί οἶἷπι, απσπὶ αοοα5αίαπη αΏ. Αηγίο Ροσγαἴεπα Πι- 

ἰοι[εσεγο2 {μπι {απ ρτορίεγεα 1]ο5 Εηςί5ο 

Ὑε- 

ῬΗΙΙ,ΟΞΟΡΗΙΑ. ΝΙΜΠ {αἱε, ραΐου : απἴπ ΠΗ φαἴάεπα, γυ]- 

σας Ῥγοπιϊκουυπη, Ἰαπάαγηί εἰ ἵπ Ἠοποτε ππε ουπι γεπετᾶ- 

Ποπο αἴαπο αἀπιίγα[ίοπο Παρπογυπί, ο {αΠίΗΠΙ ΠΟΠ. α40Γᾶ- 

τιπί, οἱδὶ ποπ ναἰάο απ ἀἴοετοπη πίεΠίσεραπί. ενα 

Ἰδιῖ, 4ποπιοᾷο ἴ]ος Υουεπῃ2 απ] 5ε Γαπη[ἴαΓες πΠθος ἱ 4ΠΙΙΟΟ5 

ος αἴπηῖ, οἱ ποπηϊπῖς πιεί Ίαγγαπα Ιπάπηί, ΙΙ 6Γϱο ρες5ίπιε 

πιο ἰτασίαταηί. 

4, ΠΌΡ. ῬμΙο5ορΗῖ ἱρ5ῖ οοπίτα {ο αἰᾳπ]ᾶ πιασβ]ηαιά 

5υη{ 5 

ΡΗΠ,, Χοπ, Ραΐοι : Εἱ οηίπι αἱ 1ρςῖ Ἱη]ην]α πιεοιη αΠ[εοῖ 

5υπί. 

10ΌΡ. Α ααἴθις οσο ἱπ]αγίαπα αοθθρῖςιῖ, 5ἱ πεπιε 1ΠάοΕ{05. 

ασομδᾶ5, ποΠιθ Ρ)ή]οδορ]ιος 2 

ῬΗΙ,. διπί απἰᾶαπα, απρίίον, Ιπίοηεε τει Ππίετ 

πἰταπι(πο ασἴενη, Υα]σας Ππίος 6{ ΡΙή]ο5ορ]οδ» Ναί, οοι- 

Ίογπι οοπ]θοία» Ίπεθδσα πορῖς ςπῆες, ἱ εαάεπ χαοπε 

οοπηροδῖ :. Ῥοδίπ]απί οπῖπῃ πηεῖς ἵπ εαδῖς πΠίανο, οἱ 

ποδίγια 5ἳρί ΠΟΙΠΕΠ ἱπδοηίρηηί, ἀἰποῖρι]ος 56 οἱ [αηήίανες 

οἱ 5οὔα]ος πορίτος ἀῑοιηί; αἱ ία Ππογαπα ἱπιρηγίδείπ]α , Πη- 

«ία, αιᾶασία, ΠρίάΙπα Ῥ]εμα, απ) ΠΟΠ ρανᾶ 5ἳί Τη Π05 

οοπίππηθίία.  ΑΌ Ἠΐςες, Ραΐες, ]ῶ5α ρτοβιφῖ. 

5. ΤΡ. Ώμινα Ίο 5.πε, Πἰία. 

{ο ]α56γ1Πί 2 

ΡΗΠ,. Υἱᾶε, ραίες, αἩ 5ἷηί ραϊνα. Τὰ επΊη 4111 ΥΙάεΓε5 

ειοου] πα Ιπ]ηςιϊίῖα εἰ Ππϊσαίαίε ρ]επΙπα, αασά ουΠΗ Ἰηςο]]α 

οἱ εοπηπησ]ία Υουκατοίας, οἱ αὖ 5 ρου βαγεία» πηςογα {5 

Ἠππαππα. σεπης αἳ Ιρπογαπίία αφιίαίαπα, Πηε ἀοιηϊφ]ςι ουἱ 

ΡιήροθροΓα5 υἲϊ 6ΗΓάΠ1 ΔΡΕΓΕΠΙ» πο ἀεδίηοτοπί πηαἶ5 5ε 

Πας αἴῆεστο οἱ γι [ασεγε, 6ἱ 5πΙ]επα Γοτῖς μες] ν]- 

{απα ασοτε; 5ο οσα[ί5 αἆ ΥεΓΙΠΙ οοηγοιςῖδ, Ππασί5 Ραθαίαπι 

Ἰπίοι «ο οἴγίίαίθπι µαοτοπί. Ὠίσοθρας ομίπα, απ πα ἀθιη]ίθ- 

τος, Οι ασαπί Ποπιίπες, εἰ 4ποπιοᾷο αὐ Ἰηςοῖῖα αἲεοίῖ 

«ἴπί, {ρσα νυἶᾷεδ, πιθα Β]ία : 66ο απίεπι, απὶ Ἠ]ογαπα πη]κοεῖ- 

οοτᾶῖα ἴαησατ, {ς, απαπΏ 5οαπῃ πηεᾶετῖ Ῥο55ε 15 απρ παπί 

ατβίίτος, ος οιηπί ΠοδίΓο ΠΙΠΙΕΓΟ ἀε]εσίαπι ἀοπιϊείο αἱ 54Π65. 

5εᾷ ασια 1η το ΠΙΑΧΙΠΙΕ. 

ϱ. 1ρ. Φοίο πηπ]ία πι αἱ {πα {πι ἀῑκίδα. Τα γετὸ 



(ΠΠ, 509, 570) ΤΕ ΧΙΧ. Εὔαιτιν]. 7 ---- 10. Τ01 

καταπταµένην τὸ πρῶτον, ἅτινα δὲ νῦν ὑπ᾿ αὐτῶν πέ- | Ί8πι ἀῑο ᾳσὸ ἱπβρειία δἱπέ, αποιποᾶο Πῖ τοζοροσίηί {ο ρι- 
πονθας, 

ΦΙΛ. Ἠξα μὲν, ὦ πάτ ερ, οὐκ ἐπὶ τοὺς Ἕλληνας 

εὐθὺς, αλλ ὅπερ ἐδόχει µοι χαλεπώτερον τοῦ ἔργου 
εἶναι τὸ βαρθάρους παιδεύειν καὶ διδάσχειν, τοῦτο πρῦ- 

τον ἠξίουν ἐργάσασθαι, τὸ Ἑλληνικὸν δὲ εἴων ὡς ῥᾶ- 
ια (ς / Δ ὧν. ο4 Ὑ 3 δ ξό 

στον ὑποθαλέσθαι καὶ τάχιστα, ὥς γε ὤμην, ἐνδεξόμε- 
νον τὸν χαλινὸν καὶ ὑπαχθησόμενον τῷ ζυγῷ , ὁρμήσασα 

δὲ εἰς ᾿Ινδοὺς τὸ πρῶτον, ἔθνος µέγιστον τῶν ἐν τῷ 
5 : - , 

βίῳ, οὐ πες ἔπεισα καταθάντας ἀπὸ τῶν ἐλεφάν- 

των ἐμοὶ συνεῖναι" ὥστε καὶ γένος ὅλον οἵ .Βραχμᾶνες 
τοῖς Νεχραίοις χαὶ Οξυδράχαις ὅμοροι οὗτοι πάντες 

ὑπ᾽ ἐμοὶ τάττονται καὶ βιοῦσί γε κατὰ τὰ ἡμῖν δο- 

κοῦντα τιμώμενοι πρὸς τῶν περιοίκων ἁπάντων καὶ 

ἀποθγήσχουσι παράδοξόν τινα τοῦ θανάτου τρόπον. 

7. ΖΕΥΣ. Τοὺς γυμνοσοφιστὰς λέγει. Ἀκούω 

γοῦν τά τε ἄλλα περὶ αὐτῶν καὶ ὅτι ἐπὶ πυρὰν µεγί- 

στην ἀναθάντες ἀνέχονται χαόμενοι οὐδὲν τοῦ σχήµα- 
τος ἡ τῆς καθέδρας ἐκτρέποντε. Ἀλλ) οὐ μέγα τοῦτο: 

ἔναγχος Ἰσῦν καὶ ᾿Ολυμπίασι τὸ ὅμοιον ἐγὼ εἶδον 
γενόµενου: εἰκὸς δὲ καὶ σὲ παρεῖναι χαοµένου τότε τοῦ 

γέροντος. 

ΦΙΛ. Οὐ» ἀνῆλθον, ῶ πάτερ, εἲς Ὀλυμπίαν δέει 

τῶν καταράτων ἐκείνων, οὓς ἔφην, ὅτι πολλους αὐτῶν 
ωσ 

ἑώρων ἀπιόντας, ὥς λοιδορήσαιντο τοῖς ξυνεληλυθόσι 

καὶ βοῆς τὸν ὀπισθόδομον ἐμπλήσωσιν ὑλακτοῦντες, 

ὥστε οὐδὲ εἶδον ἐκεῖνον ὅπως ἀπέθανε. 

8. Μετὰ γοῦν τοὺς Ώραχμᾶνας εἰς Αἰθιοπίαν εὐθὺς, 

εἶτα εἲς Αἴγυπτον κατέόην, καὶ ξυγγενοµένη τοῖς ἵε- 

ρεῦσι καὶ προφήταις αὐτῶν καὶ τὰ θεῖα παιδεύσασα ἐς 
Ῥαθυλῶνα ἀπῆρα } Χαλδαίους χαὶ μάγους µυήσουσα, 

εἶτα ἐς Ῥκυθίαν ἐκεῖθεν, εἶτα ἐς Θράκην.! ἔνθα µοι Εὔ- 

µολπος καὶ ᾿Ορφεὺς ατα. οὓς καὶ προαποστεί- 
λασα ἐς τὴν Ἑλλάδα τὸν μὲν, ὡς τελέσειεν αὐτοὺς, 
τὸν Εὔμολπον --- ἐμεμαθήχει γὰρ τὰ θεῖα παρ) ἡμῶν | ἰ 
ἅπαντα --- τὸν δὲ, ὡς ἐπάδων προσθιθάζοι τῇ µου- 

αν ος μμ 
σικἩ., κατὰ πόδας εὐθὺς εἶπόμην. 

9. ἹΚαὶ τὸ μὲν πρῶτον εὐθὺς ἐλθοῦσαν οὔτε πάνυ 

ἠσπάσαντο οἳ Ἕλληνες οὔτε ὅλως ἀπέχλεισαν' κατ’ 

ὀλίγον δὲ προσομιλοῦσα ἕπτὰ ἐκ τῶν ἁπάντων ἑταίρους 
; 

καὶ μαθητὰς προσηγαγόµην καὶ ἄλλον ἐκ Σάμου καὶ 
.. τες ὃ 

ἄλλον ἐξ Ἐφέσου καὶ Ἀθδηρόθεν ἄλλον, ὀλίγους παν-- 

πάπασι. 
10. Μεθ᾽ οὓς τὸ σοφιστῶν φῦλον οὐκ οἱδ᾽ ὅπως µοι 

Μ ο... 3 Δ 3 / Ὑ πω 

παρενεφύετο οὔτε ζηλοῦν τὰμὰ ἐς βάθος οὔτε χομιδῃ 

απᾶδ ον ἀλλ’ οἷον τὸ Ἱπποχενταύρων γένος, σύνθετόν 

τι καὶ μικτὸν ἐν µέσῳ ἁλαζονείας καὶ φιλοσοφίας πλα- 

ζόμενον, οὔτε τῇ ἀγνοίᾳ τέλεον προσεχόμενον οὔτε 
ἡμᾶς ἀτενέσι τοῖς ὀφθαλμοῖς καθορᾶν δυνάµενον, ἀλλ᾽ 

οἷον λημῶντες ὑπὸ τοῦ ἀμθλυώττειν ἀσαφές τι χαὶ 
ο χα πον Ἀ Ελ: -- Ες -. ς ον 
ἀμυδρὸν ἡμῶν εἴδωλον ἢ σχιὰν ἐνίοτε ἰδόντες ἂν, οἳ δὲ 

3 μα ῃ [) 
ῴοντο ἀχριθῶς πάντα χατανενοηκέναι. Όθεν παρ 

- 3 .ν / 

αὐτοῖς ἡ ἀχρεῖος ἐκείνη καὶ περιττὴ σοφία καὶ, ὡς 
Ἐν ος ρε : 2 δω ς λ 1 

αὐτοὶ ῴοντο, ἀπρόσμαχος ἀγεφλέγετο, αἱ χομψαὶ καὶ 

ΏΊΗΠ αἀγο]απίθπα , δἱ ασ δἳς ΠΠο αΏ ἐρβῖς Ραςρα. 

ῬΗΠ,. Ῥτορεταβαπα, ραΐες, Πο. δίαἶπι αἆ ἄτῶοος, 564, 

συ γἰάεραίατ πα μῖ ἀἰμήοίον οροτῖς Ρανς 6556 ΙΠ5Ηίπογθ 

3ο. 4οσατο Ῥαιματος, Ἠϊαπι ΡηπιπΠ γο]οραπι Ῥογῄσειο. 

Οπη]ςὶς ο{ρο [πίσηῖπα αγοροῖς, απο [ασ]ος αάπιοᾶιπι 5αΏασίια 

Ῥηίαβαπα, οἱ οε]εγηῖπιθ τοορρίπτος [τοπα θἱ ]1σο τί φαΏηηῖς- 

8ΗΠ1: αἆ Ἱπάος ρείπΊαπῃ οχοοιγῖ, ππανίπ]απα οτῖς σοηίοπη, 

πος ἀιου[ί6γ 15 Ῥετειαδί, τί ἀαξεσπάεπίος δις 4 οἶε- 

ΡΗΑΠΙΙ5 ΠΊΕΟΙΠΙ ΥθγβαΓοΠίΗΣ : α4θο πί οίἵαηα παπα 6εης {οία, 

ἨναςΠΙαΠοΕς., απὶ ἵπ ΝασμγαογΙΠα οἱ Οκγάτασαγαπι οοηβη]ς 

εοἰαηῖ, Ἠ [απ1 οπηΏθς πα ίθηί ΠΗΠΗΙ, οἱ ηοςίεῖς οχ Ργωορίΐς 

γ]ναηίς αμα 48 σᾶιδᾶ Ππιᾶσπο 1Π Ἰοποτα 5υπί αριιά ΟΠΊΠΕς 

ΥΙΕΙΠΟΣ., ας πι]το (ποάαπα ππογ[ῖς σοπογο πποπαπίας. 

7. 49Ρ. ἀγπιποδορΗϊδίας ἀῑοῖδ. Απάϊο οπίπῃ Ιπίαγ τοί- 

απα 46 Π]ί5 Ίου 4ποσπο, παχίπο 11ος τοσο 60ΠΦ6ΘΗ8Ο ΠΤθή- 

40556 ΡΓαῬεγα, πΘ(ιο απἰσ(ΠαΠῃ 46 Παβία απ{ Ροδίέα ΠηΘΙΙ- 

Ῥνγογιπι Ππηίατο. 56 ΠΙμΙ Ίου ππασΏΠ : ΠμΡΕΓ θΠἶΠι 

ΟΙΥπιρία κἴπη]α αῖά Παρί οσο νΙάῖ :. οποβϊρί]ο απίθιῃ {6 

αποθιε αἀ[αῖςδε {ππα, 41 1Πα δεηοχ αγάσγεί. 

ῬΡΗΙΠ,. Χεαιθ αοζθςεῖ, Ραΐετ, ΟΙγπαρίαπα, ππεία 5αθθγτῖ- 

ΠΊΟΓΙΠΙ ἨοηηΙΠπα απος ἀῑχί, ααοά πηπ]ίος ΠΙογαπῃ γιάθγθπι 

εο αθίτα, τ{{ πια]εᾷίοσγοπί 1Ρί οοπσιοσα[ίς, οἸαπιοξοφπιθ 510 

Ἰαἰταία ΡοδἱοιΙπῃ (οπιρ]! ἱπιρ]ογοπί : ἰβίίαγ ποσαε νΙα! παπα, 

αποπιούο δἳ{ ποτίυ5. 

8. Ῥο5ί Β{αζβΙπαΠας 65ο δίαβπη ἵπ ΑῑΠΙορίαπα, ας ἀαἰπάρ 

Ἰπ βγρίαπῃ ἀθδοθπάί, οἱ νογδαία ΙὈὶ ουπα 5ασθγάο(ἴρας Π]ο- 

ΤΗΠΙ 40 ΡΓορΗδίϊ5, 41 1Πῃ ἁῑνίπα εος ἀοοπίδδοια, Βαῦγ]οπεπι 

ρειγοχῖ, αἱ ΟΠµα]άσος εἰ πιασος Ιπίίανοπα : ἴππα Ιπάς ἵῃ 

ΒογιλίαπαΣ ἀοϊπάς ἵπ Τ{γασίαπα, αἱ Επποίρις οἱ ΟΙΡΠΕΙΦ 

ΠηΘΟΙΠΙ Γπογα. Ο1105 ο[ίαπι ργωπηΐδδος ἵπ γῶοίαπα, αίθγΙπι 

π{ 11ος Ἱπματοί, ΕάΠΙοΙραπα (ἀἱάϊσργαί οπῖπι α ποβῖς ἀῑγίπα 

οπηρία), αίογΙΠ. αἱ οαπεηάο πιηδίσς) ἵρ5ος αδειο[ασοτοί, 

τοβιϊσίο εἴαξίπι οοηδοοπία 51π]. 

Ὁ. Ας ΡΕΙΠΙΙΠΙ πἱάεπα αἀγεπίοπίοπι πθ(ιθ γεμεπθηίργ 

απηρ]οχ{ εαπί Ο6Γ6ἱ, πεσιθ Ρ]αΠο οχο]αδογη{.  Ῥαπ]αἶπα 

εγο αἰοσιῖο ΠΊεο 5ορίοπη οχ οπ]ίρΗ5 5οάα]ες ας ἀἰδοῖρι]οβ. 

πηῖ οοποἰ]αν{, 6ἱ οχ ΡαΠΠο ατα, εἰ αἰἴαπι Ἐρεδο, οἱ 

ΑΡάενα αἰαπα, µαπσος ΟΠΙΠΙΠΟ. 

10. Ῥο5δέ απο Βορηἰδίαγαη. ΠΙΠί σοη5 Ποδοίο ποπιοάο 

αμα, πεαπε π]α]αης Ῥτο[απάθ ππθα Ρ]ασίία, πε(ε 

οπηηίπο αἲ. 15 αΡΜΟΙΤΘΗΣ: 56, νε]αί ΗἱρροσεπίαΙΓοΓΙΠΙ 

86ΠΙΙ5, οοπαροδίίαπα (πἱάἆαπα εί παϊδίαπα, Ἱπίθγ ΙπιροδίΗΓαΙΗ 

αἱ ϱ]οδορΗίαπα ππεδ(αΠι οΏθδιγαΠ5, πδαιθ ἰσηογαπ/ἶα; ρ]αΠθ 

α4μῶτθῃς, πο(ιθ ἵῃ πο ἀεῄσεγο ἱπίθηίος οοµ]ο5 ΥαἱεΠ5; 5εά 

νο]αῖ Ἱρρίεπίες, ρα Πορείπά(πο γίδας οΏδοπγαπῃ ποἀἆαπι 

οἱ εναπίάππα ποςίγί ςἱπχυίασταπα απ{ ππιργαα [οτίς ΠΟΠΠΙΗ- 

απαπη γἰάσπίες, ἆππα αοοηγα(ε οπιπία 56 πο55θ αγρ[ίγατεη(αΓ. 

Ὀπάε αραιά 1ος Ἱπα(]]ς ἰδία αο 5Ἡρεγβια δαρίεηίία, εί, τί 

1ρεῖ ρηίαραηί, Ἰηγίοία, αεοεπἀεβαίατ, εοπηία]ας Π]α οἱ ᾱι- 
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ἄποροι χαὶ ἄτοποι ἀποχρίσ εις καὶ δυσέξοδοι καὶ λαθυ- 

να ἐρωτήσεις. 

:. Εϊτα κωλνόµενοι καὶ ἐλεγχόμενοι πρὸς τῶν 

έ . τῶν ἐμῶν ἠγανάκτουν χαὶ συνίσταντο ἐπ) αὐ- 

τοὺς. χαὶ τέλος δικα στηρίοις ὑπῆγον χαὶ | παρεδίδοσαν 

Ἐγρην μὲν οὖν ἴσως τότε 
5 

Φυγεῖν εὐθὺς καὶ μηκέ τι ἂνέ γεσίαι τὴν συνουσίαν αὖ- 
πιοµένους τοῦ χωνείου. 

τῶν, νῦν δὲ Ἀντισθένης µε καὶ 
ιν 

μικρὸν πρ ἄτης καὶ Μένιππος οὗτος ἔπεισαν ὀλίγον 

Διογέ της χαὶ μετὰ 
τὰ 

Ὡς µήποτε 

οὐ νθ ἂν τοσαῦτα ἐπεπόνθειν ὕστερον. . 
ο: ΖΕΥΣ. Οὐδέπω µοι λέγει, ὦ Φιλοσοφία, 

τίνα ορό εν αλλ) να μόνον. 

ΦΙΛ. Καὶ μὴν ἄχουε, ὦ Ζεῦ. ἡλίκα ἐστί: μιαρὸν 
γάρ τι φῦλον ἀνθρώπων καὶ ὡς τὸ πολὺ δουλικὸν καὶ 

θητικὸν, οὐ ξυγγενόµενον ἡμῖν ἐχ παίδων ὑπ ἀσχολίας: 

. κ - ι 
ὅσον ἐπι μετρῆσαι τῆς μονῆς. ὤφελον 

ἐδούλευε γὰρ ἢ ἐθήτευεν ἢ ἄλλας τέχνας οἵας εἰχὸς 

τοὺς τοιούτους ἐμάνθανε, σχυτεύειν Ἡ τεκταίνειν 3 

περὶ πλυνοὺς ἔχειν ἢ ἔρια ξαίνειν, ὡς εὐεργὰ εἴη ταῖς 

γυναιξὶ καὶ εὐμήρυτα καὶ κατάγοιτο εὐμαρῶς, ὅπότε ἡ 

χρόχην ἐχεῖναι στρε Τοιαῦτα 
τοίνυν ἐν παισὶ μελετῶντες οὐδὲ ὄνομα τὸ ἡμέτερον 

Ἐπεὶ δὲ εἲς ἄνδρας τελεῖν Ἡρέαντο χαὶ κατεῖ- 

δον τὸν αἲδῶ., ὅση παρὰ τῶν πολλῶν ἐστι τοῖς ἕταίροις 
τοῖς ἐμοῖς. καὶ ὡς ἀνέχονται οἳ ἄνθρωποι τὴν παρρη- 
σίαν τὴν αὐτῶν χαὶ γαΐρουσι θεραπευόµενοι χαὶ συµ- 

θουλεύουσι πείθονται καὶ ἐπιτιμώντων.ὑποπτήσσουσι, 

/ 
φοιεν Ἡ µίτον κλώθοιεν. 

ἤδεσαν- 

ταῦτα πάντα τυραννίδα οὗ μιχρὰν ἡγοῦντο εἶναι. 
Φος ; κ. ; ; 

19. Τὸ μὲν δὴ µανθάνειν ὅσα τη τοιαύτῃ προαιρέ- 
5 κο δν 

σει πρόσφορα., μακρὸν ἣν, μᾶλλον δὲ 
 τέναι δὲ γλίσγραι καὶ σὺν πόνῳ χαὶ µόγις ἵκανὰ 
3 χ. ὕ Ἴρ 5 / ολ ν ς μὸ ς κ, ᾿ 

Ἐγίοις δὲ καὶ Ἡ δουλεία βαρὺ 

Ἔδοξε δὴ 

χομιδῃ ἀδύνατον. 

περι σεν ἐδύναντο. 

γαὶ ὥσπερ οὖν εστιν, ἀφόρητον ἐφαίνετο. 
Ν ς 

σκοπουμένοις τὴν ὗσ τάτην ἄγχυραν, ἣν ἱερὰν οι ναυ- | 

τιλλόμενοί φασι, καθιέναι, χαὶ ἐπὶ τὴν βελτίστην ἀπό- 

νοιαν ὁρμίσαντες., ἔτι τε καὶ τόλμαν καὶ ἁμαθίαν καὶ 
ἀναισγυντίαν προσπαρακαλέσαντες» αἴπερ αὐτοῖς μά- 

λιστα ααγωνιονεαι.. καὶ λοιδορίας καινὰς ἐκμελετή- 

σαντες, ὥς πρόχειροι εἶεν καὶ ἀνὰ στόµα, ταύτας µό- 

γας ξυμθολὰς ἔ ον --- δρᾶς ὁποῖα πρὸς Ὁλοσύσιαν 

ἐφόδια: --- σχηματίζουσι χαὶ μεταχοσμοῦσιν αὑτοὺς εὖ 

µάλα εἰκότως καὶ πρὸς ἐμὲ, οἷόν τι ἀμέλει ὃ Αἴσωπός 

φησι ποϊῆσαι τὸν ἐν τῇ Κύμῃ ὅ ὄνον, ὃς λεοντην περιδα- 

λόμενος χαὶ τραχὺ ὀγκώμενος βίου λέων καὶ αὐτὸς 

εἶναι: καί πού τινες χαὶ ἦσαν ἴσως οἳ πιστεύοντες 

αὖτι τῷ. 

14. Τὰ δ) ἡμέτερα πάνυ ῥᾷστα, ὣς οἶσθα, καὶ ἐς 

µίμησιν πρόχειρα --- τὰ προφανή λέγω --- καὶ οὗ 

πολλΏς τῆς πραγµατείας δεῖ τριθώνιον περιθαλέσθαι 

χαὶ πήραν ἐξαρτήσασθαι καὶ ξύλον ἐν τῇ γειρὶ ἔχειν 

χαὶ βοᾶν, μᾶλλον δὲ ὀγκᾶσθαι ἃ ὑλακτεῖν καὶ λοιδο- 
ρεῖσθαι, ἅπασι: τὴν ἀσφάλειαν γὰρ αὐτοῖς τοῦ μηδὲ ν 
ἐπὶ τούτῳ παθεῖν πρὸς τὸ σ)ῆμα αἰδὼς παρέξειν 

ἔμελλεν. Ἡ ἐλευθερία ὃ δὲ πρόχειρος, ἄκοντος τοῦ ὃε-- 

ΧΙΧ. ΔΡΑΠΕΤΑΙ. 

. Ῥεπίες Ἰαὐγγιπ(ῖκαπο εἰη]]ος Ππ{θγγοσα[ἴομες. 

11 --- 14. (11; οτι 

Ῥίαβί]ες εί Ιπεχερεείαία» ΓΘΡΟΗΣΙΟΠΕς. οἱ οχ[ίαπη ΠΟΠ Ἰιὰ 

απο 
2 -Φ 

11. Ῥείπάε ΡγομΙρΙ ας τεργο]εη»ὶ α πιοῖς «οὔαδης., Ἱη- 

ἀῑσπε ἴοτγε οἱ αἄγετεις ]]ος εοἵτε, ας {αμᾶρηι ΤΠ Ἱας οοσεγο, 

εί ο ἆατε αβί οἰεπίαπα Ῥϊροτεηί. Οροτίεραί Γογίο ἴππα ςἰα- 

Μπα [πδ6γθ, πε(ιθ απηρ]ας Π]ογαΠα [Ε/Γ ϱΟΠΞΙΘΕΙΚΙΠΘΠΗ : 

[ 18Π1 Ὑετο ΑπΠΙΞΙΜεΠες εἰ Ῥϊοσεπες, οἱ Ραπ]]ο Ροςί Οταίες, 

εί Μεπίρριις ο ῬογξιΙαδεΓε η μῖ αἲ ρου απι αάλας πιο” 

απαςῖ οοτο]αγῖαπα αἀᾖίοσνοπα : αποὰ πΙπαΠα ΠΟΠ ΓεοῖςδοΠη ! 

πθσιε οΠ]πι {οἱ ἀεῑπάς π]αία 5αΏΙςξειῃ. 

19. ὉῬ. ΝοπάσΠι πημῖ ἀῑεῖς, ΡΗΠοδορ]ία, απαΠΙΠᾶΠΗ 

Ἰπ]αγίαΠα 5ἷ5 Ῥαςσα, 564 Ιπάϊσπατίς Ἰαπίυπι. 

ΡΗΗ,. Οπἵπ ἴα απάῖ, απρίίες, απαπία οἶηί. ΤπΠράΤΗΠΙ 

επἰπ1 4ποδἁαπα σεις Ποπίπαπα. εἰ Ρ]εγαπη(αε 5ετγ]]ο αἴάπε 

ΠΙΕΓΟΡΠΑΓΙΗΠΙ , ΠΟΠ γθγδαίαπα ποβίδοη α ρπεπα οἨ θςο- 

Πα : δεγνΠαίεπα οπΊπα 5ευγΗῖ, απἲ πιοτορᾶο ορας Γδοῖί, αι 

ατίος αἰία», άμα]ες εαάυηί 1π ἰα]ος, ἀῑάΙοΙ{, οεγάοπίαπι, {- 

Ῥνήεπα, Γαοπίατα, 6αΠΙ 4155 1η Ἰαπῖς εαΓρεά15 γεγδαῖατ, ξ 

[ασ]]]ς ἀεϊπάς εας ἱταείεπίατ α Γεπηηῖς, 5ἰπίαιε αἲ πεπάππι 
εἰ ἀεάπεεπά σπα οοπηπιοᾶίοτες, αποίῖες τε] ἵταππαπα Πα: [ου- 

σσετθ τε] πεΓε Πεῖαπα πο]αηῖ. Ἠσο ειδα 15 ραετ! ερίαίθ 

εχοειεθηίες., η ΠΟΠΊΕΠΏ Ηἱάθπῃ ΠοςίΓΙΠΗ Πογεταπ!. Θπαπα 

γετο αἆ γεια αἰαίεπι ρεγγεπίςεεηί, απἰπηαάνειςα απα» 
πηθὶς 5οὐα]ίθας α- πι] Ππάϊπε Ἠαδείαγ τεγετεηία, εἰ 
εαξπεηί Ἠοπαΐπες ΠΙΟΓΙΠ1 ΤΠ ἀϊεεπάο Πρετίαίοια, εἰ ευγοιῖ 

«ο σαμάεπί, εἰ εοηΣα]οπῆρας ομρδοφαυπίας, εἰ περγοΏοή- 

ἀοπίῖρις Πμηϊάε εοπεεάαΠί, τεβαΙΠΙ Ποῃ Ῥανυα αγρ(χᾶ- 

Ῥαπίμγ 6556 Ἠσρο οΠ]ΠΙα. 

19. Ας ἀῑξεετο Φ4ΠΦΡΕΠΠΊάΠε Ἠπῖο Ἰης{πίο γΙία ϱΟΠΥΕ- 

πῖπηί, Ίοησπα εταί, απί ροΐῖας ρ]απε Πῖς πεσαίµπη. Αγίος 

γενο ρατζας, οἱ εὐπι Ἰάρογα, εἰ γἱκ ἴαπΠΕΠ τε] 5ἷο Ργίοτε 

ααοά 5αἱϊ5 οςδεί ροίεταπί.. Οπἱριαςάαπα εἴἶαπι στανε εοην]- 

μας οπΗς, εἰ, αἱ εδ, Ιπίο]εταβῖ]ε νιἀεραίατ. Οοπεῖᾶθ- 

ΤΑΠΗΡΗς εΓδο Ρ]αεπῖ! ]ΗΠΠ]απι ΑΠΕΟΓΑΠΙ, 41 8Η1 Ξ4ΓΑΙΗ 4ρ- 

Ρε]]απί παπία», ἀθιηίευα: Πγπηαπίθξᾳιθ πανῖπα ἵη ργρς]ατα. 

Ί]α αμποπίῖα, αἀγοσαί[ῖς Ίπξαρεν απάασῖα , Ἰηςο]α αἴσια ἵπι- 

ρηάεπίία, απσς ππαχίπ]ε Ίου Π[ς οργίαππθη αά[υναπες πονῖς- 

οσο εχεοσίίαἰἰς εοην]εῖς, αἱ ρτῶςίο 5ἰαίῖπι οἱ ἵπ ογε εἶπί : 

α5. ε’ΡΟ 5ΥΠΙΡΟΙα5 5οἶα5 σπππα Παρθαπί (νιάεπ) απαα αἲ 

ΡΙΙοδορµίαπα γίαίἴσα») ῄσαταῦα 5απ]απί ογπαίατη(πε 58Π6. 

ἀεσεπίεπα, πα ίαπε απαΠα ςἰπιΠΗπχαα Σ πΙπαῖγαπα απα]ε αι] 

Γεςῖςςο αἲί Έσορις ἴ]υπα Οππηῖς αδίηαπα , ααϊ Ἰθοπίπα οἴγοαπῃ- 

Ῥοδίία Δ5ΡΕΓΗΠΙ ΤΙάΕΠ5, Ιεο αἵ 1ρ5ε ε55ε Ῥοίπ]αμαί. Ας 

{ονία εταηί αλοαβῖ ααϊ Πάεπα 111 Παρεγεπί. 

14. Νοφίτα Υοτο [αοΠ]Ίπια οπιπίπο, αἱ πος!ῖ, εἰ αἲ Ἱπιίαι- 

ἄ σπα οχρεᾶῖία (εκίετηα Ί]]α ἀῑσο), πθο π]έαπι πεβοΠ εδ 

Ῥα]ο]ο απη]σἰτῖ, θἱ ΡεΓαιη σαείαγα 5αξρεησαΙα, εἰ οἰαναίῃ [η 

ΠΙΩΠΗ Ἰαβετε, 6ἱ Ἰαππατθ, γε] ταᾶςγο ροίῖα5 απί Ἰαΐτατε, οἳ 

πιαἰοάῖοσγε οπηπῖρας : απἱρρο 5εευγϊ(αίεπα Τις πη! ο ϱαπι 

Τ6ΠΙ ρα[ἴομάϊ Ίρεα Μαβ]έας ργῶςίϊίητα ογαί τεγεγεη[ῖα : ΡΟΓΓΟ. 

Ίη Ρτοπηία εγαί Ἱπγ]{ο εἴῖαπι ἀοπηίπο Ἰμενίας, αἱ 5ἱ αρπεποτε 

απᾶετοί, (αγαπη εγαί αἱ Γα5{ῖ ρετουίρτείατ. Οἶνας απίοπο 



πι στα, σα] 
: ἂν ε) ῃούῦλ τν - σποτου, καν τν βούλοιτο ἀπά τος ν, παταχθησοµέναυ τῷ 

τε Ἡν ος τν 
ξυλῳ. Καὶ τὰ ἄλοιτα οὐχέτ ὀλίγα οὐδξ ὡς πρὸ τοῦ 

: 
- 

δν η .] ΄ ελ ) -, 2. 

ὴ τὸ δὲ ὄψον οὐ τάριγος ἢ θύμον, αλλὰ χκρέα 
το 1 Ὢ ; . 

οἷος λιετος, χαὶ χρυσίον παρ 

πὭ 5 ὡς 
ν 

μπα Ψιλὴ 

παντοδαπὰ καὶ 
5 δ . -- νο 
νου ΄ ἂν ΣΤ ὃασμολ σα γ ἰν ἐ 

οἶνος 

ιφοιτῶντες Ἡ 

οἷόν τε 

χαχῶς. 

15. Καὶ γὰρ αὖ κἀκεῖνο ἑώρων, οἴμαι, ὥς ἐ 
τν 

χαταστήσονται τοῖς ὀρθδις φιλοσοφοῦσιν. οὐδὲ τις ὅ 
-. Εῤ ο σ λ 

δικάσων καὶ διακοινῶν τὰ τοιαῦτα ἔσται, ἣν µόνον τὰ 
- οι 

ἔξω ἵ ὅμοια: ἀρχὴν γὰρ οὐδὲ τὸν ἔλεγχον δέ χοεαν ἣν 
4 Δ 

ἔρηταί τις οὑτωσὶ χοσµίως καὶ κατὰ βραχὺ, ἀλλ 
λρὰ -. ι οτὶ ον ἀχούπολιν τὴν ἑαυτῶν ἀναφεύ εὐθὺς βοῶσι καὶ ἐπὶ τὴν ἀκρόπολιν τὴν ἑαυτῶν ἀναφεύ- 

” / . - 1 4 
γουσι τὴν λοιδορί ον τὸ ξύλον. ἸΚκαὶ ἣν 

 δ 

; 
ν καὶ πρόχειρο ξ 

κών η μη ο ο οσο τὸ. μὲν τὰ ἔργα ζητηῆς, οἳ λόγοι πολλοι, ἣν δὲ ἀπὸ τῶν 
ς 

λόγων αρίνειν ἐθέλῃς., τὸν βίον ἄξιοῦσι σχοπεῖν. 

ιγαροῦν ἐμπέτ πλησται πᾶσα ᾗ πόλις οι 

ῥάδιο ουργίας» κ καὶ μάλιστα τῶν Αισέ ἵ πο τοιαύτης 
5 2 οι τε 
Ἀντισθένην καὶ Κράτητα ἐπιγραφομένων χαὶ ὑπὸ τῷ 

αμ -ω 

χυνὶ ταττοµένων, ο οἳ τὸ μὲν χρήσιµον ὑπόσον ἔνεστι τῇ 
Ξ Ξ. ος 

φύσει τῶν χυνῶν, οἵον τὸ Φυλακτικὸν Ἡ οἴκου ρικον Ἱ 
5 ’ 

Φιλοδέ ποτον ἢ μνημονικὸν, οὐδαμῶς ἐζηλώκασιν, 

ὑλακὴν δὲ καὶ λιχνείαν χαὶ ἅρπαγην κα α 
- ν αν 

συγνὰ καὶ  αρλζ σον καὶ τὸ ) σαΐνειν 9 

πεσι τ 
τ 

τῶν ἐργαστηρίων ο ο 

τέγνας ἐάσουσιν, ὅταν ὁρῶσι σοᾶς μὲν 
ὦ - : ιν 

κάνοντας ἕωθεν ἐς ἑστπέραν ἐπικεκυφότας τοις ἔργοις 
προς ντ ς - ο ες 
ἀποζῶντας ἐκ τῆς τοιαύτης κα ας, ἀργοὺς 

4 ἀγαναχκτοῦντας Αν εἰ μῆ λά 

ϱὐ8’ εἰ λάδοιεν. Ῥοῦτα ὁ ἐπὶ - βίος δοχεῖ αὐτοῖς 20 
ο λ8 λε ν Β 

πι ατεγνῶς το μέλι αὐτὸ ἐς τὰ 

οὐρανοῦ. 
ο νις 

15. Και Ἡ 
ς τν 
ἔντες μ.ηδὲν 

. . Λ 

χχι ο υπο τα 

παιξὸς ὡραίου υ ἢ γυναικὸς αεώναι χαλῖ 

Ἔνιοι δὲ αν 

ττον ἂν δεινὸν τὸ πρᾶγμα Ίν, 
αι : νο 

ἡμᾶς ἄλλο ἐξύόριζον: οἳ δὲ | μάλ 
20” λ 
εζω χαι τὰ δημόσια Φαινύ 

τς , ο 
ζενων των σιωτᾶν ἄξιον οἷα ποιοῦσιν. 

σφετέρων Ἰυναῖκας απά ἔγουσι μοιχε εύσοντες 

Ἰλιέα ἐκεῖνον Υεανίσκον, ὧς Φιλοσοφοῖεν ὃ δὴ καὶ αὐταί: 

τοῖς υνοῦσι τ 

χατὰ τὸν 

εἴτα χοινὰς αὐτὰς ἅπασι 

τωγός τι δόγμα οἴονται ποιεῖν οὐκ. εἶδότες δς πως ὅ ἱερὸς 

Εκεῖνος ἠξίου ποινὰς ἡγεῖσθαι τὰς γυναῖκας. 

19. Α μὲν γὰρ 
βύσκοντα:, μ.ακρὸν 

κατηγοροῦντες αὐτοὶ µέθης καὶ µοιγείας 

ἐν γοῦν οὕτως εὕροις ἂν 

3 ον / ὃ ι 
Εν τοις συμποσιοις ρωσ σι και α με- 

ἂν εἴη λέγειν. Καὶ ταῦτα ποιοῦσι, 
καὶ 

Ξ ο ῇ τς 
λαηνείας καὶ φιλαργυρίας: οὐὸ 

π , σι ν κ ν 
τοὺς λόγους αὐτῶν κα! τὰ ἔργα 

ΜΑ ως 3 
ἄλλο ἄλλῳ Σναντίον ὡς 

οἷον χολαχείαν μισεῖν φασι χολαχείχς ἕνεχα τὸν Ενα-- 
; 

Στρ ρουθίαν ὑπερθαλέσθαι δυνάµενοι, ἄλη- θωνίδην ἡ τὸν 

Εκ ΕΠΟΙΤΙΝ: 

| 
| 

- 

Πω --- τοῦ 

πο [απ {επηῖς, πε(πο αἱ απία πηᾶα Ῥυ]ςς οΏ5οπΙσΠι ΠΟΠ 

κα]καπποπίπα απί ἔπνηας: 5ο εα:Πε5 οπιπῖς σοηοεῖς, δὲ 

νΊππι αποάσας 5παν]ςςπησας οἱ απτΗΠΙ α άΠοΕΙΠΠ(Πο νο- 

Ιαοηηί. Νεπηρε Πρυίυπα αποάζαπῃ εγεβΓο αεθθΣδΙ 510 ο]- 

Ἠσαπές νο], αἳ Τρί Ἰοψπαπίας, {οπάεπί ογ[επ]ας: εἰ ἀαἴατί 

5υπ{ πη]1 νε] Παδίίης Ῥπάστα, γε] πιεία ης πηα]ε απ ἴαπί. 

15. Ναπι 1]πά αποπε ομδειναηί, 

{αςΗσίο 5ίαίπτος οσα Εἱ5 απ τεοία ρΙή]οδοριαπίης. 

επίπι απϊκαπαπα ο{ απΙ Ιαάϊσοί δία γε] ἀῑξοριπαί, πποςο 

οχίοτῃα ἵπί ςΙπηῖα. Ἀεσιε επῖπα οπιηῖπο Π]απι εν αἴσι- 

πιθη[ῖς ῬγοβαΙοποπα αὐπηαπί, 5ἱ απῖς 1]ος εἷο Ρ]αεῖάε εἰ 

Ῥγενϊίοτ Ιπίειτοσοί: 5εὰ οἸατιαΠί 5ἰα[ἴπα εἰ αἲ αΓΟθΙΗ 5παπ1. 

οοπν]οῖα, οοπ[ασίπηί, οἱ εχρεἰαπί ΓΗ5ίεπη : αα. 5ἱ οροΓα Ἱ]- 

Ίογαπα τοπαῖγας, πηπ]ία ἵη οἵε εδὲ ἀοοίτῖπας 5ἶπ εκ ἀοοίτίπα 

Ἠ]ος Ππάἴεατο γε]!ς., γΙίαπα {6 εοηςίἀετατε ροδία]αΠί. 

16. Παπαο ρ]οπα Παπάῖρας Ι5ίῖ5 εἰντίας ἰοία, Π]ογαπα ργᾶ- 

«ογίῖπα απῖ Γἱόσεπεπα εἰ ΔηΙΙΣΙμεΠεΠΙ αἱ Οταἰείοπ 5ἱρῖ Τη- 

εοπρηπί οἱ 5η Οαπῖς εἰσηῖς πηίαπί : ααἵ ααοά α]ο Ίπεςί 

ἵπ παίυτα «αραπα, αἱ σα Ποπεπα Π]απα, Ἰαπι ἆοποας ομςίο- 

ἀἴαπα, ἀοπαπογαπα Ἠαπα απΠΟΓΕΠΙ, Πθπποτίαπα, Ππ]]ο πποῦυ 

Ἱπηίαπίανς ἸαΓαἴαΠα γετο, 6ἳ ΠσατΠοπεΠα. εἰ ταραςίίαίθιη, 

οἳ ΥεΠετεΠα οτεβταπα, οἱ αἀπ]αίοποπα, οἱ Π]α αἆ ἀαπίες 

Ῥιαπάϊπιοπία, εἲ πιεηςατΙπα αξεεοία[ομθια, Ἠσσο οπηπία αὖ 

6ΡΙΠΟΣ, 5ο ὤπο 

Ἄθήπε 

πΠσαεπα εχρηπαυηῖ. 

{Τ. Υἱ4εδῖς οσο ραπ]]ο ρο5ί απ]ά Γαγαπα 5Η. Ἐχεηιεπίες 

επῖπα 4ο ο[Ποῖηῖς αη]νοιςί ἀεξετίας τεΗπαπεηί ατίος, αδὶ ν- 

ἀεριπί 5ο απάσπα, ορα5 απππα Γαοῖαπί εἰ Ἰαβογοπέ ἃ ΤηαΠε 

Ἰπάε αἲ νδξρεταπι, ορεΠίβρας ΙπίεπΙ 5ηῖς, κ ἴαππεῃ 51βί 

τΙείαΠα οκ Π]α πιετορπαγία Τα(ΙοΠ6 ΡαΓαΓε; 0110505 ΥΕΓΟ Ἰο- 

ἨΗΙΠες αἴηπε ΙΠΙΡΟΣΙΟΓΟΣ ἵπ ομηΙπα ΓοΙΠη αΠιθη[ία γίνεγο, 

40 1Π1 Ρείαηί απαςῖ [νταπηί θ5δεηί, αεεῖρίαπί Ῥτοπαίος 1παῖ- 

πποηίς, 5 ΕΠΙ [ρταπίς ποπ Ἰαπάρηί, οἴαπιςῖ αοσερετῖηί. 

Ἠωο νῖία, απα]ῖς Ί]]α 50 Φαΐπτπο ΠΗΓ, γἰάείαν 1ρ5ῖς, εἰ 

{αηία πα ΠΟΠ πιο ππΘγα Πα 1π οἵα Ἰπ]πθιο οσα] {Η5. 

18. Δο πΙπης ἵῃ εα Το πα] ο55οί, 5ἱ {αἶος απππ 5ἶηέ, πα]]α 

πος αἶῖα οοπίαπηθΠα αΠπορτεπί. Αἱ ϊ5, γτεμεππεηίθς σταγες 
οἱ ἰπσίες απαπίαπη αἆ εχίετπα εἰ ραβ]ίεα ααἰ τἰάεαηίας, 5ἱ 

Ῥπεγαπα ΓΟΓΠΟΡάΠΙ απἲ παεγεπα ρα] ηταπη γε] παποῖςεση- 
ἴ1γ γα] «Ρετοηί, απῖά [αείαπέ, 5ἴἶγο ππε]ῖης θςί. Οπἱά πι 

εἴῖαπα 5πογΗπα Ποδριίαπα τηπ]οτες αμάπασππε οογγαπηρεηᾶας 
αἀπ]ίοιίο, αἱ Ττοῖαπας 1] Ιαγεπίς, πΙπαίταπη αἱ 1ρ5α Θἴιαπι 

Ὀμοξορμεπίας : ἔππα εοΠΙπΊηπες ἥ]ας οπηπίρας εαἷς Γαπηῖ]ία- 
τρις ρτοδ (παπί, Ῥ]αἰοπίς αποάἁαπι 5ε Ῥ]αοίέαπη Ρεγῄεεγε 
ται, ἰσηατί 41ο 5οη5α ἀῑνίπας Π]ε ΕΟΠΊΠΙΙΠΕς ε5δε πιμ]ίθγες 

πο]ιενῖ. 

19. θα απἱάσιη [αοσπί ἵπ οοπνἰτς, εί 4ποπιοάο Ρος 

εὐγοίαίειι 56 σοταΠί, ΟΟΠΙΠΙΕΠΙΟΓάΤΕ Ίοπσαπα Γαοπί. ΕΙ 

Ίος Γαοϊηπί, απῖὰ ρπίας» αοοηςαπίες 1ρῖ εὐπείαίοιη, εί 

αἀπ]έοίαπα, δὲ Ἰαφοϊνῖαπα, εἰ ανατίαπι. ΝΙΜΠ επίπι ἴα 

αἀτοιςαπῃ α[έογί αἰέογαπα Ἰηγεηῖος, π{ 5πΠ ΞΕΓΠΙΟΠΕΣ Π]ογα πα 

οἱ [αοία : νοιρῖ αταϊῖα αἀπ]α[οπῖ 56 Ιπ]πηῖσος αἰαπί, αππα 

αἀπ]αἰοπῖς οα1δα. παϊμοπίάσπι απί βταζηίαπι 5ΠρεΓαῦα 
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θεύειν τοὺς ἄλλους προτρέποντες οὐκ ἂν οὐδὲ κινησαι | Ροδδίηίς γετασϊίαίοπη οοππιεηᾶαηίος αλῖς, ος ππονογε η - 

τὴν γλῶτταν μὴ μετὰ τοῦ καὶ ψε εύσασθαι δύναιντο. 

Ἡδον), πᾶσιν ἐχθρὸν τῷ λόγ γῷ καὶ ὃ ᾿Ἐπίκουρος πολέ- 

µιος, ἔργῳ δὲ διὰ ταύτην ἅπαντα πράττουσι. Τὸ δὃ' 

ὀξύχολον χαὶ μικραΐτιον χαὶ πρὸς ὀργὴν ῥάδιον ϐ ὑπὲρ 

τὰ βρεφύλλια τὰ νεο να, σα γοῦν οὐ μικρὸν παρέ- 

χουσι τοῖς θεωµένοις» ὁπόταν ὑπὸ τῆς τυχούσης αἰτίας 

ἐπιζέση μὲν αὐτοῖς ᾗ χολὴν πελιδνοὶ δὲ τὴν χροιὰν 

βλέ πωνται ἰταμόν τι καὶ παράφορον δεδορχότες χαὶ 

ἀφροῦ, μᾶλλον δὲ ἰοῦ μεστὸν αὐτοῖς η τὸ στόμα. 

20. Μὴ σύ γε χεῖθι τύχοις, ὅτε ὁ μιαρὸς ἐ ἐκεῖνος ἐκ- 

χεῖται Ῥόρθορος, Χρυσίον μὲν ἢ ἀργύριον, Ἡράκλεις, 

οὐδὲ κεκτηαθαι ἀξιῶ, ὀδολὺς ἵ ἱκανὸς, ὣς θέρµους πριαίς 

µην" ποτὸν γὰρ ἢ κρήνη Ἄ. ποταμὸς παρέξει" χαὶ μετ) 

ὀλίγον αἰτοῦσιν οὐχ. ὀθολοὺς οὐδὲ δρα] μὰς ὀλίγας, ἀλλὰ 

πλούτους ὅλους. "Ώστε τίς ἔμπορος τοσοῦτον ἀπὸ τοῦ 

φόρτου ον ἂν ὅσον τούτοις φιλοσοφία ἐς χρη- 

ματισμὸν συντελεῖ; Εἶτ ἐπειδὰν ἵκανῶς συλλέξωνται 

καὶ ἐπισιείσωνται, ἀπορρίψαντες ἐκεῖνο τὸ δύστηνον 

τριθώνιον ἀγροὺς. ἐνίοτε χαὶ ἐσθῆτας τῶν -μαλθακῶν 

ἐπρίαντο χαὶ παῖδας Χομήτας χαὶ συνοικίας ὅλας μακρὰ 

χαίρει φράσαντες τη πήρα τῇ Κράτητος χαὶ τῷ τρί- 

έωνι τῷ Ἀντισθένους καὶ τῷ πίθῳ τῷ Διογένους. 

91. Οἱ ἴδιῶται δὲ ταῦτα ὁρῶντες χαταπτύουσιν ἤδη 

Φιλοσοφίας χαὶ ἅπαντας εἶναι τοιούτους οἴονται κὰμὲ 

τῆς διδασκαλίας αἴτιῶνται. ΄Ὥστε πολλοῦ 7η Γρόνου 

ἀδύνατόν µ.οι γε Εγένηται χἂν ἕνα τινὰ προσα γα Ὑέσθαι 

αὐτῶν, ἀλλὰ τὸ τῆς Πηνελόπης ἐκεῖνο πάσχω" ὁπόσον 

γὰρ δὴ ἐγὼ. έξυφ Ἵνω» τοῦτο ἐν ἀκαρει αὖθις ἀναλύεται" 

ἡ Ἀμαθία δὲ καὶ ἡ Αδικία ἐπιγελῶσιων ὁρῶσαι ἀνεξέρ-- 

γαστον ἡμῖν τὸ ἔργον καὶ ἄνήνυτον πόνον. 

9». ΤΕΥΣ. Οἵα, ὦ θεοὶ, πέπονθεν ἡ ἴρο Ἡ Φιλοσο- 

φία πρὸς τῶν χαταράτων ἐκείνων. ΄ὭΩστε ὥρα « σκοπεῖν 

ο 

μὲ ἐν γὰρ χεραυνὸς ἀπάγει μιᾷ πληγῃ χαὶ ὃ θάνατος τα- 

χύς, 

ΑΠΟΛ. 

γὰρ χαὶ αὐτὸς ἤδη τοὺς ἁλαζόνας ἀμούσους ὄντας ὑπὲρ 

ὅ τν χαὶ πρακτέον ἢ ὅπως αὖ τοὺς µετελευστέ ΞΟγν. 

τῶν Μουσῶν ἀγαναχτῶν. κεραυνοῦ μὲν Ἵὰρ ἢ τῆς σῆς | 

δεξιᾶς οὐδαμῶς ἐκεῖνοι ἄξιοι, τὸν Ἑρμῆν δὲ αὐτοχρά- 

τορᾶ» εἰ δοχεῖ, τῆς κολάσεως κατάπεμψον ἐπ᾽ αὐτοὺς, 

ὃς ἅτε δὴ περὶ λόγους ἔχων χαὶ αὐτὸς τάχιστα εἴσεται 

τούς τε ὀρθῶς ουσ χαὶ τοὺς μή’ εἶτα τοὺς μὲν 

ἐπαινέσεται, ὃς τὸ εἰκὸς, οἳ δὲ κολασθήσονται, ὅπως 

ἂν ἐκείνῳ πρὸς τὸν καιρὸν δοχἩ. 

99. ΖΕΥΣ. Εὸ λέγει, ὦ Ἄπολλον, Ἀλλὰ καὶ 
σὺ, ὦ Ἡράκλε ις, ἅμα καὶ τὴν Φιλοσοφίαν αὐτὴν 

ἔχοντες ἄπιτε ὡς τάχιστα εἲς τὸν βίον: τρισκαιδέκατον | 

γοῦν ἆθλον οἴου τοῦτον οὐ σμικβὸν ἐκτελέσειν, ἣν ἐκ-- 
κόνης μιαρὰ οὕτω καὶ ο) θηρία. 

ος Καὶ μὴν ἄμεινον Ἂνν ὢ πάτερ, τὴν 
κόπρον ἐκκαβᾶραι αὖθις τὴν Αὐγείου ἢ τούτοις συµ- 

λέ Απίωμεν δ᾽ ὅμως. 

ο, 

κα 

2 5 / : σι Ἡ 
Ἶ γώ σοι, ὦ πάτερ, ὑποθήσομαι ο. 

| 

1 

5υαπ1 απεαηΐ 1ρ5ί 5ἶπο Πποπάασίο.. Ὑο]αρίας Ἱπϊπιῖσα οὐληῖ- 

Ριι5 ἵπ. 5ΕΓΙΠΟΠΘ, οδίῖς Ερίουτας : 1ο γενα αμίθιῃ Γαοηη 

Ῥτορίθγ Π]απα οππία. Αοπία 115, φπετο]α 4ς νοβις. πηῖ- 

πη(ῖς, Ῥτου]ἡγ]ίας α Ἱταςερπάνπα 5ηρτα Ῥαγγυ]ος Ἱη[αμίος, 

Ο4Τ6 πἰδυπα ΡγᾶῬθηΙ ΠΟΠ ππθάἴοσγοπα εροοίσηβας, (πι 

αά6ΠΠΙ(ΠΕ 4θ εαιδα 115 οχαΓδ Ε]5, πάς ρα]ἱος 

αρρανοί ἵπ [ασίε, απαηα ἴοΥγαπη φμἱάάαπα οἱ ΠΓΙΟΡΙΙΠΗ 5Ρ8- 

οἵαπί, οἱ 6ρυππα, γε] ΥοΠοΠΟ Ροίία5 Ροπή ος Ἰαροηί. 

20. Νο]ἱ5 {1 Πβί ο-5ο, απΠά παρά τάη Τη ιά ΠΠ} ο η- 

ἁἴαγιτ ΑππΠΙ απί αΓσθη{ΙΠΙ, ΠΙΟΠΘΓΟΠΙΕ5, ϱ66 ροββίάσια 

ἀΐδηου: οῬο]5 πηϊμῖ 5ος, παπάς Ι4ρί1ο5 ο] Ῥοίυπι 

επί] [οης ΡΓῶΡεΡΙ{ απί Πανίας. Ῥαπ]]ο Ρο5ί πΟΠ οῦο]ος Ρθ- 

ση, απί ἀνασ]ήηας ραισας, 5εᾷ ἀῑν]τί]ας {οία». Ομῖς οσο 

πεΓζαίος ἴαηίαπα ἃ παν [απα 6ΟΠΊΠΊΘαΙΗ οπιο]ΙπεΠΙ{ εεροηἳ, 

αὐαη Πα. Ἠΐ5ος αἆ απαδίαπα ΡΙΙ]οδορ]ία οοη[ον!» ΠΓεῖάε 

αὈί (ηαΠ{αΠΙ 5αΐῑς οί οοἱ]εσεν]ηί, οἱ γἰα(ἴουπα 5)υί ραγανη, 

αΡ]εοῖο 11ο Ιπ[ο]οῖ ραἱ{οἱο, αφιος Ιπίενά μπι εἰ νοςπιοηία 

πιο]]ία επ]ηηί{, αἱ ρΗθγα5 6οΠΙαίΟ5., εἰ {οίο5 ν]οος, Ιοησιπῃ 

Υα1εΓα Ίή5δα Οτα(εἰίς Ῥεια αἱ Απιϊ5ιμεηῖς ρα]ῇο, ἀοίοαπα 

Ῥιοσεηϊς. 

91. Ὑπ]δις νεγο ἰδία 11 γιά6Ε, ἀαδρα{ 1401 ΡΗΠΟ5Ο- 

ΡΜαΠ1, 61 ΟΠΊΠΕ5 οχ 60 5οηοο 6556 αι υἱαπίαν, οἱ 1ο Οῑδεῖ- 

ΡΙίπα» Ιδίίας ποπηίπο ασοισαπί.  Ιβίία ἀα Τα0ή οδί 41111 πε 

ΠΙΑ 4μἱάθπῃ Ιδίου Πα Ροίιιί αμσειο, 5εά Π]ιά πιΠή Ῥομε- 

Ίορος δι νοπ]ί: (παπαπιοπΠιαΙς. οσο ἴαχοτο, ἴμιά πιο- 

πιθηίο {οηρογί5 τα Γ5αΠῃ τοο]γ 1, ττάρηἴριις Τη5οῖίία αἴφιιθ 

πϊηπίαία, απ ν]άεαμί ορι15 ΠΟΣΙΡΙΠΑ ΠΟ. Ῥνοσεάθτε, 

πΙΙ] Ῥγο[ιόσυε ]αβούεπῃ. 

9). 4ὉΡρ. Ουσπίαπα, ο 4ἱἱ , ΠΙΑΙΟΥΙΗΗ ῥείρθςσα ποβίς ο5ί ἃ 

φαθθιγ]ηῖς Π]ῖς πιογίαΙθας Ῥ]]οδορ]ία Πασα γἱάεπά πα 

απἰὰ [αοίο δἷί ορα5, απί φποπιοᾶο. Ι5ῖ δπί ραμίοπάϊ. Επ]- 

Ώ1ΘΗ θΠΙΠα ΠΠΟ 1οία οὐ η: ππους ἰδία εθ]οιῖς. 

ΑΡΟΙ,. Τσο ΗΡΙ, ραΐοε, δα ρ[οίαπα : οὐ ἳ οηἴπι εἰ 1ρ5θ Ίαηι 

Ἰπροδίογος, Ἀαδαγα. γίσσπα Ιπάϊσηαίας, α απἶρις αγειςῖ 

ευπί. Ει]ηίηαο οηίπι απί πα ἀθχίτα ΠΙΠίΠΙε 5υηί ἀῑσηί, 

564 Μοτοιπα, δἱ Ρ]ασοί, αρίναπη ρεαπι Ῥώπῷ Τη 1]ος 

ἀσπηίία, απ, αἱ 1 ἀοοίτίηα» 54115 1ρ5ο αποαιθ νουδαίας, 

οο]ετίπ]α {παπα τοσία Ρ]οδορ]απίες αρποςσεί, {μπι ππιις: 

ἀαϊπάςε Ί]ος απἰάεπα, ργοιί ππογοπί, ἸαπάαΡΙ{: Πἱ γοτο,, αἱ 

| αρίαπα ΠΠ] γἱάσβῖέαι, Ρυπίοπίας. 

93. 1ΏΡ. Βοπο ΠΊΟΠΕΣ, Αρο]ιο. 964 έα 4ποσπε, Ηετομες, 

αβειηχία Ίρδα Ῥ]ἡ]οδορ]νία, απαπι ορἱθγγίη]ο αἲ Ἱοπηίπος αΡ{Ιε: 

(αγαπη οπίπα ἀθοίπηαπα {6 ρπία Ἠηπο 1αροΓ6Πή ρογ[οοίταπη, 

ΠΟ. 54Π6 οοπίθπποπάππη, 5ἱ οχδητραγοης ἵπιρυτας α4εο 

αίαιο ἱπιριάεηίος Ῥείΐα5. 

ΗΕΠΟΤΙΙΕ5. 5απο6 πιαΙπιοσο, Ραΐοτ, Ασία ΠΙΙΙΠΙ εχ- 

Ῥιιρατο ἀεπιο,, 4πΙ Ἰήςορ ἱππρ]]σαηϊ. ΑΏθαπιης {απηρη. 



άδι ; 

11, ατ:---379) ΤΧΙΧ. ΕΠαΙΤΙΥΙ. ο --- 27. 

ξαντα τῷ πατρί. 

34. ΕΡΜΗΣ. Ματίωμεν, ὡς κἂν ὀλίγους αὐτῶν 

ἐπιτρίνωμεν τήµερον. ἨΠοίαν δὲ 723 τραπέσθαι, ὦ | ταπηις Ἰοβῖο, 

Τ05 

ΦΙΛ. Ἄχουσα μὲν, ἀκολουθητέον δὲ κατὰ τὰ δό- |. ΡΗ18. Ἱηνίία οηπ]άεπη ϱ0: 5οαπεπάιπ {άπηΘΠ, 41 ΟΠΙαΤΑ 

Φιλοσοφία: σὺ γὰρ οἶσθα ὅπου εἰσίν. Ἡ πρόδηλον 

ὅτι ἐν τῃ Ἑλλάδι: 

ΦΙΛ. Οὐδαμῶς, Ἡ πάνυ ὀλίγοι, ὅσοι ὀρθῶς φιλο-- 
-ω 3 ει» ο» τ δἳ σαὶ ον ο. / 

σοφοῦσιν, ὦ Ἑρμῆ. Οὗτοι δὲ οὖδεν Ἀττικῆς πενίας 

Δέονται. ἀλλ; ἔνθ λὺς γουσὸς ἢ ἄργυρος ὀούττεται δέονται, ἀλλ’ ἔνθα πολὺς χρυσὸς ἢ ἄργυρος ὀρύττεται, 
3 - / ο. ς .. 

ἐχει που ζητητέοι εἰσὶν ἡμῖν. 
ΕΡΜ. Οὐκοῦν εὐθὺ τῆς Θράκης ἀπιτέον. 

ΗΡΑΚ. Ε5)} λέγεις, καὶ ἠγήσομαί ] ὑμᾶ ἵν τῆς ὅδο 

οἶδα γὰρ τὰ Θρακῶν ἅπαντα συχνάχις ἐπελθών. καί 

μοι τήνὸε ἤδη ομας. 
ας, 

ΕΡΜ. Ποίαν λέγεις: 
96. ΗΡΑ. ὍΟρᾶτε, ὦ Ἑρμῆ χαὶ Φιλοσοφία. δύο 6 3 

μὲν ὄρη κ μσρα, χαὶ ο ολ ἵστα ὁρῶν ἁπάν τωνς Αϊμό 

μ / 
ὕποπεπ πταμένον πάμφορον ἀπὸ τῶν προτ όδων Εθν 

υ 

εὐθὺς ἀρξάμενον: καί τινας λόφους τρεῖς πάνυ καλοὺς 

ἀνεστηκότας, οὐκ ἀμόρφους τὴν ο οἷον ἆ ἄχρ 

πόλεις πολλὰς τῆς ὑποκευμένης πόλεως: καὶ ἡ 

γὰρ ἤδη Φαίνεται. 

ΕΡΜ. Νὸ δῦ ὦ Ἡς ἄχιιοῖς» 
ἁπασῶν" πόρρωθε ν γοῦν ἀπολάμπει τὸ Κάλλος. 

ος πόλις 

; σσιό 
μεγίστη καὶ καλλίστη 

Καί 

εται πάνυ ἓν 1ρῷ τις καὶ ποταμὸς μέγιστος παραµεί6 

Ψαύων αὐτῆς. 

ΗΡΑΝ. Ἕθρος υν οὗτος, 

λίππου ἐκξί 
ς 

, 
λοι: ὥστε Επιδαίνωμεν Ὁ αῦη τ ον. 

ο ας 
26. ΕΡΜ. Οὕτω γιγνέσθω. Τί ὃ 

πῶς τὰ θηρία ἐξιχνευτέου: 

ΗΡΑΙΚ. Τοῦτο μὲν σὺν ἤδη ἔργον, ὦ Ἑρμῆ: κἩρυξ. 

οὖν χρΏ 

γὰρ εἴ, ὥστε οὐχ ἂν φθάνοις κηρύττων. 

ΕΡΝ. 0ὐδὲν τοῦτο καπό 
; 

οὐκ ἐπίσταμαι αὐτῶν. Σὺ οὖν, Φιλοσοσία, λέγε, οὕστι- 

3931 ΄ Ὑλώς 

Ἄλλα τα Ίς ονοματα 

νας ὀνοµ.αστξον 

ΦΙΛ. 095ὲ 
ζονται. διὰ τὸ μὴ, ξυγγεγενῆσθαί οονται, οι το μη υ] 'Ξγενησ αι 

. καὶ τὰ σημε τα πτροσ 

αὐτὴ μὲν οἶδα τὸ σαφ 

ἃ ποτ. 

οὖν τῆς ἐπιθυμίας ἣν ἔχουσι περὶ τὰ κτήματα, οὐκ 
ς οφ - 
ἁμάρτοις προσχαλῶν Ἀτήσωνας ἢ Ν 

σιχλέας ἡ Εὐκτήμονας ἢ Πολυκτή 

97. ΕΡΝΜ. Ε9) λέγει ις.  Ἁλλὰ τίνες οὗτοί εἶσιν 
ὁ 

περισχοποῦσι καὶ αὐτοί; μᾶλλον δὲ καὶ προσίασι καίΐτι 
καὶ ἐρέσθαι θέλουσιν. 

ῃ Ἀ 
τησιππους η 

/ 
τους. 

υ 

τ ο ον Ε. - - σι -- 
ΑΝΔΡΕΣ. ἈἎρ' ἂν ἔχοιτε ἡμῖν, ὦ ο .τΕ; εἰπεῖν 
ασ τν , 

Ἡ σὺ. ὦ βελτίστη, εἴ τινας τρεϊ ς Ὑόητας ἅμα εἴδετε 

καί τινα γυναῖκα ἓν χρῷ πεκαρμένην εἲς τὸ Αα α ὸν ν, 

ἀρρενωπὴν καὶ χομιδη ο ποῦς 

ΦΙΛ. Παπα:, τὰ ἡμέτερα οὗτοι ζητοῦσι. . Ἰμε ή 2 
ΑΝΔ. Πῶς τὰ ὑμέτε ρα; δρα: 

.- - Εο] ἀἁ -- 

τε. μεῖς δὲ τὴν γυναῖχα 

ποδισµένην πρὸς αὐτῶν. 

ΕΡΜ. Ἐϊσεσθε δὲ καθ ὅ τι καὶ ζητοῦμεν αὐτούς. | 
ΕΠΕΙΑΧΤΕ. --- τ. 

πετ αι Ἡρ ἐχεῖνοι ἅπαν- 

μάλιστα µέτιμεν ἦνδρα- 

Ραγεη{ί ποδίτο ΥΙΣΗΠΙ α5ῖ. 

4. ΜΕΒΟ. Ώοδυσπάαπηας, πέ ραασος οογίς ἵρεογαπι οὐ(ό- 

Θποπαπι Υοτο ουπάππα ο5ί, ΡΗΠοςορ]ήα 5 ἴα 

οπίπα υβί ςἶπί ποδῖ. Απ ππαπΙ[οδίπΏα ρο[ίας ἵπ ἀταεῖα 1ος. 

65562 

ΡΗΠ.. Νεαπασπαπας ααί ορρίά0 ραµσο5, απῖ τθεία Ρ]Η]ο- 

ςορμαπίας, Μενου, Ις{ῖ ντο πμ] Αεῑσα Ῥουρετίαίο ορς 

Ἰαβοπί, 5εά αὈὶ αν] ππα]ηπα οἱ αισεπ!ῖ ε[[οδΙίης, 101 πορίς 

αιαγεπά 5η! 

ΜΕΒΟ. Ἐουία ἴπίατ ρεισοπάαπη η Τηγασίαπη. 

ἨΕΒΟ. Βεπο ΠΙΟΠΕΣ, οἱ νῖα οσο ἆὲν τοῖς 6γο. 

οπῖπα ΤΗγασαπα ομηηῖα, (π15 ρε εππῃ τοβίοπεΠα οΡΊειΙπη. 

Νογι 

Ει 

ας Ίαπα ἱηστεδίαιηαγ. 

ΜΕΠΟ. Ὅπα ἀῑσῖ52 

95. ΗΕΒΟ. ΥΙάειῖς, Μοτουτῖ εἰ Ῥμοξορμία , ἆπος πιοπίες 

πηανῖπιος οπηπίαη πποπίῖαπα εἰ ριήεμεγήπιος» Ἠωπιις εσἰ 

ΤΠΔ]ΟΓ, αἰίοι ον αὔνοιςο οί Ἠ]ιοᾶορα : οππιρί απίεη Ἰπίτα 

Ραϊοπίες [ογςςἰπηῖ 5απί, αἩ 1ρ5ῖς ταβιώ ας πἰπίαξαπε Ιπεῖ- 

Ρίεπίες : αἱ οο]]ες αηποί νῖάσίῖς, τες ααἰάεπι ρη]ο]εγεῖ- 

ΠΊΟ5, αξξιγσθηίθς, ΠΟΠ ἀε[ογηπες αδρετίαίε, απασσπη Ρίατες 

εαὐ]οσίας αγΏῖς ἄγσες. Εἰ ]άτη ἵρσα ατῦς αρρατεῖ. 

ΜΕΒΟ. Μανίπια, ρει {ογεΠῃ, πῖ ΗεΓομ]ες, αἱ ρα]ομεγΊηια 

οπημΙσῦα : ο Ιοη5ίπαο Ίαπι Ῥυ]ολγίαᾶο 1]ΐας οχξρ]επάεςεί!. 

τί βανίας αααῖς ρταρίεγΏ η] ππαχίπηας, (παδί ταεης ἱρεαῃ. 

ἨΗΕΠΟ. Ηεῦτας ο οσί : ατΏς αμίεπα ΡΗΠΙΡΡΙ Πας ορις. 

ΕΙ πος Ίαπα [ειν νἰοϊηϊ, αἴαιο Ιηίγα πες: ἱηςορπάσπηις 

6/σο, αποᾶ Γον Γααξίσππσιε 5). 

26. ΜΕΒΟ. Ρίο Πα: Οπ]ά Υοτο Ίαπα [αοἱεπά Γη 2 ποπηοᾶο 

γεςιϊσαπάα» 5απί ]α. Ὀοςίίος» 

ΗΕΡΟ. ΠΙῶ {παρ Ίαμα, Μεγευηῖ, Ρατίος 5αηέ : παπα Ργῶ00 

ος: Ργορουπίαπα ἰπίίαν [αοἷίο οεγα5. 

ΜΕΒΟ. Ηῖο πμ ἀῑβοι]ίαιις. 

ΏΟΠ ποτ]. 

Ὑεοτυπα ποπηῖπα Π]ογάΠα 

Τα Ἱξίίαι, Ῥ]η]οξορ]ία, ἀῑςο αἱ ποπαπαπα! εἶπί, 

εἰ 5ίσηα Ιπ5προγ. 

ῬΗΙ,. Νεπιεθσδο α[ῖς ορΓίο, 4ποπποᾶο ποππεπ{αἳ, 5οἷο, 

απρρο πιπῖπια ουπα Π[ῖς τεικαία. 560 οϐ ΠαβεπᾶΙ εοτπα 

θΙάΙπεπα ποπ. ΡοεσατεΓίς, 5ἱ Οἴεξσοπες (Μαβεοπες)}, εἰ Οἱε- 

εἴρρος (Ηαδιεφιο»), ααί Ο{εξῖε]ες (Ηαβιφ{ογίος), απῖ Επείθ- 

πιομᾶς (ΡοπἱΠαδ[οδ), απ Ρο]γοίείος (ΑΓ ή{1Παῦτος) αἆγοςθς. 

27. ΜΕΒΟ. Ῥεπο ΠΙΟΠΕς. Ὑεταπῃ Ύπἱ 5απί 5» ααἲ απῖά 

Τρ5ῖ 4ποααε εἰνοππιςρίοϊαπ{» Οπἵπ αεεεάαπί εἴῖαπα, εί Ιπίου- 

τοσατο αἰϊᾳπῖά τοἰαπί. 

ΥΠΔΙ. Ναπιφυ[ά ποβῖς, τη, ἀίσετε ροίο5!15, ααἰ ἔπ, ορίηρα, 

5ἵ απος ργαςΙαίαίογες ἴπες ια ν]αϊςιῖς, εί ππμ]θτοπη αἲ ο]- 

{επι Τιασοπίσο πποτε ἀθίοπσαια, γΙτηϊ να]ία εἰ ρ]απε ν]ταςί- 

πεπι ( 
ΡΗΙΙ,. Πεπα! θαἆθπα {155 πος ἴδίῖ απ γαηξ, 

ΤΒΤ. Οποπιοᾶο εαάεπα απσς τος» Γασϊανῖ οη/πῃ 1ξίῖ οΠΊΠΕς 

ΝΟ5 τετο πηπ]ῖθγεπα ππαχῖπιθ Ρεγςε(αΙς, Ρἱασίο αἲ ἴ5ίῖς αὖ- 

ἀποίαιη. 

ΜΕΜΟ. 5οἱείῖς απο ποπα]πε᾽ ]ο5 απθθταιπα5 : ]α1η ΤΟΓΟ 

.. 
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Τὸ νῦν δὲ ἅμα κηρύττωμεν. Εΐ τις ἀνδράποδον Πα- 

Φλαγονικὸν τῶν ἀπὸ Σινώπης βαρθάρων, ὄνομα τοιοῦτον 
ο - Ε) .» Φ 3. 

οἵον ἀπὸ κτημάτων, ὕπωχρον, ἐν γρῷ κουρίαν, εν ε- 
; πα κΩν ος ος ανα 

νείῳ ῥαθει, πήραν ἐξημμένον χαὶ τριθώνιον άμπεχ
όμε 

γον, ὀργίλον, ἄμουσον, τραγυφωνον, λοίδορον, μ.ηννειν 

ἐπὶ ῥητῷ αὐτονόμῳ. 

98. ΔΕΣΠΟΤΗΣ. Ο0ὐ νοῦ, οὗτος, ὃ κηρύττεις' ὡς 
5 ; Μ Σ 3 ντ Ν σώσ αλ 

ἐκείνῳ γε ὄνομα Ἡν παρ ἐμοι Κάνθαρος, καὶ ἐκόμα ὃξ 

χαὶ τὸ γένειον ἐτίλλετο καὶ τέχνην τὴν ἐμὴν Ἠπίστατο" 

ἀπέχειρε γὰρ ἐν τῷ γναφείῳ καθήµενος ὁπόσον περιτ- 

τὸν τοῖς ἵμιατίοις τῶν κροκύδων ἐπανθει. 

ΦΙΛ. Ἐχεῖνος αὐτός ἐστιν, ὁ οἰκέτης ὃ σὺς, ἀλλὰ 

νῦν φιλοσόφῳ ἔοικεν ἀχριθῶς ἑαυτὸν ἐπιγνάψας. 

ΔΕΣΠ. Ὢ τῆς τόλµης, ὅ Κάνθαρος φιλοσοφεῖ, 
Ν ο ΝΑ 3 ΔΝ / 

φησὶν, ἡμῶν δὲ οὐδεὶς λόγος. 

ΑΝΔ. Ἀμέλει ἅπαντας ἀγευρήσομεν" ξυνίησι γὰρ; 

ὥς φησιν, αὕτη. 

990. ΦΙΛ. Τΐς ὃ) οὗτος ἄλλος ὅ προσιών ἐστιν, ὦ 

Ἡραάκλεις, ὁ χαλὸς, ὁ τὴν κιθάραν; 

ΗΡΑΚ. Ορφεύς ἐστι, σύμπλους ἐπὶ τῆς Ἀργοῦς 

ἐμὸς., ἥδιστος χελευστῶν ἁπάντων' πρὸς γοῦν τὴν ᾠδὴν 

αὐτοῦ ἔχιστα ἐκάμνομεν ἐρέττοντες. Χαῖρε, ὦ ἄριστε 
Δ / 5, -» 3 3 /' { [4 

χαὶ μουσικώτατε Ὀρφεῦ' οὐκ ἐπιλέλησαι γάρ που Ἡρα- 

χλέους. 

ΟΡΦΕΥΣ. Νηδὶ καὶ ὑμεῖς γε, ὢ Φιλοσοφία καὶ 
η υ , 

“Ἠράκλεις καὶ Ἑρμῆ. Ἀλλὰ καιρὸς ἀποδιδόναι τὰ 

μήνυτρα: ὡς ἔγωγε πάνυ σαφῶς ὃν ζητεῖτε οἶδα. 

ΤΕΡΜ. Οὐκοῦν δεῖξον, ὢ παῖ Καλλιόπης, ἔνθα ἐστί” 
/ λ 3 λ ο ο /, Δ η 

χρνσίου γὰρ οὐδὲν, οἴμαι, δΕῃ σοφος ὧν. 

ΟΡΦ. Εῦ οἵε. ᾿Εγὼ δὲ τὴν μὲν οἰκίαν δείξαιμ’ 
ν οξο ον μμ... 5 αλ 5 κ. ε ν ο 

ἂν ὑμῖν ἔνθα οἰκεῖ, αὐτὸν δὲ οὐκ ἂν, ὡς μη κακῶς 

ἀκούοιμι πρὸς αὐτοῦ: μιαρὸς γὰρ ἐς ὑπερθολὴν χαὶ 

τοῦτο µόνον ἐκμεμελέτηχε. 

ΈΡΜ. Δεῖξον µόνον. 

ΟΡΦ. Αὔτη πλησίον. 
αλ Γά ο ] / 

δὼν, ὡς μ.ηδ᾽ ἴδοιμι αὐτον. 

50. ΕΡΜ. ᾿Επίσχες. 
Φ / .ω « / ο 

δούσης τι τῶν Ὃμήρου: 

ΦΙΛ. Νὴ Δύ: ἀλλ) ἀχούσωμεν ὅ τι καὶ λέγει. 

ΔΡΑΠΕΊΙΣ. Ἐχθρὸς γάρ µοι κεῖνος ὁμῶς ᾿Αίδαο πύλη- 

Ἡ ἶσιν, 

πι --ᾱ [ο ο2 ο Ἑς πειµι ὑμῖν ἐχπο- 

Οὐ γυναικὸς φωνὴ ῥαψῳ- 

ὃς χρυσὸν φιλέει μὲν ἐνὶ φρεσὶν, ἄλλο δὲ εἴπη. 

σ -ω νά / / Α 

ΤΡΜ. Οὐκοῦν τὸν Κάνθαρόν σοι µισητεον, ὃς 

Εεινοδόκον κακὰ ῥέξεν, ὅ κεν φιλότητα παράσχη- 

ΥΠΟΔΟΧΕΥΣ. Περὶ ἐμοῦ τοῦτο τὸ ἔπος, οὗ τὴν 
μες 

ὂ 
- Μ ο) )μίὸ ο ορια αχ 

νναικα Φγετο απαγῶν, 9ιοτι αὐτον υπεδεζαμ.ην. 

ΔΡΛΙΙ. Οἰνοθαρὲς, κυνὸς ὄμματ' ἔχων, κραδίην δ' ἐλάφοιο, 

οὔτε ποτ’ ἐν πολέμῳ ἐναρίθμιος οὔτ' ἐνὶ βονλη, 

Θερσῖτ᾽ ἀκριτόμνθε, κακῶν πανάριστε κολοιῶν 

μἀψ, ἀτὰρ οὗ κατὰ Χόσμον, ἐριζέμεναι βασιλεῦνσιν. 

/ ο μι ῥ 

ΔΕΣΠ. Εἰκότως τοῦ χαταράτου τὰ ἐπη. 

ΑΡΑΠ. Πρόσθε χύων, ὄπιθεν δὲ λέων, µέσση δὲ χίμαιρα 

δεινὸν ἀποπνείουσα τρίτον κυνὸς ἀγρίου ὁρμήν. 

ΤΧΙΧ. ΔΡΑΠΕΤΑΙ. 26 -- 950. ΠΠ. 580 - 385} 

αἰπην]. [αεἴαπιας ΡγσοπΊαπα : 8ἱ ααἶς ππαποϊρίανη Ῥαρμ]ασο- 

πίοιΠη , 4ο βΙπορθηδίρας Ῥατηᾶτίς, ποπηῖπο {αῖ ααοᾶ αἲν Ἰια- 

Ῥεπάο ἀποίαπα οί, 5αρραΙάσπα, αἆ ομ{θηα 4είοηδΗη, Όατρα 

Ρτο]ίχα, Ρογαπα. 55ΡεηςᾶΠα 6ΓΕΗΣ, οἱ ΡαΙΠοΙο Ππάπίήπα, 

Ἱτασππάσπα, Ἱπάοσίαπα, ἄδρετα γοσθ, πηα]εβίοαπα, Ἰπαίσαγε 

οοπάΙῖοπο απαΙη. Ίρ5ο ἀῑχοηί, γο]πεηῖε; αεζθᾷα 1 

98. ΏΟΜΙΝΙ5. Νο ἰπίο]ίσο οᾳπἴάεπα, πηῖ Ἠοπιο, απῖά 

ςἰρῖ ναί (παπα ῥτασοπῖπΠα : παπα 15Η Ποππθη. αριᾶ η] Ρε 

Οαπί]ατο,, οἱ οοΙαΠΙ αἱθραί, εί γε]εραί πποπίαπη , πλεαπι(πό 

ατίοπα φοἶοραί, απὶ ἀοσίάθης ἵπ. βα]οπῖα οβοῖπα ἀείοπάεγεί 

απἰσφι]ᾶ 5αραγΠπογαα ΠοΈοΟΓΙΠΙ επηἰπεί ἴπ γεςΗρη». 

ῬΗΠΙ,, Τα ἵρ5ο ἴμις οδί δεινας : αἱ πυπο ΡΗΠΟΡΟΡΠΟ εδ! 

αἰπιή]ῖς, «πα ἐς Γα]]οπία 5ε αγία εοποϊππανεν!!. 

ΏΟΜ. γαι αιιάασίαιη !. Οαπίμανας ΡΙΠοξοραίας, αἲ πο, 

ποςίϱῖ απέοπῃ πι]]α ταΓΙο! 

ΥΠ. Νοὶί οιπαγθ, Ἰηγθηίθπιας οπΊΠος :Ιπ{ε]Ιδ]{ επίπα Ιδία, 

απαπίαπη ἀοΙΕ, 

99. ῬΗΠΙ,, 5εᾷ απὶς οί, Ἠετοι]ες, ἴ]ε αἰίοι αοσθᾶεης, 

Ρα]οχεν 11ο οσα Ίντα 

ΗΕΠΟ. ΟτρθιΙ5 οδε, απί ππεοΙπα παγἰσασΗ Τη Αγπο, Ἰ1οΓ- 

ἰαΐος οΏΠΙΗΠΙ ια γ!ςκίπηις αἆ ου]α5 οαπίτη πἰμίπιε [α11σα- 

Ῥαπις τοπιὶσῖο. α1να, ΟΥρµεα ορίῖπιε οί εαπία5 ΡογΠΙβΙηο; 

ΤΘΠΙΡΕ ΠΟΠ ουΗία5 ο5 Ηονγομ]ῖς. 

ΟΠΡΗΕΙΓ5. 5αΠ6 το5 ἄποαπα, ΡΗΠοδορ]ία, εἰ Ἠεγοπίες, 

οἱ Μετου. 5εᾶ ἀομοίῖς πεί ἠπαΙοῖαπα: απἱρρε Ργάζ]ατε 

6σο, απθιη αποριῖ5, Πογ!, 

ΜΕΒΟ. ΕνΡο οδίοπᾶς ποβῖς, βΙΙ ΟαἸορες., α9ϊ εἴί : αγο 

ομίπι, Ῥηίο, πμ ορα5 Ἠαβες, απ] 5ἳ5 γΙγ βαρίεης. 

ΟΒΡΗ. Ἀοσίο Ιςίπο ἀῑσῖ. Αί οσο ἀοπιανη φπάθπα γουίς 

αρ Παρίίαι, ο5ίεπάσΓο: ΠΟΠ 1ρβίπη, πθ πηα]ε αὐ 1]]ο ΑΠΙΠΗ : 

Ίπιρυγας οπίηι αἰίτα πιοᾶυπι οδί εἰ Τη Ίος φοΊσπῃ 56 οχετου!. 

ΜΕΒΟ. ΟΡίομάς πιοᾷο. 

ΟΒΡΗ. Ηῶο ριοχίπια! ΎθγΙπῃ 650 6 Υεριᾳίο αμεο. αἱ 

Ἡ]απα πες γἱάραπι. 

3ρ. ΜΕΒΟ. Λιιοπᾶς! ποΠΠΘ πηπ]ῖογῖς Ἠσρο γοχ θρί, Ηο- 

πηογῖ γοιρίσι]ος τοσϊίαπ[ἶς 5 

ΡΗΠΙ. 5ἱς οδί, Ρος Φογθπι. 56ᾷ απάϊαιας απἷά ἀῑσαί. 

ἘΙΙΟΙΤΙΥΔ. Ἠοςιῖς οηἷπα Ί]ο παϊμῖ γοῖαί αἰσῖ Ἠπιῖπα ΏΗΙ5 

Ῥεσίοτε (α15ᾳαῖς αππαί ΠΙΠΙΠΙΟ5 56] Ίάεπῃ περαί 016. 

ΜΕΒΟ. Ενδο Οαπίμαναπη οὔΐςςε 4εΡες, 

Οπἳ Ἰευ/5έἸοδρο5, «πῖ 5ο ργαίαραί απΙοαΠη. 

ΗΟΞΡΕΡ. Ώο πιο Ἰῖο ΥθιδΗ5,, ομ]α5 πη]ῖογο αμα ποία [αρῖί 

αποᾶ ἔρβιπα ἀοπαί πες» τεεερεαπῃ. 

ἘΙΙα. γα] νῖποςο, οπηΐσααθ οομ1ο5, εἰ Ρεείοσα 6ε1Υ6. 

αχροτ5 οομς[Η1, παπιετὶ πα] Τη αγπηΐς, 

Τηοιρίίος πασαχ., ἵη Ῥγανί5 ορίίπια Ρίσα» 

τοαῖρα5 Ἱη[εςία5 ἴδππεΓε 51Π8 ΠΊΟΓΕ πιοάοσΠθ. 

ΏΟΥΙ. Μογίίο ἵπ οχ5οογαπά πα ΠοπίπεΠη Π]ί γης] 

Ἐττα. Ριίπα οππῖς, οαρτᾶ οδί πηθᾶῖα, αἴᾳπο κ Ππο Ἱεσηα 

εχῄα]απς ταβίθπι σαἑ11, απί {αγία ματ ε»ί, 



(1. 955 554) 

8Ι. ΥΠΟΔ. Οἴμοι, γύναι, ὅσα πέπονθας ὑπὸ χκυ- 
-- / Ν ον 3 λ λ μιά ο 4 Ιον νῶν τοσούτων. Φασὶ δ᾽ αὐτὴν καὶ κυεῖν ἀπ᾿ αὐτῶν. 
ΕΡΜ. Θάρρει, Κέρθερόν τινα τέξεταί σοι ἢ Γη- 

ο. ο πχ 3 Δ 
ρυόνην, ὥς ἔχοι ὃ Ἡρακλῆς οὗτος αὖθις πόνο». Ἀλλὰ 

καὶ προΐασιν, ὥστε οὐδὲν δεῖ κόπτειν τὴν θύραν. 
ΔΕΣΗΠ. Ἔχω σε, ὦ Κάνθαρε. Ἀθν σιωπᾶς: Φέρ᾽ 

ην ο / κ ’ ά ΄ ε Ἀ 

ἴδωμεν ἅτινά σοι ἡ πήρα ἔχει, θέρµους ἴσως ἢ ἄρτου 

τρύφος. 

ΕΡΜ. Οὐ μὰ Δύ, ἀλλὰ ζώνην χρυσίου. 
ΗΡΑΝ. Μἡ θαυμάσης' Κυνικὸς γὰρ ἔφασχεν εἶναι 

τὸ πρόσθεν ἐπὶ τῆς Ἑλλάδος, ἐνταῦθα δὲ Χρυσίππειος 

ἀκριθῶς ἐστι. Ἔ οὖν Ἰλεάνθην οὐκ εἲς μακρὰν κριθῶς ἐστι. Τοιγαροῦν Ἰλεάνθην οὐκ εἲς µακρ 
3 Ν .ω / [νά 

αὐτὸν ὄψει: κρεµήσεται γὰρ ἀπὸ τοῦ πώγωνος οὕτω 
μιαρὸς ὤν. 

35. ΔΕΣΗΠ. Σὺ δὲ, ὦ καχὲ, οὐ Ληκυθίων οὔιὸς 
ο / ῃ Μ 3 Ν κά 93 Ἂ ο) 
δραπέτης τυγχάνεις ὤν; οὐ μὲν οὖν ἄλλος. ᾿Ω τοῦ 

... ο δα η Α / Δ / 
γέλωτος. Είτα τί οὐχ ἂν γένοιτο; καὶ Ληκυθίων φιλο- 

σοφεῖ; 

αὐτὸν ἀἁπολωλέναι. 

ΕΡΜ. “Οτιτί: 

ΔΕΣΠ. "Ὅτι δεινῶς 
Ἀν { ο 

ὄνομα Μυρόπνουν αὐτὸν 

ΕΡΜ. "Ἠράκλεις ἀλεξίκακε, ἀχούεις; ἔπειτα πήρα 
/ ”- μι λ.» / 6 ν) .. / 

χαὶ βάχτρον. Καὶ αὐτὸς ἀπόλαθε τὴν γυναῖκα σύ. 

ΥΠΟΔ. ἨΓηδαμῶς, οὐκ ἂν ἀπολάδοιμι βιθλίον µοι 
τῶν παλαιῶν κυοῦσαν. 

ΤΡΜ. Πῶς βιόλίον: 

ΥΠΟΔ. Ἔστι τι, ὠγαθὲ, Τρικάρανος βιθλίον. 
ΤΕΡΜ. Οὐδὲν ἄτοπον, ἐπεὶ καὶ Τριφάλης ὃ τῶν 

χωμικῶν εἷς. 

88. ΔΕΣΠ. Σὸν, ὦ Ἱλρμῆ, δικάζειν τὸ μετὰ τοῦτο. 
ὦ 

ἐστι. Τὸ δ᾽ τῶν ὑποσάθρων 

ἐκαλοῦμεν. 

ο / . ’ σα Ν 

πολυχέφαλον τέχη, οἴχεσθαι παρὰ τὸν 
κ 

ὀπίσω ἐς τὴν Ἑλλάδα, τὼ δύο δὲ τούτω δραπετίσκω 

παραδοθέντε τοῖν δεσπόταιν µανθάνειν ἃ πρὸ τοῦ, τὸ 

μὲν ἀποπλύνειν τὰς ῥυπώσας τῶν ὀθονῶν τὸν Άηχυ- 
θίωνα, τὸν Μυρόπνουν δὲ αὖθις ἀχεῖσθαι τῶν ἵματίων 
ὰ διερρωγότα, µαλάχη γε πρότερον µαστιγωθέντα, 
πειτα χαὶ τοῦτον παραδοθΏναι τοῖς πιττωταῖς, ὡς 

α- ὃν ΄ ο ιά /. 

ἀπόλοιτο παρατιλλόμενος τὰ πρῶτα, ῥυπώσῃη προσέτι 

κ. «} 
ω 

2 
ὴ εία τη πίττη. εἶτα ἐς τὸν Αἴμον ἀναγθέντα χαὶ γυναικεία τῇ πίττη, εἶτα ἐς τὸν Αἴι γθέ 

στ β ας 
γυμνὸν ἐπὶ τῆς χιόνος μένειν συμπεποδισμένον τὼ πόδε. 

ΔΡΑΠ. Φεῦ τῶν κακῶν, φεὈ τῶν κακῶν, ὀτοτοῖ, 
παπαϊ παπαιαξ. 

ο κά ᾿ - αν 
ΔΕΣΠ. Τί τοῦτο παρεντίθης τῶν τραγικῶν σὺ δια- 

, Δ Ν λόγων; ἀλλ᾽ ἀκολούθει παρὰ τοὺς πιττωτὰς ἤδη, ἄπο-- 
» ϱω ρω Μ ή 

θυσάμενός γε πρότερον τὴν λεοντῆν, ὡς γνωσθῆς ὄνος ὤν. 

ΕΧΙΣ. ΕΠΤάΙΤΙΝΙ. ο --ο.- 

| 

10τΤ 

9{. ΗΟΡΡ. Ἠεί πι, πηπ]ῖες, «παΠέάΠα α- {οἱ οαπῖρς 

Ῥργρεςσα 65: Αἴππί Π]αιη εἰῖαπα π{δγαη αὖ ἰςίῖίς (ργγο. 

ΜΕΠΟ. ἨῬοπο απίπιο εςίο: ΟεΥῬθγαπη ΠΡΙ φποπάατη ραγῖοῖ 
γε] ἄΕΙΥΟΠΕΠΙ, ΠΟΥ ΙΕ πί Ἰαβογοπ Ταδης Παῦοαί Πΐο Ηογ- 
ομἱε5. Ὑεναπα Ῥτούθιπί οἴἴαπας Πασιο ΠΠ] ορας οί τί 
ρη]δείας Ἱαπήα. 

ΡΟΜ. Τεπεο ἴα, Οαπίμανε! Νπμο {ασοςρ σα νἰάσαπιας 

απῖά Παρεαί ΕΗΡί ρετα; Παρίπος [οτίο απ ραηῖς ΕΙ5ΙΠΠΙ. 

ΜΕΠΟ. Νο, ἴα πιο αρίίοτ : 5ος ζοπαη αὐτί. 

ἨΕΜΟ. ΝοΙί αἀπηϊτανί : ΟγΠΙοπΠΙ επΙπα απίο 5ο [ογοραξ ἵπ 

αταοῖα, Ἠ]ο γεγο ΟΠἨγγείρροις [απ για ΝΕΠΕΠΣ ] εκ α.»θ οί. 

Ἱαπιε Ο]οαπί]μεῃ πο Πα πηπ]ίο Ρο5ί γΙάεβῖς : ρεπάοΏΙ{ οηῖπα 

α Ραγβα Ἠοπηο Τα ἵπριτης. 

7». ΡΟΜ. Τα γετο, Ρεβδίπιο, ΠΟΠΠΕ Τογ{μίο 65, ΠΠεΙΙ5 

Γηριήγας 2 Νο 8απε αῑᾳδ. Ἠεπα ἰδΙπ! Οπἷᾷ Ῥοδίσα ΠΟΠ. 

Πεί 2 εῖαπι ϱΙΙοδορμαίατ ΤιθογίΠίο 

ΜΕΒΟ. Αί {ετίας Π]ε τοῖς εἶπο ἀοππῖπο ε5[2 

ΡΟΜ. ΜΠΠΙΠΙΕ Υοτο :564 εσο ἀοπαίπας Ί1ῦοδης Πάπα παπα, 

πί ρενεαί, οη]{ο. 

ΜΕΒΟ. Ομἳ σῖοῦ 

ΡΟΜ. Οµῖα ἆθ 6οπΠεΓε ρίαπε 5αρρηναίο οί. ΝΟΠΙΘΠ αιι- 

{επι 1ρδί ἀἰκειαπηας Ἠάντορηη Γζπφιοπ/ο[επίοηη Ἱ. 

ΜΕΒΟ. Ώερι]δου ππα]ογαπα Ἠογοπ]ος, απ Τη” 2 ἀοίπάς Ρετα 

εί Ῥασσ]ας1 Τα ἆποαπε {παπι ΠΡΙ πκογθία γοςῖρο. 

ἨΟΡΡ. ΜΙΠΙπι6 γετο! Ποπ 54Π6 γθυρρετίπα ασ» ΗΕΡΙΠΗ 

πημΙ 46 απϊσαῖς πππη [οτε πίογο γΙάραίηγ. 

ΜΕΒΟ. Οποπιοᾶο Πάπα 

ΗΟΡΡ. ΕἘδι]ρει αἰῑαμῖς, ο Ώοπο, Τπεαταπας [ Τγίσερς]. 

ΜΕΒΟ. Χο οί πΙΙγαπα , παπα οἵαπι Ττρ]α]ος »ξ οοπηῖ- 

οογαπα Πβε]ογατα ππας. 

38. ΏΟΜ. ΤαΠα εχἰπἀο ο5ί, Ἠαγουτὶ, Ιαάἴσατο. 

ΜΕΒΟ. Ρίο πημί ρ]ασεί , ἰδίαπα, πε απο ρτοβἱσίαπι απ 

πη]ί[εερς ραπίαί, αρῖτα χαίτο αἆ γίταπα ἵπ ατασίαπι :. ἆπος 

ΔΠ{6Ρ1 Ἠο506 απηαβί]ες Γααϊήτος ἀοπηϊπίς 5αῖς γοδδΙίος., ᾱἷ- 

ποσο απ) οἱἵπῃ, αμίεγΙπη 5οτάϊᾶα Ππίθα εἸποτο, Τθογ{οΠΘΗΗ” 

ΜΥΤΟΡΠΙΠ Ὑθγο, πιαίνα ρυίας τεγρεταίιπα, 5.906 ΤΙΤΣΗΕ 

γερίες Ιαρετᾶς; ἀείπάε ἴδίππα σπούπο ἴγαᾶί ἀερήαίοτίρις, αἱ 

Ῥεγθαί ρηίπιαπ γομεπάι5, {π5αρεγ γετο Ρίο εογᾶϊᾶα ας [6- 

πηῖπθα : ἴππι παᾶι5 αρἀασαίασ η Ἡαπησπα, ἴρῖαπο οοηςίτ]- 

οεῖς ρεάΊρας πιαπεαί ἵπ πνο. 

Ἐσά. Ηεὶ πια]ογήπα , εῖ ππαἰοταπα! γα να, μοῖ εί, οἷι 

οἱ! 

ΡΟΜ. Ου]ά Ίου Ιπίογροπῖς ἄᾳ ἰπασῖοῖς {α 5θγπιοπίρς 2 

Ίππο 5ε(ΠΙΕΓΕ [απι αἆ ἀορῄαίοτες, Ιεοπίπα Ρεῖα5 ρε]]ε ἀείτασία, 

π{ αξῖηας αρποξοατί5. 
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προς, ΙΧΧ 

Ἱ. | Ἱ. 

Τλ ΠΡΟΣ ΚΡΟΝ | ΦΑΤΙΠΝΑΤΙΑ. 

.. | 

.. Ὢ Κρόνε, σὺ γὰρ ἔοικας ἄρχειν τό | «ΙΕΡΕΥ 
γε νῦν εἶναι χαὶ σοι 

ο ῃ ην μπρος ης λ ο 

πμ.Ων, τε ἂν μάλιστα επι των τερων αιτησας Λαορθιαὶ | 

: ἡ 

ν ι ασ . 
τέθυται καὶ χεχαλλιέρηται παρ 

παρὰ σοῦ 

ΚΡΟΝΟΣ 
τα ὅ 

μον να. 
χαλῶς ἐγει ἐσχε- 

ἐθέλεις 
5 Αλ 
εγω οξ 

τπιέςς ο. 
Τοῦτο μν αὔτον σε 

- ὶ / α 
οτι σοι εὐκταῖον, και μαντιν αμα 

εἶναι τὸν ἄρχοντα, εἰδέναι τί σοι ἧδιον αἰτεῖν' 

ο λ 
ει μη 

τά γε δυνατὰ οὐχ ἀνανεύσω πρὸς τὴν 2ὖχ. ἦν. 

ΤΕΡ. Ἀλλὰ πάλαι ἔσχεμμαι: ἐρῦ πρ τὰ κοινὰ 

ταυτὶ καὶ πρόχειρα, πλοῦτον καὶ χρυσὸν πολὺν καὶ 

ἀγρῶν δεσπότης εἶναι καὶ ἀνδράποδα πολλὰ κεχτῆσθαι 

καὶ ἐσθῆτας εὐανθεις καὶ μαλακὰς καὶ ἄργ ο. χαὶ 

έφαντα καὶ τἄλλα ὑπόσα τίµια. "Γούτων οὖν. ῶ 

ἄριστε Κρόνε, δίδου μοι, ὥς τι χαὶ αὐτὸν ἀπολαῦσαι 

τῆς σῆς ἀρχης μηδὲ εἶναι µόνον αὐτὸν διὰ 

παντὸς τοῦ βίου. 

9, ΚΡΟΝ. Ορᾶς: οὗ κατ ἐμὲ τοῦτο ἤτησας' οὗ 

Ὥστε 

παρὰ του 

ἄμοιρον ε 

μὴ ἄχθου, εἴ 

Διὸς, ὁπόταν 

εἲς ἐκεῖνον ἡ ἀργ} περιέλθῃ μετ’ ὀλίγο. ᾿Εγὼ δ' ἐπὶ 

ῥητοῖς παραλαμθάνω τὴν δυναστείαν' ἑπτὰ μὲν Ἡμερων 

ἡ πᾶσα βα 

διώτης εὐθός εἶμι χαὶ τοῦ πολλοῦ ὃ δήµου εἷς: 

Ἰὰρ ἐμὸν διανέµειν τὰ τοιαῦτα. 

ἀτυχήσειας. αυτ, αλλ᾽ αἴτε 

σιλεία. καὶ ἣν ἐκπρόθεσμος τούτων γένωμαι, 

ἐν αὐταῖς 

δὲ ταῖς ἑπτὰ σπουδαῖον μὲν οὐδὲν οὐδὲ ἀγοραῖον διοι- 

κήσασθαί | μοι συγκεχώρηται» πίνειν δὲ καὶ μ.εθύειν καὶ 

βοᾶν χαὶ παίζειν καὶ κυθεύειν καὶ ἄρχοντας χαθίστασθαι 
λ - 

χαὶ τοὺς οἰκέτας ευ χον χαὶ Ἱυμνὸν ἆδ ειν χαι Ἄροτειν 
Ἡ 

ὑποτρέμοντα,, ἐνίοτε δὲ καὶ ἐς ὕδωρ Ψν/ρὸν ἐπὶ 

λὴν. ὠθεῖσθαι ἀσθόλῳ κεχρισμένον τ τὸ πρόσωπον, ταῦτα 

Τὰ μεγάλα δὲ ἐχεῖνα., τὸν πλοῦτον Ρεχ ε 
χαὶ τὰ χρυσίον, ὁ 7εὺς ὃ διαδίδωσιν. οἷς ἂν ἐθ έλη. 

3. ΤΕΡ. Ἀλλ) οὐδ' ἔκεῖνος» ῶ Κρόνε, ῥᾳδίως καὶ 

χεφα- 

ἐφεῖταί μοι ποιεῖν. 

προγχείρως. ᾿Εγὼ Τοῦν Ἴδη ἀπηγόρευκα αἰτῶν µεγάλη 
μις , 

τῇ φωνη, ὁ δ) οὐκ ἐπαῖει τὸ παράπαν, ἀλλὰ τὴν ος 

ἐπισείων καὶ τὸν κεραυνὸν ἐπανατεινόµενος δριμὺ ἐνο- 
. Β αἳ ; 3 

ρῶν ἐκπλήττε ἐνοχλοῦντας: ἣν δὲ ποτε 
/ Δ Δ / 5 .ω ΔΝ Δ ἅ 3. ο 

νεύση τινὶ καὶ πλούσιον ποιῇ, πολὺ τὸ ἄχριτον ἐνταῦθα, 
ὰ ς ς ΝΑ 

χαὶ τοὺς ἀγαθοὺς ἐνίοτε χαὶ συνε τοὺς ἀφεὶς. ὁ δὲ 
{ ρω 

πονήροις τε καὶ ἀνοήτοις ἀνδράσι περιχεῖ τὸν σος 
/. ἃ ὸ} / .» λ. / ο ὐτῶν Τ[λ0ν 

µαστιγίαις ἢ ἀνδρογύνοις τοῖς πλείστοις αὐτῶν λὴν 

τά γε σοὶ δυνατὰ ἐθέλω εἶἰδέναι τίνα ταὺτά ἐστιν. 

4. ΚΡΟΝ. Οὐ μικρὰ ὅλως οὐδὲ παντάπασιν εὖχα-- 

ταφρόνητα ὡς πρὸς τὴν δύναμιν ἐξε τάζεσθαι τῆς συμπά- 

σης ἀρχῆς, εἰ µή σοί ϊς κ δοχεῖ τὸ νικᾶν χυ- 

θεύοντα χαὶ τοῖς ἄλλοις ἐς 

λ 
τοὺς 

ἄφεὶς παμ.- 
τ Ἡ 

τὴν µονάδα χυλιομένου τοῦ 

χύδου σοὶ τὴν ἑξάδα υπεράνω αεὶ φαίνεσθαι. πολλοὶ 

γοῦν ἐς κόρον ἀπὸ τοῦ τοιούτου ἐπεσιτίσαντο,, οἷς ἵλεως 
νν λ / 

καὶ φορὸς ὃ κύθος ἐπινεύσει" ο δὲ ἔμπαλιν γυμνοὶ 

1. ΘΑΟΕΒΡΟΡ. ΦαίΗΥΠθ (παπη {απ ΠΠροΙΙΠΙ ΓσΠοΓΕ ΠΠ 

α]άθηα ν]άθυῖς, ΣαοτΠεα(πππαπο ΠΕΙ α ποὺῖς ας Παίαπα εδ, 

απἱά πα ΡΟΠΙΡΣΙΠΊΗΠΗ Ππίου 5αστα Ρε ΙΠΗπῃ αὖς {ο Ρορδίπι 60Η: 

5οη12 

ΡΑΤΓΗΝΟΡ. Ἠιαά απἰάσπη {6 ἵρδαπῃ ἀοσσί, Ρτοβθ 4611Ρ6- 
Σία παβογα πα, ορίαπά πα Εοί 5Η, η]ςὶ «τη ἀἰνΙπαἴοΓΟΠΗ 
6556 γἱ5 ουπη ααἰ Ππρεναί, αἱ 5οἷαί απ]ά ρείογο ΠΡΙ σσ] ροαί. 
Ἐσο νετο, απ (μἱά6α Ροδδιπί Πεν, ἴπο νοίο ΠΟΠ Ἠθ- 
δαβο. Ὃ 

50. ΟΙ οἰῖπι ἀολροτανϊ : τοσο οῖπι οοπαπηππία Ἱδία 

αἱ ῥνοπιία, ἀῑνιῖας, οἳ απγαπα ηλΠ]ίαπα, οἱ αστοτΗΠΙ 6556 40- 

πΙΙΠΙΙΗ, οί πιαποῖρῖα ἨαβεΓαο πηπ]ία, οἱ γοδίοπι Ποηϊάσπι 

αίσπα Ππο]επα, οἱ αισοηίαπα, οἱ οΡἩ, οἱ γεήαα απ οιΠ]- 

απο Ῥγοίοξα 5αΠί.  Ἠοταπα 6150, βαΐαγηο οΡΙΙΠΊΕ, {0 πα] 

οορίαπα, τα 1ρ56 ααοαπθ (Γαοίαπα αΠαποπα [αἱ Ἱππρεγῇ 6ο- 

5οή1ᾶἨ, Που 5οἶας Ῥος {οίαπι γἰίαπα ΤοΓΙΠΙ Π]αγηῦι 6χροῦς 

ΠΙΔΠΘΑΠΗ. 

9. 5ΑΤ. ΥΙ4θῃ)2 ποπ ροβἱςίῖ αποᾷ 1π πηθα Ρο[οδίαίο 5: 

πθ(θ οηΙπα {ἱβμογθ ἰ[α[ία ΠΊΕΙΠΙ ο5ί.. Παπαθ ποί μγαν τει 

[ογτα, 5ἱ θὰ ΠΟΠ οοπσθ(ανῖς: ΥογΗΠα αῦ 1ογθ Ῥεία, (παπάς 

αἆ Πλαπι Ῥαι]Ηο ρο5ίέ (ταηςίί ΙΠΙΡοΙΙΗΙΗ. Επο γενο ορη- 

ἀἰμοπίρας (αἱραςάαπα σαρῖο ροίοδίαἴεπα: 5ορίεῦα οηΊπῃ ἀπθβς. 

1Ο{1Π1 πηϊΙ ταση η ΕπΙα ΓΣ Ίππο {ο ΠΠ οβΏΘΣΡΗ5, 60Η- 

Ππο. 5Ηπη. Ῥηϊναίας εἰ ἆς Ῥιοπηΐσουα πα πάἴπο απῃς. 

ΠΗ]]ς Ἱρεῖς γειο 5ορίθια ἀῑεριις 5εγίαπα απίάεπα ΠΜ, πεπιο 

ρου πεσο[ἴαπα αφογο πη]μί οΟΠΟΘΣΣΙΠΗ εδι; 5εᾷ Ἠήρετε, 

οἱ Ιπορηίανϊ, οἳ οἸαπατο, οἱ ]οσαῦ1, οἱ αἶθα Ἰπάεγο, οἱ τεσες 

γἱπί εοηδίΠποτο, δἱ Φ61ΥΟ5 οχο]ρογο οοηγ]νίο, εἰ παπι 

64Π6γο, εἰ ἴποππ]ο5 ρίαάδας. οἴστος Ἰπίεγάππα εαπα 1 

ασπαπα. Γἠσίάαια Ῥιαοἱρίίοπα ἀοἰνααϊ, Γασῖπα Ρίοίο γα 

πο, Ἱπαπανη, [ασθγς ΠΠ ῖ ΡΟΥΠΙΙΡΣΙΠΙ οδί; Υθγαπῃ Ππασηα, 

Π]α, ἀῑνιῖας αἱ απγαπα, δαρίίον ααἱρας τίδαπη οδί αςίτ]- 

ρί. 

8. 9ΑΟ. δεᾷ πε(αθ ]ε, ῥαΐανηα, [ασε αἱ Ῥγοηίο, 

Εαπίάθιη ορτίθ Ίαπι [αἶσα[ας 5απῃ πιᾶσηα τοςε Ρείεπάο : αἲ 

Ί]ο οπηπῖπο ποπ απ, 5εά ασίάειι Π1αδδαΗ5., Ἱπίρηίαης 

{π]πιεῃ, {ΟΥΥΙΠΗ Ἰπδροοίαη», απὶ 51Ρί ππο]ας 5υηί Ῥεγίεγγοί. 

5ἱ ᾳπαπᾷο Υ6γο οἴἴαπι απηπαί αἰουῖ, ἀῑνίέεππααα Ἠ[απα τει]- 

ἀαίς Πίο Ίαπα ἰπάῖκογαίϊ ππ]ίαπα, τοἰοῖδαιε Ῥοπίς ας Ῥειι- 

ἀοπιίρις γἱπῖς, Ρεςῖπιος 1]6 ασ 56Η5 Ρ0Π6 ΟΟΠΙΠΙΗΠΙ ϱΑΓΕΠ-- 

τος οἰτοιπβαπα(ε ἀῑν]ιῆϊς, τοι μετοπας ΡΙΕΓΟΣ4ΠΕ αἱ ο[οηϊηᾶ- 

(05 Ποπ]ίπος. 36ἆ αμα; {π Ροίε5, 5οἶτα γε]ίπ] ϱα αα]ία 5ἱηῖ. 

ᾱ. ΦΑΤ. Νοπ οπηῖπο Ῥαϊνα Π]α φἰάσπα, πθιθ Ρ]8Ἠ8 

οοπίοπηποπᾶα,, δἱ αἲ υἷπι εχἰσαπίατ {οίῖας προ! : ηἰδὶ [ογίθ 

Ρανναπα Εδὶ γἰάείηγ γίποετο αἶεα, οἱ ργογο]αία τοἰῖηα]5 Ἡπ 

αΠΙΟΠΘΠΗ {δεσογα, 5ΘΠΙΟΠΘΙΗ ΤΗ 5ΙΠΊΠΙΟ ΠΡΙ 6ΠΠΡοτ αρράΓεο., 

ΜΠΕ οπῖπη αἆ ςαΠἱείαίοπη ασηπε ΙΠᾶ6 5ἱρῖ ρατατηηί γΙαΙομη, 

απἶρας. ρνορί(ία 5δοιάα(πθ ἴθδδετα αμπιεηί : ΠΠ ουπίτα 



(ΠΠ. 268: 559) 
-». / σας ο σ 
ἐξενήξαντο συντριθέντος αὐτοῖς τοῦ σχάφους 

Καὶ μὴν καὶ πιεῖν ἐς τὸ μη 

ἐν τῷ συµ- 
.) ὰ ο ἐς τὸ ὕδωρ 

Ἆ [4 

περὶ οὕτω 
«ες ιο 

μικρῷ ἕρματι τῷ κύθῳ. 
αἈ 5 29 , .. 1 ο 
ἤδιστον καὶ ᾠδικώτερον ἄλλου δόξαι σαι 

/ ΔΝ Δ 

ποσίω χαὶ διπκονουμένων τοὺς μὲν ἄλλους ἱ [ 
Β Ξ -- Δ ων ὸν 
ἐμπεσεῖν ---- τοῦτο γὰρ τοὐπιτίμιον τῆς ἀδεξίου διαχο-- 

/ ν δα 3 -- / σα ντ 
νίας ---- σὲ ὃξ ἀνακηρυχθῆηναι καλλίνικον καὶ τὰ ἆθλα 

νε πκκς « ; 
φέρεσθαι τὸν ἀλλᾶντα ὁρᾶς Ἠλίχκον τὸ ἀγαθόν; ἔτι καὶ 

κ ο το ” μι : 
βασιλέα µόνον ἐφ᾽ ἁπάντων γενέσθαι τῷ ἄστραγάλῳ 

/ Ε] 
κρατήσαντα, ὡς μήτε ἐπιταχθείης γελοῖα ἐπιτάγματκ 

καὶ αὐτὸς ἐπιτάττειν ἔχοις, τῷ μὲν αἰσχρόν τι περὶ 

αὑτοῦ ἀναθοΏσαι, τῷ δὲ Ἰυμνὸν ὀρχήσασθαι καὶ ἀράμενον 

τὴν οἰκίαν περιε λθεῖν, πῶς οὐχὶ καὶ 
λ 3 {Ην ορ 

τὴν αὔλητρίδα τρὶς 

Ἐι δὲ τὸ μὴ ταῦτα δείγµατα µεγαλοδωρίας τῆς ἐμῆς; 
αληθη μηδὲ βέδαιον γίγνεσθαι τὴν τοιαύτην βασιλείαν 
Ὀμ) ος ἃ αμ Ε.. 

αἰτιάση, ἄγνωμον ποιήσεις ὅρῶν αὐτὸν ἐμὲ τὸν ταῦτα 
/ 3’ / ἀ 5] " Ε, νι / 

Διανέµοντα ὀλιγοχρόνιον τὴν ἀρχὴν ἔχοντα. "Γούτων 
τς - - - πα 

δ) οὖν ἅ µοι δυνατὰ δοῦναι, τῶν πεττῶν, τοῦ ἄρχειν, 
-- κω / .» Μ. 

τοῦ ἄδειν καὶ τῶν ἃ κατηριθµ.ησάμην, θαρρῶν αἴτει, ὥς 
-- λ νο ο ο ρε ρα αν ΑΕΕ 

Ξµ.Ου. προς ουσεν οεοιζομ.Ενου σε τη αιγιοι χαι τῷ ΧΕ- πε 

ραυνῷ. 

Ἁλλ', ὦ Τιτάνων ἄριστε, τ τῶν μὲν τοιούτων δ. ΤΕΡ. ς 
ΑΔ 

οὐ δέοµαι, σὺ δὲ ἀλλ᾽ ἐχεῖνό µοι ἀπόχριναι, ὃ μάλιστα 
ας σανς σν/ / Ἀ. ος νετ 

ἐπόθουν εἰδέναι, καί µοι ἣν εἴπης αὐτὸ, ἱκανὴν ἔσῃ τὴν 
3 Ἀ 3 κ ἀ ο) ν) .ω ΄ ΔΝ Δ Ν 

ἁμοιθὴν ἀποδεδωχὼς αἀντὶ τῆς θυσίας, καὶ πρὸς τὸ λοι- ν 
ν κ λες 

πὸν ἀφίημί σοι τὰ γρέα. 

ΚΡΟΝ. Ἐρώτα µόνον: ἀποχρινοῦμαι γὰρ, ἣν εἰδὼς 

πει ΣΕ ον ος ες 
Τὸ μὲν πρῶτον ἐχεῖνο, εἰ ἀληθη ταῦτά ἐστιν 

Δ π κ κ”. ο « / Ν Π ουν 
ἃ περὶ σαῦ ἀκούομεν, ὥς κατήσθιες τὰ γεννώµενα ὑπὸ 
τῆς Ῥέας, ἐκείνη δὲ ὑφελομένη τὸν Δία λίθον ὑποθαλ- 

η ον ο ος / -. Φν 5 
λομένη ἀντὶ τοῦ βρέφους ἔδωχξ σοι καταπιεῖν, ὅ δε εἲς 

ἡλικίαν ἀφικόμενος ἐξήλασέ σε τῆς ἀρχΊς πολέμῳ προς 

τήσας, εἶτα ἐς τὸν Ἑάρταρον φέρων ἐνέθαλε πεδήσας 
΄ λ κ. 

αὐτόν τε καὶ τὸ συμμαχικὸν ἅπαν, ὁπόσον μετὰ σοῦ 

παρετάττετο. 

ΚΡΟΝ. Εϊ μὴ ἑορτὴν, ὦ οὗτο 

ἐφεῖτο καὶ λοιδορεῖσθαι τοῖς ὃ 

ἔγνως ἂν ὡς ὀργίζεσθαι γοῦν ξρε 
/ ον 2 λ λ λ - αν τήσας, οὐκ αἰδεσθεὶς πολιὸν οὕτω καὶ 

1ΕΡ. Κάῑὼ ταῦτα, ὦ Ἰρόνε, οὐ παρ ἐμαυτοῦ 
5 σ; κ δι πλ ας, ς 

φημι, ἀλλ᾽ Ἡσίοδος καὶ "Ὅμηρος, ὀκνῶ γὰρ λέγειν ὅτι 

καὶ οἵ ἄλλοι ἅπαντες ἄνθρωποι σγεδὸν ταῦτα πεπιστεύ-- 

χασι περὶ σοῦ. 

6. ΚΡΟΝ. Οἴει γὰρ τὸν ποιμένα ἐκεῖνον, 
΄ « / ΔΝ 3 -” 3ν/ ν.. /΄ - ΔΑ - 

ζόνα, ὑγιές τι περὶ ἐμοῦ εἰδέναι; Σκόπει δὲ οὕτως. 
"Ἔσβ ὅστις ἄνθρωπος ---- οὐ γὰρ θεὸν ἐρῶ ---- ὑπομεί- 

ς α ᾗ 
γειεν ἂν ἑκὼν αὐτὸς χαταφαγεῖν τὰ τέχνα, εἲ µή τις 

Δ 

ΘΟνυέστης ἦν καὶ ἀσεθεῖ ἀδελφῷ περιπεσὼν τος. 5 καὶ 
εἰ τοῦτο σνεη, πῶς ἀγισήσκε λίθον ἀντὶ βρέφους 

ἐαθίων, εἰ μὴ ἀνάλγητος εἴη τοὺς «ὀδόντας» Ἀλλ) οὔτε 

ἐπολεμήσαμεν οὔτε ὃ Ζεὺς βία τὴν ἀρχὴν ἀφείλετο, 

ἔχόντος δέ µου παραθόντος αὐτῷ καὶ ὑπεχστάντος ἄρ- 

χειν' ὅτι μὲν γὰρ οὔτε πεπέδηµαι οὔτε ἐν τῷ Ῥαρτάρῳ 

Υψ ᾿ 

ς, Ίγομεν χαι μεθύειν 
1 

Έσποταις 

ο ταί μοι, τοιαῦτα έρω-- 
πρεσθύτην θεόν. 

τὸν ἆλα- 

ο 

ΓΗΧΧ. ΡΑΤΕΒΝΑΠΓΙΑ. 5, 6. 709 

οπα(αγυΠί πιᾶῖ, [ταςίο 1ροῖς αἲ εχίσιππα αἆσο 5εΟΡΙΠΗΠΗ, 
Ιεδσεται), πανϊσίο. ΎὙεγαπι ο[ίαπι Ρίρογο {πομηαϊςεῖπιο, οἱ 
εἰππα]. αἨΐς εαποπάϊ Ῥονίογεπη γἱάευῖ ἵπ οοπν]νίο,, εἳ παϊπ]- 
5ιγαπίηπα τε]ίιο5 απἶάεπα [ποίᾶσγε ἵπ ααπ1αΠῃ (Ίου οΠίπι πηῖ- 
ηἰςιοηϊ ραγαπι ἀαεχίτί ργῶμηῖατη ο5{), {ς γεγο οἱ Ί1ΟΠΟΣΙΠΠΙ 
Υ{είογειη. ρυρά]εαῖ, οἱ ργηπία το[εντο [αγοϊπιίμα, γἶάος 

απαπ{πη. 518 ΡΟΠΠΗ2 Ῥοῦτο γοσθὴ 5οΙ ΠΠ βοῖ οΡΙΠΙΗΠΙ ρου 

{αἱογαπα γἱο[οίαπα, αἱ προ τἱά[ου]α ΕΡΙ Ἱη]αησαπίας Ίππρο- 
πα, εἴ ἵπιροτατθ 1ρ5θ Ρορ5ῖς, Ἠαῖο απἰάεπα, αἱ ἔατρε φυἱᾶ- 

4 πι 46 5ο ἴρ5ο ριου]απηθί; α, αἱ πάς φα]έοί, οἱ ςποσο]- 

Ἰαία Πρίοίπα [ον ἁοππππα οἴτομπησαί: απἲ ΠΟΠ. Ἠερο θ[ἶ8Π] 

πηασηίβερη(ίω δρθοϊπηίπα πηπες)2 5ἱ γθγο επι5οΓῖς ΠΟΠ ΥΘΓΙΠΙ 

6556 πε(πε ΗΓΠΙΠΙ ε]α»πιοάϊ τοσα, Ἰηςο]θηίοι [δεθεῖς, 

απ] νῖάεας πποῖρδιπι, απῖ (προ {α]ία, ρατνί {οπηροτίς αβεγα 

Ἱπρειῖαπι. Ῥε Πῖ5 Ισίέατ απῶ) ἆατε Ίη Ροίεείαἰς πιθα εδ, 

4ὲ [αΐ5, ἆ4ε τοππο, 4ε οαπία, εἰ «πῶοπππ(αο οπιηθγαν!, 

ἁπζασίου Ῥεία οχ πια, πἱροίο αἲ πα[]απι ε[αςηιοςί νοίπα 

ωσίζο ἴα αἱ [α]η]ῖπε Ῥογ{ει ήτο. 

ο ΦΑ0. βεᾷ (αρας πηϊμῖ, ΤΠαηαπα ορίπηα, πΙμΙ ορις 

εδί.. ΟυΙη Πα 1] πμῖ γεςροπά6, ααοᾶ 5οἵτε ππακίπιθ γο]θ- 

Ῥαΐη 5 Ἰάψ1ο πηϊμῖ 5ἱ ἀῑχθείς, 5αἲῖς ππαρπΠα το 5ασγἰβεῖο ϱτς- 

Επι τοα]οτῖς, οἱ απο αἲ το]φια αἰποί, τοηηίαπα {Ποῖ 

ἀθριία. 

ΒΑΤ. ηίοΓγοσα πἹοᾶο : τοδροπάεβο θπῖπα, 5ἱ 5οἴαπι. 

5ΑΟ. ΡΙίπιο Πας, γεζαπε σἷπέ ἰδία σπα» ἆς {ο απά(πιης, 

46γοίαγε {6 5οΠέππα ασ; πανοσγεπίατ οκ Ἠ]ιθα, Ἰ]απη Υοτο, 

αρα ποίο Γαγίίπι ογα, Ιαρίάσηι 5αῬ]οοίαπα Ῥτο ῬιεΓο ἆθγο- 

ταπ6 πα ΗΡΙ ἀεάίσεας αίᾳπο Ιδίαπα, αἀπ]ίας παπα θ55οί, 

Ῥ6μο [ε γἱείαπι Τεσηο εχρι]ίσεα, ἴππη ΥΙποίΗΠ {ο Θ4Π118 

ααχίΐα, σας ΕΠΡί 5ο αὐ{απχεγαπί, οπηπῖα ἀο]οσίςςε ἵπ Τατία- 

ΤΗΠΙ. 

ΒΑΤ. Ἠεις ἔα, ηἰςὶ [οδίηπῃ ἀῑοπι ασοτοπηις, εί Ἱπορεῖατϊ 

Ποίαπα οδςοί, αἴᾳπο πια]εάῖσσγο ργουί Πρίίαπα ἀοπημίς, ᾱἷ- 

5σθγθ5 5αΠ6 Ίγαςοῖ 5αίθοπα πηῖ ε55ε ρεγπηίςδιΙπα, {α]ΐα απ το- 

πατῖς ηΙμΙ] γαΥογ]ἔης οαπΠ1 αἆθο οἱ 5εΠεΙη ἀθιπι. 

9ΑΟ. Αἰαπῖ εσο ἴδία, Φα{πΓΠΕ, ΠΟΠ Τηθα 5Ροπίε Ιπίθιγορος 

564 Ηεςίοάμς εἰ Ηοπιστιι5 ---- ΠΟΙΟ οπίπη ἀῑσοτα αποᾶ τοι 

Ιιοπηῖηες Ρ{ορο πίτες! Ίο ἆς {6 ογεά απ! 

6. ΘΑΤ. Ῥπίας επί ραδίοτοπα []απα, Ιαοίαραπάιπη ἵπι- 

Ρο5ίΟΓΘΙΗ, απ (πἴσ(παπη ἆ6 πιο 5οἶγεῦ σοηκίάθνα αὐίθπη Ίου 

πιοᾶο. Ἐδίηο αἱ ᾳπἱσαᾳπαπα ΠΟΠΠΟ (πθ(πε επ]πι ἀἴσαιη ἀθπῃ) 

5α5Ηπηεί 5αα 5Ροηίε 505 ἴρ5ο 4θγοίαγε ρεγος, πῖςϊ {οτίο 

Τ]μγοςίες απάαπῃ ογαί οἱ 1η [ιαίτοπα Ἱπιρίαπα (παπα Ιποϊα]ςδοί, 

γεκορραίαν ΠΠ1ο2 εἰ Ίου 5 [οτί Ἰηδαπῖαί, αποπιοᾶο Ἱπργι]- 

ἄθης Ἱαρίάσιη εἀθια Ῥτο ΡΙΘΓΟ Ροςῖξ, η]ςϊ {οΓ{6 58ΗΞΗ5 ΟΠΙ- 

πὶς οχροτίος ἀθπίες Ἰαβθαί2 Φεὰ πεπαα Ῥε]]απι σαβδίπις, 

πθΠια Υἱ Ππροιἴαπα παῖμί αἀεπηί αρίίες, 5εᾷ αοθθρῖί πηθα 

απππη 5ροπία οσο (τασγοπα Πί, εἰ Ἱπηροτίο οεάεγειη. Ώεηῖ- 



Τ10 1} 

εἰμὶ, καὶ αὐτὸς ὁρᾶς, οἶμαι, εἰ μὴ τυφλὸς ὥσπερ Ὅμη- 

ῥος εἰ. 
ο. ερ 5 

7. ΤΕΡ. Τίπαθὼν δὲ, ὦ Κρόνε, ἀφηκας την ἄρ- 

Κάν” 2 
λ ϱ / 

ΚΡΟΝ. Ἐγώ σοι φράσω: τὸ μὲν ὅλον, γέρων ἤδη 
ν μι 

χαὶ π δαγρὸς ὑπὸ τοῦ γρόνου ὤν --- διὸ καὶ πεπεδη- 
) ον 2 

σθαί µε οἳ πολλοὶ εἴχασαν ----' οὗ γὰρ. Ἠδυνάμην διαρ- 

χκεῖν πρὸς οὕτω πολλὴν τὴν ἀδικίαν τῶν νῦν, αλλ’ ἀεὶ 
ἄἀναθεῖν ἔδει ἄνω καὶ κάτω τὸν χεραυνὸν διηρµένον 

τοὺς ἐπιόρκους Ἆ Ἱεροσύλους ἢ η βιαίους χαταφλέγοντα : 

καὶ τὸ πρᾶγμα τ πάνυ ἐργῶδες ἣν καὶ νεανικόν' Εξέστην 

οὖν εὖ ποιῶν τῷ Διί. 

κει μ.ι διανείµαντ τα τοῖς παισὶν οὓσι τὴν ἀρχὴν αὐτὸν 

Καὶ ἄλλως, δὲ καλῶς ἔχειν ἐδό- 

ἐφ᾽ Ἰσυχίας οὔτε τοῖς 
τ εὐωχεῖσθαι τὰ πολλὰ 

χρηματίζοντα οὔτε ὑπὸ 

Χλούμενον οὔτε βροντῶντα ἢ ἀστράπτοντα Ἄ χάλαζαν 
ἄλλειν ἀναγκαζόμενον: αλλὰ πρεσβυτικόν τινα 

τον βίον διάγω ζωρότερον πίνων τὸ νέχταρ, 

τῷ πια ρ χαὶ τοῖς ἄλλοις ἡλικιώταις προσμυβολο]ῶν' 

Πλὴν ὁ ὄλίγβς ταύ- 

Ἶς εἶπον ὑπεζελέσθαι μοι ἔδοξε καὶ ἄνα- 

ς εὐγομένο τς 
/ 

τῶν τάναν τία αἰτούντων ἐνο- 

ὁ δὲ ἄρχει μυρία ἔχων πράγματα. 
τας ἡμέρ ρας ἐφ᾽ οἷς 

λαμβάνω τὴν ἀργ]ν, ὡς ὑπομνήσαιμι τοὺς ἀνθρώπους 
οἷος ην ὃ ἐπ ἐμοῦ βίος» ὁπότε ἄσπορα καὶ ἀνήροτα 
πάντα ἐφύε το αὐτοῖς, οὗ στ τάχυεςν ἀλλ) ἔτοιμος ἄρτος 

καὶ ρέα ἐσχευασμένα, καὶ ὃ οἴνος ἕ οι ποταμηδὸν καὶ 

πηγαὶ μέλιτος καὶ γάλακτος" ἀγαθοὶ γὰρ σαν χαὶ χρυ- 
σοῖ ἅπαντες. Αὔτη µοι ἡ αἰτία τῆς ὀλιγοχρονίου ταύ- 
της δυναστείας, χαὶ διὰ τοῦτο ἁπανταχοῦ χρότος καὶ 

ᾠδὴ καὶ παιδιὰ καὶ ἰσοτιμία πᾶσι καὶ δούλοις χαὶ ἐλευ-- 

θέροις: οὐδεὶς γὰρ ἐπ᾽ ἐμοῦ δοῦλος ἦν. 

5. ΠΡ. Ἐγὼ δὲ, ὦ Κρόνε, καὶ τοῦτο εἴκαζον τὸ 
τοὺς δούλους καὶ πεδότριθας φιλάνθρωπον ἐκ. τοῦ 

τιμῶντα τοὺς τὰ ὅμοια πάσχον- 

τας», ἅτε καὶ αὐτὸν δουλεύοντα, μεμνημένον τῆς πέδης. 

ΚΡΟ. Οὐ παύσῃ γὰρ τοιαῦτα ληρῶν ; 

ΠΕΡ. τὸ λέγεις, χαὶ παύσομαι: πλην 

Τὸ πεττεύειν σύνηθες ἦν χαὶ ἐπὶ 

3 
1ς ". 

μύθου ἐκείνου ποιξῖν σε 

ν « 
ἔτι µοι χαὶ 

τοῦτο ἀπόχριναι. σου 
ο Φη 

τοῖς ἀνθρώποις; 

ΚΡΟΝ. Καὶ μάλα, ο μὴν ας 
/ Δ 

ταλάντων α, χαὶ 

ὄντα τε ταν ως 

ΙΕΡ. Εὸ γε ἐχεῖνοι ποιοῦντες' ὑπὲρ τίνος γὰρ ἂν 

χαὶ ἐπέττευον αὐτοὶ ὅλόχρυσοι ὄντες; ὸς ἔγωγε χαὶ 

μεταξὺ λέγοντός σου τοιόνδε τι ἐνενόησα". εἴ τις ἕνα 

τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν Ἰρυσηλάτων ἐ ἐς τὸν ἡμέτερον 

τοῦτον βίον ἀγαγὼν ἔδειξε τοῖς 7 πολλαῖς, οἷα ἔπαθε ν ἂν 

ὃ ἆθλιος ὑπ αὐτῶν; διεσπάσαντο γὰρ ἂν αὐτὸν εὖ ὗ οἳδ) 

ἱραμόντες ὥσπ τερ τὸν Πενθέα αἳ Μαινάδες ἢ αἱ 

τὸν Ορφέα ἢ τὸν Ἀκταίωνα αἱ χύνες. περὶ 

ἔγκασθαι τὸ µέρος πρὸς ἀλλήλους 

ἑορτάζοντες ἐξ εξω τοῦ φι- 

Δον οἳ πολλοὶ πεποίηνται 

πέργχονται λῃστεύοντες ἐ ἐν ρχ 

τε 
-ὦ 

Τ 

[ὰ 
εχα- 

ο φλ 
ενοι, οἵ γε οὐδὲ 

σπα ῇ ο 
λὀκερδοὺς ο. ἄλλα κά 

/ εἰ λ 3 τὴν ἑορτήν. Ἠϊτα οἳ μὲν 

ΧΧ. ΤΑ ΠΡΟΣ ΚΡΟΝΟΝ. 7 δ. (ΠΠ. 500, 391) 

απο ποπιθ σοπηρεάΙ{Ηπ Πθ 6556, Ἠθηιο ἵπ Τατίατο, ἴρθ 

αποαπθ νῖάες, ατρῖτου, ΠΙ5ί οροις 65 αἱ ἨοΠησΓΙς. 

7. 80. Οσα γειο πηδα, ΒΑΙΗΓΠΕ, πποίας γε]φα]ςίί ἵπῃ- 

Ρογίαπη 

ΦΑΤ. Ἐπο ΕΡὶ ἀἰσαπα. Τη ΠΠΙΥΘΙΞΗΠΗ 5οηον ΠΗΓΗ ΊάΠ) 

6556Π1, 6ἱ ἴρςᾶ ορίαἰο ροάασον (απιά6 εῖαπῃ οοπηρεάἹαπα πιο 

εοπῇ{ο]εραί γα]σις)Σ πε(ια οπῖπα 5α/Πσσγο Ῥοίσγαπα αἆ πιυ]- 

{απ αἆθο Ποπηπασα, απί πυπο δαπέ, πας Πάπα: 5εὰ ϱΙΓ- 

ΤΟΠ4ΙΠ1 5ΕΠΠΡΕΓ ογαί 5ΗΓ5ΗΠΙ ἀθουδαπα, Γαπηῖης Ἱπ[οπίαίο, 

απο Ῥε6ιτος, απί «αστ]]εσος, απί γιοϊοπίος οὐΠΙΡΗΓΟΓΕΠΗ: 

εταίσιθ τες να]άο Ἰαμογίοδα εί Παγεπῖς Υῖτες Ροδζσῃς : Παππε 

Πον!, ου]α5 πιο ταὶ πιηῖπηο ραπῖεί, ορςςῖ Ἱπρεήαπῃ. Εί 

αΠοσηῖη ἀεεθης πμῖ ν]άοραίαγ, ἀῑνίςο ηποῖς Π]ῆς Ἱππροτίο, 

ἵρδίπα πε Ρος απΠείεπα Ρ]εγαππἝθ ερπ]ατί, ἄππα πε(Πθ 0Ρ6- 

τΤάΠΙ 4αΓ6ΠΙ Ῥγεζαηίῖρα5, προ πο]οςίίας αἲ Ἠῖ5, ααῖ οοη- 

ἱτατία Ρεέετοπί, Ρ6Γ[6ΓΓΘΠΗ, πθαΙθ {ομᾶτδτη , απ! ΓΠα]σάγαΡΕΠΗ, 

απ{ σταπάἴπεπα ἀθ[ίεογο ΙπίγάαΠα ο0σθγεΓ : 5εά νἰίαπι Ίαπο 

απο 5εΠΙΙθΙη ΠποπάΙςδίπαπα, πηθγασίας ποοίατ Ρῖβεης , Γαἳ- 

Ίαη5 οππα Ταρείο αἱ οείοτῖς α(παΠρας : αἱ Πα Ἱπιροναί Ιπίος 

πι]]]α πιο]εςίῖας : Πῖ5ί απο ραµσος Ἠοσος ες, εα απα ἀῑνί 

Ίορα, οχοῖροΓα πΗὶ γίδα οδί, απ ρς τεςαπηαπ Ἱππρετίππα, 

αἱ αἀπιοπθαπῃ Ἠομηῖπες αα[ῖς Παοξ Πο Ἱπιρεταπίο σ]ία, 

απππῃ 5εΓοηί π]]ο απἰ αταπ{θ παςεεβαπίαγ 115 οιηπία, Ἠθο 

ρίος, 5εά Ῥαταία5 ]απι ραπίς, εί «αγπες επταία., αο Ηπερας 

απηπΙώση Ἰηδίαγ ΥΙπΙΠα, εἰ Γοηΐες πιε]]ῖς αίαπο Ἰαείῖς : Ῥουί 

επίπα εγαΠἰ {ππα ΟΠΊΠΕΣ αἰσιθ ααγοῖ..  Ἠσο πηλή οππδα Ώγθ- 

γῖ5 Ἠ]ας Ῥο[εσίαιῖς : οἱ οὗ τὰ ἱρεήπῃ ρ]αάδας αβίαπα, ο 

εαπία5, οἱ 15.5, οἱ ααια]ίας Ιηΐθς 6ΠΊΠ65, 561Υ05 ραίογ 

ας ἨΏ6γος : πθ(ι]ς 6ΠΙΠΙ Π]6 ΤΕΤΙΠΙ Ῥοεπίο 5εινας απἰδαπαα 

ογαί. 

δ. 5Α6Ο. Ἐξο πετο, Ῥαΐητπθ, οοπ]οϊεβαπῃ Ίος 4ποσπθ, 

Ἠ]απα {6 1Π 5οτγος οί οοπιρδά ση {πογας ΠαππαπΙ{αἴθπη εχ ἴδια 

Γαρα]α εχθγουτο, απί Ποποτοπῃ Ἰαβθας 5ογ/ς {πας Ποπ]ηίρης, 

{απααΠη 1ρ5ε 4ποπιθ 5εΥΥΊΕΠ5 οἱ ΠΠΕΠΙΟΓ οοπηρεαἶς. 

ΒΑΤ. Νοπ ἀεξῖπες Πεπηρε πιισατῖ {α[α 2 

9ΑΟ. Ῥεπθ ΠΊΟΠΕς, οἱ ἀθδίπαιη. Ὑεγαπ ος αά μας πα ῖ 

τΤοδροπᾶ6. Α]θα Ἰπάρτο απ ορηδαδίαπη οταί οίαπι Η]1ς αὶ 

510 {ο γ]γεβαπ{ Ποππίρας» 

ΞΑΤ. Οπιπῖπο : νεγΙπη ΠΟΠ ἆ6 {α]επίῖς ε{ ἀθιῖς ἀνασβπ]ᾶ- 

ταπα πη]Πρας, αἱ αρπᾶ γοςς 5οά ΗΠΙΠΙΙΠΙ 46 πασίρα5; πο 

ἀο]εναί ν]οίο, πδι Ῥ]ογατεί οἱ 5ο]α5 Ιπίετ ορίειος οἱρο 5ε 

ΞΟΠΙΡΕΓ αὐ5[πεγεί. 

5Λ0Ο. Ῥεμε ΠΙΙ απῖάσπαι : 4ο απα επῖπα το ἸαάετεΠί, απῖ 

{01 1ρ5ϊ οσ5οπ{ απο» ἨΠαηπε εσο αίίαια, ἆππα {αι ἀῑσῖ5, ἴαῑε 

απἰά ἆαπα οοσ]ἴαν! : 5ἱ ααῖ5 άΠΙΠΙ 6 ἴδεῖς εκ 5ο]ἱάο απο γ]εῖς 

ἵπ Ποδίταπα Ἠαπο γἱίαπα Ῥιοδοίαπα τα]σο οδίεπάετεί, απιά 

πηῖςου αὐ Π]ῖς οςξεί ραδδυτις 5 ΙΠεΙΤ5ΙΟΠΕ [αεία Πάπα, ΠΟν 

οσο, ἀῑσοεγροτοπί, αἱ Ῥοπίμουιπι Μωπαάες, απ Τήγοδςα 

Ογροιπα, απἲ ΑΟΓΦΟΠΕΠΙ 64Π65, οοτίαπΊοπ Ἰπίου 5ε οοηςίῖ- 

πθηίος απῖς πια]ογοπα Ἰπάς Ῥατίοπι απ[οτγεί; απ φπ]άεπι 

πο ΤΠ [ος[ῖς απἰάσπα ἀἴεῦας σε]εργαπᾶῖς οχίτα Ἱαουί ορ] [ἴα- 

{σπα 5η! δε ἵπ φπωδία 5ἰΡί Ἰ]ος Παροαηί ρ]οίαπα.  δἱο 

Ἰαϊις αἲΠ απἱᾶσπα Ιαἰγοϊπαίαπ ουπί Τη οοηγ]γῖο αἳ απη]ςῖς; 

ἀ 

------μ μ . -- 



(ΠΤ. 505. 905) 

τῷ συμποσίῳ τοὺς φίλους, οἵ δὲ σοί τε λοιδοροῦνται, 

οὐδὲν δέον, καὶ τοὺς κύθους συντρίόουσιν ἆ ἀναιτίους ὀν- 

τας αὐτοῖς ὧν ἑκόντες ποιοῦσιν. 

9. Ἀτὰο εἶπέ µοι χαὶ τόδε, τί δή ποτε ἂθρὸς οὕτω 

θεὺς ὢν καὶ γέ δρὼν ἐπιλεξάμενος τὸ ἀτερπέστατον, ὃ ὁπότε 

ἡ χιὸν ἐπέχει τὰ πάντα καὶ ὅ βορρᾶς πολὺς καὶ οὐδὲν 

ὅτι οὐ πέπηγε ν ὑπὸ τοῦ κρύους χαὶ τὰ δένδρα ξηρὰ 

ὴ γυμνὰ χαὶ “ἄφυλλα καὶ οἵ λειμῶνες ἄμορφοι χαὶ 

ἀπηλημότε χαὶ οἱ ὀνόρωποι ἐπικεχυφότες ὥσπερ αἵ 

πάνυ Ὑεγηρακότες, ἀμφὶ τὴν κάμινον οἱ πολλοὶ, τηνι- 

καῦτα ἑορτάζεις; οὐ γὰρ πρεσθυτικός γε ὃ καιρὸς οὐδὲ 

ἐπιτήδειος τοῖς τρυφῶσι, 

ΚΡΟΝ. Πολλά µε ἀναχρῦεις, ὢ οὗτος, ἴδη πίνειν 

δέον" παρήρησαι Ἰοῦν μου χρόνον τῆς ἑορτῆς οὐκ ὀλίγον 

οὗ πάνυ ἄνα Ἰκαϊά | μοι ταῦτα προσφιλοσοφῶν. Ὥστε 

νῦν μὲν ἄφες αὐτὰ, εὐωχώμεθα δὲ ἤδη χαὶ κροτῶμεν 

καὶ ἐπὶ τῇ ἶμη ἐλευθεριάζωμεν, εἶτα πεττεύωμεν ἐς 

τὸ ἀρχαῖον ἐπὶ καρύων χαὶ βασιλέας χειροτονῶμεν χαὶ 

πειθάρχῶμεν | αὐτοῖς' οὕτω γὰρ ἂν τὴν παροιμίαν ἐπα-- 

ληθεύσαιµι, ἤ φησι, παλίµπαιδας τοὺς γέροντας γίγνε- 

σθαι. 

1ΕΡ. Ἀλλὰ μὴ δύναιτο διψῶν πιεῖν, ῶ Κρόνε, ὅτῳ 

μὴ ταῦτα ἃ λέγεις ἡδέα. ὝὭστε πίνωµεν" ἵκανὰ γὰρ 

ἀποχέι ἔκρισαι χαὶ τὰ πρῶτα. Καΐ µοι δοκῶ Ύραψά- 

μενος εἰς βιθλίον ταύτην ἡμῶν τὴν συνουδίαν ἅ τε αὖ- 

τὸς Ἱρώτησα καὶ σὺ πρὸς ταῦτα Όεως ἀπεχρίνω παρέ- 

ἔειν ἀναγνῶναι τῶν φίλων, ὃ ὅσοι Υ᾿ ἐπακοῦσαι τῶν σῶν 

λόγων ἄξιοι. 

ὦ. 

ΚΡΟΝΟΣΟΛΩΝ. 

{0. Τάδε λέγει Κρονοσόλων Ἱερεὺς καὶ προφήτης 
τοῦ Κρόνου καὶ νομοθέτης, τῶν ἀμφὶ τὴν ἑορτήν: ἃ 

μὲν τοὺς πένητας χρὴ ποιεῖν, αὐτοῖς ἐχείνοις ἔπεμψα 

ἄλλο βιθλίον, ἐγγράψας, χαὶ εὖ οἵλ) ὅτι ἐμμιενοῦσι κ- 

χεῖνοι τοῖς νόµοις, Ἡ αὐτίκα ἔνοχοι ἔσονται τοῖς ἐπιτι- 

µίοις, ἃ κατὰ τῶν ἀπειθούντων μεγάλα ὥρισται. 
Ὑμεῖς δὲ, ὦ πλούσιοι, δρᾶτε ὅπως μὴ παρανοµήσητε 

μηδὲ “παρακούσητε τῶνοε τῶν ' προσταγµάτων' ὡς ὅστις 
ἂν οὕτω μὴ ποιήση, ἴστω οὗτος οὐκ ἐμοῦ νοµοθέτου 
ἀμελήσων, ἀλλ) εἰς τὸν ΓΚρόνον αὐτὸν, ὅς µε προείλετο 
ὑοροθετῆσαι ἐς τὴν ἑορτὴν οὐχ. ὄναρ ἐπιστὰς, ἀλλὰ 

πρῴην ἐγρηγορότι ἐναργὴς συγγ (ενόμενος. Ἡν δὲ οὐ 

πεδήτης οὐδὲ αὐχμοῦ πλέως, οἷον αὐτὸν οἳ ζωγράφοι 
παρὰ τῶν λήρων πονητῶν παραδεξάµενοι ἐπιδείχνυνται, 
αλλὰ τὴν μὲν ἅρπην είχε πάνυ τεθηγµένην’ τὰ δ) ἄλλα 

φαιδρός τε ἣν καὶ καρτερὸς καὶ ο ἐνεσκεύαστο. 

Μορφὶν μὲν τοιόσδε ὤφθη µοι, ἃ δὲ εἶπε, πάνυ θε- 
σπέσια καὶ ταῦτα, προειρῆσθαι ὑμῖν ἄξια. 

Ἰδὼν γάρ µε σχυθρωπὸν, ἐπὶ συννοίας βαδί- : 
” η Ἅ πο ος. θεὺ ψ. να } η .ο 
Ώοντα, ὥσπερ εἴκος ην Όεον, εγνω αὐτικα τὴν αἴτιαν τῆς 

ΤΧΧ. ἀΔΟΝΟΡΟΙΟΝ. 1ο, 11. τι! 

4Η νογο αἱ πια]θ[οιηί Εβί ῥγοοίαι' [.5., 6ἱ {οδσογας οοΠίογΙΗ{, 

Ἰηποχίας ΙΠογυπα ασ δροπίο 1ρ5ί δια (αοπηί. 

9. Ὑεναπα οίαπι Π]ιά πι] ἀῑσίο, απ]ά (απάεπα, ἄοιις 

α46ο ἀε]εαία5 4111. 8ἱς. αἱ 56Πεχ, οἱεσία Ἱπ[αουπάἰδείπια 

ἄΠΗΙ ρανία, (πάπα. Ππὶκ ἰθηοί οπηπία, οἱ Ῥουοας πππ]ία5, οί 

{1 ποπ. εοπογογ]ί σ]ασία, οἱ αἴβογος 51οσα) ας παάω, 4θ- 

εΠ(πίσηιο ΓοΗ15, αἱ ρυπία ἱη[ογηπία πο 51Π6 Ποπίρας, οί 60η- 

{πασί ιοπηῖπες ἰηδίαν να]άς δεππα, αἲ [οουτη Ρ]είαο δυΠί, 

{ππη Γο5ίος ἀῑες ααίδ» ποσο οπ]πα νο] 5οπίριις ]αά, ἵοπιρας 

να] ἀολίσαία νἱνοπιρις σοππποά απ. 

ΦΑΤ. Μι]ία, πα Ἡοππο, ππθ Ιπίαιτοσαδ, (πάπα Ίαη Ῥίβθη - 

ἀπ θ55οί: οχοηαἰςεῖ οπΊπα πα ιΙ ἵσππρις [εδ ία. αῑοί 

ΠΟΠ Ρά ΥΠ, ἰδία ΠΟΠ. γα]άε πεοθβδατία ΠΙΘΟΙΠΙ ΡΙΙΟ5Ο- 

Ραπάο.  Πασπο ἰδία Ιαη οπη{ίο : ερα]εππής πιπο οἱ ρ]αι- 

4απιης, οἱ [οδία Πλογίαίο ΓΠΣ, ἀδἱπάε Παύαπη5 αἶθα 4ο 

πιο ρα5 Π]οτο νοίονὶ, 6ἱ Γοσε5 οοΠ5Η(ΠΚΠΙΗ5, Πίο ο0ςθ- 

(πα: δἷο θηἵπῃ Πάσα ΠΓΠΠΑΥΕΤΟ ρτογογΡῇῖ, αποᾶ Ρἱ5 Ρι6- 

ΤΟ 86Π05 αἲί Που. 

5ΑΟ. δε αἰπαπα φἰ]θης Ῥίμογα πο Ροβίέ, βαΐυσπυ, 5ἱ 

οπἱ Ἱπομπᾶα ποἨ. δυηί αιῶ ἀῑσῖςτ Βήραπια5 οσο : δι [Ποῖαπί 

οπἶπα ρηπιῶ Ί]α" ΓοδροΠΡΙοΠο5. Βί ρ]ασοί πηῖῖ ἀεδοηρίαπα 

ἵπ. Πργο Ἠαπο ΠΟΣίΓΙΠΗ 56ΓΠΠΟΠΘΙΑ, 4π1πη Ύπσς Ππίοιτοσανί 

6Ρο, {απ σας {απ ρτορί ας. τοςροπα1δίῖ, Ιεσεπάππι ο[/ογτο 

αποίαᾳποί αΠΙΙΟΟΓΙΠΙ ΠοδίτογΙΠΗ. Ῥεγοῖρείς {105 5ΕΓΠΙΟΠΕς 

ΠΙΕΙΕΠ{ΗΓ. 

ως 

ΟΒΟΝΟΦΟΙΟΝ (ΤΓΕΕΙΦΙΙΑΤΟΒ 
ΦΑΤΟΠΝΝΑΙΙΟΜ). 

10. Ἠωο εαοῖ ΟΥΟΠΟΡΟΙΟΠ, 6ασθγάος δαἑατηϊ οἱ Ργορµεία, 

ἁἰαπε Ἱεριπῃ, απ) αἲ [εδίο» 1ρίας ἀῑος ρογΗπεηί, Ἰοσὶδ]αίος. 

Ομ ραπρετίρις [αοἰθηᾶα δἷηί, οα ἵπ αΠο ἀδεοπηρία Ἠρνο αἆ 

1105 ]άπα πη]ςί : ας ρυοαγο πογ], Π]ο5 4ποσ1θ πιοῖς οΏίθιι- 

Ρονα(ανο Ἱερίρις, απί δα [πα Παἱήτος ρωπῖς ομηοχίος 1, 

απ εοηῖτα ἱποῦσεφιθηίος πιαση» 5αη6 οἰαἰπία: φαΠί. Ύος 

απίσπη, ἁἷγίίες, γἱάοία πο Ἱερεια νο]είῖ5, πεγο πορσοηίοΓ 

Ἰο Ἱπιρενία απάἰα!ἶς, Νάπα απἱοπππ(ας Ιία που [εορῇ, 

1] πον]ί πο πιο Ιορίς]αίουθπι α 56 δρτοίαπη ΠΠ, 5οᾷ Φα - 

πα ἱρδυπα, απ! π1ο αᾱ Ίερες σε]ερηῖ(αί1 δα. [ογεηάας ᾖ6- 

Ἰορῖί, πο. Π]α ἵπ φοπηηῖς αδίαῃς, 5ο ππροιγίπι γἱάδη(ί 

γϊρηαπίίαπε Ργῶ56ης ορ]αία5.  Ἐναί απίοπα πο οοπαρθά/{ς, 

ηΘΠΙΕ 50μα1ογα ορρ]εία5, παἱειῃ. Ρἰοίογες α- παρασίρις 

Ροθίΐ5 αοοερίπη οδίοπά απ 5ος. [αἱσσα Παθεραί αοιἰςεῖ- 

παπα, τείσια Μ[ατῖς οταί οἱ ναός, οἱ ραναία τοσίο. Τα[ῖς 

1βίίαν αἆ ΓΟΥΠΊΔΗΙ ΠΠ γῖσας οδί: απ Υογο ἀῑχΙί, ρ]απε 4 

γίπα 6ἱ 1ρδα, οα Ργοίογί αραιά γος Ιαδίαπι ο5ί. 

11. ΚΝαπι νἰάεης π]θ ἰϊςΙ γυ]ία εἰ οορϊίαὈαπά η] ἱήαπι- 

Ῥα]ατα, οοσπον{ δἰα[ΐπα, ααοά ἀεοεραί ἀθια , ἐπἱς ἷο. Πηοςρ 
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ὅ ση Ἔ τ [ο] συ 
/ ” 3 ” Ἀ 6 ἀ ο ν σα 

λόπης τίς ἐστί µοι, καὶ ὡς τὴν πενίαν ὃνσγερα 
Ν ο { ον να” αρον- [ο] 

κατὰ τὴν ὥραν µονοχίτων. καὶ ἵερεπίας χαὶ β 
« μας 
λὺς καὶ κρύσταλλοι καὶ γιών. ἐγὼ ὃ 

ἃ το πας 
πρὸς αὗτα. Ἁλλ 

πας Ξ ον ομως 
σης ἑώρων τοὺς μὲν ἄλλους παρασκευ ομένους ὅπως 

ών εὸ 

Ε) ο. ῃ γε, αι 
οτι χαι της ἑορτῆς πανυ πλησιαςου- 

Σ Ες 
θύσωσι καὶ εὐωχήσωνται, ἐμαυτῷ δὲ οὐ 

µα ὄντα. Ναὶ δη προσ σελθὼν ὄπισθεν χαὶ τ 
3 

. / 

είσας, ὥσπερ µοι προσπελάὄευ 
τὰ / 

ἔφη, ὦ Κρονοσόλων, ἄνιωμένῳ ἔοι- 
λαβόμενος χαὶ ἔιασ 

εἴωθε, Τί ταῦτα, 

ας” Οὐ γὰρ ἄξιον, ἔφην, ὦ δέσποτα ., ὅταν χαταράτους 

μὲν χαὶ μιαροὺς ἀνθρώπους ὑπ Ἑρπλουτοῦντας καὶ µό- 

δὲ καὶ ἄλλοι συγνοὶ τῶν γους τρυφῶντας ὁρῶ, αὖὐτ ὃς 
Γ 

πεπαιδευµένων ἀπορία χαὶ ἁμηχανία σύνεσμεν; Ἀλλ' 

δέσποτα, θέλεις παῦσαι ταῦτα χαὶ µεταχο- 
"μα, μες 

τὸ ἰσόμοιρο. Τὰ μεν ἄλλα, 
κ ειν. 

ὑπόσα ἐκ Κλωθοῦς καὶ τῶν ἄλλων 

ὃς ο 
ἔφη, οὐ 

.ω .ω ιά 

Μοιρῶν πάσ(ετε, ἃ δέ ἐστι τῆς ἑορτῆς, ἐπανορθώσομαι 
Ἡ Μ 3, οι 

ὑμῖν ίαν, ἡ δὲ ἐπανόρθωσις δε ἔστω: ἴθι, ὦ 
- / / Ν ο άι 

Κρονοσόλων, καὶ γράψον µοι νόμους τινὰς, ἃ χρῃ 
τς ἃ ν ἡ 

πράττειν ἐν τῃ ἕἔορτῃ, ὡς μὴ καθ᾽ αὑτοὺς οἵ πλούσιοι ί ἴ ἳ 

ς - 
τὴν πενίαν, 

Τ 
-ν ος ο αμώκα 

ἑορτάζοιεν, κοινωνοῖεν δὲ ὁμῖν τῶν ἀγαθῶν. Ἁλλ 
ον ας ν 

οὐκ οἶδα, ἔφην. 
τε 3» ὁ “» / ’ ο ρις 

19. ᾿Εγὼ, η δ’ ὃς, διδάξοµαί σε' κάτα ἀρξάμενος 
Ξ ο μου αο 
ἐδίδασχεν. Εἶτα ἐπειδὴ πάντα ἤ Ἠπιστάμηνν Καὶ εἰπὲ αὐ-- 
τς ον ; ος 

τοῖς, ἔφη, ὅτι ἣν μὴ τοῦτο ποιῶσι, μὴ μάτην ἐγὼ τὴν 
ος : 

ἅρπην ταύτην ὀξεῖαν περιφέρω, Ἆ Ἰελοῖος ἂν εἴην τὸν 
Ἆ 

αλ 

πονηκὼς τὸν Οὐρανὸν, τοὺς δὲ 

πλουσίους μὴ εὐνουχίζων, ὁπόσοι ἂν παρανομήσωσιν, 
μὲν τς τέρα ἐκτομίαν πε 

ὡς ἀγείροιεν τῃ μητρὶ σ σὺν αὐλοῖς χαὶ τυμπάνοις βάχη- 

Ὁ νο. 
λοι γενόµενοι. Ταῦτα Ἠπείλησε Ώστε χαλῶς ἔγει 

ὑμῖν μὴ παραθαίνειν τοὺς ρα, ! 

ΝΟΜΟΙ ΠΡΩΤΟΙ. 

/ 
15: Μηδένα μιηδὲν µ; 

τις) / Να / 

τε ος μήτε ἴδιον πράτ- 
α΄ ϱ 

τειν ἐντὸς τῆς ἑορτῆς ὅσ 
ν 
' 

3 αλ . ἃἊ 
ες παιοιαν χαι τρυφην 

/ ν 3 λ 

χαὶ θυµηδίαν, ὀψοπ. τοιοι µ. νοι ως τεμ κορίαι ΡΙ. 

ἔστωσαν. Ἱσοτιμία πᾶσιν ἔστω χαὶ δούλοις καὶ ἐλευ- 

θέροις καὶ πένησι χαὶ πλουσίοις. ᾿Οργίζεσθαι Ἰ ἀγα- 
ο ο η 

/αχτεῖν ἢ ἀπειλεῖν μηδενὶ ἐ Λογισμοὺς παρα τῶν 
/ ͵ ο ον ον 

τει μελουμένων Κρονίοις λαμθάνειν µηδε τοῦτο Εξεστω. ἱ 

« 
,--- 

λε ης 9 μα] Ε 

λ . Αν. 5” ενα δὰ- δν 2 
Μηδεὶς τὸν ἄργυρον Ἀτὴν ἐσθητα ἐξεταζέτω μηδὲ ἄνα-- 

λ 

Υραφέτω ἐν τῇ τῇ μηδὲ γυμναζέ έσθω Ἀρονίοις μηδε 

Ἰόγους ἀσκειν ἢ ἐπιδείχνυσθαι, πλὴν εἴ τινες ἄστειοι 

καὶ φαιδροὶ σχῶμμα χαὶ παιδιὰν ἐμφαίνοντες. 

ΝΟΛΙΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΙ. 

14. Ἡρὸ πολλοῦ τῆς ἑορτῆς οἳ πλούσιοι Υραφόντων 

ἑκάστου τῶν φίλων τοὔνομα, ἐχόντων 

ἔτοιμον ὅσον ἔτος προσιόντων 

τὸ δέχατον χαὶ ἐσθῆτα τῆς οὔσης τὴν περιττὴν καὶ ὅση 

λ 
4ΞΥ ἐς πινάκιον 

αργύριον τῶν κατ) 

ος ον λ Ἡ ας ὃς -- 
παχυτέρα Ὦ κατ᾽ αὐτοὺς χατασχευΏ, καὶ τῶν αργυρὼν 

Ξ εν. ον ς , αν ΑΛ . 
οὐκ ὀλίγα. ἘΤαῦτα μὲν πρόχειρα ἔστω. Τη δὲ πρὸ 

να ον . 
τῆς ξο ο ο] καθάρσιον μέν τι περιφερέσθω χαὶ ὑπ αὖ- 

δλς 8 «. α» ο» 5 που ο] 

ΚΡΟΝΟΣΟΛΩΝ. το 19- (11, ουἡ -- 306) 

6ααδατα 45 ο5δεί, οἱ πιαν]ίει α πηο ραπρογία{οπη Γοιῇ, φπ] 

Ρνῶίος {επαρεςία:ἶς ΤαἴοΠεΠα ππα Γαηίππα {ππῖσα πἱθτου: ογαί 

απἲρρε Πίσας αἱ Ῥογεᾶς πηυ]ίας, εἰ σ]αεῖες αἴᾳαθ Πηῖκ;: 6µο 

ΥεΓο ΠΙηίπιο αἲ Ιδία πηιηϊίας. 9ο 1460 θιίαπα αποά. Τη- 

εἰαπίο απ οε]ερηίαίε γιάεραπη αῑος 6οΠΊράτατθ 56 αἲἲ 5» 

επ]βσατοηί αἴᾳπε αρι]αγοπίαν, τηϊμῖ απίοη Γ6ΠΙ πο. γα]ᾶς 

{οςΗΙΥαΠα 6556. Αοζεάεης Ιστ α ἴογσο. 6ἱ 418 ΡιεπεΠΣΙΠΙ 

οοπει[θης, αἱ αρρατοτο πηιῖ 5ο]οί, Ου]ά Ἱία, πας, Οτο- 

ΠΟΣΟΙΟΝ, α[]]οίατί νάσγϊς» Χο εΠΊΠὰ ΠΠΕΓΙΓΟ» ΙΠα παπα, {ΠΠ 

Ξ46ΘΓΓΙΠΊΟ5 δεί ΙΠΙΡΗΓΟΣ Ιοπηίπος αβπάαγο ἀῑνΠΠἱ5, οἱ 50105. 

ἀθλσαία γίτετο γίάεαπα; 65ο Υετο, εἰ αΏῖ εγιά[ίογα ση πα, 

Ἱπ Ῥοπυπία οἱ ΤΟΓΗΠΙ ΟΠΙΠΙΙΠΙ ἀεδρεγαί[ίοπε ΥΕΓΣΕΠΙΗΓ2 Φεᾷ 

Άθ(πε {α, ἆοπ]ίηα, ΠΠΕΠΙ γἱς ἰδίῖς ΙπΙρομοτα, οἱ τεάιύθγο ϱ8 

αἆ ορᾳπαΠίαίεπι. Ἠε]ίσια, Ἰπαῖ, πππίατο ΠΟΠ εδί [ασ]ε, 

απσ α Ο]οίμοπο οἱ Ῥατεῖς εεῖεεῖς τορῖ» ενεπίαπ!; αποά γετο 

αἆ [εδίος ἀῑες αἰ]ποί, ραυρετίαἵ γεδίτα πιεάεροτ. Ἠεκϊ- 

οἶπα απίοηι οϱ]{ Ιδία. ΑΡΙ, ΟΤΟΠΟΡΟΙΟΠ; παπί, εί Ίεσες πα 

απαδζαπα 5οπρα, απα [αοεμᾶα σπί Ῥος ςοἰοππίαίοπα, τί 

πθ Ρο 56 {αΠίΗΠΗ Γεσίος ἀῑος ασαηί ἀῑν]ίος, 5εά Ῥοπα τοῖς 

5υα Ἱπιρεγίίαπί. θεά ποΠ πογΙ, ΙΠ(ΠαΠΙ 65ο. 

19. Ἐσο νονο, Ἱπηι]έ, ἴο ἀοοθβο; ἀεϊπάς ἴπίο 5ἰα[ίηα 

[αείο ἀοσπ. Ὠεϊπάαο απ οπηπῖα Ί]απι οἵτεπῃ, Δο ἀῑοῖίο, 

παπί, Π]ῖς, 5ἰ Ίου ποπ. Γεζγίηί, νιάθηῖπί πο ΠΟΠ Πηδίτα οσο 

[α]οεπῃ Ἰαπο αοπίαπα οἱ Γοπ][δγαπα: απ! γἰάΙου]ας {πετο, απῖ 

Ραΐτοπι Ο1ΗΠ1 οχδεειθτίπα, αἱ Ίο5ορ ἀῑνιίος αποϊφποῖ 18- 

πας νΙο]αγενῖηί ποπ οαδίτοπα, αἱ θα] [αοῖ 5Ηρεπι Μασπορ 

Μαΐτῖ οο]]σαπί οππα ΠΡῖς οἱ (γππραπί5! Ἠσο 1]ο ππαίας 

οδί.. Ἱασαο ορπΊαπη γουῖς Γαθῖΐ Ίοσες ποῃ γἰο]ανε. 

1Εα Π ΟΔΑΡΟΤ ΡΒΙΜΟΝΜ. 

13. Νο απῖξ ποια Γ0Γ6ῃ56 (Ηἱσ(ΠαΠΙ Πθ(πε Ρη]ναίππα 

ποσο πα Ἱπίτα Γεδίος ἀῑο5 αρῖίο, πιδὶ ασ αἆ Ἱαάμιη οἱ 

ἀε[οῖας οἱ το]αρίαίεπα ρεγποπί: εοπαί 5ο οἱ ἀπ]οῖανϊ ορο- 

«Ἐηπα]ϊ Ίο ΟΠΊΠΕΣ 5ηίο οἱ 5εην{ εί 1ο, εἰ 

Ῥαπβετος αἱ ἁγίίος. Ἰταςοῖ, απί ἱπάΙσπατϊ, απ οοππ]πα! 

πομη]η Ἰοθαί. Παίίοπος τθγΙη 0105 αἱἰσπ]ας ογσάΠαταα 

εχῖσοτο Φα{αγπαρας, πε(Ιε ου εσαί. ΧΕΠΠΟ αΓσεηίαΠῃ 

απ! Υοςίεα ἀϊπηπιεγαίο, ηθι ἀθδοηρῖίο ρε ἀῑε5 [Ε5ίο5: ηθι 

ααῖς οχεγοσίο 5ο δααπα]ἴρς, απί ογα[Ιοποῦα πΙθάΠα{οΓ γε 

παβθαξ, ΠὶςΙ ΙΤΡΦΠΑΠΗ [ογίθ οἱ ἨήἹαγεπα, ασ” Ἰαάσπα οἱ Ίουππι 

Ῥτα: 56 [εγαί. 

το 5ΗΗ{0. 

1ΕαυΝ ϱΑΡΟΤ ΑΙΗΤΕΒΝΕΓΝΜ. 

14. Ῥὶα απίο 5οΙομιΏς ἵπ {αρε]ία ςοπίβαπί ποπΊθη υπῖαςοι]- 

{πδαιο αππίσγΙΠα ἁῑντίος : Παμεαηί γενο εἰῖαπι ῬεουπίαΠι 

ἵη Ῥγοιηία, ἀθείπιαπα οἴτοῖίοτ απηιιϊ τοδίξας Ραγίεπα; εἰ ααοᾶ 

5ρογοςί 1ρδίς γοςπιεπίογαπη; οἱ ααἰσαπ]ά ο5ί ἵπ τε]αο 

αρραταία ρἰησαῖας απαπα ΡΓο [ογιπῖς ΠΙογπα, 5ογάἱΦΠπδΥε; 

46 αιβοπίοῖς 4ποφιθ ΠΟΠ Ραΐσα.  Ιδία απἱάθπα η ῥγοπυία 

φυπίο.. Ῥηάϊο νοιο φαοῖ, οἴτουπη]αί{5 «αἱραξάαπη ραηϱᾶ- 

τῆς οἴκίας μικρολογία χαὶ φιλαρ- |. πηηίρας, 4οπιο αὐ Π]ς ε[οϊππίου 5οιᾷες, εἰ αγαπία, εἰ 

νε 

ο. ήο0ἸῬμοϐϐμ 0 νου. 
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Ἱνρία χαὶ φιλ οχερδία χαὶ ὅσα τοιαῦτα ἄλλα σύνοικα | | Που οπρίαῖίας, αἱ απ 5πΠ{ τοσα ρ]εγίδαιο ΠΠογΠα [απηῖ- 

τοῖς πλείστοις αὐτῶν. ᾿Επειδὰν δὲ καθαρὰν. τὴν οἳ- 

χίαν εξεργάσωνται, θυόντων Διὶ πλουτοδότῃ χαὶ Ἑρμῆ 

δώτορι καὶ Ἀπόλλωνι μεγαλοδώρῳ. Εἶτα πε ερὶ δείλην 

οψίαν ἀναγιγνωσκέσθω μὲν σφίσι τὸ φιλικὸν 

πινάκιον. 
15. ἹΚατανείμαντες δὲ α 

ς ασ ΄ 
ἥλιον δῦναι πεµπόντων το 

μὴ πλείους τριῶν ἢ 
Ρ -- γ - 

οἰκετῶν, οι ος, 

λ 2 
υτοι κατ 

οἷς φθλοις. 

ζοντες τεττάρων, οἵ πιστ οτ ατοι τῶν 
Β] 

ο πλαν. αν ϱ Ύραμη 

υ] ἴ π Γο] -ϱ Ό. 5, 

ὥρ] 
ἃ 
2 
Ἡ δ- [η ον κ. Γο] κ- κ [να 8, Ός υ.] 9 Ξ | Ες πα] 

πε αμ η ο 
ο 

5 Ο. 

«Ἡ 

Σα 
πὉ 

[ο] 5 

ῃ 
μίαν χύλικα ἕκαστος πιόντες ἆ 

των δὲ μηδὲν πλέον. ἘΤοῖς 

πάντα πεμπέσθω: ἄξιον γὰρ 

ἐπὶ τοῖς δώροις εγόµενα ὥς µετ 

ἐπαχθὲς δὲ μηδεὶς μ.ηδὲν συνεπιστελλέτω μηδὲ 
ἐπαινείτω τὰ πεµπόμενα. ἨἩλούσιος πλουσίῳ μ.ηδὲν 

πεμιπέτω μηδὲ ἑστιάτω Κρονίοις ὃ πλούσιος τὸν ἰσότι-- 

Τῶν εἰς τὸ πεμφθῆναι προχειρισθέντων φυλατ- 

3 
ποτρεχόντων, ἀπαιτούν-- 

πεπαιδε υµένοις διπλάσια 
τε 3” 

Τὰ δὲ 
; 

ριώτατα καὶ ὀλίγιστα 

διμοιρίτας εἶναι. 

Εστω" 
Ε) 

μον. 
τέσθω μηδὲν μ.ηδὲ 
τις πέρυσιν ἀποδημῶν δι’ αὐτὸ ἅμοιρος κατέστη», ἄπο- 

Διαλυόντων δὲ οἱ πλούσιοι καὶ 

μετάνοια εἰσίτω ἐπὶ τῇ δωρεᾶ. 

λαμθανέτω κἀκεῖνα. 
χρῶ ὑπὲρ τῶν φίλων τῶν πενήτων καὶ τὸ ἐνοίχιον, 

ἴτινες ἂν καὶ τοῦτο ὀφείλοντες καταθαλεῖν μὴ ἔχωσυ 

καὶ ὅλως, πρὸ πολλοὺ μελέτω αὐτοῖς εἰδέναι ὅτου µά- 

λιστα δέονται. 
Ἀπέστω δὲ καὶ τῶν λαμθανόντων μεμψιμοιρία : 

χαὶ τὸ πεμφθὲν ὁποῖον ἂν ον μέγα δοχείτω. Οἴνου 

ἀμφορεὺς ἢ λαγὼς ἢ ὄρνις παχεῖα Κρονίων 

μὴ δοχείτω: μηδὲ τὰς Κρονικὰς δωρεὰς εἲς γέλω- 

α΄ φερέτωσαν. Ἀντιπεμπέτω δὲ ὃ πένης τῷ πλου- 

ὅ μὲν πεπαιδευµένος βιδλίον τῶν παλαιῶν, εἴ 
συμποτικὸν, Ἄ αὐτοῦ σύγγραμμα ὁποῖον 

πλούσιος πάνυ 

δ.ο 
6ωρον 

/ 
σιω η 
τι εὔφημον καὶ 
ἂν δύνηται, καὶ τοῦτο λαμθανέτω ὁ 

φαιδρῷ τῷ προσώπῳ χαὶ ρρα, ἀναγιγνωσχέτω εὖ- 

θὺς, ἣν δὲ ἀπωθῆται Ἡ ἀπορρίψη, ἴστω τῇ τῆς ἅρπης 

ἀπειλῆ ἔνοχος ὢν, κἂν πέμψη ὅσα ἐχρῆν: οἳ δὲ ἄλλοι οἳ 
μὲν στεφάνους, οἳ δὲ λιθανωτοῦ χόνδρους πεµπόντων. 
Ἡν δὲ πένης ἐσθῆτα Ἡ ἄργυρον ἢ χρυσὸν παρὰ τὴν δύ-- 

γαµιν πέμ.νῃ πλουσίῳ, τὸ μὲν πεμφθὲν ἔστω δηµόσιον 
καὶ καταπραθὲν ἐμθαλλέσθω εἰς τὸν θησαυρὸν τοῦ 

Ἐρόνου, ὃ δὲ πένης ἐς τὴν ὑστεραίαν πληγὰς παρὰ τοῦ 
πλουσίου λαμθανέτω τῷ νάρθηκι εἰς τὰς χεῖρας οὐκ 

ἐλάττους διακοσίων χαὶ πεντήχοντα. 

ΝΟΜΟΙ ΣΥΜΠΟΤΙΚΟΙ. 

. Λούεσθαι μὲν ὁπόταν τὸ στοιχετον ἑξάπουν η, 
πρὸ τοῦ λουτραῦ χάρυα χαὶ πεττοὶ ἔστωσαν. Ία- 

κείσθω ὅπου ἂν τύχη ἕκαστος: ἀξίωμα ἢ γένος ἢ 

ο. ὀλίγον συντελείτω ἐς προνοµήν. Οἴνου τοῦ 

αὐτοῦ πίνειν ἅπαντας" μηδ᾽ ἔστω πρόφασις τῷ πλου- 
/ Ἆ ο ᾱ . 13 αν / ω / να) ελ Μ 

σίῳ ἢ στομάχου Ὦ κεφαλῆς ὀδύνη, ὡς µόνον δι’ αὐτὴν 
.ω τμ. ο ο αὔ, τά 

πίνειν τοῦ κρείττονος. Μοῖρα χρεῶν χατ᾽ ἴσον ἅπασιν' 

1Τ 
ἃ Δἱ 

τα ὁξ 
/ 

Εϊ 

{ πἰανία, ΘπΗπ1 Υετο πΙαπάαπα γοάἸάἁογῖη{ ἀοπππῃ, ςασβεαπ{ο. 

' αἰνΙΠαταπα ἀαἰοτί 1ου, οἱ Ἰατρίίον! Μοτοπτίο, οἱ πιασπίβοο 

Αροηηϊ,  Ῥεϊηᾶε 56Ο γβδρεγε Ιοραίατ ἱρεῖς απηϊσογαπα Πα 

Ῥτογίατίαπι. 

15. Ρἱδιπρα(ῖοπε απίοπ ος ἀἱρηϊίαία ομ]αδαπο Ἰης[πία, 

απίο 5οἶθηῃ οζαδΗΠΙ απηϊοῖς πηϊίαπ{. ΟΙ Υετο ἀε[θγιπί, πο 

Ῥ]ηγος 5ἰπί πίρας αι απαίίπου, οἱ (πἱάσπα Πάῑς5ΙΠηϊ ΞοΓνο- 

ΥΗΠ1, ΊαΠ1 5εΠ65. ἸηΣεηβραίατ ααἴοπα ἵπ {αρε]ίαπα, απἰά 5ἷε 

ααοά πημαίατ, οἱ απαΠ{πΙα, πθ π{τίᾳπα 5η5ῃεείος Ιαβοαηί 

οο5 αἱ Ρογ[οτιΠί. Ῥαυνί ΡοτΓΟ, πο απἶδηιε σα]ίσορ θροίο», 

Ῥ]α5 πο Ρροδίπ]επί. Ἐτια[ς ἁπρία πηππίος 

οπηπία : «41 1Π1 οδί οΠίΠῃ Ἰχο5 65ς5ο ἀπρ]σατίο5. ΘΟµ αἴπι! 

οππα ἀοπὶς πιποϊαπίας, απαπα ΠΙοΙεΓα[ἰδδίπια 5απίο οἱ ραι- 

οἱδδίπια :. οὔἵοδαπῃ απἴθηΙ Π6πιο (πἴσ(παπα οἀάθιη τη το, 

πθι ασ) πηυπ{ατ Ἰαμδαίο. Ὠϊν]ϊ ἀῑνες πο απ]ά πηεΠίο, 

πο οοηγ]νίο 5ηῖ ονζ1ηῖς Ποππίποπη ἀῑνας οχοῖρί[ίο Βαΐατηᾶ- 

δις. Θα αἲ ποπ ἀερτοπηία [αθγίπε, θογπα ΠΙΜΙ1 

φογναίος; πει Ρα πῄοπίία πιηπετῖς 5α0θαί. οἱ φπἱς 51ρθ- 

ΤΙΟΓΘ 4ΠΠΟ αΏξεῃς θα Γ6 6χροις5 ΙμογαΠ{α[1ς ΓπογΙί, οίἴαπῃα ἰδία 

αοοῖριίο.. 5 ε[ἴαπη αἰἴοπια ἁῑνίίος Ρτο απαῖσῖς ραπροτῖριας 

εο]νιπίο, αἴᾳαε ΠαβίίαΠοπίς ποτοράσπι, 5ἱ απῖ θογΙἵὴ Ἠαηςο 

οἵαπα ἀεβίίαπα 5οἱγαγαο ΠΟΠ Ῥοδδίηί. ΑίΠιαθ ἵπ ΙΠΙΥΘΙΣΙΠΙ 

ἁἷα απίθ Ίου 1ρ8ῖς ου {05 5ἳέ, υ{1 5οἶαηί σπα πιαχίπ]θ το Ἱπάῖ- 

σοαπῖ. 

ΤΟΟΠΙΤΑΠ{ 

16. ΑΡεςίο απ{επῃ αὖ αεοϊρίεπίίρα5 είίαπῃ Ἰησναία απεγε]α, 

εί ααἱσαπῖά Γαοηέ αποά. πιῖδευπα θέ, ππασηπα γἱάδαίυ. 

γππ{απιρηύτα, απ Ἱερις, απί σαλίπα ρἱησιῖς, Φα{αγπα[ἱοῖ σα 

ΠΙΠΠΗ5 πο Παβοίογ: πθι ῥααγηα[ῖοία ΠΠΙΠεΓΑ ἵῃ ΤΙΡΙΠΙ Τθι- 

{απίο.. Εἰν{ νἱοϊςεῖπι πλ Πίο ραπρον εγηαίας Πβταπι 8Ἡ- 

Πσααπι, 5ἱ ααἲς 5 Ῥοπί οπής, απί οοπν]γίο αρίας; απ 

5η] ρδίης 5επρίαπα, (παἱεσΙπι(θ ροπορῖέ: 1άᾳιο ασεὶ- 

ΡΙίο ἀῑνες ΠΙ]ατί οπιηίπο γη]ία, εἰ αοσθρίπηα 5ἰα[ἴπι Ἰθσῖίο 

αποἀςί περορπεη{ απϊ αρ]εσθηῖί, 5οἰίο [α]οίς 5ο πηηϊῖς οῦ- 

ποχίαπα, ἰαπαςὶ απαπίσΠα οροτίεραί ποπ. ΑΙ τετο 

εοτο]]α5, απέ (τῖς πηῖσας πηϊηπίο. 5 ογο ΡαπΡοΥ γοδίθηι, 

απί αισοηίαπα, απί αατήπα πίτα [αου]ίαίες πηκετί ἀῑνία, 

αποά πςδαπα ον ρα ]οππα οσίο, γεπάΙαπιαπε {Πεξαιτο 

Ῥαζατηϊ Ἱη[οτίου : ΡᾶἩΡες γετο ρορίΠη[ε οἷας ἀῑθῖ ρ]άσας α 

αντίο αεαρῖίο [δγπ]α ἵπ ππαπ5 Ἱπιραεία, 

απαπα (αἱπαπαρίηία 5αρΓα ἀπορηίας. 

ΏΟΠ. Ρα116ἴΟΓ65 

1ΕΕΕΣ Ο6ΟΝΥΙΥΑΙΗΕΣ. 

17. Τιαναπᾶϊ ἵθππρας, (ππΠη 5εχ Ῥεά μπα ππηῦγα Εαθτῖ. 

Απία Ῥαἰπειπι πισες 5ΗΠίο εί {α1.. Οπο απῖκαπε [οτί ἆθ- 

Ἰαΐα5 Γπογῖξ, Τί αοοππηίίο.. Πϊσηϊίας τα] σοπι5 γε] ἁῑγίιερ 

ΡατΙΙά αἲ Ία5 Ῥνῖας εαρίεπάϊ οἱἳρί οοπ[ογΙπίο. Ὦε γίπο 

εοἀεπι οπηπες Βἱρυπίο : πθι ορίοπιηΙ εοσίο ἀῑνηϊ να] γεη- 

(ου γε] εαρΏἶς ἀο]ος, υ{ 5ο[α5 θὰ οΏηδα ἆθ τηε]ίογί Ρ1ροί. 

Οανηΐαπι ἀῑδίηριῖο αφπαΠίετ Πα! Ρεν οπΏπος : ππίςιηῖ α 



τί: 

ἀλλὰ μηδὲ βρα- 
2λι 
εστ 

οἵ διάκονοι πρὸς } 
δυνέτώσαν ο πο. 

δοχῇ, ὁπόσα γρὴ ἀποφέρειν. Μηδὲ 

τῷ δὲ κομιδῇ μικρὰ παρατιθέσθω» μηδὲ τῷ μὲν ὃ µη- 

ρὺς, τῷ δὲ ἡ γνα άθος συὸς, αλλ᾽ Ἰσότης ἐπὶ πᾶσιν. 

18. Ὁ οἰνογόος ὀξὺ δεδορκέτω ἐκ σης. ἐς ἔχα- 

στον, καὶ ἔλαττον ἐς τὸν δεσπότην, καὶ ἐπ ὃξ ξύτερον 

ἀκουέτω. Καὶ χύλικες παντοῖαι. ἸΚαὶ ἐξέστω παρέ- 

γειν, Ἡ ἦν τις ἐθέλη, Φιλοτησίαν. Πάντες πᾶσι προπι- 

νέτωσαν, ἣν ἐθέλωσι, προπιόντος τοῦ πλουσίου. Μ3 
ἐπάναγχες ἔστω πίνειν, ἦν τις μὴ δύνηται. Ἠῖς τὸ 

συµπόσιον µήτε ὀργηστὴν μήτε κιθαριστὴν αὐτοὺς ἄγειν 

ἄρτι μανθάνοντα ἐξέστω, Ἡν τις ἐθέλῃ. 3Σκώμματος 

Πεττευέτωσαν ἐπὶ 

καρύων" ἣν τις ἐπ᾽ ἀργυρίῳ πεττεύση, ἄσιτος ἐς τὴν 
ὑστεραίαν ἔστω. Καὶ µενέτω καὶ ἀπίτω ἕκαστος, ὑπό- 
ταν βούληται. ᾿Επὰν δὲ τοὺς οἰκέτας ὃ πλούσιος εὐωχ1, 

διακονούντων χαὶ οἱ φίλοι σὺν αὐτῷ. Τοὺς νόµους τού-- 

τους ἕκαστον τῶν πλουσίων ἐγγράψαντα ἐς γαλκῆν στή- 

λην ἔχειν ἐν μεσαιτάτῳ τῆς αὐλῆς, χαὶ ἀναγιγνωσκέτω. 

Δεῖ δὲ εἰδέναι ὅτι ἔστ᾽ ἂν αὕτη ἡ στήλη µένη, οὔτε λι- 

μὸς οὔτε λοιμὸς οὔτε πυρχαϊὰ οὔτε ἄλλο χαλεπὸν οὐδὲν 

εἴσεισιν εἰς τὴν οἰχίαν αὐτοῖς. Ἡν δέ ποτε --- ὅπερ 

μὴ γένοιτο ---- καθαιρεθῇ, ἀποτρόπαιον οἷα πείσονται. 

χάριν μηδενὶ μηδὲν, 
μηδὲ « ἂν αὐτοῖς 

σας ῄ 
τῷ μὲν μεγάλα» 

/ ν 3 ΕΕ ειρρ 
προς εστω το ἄλυπον επι πασιν. 

ον 
ελ. 

ΕΠΙΣΤΟΔΑΙ ΚΡΟΝΙΚΑΙ[. 

1. 

19. ἘΓΩ ΚΡΟΝΩ ΧΑΙΡΕΙΝ . Ἐγεγράφευ | μὲν ἤδη 
σοι καὶ πρότερ ον δηλῶν ἐ ἐν οἷς εἴην καὶ ὡς ὑπὸ πενίας 

κιγδυνεύοιμι μόνος ἄμοιρος εἶναι τῆς ἑορτῆς» ἣν ἐπήγ- 

γελκας, ἔτι καὶ τοῦτο προσθείς --- µέμνημαι γάρ --- 

ἁλογώτατον εἶναι τοὺς μὲν ἡμῶν ὑπερπλουτεῖν χαὶ 

τρυφᾶν οὐ κοινωνοῦντας ὧν ἔχουσι τοῖς πενεστέροις, 

τοὺς δὲ λιμῷ διαφθείρεσθαι;, χαὶ ταῦτα Κρονίων ἐνε- 
/. .) ν δ/ / σα] ε) / / 

στώτων: ἐπεὶ δέ µοι τότε οὐδὲν ἀντεπέστειλας, Ἰγησα- 
τις 

ος ΕχρΏν γάρ 
μον ο Ας εξω ο 3 ῃ παν 

σε, ὢ ἄριστε Ἰρόονε, τὸ ἄνισον τοῦτο ἀφελόντα καὶ τὰ 

ἀγαθὰ ἐς τὸ µέσων ἅπασι καταθέντα ἔπειτα χελεύειν 

. 3 -. / -ω κω 

μην δειν αὖθις ἄναμνησαί σε τῶν αὐτῶν. 

ἑορταζειν. Ὡ ς δὲ νῦν ἔχομεν, μύρμηξ ἃ ἢ ἢ κάμηλος, ἆ ὡς 
ε ῇ 
ᾗ παροιμία φησι. Μᾶλλον δὲ τραγικὸν ὑποχριτὴν ἐν- 

νόησον θατέρῳ μὲν τοῖν ποδοῖν ἐφ᾽ ὑψηλοῦ. βε δηκότα, 
ρα) 
ος ἀνυπόδ ητος ἔστω. 

Ει τοίνυν βαδίζοι οὕτως ἔγων» δρᾶς ὅτι ἀναγχαῖον αὐτῷ 

οἷοί εἶσι τραγικοὶ ἐμδάται, ὁ ὃ 

εν Δ ο. ελ Ν ο» / 

ἄρτι μὲν ὑψηλῷ, ἄρτι ὃξ ταπεινῷ γενέσθαι, καθ) ὁπό-- 
-- Ἂ 9 β / τε ο 3 .. / ς οά τερον ἂν πόδα προθαίνη. Τοσοῦτον κάν τῷ βίῳ ἡμῶν 
Δ ”! Ἱ - Ξ .ω 

τὸ ἄνισον: καὶ οἳ μὲν ὑποδησάμενοι ἐμθάτας τῆς τύχης 
/ 3 -ω . ν ο. 

γορηγούσης ἐντραγῳδοῦσιν ἡμῖν, οἱ πολλοὶ δὲ πεζῃ 
ος π κ. η και γαμαὶ βαδίζοµεν δυνάµενοι ἂν, εὖ ἴσθι, μὴ χε τρον 
πουν πρ αί- αυτον ὑποχρίνεσθαι χαὶ διαθαίνειν, εἴ τις καὶ ἡμᾶς ; µ ᾿ 

Ενεσχεύασε παραπλησίως ἐκείνοις. 

ΤΚΧ. ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ 

1 - . ΡΙἩ 
ῬοβδοΠηΗ5, Ώοπο πονῖς, Ποπ. ἀαίθιῖας Π]ὶ5 ἄπετο, οἱ συαθ μη 

ΚΡΟΝΙΚΔΑΙ. 18, 19. (111. 100 -- 405) 

βταἰίαπηα πΙ ΙΙ οπἴ( παπα [αοἱπηίο» 5εᾷ πθ(πε οΗΠΕΙΑΠΙΟΓ, Πθ- 

416, 4ποας 1ρεῖς οοπγϊνίς γἱάδαίαν, ἄεπιαπέ απ. απ[οτοπᾶα 

5υΠί. Χεγο ας απἱάθπΙ πιαρηᾶ, αἰ γετο ορρίἀο ρατνα 

ΑΡΡΟΠΙΠΙΟΣ, πεγε παπί Γο]Σ, αίενῖ ὙθΓο ππαχ]]]α κυῖς; φρᾶ 

σπα {ας οδίο Ἱπ οπληῖριας. 

1δ. Ῥϊποθιπα αοπίαπη ορη]ἰο γε]ιί 4 5ρεοπ]α Τη ΠΙΠΙ- 

4πεπι(πθ, οἱ πηῖπις {η ἀοππίΠπα : οἱ αοπῖα5 οἴίαπα απά1ίο. 

ΒΗΠίο γαπϊ σοπειῖς οα]ἱσθς. 

νο, απηϊοϊῖ Ῥοσμ]απα.  Ῥνορίπαπίο ΟΠΊΠ6Ρ5 οΠΗΠΙΡΗ5, ἱ 

νο]ασπίηί, Ῥοδίαπαπα ἀἴνος ργορίπαγεγϊ{. ἈΝεπιθ Πθύθδςθ 

δέ Ῥΐροτα, 5ἱ απὶ Ποη Ρροδδῖί. Φαιίαίοτοια αιί οἰ(ἰλαἱδίαπα 

ΠΤΟΠΕΠΙ ἵπ οοπγἰγΊαπα ης αἀάπουπίο, 5ἱ απῑς γα.  ὨῖοίΙ 

]οσοδί πιοᾶι5 οδίο οπηηῖρι5, αποᾶ ποπηϊηϊ ἀοίθαί,  Αἶθα Ἰ- 

ἁπηίο ἆα παοῖρας : 5ἱ ας Ρεοιπίαπα ἸαδεΓέ, Ῥοδίγίά]ο ο5ις 

Πίο. Μαποαί απαδαιῖδαιθ εἰ αΏθαί, αααπάο ΠΡΙΗΠΙ αἱ 

Γηομ{. 9 Ὑετο 56ΙΥΟ5 οοηγ]γίο εχοῖρῖεί ἀοπιίπας ἀΐνος, 

είαπα αππο] ο Π]ο πηη]δίταπίο, Ἠαδερ Ίεσες απιδα ίδια 

ἀἶνος ἱηδοπῖρίας ἵπ Ρί]α ὤτοα, 1 πηεάῖα απ]α Παβείο, αἰαιπθ 

Ἱορίίο.  Ῥοϊοπάιπα εδί, 4παπΠ1 ἀῑα ο Ρῖ]α πιαηδοΓ{, πε(πα 

ΓαΠΊ6ΠΗ, πθ(θ ροβοπίῖαπα, ποιο ΙΠορπά(απα, πθ(ε αι 

απἱσαπαπα πια]! 1ῃ 6αΠ1 4οπαπα 1Π]ς Ἱησγοδδαταη.  βες δἱ 

απαπάο (ᾳαοἆ φαἰάεπα αὐ51() ἀοδίτααίαν, ααἷά Η]15 ογεπΜ Πα 

5Ι{, αθοπηΙΠΒΙΙΓ. 

4ᾳ5 οδίο ρτορίπατα, 5ί ας 

ΕΡΙΡΤΟΙ,ΊΟ ΒΑΤΕΟΒΝΛΙΕΣ. 

1. 

19. Ἐσο ΒΑΤΟΗΝΟ ΦΑΙΟΤΕΝ. Ἐφιίάση Ίαπα Ρας ΗΡί Η(οτῖς 

ἀσπιοηςίναγί άπο 1900 655εΠ1, οἱ πί Ρο: ραπρενίαίοτα 1η ρετῖ- 

οπ]ο ΎδιδατθΓ, Π6 50115 5ἶπι οχβθι5 οἷ15 4μαι. ἀσπιηοίαςίί 

5ο]οπηπ](α(ἶς : αἀ]εσθταη Ῥταίετθα (ΠαΠΠ οΟΠΙΙΠΕΙΗΙΠΙ) Υ6Πε- 

Πιομίογ 65ςο ταἰ]οπί Δ4ΥΘΙΙΠΗ ἀῑἱος πος(νὔπη ορίρι5 4ο ο δ- 

ᾳπθ α[πστο, πθηιο (πἱο(παπη ἆ6 5 ασ. Παροπί Πππρον 

ιοπιοτίνας αἰίος απίσιη οποσατί [4Π16, Ἰάᾳπα Ἱηςιαμῖης 

Φαίιτπα]ρις. Θποπίαπι γθυο πμ] ΠΙΙμΙ {απ τοδονρΣί5εϊ, 

Γασἱοπά πα ρίανί αἱ Π[ογαπῃ 46 Π5άθῃα Τοβι5 {6 αΔΠΊΟΠΕΥΕΠΗ. 

Ώεσογαί οηίπι {6, Φαΐπνηο ορίίπια, δαρ]αία ρυῖα5 ἴ]α ἰπωφιᾶ- 

Πίαία, Ῥοπί5 1η πιοβίο ομηπίαπη Ρορ]1ΐ5, ἀθϊπάς Ιπιρενατο ἀῑθς 

[οδίος. Τί νονο πας ΠαβσηΙς, [ουπηίσα (αφιῖς εδ) απ 

εσπησ]ας, αἲἲ ρτουονρίαπα. Οι ἴα ἰνασίοηι πηϊμί αοἴΟΓΕΠΙ 

οοπίία, αἰίογο ᾳμ{άσια Ῥεᾶο αἰίο οπ]εθαίαη1, απαἱες 5αΠ! 60- 

Ὀναγη (τασίοί: αἰίοι γοιο δἶι5 Ρος ἀἰςοα]οραίας ο. Εο Ισίατ 

Ἰαβί(α ἱ ἱπογοβίαίαι, γἷάσς ποοθςςο ΠΠ] ο556, αἱ πηοςο οχοε]- 

55 5ἷί, πιοο Ἠπηϊ]ίς, Ῥτουί Ίος Υ6] Ίο Ῥεάς Ῥνουσᾶαί. 

Ταπία οδί οἰίαπα ἵπ γἱία ποδίτα ἱπορπα [ία : αϊ φπ{άοη {η- 

ἀπιί σοἡλαπῖς α [ογίππα αρρθ[{αῖς, (ταρίζο πος [αξία 60Π- 

ομ]οαηί; να]σις Υγογο πο5 Ρδάἴρις οἱ πα! Ἰπρυδά(ππαν, αι 

σαπα[τε, 5ἱ ααῖς πος οιἶαπα 5Ιπη]Η{ου αἴαιιε Π]ο Ιηςίγυχἰςσεί. 



(ΠΠ. αοὖ, οἱ) 1Χ 

90. Καΐτοι ἀκούω 

παλαιὼν οὐ τοιαῦτα Ἡν τοῖς ἀνθρώποις τὰ πράγωατα 

σοῦ ἔτι µοναρ χοῦντος, ἀλλ᾽ ἡ μὲν γῇ ἄσπορος χαὶ ἂνή- 

ἔφυεν αὐτοῖς τὰ ἀγαθὰ» δεῖπνον ἔτοιμον ἑκάστῳ 

οἳ μὲν οἴνον, οἵ δὲ ἴάλα, εἰσὶ δὲ 

μέγιστου, αὐτοὺς ἐκείνους Φασὶ 

τῶν 

ποταµοὶ δὲ 

τοὺς ἀνθρώπους γρυσοὺς στο πενίαν δὲ μηδὲ τὸ παρά-- 

ἨἩμεῖς 

λυθξος ἂν εἰκότως, δοκοίηµεν, ἀλλ᾽ εἴ τι καὶ τούτου 

δὲ 'μετὰ πόνων τοῖς πλείστοις, ἡ 
χαὶ ἁμηχανία καὶ τὸ οἴμοι καὶ τὸ 

5 σα 
παν αὐτοῖς πλησιαζειν. δ5 

- , ς η ἄτιμότερον, ἡ τροφὴ 
: 
"Ἴα 

τσ 
πενία δὲ και αποο 

πόθεν ἄν μοι ἠένοιτο καὶ ὢ τῆς τύχης 7 

ρὰ γοῦν ἡμῖν τοῖς πένησι. Καὶ ἧττον ἂν, εὖ ἴσθι, 

ἠνιώμε θα ἂν ἐπ᾽ αὐτοῖς, εἰ μὴ τοὺς πλουσίους ἑ ἑωρῶμεν 

τοσαύτη εὖδ δαιμονία συνόντας, οἳ τοσοῦτον μὲν χρωσὸν, 

ἄργυρον ο ἐσθῆτας δὲ ὅσας 

εώς. δὲ καὶ ζε εύγη χαὶ συνοικίας καὶ 

πολλα δὲ ταῦτα ἕκαστα χεκτημένοι ος 

ο. ἡμῖν ποτε αὐτῶν, ἀλλ᾽ οὐδὲ προσθλέ-- 

τοὺς πολλοὺς ἀξιοῦσι. 
Ταὔῦτα ἡμᾶς μάλιστα ἄποπν 

ο Ἡ 
ἀφόρητον ἡγούμεθα τὸ Ἐκ, τὸν μὲν 

δων καταχείµενον τοσούτοις ἀγαθοῖς ἐ 

πολλὰ τοιαῦτα 

τς 

-- ο 
τοσουτον οξ 

Ν ] 1. 

91. 

τες 
|. 
ἴ το 

ἐντρυφᾶν 
ο , σος ο). 

νοντα καὶ ὑπὸ τῶν συνόντων εὐδαιμονιζόμενον 
“” 3 λ ανα λ .- ἀΔ Γι ή ρα. .. λετ 

τάζοντα, ἐμὲ δὲ καὶ τοὺς ὁμοίους ὀνειροπολεῖν, 
26 ο) ΄ ΄ ς -ᾱ Ες ας Ἀ 

ὀθολοὶ τέτταρες Υένοιντο, ὡς ἔχοιμεν ἄρτων γοῦν Ἡ 
πετελησµένοι καθεύδειν κάρδαµον ἢ θύμον ἢ 

3 χρόμμνον ἐπιερώγον τε. Ἡ τοίνυν κα, ώ Κρόνε, 

ἀλλάττει ταποιεῖν ἐς τὸ ἰσοδίαιτον, ἡ τὸ ὕστατον, 
κ 

αὐτούς ε ἐκείνους χελεύειν τοὺς πλουσίους μὴ μόνους 

ἀπολαύειν τῶν ανν. ἀλλὰ 

ν καὶ μετ 

ἀπὸ µεδίµνων τοσού των 

ἡμῶν πάντων κατασχεδάσαι, 

ατς' 

χρυσίου χοίνικά ξ ἀπὸ 
ος / ε ο. ο. ϱ / κ 

ιμστ'ιων ὅσα χὰν υπο σητων διαθρωθέντα οὐ. αν 

αὐτοὺς ἀνιάσειε, τ ὕτα γοῦν πάντως ἀπολλύμενα καὶ 

ὑπὸ τοῦ χρόνου διαφθαρησόµενα ἡμῖν δοῦναι περιθα-- 
.. . μμ /. -ω 

λέσθαι μᾶλλον ἢ ἐν ταῖς χοίταις χαὶ Χίσταις εὐρῶτι 

πολλῷ κατασαπῖτναι. 
ο βομΕ ον ο 1 Ε) 

Μαἱ μὴν καὶ δειπνίζειν ἕκαστον ἄρ 
΄ 

τι μὲν τέτ 
ιά / 

τῶν πενήτων παρα στα : 
όλ 2 Α 

ἀλλ’ ἐς τὸ 
” ο ο Ἆ 

ετέχειν ἅπαντας καὶ μὴ 

Ὃ ος τῶν ὄψων καὶ τὸν οἰκέτην περιμέ- 
ας 

λ / ». ο / 
μπι τροπον των σειπνων.» 

τς σποτ 

γειν ἑσοτῶτα, ἂν ἀπαγορεύση ἐσθίων, ἐφ᾽ ἡμᾶς δὲ 

ἑλθόντα, ἔτι παρασχευαζομένων ὥς ἐπιθάλοιμεν τὴν 

χεῖρα, παραµείθεσθαι δεί [ξαντα µόνον τὴν λσπαδα 3 ἢ 
ὅσον ἐστὶ τοῦ Ἠλακοῦντος τὸ λοιπόν: μηδὲ ἐσχομισθέντος 

ὑὸὃς διανέµοντα, τῷ μὲν δεσπότῃ παρατιθέναι τὸ ἡμί- 

τομον ὅλον σὺν τη χεφαλῇ, τοις 3ὲ ἄλλοις ὀστα ο 

Προειπεῖν δὲ καὶ τοῖς οἰνοχόοις μὴ 
ἂν ἕπτάχις αἰτήσῃ πιειν ἡμῶν ἕκαστος, 

ς 
ιὰ ἣν ἅπαξ κελεύσ ση, αὐτίχα ἐγγέαι καὶ ἀναδοῦναι 

μεγάλην κύ 

φέρειν 
ἐμεκαλυμμμένα. 

ἔστ᾽ περιμένειν, 

ικα ἐμπλησαμένους ὅ περ 
᾿ μ ες ἡ 

καὶ τὸν οἶνον δὲ αὖ 
μ ή 

αὐτὸν εἶνα". 

τῷ δε σπότῃ" 

τὸν πᾶσι τοῖς συµπόταις ἕνα χαὶ τὸν 

ΗἩ ποῦ γὰρ γεγράφθαι τοῦτον τὸν νόµον, 

Χ. ΕΡΙΡΤΟΙ.Α δΑΤὕΗΒΝΑΤΕΣ. 20-22. 

κο , ον ον 
ποιητῶν λεγόντων ὡς τὸ 

τιὸ 

20. Ουαπ(ΠᾶΠη απάΐο Ροδίας ἀἴσοτα, οσα 11ο. εἶαςπιοάί 

Γιῇςςα τος Ποπηϊπιπα, {6 αἀ [ο τ6ΓΙΠΙ ρο[ἴεπίας 56 [ελα γονα 

«ἶπε 5επιίπθ αἴσπο αταίτο σεπηῖς5θ 1ρδίς Ώοπα, Ραταίᾶς υΠ]- 

επῖηπε αἆ 5α[ἴθίαίοπα π5απα ερυ]α» : Πασίος απἴείη γ]μο Ραῖ- 

ἄππ, Ραγίΐπι Ἰαοίε Παχῖςσε; Γαῖςσε εἴῖαπι απὶ ππε]]ε.. Οποᾶ 

γογο πηαχΙπΙΠα, Π]ος Ίρ5ος Ἰοπηῖπος αἴπηί [ηΐςςα 411Γ6Ο5, 

Ραπρεγίαίοπη γοτο πος οπηΠΙπο αἲ ἴ]ος αερεςδίς5ε. Αἴ πΠο5 

εοπίτα θᾳ 1ρ5ί πο Ρ]υπ πα απ]άθπη γ{άραπιας πιεηίο, 5εά οἱ 

απῖᾶ Π]ο νῖμας : τὶοίας απ{επα οπα ἸαΏοΓθ Ῥ]ειῖδαπε οοπ/{ἴη- 

αἴε: εείεταπα Ραυρετίας, οί εοηΣΗΗ Ππορία, εἰ ἀεδρεταίῖο, εἰ 

Ἠ]αά Ἠεῖ πιά! αἱ, πάς παποῖςσαγ» εἰ Ἠει [ογίαπαπα ! {α[α 

αριᾶ πος απἶάθηα ραπρεγες Ρ]ηρίηα. Ας Πας ΕΆ Ππάἴσηε, 

Ῥεπε ποτῖς, ΠΕΙΓΕΠΗ5, πϊςὶ ἁῑγίίες ἵπ ἰαπία ο55ε ΓεΠοίαῖε 

νϊάεγεπηας : απ] {απίαπα Ύπαπα ααγαπῃ αἴφιε αγβεηίυπα Ῥεπες 

«6 Ιπε]ηςογῖηΕ, γεσίος απἴεπι αποί Ἰιαρεαπέ, πιαποῖρίαηπε εξ 

επίτΗς, οί τίσος 1ος, εἰαστος, εί πιασπαπα απῖάεπα τῖπῃ 5ἵη- 

ππ]ογυῃ Ῥοςδίάραπίς {απίαπι αθεςί αἱ θοτύπα πἱεσιαπι Πο- 

Ρῖς Ἱπιρονίαπί ππαπαπα, αἱ πε αδρίεετε φπῖάεπι ἆε Ρίεῦε 

Ἰοπιῖπες ἀῑσπεπίηγ. 

91. Ἠτο ΠΟς πιαχῖπηο,ΡαίΠΓΠΘ, 4ΠΏσηΠΙ, οἵ ΤΘΙΠ εςςε ΙΠίο- 

Ίεγαβ]επα αι Ὀϊέγαπππσς Ι5ίαπα απἰάεπι Ιασεπίειη ἵπ Ῥήνρυτα 

τοἱ η Ῥοπῖς ἀε]ῖοίας ασεγε, τιοϊαπίοπα, εἰ Ῥδαίαπα Ῥγω [σασί 

α [απηαγίρας, Ῥεγρείπος ἀῑος [εςίος ασεΠίοΠῃ : πῃθ ΥεΓο ο 

πηοῖ 5Ιπῖ]ας Ίου 1ρ5ΙΠ1 ρες απΠείεπα εῖαπῃ οἱ ἴπ ΞοΠ]ΠΙ5 6ΠΓαΓΕ, 

«1ομπάς απαίίιος εοπΠετῖ Ῥοδεῖπί οΏο]ῖ, πί ραπο οετίε απ 

Ῥιηίε ορρ]είῖ, αἁλΗβῖίο παςίατΗῖ απί ρουτῖ απ ε6ρα» οΏ5οπῖο, 

Ίνα οπΙίαπα 4πθαπιας. Ααί Ισιίατ Ώσρο Ἱπππιπία, Φαΐπτηθ, 

οἱ τείαο αἆ ααπαΠίαίεπι, απἲ, αποά αχίτοπιηπη εξ, Τρείς 

111 ἀπντήθας Ίππρετα, ηε 5ο]ἵ {γπαπίατ Ροπίς ΤΗΐς, 5εὰ ἄε [οί 

πιοᾶῖς αατῖ εῬλα.ΠΙσεπῃ οετίε Τη ΠΟς ΟΠΊΠΕΣ ΞΡαΓΦΑΠΙ; ἆε τοςί]- 

Ῥη5 απίοπῃ απέυπα, (παπ{αΠῃ α Πποῖς 5ἱ εογγοσαίασ, «στο ΠΟΠ 

Γεγαηίς Ίσθο 6ΓΞΟ οΠΙΠΙΠΟ Ῥεγίίπτα, εί απ βίπταπα 5η αἱ 

εοτταπηραΠ{υτ α ἴ6προΓε, ποβῖς πῖ ἀεπί ἱπάπεηάα Ῥοβας, 

απαπα 1η ατοῖς ας οἴδ[ῖς πιπ]{ο 5ἴία εοπιρα(γεςεαηί. 

9. ΥετΗπῃ εῖαπι εσΠα εχοῖροτε ἴ]ος [10 αςςππηίος πιοᾶο 

απαἴέπος, πιοᾶο (αἴπΠπε ες Ῥαυρογίρης, ΠΟΠ {απιθη ΡγῶΞθΠ{Ι 

πιοᾷο οΦΠάΤΙΠΙ, 5εά Ρορι]ατί πιασῖς Ταίἴοπε, πί εκ «πο 

οπηπΙππα ραγιΙαίρες αἰπί ππίτειςϊ: πεπε αἱίε; οΏξοπῆς 58 

Ἰπσηταϊίεί, ππαπεπίε 56ΙΥΟ αἰππε αδίαηίο, ἆοπες 1]ε εάετε 

1ΟΠ απηρ]ίας Ροδδῖε; αἆ πο τετο 4πατη γεπετί! 1461 δείνις, 

αμπο ραγαηΗ Ρας ποβῖς πΙαππῃ Ἰπ]ίσργα, Ργορίεγεαξ, ο5ἴεηΞ8 

πιοζο Ρραΐϊπα, απ παπίηπα εέ Ρ]ασρπία τεβσπαπα; πεΠπε 

πί Π]αίο Ῥογεο εατρίος Ἠετο απἰάεππ αρροπαί ἀπιϊαϊαπι ἵρευπι 

επι εαρίίε, τε]ααῖ5 γετο Ἰηγο]αία ο5ξα ο[εταί. Ῥγοείρετε 

Ῥοιτο Ίος Ί1ῦε ροοϊμαίοπίραςξ, πε οχδροσίεπί ἀππῃ 5ορίῖες 

Ῥ]νετα απαςαπἴδαπε ποςίἰτήπα ροξίπ]αγοτῖε: 5ο απαπῃ 5επιοὶ 

Ὦ ἠαδκρηίε, Ἱη[απάοτε ςίαβπι, οί ἴταίετα, Ποπ πηῖπας 4Η.Πῃ 

Ἠετο, Πιασηυπη Ῥ]οπαππσιθ οαἸοεῃ. πια γετο ἵρδαπι 

εοην]νῖς οππῖρας ππαπ1 Ἱάεπιαπε εξςε; π0ὶ επῖπι ςερίαπι 



τις 

τὸν μὲν ἀγθοσμίου µεθύσχεσθαι, ἐμο 

κο ας τὴν γαστέρα . 

Ἡν ταῦτα ἐπανορθώσῃ 

Κρό, βίον μὲν τὸν βίον, ἑορτὴν 

ποιηχὼς, εἰ δὲ μ, ἐχεῖνοι μ ἐν ος 
, - 

ἂν λο υσάμενοι ἥκωσι, 

ς κ 

τοι ή 

όντων, ἡμεῖς δὲ 

παθεδούµεθα εὐχόμενοι, ἐπειδ ἡ 

παΐῖδα μὲν αὐτοῖς ἀνατρέν αντα τὸν ἀμφορέα χατᾶξαι, 

τὸν μάγειρον δὲ τὸν ζωμὸν χνισῶσαι καὶ ἐπιλαθόμενον 

τὸ τάριχος. μὲν ἐς τὴν υφακῆν ἐμθαλεῖν τῶν ἰχθύων: 

τὴν χύνα ὃξ παρεισπεσοῦσαν τόν τε ἄλλΆντα ὅλον χατα- 

φαγεῖν, περὶ τἆλλα τῶν πο ἐχόντων, καὶ τοῦ 

πλακοῦντος τὸ προ τὸν δὲ ὃν καὶ τὸν ἔλαφον χαὶ 

τὰ δελφάχια μεταξὺ ὁπτώμενα τὸ ὅμοιον ποιεῖν, ὅπερ 

Όμηρος περὶ τῶν Ἡλίου βοῶν φησι; νσλλον δὲ μὴ 

ἕρπειν μόνου, αλλ’ ἄναπηδήσαντα Φεύγειν εἰς τὸ ὄρος 

αὐτοῖς ὀδελοῖς" χαὶ τὰς ὄρνεις δὲ τὰς παχείας, χαίτοι 

ἁπτέρους ἤδη οὔσας χαὶ ἐσχευασμένας, ἀναπταμένας 

ος χαὶ ταύτας, ὡς μὴ μόνοι ἀπολαύοιεν αὐτῶν. 
. Ὅ ὃ δν 

--- μύρμηκάς τινας σἵους τοὺς Ἰνδικοὺς ἃ ἀνορύττον- 

τας ἐκ τῶν θησαυρῶν ἐχφέ έρειν γύχτωρ ἐς τὸ δηµόσιον" 

τὴν ἐσθητα δὲ δλιγωρία τῶν ἐπιμελητῶν κοσκινηδον 

διατετρυπΏσθαι ὑπὸ τῶν βελτίστων μυῶν, ὣς' σαγήνης 

θυννευτικῆς μ.ηδὲν διαφέρει” παῖδας δὲ αὐτῶν τοὺς 

ὥραίους χαὶ χοµήτας, οὓς Ὑπαχίνθους ἢ Ἀχιλλέας ἃ Ἶ 

Ναρχίσσους ὀνομάζουσι, μετ ταξὺ ὀρέγοντας σφίσι τὸ 

ἔχπωμα φαλαχροὺς γίγνεσθαι ὑπορρεούσης τῆς χόµ.ης 

χαὶ πώγωνα ς αύειν ὀξὺν, οἷοί εἶσιν ἐν ταῖς χωμῳδίαις 

ἑ δὴ μάλιστα ἃ αν αὐτοὺς ἀνιάσειε, τὸ μὲν 

οἳ αφηνοπώγωνες, χαὶ τὸ παρὰ τοῖς κροτάφοις πάνυ 
λάσιον καὶ χάρτα ἐχκεντοῦν, τ τὸ μεταξὺ δὲ λεῖον καὶ 

Τυμνὸν εἶναι. Γαῦτα καὶ πλείω τούτων εὐξαίμεθ) ἂν, 

Ἂν μᾶ θέλωσι τὸ ἄγαν Φφίλαυτον τοῦτ᾽ ἀφέντες ἐς τὸ 

χοινὸν πλουτεῖν καὶ µεταδιδόναι ἡμῖν τῶν µετρίων. 

2: 

25. ΚΡΟΝΟΣ ΕΜΟΙ Τῳ ΤΙΜΙΩΤΑΤῳ ΧΑΙΡΕΙΝ. 

ταῦτα ληρεῖς, ὢ οὗτος, ἐμοὶ περὶ τῶν παρόντων ἐπι- 
στέλλων καὶ ἀναδασμὸν τῶν ἀγαθῶν ποιεῖν κελεύων; 
τὸ δὲ ἕτέρου ἂν εἴη, τοῦ νῦν ἄρχοντος. Θαυμάζω γάρ 

σε εἰ μόνος τῶν ἁπάντων ἀγνώσσεις ὡς ἐγὼ μὲν πάλαι 

βασιλεὺς ὢ ὢν πέπαυµαι εἷς ὢν, τοῖς παισὶ διανείµας τὴν 

ἀρχὸνν ὃ δὲ Ζεὺς μάλιστ α τῶν τοιούτων ἔπιμε ελεῖται" 

τὰ δὲ ἡμέτερα ταῦτα μέχρι πεττῶν καὶ κρότου χαὶ 

ᾠδῆς καὶ µέθης, καὶ τοῦτο οὐ πλέον ἡμερῶν ἑπτα. 

Ὥστε περὶ τῶν µειζόνων ἃ φὴς, ἀφελεῖν τὸ ἄνισον καὶ 
ἐκ τῆς ὁμοίας ἢ πένεσθαι ἢ πλουτεῖν ἅπαντας, ὁ Ζεὺς 
ἂν χρηµατίσειεν ὑμῖν. Ἠϊ δέ τι τῶν ἐκ τῆς ἑορτῆς 
ει ο ον αμα κκ άψ τν 
ἀδικοῖτό τις ἢ πλεονεχτοιτο, ἐμον ἂν εἴη δικαζειν’ χαι | ! τς το κῃ ος 
ἐπιστέλλω δὲ τοῖς πλουσίοις περὶ τῶν δείπνων καὶ τοῦ 

ς τν ; ας 
γοίνικος τοῦ Ὑρυσίου καὶ τῶν ἐσθήτων, ὡς καὶ ὑμῖν 

/ Ν ϱω Δ ελιά 
πέμποιεν ἐς τὴν ἑορτήν., δίκαια γὰρ ταῦτα χαὶ ἄξια 

- μη - µ 
αὐτοὺς τ ος. ὡς φατὲ, ἣν µή τι εὔλογον ἐχεῖνοι πρὸς 
ταῦτα λέγειν ἔχωσι. 

ς δν ; 26. ο ὁ δὲ ὅλον, ἴστε οἳ πένητες ὑμεῖς ἐξηπατημέ- 

ΣΤΟΛΑΙ ΚΡΟΝΙΚΔΙ. 

τὸν | 

25 ---960. {1 1ος - 407) 

6556 Πάπα Ίοσοπα, αἱ αἰίου γίπο οὔογαίο Ιπομηϊοίας, πα αι - 

{ου α πηΠ5ίο ΤΙΠΠΡαΙΗΥ γοπίογ» 

25. Ἠσο 5ὶ εοπεχοΓῖδ, ῥαίπγης, Γαπι ἀθΠΙΙΠΙ αἱ γἱία γ]ία 

5Ιέ, οἱ Γοδίῖ ἀῑδ5. 5ἰπί [ο5Η, ε[[εσοτίς : δἵπ ΠΙΙΠ5, Γοδίος 11 

ἀἷος οΏθαΠί; ΠΟ Υογο 5δδβίπηας γοία [αοϊεμίες, αἱ, απαπι 

ο Ῥα1πεο τούθαη{, Ρᾳ6Γ 6ΥΘΙΣάΠΙ Π]Ι5 (ΓαηΏσαί αΠΠΡΗΟΤΑΠΑ 00- 

ασις απίθπη πἰάογο ]15 οογγαπηραί, οἱ α[πά αβθΠς Ρίδοπ]ει- 

{απ πηυγίαπα Ἱηβαπάαί Ἱεπίῖοπ]αι: αἱ Ἰγίοροῃς οαηῖς Γο[αη 

{αγΟΊΠΊΘΠ, ουοαρα(ἰς α]ία Τη το εοφἱ5, ἀἰπάϊαπι(ε Ρ]αζθΗ- 

(ατα ἀθγοτοί :. αΡε γειο αἴ(πα ενας, οἱ Ρογοθῃ!, ἀπ 

αδδαπ{ΗΣ, 8ΙΠ1116 {1 [αοἶαπί οἱ, αποά 4ᾳ Βοἱἱ5 Ῥαβας παϊταϊ 

ΗΟΙΠΘΓΗΣ : 41Π ποή Ταραπ{ Πιοᾶο, 5οᾷ οχκςΠΙση[ας 1Π πΙοΠίθΠι 

1ρδί5 ουσ ναυαβιας απ[ασίαπίς σαίπα απίοπα δαριπαία., Ησθί 

νυ]ςῖς Ίαπ Ρομηῖς αρραναία, ογο]αμίος 1ρ5ῶ 4ποφιιο ἀῑκου- 

ἆαπί, 4π9 πο 5ο 115 (υαπίαγ. 

24. Οποᾶ νογο Ἱπρη]πιῖς πιο]αδίατη ῑς ΓΠο{, αἱ [ουπηίσος, 

αὐα]ος 5πί 1] Τπάῖσα:, ε[[οςςος {οδαυτος ποσα ἵπ ρα )]]- 

οσα ο[[οταπίς αἰααο τί γεδίῖς οὐ πορἰσοπίίαπα ου α{οΓαΠα 

οπῦγί Ἰηδίαγ Ῥογ[οταία 5ἰί αἲ οραπηῖς παίθα5, πο αυἷά α τοί 

ἡπηπίς οαρίθπαἰς ἀῑ[ογαπέ; αίαπε αἱ ραενί Π]ογΙπα ϱΗ]ΟΙ1 

οἱ οοπια1, 4105 Ἠγασϊηίμος γα] Αομί]Ιες να] Νατοίδδος αρ- 

Ῥε]απί, ἆαπι ρουμ]απα 115 Ῥουπίσιηί, οοπ]α ἀοβασηίο σα]- 

γοδοαΠ{, οἱ Ραϊῦα ογεδσα{ 1 αοπία, απαίες 5ΕΠ{ ΤΠ οοπΊα” 4115 

111 οαποοβατΒΙ, αἴᾳια ΤΠ. 1ρδῖς (οπιρονίρας ρΗΙ οροπίαπίατ 

ήδη]. γελαπηοπίεταθ Ῥιησεηίας, Ιπίοι]εοίῖ ρα ρις ]α- 

νίρι5 αίᾳπο πας. Ἠωο οἱ Ρ]ηνα Ἠΐ5 γοία [α6ἱ6ΙΙΙ5., 5 Πο” 

Ἰαανίηέ, το]ἰοίο 11ο πἰπηῖο, 5 ἱρ5οΓΙΠΙ αΠΠΟΓΕ; 1Π ΟΟΠΊΠΙΗΠΘ 

6556 ἁἰγ]ίες, οἱ πεδἰοστῖα ποβί5 ἹπιροιΠΓί. 

2. 

90. ΒΑΤΟΗΝΟ5 ΜΙΠΙ 550 ΟΛΗΙΞΣΠΙΟ 54Η. Οµ]4 Ἱία ἀθ]τας, 

ο ποδίος, απί 4ο ργῶ5οηΗρις τερις αἆ πο 5οπ]ρας, ε{ Ώοπο- 

ΤΗΠΙ ἀγΙδΙΟΠΕΠΙ Π16 Ία1ῇθας Ιη5[1ίπεγαὂ Αί Π]ιὰ αἰίοιίας ορι5 

{αση1{, θἷας ααῖ ππο τοπ Ροας. ΜΙΤΟΓ θμἴπα 5 5ο]ής 

οπηΠΙΗΠΙ Ίσηονας. 1ο σπἱ ΟΙ τον. Γαἱ, ἀῑδίπριίο 15 ἵπῃ- 

Ῥοψίο, ΠΠΙΠΙ 6556 ἀθδίδδο; αἲ Φου απίθπα οΙΤΑΙΗ ΠΠαΧΙΠΊΘ 

Ῥογπογε {αμα : Ἠου απίσια ποδίταπα τ6βΏΠΗ ΠΠίνα {αἱο5, οἱ 

ΡΙαή 55, οαπίµπη(ο οἱ οὐγίείαίθΠα [ους 6556, άψᾳμο 5δΡίΕΠΙ 

τ π0η αΠΠΡΙΙΗ5 ἀἴεμας.  Πίασαα 4ᾳ πια]οηίβρις Π5 απ ἀῑοῖς, 

ἆο απἴογοπάα Ιπ(ιαΠίαία, αἱ οχ ἅαιο απί ραυρθγος δἷηπί 

οπηηθς απ{ ἀῑνιίος, ααρίίου γοῬί5 γεδροπᾶσθαί.  δἱ απἰς γθτο 

Ἱπ 115, απ) αἆ 5ο]επηπΙίαίοπα ρου πεηί, ρου ἰπ]ναπα αί αγᾶ- 

παπα αφπῖά, ἀοδίσηοί, Ίου. πιουν [αγ Ππδἱο μη. Αα 

5οἶρο πα ἁἰγίίος ορίςίο]απα 4ᾳ οωπῖς, 4ς επα Πορ απ, 6ἱ 4θ 

γοδρας, αἱ γοῬῖς οἰίαπι 5ο]οηιπῖς «αδα αἰἰαῖά παπί 

Πηδία οηἱηι ἴδία οἱ ἀἶσια απ Γαοίαηί, αἱ ἀῑσῖς, πῖςὶ φυἱὰ 

| παβοηί ΤΠ] ααοά ουΙή Ταοπθ οομίτα ἀῑσαηί. 

96. Τη ΙΜΙΥΘΕΡΙΙ απίθπ 5Οἱοία, Ραιῤοιος, [α]]1 ος, Ώθ- 



{ΠΤ; 108 -- 41θ) 
το στο ανν 

νοι καὶ οὐχ ὀρθῶς δοξάζοντες π περὶ 
η) ΗΝ Μ Σ ςν/ 

πανευδαίµονας αὐτοὺς οἴεσθε εἶναι καὶ μόνους ἡδύν 

ι δειπνειν τε ποσο ὥς ἔστιν 
.] -- Ν ’ Ὑ δν Ν Ν ο / 

αὐτοῖς καὶ µεθύσχεσθαι οἴνου ἡδέος καὶ παισὶν ὡραίοις 

-α / ασ 

τῶν πλουσίων, οἵ γε 

ο. Ν / ο 
τινα βιοῦν τὸν βίον, ὅτ 

᾽ ος - ν 5 ρο - ο» λ 
καὶ γυναιξιν ὁμιλειν καὶ ἐσθῆσι µαλακαῖς χρῃσθαι: τὸ 
πρι κ ος η ν ίδε 
δὲ πάνυ ἀγνοεῖτε ἁποιόν ἐστιν. Αἵ τε ἵνα Φροντίὸες 

͵ τας 
αἱ σος ούτων οὐ μικραὶ, ἀλλ᾽ ἀνάγκη πως ν 
η 
ἑκάστοις, μή τι ὃ οἰκονόμος βλαχεύσας ἢ π] ὑφελόμενος 

λάθη, μὴ ὃ οἶνος θξυνθῇ, μὴ ὃ σἵτος φθε ειρὶ ζέση, Ἡ ὁ 

λῃστῆς ὑφέληται τὰ ἐκπώματα, μὴ πι τοῖς συ-- 
χοφάνταις ὃ ὃημος λέγουσι τυραννεῖν αὐτὸν ἐθέλειν. 

τὸ πολλοστὸν ἂν εἴη µέρος τῶν 

τεύση 

οι 
τος δὲ πάντα οὐδὲ 

ἀνιώντων αὐτούς: εἰ γοῦν Ἠπίστασθε τοὺς Φόδους χαὶ 

µερίµνας ἃς ἔχουσι, πάνυ ἂν ὑμῖν φευκτέον ὃ πλοῦ- 

- 3 ’ ο) ο Ῥὶ [ὴ -- 

97. Ἐπεί τοι οἴει µε αὐτον οὕτως ἄν ποτε αδοτ 

θαντιᾶσαι, ὥς εἰ ο ἦν τὸ πλουτεῖν καὶ βασ σιλεύειν, 

ἀφέντ α ἂν αὐτὰ χαὶ παραχωρήσαντα ἄλλοις καθησθαι 

διωτεύοντα καὶ ἄνέ χεσθαι ἕ ὑπ ἄλλῳ ταττόµενον; 2 ἀλλὰ 

τὰ πολλὰ ταῦτα εἰδὼς, ἃ τοῖς πλονσίοις καὶ ἄρχουσι 

προσεῖναι ἄνά Ύκην ἀφῆχα τὴν ἀργὴ Ἂν εὖ ποιῶν. 

98. Καὶ γὰρ ἃ νὺν ἐποτνιῶ πρός με, ὣς τ ! ας 
ῥδῶν καὶ πλακούντων ἐμφορουμένους, ὑμᾶς δὲ κάρδαμον 

« 

ο 

εστ 

3 θύμον Ἡ η κρόμμυον ἐπιτρών Ύοντας ἐν τῃ ἑορτῃ, σχέψαι 

ὁποιά ἐστι: πρὸς μὲν γὰρ τὸ παρὸν ἡδὺ καὶ 
--- λ -ω Ε. - - 

ἴσως ἑκάτερον αὐτῶν, ὡς δὲ μετὰ ταῦτα ἔμπαλιν ἄνα- 

5 Ἡ 
ουχ ανιαρον 

στρέφεται τὸ πρᾶγμα. Εῖτα ὑμεῖς μὲν 

ροῦντες ἀνασταίητ τ) ἃ ἂν ἐς τὴν ὑστεραίαν ἆ 
κ νο, πλ ος Β ον σάς 
ὑπὸ τῆς µέθης οὔτε ὑπὸ τῆς ἄγαν πλησμονῆς δυσῶδές 

ρ 
τι καὶ χαπνωδέστερον ἐρυγγάνοντες οἳ δὲ τούτων τε 

Σε ἃ ω . 
πολαύουσι καὶ τὸ πολὺ τῆς νυκτὸς ἢ ον ἢ ον 

/ 3 
ὅπως ἂν ὃ τράγος. χελεύη συναναφυρεντ 

τεριπνευμονίαν ἢ ὕδερον οὐ χαλεπῶς σ Ὃ ολ ηα ἐκ 

Ἡς πολλῆς τρυφῆς. Ἡ τίνα ἂν αὐτῶν ῥαδίως δεῖξαι 

ής μὴ πάντως ὠχρὸν ὄντα πολὺ τὸ Ἕρρατ εµ- 

φα ἔνοντα; τίνα δὲ ἐς Ύδρας ἀφικόμενον τοῖς αὑτοῦ 
ης 

οἳν, ἀλλὰ μὴ φοράδην ἐπὶ τεττάρων ὀχούμενον, δλό-- 
λ ασ» / τν ὶ Ἑαπκιν ο ς 

χρυσον μὲν τὰ ἔξω, κατάρραφον δὲ τὰ ἔνδον, ὥσπερ αἵ 

τραγικαὶ ἐσθῆτες ἐκ ῥακίων πάνυ εὐτελῶν συγχεχαττυ- 
δ μ 

μέναι» Ὑμεῖς δὲ ἰχθύων μὲν ἄγευστοι καὶ ἄσιτοι, πο-- 

1 

11 -Ἡ» βυ 

Ἡν 8 

πο- 

δάγρας ὃξ περιπνευμονίας οὐγ ὁρᾶθ᾽ ὅτι καὶ τούτων 
εν {4 Ἀἃ 3 ν ἡ ων / 

ἄπειροί ἐστε, ἢ εἴ τι κατ ἄλλην τινὰ αἰτίαν συμθαίνει;: 
/ κα δεος ς  τ. αν 3  Ν ὃ . 

Καίΐτοι οὐὸδ συτοις ἐχείνοις ἠδύ ἐστιν αὐτο καθ' Ἕον 

καὶ πέρα τοῦ κόρου. ἐσθίειν τούτων, ἀλλ’ ἴδοις ἂν αὐτοὺς 

οὕτω λαχάνων καὶ θύμου ὀρεγομένους ἐνίοτε ὥσπερ 
κ .ω ο ο 

οὐδὲ σὺ τῶν λαγωῶν καὶ ὑῶν. 
. - ἀ 

29. ᾿Εῶ λέγειν ὅσα ἄλλα λυπεῖ αὐτοὺς, υἷὸς ἀχό-- 

λαστος ἢ γυνὴ τοῦ οἰχέτου ἐρῶσα ἢ ἐρώμενος πρὸς 
3 /{ υ. ’ 

ανάγκην μἍλλον ἢ πρὸς ἡδονὴν συνών: καὶ ὅλως πολλά 

ἐστιν ἅπερ ἡμεῖς ἀγνοοῦντες τὸν χρυσὺν ὁρᾶτε αὐτῶν 

μόνον χαὶ τὴν πορφύραν, χαὶ ἣν ἴδητε ποτε ἐξελαύνον- 

τας ἐπὶ λευχοῦ ζεύγους, χεχήνατε χαὶ προσχυνεῖτε. 

Εἰ δὲ ὑπερεωρᾶτε αὐτῶν καὶ κατεφρονεῖτε καὶ μήτε 
- 

ἐπεστρέφεσθε πρὸς τὴν ἄργυρᾶν ἁρμάμαξαν μήτε 

ΤΧΧ. ΕΡΙΣΡΤΟΙ Α ΡΑΤΌΒΝΑΙΙΕΡ. 27-99. το σή 

απε τεσίε ἆε ἀῑνείθιας 5οηῖτα, 5ἳ ππάῖηπα Ὀδαίος ἴ]ος ρα[α- 

5, 6ἱ 5ΙάΥΕΠΙ νἰίαπι νῖνοτε 50105, αποά. 5ΗΠηΜΠο5ς οΦΠατο 

Πιῖς Ποεί, εἰ ἀπ]οϊ Υπο ἹπερτίατΙ, αἱ επι ριεγῖς Γοιπιορῖς 

αίαπε ππυ][εγίθις 65»ς., οί γος(Ιπιοπ[ῖς πἲί πιο]ῖνας. Οπιπίπο 

απίεπι, απα]ε 14 5ἳέ, πεςοῖῖς. Οπτα εἰεπίπι ἆε Ἠΐςου ΠΟΠ. 

Ρα1ν:8 :5εᾷ ορ» ε5ί ην]αί]ατε ςἱηση]ΐς, πο α]α 1ρεῖς ἵππρτι- 

ἀοπβθας ἀἱδρεησαίου το] 5ίπροτε Ρετᾶαί, το] [ταιᾶς 5αράι- 

οαΐ, πε αθθςεαί παπα, πε οεγοπΠοπῖβις φοαίθαί ΓΓαπποηίαπΠη, 

απί ροσπ]α Ἰαΐτο αμ[ογαί, πο ἀε]αίονίρας ετοᾶαί Ρορι]ας. 

Όγταππ](επα αὖ 1ρ5ο α[εσίατ ἀϊσοηρας. Ἠσο Υετο οπηπῖα 

γίκ υπα ἆθ πιη]ῖ5 ρατίῖο]α πιο]εςίίατυπα, ασε Π]ος ργοπηηῖ, 

πεί. Ουοᾷ 5ἳ Πππιογος 5οἴγε[ῖ απος Ἰαθεπί, οί ευτας, {1- 

5ϊεπάα: οπΙΠ]πο νορῖς γιάστοηίατ ντα». 

27. ΑΠοπιϊ ρυίας ἵρραπα πῃε Πα Ιηδαπίγο πΠ(παΠα, ηἱ, 5ἱ 

απ]ᾶ ργαε]ατάΠ} αἆεο οδςαπέ ἁῑνΠἶο οἱ ἱππρετίαπα , τε]ἰοία Π]α 

εοποεάαπα αἰῇς, ἀεείάεαπη Ἶρςε Ῥεϊναίας, οί 5αῦ α[οτίας ἵπι- 

Ρομίο γῖναπι2 56ᾷ Ύπαπῃ 5οἴγεπῃ πηυ]ία Π]α φπσο αἆθςςο αν η]- 

Ρα5 αἴαπε ἱπιρεταπῖρας ποσεςςο ος, ἀπηϊςϊ, προ ρωη]ίοί, 

Ἱππρογίαπῃ. Ξ 

28. Ναπι σπα πιοᾷο αριᾶ πιο οοπηπεςίας 65, ]ο5 αριῖς 

Ἱησηταϊίατο 5ε εἰ ρ]ασεπ[ῖς, τος παςίαγῖαπα, απἱ Ροττη 

ἂπ{ «ερ8Π ΡεΓ ἀῑε5 Γο5ίο5 αττοάθγα απα]ε 5ἵέ, Ἱηδρίες : πι 

Ῥγῶσεῃς επῖτη 5παγθ α{ναπ]πε, ε{ πη]ηῖπηο [οτίο ππο]εςέαπι : 

Ῥοπίθα Υετο αἱ ἵη εοπίταγῖαπα Ῥατίεῦῃ ϱα ες τοτίαίαγ. Τάι 

πΟ5 ηθηπε σταναίο, αἱ ἶδίῖ, Ῥευ εὐγιαίαίοπι οαρίίε Ῥοβίτγίᾶῖε 

5ΗΗ54 85, πεΠπε ἂο τεπίτε π]πηϊς το[ογίο [είγαπα πεςεῖο απθῃι 

Υαροτεπι ετασἰεἰἰ5.. Αί Π ξίαπι ἁῑγπατυπα [ταοίαπι Ἰχα- 

Ῥεπί, εἰ ποςῖς ρατίοπα ππαίογοπα οππα ῥπεγίῖς απί πηα]ἰθηίρης,, 

αὐἰ Ῥτουί ππα]α Ἠμίάο, Ιπιρετανοπέ, νο]αίαΙ, ἴαρεπι, τε 

Ῥη]πιοπίς πΠαπηπιαΠοποιη, γε] αππαπῃ Ιπ{εγοιίθπα ποπ ἁῑ[ῆ- 

επ]{ετ εκ πη]ία Π]α Ἰαχιία εο]Ησαπί. Απ απσπι Πογαπα 

οδίεπάετο [α6]ἱο Ροςςῖδ, ααὶ Ποπ Ῥίαπα 5ἰί ραϊάας, ποπ 

πηπ]ίαπα οαάατετῖ ςἰπ]ῖς5 4πεπα τετο, 5ἳ αἆ 5επθοῖα{εΠῃ 

Ρετγεπῖέ, 5αῖς ἵρδαπα πἰεπίεπη Ῥεάθας, πον απα[ἴπος Ἰιο- 

πμ ατα Ἠαπηετίς Ιπτεσίαπη 2 απγεππα. απἶάεπι {οίππα αποά αἆ 

εχίετπα,, ἱπία5τετο οοηδ{Πεια, απα]ες 5απί (νασίοας γοσίες, 

4ε ραπηϊς Ρ]απε γ]ῆρας οοησαγοϊπα(α»2 Ὑος αιίοπη ρίςσες απῖ- 

ἀεπι ποῃ παδία:ῖς, ποάιπη τί Ἡς τεςοαπ]ηϊ; Ῥούαστα: τετο οί 

Ῥα]πιοπΠα πιοτΡί, ποΏΠο γἰάείἶς Πογπῃ εἱΙαπα γος εχρεγίες 

ε55ε, απ 5ἵ απ] {αἱε αἰῖα εαιιδα Πίς ασοϊάαίδ Οπαπαπατα 

πο ἱρςῖς απἰάεπῃ 514γε οςί ἵρεαπι Πας απο[ῖά1ε οἱ πίτα (παπα 

«αϊῖς ο5ί ἆε Πὶς εἀοτα : γεγυπι γ]άθας 1]ος αἆεο οἸογῖς ας 

Ροιῖ ΠΟΠΠΠΠ(ΠάΠΙ ομρίάος, υἱ πο ία απ]άεπη Τα Ἱεροταπῃ οἱ 

αΡΤΟΓΙΠΗ. 

99. ΜΠΙ{ο ἀϊεθτε απ Ἠ]ος αἶία εχοτασ]αηί, Πας οουγι]- 

Ρία5, απί πχοτ απιαη5 5ετταπα, απΐ πες περρεςίίαίε Ῥο- 

Πας Ργῶβθης απαπῃ ΠπΟτ6.. Αο πιπ]ία 5απί 1η ππίγειςυη, 

σπογΠα Υος Ισπατῖ ἄΠΤΗΠΑ πιοᾷο Π]ογαπῃ 5Ρεεία!ῖς εί Ῥηγοι]- 

Τ8ΙΗ : εἰ 5ἱ ᾳπαπάο γΙάείῖς Π]ος αἲθῖς οηπί5 γε]ιεηίες, Ὠῖα(ἶς 

αἰσπο αάογα[ῖ.  8ἱ Υεγο ἀεερίοετεῖῖς εα εί οοπίεππετείϊς, 

που αἀτετγίεταί γο5ατσεπίθυπι εαγρεπί{Ηπῃ, πες Ἱηίαι ασοπά μπα 



Τἱ8 

ν σάς . ος. 
μεταξὺ διαχεγομένων εἲς τὸν ἐν τῷ δαχτυλίῳσ σμάρα] νθον 

ἀφεωρᾶτε καὶ τῶν ἵματίων παραπτόµενοι τὸ µαλα- 

χὸν ἐθαυμάζε τε, ἀλλ εἴἛτε χαθ᾽ ἑαυτοὺς πλουτεῖν, εὖ 
Β το 

ἴστε. αὐτοὶ ἐφ᾽ ὑμᾶς ἰόντες ἐδέοντο συνδειπνεῖν, ὥς 

ὕ αἱ 
Ξ 
ἴ 

εν ὦ κ 5 Ξ ἵν ε 
ἳ Ν 1 αν 

ο εξαωτο ὑμῖν τ τας τραπεςας και τα 
3 / ις τη 

ὧν οὐὸ μάρτυρος ἡ χτῆσις « Ὃς ο [ῷ ο ο » ἐκπώματα» 

εἴη. 

80. Τά γέ τοι πλεῖστα εὕροιτε ἂν αὐτοὺς ὑμῶν 

ἕνεχα κτωµένους, οὐχ. ὅπως αὐτοὶ χρήσωνται, αλλ᾽ 

ὅπως ὑμεῖς θαυμάζοιτε. Ταῦτα ὑμᾶς πρνόσνς 

εἰδὼς τὸν βίον ἑκάτερον, χαὶ ἄξιον ἑορτάζειν ἐνθυμ. ουμέ- 

νους ὅτι μετ ὀλίγον ἆ ἅπαντας δεήσει ἀπιέναι ἐκ τοῦ βίου 

χἀχείνους τὸν πλοῦτον καὶ ὑμᾶς τὴν πενίαν ἀφέντας. 

Πλὴν ἐπιστελῶ γε αὐτοῖς ὥσπερ ὑπεσχόμην, καὶ οἳδ᾽ 

ὅτι οὐκ ὀλιγωρήσουσι τῶν ἐμῶν γραμμάτων. 

ὃς 

1. ΚΡΟΝΟΣ ΤΟΙΣ ΠΛΟΥΣΙΟΙΣ ΧΔΙΡΕΙΝ. Οἱ πένη- 

τες ἕνα Ύχος ἐπεστάλκασί μοιαἴτιώμενοι ὑμᾶς μὴ { μετα- 

διδόναι σφίσιν ὧν ἔχετε, καὶ τὸ μὲν ὅλον ἠξίουν µε 

κοινὰ - ποιεῖν τάγαθὰ χαὶ τὸ µέρος ἕκαστον αὐτῶν 

ἔχειν" δίκαιον Ἡρι εἶναι ἰ ἰσοτιμίαν καθε εστηκέναι καὶ μὴ 

τῷ μὲν πλέον, τῷ δὲ μη’ ὅλως µετεῖναι τῶν ἠβέων. 

Ἐγὼ ὃ δὲ περὶ | μὲν τούτων ἔφην ἄμεινον σχέψασθαι τὸν 

Δία, περὶ δὲ τῶν παρόντων χαὶ ὧν ἀδικεῖσθαι ᾧοντο 

κατὰ τὴν ἑορτὴν ἑώρων ἐπ᾽ ἐμὲ καθήκουσαν την αρίσιν, 

χαὶ ὑπεσχόμην χθάψειν πρὸς "βστι δὲ ἅπερ 

ἄξιοῦσι ταῦτα μέτρια, ὡς ἐμοὶ ἔδοξε. Ἠδὸς γὰρ, φασὶ, 

ας ποσούτῳ χρύει καὶ λιμῶ ἐχόμενοι προσέτ 

ἑορτάζοιμεν ἄν: Εἰ τοίνυν θέ ο. κάχείνους µετέ δω 

της ἑορτῆς, ς ἐκέλευόν με ἀναγκάσαι ὑμᾶς ἐσθήτων τε ὧν 

ἔχετε μεταδοῦναι αμασο εἴ τινες περιτταὶ καὶ παχύτε- 

Χβνσίου ὀλέγον ἐπιστάξαι 

ο... 

μαι Ὦ καθ πο. καὶ τοῦ 

αὐτοῖς' εἰ γὰρ ταῦτι »φασὶ »ποιήσετε, μηδὲ ἄμφισθη- 

τεῖν ὑμῖν ἔτι τῶν | οῶν ἐπὶ τοῦ Διὸς, εἰ δὲ μὴ» 

απειλοῦσι προσκαλέσασθαι ἑ ἐπὶ τὸν ἀναδασμὸν ἐπειδὰν 

τὸ σον δίκας ὅ 7εὺς προθῇ. Ταῦταά ἐστιν οὐ πάνυ 

γαλεπὰ ὑμῖν ἀπὸ τοσούτων ἃ καλῶς ποιοῦντες ἔχετε. 

βρα 

ὑμῖν, καὶ τοῦτο προστεθΏναι ἠξίουν τῇ επιστολή; ὡς νὸν 

μόνους ὑμᾶς πο) ἐπικλεισαμένους τὰς θύρας: εἰ 

ΝΑ Δία καὶ τῶν δείπνων πέρι, ὡς συνθειπνοῖεν 

ποτε κἀχείνων τινὰς ἔστιᾶν διὰ μακροῦ εθε) ελήσαιτε, 

πλέον τοῦ εὐφραίνοντος ἐνεῖναι τὸ ἀνιαρὸν τῷ δείπνῳ, 

καὶ τὰ πολλὰ ἐφ᾽ ὕβρει αὐτῶν Ίέγνεσθαι, οἷον ἐκεῖνο 

τὸ μὴ τοῦ αὐτοῦ οἴνου συµπίνειν, Ηράχλεις, ὡς ἄνε- 
λεύθερον: καὶ καταγιγνώσχειν αὐτῶν ἐκείνων ἄξιον, ὅτι 

μὴ μεταξυ ἀναστάντες οἴχονται ὅλον ὑμῖν τὸ συµπόσι- 

ον καταλιπόντες. Ἁλλ᾽ οὐδὲ ἐς κόρον ὅμως φασὶ πίνειν" 

τοὺς γὰρ οἰνοχόους ὑμῶν ὥσπερ τοὺς ᾿Οδυσσέως: ἔταί- 

ρους κηρῷ βεθύσθαι: τὰ τα. Τὰ μὲν γὰρ ἄλλα οὕτως 

αἰσ(ρά ἐστιν ὥστε ὀχνῶ λέγειν, ἃ περὶ τῆς νομῆς τῶν 
κρεῶν αἰτιῶνται καὶ τῶν διακόνων ὑμῖν μὲν παρεστώ- 
των, ἐστ᾽ ἂν ὑπερεμφορηθῆτε, ἐκείνους δὲ παραθεόντων, 
καὶ ἄλλα πολλὰ τοιαῦτα μικροπρεπῇ καὶ ἥχιστα ἔλευ- 

ΙΧΧ. ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΚΡΟΝΙΚΑΙΠ. 90 --- 59. απ. αἲτ, 415) 

τ οππα Π]ῆς αἆ 5ππατασάαπη ἵπ απΙ]ο τοςρ]ζογοῖς, οἱ ου Πα 51Ι- 

Ῥογ6 4ποᾶαπα πιο] {επι γαςίπα αἀπηγαγομηηῖ, 5ο Ρο 56 

ἁῑνίίος Ἠ]ος ο5.5ο Ῥραἴεγοπαϊηϊς 1ρ5ί αἆ γο5, Ῥεπεο ποπῖς, 

γοπτοηί, αἱ 56ΟΙΠ1 οΦΠαΤΕΙΙ5 τορβατεηί, η{1 5αο5 νορίς Ἰουίος. 

οἱ πἹεηδα5 οἱ ροσµ]α ροδδεπί οδίεμἀστο, 4ΗογΠὰ πδας πυ]]ης. 

οδί, 5ἱ ἰδδίρας οἈγθαί ῬοβδεςΣίο. 

30. Οσετία Ρ]εγαΠιε γεδίτα 1]ος σαδα Ρορδίάσγε γιάρα[ῖς, 

ἨΟΠ 41109 πίαπίΙΓ 1ρ5ί, Υοεταπα νο αἱ αἀμτθπῖπ. Ἠσο 

οοπ5ο]απᾶ1 γος οαιιδᾶ 5οεῖθο, απὶ πίγαπι(αε γα 6εΠΙ5 Πο- 

τα, Εί ορογα Ριοίαπα οδἰ 5ΟΊΕΠΊΠΟ Ίου α ΥοῬί5 ορ]εργατί 

εοφι(απβας αΏοιπάσπα 655 ραπ]]ο Ῥοςί ἆ6 γῖία ουπε[ῖς, 

το]εία 115 Ῥοπογπῃ εορία, γοῬῖς ραιρετίαία, Ὑδτυπα εἶαπη 

Π]ί5 κοιῖρανα, πα! ρυοπηςὶ, οἱ πονἰ 1ηθας αἲ Π]]5 Πἴοιας ΠΟΠ 

ποσ]θείαπη 1]. 

9. 

91. ΒΑΤΟΠΝΟΡ ΡΙΝΙΤΙΡΟ5 ΑΙΟΤΕΜ. Πήίετας πηϊμὶ ππρει Πη]- 

5656 ΡάΗΡΟΓΕΣ, απἱρις γος ασσοαδαπέ, απϊ 46 νοςίτὶς ορίρι5 

ΠΠ] ΙΙ ἱπαρεγια[1ς : ασια ἵῃ απῖνδΓδΙπα Π]ηά Ρείῖετα, αἱ 

οοπιπΙΠΙ οπηπίρ5 Ώοπα [ασσίθπα, 4πογΙπῃ ορᾳπαπα ΠΠΙ5- 

απἱδᾳΠθ ρατίθπα Ἰαβετεί :. ρα οηΙΠ]᾽ 6.5 πί Ιηδαίατ 

αηικι(α5, πες Ρ]5 αας απαπα ορα5 οδί, ας ετο ρ]απε 

ΠΠ] θα γα Γἶς Ἠαβεαί.  Πεξροπάϊσρο, ο Πῖ5 Πονὶς ροίίας 

Ἰπβρος[οΠθιὴ ο55ε : 46 Ῥγῶδεπβις απίοπι οἱ 5 Ἱπ[ας, 

αὐάῦι5 56 Ρος [εδίο5 Ἠο56ς ἀῑες α[ῃοῖ α γορῖς Ρπίαραηί, αἆ 

11ο ρθγποια γίάεραπα Ππάίσίαπα, αἱ 5οπρίΙΓΙΠα Π]ο νο- 

5 νοσσρῖ.. δαηΐ απ{επι οα ασ α νοβῖς Ῥοδίπ]απί, αἱ πα! 

απἴάεπα γ]ἀεραίατ, πποάρταία. Οποπιοᾶο οπίπα, αἰπηί, τ]- 

βοπίος {απίο σο]α, αἱ [απ1ο ρτοςδῖ [οδίος ΙΠΞΗΡοΙ ἀῑες ασα- 

ΠΊΗ52 Βἱ Υε]]οια Ισίίατ 1ρ5ος 4ποσαο 1π ρατίοπα οε]εῦταοπῖς 

νοπῖτα, γο]ησγηη{ 1 γο5 6ΟΡΕΤΟΠΙ, 4πΠΠΙ ἆθ γεςππεπς, 

συ Παβοίίς, 51ρῖ ἱπιρογί]τὶ αλαπίά, δἱ σπα ο55οηί 5αρετῇπα, 

απ{, σπα γος ἀθοσαί, ογαρδίογα » ἔππα αΠαπαπίαπα ααγὶ Τρείς 

Ἰη5[]ατο.. Ἠσο ςἳ [ασῖαΙῖς, πεσαηί 5ο 46 Ῥοπίς Πΐαπι γοῬῖς 

αρ 4ονθιῃ ΠΠοίΗτος απΏΡΙΗ5: 5η ΠΙΙΠΗ5, αᾱ ἀῑνΙδΙοπεπη 

56 Ρνογοζαίατο παπί, αὶ ῥείππαπα Πηρίίος ΠαάΙοίαπι 

Ῥτοροδιθγ!. Ἠωο 5απί ποπ αἀπιοάμπα ἀΠΠο]μα νορῖς, 4θ 

{απ{15, 4 πας Πιο Πο Ἱηγίάθπία Μαβείί5, ορίρς. 

9». Ρ4Π8 δΙἶαΠι ἆςδ οαΠἱ5, αἱ ἴ]ας πορίδεµπα εαρίαΠί, 

εἴῖαπα Ίου ερἰδίο] αάάῖ ροδίπ]αγαηέ, πἰπιίγαπα τος πηπο 

50105, οἸααςῖς Ιαημΐ5, ἀθ]ίσαία γίνογε: 5ἱ νετο απαπάσοαιε 

οἵαπι ΠΠογαπα 4ποςάαπα εοην!ν]ο οχείρεΓε ῃο5ί Ἰοηδπ Τῃ- 

(ογναΙαπῃ γα]]ο[ῖς, ρ]α5 ππο]ος[ίαταπα (παπα Πα {α[ἶς οσ”πας 

| Ίπθ556 οἱ Ρ]οταφιο 1Ρί οοπ(απιε]ίο»ο ἵπ 5ο Που, αἱ 1ης, 

αποά ΠΟΠ 46 εοάσπα γῖπο Ῥίμαπέ: Ηειοι]εδῖ απαπι οδἰ Ίου 

Ἠρογα]α! αίααο γερτεμεηδίοηο 1ρῖ ἀῑδηί, απ Πος Ιπίθι 

Ίμο 5αγσαπί εί ἀῑπορδεηίας Υεςίγαπα γορῖς γος οοπγΙνΊαπα 

αῦειο {ημδαμί. 56ᾷ πε γαὶ 5ῖο φπἱάσπα αἆ φααηαίοπι 5ο 

Ῥΐροιο αἰπηί: Υοςίτο οπίπι ροςΠ]αίουες, αἱ ]ος Ὀ]γεείς 

8060105, οοτα ορηταίας Ἰαῦεγα ά1Π65. Ἠε]ίαια αἆθο ευπί 

ἑαπρία, υἱί ἀἴεετα εα ἀπβίίεπι, απ ἆς οαΓΠΙυΠΙ ἀῑν]δίοπε 

ασοαδαπέσί πηη]ςίτῖς, απ νοῬῖν φπἰάεπα αρίθηί, ἆππι α]πα 

ΠΠΟΚΠΠΙ Υος ηβηγο]{είῖς., Π]ος αιίοπι ργαεγομγαπί; αἴᾳαθ 

αἰία 4ο Ίχου 56ΠοΤΟ πηπ]ία, Ἰ]απα Πα πάει, οἱ πηηίπιε 



(11. α1ς - 415) 

τα. Τὸ γοῦν ἥδιστον καὶ συμποτικώτερον 

Ἡ ἰσοτιμ. » καὶ ὃ ἰσοδαίτης τούτου ἕνεκα ἡγεῖται 

ὑμῖν τῶν συμποσίων, ὡς τὸ ἴσον ἅπαντες ἔχοιεν. 
98. Ὀρᾶτε οὖν ὅπως µηχέτ τιάσωνται, ἀλλὰ 

τιµήσωσι καὶ φιλήσωσι τῶν ὀλίγων τούτων µεταλαμ.- 

θάνοντες, ὧν ὑμῖν μὲν ἡ δαπάνη ἀνεπαίσθητος, ἐκείνοις 
ος δόσις ἀείμνηστος. Άλλωςτε 

΄ 
ἃέροις πρέπον 

μι 
2 

α εστι 

σ 

τι ὑμᾶς αἲ 

αἲ -- πας 

δὲ ἐν καιρῷ τῆς χρεία 
ο ο Ψ 

οὐ) ἂν οἶἰκειν δύναισθε τ 
ν Γ / 

ὰς πόλεις μὴ οὐχὶ καὶ πενήτων 
/ λ Δ ΄ 

συμπολιτευομένων καὶ µυρία πρὸς τὴν εὐδαιμονίαν 
-.- , ο ον βτρητς ἹτουςἩ ζο "5 
ὑμῖν συντελούντων», οὐδ' ἂν ἔχοιτε τοὺς θαυμάζοντας 

ὑμῶν τὸν πλοῦτον, ἣν μόνοι καὶ ἰδίᾳ καὶ ὑπὸ σχότῳ 

πλουτῆτε. Ἰδέτωσαν οὖν πολλοὶ καὶ θαυμασάτωσαν 
κα μες 

ὑμῶν τὸν ἄργυρον καὶ τὰς τραπέζας καὶ προπινόντων 
- / ή) τος « 

φιλοτησίας, μεταξὺ πίνοντες περισχοπείτωσαν τὸ ἔκπω- : 
Ἀ 3 / 

µα χαὶ τὸ βάρος Ἱστάτωσαν αὐτοὶ διαδαστάσαντες 
ορ ᾿ νι ο ας ως τν 

τῆς ἱστορίας τὸ ο. καϊτὸν γρυσὸν ὅσος, ὃς ἐπανθεῖ 
ς Ξ τ 

Πρὸς γὰρ τῷ χρησ τοὺς χαὶ Μα ας 

λ 
χαι 

σέ 
τῇ τέχνη- 

ο . 
ἀκούειν καὶ τοῦ οθονεῖσθαι ὑπ) αὐτῶν ἔ 

Τίς γὰρ ἂν φθονήσειε 
’ / μ] 3 - 

µετρίων; τίς ὃ᾽ οὐκ ἂν 
: - 5 

ναι αὐτὸν ἀπολαύοντα τῶν ἀγαθῶν; Ὡς 

ἔξω Ὑενήσεσθε. 

τῷ κοινωνοῦντι καὶ διδόντι 

εὔξαιτο εἲς τὸ μήχιστον διαθιῶ- 

τῶν 

η 
ο 
αἲ 

ἀμάρτυρος μὲν ἡ εὐδαιμονία, ἐπίφθονος δὲ ζ ἓ 

νῦν ἔχετε, 

πλοῦτος 

84. Οὐδὲ γὰρ οὐδὲ ὁμοίως ἠδὺ, οἶμαι, µόνον ἐμπί- 
ο - Λ Δ 

πλασθαι, ὥσπερ τοὺς λέοντᾶς Φασι καὶ τοὺς μονιοὺς 
. δε η 

τῶν λύχων, καὶ συγόντας δεξιοῖς ἀνδοάσι χαὶ πάντα 
ος : σ 

χαρίζε ρθαί, πειρωµένοις, οἳ πρῶτα μὲν οὗ χωφὸν καὶ 

ἄφωνον ἐάσουσι τὸ συµπόσιον εἶναι, αλλ : ἂν . 
ποτιχοῖς χαὶ σκώμμασιν ἀνεπαχθέσι καὶ φιλοφροσύναις 

ο 
ἐν μύθοις συι.- 

1. 
ο.λαι 

Ἂϊ 
ἔπ 

/ - αν το νεα, 6 η 
ποιχίλαις συνέσονται, οἷαι ἤδισται διατριδαι, 

ς ο σ.Σ 
μὲν Διονύσῳ χαὶ Ἀφροδίτην φίλαι δὲ Χαρισιν' τα 
δὲ πρὸς ἅπαντας ἐς τὴν ὑστεραίαν διηγούµενοι ὑμῶν 

τὴν δεξιότητα φιλε ἴσθαι το τε αρασχευάσουσ σι. Γαῦτα 3 

λοῦ πρίασθαι χαλῶς εἴχεν. 
ταμίας ρήσομαι ὑμᾶς, εἲ μύοντες ’ 

οὐκ ἔχοντας 

τας χαὶ τῶν δαν των τὸ ο ληβος ἢ τῶν ὃα-- 

τὰς 

χτυλίων τὸ μέγεθος; ᾿Εῶ λέγειν ὡς χαὶ ἐπιδουλὰς χαὶ 

µίση παρὰ τῶν πενήτων ἀναγκαῖον ἐπίνε εσθαι πρὸς 
ὑμᾶς, ἣν μόνοι τρυφᾶν ἐθε ητε' ἃ μὲν Ἱὰρ εὔξασθαι 

καθ ὑμῶν ἄπειλούανν, ποτ αρόπαια, | μηδὲ Υένοιτο εἰς 

ἀνάγκην αὐτοὺς ασως τῆς εὐχῆς' ἐπεὶ οὔτε ἆλ-- 

λάντων γεύσεσθε οὔτε πλακοῦντος 3 εἴ τι λείψανον τῆς 
χυνὸς, ἡ φακη δὲ ὑμῖν σαπέρδην ἐντετηκότα 
ἑ χαὶ ἔλαφος ὁπτώμενοι μεταξὺ δρασμὺν βουλεύσουσιν 

τοῦ ὀπτανείου ἐς τὸ ὄρος, καὶ ὄρνεις ψύττα χατα- 
τοὺς πένητας 

ήσονται" τὸ δὲ µέγιστον, οἳ ὁραιότατοι τῶν οἴνο- 
ύων φαλακροὶ ἐν ἀκαρεῖ τοῦ χθόνου ὑμῖν Ἰενήσονται, 

ἐπὶ χατεαχγότι χαὶ ταῦτα τῷ ἀμφορεῖ. Πρὸς τάδε βου- 

λεύεσθε ἃ καὶ τῇ ἑορτῇ πρέποντα γένοιτ᾽ ἂν καὶ ὑμῖν | 
ἀσφαλέστ τα, καὶ ἐπικουφίζετ ο τὴν πενίαν α- 

τοις ἀπ᾿ ὀλίγου τελέσματος φΏλ 

τρ” 
εζε εςε ο. 

» ὺς 

τείν ασαι ἅπτεροι καὶ αὗται παρ᾽ αὐτοὺς τ 
3 
ΕΧΤΕΤΙ 

ε] ον. ο ος 
υς οὗ μ.Εμπετοὺς Έζοντες. ἱ 
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ἀἴσπα Προτα]ῖρας. ΦαατΙςςίπαπα επίπα 6ἱ ππανίπηε συν Ίνα]ο 
οδί Πία φοπαΠίας : εἰ ρτωεςί Παπο οϐ εαΙΙΣαΠ1 6οησΙν 15 νε- 
εἰεῖς ήπας με ἀαρίαπι ἀῑνίσοι (Βαεεμας), αἱ ἄπππι 
ΟΠΊΠΕ5 ΠαβθαΠί. 

33. Ουταίο Ισίίαγ αἱ πος αππρ[ίας τος αοοςδεπί, 5εἆ Ί1ο- 

ποτοηί ροίῖης απιοπίαπε, παπιίοιαῦα Ιδίογαπῃ ρατιαίρες, 

αποταπῃ απἴάεπα ος 5απηίαπα ποή 5εη{ἶα[ῖς» απο) {απιρῃ, τί 

πιυπς ορροτίαπο αάθο αἆ α5απι {δπιροτθ ἀαίπΠι, Ρεγρε- 

{πα Τρ5ί ππεπιογία ρτοδθηπαπίυτ. Εί αΠοφαίπ πε Παρβίατα 

απ]άθηα πγῆες Ρο5δ15, ηἶδί εἰ ρ"Ρεγες Παβεα[15 ἵπ οἰν]ία- 

(ία, απὶ Ἰμπαππεταβ]μα νοὺῖς αἆ [εμσιαίεπι οοπ[εγαηί; Πε(ιθ 

λαβθαίῖς απϊ ἁῑνίμας αἀπηϊτεηίαγ γοσίτας, 5ἳ 5ο]ἱ οἱ ργϊνα[ἶπι 

αἱ ἵπ (οπορεῖς 515 ἀῑνιίο. Ὑἱάεαηί Ιβίαι πια! εἰ αὐπηῖ- 

τοπία ατσοπίηπα γεςίταπα εἰ Ππεησας, εἰ απηἰοϊ]α: Ρος α]ΗΠα 

ε))ῖ Ἰηγίοεπα ρτορίπεηίς αίπε Ἰπίει Ῥροπά σπα οοηΣἰἀεγεηί 

Ῥοσυ]απα, ου]α5 Ῥοπάα5 {ρ5ῖ ππαπα Ἠρταπάο οχρ]ογεηί, ο 

ατδιπηθηίαπα άπαΠ1 αοθυταίθ εχρτεςΗΠΙ 5, εἰ απαπίαπα 

αγ] 1η 1]ο αγβοῖο πῖίεαί. Ῥταίϊεταπαπα εηῖπα, αποᾷ τησ 

5ιείῖ εἰ Παπιαπί αιάῑείίς, οἴῖαπι οχίτα Ἱπνϊάίαπα Πογαπα 

οεῖεῖς Ῥοβϊ. Οπῖς επίπι Ιηγίάραί εἶ απῖ Πππρετίαί αποά 

«ρᾳπυπα 65ί, αίᾳιε ἀοπεί2 ααῖς τετο ΠΟΠ ορίείἰ απαϊῃ Ίοή- 

Βἰεκίπιο ]απα εχἰεπάετε «τπῃ οἱ Ροπῖς ες [γῖ» Ὁ[ γετο 

ππο Ἠαβείϊ5, ἰεςίο οαταί γεσίτα [οΠείία5, Ιπνἰάία ορροτία- 

ος 5υΠί γεςίτο ἁῑγι[ας, 5αατ]ίαιἰ5 γΙία γεςίτα 6χΡρεῖς. 

84. Νεῴπε επίπι ἆαπε Ππουπάππα, Ραίο, εδί Ἱπρ]ετί 50- 

Ἰηπι, αποά 4ε Ιεοπίρας αἰπηί εἰ ἆδ σεπεια Ἱπρογαπα 5ο]ῖ- 

ναφο, αἴαπε ἵπ οοπσ]οία Ποπιπαπα ἀεχίνογαπα εί στα[ῖαπι 

1πίΤ6 οπηηίρα5 ἵῃ τεβας Ξπάαπαπα : απ] ΡΓΙΠΙΟ ΠΟΠ Ρα[ἴε- 

ἴας οοπνΙνΊαπα ο.5ε πΙΙἴΠα εί γουῖ 6χΡρεις, 564 ἵπ [αμη]ῖς 

εοπγΙναµρας, εἰ ]οείς ποη Πιο]εςίῖς, αἱ γατῖο «ΘΠΕΓΕ ϱ0- 

ηη](α[ἶ5 ππα τετςαβηηίατΣ ααοᾶ σεη5 5ια ν]ςδίπια: 6ΟΠΞΠΘ- 

{αάϊπῖς Βασσ]ιο αππῖοαπα εἰ Ὑοποιί, απηίσπα ταῖς.  Ταπι 

γετο Ροδίτῖάἰα παιταπάα αραἆ οΠΊΠες ἀεχ[εγίαίε νε5ίγα 8ΠΙΟ- 

ΤΕΠΙ γοβῖς οοποϊΠαβιπί. Ἠσο γε] πιασπο γθάίπιεγο ΏΟΠΙΠΙ 

Γαευ{. 

3δ. Ναπιαπε Ιπίεγτοσαβο τος, 5ἱ εἰααδίς οσπ]]ς Ιποράετεπί 

Ῥαπρετος (Ῥοπαπ]α5 επῖπι Ίος), ποηπε τοῖς 14 πιο]οςίαπα 

6ςςεί» ποῃ ΠαβεπΗβας πεππρε αἴρας οδἰοπάεταῖς γεςίος 

Ῥήτρήτθας, εἰ ρεάϊξεεαιογαπα {πτβαπα, απὶ ππασηϊ(αάἵποπι 

απη]ογαη. Οπηίο ἀῑσενα, Πεγί ποΠ ρο556 απῖπ Ιηδίάῖα εξ 

οἵα οοπίτα Υος οοποῖρίαη{ ΡαΆΡεγες, 5ἱ γίνετε ἵπ ἀε[οῖῖς 5οἵϊ 

πε]!ῖς. Οὐ επῖπι 56 Υοία εοπίτα Υο5 [ασίπτος πηπαπίης, 

αβοπηϊπαπᾶα 5απ{; εί αΏδίί αἱ ἵπ πεοαςςΙαίσπα νουοπα1 {α]ῑα 

ἀεγει]απί :. παπα πεΠιε [αΓοἴπποπ {παπα βαδιαΡηῖς, πεηΠε 

Ρἰασθηίαπα, πὶςί 5ἱ απῖά [οτία οαπί5 τεµαπεη!: Ἰεπίσοπία 

νοβίς εαρειάα; {αθεπι ΠαΡΕΡΙΕ; αρει οἵ 6εγγας ΙΠίετεα ἆππα 

δσαπίας, [παπα 46 ου]ίπα τπεζΠαραπίαγ Τη 5αἰίαπος εἰ σα|- 

πας, Πιοεί! εοπ{εΠ(ῖ5 αἰῖ5 εῖαπα Ἱπρίαππες αἆ 1ρ5ο5 Ῥάμρε- 

165 ανοΙαβΠ{: ααοά γετο ππαχίπιαπα, Ρίποειπαταπα ΓΟΓΠΙΟ- 

«ἰςεϊπηϊ, σα]γῖ νοβῖ5 ππο πιοππεηίο Πεπέ, ἴάᾳπ6ο [τασία ἵηςι- 

ῬεΓ αππρῄοτα.  Δά ως 5ἰα(π]ία σα {απι ἀῑο5 [εδίος άεσεῃ- 

Πα ἴαπα τοῖς εἶπί {πϊξείπια» εἰ πιπ]ίαπα 15 Ρραιρεγίαίδιη 

Ἰεναία, 1ος Ραϊγα Ῥοηςίοπθ Ιπίεγροξία απηου» μαβοθρίης 

ΠΙΙΠΊΠΙΕ 6ΟΠΙΕΠΙΠΕΠάΟ5. 

τις 
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36. ΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ Τῷ ΚΡΟΝΦ ΧΑΙΡΕΙΝ: Πρὸς Ὑὰρ 

σὲ οἴει µόνον ὑπὸ τῶν πενήτων ταῦτα Ἰεγράφθαι, ὠ 

Κρόν, οσο, δὲ καὶ ὁ Ζεὺς Ἴδη ἐκχεχώφηται πβὸς αὐ-- 

τῶν ἀναθοώντων χαὶ αὖ τὰ δὴ ταῦτα τὸν ἀναδασμὸν 

ὤ- 

ἀξιούντων γενέσθαι καὶ αἴτιωμένων τήν τε 
λ . ΔΝ ο Ἰ λ 

ὧς ἄνισον τὴν νομὴν πεποιηµένην καὶ ἡμᾶς ὅτι μηδενὸς 
ρου σε. ς 
Ἁλλ' οἶδεν ἐχεινος, ἅτε 

εἵμαρμένην 

ες “κ εν 
αὐτοῖς µεταδιδόναι ἀξιοῦμεν; 
ο τ. : η 1 ο 
Ζεὺς ὢν, παρ οἵστισιν ἡ αἰτία, καὶ διὰ τοῦτο παρα- 

ες ; αρ 5 ; 
χούει αὐτῶν τὰ πολλά. Σοὶ δὲ ὅμως ἀπολογησόμεθα, 
Ξ η τ ΓΕ πως 
ἐπείπερ ἄρχεις γε νν ἡμῶν. Ἠμρεῖς μεν γαρ ἅπαντα 
5 ο ΄ Ἀ ΄ « λ 3 

προ ὀφθαλμῶν λαθόντες ἃ γέγραφας, ὡς χαλον ἐπιχου- 
.. -ω - / Δ κ. 

ρεῖν ἀπὸ πολλῶν τοῖς δεοµένοις καὶ ὡς ἤδιον συνεῖναι 
- - δν ο πο, 3 

καὶ συνευωχεῖσθαι τοῖς πένησιν, ἀεὶ διετελοῦμεν οὕτω 
ον . Α Ἡ 

ποιοῦντες ἰσοδίαιτοι καθεστῶτες, ὣς ἂν μηδὲ τὸν συν- 
ς ' Ἡ ῇ 
θαίτην αὐτὸν αἰτιάσασθαί τι. 

37. Οἱ δὲ ὁλί Ίων ἐν ἀρχἩ δεῖσθαι 
; 

δήπερ ὁ ἅπαξ ο αὐτοῖς ἀνεπετάσαμεν 

ἄλλοις αἴτο 

φάσχοντες, ἔπει- 
/ ο η 

θύρας, οὐκ ἀνίε- 
λ / 3ρλ 

μη πάντα εὐθὺς 
ο. πι 

μίσος καὶ πρό-- 

Ψεύδοιντο ἡμῖν, ἀλλ 

ίστευον ἂν ὡς ἀχριθῶς εἶλόσιν ἐκ 

τ τ 
- 3 

οῦντες' εἶ 

ΡΥΗ ς 
Ἀ ε. 

βλασφη! μαι: κὰν εἴ τι ἐπι' 

σαν ἄλλα ἐπ' 
Μ. 

ος 
ο 

αλ ΔΝ Δ 

μ.ηδε πρὸς ἔπος λαμθάνοιεν ὶ 
κ 

σξ ειροι αἳ ὐδ 

ἀκούοντες ἐπ 
τς «κ ση... θώτε μὴ διδόν- τοῦ συγγεγονέναι. "ὰστε δυοιν ἅτερον, Ἡ μ] διδοντα 

οἵ γε 

ς αν. 
ἐχθρὸν εἶναι πάντως πάντα προϊέμε ενον αὐτίκα 

µάλα πένεσθαι καὶ τῶν αἷτ ούντων καὶ αὐτὸν εἶναι, 

8. Καὶ τὰ μὲν ἄλλα μέτρια" ἐν δὲ 

αὐτοῖς ἀμελήσαντες τοῦ ἐμπίπλασθαι καὶ γαστρίζεσθαι 

χαὶ αὐτοὶ, ἐπειδὰν πλεῖον τοῦ ἱκανοῦ ἐμπίωσιν, Ὦ παι- 
δὸς ὡραίου μεταξὺ ἀναδόντος τὸ ἔκπωμα ἔνυξαν τὴν 

χεῖρα ἢ παλλακῇ 3 Ἰαμετῇ γυναικὶ ἔπεχε ίρησαν: εἶτα 
μα 

χατεµέσαντες τοῦ συμποσίου ἐς τὴν ὑστεραίαν λοιδο-- 

βοῦνται ἡμῖν κατελθόντες, ο. ἐδίγησαν χαὶ ὡς λιμῷ 

Καὶ εἴ σοι ταῦτα χαταψε ύδε-- 

Φ 
τοῖς δείπνοις 

τν, 

συνησαν διηγούµενοι. 
σθαι αὐτῶν δοχοῦμεν, τὸν ὑμέτερον παράσιτον ἄνα- 

ήσθητι τὸν Ἰξίονα, ὃς ἀἄξιωθεις χοινῆς τραπέζ! µνήσθητι τὸν Ἰξίονα, ὃς ς Ἡς τραπέζης, 
αξί ἴσον ἔχων ὑμῖν, τῃ Πρα μεθυσθεὶς ἐπειεί ἀξίωμα ἴσον ἔχων ὑμῖν, τῃ Ηρα μεθυσθεὶς ἐπεχείρει 

ὁ Ὑενναῖος. 
89. Ταῦτ' ἐστὶ καὶ τὰ τοιαῦτα, ὑφ᾽ ὧν ἡμεῖς ἐθου-- 

λευσάµεθα πρὸς τὸ λοιπὺν ἀσφαλείας τῆς ἡμετέρας 

γεχα ο. ἐπιθατὸν αὖτοις Ῥὶ 

σοῦ συνθοῖντο µετρίων δεήσεσθαι, ὥσπερ νῦν 

ἓν ποιειν τὴν οἰκίαν. 

δὲ 
ο μ.ηδὲν δὲ ὑθριστικὸν ἐν τοις συµποσίοις ἐργά - ον, ἑ ὑριστ τοῖς συµποσίοις ἐργ 

/ σ - αν - 

σεσθαι, κοινωνούντων ἡμῖν καὶ συνδειπνούντων τύχη 
.ω / 

τη ἀγαῦῇ. Καὶ τῶν ἱματίων, ὥς σὺ χελεύεις, πέµψο-- 

μεν καὶ τοῦ χρυσίου ὁπόσον οἷόν τε καὶπροσδαπανήσο- 

μεν, καὶ ὅλως οὐδὲν ἐλλείψομεν" καὶ αὐτοὶ δὲ ἀφέμενοι 

τοῦ κατὰ τ τέχνην ὁμιλεῖν ἡμῖν φίλοι ἀντὶ χολάκων καὶ 
παρασίτων ἔστωσαν. Ὡς ἡμᾶς γε οὐδὲν ἂν αἰτιάσαιο 

νο να; μα / 
κακεινων τα οξοντα ποιξιν ἐθελόντων. 

ΝΡΟΝΙΚΑΙ. 56-- 29. 
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30. ΏΙΝΙΤΕΡ ΦΑΤΌΗΝΟ ΒΑΗΟΤΕΝ. ΝΙΠΗΙΤΗΠΙ αἲ {ο 5ο] 

εοηρία ε556 ἃ ῥαπροίβις ἰδία, Ῥαΐππο, οχἰςῖπηαςδ ποπ 

εαν αφ αρίίει ἀἷα εί απππη αἳ Ιδής ορίαπάΙαγ οἰαππαπ{ῖ- 

Ῥα5 οπά επ οπηηῖα, πογαη ἀγΙΣίοπθια Πεν ροδμ]απίίρας, 

εί [αἴαπα ασοαδαπ{ίρας., 4ος Ἱπαφπαἶθιῃ ἀῑγίδίοποπη [οορηί, 

αἱ πο, αἱ ΠΗ {πηραν Ην Π]ῆ5 ἀῑσποππανὁ Ὑοραπῃ πονΙ{ ἴ]ο, 

αἱ απὶ 5ἱέ οφ αρίΐου, Ῥοπες πίτος ομ]ρα 5, οἱ οὗ, 14 ἵρδυπα 

Ῥνεςος ΠΠογαπα 5Γ0α [ογο απο ἰγαηδΗΙ. Ποια ἴαηλοι 

οπΠδαπ1 αριᾶ {6, (αἱ πυΠο φπἱά επ ποβῖς ΠΠρθγας, οἰσεπιας. 

Χο5 οπίπα, ααἴρις απα 5οη]ραῖςίΙ απο οσµ105. γθυδαγοηΙΙ 

ορηηία, 4141 ΡΙΙΟΗΤΙΠΗ ο55εί απχῆΠαπη ἔδιτο ἆς σα οορῖα 

πήΙβοηΗίριδΣ 65ο(ας 5πανίη5, Υεικανί οππὰ ραπροΊρις 

αἴφαα υπᾶ αρυ]αγί : ΦΕΠΙΡΕΓ [αοἱεβαπης Τα, «απο 1ρ5ί γ]οί 

αἱοηίο5, αθο αἱ αποά ασοσαδατοί, πο 1ρ5ο απἰάσα. Ιαυογος 

οοηγ]είου. 

ὅτ. Αί 15, ααἲ Ῥραμοῖς ΠΠ ορΗ5 5ο μαβογα ἀἰνοιαΠί, 
α ΠΕΠ 5616] Γογος 15 αρογιΙδδοπηας, αῑα 5αρεν αἰία Ρείοτε 

ΠΟΠ. ἀοδίοταπί: 5ἱ Υ6γο πον. οπηπία 5ίαϊπα πθσιθ ἵπ 1ρδο 

ναιΏο ασοἱροτεηί, Ίτα, δἱ οὔἵππα, οἱ ππα]εβίοία ἵπ ργοποί1. 

Αάοο. δἱ απἱά ρου πιοπζασἶαπῃ ποβῖς αΠησοιοπί, ογεάεραπ{ 
{απηθη σπί απαἴτοπί, γο]αί ασσηταίο 1ρ5ο οχ. οοπγ]σία 5οἴθῃ- 

Πραδ. Πασαε αἰίεγαπα 4ᾳ ἀποῦας, απ, 5ἱ πΙμΙ ἆατοδ., Ππῖ- 

τηΙοΠῃ οΠΙΠΙΠΟ 6556 οροτίεραί; απί, 5ἱ ουηπ]α Η]15 ἀῑτιρίεπόα 

Ῥεγη][ίογος, ἱρδαπι Παγί 5ίαἰἴπα ραβοίσίη, οἱ ΠΠ ΘΟΓΙΗ1: 

απἶ αΏ α1ῑς Ῥείετοπί. 

38. Αο τοσα [οἰθγα]]ία : Τη 1ρδῖς νογο οῶΠΙ5. ΠΟΠ 5α1ἶς 

παβοηίας Ιπρ]ογί οἱ Ιπσμνσίίατο 56 ποβίδουπα, αδί ρ]α5 απαηι 

φαΐΐς ο5ςοί μἱμίςδομέ, να] Γουπιοδῖ ρε, ἆππι ρου] η ρια- 

Ρα, ΠΙΑΠΙΠΗ βἰγηχαγπ{, Υ6ἱ Ῥο]οεπα απί οοπ]βθιη {οηίανο 

ευπί ας. Ὠεϊπαε αὈί νοπηία ορρ]ενενα (νἰολπῖπα, Ῥος- 

ῑάἶο πια]οᾶ1ε[ῖς πος. ροικησαπί, Ύπαπα 5Η1ορίπί, σαι 

Γαπιῖς εοηνἰοίοτος Εαετῖηί, οπαιγαπίος. Εἰ 5ί ποσο ΠΡί ππθη- 

Επί ορηίΐτα 605 γάτας, Υοςίτί Πας ραγαδίῖ γεζοτάαΓΕ Τχἱο- 

πὶ5, αἱ εοπηπημηῖ ἀἰσησέας ποησα, ἀἰσηα[ίοπεπι «ρπα]επι 

γοῬίς ΜαβθΗς, εΏγία5 41η ο5δεί, Φαηοπί5 ΡΙάοῦδΠη {θηίαγΙ! 

γὶν [οτ[1ς. 

39. Ἠσο ευπί οἱ ἰαΐα, απἴθας Ἰπάπο ἀεογεγίπις Ἡι 

Ροδίσγατη, Ποδίγ’ 5οοΠ{αἰ1ς οαδα, Πο ἄπηρΙΙα5 α0ΟΟΒΡΙΙΗΧ 

Τ]ϊς ἵῃ ποδίτας ἄοππας ῥγάἨθιο, δἱ γοιο ἴ6 ατΙίτο ας Υίη- 

ἀἱσο «ροπᾶσαπί πιοᾶσναία 5ο» μἰ πιο αἰπηί, ΡΕΙΕΗΓΟΣ, ης; 

απο οοπ{ηηηο]ίοδαπα απἰσ(παΠλ αἀπηϊ5δατος Τη οΟΗΥΙΝΗ5, Τη 

οοπηΠΙΠΙΟΠΟΠΙ Υοπ]ππίο, δἱ, αποά Ῥοπο τοτίαἰ, ποβίδεΙΠλ. 

αρι]απίου. Ἐ[ίαιι 46 γεςίῖρας, αἱ ἵππρεγας, πη(εη5, ας 

46 απτο αια, απαπίαην «σππα πο, Ἰπδαρες Ἱππρεπάθ- 

ης: αίᾳπο ἵπ απίγθΓδαα, πα]]α Τη Ρανία ἀθῄοίεπιας. Ὑε- 

ΤΗΠΗ 1ρ»ῖ οχ ατί6 ποῬίςοΙπη ἄσογο ἀορ]ηηπίο, Ρίο αἀπ]α(οίθας 

οἱ ραγαφ]ἶς υπίο απηϊοῖ.  Πασα6 ΠΟ5, 5ἱ εἰ Ι5ίῖ ἴασθγο οδῖ-- 

οἵ σπα γο]πσνηί, π]]α 1η το αοοιςαβίς. 
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ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ ή ΛΑΠΙΟΑΙ. 

ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΥΚΙΝΟΣ. 

1. ΦΙΛ. ΠοικΏην, ὦ Λυχῖνε, διατριθήν φασι γε- 

Ὑενῆσθαι ὑμῖν γθὲς ἐν Ἀρισταινέτου 7 παρὰ τὸ. δεῖπνον 
5 

καί εἴοησθαι χ. 
᾽ 

αρὴν συσ τηναι ἔπ' 

τινας λόγους Φιλ οσόφους ε 

αὐτοῖς εἰ 

αἵματι Ὃ δα Ἔναι τὴν συνουσίαν. 
ΑΥΚ. Καὶ πόθεν, ὦ Φίλων, ἠπίστατο Χαρῖνος 2) 
-- ολ Α/ 

τπυτα. ου γαρ συνεοξιτνει μεθ ἡμῶν. 
; 

ΦΙΛ. Διονίκου ἔφη τοῦ ἰατροῦ ἀχοῦσαι. Διόνικος 

δὲ καὶ αὐτὸς, οἴμαι, τῶν συνδείπνων Ίν. 

ΑΥΚ. Καὶ µάλα: οὐ μὴν 
ο. λ 

ἅπασι παρεγ γένετο. ἀλλὰ ὀνὲ μεσούσης σμεὂὸν ἤδη τῆς 

οὐ» αὐτὸς 

Ι ο ΕΦ. επ μις ο σρ 
μάχης ἐπέστη ὀλίγον πρὸ τῶν τραυμάτων. "Ὥστε 

θαυμάζω εἴ τι σαφὲς εἰπεῖν ἐδήνατα μὴ παω. 

σας ἐχείνοις ἆφ᾽ ὧν ἀρξαμένη 
Σ - ἃ ’ 

αὐτοῖς Ἡ Φιλονεικία. 

ΦΙΛ. Τοιγαροῦν, ὤ Λυχῖνε. καὶ ὃ Χαρϊῖνος αὖ- 

τὸς, εἰ «ΕΙ τάληθη, ἀχοῦσαι καὶ ὅπως ἐπράχθη 
Καὶ τὸν Διό- 

αὐτὸς μὲν παραγένοιτο 

: τὰ γεγενημένα καὶ 

μα - {. 

δμᾶς ἥχειν ἐκέλευσε. 
3 -ῳ « κ 3 

αὐτὸν εἰπεῖν οὐ 
τ λ 

αν Σ ἀχριθῶς τοὺς 
3 ἀ 

λόγους αὐτοὺ 

ἀλλ) 

πομνημονεῦσαι ἅτε μὴ παρέργως τῶν 

Ὥστε .. 
τοιούτων, ἓν σπουδη ἀκροώμενον. .. ουκ αν 

/ ς αν ος τς δες , ς / τ 
Οθάνοις ἑστιῶν ἡμᾶς ἠδίστην ταύτην ας ἃς οὐκ 
νο  ς9ν/ Ε Α γ.. σα 
οἱδ) ἂν τίς ἡδίων ἔμοιγε, καὶ μάλιστα ὅσῳ 
ως κ 3 ιν 3 ρ/ ς 

εἰοήνη καὶ ἀναιμωτι ἔξω βέλους ἔστιασ' οι Ξ να τα-- 
ς ἐπαρῴνησάν τι παρὰ τὸ δεῖπνον εἴτε ν σε - ντ. , / 

πεῖν τε ος ἥκιστα ἐχοην ὑπὸ τοῦ ἀχράτου προαχθεν- 
το 

τες χαὶ πρᾶξαι. 
"οι 
αξιοις 8. ΛΥΚ. Νεανικώτερα ἡμᾶς, ὦ Φθων, 

ο μΦ -- δν εφ ζ ο 
Εκῶξοειν ταυτα τερὸς τοὺς πολλοὺ χαὶ ἐπ Ἔξιεναι ὀτη- 

υδ) ῄ 
͵ 

γουμένους πράγματα ἐν οἴνω καὶ μέθη γενόµενα, ὃδξον 
νὰ, λα ών τς , 
λήθην ποιήσασθαι αὖτ Ὃν καὶ νοµίζειν ἐ πάντι 

θεοὺ ἔργα ποῦ Διονύσου εἶναι. ὃς οὐκ οἶδα εἴ τινα τῶν 
το .ϱ/ κ 

αὗτοῦ ὀργ [ζων ἀτέλεατον καὶ ἀθάκχευτον περιεῖδεν. 
τ , ς π ο 

. οὖν ' μὴ ου ουν τιωῶν νάνος Ἠ τὸ ἀχριθῶς 

χαταλιπόντας πμ κ Μισῶ » γὰρ, φηαὶ 
Καὶ 

ὃ Διόνικος ὀρθῶς ἐποίησε πρὸς τὸν Ἀαρῖνον ταῦτα 

ἐξαγορεύσας καὶ πολλὴν τὴν ἑωλοκρασίαν χατασχεδά- 
σας ἀνδρῶν φιλοσόφων. 
τοιοῦτον εἴποιμι. 

4. ΦΙΛ. Θρύπτη ταῦτα, ὦ 

καὶ ὃ ποιητικὸς λόγος, « μνάµονα συµπόταν. » 
δἲ 

οὐδὲ 

3 ὰ 3 αψ. 

Ἐγὼ δὲ, ἄπαγε, οὐκ ἄν τι 

Ἀλλ) οὔτι Λυχῖνε. 

Ύε πρὸς ἐμὲ οὕτω ποιεῖν ' ἐχρ βῆν, ὃς ἀκριθῶς πολὺ πλέον 

ἐπιθυμοῦντά σε εἰπ 

χεις. 

ν οἴδα ἡ ἐμὲ ἀκοῦσαι, καί µοι δο- 

τῶν ἀκουσομένων, κἂν πρὸς κίονά 

τινα Ἡ ποὺς ἀνδριάντα ἡδέως ἂν προσελθὼν ἐχχέαι 

1ΠΟΙΑΧΙ5. 

εἰ ἀπορήσειας 

----υ-υἃἅὐἃὐὓ-ὐ--- ο -------------------- 
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ΧΙ. 

ΟΟΝΥΙΥΠΙΝ 5ευ ΤΑΡΙΤΗ Τ.. 

ΡΗΙΤΟΝ ΕΤ ΙΥοινῦς. 

{,. ΡΗΠΙ,. Υατία ος ναῇοπο ἵοππρης {ο[ε]ῆςςε αἴπηί, Τγεῖ- 

πο, μογῖ ἵπ οσπα αρᾶ Ατϊσίαποίυπη, εί ρΙΙοςορ]ιος ααοξάαπα 

ΞΘΓΙΊΟΠΟΣ Ἰαρίίος, εί σοπ{εΠΒΠΟΠεΠΙ ΠΟΠ Ραγναπη 51ρες 15 

οτίαπα, ασ, 5ἱ ΠΟΠ πηθπ[ἴέης οί Οµαεῖπυς, αἆ γυ]πετα π5απε 

ΤΘΙΗ ῥγοςθςδίς5ε, ας [απάεπα ςαησιῖπο ἀῑδςο]αίαπη ἀϊδριίαίῖο- 

ΠΕΠ. 

110. ΕΙ απἆο, πι Ρ]Η]ο, 5οἰεραί Ιδία Οἰατίηας2 πθηπε 

επῖπα πολίςουπα ο παν. 

ΡΗΗΠ.. Ε. Ρϊοπίσο 5ο ἀῑεεραί αιάῖςεε ππεάῖεο. ἘπΙίαιίεπι, 

Ραΐο, ἴρ5ο πίεγ οοηγίνας Ρἱοπίσης. 

ΤΥ 0Ο. Οπιῖπο; πθαιε ἴαπποπ 48 ΙπΗίο πάς οπιπῖρας 1ρ5α 

αποπαο Ππίογρηίς 5οἆ 5ογο, πιθαῖα Τευο Ίαπ1 Ῥαμπα, Ραπ]]ο 

απίο τα]πεια 5αροτγοηῖ. Τίασπε πΗΙΓΟΓ 5ἱ απ]ά δα[ῖς οεγίαπα 

ἀϊορτο ρο(α]ξ, απῖ ποπ Ἰπίοι[αερῖϊ 5, α ααἴρῃς εΦρία εοΠῖεΠ- 

Πο 1η 5αησαἴπεια Ηίς οχ{ῖ. 

9 9. ΡΗΙΙ.. Τίααπα, Ἰωγεῖπα, 1ρ5α 4ποΠπε Ομαπίηις, εἳ 

τογα απἀϊτο εί αἱ αοία 5ἰηί εἵησι]α γε]ειπας, αἆ ἴε πος ἴτα 

αςςίί : Ῥϊοπίοιη εΠῖπα ἀῑκνίσςο ἵρ5υπα, 5ε ποη Ιπίεγ[αίςςα 

οπιπῖρας; {ο τετο, ααἰοηπῖά αείαπα 5ἳξ, αοσηταίε 5οἴτα, δὲ 

Ίρδος 56ΓΠΊΟΠΕΣ ππεπιοσῖα εοπηρ]εχυπα, απ1ρρε ααἵ πον οΡί- 

{οι {αα, 5εᾶᾷ 5ἰπᾶϊῖοςε απάϊγο «οἶθα. ἸἹίασπο Ἰαιά α{[ι- 

αἷος σπῖπ ερα]ο Ίος πος Ιπουπάίςεῖπιο εχοῖρίας, απο εηπ]- 

ἆθπα ορτίο παπι ποτῖ Ιπουπάίας : Ἰάᾳπε εο πιασῖς, αποᾶ 

«οΡΓῇ 1π ρασθ οἱ 5ἵπο ςαησιῖπο, οχίτα [ε]ί αείαπα αρυ]αΏ]- 

Ώ)Ηγ, 5ἴπθ 5επος γΙπο]επίο Γπτοτε ατατίπί οοπγΙταπα, 5ἶνα 

Ίαγεῃες, Ιπά οί ΠΕΠΊΡε α ΠΠΕΤΟ εἱ ἀϊσετο απτο πΙΠΙπιε ορας 

εταί, εἰ [α0οΓθ. 

3. ΗΧΟ. Νἰπιΐς ἴα, Ῥ]μῆο, αοτῖετ α ποβῖς ροῖς, υξ 1η 

τι]σας ε[ῇείαπ]ης Ιδία εἰ Ῥετδεσπαππας, πατταπάϊ5 απα» ρε 

γΊπαπα αἴφπε ορεείαίεπα [αεία 5πέ, απππη ο]ϊν]οηῖ ΤΠαΠ- 

ἆαπᾶα Ῥοβας εἰ ἀεῖ Ῥασελμῖ ορετα Ῥηίαπαάα 5ἰπί οπηπ]α: απῖ 

ποδεῖο απ (πεπ(υαΠ 5ης ογαῖῖς ΠΟΠ Ιηϊαίηπα, ΠπεΠιε 0ρ6- 

ταίηπι ῬΒαεο]]εῖς 5αοτῖς Ργορειπηϊεἰαί. Ὑἱάς Ιβίίατ πο πηα[]- 

ΞΠοτΗΠΗ 51 Ἠοπαίπυτη αεευταίθ θχ(πίτετα {αα, απἴθας ἵη 

Ίρεο οοηγ]ν]ο το]ῖε[ῖς ἀεοοῖ ἀϊποράετο. ἈΝαππππε «ΟΙ, » 

λαοί εἰῖαπι Ροείἴσππα τει ῦπα, « σοΠγΙταπη ΠΙΘΠΙΟΓΕΠΙ. » 

Νεο ταεία Ώϊοπίοις Γοοῖξ, αποά αραά Οµατίπαπη Ιςία οἰοείῃς 

εδε, οί Ἰεσίετπα οσπα γεἰαη]ῖς ππ]εῖς ρεγ[αΤί γίτος ρ]ῖ- 

Ἰοξορίος. Έσο νοτο αὐδῖίέ πο απ]ά ἀῑσαπι ο[αξηπος[. 

4. ΡΗΠ,. Έπ ἀε[ίοῖας [αοῖς, Τεῖπο. 56ᾷ αριᾶ πιο εοτίο 

Ἀος ἄ5εγε ΠΟΠ εοπγεπ]εβαί, απὶ οργίο ςοἶαπα {6 πιπ]ίο πια]]α 

παιτατθ Ίου πα, απαπῃ 16 αμά[τε : ας γ]άετῖς πηϊιῖ, 5ἱ ΠΟΠ. 

Ῥαβθας απἲ απαἶτο τε]ῖηξ, τε] αἆ οοἰαπιπαπι 5ἰαϊπαιητε 

επρῖἀα αοθεξειγι5 ε[αςατασᾳαθ ππο ερἰῖία ΟΟΠΡΕΤΕΠ5 

«6 
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πάντα συνείρων ἀμυστί. Ε{ γοῦν ἐθελήσω ἁπαλλάττε- 

σθαι νῦν, οὐκ ἐάσεις µε ἀνήκοον ἀπελθεῖν, ἀλλ’ ἕξει καὶ 

Κάγὼ θρύψομαι 7 πρὸς σὲ 

σ22 

παρακολουθήσεις καὶ δεήσει. 

ἐν τῷ µέ έρευ χαὶ εἴ γε δοχεῖ, ἀπίωμεν ἆλλου αὐτὰ πεν- 

σόµενοι, σὺ δὲ μὴ λέγε, 

ΑΥΚ. Μηδὲν πρὸς ὀργήν' διηήσομαι γὰρ» ἐπεί- 

περ οὕτω προθυμῆ» ἀλλ) ὅπως μὴ πρὸς πολλοὺς ἐρεῖς. 

ΦΙΛ. Γι μὴ, παντάπασιν ἐγὼ ἐπιλέλησμαι Λυχί- 

νου, αὐτὸς σὺ ἄμεινον ποιήσεις αὐτὸ καὶ φθάσεις εἷ- 

πὼν ἅπασιν, ὥστε οὐδὲν ἐμοῦ δεήσει. 

5. Ἀλλ' ἐκεῖγό µοι πρῶτον εἰπὲ, τῷ παιδὶ τῷ ζή- 

νωνι ὅ Ἄρισταίνετος ἀγόμενος γυναῖχα εἶστία ὑμᾶς; 
{9 

ΑΙΚ. Οὐκ, ἀλλὰ τὴν θυγατέρα ἐξεδίδου αὐτὸς τὴν 

Κλεανθίδα τῷ Εὐχρίτου τοῦ δανειστικοῦ τῷ. Φιλοσο- 

φοῦντι. 

ΦΙΛ. Παγκάλε ω νὴ Δία μειρακίῳ, ἁπαλῷ γε μὴν 

ἔτι καὶ οὐ πάνυ καθ᾽ ὥραν γάμων. 

ΛΥΚ. Ἀλλ' οὐκ εἰχεν ἄλλον ἐπιτηδειότ ερον, οἶμαι, 

Τοῦτον οὖν χόσμιόν τε εἶναι δοχοῦντα καὶ πρὸς Φιλοσο- 
Ν 

φίαν ὥρμημένον, ἔτι δὲ µόνον ὄντα πλουσίῳ τῷ Εὺ- 

χρίτῳ, προείλετο νυμφίον εξ ἁπάντων. 

ΦΙΛ. Οὐ μικρὰν λέγεις αἰτίαν τὸ πλουτεῖν τὸν 

Εὔχριτον. Ἀτὰρ οὖν, ὦ Λυχῖνε, τίνες οἳ δειπνοῦν- 

τες Ἴσαν; 

6. ΛΥΚ. Τοὺς μὲν ἄλλους τί 

ἀπὸ Φιλοσοφίας καὶ λόγων, οὔσπερ εθε ο οἱ, 

σαι μαλιστα, ηνόθεμις ἦν ὃ πρεσθύτης ὃ ἀπὸ τῆς 

στοᾶς καὶ ξὺν αὐτῷ Δίφιλος ὁ λαβύρυνθος ἐπίχλην, δι-- 

Φάσχαλος οὗτος ὢν τοῦ Ἀρισταινέτου υἷέος τοῦ Ζήνω-- 

ἀπὸ τοῦ ποσετον Κλεόδημος, οἶσθα τὸν 

στωμύλον, τὸν ἐλεγκτικὸν, ἕ ξέφος αὐτὸν οἵ μαθηταὶ καὶ 

χοπίδα καλοῦσιν.. Ἀλλὰ χαὶ ὁ ᾿Επικούρειος Ἕρμων 

παρῆν, χαὶ εἰσελθόντα γε αὐτὸν εὐθὺς ὑπεθλέποντο οἵ 

δηλοι ἦσαν ὥς τινα 

ν . ς ἃὶ 
ἄν σοι λέγοιµι; οἳ δὲ 

ἴμαι, ἀχοῦ- 

γος τῶν δὲ 

Στωϊχοὶ χαὶ πο έφοντο χαὶ 

πατραλ οἷαν καὶ ἐναγη | μυσαττόμενοι. 

τοῦ Ἀρισταινέτ ου ορ χαὶ συνήθεις ὄντες παρεκέχληντο 

ἐπὶ δεῖπνον χαὶ ξὺν αὐτοῖς ὁ γραμματικὸς Ἱστιαῖος καὶ 

Οὗτοι μὲν αὖ- 

ς/ ήτωρ Διονυσόδωρος., 

7. Διὰ δὲ τὸν νυμφίον τὸν Χαιρέαν Ἴων ὁ Πλατω- 

νικὸς συνειστιᾶτο διδάσκαλος αὐτοῦ ὢν, σεµνός τις ἰδεῖν 

χαὶ θεοπρεπὴς καὶ πολὺ τὸ κόσµιον ἐπιφαίνων τῷ προς- 

ὤπῳ' κανόνα Ἠοῦν οἳ πολλοὶ ὀνομαάζουσιν αὐτὸν «εἰς 

τὴν ὀρθότητα τῆς γνώμης ἀποόλέποντες. ἸΚαὶ ἐπεὶ 

παβῆλθε ν, ὑπεξανίσταντο πάντες αὐτῷ χαὶ ἐδεξιοῦντο 

ὥς τινα τῶν κρειστόνων, χαὶ ὅλως θεοῦ ἐπιδημία τὸ 

πρᾶγμα ἦν Ἴων ὃ θαυμαστὸς συμπαρών. 

». Δέον δὲ ἤδη κατακλίνεσθαι ἁπάντων σγεδὸν πα- 

βόντον, ἐν δεξιᾶ μὲν εἰσιόντων αἳ γυναῖχες ὅλον τὸν κλιν- 

τπρο ἐκεῖνον ο αρο οὐκ ὀλίγαι οὖσαι, χαὶ ἐν αὐταῖς 

Ἡ νύμφη πάνυ ἀκριθῶς ἐγκεχαλυμμένη; ὑπὸ τῶν γυ- 

ναικῶν περιε εχομένη: ἐς δὲ τὸ ἀντίθυρον ἡ ἄλλη πλη- 

θὺς, ὡς ἕκαστος ἀξίας εἴχε. 

9. Κατ’ ἀντικρὺ δὲ τῶν γυναικῶν πρῶτος ὁ Εὔκρι- 

Εἶτα ἐνεδοιάζετο πότερον 

ον 

τος, εἶτα Ἀρισταίνετος. 

ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ Η ΛΑΠΙΘΑΙ. 5--ο. απ, οἱ - 9) 

Βἱ ρτοῖπᾶο ηπο Υθ]ίπι ἀἰδοράστο, {π ΠΙΙΠΙΠΙΟ 5ἶηᾶς 

ης ποπά πα απα1ῖς 15 αβίτος 56ὰ τεβῖηθᾶς, Ῥογσοαιαῖς, 

γ0585. Η]ο οσο. ΥἱοδςΙη Γαοίαπα πο ἀε]σαίαπα αριά {ο οἱ, 

5ἱ γἰάσίμη, αΏθαπηας ρογοοπία(απη ἰδία οχ ας; αἲ ἴμ πο]ῖ 

οπιηία. 

ἀἴερτο. 

ΤΥΟ. ΝΙΗΗ Μα Ἱταίο :. πατγα]ο θα, απαπάοσπἰάσπα Τα 

οπρίάμ5 65: 5εὰ πο π][ῖ5 ἀῑσα5. 

ῬΗΠ,. ΝΙςϊ ρ]απο οσο Τγοῖπί Ιπσεπῖατα οΡΠ 15 541, 1ρ56 

ία Ἰου πηδ]ας Γοστῖς, οἱ ουσαραβίς ἀΐσσγο οππίρα5, αἱ πηοα 

ορθγα Ίάπ1 ΠΟΠ 5ἷί ορ. 

5. Φ6ᾷ Πλας η η] ἀῑοῖίο Ῥνα5, ΠΠίοηε 5πο Ζοπηοπί Αεϊξία- 

ὨΘΙΙ5 ΙΧΟΤΘΙΗ 4Η πα ἀᾳατεί, οοηγ]ν]ο Υο5 οχεθρί 

ΤΥΟ. Νους 564 Παπ 1ρ56 Ο]εαπ{λΙάθηι Ειιοη1 [ῶπογα- 

(ους ΠΙΟ οο]οσανγΙ, ρι]οδορ]μαπ{1. 

ΡΗΠΙ,. Ῥι]ο]ατγίπο,, Πα π]ο Γαρίίογ] αἀο]οσορπίπ]ο, 5οᾷ 

{6Πετο αἀο οἱ ποπ απ παρ τ]5 ππαίτο. 

1Ο. 9εᾷ ποπ Παρα, Ῥαίο, αλππα πιαρῖς ΙάοπεΠ]. 

Ἠυπο Ισίίας, απῖ οἱ Ποποδία5 655ο γἰάστοία, εἰ απΙΠΙΙΠΙ αρ- 

ΡΙίοιίςςα αἆ Ρ]οδορ]ίαπα, 1Π5ΙΡΕΓ Ύετο ππίση 1η 40Π10 

Εποτί ἀῑγΙῖ5, 5ΡοηδΠά ργορορίαγ{{ οχ ομηπί μις. 

ΡΗΠΙΠ.. Νο ΡᾶΓΥΔΠΗ ΠΗΙΗΙ Πα ῦγας 641541, Επογ! ἀῑγίας. 

Φοᾷ οοπγῖνα. αππαπα ογαΠί, Τγεἴπαεῦ 

10. Βο]ίσιος απίᾶ. ΠΡΙ ἀἰσαηδ 4ᾳ ΡΗΙ]οδορ]ής αἲ- 

(σπα απο ογιθ1ς, 41ος, ραΐο, απάἶτο ομρί5 ππακΙηο, εγαξ 

ΖεποίΠεπιῖς ἴ]]α 5επενκ ο Ῥοψ[ΐοι, οἱ ο1Π1 1ο Ὠἱρμῆης ο0- 

σποπηίπο Ταυγτπίμας, Ζοποηῖς Ἰο, Απῑσίσησίί ΠΠ πιαβί- 

είαυ: 46 Ῥοπηραίοιίοῖς απ{οπι ΟΙοοάσιη5, ποςίῖ αδαίπη 

Ἡλαπη οἱ γοδαγσακπάϊ ροηίωπα: Οἰαᾶἵαπα εἰ Εαἰσεα αρρο]]απί 

ἀἰδοίρημ. Ὑδνυπα Ερίοιγεις 4ποσιο ΗΘΙΠΙΟΠ αἀθγαί : 4π1θΠλ 

5αίἴπι (παπα Ἱηστδάεγείης, {ου γη Ἱπίπεραπίηη ΒΙοΙοΙ αἴααε 

ανοιςαβαπίατ, ππαηϊβοςίο Υο]αέ ραγηοϊάσπη οἱ Ἱππρίαίμπη Ἰο- 

πηίποπα αβοπη]παιἰ.  Ηἱ {απα παπα Απίςίοσηθίῖ 1ρδίας απηϊοί αἱ 

(απιίατος Ἱηγ]ίαίἶ αἲ οσπαία {αογαΠί, οἱ οἳΠα 15 συαΠΙΠ]ᾶ- 

ποις Ηἰςίωις οἱ Ὠϊοηγκοάοτας 1Πείον. 

7. Ῥτορίοι ΞΡοΠΦΙΙΗ γεν ΟάΓ6αΠΙ Ῥἱαἰοπίοις ΤΟΠ ππα 

σωπαῦαξ, ἡας πιαρὶςίατ, γοποταρη]!ς αδρεοίη εἰ αὐβηδίης, 

1ρ5ο απὶ γη] πη](απα Ρο 5ο [ογγοί Ἰοηθδία[ἰ5 : απαγο 08- 

ΠΟΠΟΠΙ Πάπα νουαηί γπ]σο, πἆ πηοηίοπα υἱπὶ 56ΠΙΡε τεζίαπη 

τοκρίοἰθηίος. Αάνεπίεπ ἰδίίαν α55γαεΓΕ ΟΠΊΠΕΣ, οἱ Π]απα, 

(απ παπά οχ αρευῖς αἰἴ(πομα, 5αλπίατε : εἱ οπιπῖπο 461 αἰῖ- 

οπ]ᾳς. Ἰπίθς Ιομιίπος ρετορϊπα[ίο νιάσραίας αὐπηϊταρη]ς 

Πας Τουῖς ργα5εη/α. 

8. Οι Ύθγο ᾖάπη αοζαπιβοπά πα οδοί, Ριαφεηίίρ» 

[οτο οπηηῖρις, αἲ ἀθχίταπι Ππίναπίίαην {οίπα Ἰλαπι ]εοξαηα 

πη]ίσγος ουσαραβαπί, «απ ποπ ραιο αἀεναπίς εί Ππίρε 

θὰ Ἀροησα, ἀσοπγαίο γο]αία, οἴγουππδαία πΙμΠΕΠΙΡΙΙ5 : ἵπ. 

Ἰοσίο γοτο Ίαπι ορροίίο οδίετα ππ]Η(πάο, Ῥτο 5ᾶ απῖβ- 

απο ἀἰσηϊίαία, ασοαβιῖ. 

9, Ἐ τοσῖοπο ἀθπίᾳπο ππαΠίεγαπα ρήηας Εποηίας, ἀείπάε 

Απϊδιωποίις. Ὠοϊπᾶο ἀπρίνπα εγαί, {απ ῬηίοΓοΠΙ 6556 



11. 154 --ᾱλθ) 
ο ο , 5 

χρὴ πρότερον Ζηνόθεμιν τὸν Στωϊκὸν ἅτε γέροντα ἢ 
οι ὴ Π νο ας τοι, 
Ἔρμωνα τὸν ᾿Επικούρειον, ἵ ερεὺς γὰρ ην τοῖν ἀνάχοιν 

-- ”ι Ἱ Ἀ Ἰφ ΄ 

καὶ γένους τοῦ πρώτου ἐν τῇ πόλει. Ἀλλὰ ὅ Ζηνόθε- 
ος λ 5 Εύα οσο ὦ Αρισταί 

µις ἔλυσε τὴν ἀπορίαν' Εἰ γάρ µε, φησὶν, ὦ Ἀρισταί- 
Ν ο νὰ σα Εν] 

νετε, δεύτερον ἄξεις τουτουὶ τοῦ ἄνδρὸς, ἵνα μηδὲν ἄλλο 
5 ἃ ὖ 

χαχὸν εἴπω, Ἐπικουρείου, ἄπειμι ὅλον σοι τὸ συμπό- 
"ου 

σιον καταλιπών: καὶ ἅμα τὸν παῖδα ἐκάλει καὶ ἐξιόντι 
: ο μας 

ἐῴχει. Καὶ ὁ ἝἜρμων, Εγε 
ς 8. Ὑ 9. 

πρῦτα, ἔφη" ἀτὰρ : εἰ καὶ μηδέν τι ἕτερον, ἱερεῖ γε ὄντι 
ὑπεξίστασθαι χαλῶς εἴγεν, εἰ χαὶ τοῦ Ἐπ τικούρου πάνυ 

» 
χαταπ τεφρόνηκας. Ἐν λασα, η ὃ) ὃς ὃ Ζηνόθεμις, Ἐπι- 

η δι ΄ Ν 
μεν, ὦ Ζηνόθεμι, τὰ 

ἆ 
κούρειον Ἱερέα, καὶ ἅμα λέγων κατεκλίνετο καὶ µετ 

ο... πμ) ἝἜρμων, εἶτα Ἑλιόσημος δ ον τι- 

κὸς, εδω ὃ Ἴων καὶ ὑπ ἐκεῖνον ὃ νυμφ . εἲτ' ἐγὼ 

καὶ παρ᾽ ἐμὲ ὃ Δίφιλος καὶ ὑπ' αὐτῷ Ὃ ο) ὃ µαθη- 

τὴς, εἶτα ὅ ῥήτωρ Διονυσόδωρος καὶ ὅ γραμματικὸς 

Ἱστιατος. 

10. ΦΙΛ. βαθαὶ, ὦ Άνχινε, μουσεῖόν τι τὸ συµπό- 

σιον θιηΥΠ σορῶν ανδρῶν τῶν πλείστων, καὶ ἔ ἔχωγε τὸν 
Δ 

Ἄρισταί ετον ἐπαινῶ» ὅτι τὴν εὐχταιοτάτην ξορτην 
.» αυ .Σ/ 

ἄγων τοὺς σοφωτάτους ἕστιᾶν πρὸ τῶν ἄλλων ἠξίωσεν, 

ὅ τιπερ τὸ χεφάλαιον ἐξ ἑκάστης αἱρεσ. 
ὧν ο 

νος, οὐχὶ τοὺς μὲν, τοὺς ὃ᾽ οὗ, ἀλλ᾽ ἀναμὶξ ἅπαντας, 

ΑΥΚ. Ἔστι γὰρ, ὦ ἔτ 

ς ” 
εως ἀπανθισαµε-- 

-- αν ακνςις 
αιρξ η να λόα. των πολλῶν του- 

ια σα Δ ς / παν 

των πλουσίων, ἀλλὰ καὶ παιδείας µέλει αὐτῷ καὶ τὸ 
ς θ τι. 

πλεῖστον τοῦ βίου τούτοις ξύνεστιν. 
- Αν ον. ν 

| αι Εἰστιώμεθα οὖν ἐν Ἠσυχία το πρῶτον, και πα- 
/ ”. . ον Δ με Ἡ 

ρεσχεύαστοποικίλα. Ἠλὴν οὐδὲν οἶμαι γρη καὶ ταῦτα 
ντε ὶ / 

καταριθµεισθαι, χυμοὺς καὶ πέµµατα χαὶ ος 
Ας 3 , δὲ ς 1}. 

ἅπαντα γὰρ ἄφθονα. Ἐν τούτῳ ὃξ ὃ Κλεόδηµμος ἐ 
3 .Ὁ « ο Εῤ Ἀ / 

χύψας ἐς τὸν Ἴωνα, Ορᾶς, ἔφη, τὸν Ύέροντα --- αἩ 

νόθεµιν λέγων, ἐπήχουον γάρ ---- ὅπως ἔμφορεῖται τῶν 

ὄψων καὶ ἀναπέτλησ Ἱ ν 
παιδὶ κατό 

ται ζωμοῦ τὸ ἵμάτιον χαὶ ὅσα τῷ 

ὅπιν ἑστῶτι ὀρέγει λανθάνειν οἴόμενος τοὺς 

μεμνημένος τῶν μεθ᾽ αὑτόν; δεῖξον οὖν καὶ 

Λυχίνῳ ταῦτα, ὡς μάρτυς εἴη. Εγὼδ δὲ οὖδεν ἐ ἐθεόμτη 

δείξοντός µοι τοῦ Ίωνος πολὺ πρότερον αὐτὰ ἐκ 

ριωπῆς 

ἄλλους, οὐ : 

πε-- 
Ξ ῥ 
ἑοραχώς, 

12. Ἅμα δὲ ταῦτα ὁ Κλεόδημος εἰρήχει χαὶ ἔπεισ-- 

ἔπαισεν ὃ Κυνικὸς Ἀλκιδάμας ἄκλητος, ἐχεῖνο τὸ χοι- 
ρ 

γὸν ἐπιχαριεντισάμενος « τὸν Μενέλαον αὐτόματον 
Ε] ....- Ἡ - ολ ω ο σν/ 
Ἴκοντα.» Τοῖς μὲν οὖν πολλοῖς ἀναίσχυντα ἐθόχει 

λ ᾿ λ λ 

πεποιηκέναι καὶ ὑπέκρουον τὰ προχειρότατα, ὃ μὲν τὸ, 
3 / {ν αν εί 

« ἀφραίνεις, Μενέλαε, » ὁ ὃ, 

Ἅλλ' οὐκ ᾿Ατρείδῃ Αγαμέμνονι ἤνδανε θυμῶῷ Ἡ ό] ή οὐ] 

ἃ νὰ .ἱ Ἂ μ 4 ᾿ / Γά 

καὶ ἄλλα πρὸς τὸν Χαιρὸν εὔστοχα καὶ γαρίεντα ὑπο-- 
/ Β , µ -ᾱ ο ον ᾱ η 3 / 

τονθορύζοντες: ἐς μέντοι τὸ φανερὸν οὐδεὶς ἐτόλμα λέ- 
394 ἃ { ἀἍ υ 3 Αα” λ 3 μ 

γειν: ἐδεδοίχεσαν γὰρ τὸν Ἀλχιδάμαντα, βοὴν ἀγαθὸν 

ἀτεγνῶς ὄντα καὶ κρακτικώτατον χυνῶν ἁπάντων, παρ᾽ 

ὃ καὶ ἀμείνων ἐδόχει καὶ φοθερώτατος ἦν ἅπασιν. 

πο. ιὸ ἃ Ἀρισταίνετος ἐπαινέσας αὐτὸν ἐχέλευε 

θρόνον τινὰ λαθόντ α χαθίζεσθαι παρ Ἱστιαῖόν τε 

Διονυσόδωρον. 

χαὶ 
Ὁ δὲ, Ἄπαγε, φησὶ, γυναικεῖον λέ-- 

| 

ΙΧΧΙ. 6ΟΝΥΙΥΙΓΡΜ «ευ ΤΑΡΙΤΗ 4. 10 --- 19. 

ο --ύὔὐ- 

Τ25 

ἀθεετεί, Ζεποί]οπηῖη ΦίοΙοΙΠα, 4Πρρθ 56ΠΕΠΙ, 4Ἡ ἨΗθιπ]ο- 

πεπι Ερίομτθπι : 5αεθτάος οπῖπα Ἰ]ο οταί Οαδίοταπα, 

Ῥτίπαϊ ἴπ οἶν]ίαία σεπεΓῖς. 

Επεηῖς : 

εἰ 

δεὰ ςο]νί ἀπραίοπεπι Ζεπο- 

εἰερῖπα, 5ἱ πα, Ἰπαι]τ, Ῥο5δί ἨεΓΠΙΟΠεΠΙ ἀᾳοος, 

σίτηπα Ἰδίαπα, πο ηπ]ά ααά εἰπῖςί ἀῑσαπι, ἘρίοπτειΠι, 

ἀῑφοεάο, 5οΠάαπα ΠΡΙ τεϊίπαπο οοην]νίαπα : εἰ εππι ἀῑείο 

Ῥπετάπα γοζαβαί εἰ εχίίαγας γἰάεραίαν.  Ἠϊο ΗυΤΠΙΟΠ, Ηοβε 

Πρῖ, πα, Ίοσυπα Ρήπππα, Ζεποίμεπηῖ : Υογπα, 5ἳ πλ 

αῑπά, 5αεσγζοῖ ορεία ἀεσεμαί ἑοποθᾶετε, Ποοί Ἐρίοπγατη 

οπιΠΊπο «ΟΜΙΕΠΊΠΕΤΟ5. ἈἘϊάετο εί, πα! ΖεποίΠπεπιῖς, 

εασετᾷοίεπα Ἐρϊσπτεππη ! εἰ οπι ἀῑσίο αοσαπηΏεβαξ, εί ροδί 

1ρ5υπ [αΠΠ6Π ΗειπιοΠ: ἔππι ΟΙεοάεππας Ῥοτραίείῖοις, ἆθ- 

Ίπάε ΤοἨ. εἰ 50 Π]ο 5Ροη5Η5; {ππῃ εσο, οἱ Ἱπχία πιο Ρ{ρΗΙ]Η5, 

εἰ 5αή Π]ο Ζεπο ἀῑπειρα]αςς Ῥοδίρα Ῥϊοπγςοάοτας τΠείος, 

ε{ ΗΙδήσας στατηππα[ἴοις. 

10. ΡΗΠ,. ὙΥαὶι, Τψεῖπε, Ἠαξειπῃ απού ἆαπι πημῖ Ρτο 

εοπγ]νῖο παντας εαρίεηίίαπα Ῥ]ετογυππαπα γίτογαπῃ. Ας 

Ἰαπᾶο. εππἰάεπα Απίαπείαπα, απῖ ἵπ οεἱευεῖαία οπΙΠΙ Πα 

εχορία[ἰβδίπια, 5αρίεπ!5είπιος ασ. Ίρετο Ῥτος τε]ααῖς το]αε- 

τί, ἀε]εείῖς απἲ ππιαςομ]αςαπθ ςεεία Πος 5πί, ποπ Ἠΐπο 

απ ]ραξάαπα, τε]απ]ς ποῃ Τ{επα, 5ο Ιπαϊςετείῖπα οπηπίρς. 

ΤΥΟ. Εδί επῖπι, 5οὐα]ίς, ΠΟΠ ἆο να]σο ἀῑνίέαπα, 5ο θγιΙ- 

ἀλΙοπί5 απ]αἩ5., εί πια]ογεπα γ]ία ρατίοπα γειδαίατ οσα {α]]- 

Ρας. 

11. Ἐριαβαπηατ 65Ο ῬΠΙΠΙΠΠΗ ρ]ασῖάς : ασ ραταία Γαθταπί 

νανῖα; 5εᾷ ΠΟΠ ορι5 οί, αΓΡΙΙΓΟΓ, θὰ 4ποήπε τεεεηφετῖ, 

Ἰπδου]α εἰ ραπίΠοῖα εί εοπαἹππεηία : οορῖοδα επίπι οπιπία. 

Ἰπίου ως γετο Ο]εοάεππας αἲ ΤοπΠεΠη 5ε Ἱπείπαης, Υιάρπ”, 

Ἰπαυί, 5επεπη (Ζεποίμεπαίη ἀεείσηαραί; απάϊεραπα εηΙπι), 

αἱ Ἰηρηισῖϊαί 5ε ρυ]πιεπίατϊς, «παπα ορρ]εία Ίπτε ἨΠης γο- 

555, εἰ απαπία 5ἰαπῖῖ Ῥοδί 5ε ρπετο ροτεῖσαί, ἆππι ποπ γ]- 

ἀετίςε ριίαί αὐ τε] α]ς,, ΙΠΙΠΙΘΠΙΟΣ Ἰπογανα απ ροδί5ε σαηί2 

ΟΣίεπᾶς ειπο ἴδία εἴῖαπι Ἰγοῖπο, αἱ 5 {ε5ῖς. Ἐσο τοτο 

ΠΠ] ορι5 Ἰαρεβαπι οδίεηδΙτο πηηΙ Ίομα, απἱ πηπ]ίο ρεῖας 

Π]α {απαπαπα ο 5ρεσυ]α γ]άῖκςοπι. 

12. Δάμπο ἀϊοεραί Ἰεία ΟΙεοάεπιας, παπι ἱπγοσαίας 

Πτα ΟΥπίεις Αἱοϊάαπιας, οοπιπηπηϊ 1]ο γοπηςία Ἠδις Ῥτο- 

γετβίο, «8Ροπίε γεπῖτε ΜεπεΙαιτη. » Ῥ]ειῖηπε εΓαο ἵπαριι- 

ἀεπίοι γιἀεραίατ [οοῖεα; Ιαππαο σπα ἵπ Ῥτοπιία εγαπέ 

ΤΠΑΧΙΠΙΘ πηιςς[ίαηίες 5υβ]ΙοεῦαΠί, αἰῑας Π]αᾶ, «Ἠοις Μ6- 

πείαα, [πτῖς! » αας, 

Ὑεταπι Αβαπιεπιποπία ππεηἰῖ ΠΟΠ Ιδία Ρ]ασθβαπΕ, 

εἰ αἶῖα {επιροτῖ 1Πί ορροτίππα εἰ γεπηςία Ιπιππατηταπίες. 

Ύετιπῃ αρετίε ἀἴεθτε πεππο απάεβαί : Ππιοραπί οηίπι Α]οῖᾶα- 

πιαπίεΠα, ΕΙ4ΠΙΟΣΙΠΙ ρ]απε Ἠοπηῖποπα οἱ ΟγπΙοογιΠα οιηΠῖαΠι 

γοσα[5είπιηπα; 4παπι οϐ εαΠσαπα εἴἴαπι γἰάσραίας 5πρεῖος 

οε[ετῖς εἰ πιακῖπηε ΓουππϊάαβΗ]ς οπηπῖρις. 

19. Αἲ οο]αιάαίαπι Αεἰκίσπείας Πηςςῖε 5ο]ία εαρία ας»ὶ- 

4ετγε αἆ Ηἰξ[ίσραπι αἰήπε Ώϊοηγςοᾶογυπη. Ἠ]ε γοτο, Άρασα, 

Ἰπσα], πια εργα απἰάάαπῃ ᾖαῦες ας ππο]]ε,, ΤΠ 5εῖ]α αςίάετε, 

46. 
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Ἶεις καὶ μαλθακὸν ἐπὶ θρόνου καθίζεσθαι ἢ ὕ] σκίμποδας» 

ὥσπερ ὑμεῖς ἐπὶ μαλακῆς ταύτης εὐνῆς μικροῦ δεῖν 

ὕπτιοι καταχείµενοι ἔστιᾶσθε πορφυρίδας ὑποθεθλημε- 

γοι" ἐγὼ δὲ κἂν ὀρθοστάδην δειπνήσαιµι έμπε εριπατῶν 

ἵμα τῷ συμποσίῳ: εἰ δὲ καὶ κάµοιµι, Ἰαμοὶ τὸν τρί- 
; ἓ 

πα ὑποβαλλόμε νος χείσοµαι ἐπ᾽ 
; ; : 

Οὕτως, ἔφη, γιγνέσθω, ὁ Ἆρι- 
7 τς . ο οπών] ’ Ν 

Καὶ τὸ ἀπὸ τούτου περιιὼν 

ἀγκῶνος οἵον τὸν 

Ἡρακλέα γρ γ άφουσιν. 

σταϊνετος, ο σοι ἥδιον. 

ἐν κύκλῳ ὁ Ἀλκιδάμας ἐδείπνει ὥσπερ οἳ Σκύθαι πρὸς 

τὴν ἄφθονυ ον νομὴν μετεξανιστάµενος καὶ τοῖς πε- 

ριφέρουσι τὰ ὄψα συμπερινοστῶν. 
14. Ἱαὶ μέντοι καὶ σιτούµενος ἒνε εργὸς ἣν ἀρετῆς 

πέρι καὶ καχίας μεταξὺ διεξιὼν καὶ ἐς τὸν γρυσὸν καὶ 

τὸν ἄργνρον ἀποσχώπτων: Ἠρώτα γοῦν τὸν Ἀρισταίνε- 

τον, τί βούλονται αὐτῷ αἵ τοσαῦται καὶ τηλικαῦται 

χύλιχες τῶν κεραμεῶν ἴσον δυναµένων. Ἁλλ ἐκεῖνον 

μὲν ἤδη διενοχλοῦντα ἔ ἔπαυσεν ἐς τὸ παβὸν Ἄρισταίνε τος 

νεύσας εὐμεγέθη σχύφον ἀναδοῦναι αὐτῷ 
3 3 / / 

ζωρότερον ἐγχέαντα' καὶ ἐδόχει ἄριστα ἐπινενοηκέναι 
λ 

τῷ παιδὶ 

ς ὅσων κακῶν ἀργὴν ὃ σκύφος ἐχεῖ 
« ἳ ἱ 

Λαξὼν ὃ δὲ ἅμα ὁ Ἀλκιδάμας ἐσίγησ ε μικρὸν καὶ 
3. 

Φ/ 

τς 

οὐκ εἰδὼς γος ἐνεδεδώ- 

ἐς τοὔδαφος χαταθαλὼν ἑαυτὸν ἔχειτι Ἠμίγυμνος, 

ὥσπ περ ἠπειλή χεις πήξας τὸν ἀγχῶνα ὁρθὸν., ἔχων ἅμα 

τὸν σχύφον ἐν ο δεξιᾶ, οἷος ὁ παρὰ τῷ Φόλῳ Ἡραχλῆς 

ὑπὸ τῶν γραφέων δείκνυται. 
5. Ἡδη δὲ καὶ ἐς τοὺς ἄλλους συνεχῶς περιεσο- 

; Ἡ ; πα 
- ἴτο ἡ κύλιξ καὶ φιλοτησίαι καὶ ὁμιλίαι καὶ φῶτα 

εἰσεχεχόμιστο. 
Κλεοδήμῳ παϊδα οἴνοχόον ὄντα αι 

διῶντα --- χρὴ γὰρ, οἶμαι, καὶ ὅσα πάρεργα τῆς 

ἑστιάσεως εἰπεῖν, χαὶ μάλιστα εἴ τι πρὸς τὸ ἵνας φυρό- 

τερον ἐπράχθη τσ μάλα ἤδη παρεφύλαττον ὃ τι καὶ 

µειδιάσειε. Καὶ μετὰ μικρὸν ὃ μὲν προσΏλθεν ὁ σασο: 

ληψόμενος παρὰ τοῦ Κλεολήμου τὴν φιάλην, ὃ δὲ τόν 

τε δάχτυλον ἀπέθλιψεν αὐτοῦ χαὶ δραχμὰς δύο, οἴμαι, 

ν ο ιγάας 
Ἐν τοσούτῳ δ᾽ ἐγὼ τὸν παρεστῶτα τῷ 

ἰδὼν ὕπομει- 

συνανέδωχε μετὰ τῆς Φιάλης; ὃ παῖς δὲ πρὸς μὲν τὸν 

δάκτυλον θλιθόµενον αὖθις ἐ ἐμειδίασεν, οὗ μὴν συνεῖδεν, 

οἶμαι, τὸ γόµισµα, ὥστε μὴ δεξαμένου ψΨόφον αἵ δύο 

δραχμαὶ παρέσγον ἐχπεσοῦσαι χαὶ ο) ἄμφω 

μάλα σαφῶς. Ἠπόρουν δὲ οἳ πλησίον οὗτινος εἴη τὰ 

νομίσματα, τοῦ μὲν παιδὸς ἀρνουμένου μὴ ἀποθεθλη- 

χέναι., τοῦ δὲ Κλεοδή δήμου, καθ’ ὃν ὅ ψόφος ἑ ἐγένετο, μὴ 

προσποιουµένου τὴν ἀπόρριψιν.. Ἡμελήθη οὖν καὶ 

παρώφθη, σα. οὗ πάνυ πολλῶν ἰδόντων πλὴν μόνου, 
ὡς ἐμοὶ ἐδ δοξε, τοῦ Ἀρισταινέτου" μππετεῖσε Ίὰρ τὸν 

παῖδα μικρὸν ὕστερον ἀφανῶς ὑπεξαγαγὼν καὶ τῷ 

Κλεοδήμῳ τινὰ πα η ας διένευσε τῶν ἐξώρων ἤδη 
καὶ καρτερῶν, ὀρεωχόμον τινὰ Ὢ ἱπποχόμο. Καὶ 
τοῦτο μὲν ὣδέ πως ἐκεχωρήκει, μεγάλης αἰσχύνης αἷ-- 

τιον ἂν τῷ ἸΚλεοδήμῳ γενόµενον, εἰ ἔφθη διαφοιτησαν 

εἲς ἅπαντας, ἀλλὰ μὴ κατέσθη αὐτίκα, δεξιῶς πάνυ 

τοῦ Ἀρισταινέτου τὴν παροινίαν ἐνέγκαντος. 

16. Ὁ Κυνιὼς δὲ Ἀλκιδάμας, ἐπεπώχει γὰρ Ἴδη» | 
πυθόμενος ἥτις ᾗ Ἱαμουµένη παῖς ἐκαλεῖτο, σιωπὴν ὰ 

1, ΧΧΙ. ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ απ ΛΑΠΙΘΑΙ. 14 --- 16. αΠ.. 157 - 45ο) 

απί Ἰοοίο, π{ γο5 απὶ ἵπ Πιο]! Ἱκίο ουΡίἳ {απ[ητη ΠΟΠ 5 ρίηϊ 

αοουπηρεμίες ερη]απαη!, θα)]εοία γορίθ Ῥιγρυνεα, Αἱ οσο 

γα] ογασίο οογροΓο οΦΠαγογίπα, Ἱπαπηρι]αης ςἴπα] ἵπ οαηᾶ- 

Ποπας [6555 αίσθημα, Παπη 5αβ]αοίο Ρα]οΙο, οπμΙίο πῖχας 

Ίάσ6βο, απαϊοπ ρ]ησιπ{ Ἠογοι]θιι. δίο Παί, πα Απῑσίαν- 

ποίας, 5ἱ πιανῖ5 Ἱία.. ΑΡ οο ἴεπιροΓθ Ρος οἱ Ώεια οἰγομηῖθης, 

Αοϊάαιιας οαπαμαί, οαδίτα αρίπάα, αἱ ῥεγίμα 5ο]εῃί, αἆ 

οορΙΟΞΙΟΡΘΠΙ Ρὰ5{ΙΠΙ ΙΤΠΡΙΘΓΘΗ5, οἱ οἰγομπι[ογομίο5 οΏδοπία 

ΠΙΙΠΙ5ΙΤΟ5 ΡΙΟΣΘ4ΠΕΗΣ. 

14. Ὑεγναπῃ ἆππι Ῥαδοῖαν, οΡεΓοΣιΙ5 {απποΙ εταί, απὶ 4θ 

γϊειπίς αἱ γΗ]ο Ιπίονίπι ἀἱδριίατεί, οἱ α ΓΙΑ αἴ(πο ἄπσεῃ- 

ἴαπα Παβογεί ἀοϊκηϊ. Πη{οιΓοσαβαί οΊπα Απἰ5ίαΠεΗΠα, α]ά 

51ρί γο]]εηί 1ρίας {οί ας {απ!ῖ ργο(] οα]1οος, 

Ι46Π1 ο55εί 155. 

ΠΠ 

δοᾷ Ί]απα, 4π0Π1 ]άΠ1 Ππο]εςίΗ5. ο55ε 

Ἰπο]ροτοί, αἲ φπΙθίσιη ἵη ργαδεπ/ἷα τοάσδρῖ{ Απϊζίαπείας, αποᾶ 

Ἰππιθγεί ΡΙΕΤΟ ΠΕ 5ΟΥΡΙΗΠΗ ΠΠ ἀατεί θεια Ππαδη πα, ΠΠ 

ἀογείαιο ππογασίας.. Ας γἰάσραία 5ἱδί ρα]οἩνα πα (πιά ἆαπα 

οχοοβί(ίαδςο, ΠΕΣΕΙΘΠ5 4ΠαΡ{ΟΓΗΤΗ ΞΟΥΡΙΙ5 Ιδία ΠΙαΙΟΓΗΠΗ Πηῖ- 

σι ἀοβϊςξεί.  ΟδίοτΙΠΙ δυπΊίο Π]ο ἰασυ! ρα α]άπ Α]ς]- 

ἆαπιας, αἰια Μηπαῖ αβ]εσίας ]αεῖς φοπηϊηπό5, αἱ πηπαίας 

Γαεγαί, ογεοίο πῖχας ουΡΙΙΟ, ἴ6πεης ἀθχίτα δοΥρΙπα, απα]ῑς 

Ώ]α αραᾶ Ῥμο]απα Ηετομ]ες α Ρίοἰοτίριας οδίοπα[αη, 

15. ἆαπι Ὑοπο αἆ οοίοτος5 οἰἴαπι [Γεφιοπίος οΟΠΙΠΙΘΑΤΟ 

οα]ῖκ, απ απηϊοϊῖᾳ Ῥοσπ]α, εἰ οοπ[αβη]αἴοποςς αμα Ἰη{ο γε] 

ἹἸαπιίπα. Τηίον µῶο οσο αδίαπίοπη ΟἸοοάσιπο Ρήθγ, ρος1]- 

Ἰα{ογεΠα ΓΟΥΠΙΟΣΗΠΑ, 5αὈτ]άεγα τίάεης (ορονίεί οπία, Ρίο 

οἵαπα 5ἳ απα ῥταίει ἱρδαπι ααδὶ δαὐσίαηίίαπη οοην]ν αο- 

οἰάεταπί, ο ἀἴσσγα, Ἱπρηπηϊς 5ἱ απῖᾶ αοίαπα οδί γοηης τς), 

ἀΠσοηίου Ίαιι οΏσεγγαθαπα φπ]ά ἀθπππΠα τιάθνεί. Νθφιθ Πα 

πημ]{ο Ρο5ί 1]ο απ[άσπα ασσθΣς!ί γε]αί τουορίατη5 α ΟΙθοάθιηο. 

ΡΙΙα]απα : Ἠΐο γογο οἱ ἀἰδίαπι Πλας φἰήηνΙ, οἱ ἀνασ]ηιας 

Ραΐο ἆπας ἀοθῖί ππα ουπα Ῥμίαία, Ῥιου αἲ ἀῑσίίαπη φπἱάδπι 

«ἰπ]οίαπη πάσα 4επιο, 5εᾷ Ροομηίαη, Ῥηίο, πΟῦ οΏδοινα- 

γὶί: Ἠ]ο Ἰασπθ ΠΟΠ 5απιοπία, 5ἰορίππι οπάοπίος ἀπ ἀτα- 

οι ἀοάσγαπί, αἰτίδαια, αοᾷ αροτίο οΏδεΓγατας, θγι- 

Ῥοφορπίίρας. Ὠιβαβαπί ργοχῖπηϊ, μίας οδδοηί ΠΠΠΙΠΗΙ, 

ποσαπίθ ΡΗ6ΓΟ 51ρῖ οχοἰᾶἶ55ε, ΟΙεοάθίπο απίθ6Πα, αριιά 4πδίῃ 

Γαογαί ςἱτορία5, ἃ 5ο αλ]θοίος ἀῑδδηα]απία. Νοσ]εσίηα 

Ἱίααμα Ίου οἱ ρυσ[ογηιίδδπα, αοά πο πμ]! γιάϊδδεηέ, 

ορίου «οἶππα, αἲ πημῖ γ]άεραίαη, ΑπδΙΦΠΕΙΙΠΙ : Πάπη α1ἱο 

εοποθάστα ϱαοΓ (η. Ρ4ΠΙΙΟ Ρο», δἱ πεπιίπε εηοηία [155ῖί 

οχῖγας ΟΙεοάσππο απ{οπα αδίατο πηία ἱππροταγ]{ ασπεπ 46 

οχο]ο[15 /αῦ1 θἱ τοῦιςίῖ5, ΠΠΠΟΠΟΠΙ (επ άαπῃ απἲὶ ο(Ι5ΟΠΘΙΗ. 

Ἐ{ Ἰιου (ἱάείῃ δἷο αθῆξ, πάση) 54Π6 Ιρηοπηϊπία Ο]εοάθιπο 

Μαέαγαπα, 5ἳ Ρας Ἰη{ου οΠΊΠΕΣ Ρεγογοβιῖβεεί, πθ(ιΕ εχδ[ῖη- 

οἵππα δα [πα Γαἱδαί, ἀοχίτο ΑπσίΦπείο γπο]εηίαπα ΗρίάΙ- 

ΏΕΙΑ αεοἰρἰθηίο. 

16. Οψπίεις απίεπα ΑΙοϊάαπιας, απὶ ]8π1 αϱΙΡ]58οί. Ροί- 

οαπο{αία5 4ποπιοάο 5Ροηβᾶ γοσαΓδίας, προγαίο(με Πθηίίο, 



1 ΧΧΙ. 60ΟΝ 

παραγγείλας μεγάλη τῇ φωνἩ ἀποθλέψας 

γαῖκας, Ἡροπίνω σοι, ἔφη, ὦ Κλεανᾶ Πρι δως 

ἄρχηγέτου. Ὡς ὃ δ -Ἔρέλασαν ς 

ῶγελάσατε, εἶπεν ν, ὦ καθάρµατα » εἰ τη νύμφη τ προ 

μετέρου θεοῦ τοῦ Ἡρανλέους: καὶ μὴν 

εὖ εἰδέναι χρὴ ὃς ἂν μὴ λάθη παρ) ἐμοῦ τὸν σκύφον, 

ὕποτε τοιοῦτος ἂν υἷὸς αὐτῃ Υένοιτο οιος ἐγὼ, ἅτ Ἔρεπτος 

”. ἓν ἀλκὴν, ἐ ἐ λεύθερος ὃ δὲ τὴν νώμην, τὸ σῶμα δὲ οὕτω 

Χαρτερός: καὶ ἅμα παρε εγύμνου ἑαυτὸν μᾶλλον ο. πρὸς 

Αδοις ἐ ἐπὶ τούτοις ἐ έγε έλασαν οἳ συμπό- 

ται, καὶ ὃς ἀγανακτήσας ἐπανίστατο δριμὺ καὶ παρᾶ- 

ΤΠ. 11ο - ”») 

τ 
ἅπαντες, 

Δ 
ἐπὶ 

2 

τὸ αἴσγιστον. 

/ το ας ος ος ας υπο 
Φορον βλέπων καὶ ὃἥλος ἣν οὐχέτι εἰρήνην ἄξων. 
στ ’ ο. / ο / ολ] 

Τάχα δ᾽ ἄν τινος χαθίκετο τῇ βακτηρία, εἰ μὴ κατὰ 

χαιρὸν εἶσε Εκεκόμιστο πλαχοῦς εὐμεγέδης 

ἡμερώτερος ἐ ἐγένετο καὶ ἔληξε 

ἡ Διθλνος δ σ τωρ αἵ-- 

νεῖτο ὑπὸ τῶν 

; 
ἓξ ὁ ἁπάντων μίαν ο. πώ ριεδιον οσο ολες αι μά- 
. ο ωτός τς 
λιστα ὃ) ἐχεῖνα ὥσ σπερ προμαντευόµενος τὰ μέλλοντα, 

Σὺν δ᾽ ἔθαλον ῥινούς: ἲ 
καὶ. 

τας αοπωσή το αι εὐωλὴ πθενἀνδμῶν νθα δ᾽ ἄρ᾽ οἰμωγή τε καὶ εὐχωλὴ πέλεν ἀνδρῶν. 

Ὁ Ζηνόθεμις δ᾽ ἀνεγίγνωσχε παρὰ τοῦ παιδὸς λαθὼν ἰ 
λεπτόγραμμόν τι ῥιθλίον. 

18. τω ὃ δὲ ὁλί ἔγον, ὥσ 

παραχομιζόντων 

» τῶν 

.α ια] ρη υή 
3 / 

τὰ ὄψα μηγανώμενος Ἀρισταίν 

ῃ 
ἐπὶ τῃ κορυφῃ τρίχας 

μα τα ας 
μ.ηδ᾽ ἐκεῖνον ἀτερπἣ τὸν καιρὸν εἶναι μηδὲ κενὸν ἐχέ- ! 
. - πα κ.” 

ιευσε τὸν γελωτοποιὸν εἰσελθόντα εἰπεῖν τι η πρᾶξαι 

γελοίον, ὡς ἔτι μᾶλλον οἳ συµπόται δια αχυθειεν. Καὶ 
. Μ / 2Υ, / Δ κι όλ / 

ταοτλθεν ἄμορφός τις ἐξυρημένος τὴν κεραλὴν, ὀλίγας 
Ξ - ξ 

ὀρθὰς ἐ ἔχων' οὗτος ὁ Ὀργήσατ 

κατακλῶν ἑαυτὸν καὶ διαστρέφων, ὡς πας τερος φα- 
νείη., καὶ ἀνάπαιστα συγκροτῶν διεξηλι θεν αἴγι 
τῇ φωνῃ, χαὶτ. 

υπτιάζων 
έλ ς ἐπέσχωπτεν ἐς τοὺς παρόντας, 

19. Οἱ μὲν οὖν ἄλλοι ἐγέλων ὁπότε σκωφθεῖεν, ἐπεὶ 
δὲ καὶ εἰς τὸν νόμος ἃ ὅμοιόν τι ἀπέ ἔρριψε Λελι- 

ταῖον κυνίδιον προσειπὼν αὐτὸν, ἀγανακτήσας ἐχεῖνος---- 
χαὶ πάλαι δὲ λα ῃ ην Φθονῶν αὐτῷ εὐδοχιμοῦντι χαὶ 
χατέχοντι τὸ συµπόσιον --- ο αν τὸν τρίδωνα 
προὐκαλεῖτό οἳ παγκρατιάζειν, εἰ δὲ | 
τοῦ ἔφη τὴν βακτηρίαν. 

/ -. 

τυρίων ---- τοῦτ 
: , 
ε ο ερατίαξε : 

Ἡ, χατοίσειν αὖ- 

Οὕτω δὴ ὁ ὄ αλ αν Σα- 
Υὰρ ὁ γελωτοποιὸς ἐκαλεῖτο ---συστὰς 
Καὶ τὸ ος ὑπερήδιατον ὃν, Φι-- 

λόσοφος ἀνὴρ γελωτοποιῷ ἀνταιρόμενος καὶ παίων καὶ 
παιόμενος ἐν τῷ μέρει. οΙ παρόντι τες δὲ οἳ μὲν ᾖδοῦντο, 
οἳ δὲ ἐγέλων, ἄχρι ἀπηγόρευσε παιόµεγος ὃ Ἀλκιδάμας 
ὑπὸ συγκεκροτηµένου ανθρωπίσκου χαταγωνισθείς. Γέ- 
λως οὖν πολὺς ἐξεχύθη ἐπ᾽ αὐτοῖς. 

20. Ἐνταῦθα Διόνιχος ἐπεισ]λθεν ὃ ἰ ἰατρὸς οὗ πολὺ 

Π 

εί - ο ιυἃἍυ 

ΙὔΜ εευ ΤΑΡΙΤΗΑ. ιἡ οὐ. 5) 

ριασηᾶ νους, ἀῑτεοιῖς Ἱα πιπ]ίετος οσμ]ῖς, Ῥτοριπο Εί, 

πια, Ο]εαπίμᾶ, Ἠετει]ῖς ἀπεῖς αίσας ρηϊποῖρίς Ρροσυ]Ηὴ ! 

ἈΙάεπΗβης απἱεπ1 εα 46 οἈισα οπωπῖρης, Πἰεΐκϊς, Ἰπαπ!, 

Ῥηησαπιθηία, αποᾷ 5Ροη5α ρτορ]πανί αἀνοσαίο ἆθο ποδίτο 

Πειοπ]ε» µία Ῥεπε ποπϊς, πῖςὶ οαρίαί ἃ πιο 5ΟΥΡΗυΠΗ, 
πυπἛπαῦα ΠΗ {αἱοη παέαπα 1 βΗαπα, απα]ῖς οσο, ηνῖοίαπι 
γ]ῖρας, απΙμΙο Ἡβθταπα, 6ΟΤΡΟΤΕ απίθια Πα τουπςίαπα! Ηῖς 
υπαμίς δε, αᾱ 5ΗΠΙΠΙΑΠΑ π5ᾳαθ {πρίπάίποια, ἀοπαδαβαί. 

Ἠήδης Ργορίευ µας 1Ίδετε εοηγίνα, αἱ Ίο Ιπαϊσπαραπᾶις 

5αγεν1!, αἴτον. απίάἆαπα δἱ ΓαίΟςΗΠΙ ΟΘΓΠΕΗΣ, ἱ ππαηῖ[ο- 

5ίαπι ο5ςεί ]απα φηΝβίεπα ποη απηρ]ῖας αοἴαπΠῃ. 

οπῖ Ἱππρασίαγας εταί εἶαταπα, 
Ἐοτίο αἱ]- 

Πἰςὶ {επηροςίΐνα Π]αία οςκοί 

Ριαζεπία Ῥεπε Ἱπαρπα, ἵπ αμα εοη]θο[ῖς οσο, Περαί 
πιαησπείτου, ας, ἀἰπ]ῖςδα Ίνα, ΡΥΟΣΕ(ΠΕΗΣς ἸΠαπι 5ο ησατσί- 
ἰαῦαί, 

17. ΕΙ ]απι ρ]εί(πε ε5ςε εὐτῖῖ, [8π] εἰαιποτε ΡΙΘΠΗΠΗ 60η- 
ΥΙνίπη.  Βίοησςοᾶοχας ΘΠΙΠΗ γ]ιαίος ςηᾶς απαςζαπι ἀῑε[ῖοῃος 
Ῥευ γῖοες τοσῖίαραί, Ἰαπάαη θας Ἱρεσπι απ] α ἴθισο αθίαραπΕ 
δεν]: αἲ απἲ Ῥοςί Ίρευπι αοουπιρε]α! Ἠϊκίωις σταπι- 
πηα[ίοις, οοη»ηοραῖ γεικίοπ]ος, οο]]α[ῖς ἵπ ππυπι Ρ]ηδατῖ οί 
Ἠεςίοά! εἰ Απαστεοηῖς απαἱριςάαπη, αξ ΠΠΗΠα ον οηπίρας 
ΠΠ επγπιον ορρῖᾶο γάϊσπ]απα εοηβσεγεία:: Ἱπρη]παϊς αὐίοτη 
Πα, απἶρας απαδί ργαάϊσρτεί Γαίατα : 

Οοπιπ]εταπί ο]Ἴρεος : 

οἱ, 

Ἠϊα νογο Βεπηίασαπε Γαἲί οἸαπιοταιο ντο. 

Ζεποβιοπηῖς γενο Ίεσεμα! εαΡίαπα α ρπογο [ρε]πα, ποϊηιῖς- 
5ἱπηῖς 5οπρίαπη Πίοιῖς. 

18. Τη {ετιμεπίῖθι5 Ύετο Ῥαπ]]απη ρτο Πιοτο ᾳπῖ οὔΏςο- 
πῖα Ἰπ[ογεβαπί, οπταγεταί Απκίαπείας, πο νο] Πα ἀε]σοία- 
Ποηῖς εχρεις ἴεπιρης εσςοί, απ νασπαας, Ἱηδσμπα Ιποἴτο 
πἱθ(ομ]ανΊανη 5Η γΓαῦα ἀἴσσγε απί [ασεγε (αἱ ἆἆαπα τιάΙεμ]απη, 
αἱ πιαρῖς εἰἴαπι οομνῖνα εχ]η]ατατεπέης. Ας Ρτοδῇξ 4είος- 
πηῖς οιηιηοῖο τα50 εαρίς, Ραιοῖς ἵπ νογίῖσς το]ῖο[ῖς ογθς[ῖς- 
απο Ρῃϊς. Ἠῖο ςαἰίανΊϊ [γαςίο ἀῑφίοτίοηιε 6ΟΓροΓΕ, τέ π]ασί5 
νιάεαίαι τἱάϊεμ]ας, οἳ απαριοσίος εοπιρ]οᾶεης νους Ἐσνρίῖαπι 
απἷά 5οπαπίο Ῥτοπυποίαν{. Ταπάσπι θ{ἴαΠη σα όαπι ἀῑσία 
Ιβείεβαί 1η Ργῶςθηίες. 

19. Αίπε αἲΠ, 4παπα Ρε[εγοβίητ, τἱάεβαπί : 4πΠΠΙ Υθγο ἵπ 
Αοἰάαπιαπίθηα εἴἴαπη αἴπι]]ε απ]ᾶ Ἰαρίασςεί, ΜΤΕΙΠοΠΣΘΙΗ γο- 
οπη5 οδίε]απη : Ιπάϊσπαίας Π]α (οἱ οἶἵπι αρρατοῦαξ Ίλαπι Ἱη- 
Υάεγε 5εηιτα:, αποά ργορατοίηγ αίηιο {οπογοί εοην Ίνα), 
Ρα] αβ]εείο Ιξίαπα αἆ ραπεγαἲῖ οἙΓΙΑΠΙΘΠ ῬτουοςαΕ, 5] Πθ- 
ξατεί, οἸαναπα 5ο ΤΙ Ἱπρασίαγαπῃ πἰπαίας. ία 6150 ΠΙΙςΘΓ 
ΡαΙγτΙοΏ (14 οηἵπ 5οιγγ ποπηηϊς ογαΓ) οοπεϊςῖ οἱ θεία! 
ῬΡαποιαίίο.. Ἐγαί τος ]πομπαϊςείηια, ρΙ]οσορῃς νε ΟΟΠΙΡΟ- 
εἴέης ειπε τἱάΙοπ]ανῖο, [Θιῖρῃς, νοιΏθια γἱο[ςεῖτη αοοἹρίεης. 
Ου] γετο Ῥγαδεπίες εγαηί, ΡᾶγΗΙΠι Ῥηάεγα, Ῥατίΐπι τίάετο,, 
4ομεε ρ]αμῖς [αϊσαίας ορᾶετοί ΑΙοϊάαιηας » ἃ οπιραςίο αἴππθ- 
εχεγοῖίαἰο Ποπηπποῖοηθ γἰοίας. 

ΤΗΠΙ 6α1δᾶ ΟΠΊΠΕς [5]. 
Ίπ τίδηπα εΓσΟ πππ]έπα Π]ο- 

29. ΗΙο Ρἰοπῖεις εαρεττεπίξ πιεβῖσας, ραπ]]ο Ρο5ί Π]πά 
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χατόπιν τοῦ ἀγῶνος: ἐ . ὡς ἔφασκε, Φρε- 

νίτιδι ἑαλωκότα θεραπεύων Πολυπρέποντα τὸν δη 

τήν. ἸΚαί τι χαὶ Ἰθλριον δυηγήσατο" ἔφη μὲν γὰρ 

εἰσελθεῖν παρ αὐτὸν οὐκ εἰδὼς ἐχόμενον ἤδη τῷ πάθει, 

ἐπικλεῖσαί τε τὴν θύραν χαὶ 

οὓς αὐλοὺς οοῄσν 

Αλ 
ἐθεθραδύκει οξ 

ο 
τὸν δὲ ταχέως ἀναστάντα 

ξιοίδιον σπασάμενον ἀναδόντα αὐτῶτ' 
/ ο ων 

αὐλεῖν' εἴτα ἐπεὶ μὴ δύναιτο, παίειν σχῦτος ἔχοντα ἐς 

ὑπτίας τὰς χεῖρας. Τέλος οὖν ἐν τοσούτῳ χινδύνῳ 

οιόγδε: ἐς ἀγῶνα γὰρ προχαλέ --- αὐτὸν 

πω ων 

αἱ -ϱ 
5 
ῳ β ος ε] 

ἀριθμῶ, χαὶ πρῦτον μὲν αὐτὸς αὐλῆ- 
ολ λ 3 Ν / 

δὲ παραδόντα τοὺς ααλοὰς ἐκείνῳ 
: 

τὸ 

λ 
πον] ἤρως, ος 

δέξασθαι παρ' αὐτοῦ τὸ σχῦτος καὶ ξιφίδιον καὶ 

ἀπορρῖψαι τάχιστα διὰ τῆς φωταγωγοῦ ἐς τὸ ὕπαιθρον 

τῆς αὐλῆς, χαὶ τὸ ἀπὸ τούτου ἀσφαλέστ Ξρος ἤδη ππροσς 

παλαίων αὐτῷ ἐπικαλεῖσθαι τοὺς 1 Ειπνιῶντας» ὑφ' ὧν 

Ανασπασάντων τὸ θύριον σωθηναι αὐτόν. ᾿Εδείκνυ δὲ 

καὶ σημεῖα τῶν πληγῶν καὶ ἁμυγάς τινας ἐπὶ τοῦ προ- 
Καὶ ὅ μὲν Διόνικος οὐ μεῖον εὐδοχιμήσας τοῦ 

διηγήσει πλησίον τοῦ Ἱστιαίου 

είπνει ὅσα λοιπὰ. οὐκ ἄνευ θεοῦ 

ἀλλὰ καὶ πάνυ χρήσιμος τοῖς μετὰ 

σώπου. 

γελωτοποιοῦ ἐπὶ τῇ 

παραθύσας ἑαυτὸν ἐ 

τινος ἡμῖν ἐπιπαρὼν, 

ταῦτα γεγενημένος. 

91. Παρελθὸν γὰρ εἲς τὸ μέσον οἰκέτης παρ᾽ Ἔτοι- 

μοχλέους τοῦ Ῥτωϊκοῦ ἥχειν λέγων γραμματίδ τον ἔχων 

χελεῦσαί οἳ ἔφη τὸν δεσπότην ἐν τῷ κοινῷ ἀναγνόντα 

εἰς ἐπήκοον ἅπασιν ὀπίσω αὖθις πα. ασ τσο η. 

τος οὖν τοῦ Ἀρισταινέτου προσελθὼν πρὸς τὸν λύχνον 

3 ὃ “0 φέν- 

ἀγεγίγνωσχεν. 

ΦΙΛ. Ἡ που, ὢ Λυχῖνε, τῆς νύμφης ἐγκώμιον ἢ 

ἐπιθαλάμιον, οἵα πολλὰ ποιοῦσιν; 

ΑΥΚ. Ἀμέλει καὶ ἡμεῖς τοιοῦτον ᾠήθημεν, ἀλλ 

οὐδ) ἐγγὺς Ἡν τούτου’ ἐνεγέγραπτο γάρ: 

9», ἘΤΟΙΜΟΚΛΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΑΡΙΣΤΑΙΝΕΊΤΩ, 

Ὅπως μὲν ἔχω πρὺς δεῖπνα ὁ ̓ παρεληλυθώς µοι βίος 

ἅπας μαρτύριον ἂν Ἰένοιτο, ὅς γε ὁσημέραι πολλῶν 

ἐνοχλούντων παρὰ πολὺ σοῦ πλουσιωτέρων. ὅμως οὐδὲ 

φέρων ἐμαυτὸν ἐπέδωχα. εἰδὼς τοὺς ἐπὶ τοῖς 

συμποσίοις θορόόους χαὶ παρουνίας, ᾿Επὶ σοὺ δὲ μό- 

νου εἰκότως ἀγανακτῆσαί µοι δοχῶ, ὃς τοσοῦτον Ἰβόνον 

ὑπ) ἐμοῦ λιπαρῶς τεθεραπευμένος οὐκ ἠξίωσας ἔναρι- 

τοῖς ἄλλοις φίλοις, ἀλλὰ μόνος ἐγώ σοι 

Ἀνιῶμαι οὖν 

πώποτ τε 

θµησαι χαμὲ 

ἄμοιρος» χαὶ ταῦτα ἐν 1 τόνων οἰκῶν. 

ἐπὶ σοὶ τὸ πλέον οὕτως ἀχαρίστῳ 4 φανέντι' ἐμοὶ γὰρ ἡ 

εὐδαιμονία οὐκ ἐν δὸς ἀγρίου μοίρα Ἆ λαγωσῦ ἡ ἢ πλα-- 

κοῦντος., ἃ παρ᾽ ἄλλοις Ἀφθόνως ἀπολαύω τὰ καθήκοντα 

ἰδόσιν, ἐπεὶ καὶ τήµερον παρὰ τῷ μαθητῃ Παμμένει ω 

πνΏσαι πολυτελὲς, ὁ ὥς ο. δεῖπνον δυνάµενος οὐκ 

σα, ο 

αι 

νευσα ἵχετεύοντι., σοὶ ὃ ἀνόητος ἐμαυτὸν φυλάττων. 
ο). Σὺ δὲ ἡμᾶς παραλιπὼν ἄλλους εὐωχεῖς, εἰκό- 

τως: οὕπωῳ γὰρ δύνασαι διακρίνειν τὸ βέλτιον οὐδὲ 

ει. Ἀλλὰ οἶδα ὅθεν 
ταῦτα, παρὰ τῶν θιυμαστῶν σου φιλοσόφων, Ζηνοθέ- 

2} ων Ἡ 

ἥ 
την 

μ.οι κατα) ηπτικὴν φαντασίαν ξ ῃ 

ον ν ο Β 
µιδος καὶ Λαθυρίνθου, ὧν --- ἀπείη δὲ ἡ Ἀδράστεια---- 

.. ο Ν - -- λ 

συλλογισμῷ ἑγι ἀποφράξαι ἄν µοι τάχιστα δοχῶ τὰ 

Η ΛΑΠΙΘΟΝΙ. οἱ οα. (11. 111 - 405) 

οαγίαΠΊθ : Γοἰανάα [15 [αθγαί, αποᾷ Ίρ5ο ἀἰσθραί, ἆππι ου ΓΙ 

οοτορίαπα Ρηγοβ]άς Ῥο]γριδροπίθια ΠΡΙΟΙΠΘΙΗ. Άο α]- 

επ]αη απἱά άσμα 4ο εο παγιαραί : ἸπαγθςςΗΠη 5ο ΠΕΠρΟ αἲ 

Ἠ]ανα, απ. ποςοϊνεί 14Π1 ΠΊΟΙΏΟ ϱΠΠΙ [οποτὶ: Ἠπῃς γοιο 

εαγγοχίς5ε φἰα[ἴπῃ , οἱ οἸαιιδα ]απήα 5ἰηοίοηπε ρησίοπο, Πρίας, 

5ἱΡί ρουγεχίςςε, «άΠθΓ6 Πρεπίθηι. Ώεἴηά 4Η ΠΟΠ Ροβνο!, 

Ρηήδαδςε 5ου[ἶσα πάπας 5ἱΡί δαρίπας.. Ὠοπίαιο ἵῃ {απίο 5ο 

Ῥεγίοι]ο {αἱε αἱ οχοοβίίαςςε : αἆ οργίαπηθα 5ο Π]απα, 60η- 

βΗ(πίο. ραπανΙΠι ΠμΠΊ6ΓΟ, ΡΓΟΥΟςᾶ556: αο ΡΗΙΠΙΟ (μἱάθη 

1ΡΞΗΠ1 56 Π]α]ο οθο]ηίσδα; ΠΗΠΙ γεγο (γαθ[ε15 ΠΗ1 ΕΡῆς, οογῖ αι 

48 Ἠ]ο αοεερίςςσο ΡηβίοΠεπ](με, εασ 4Π4Π1 εε]εγγίη]ε Ρος 

Γοπεςίταιη ἀε[οσίδκο ἵη ἱππρανίαπας οἱ αὐ που Ίπᾷς {ΕΠΙΡΟΥΘ 

αυ (πΐμς. ουπα 11ο σοἱασἰαίαπ. γἰοίπος αἀγοσμδεο, ἃ φπῖ- 

Ῥι5 ο[[ιασία Ίαπια 1ρ5ο δἳἱ ογναία5.. ΟΣίοπάσβα{ θΙΙαΠῃ Ὑο- 

εΠεία φποράαμα ρἱασαΓΗΠα 6ἱ αΠσ η ΤΠ Γαοῖθ.. Αο ΡΙοΠίσι5, 

απ ΠΟΠ. ΠΙΙΠΟΓΕΠΙ 46 ΠαΓΓΑΙΙΟΠΕ 5αα ΡΙαΙΦΗΠΗ, άπαΠα ΟΙ, 

{π]ειαί, Ἱαχία Ηϊςιίσαπα 56 ΙΠπ[οοίθης, οΦπαβαί 46 το](μῇς, 

ΠΟΠ 8Π6 ἀῑνίπο ἴ]α πα ποθῖς αἀγοπίοης, 5οά ορροίηΙς 

Ρ]απο6 Πὶ5 απ’ Ῥοδίοα [ασια 5Π{. 

91. Τηβτθςσιις οπίπι αΠααῖς 1 ΠΙΘάΙΙΙΗ 5ονας, αὖ Ἠεία.- 

ηος]θ 56 Φοἴσο γεηῖγα 4ἱ6ΘΗ5., οΗΠα. Πμε]]ο, ἹπιρεγαίΗπη 510] 

αἲί, [απα Ῥραίαπί, ππάς οχαιθἰγὶ αὖ οπηπῖρας Ροδβοί, τουί- 

1416, 60Π16 [αοίο γΓ515 ἀἰποθάσγο. ΟΠΗΠΙ ρογηηϊκίςςοί Απὶ- 

5ἰΦηθίης, αοοθίεης αἆ εαμάεἰαβγα γουανΙ. 

ΡΗΗΠΗ,. Ναπιφαῖά, Ἰγοίπε, 5ΡΟΗΣΟΡ Ἰααάαἴομθαα, απί π- 

Ρίῖαἰο άΓΠΊΕΠ, απα[ία πια]Η1 Γαοἱαπί 

ΤΥΟ. Βεβῖσςί Πο5 ο[ἴαπα {α]ο απ] ῬηίαγεΓαΠΙΗ5 : 

απο (πἱάεπα Ἠογαπα Ρα. βοπρίαπα οη{Πῃ ογαί Πα : 

9». «ἨΕΤΟΕΜΟΟΠΕ5 ΡΗΙΙΟΣΟΡΗΙ5 ΑΠΙΣΤΕΝΕΤΟ. Ὦ6 εωπὶς 

αποπηοςο δἵπῃ α[ἰοσία5, 5αρονίος ουηπῖς γἱία πηθα ρετ)ή με]! 

ος Ηποπίαπη, σαπί πας απο[ίάϊο Πασιίαπριις πππ] η {ο 

ἀΠΠοιίρας, παπα Πα {αΠΠΘΠ Ηἱ5 πο ἀθάθτίπα, αἱ ποτίτη {11- 

ηλ] έας ε[αδπποςί οοπνΙνΙοΓΙπη οἱ νϊπο]οπίος ΓἨΤοΓς5. 6 

5ο1ο απίοΠι {6 Ιπάῖρπο πενίο [δυγα π]μί γἰάεος, απί {απίο 

{ΠΙΡΟΤΕ α55Ιά πο α Πε οπ]{15. ἵῃ οοίονῖ5 πιο απη]οῖ5 [μῖ5 6ο- 

ΠΠΠΠΕΓΑΤΘ ΠΟΠ ἱς ἀῑσηαίας : 5εᾷ 5ο]α5 οσο αριά {6 6ΧΡΟΙ5. 

Ἰά4ᾳμ16 λαλίίαης ἵπ. νἱοπία, 

[οιο, 

560 πο 

Μασὶς ἰσίατ ἵπα οπ1δα ὥσνο 

απ Ππσγαίππα αἆθο {ο ἀεπιοηδίγος : ΙΙ ϱΠΙΠΙ 110. 

ἵῃ αρηῖ Ρογῇοπα, απί Ἱορονίς, απ Ρ]ασοπία: 1Ποςί [οσῖίας, 

απῖρας εορἰοβῖςςἴτης ΕΠΟΓ αἲ αἲῖς οβΊοΙ πο. Ισηατί5: αἱἴο- 

απὶ νο] Ἰοᾶίαο αριιά Ῥαπιππεποπι ἀῑδείρα]ήπῃ 6ΦΠάΤΕ 4ΠΗ 

Ἰἱοσγαί παπα, αἲ αἰμηί, δαπηέαοδαϊα, ποτ. απηΙ, δαρρ]Ι- 

οαηΙΙ Ἰσοσί, ΕὈί πα 5οΓΥαΠ5 Ἠοιπο ΙποοηΣίάειαίας. 

93. Αἲ ἴα το]ῖοῖς ποβῖς, αἲϊος αοοῖρῖ5 : πεαπε 14 πναπας 

ΠΟΠΗ ΠΙΠΙ 5α.ῖς ΠΡΙ απῖπηις γα]εί αἆ ἀἰδοσγπεπόα πηθ]ίογα 

αἱ αἲ εοιηργοοπάσηᾶας γογας 16Η Πππασίμες. Ὑθυαπη απάς 

Ίος πΗΗΙ γεπ]αηΕ, Ἱπίσ]]ίσο αὖ αἀπηγαρή ρα Πί5 {αἱς ΡΗΙ- 

Ἰοδορ]ῖς Ζοποί]ιομηϊάο ας Ἰμαγτίηί]ο : απογαιη 6ο (αὐ5ίί 

ἀῑσίο Αάναδίθα) 5Υ]]οσίκπιο απο οτα οβίΓαΓ6 414Π1 661ΕΙΓΓΙηΕ 



11. 4.ο - 409) ΤΧΧΙ. 
΄ 

τόµατα. "Ἡ εἴπάτω 

τὰ πρῦτα ταῦτα. τί διαφέρει σγέσις ἕ 
ἀπόρων εἴπω τι, χερατίναν Ὢ σωρείτην ἢ θερίζοντα λό- 

Υον. Ἀλ λὰ σὺ μὲν ὄναιο αὐτῶν. ᾿Εγὼ δὲ ὡς ἂν μόνον 

τὸ καλὸν ἀγαθὸν ἠγούμενος εἶναι οἴσω ῥαδίως τὴν ἅτι- 

αὐτῶν, τις ο 
δια { Ἀ 

σ τί ἐστι φιλοσοφία: ἢ 
/ Δ ο 

τεως; ἵνα μὴ τῶν 

μίαν. 
94. ἸΚαίτοι ὅπως μὴ ἐς ἐχείνην ἔχης χαταφεύγειν 

τὴν ἀπολογίαν ὕστερον, ἐπιλαθέσθαι λέγων ἐν τοσούτῳ 

θορύέῳ χαὶ π πράγματι ὃ δίς σε τήµερον προσηγόρευσα 
καὶ ἕωθεν ἐπὶ τῇ οἰκίᾳ καὶ ἐν τῷ ἀναχείῳ θύοντα ὕστε- 

τν Τοῦτα ἐ ὼ τοῖς παροῦσιν ἀπολελόγηναι. 

956. Εἰ δὲ δείπνου ἕνεχα ὃρ Ἠζεσθαί σοι δοκῶ, τὸ χατὰ 

τὸν Οἴνέα ἐννόησον" ὄψει γὰρ χαὶ τὴν Ἄρτεμιν ἄγανα- 

χτοῦσαν, ὅτι µόνην αὐτὴν οὗ παρέλαθεν ἐχεῖνος ἐπὶ τὴν 
Φνησὶ δὲ περὶ αὐτῶν ας ς . 

θυσίαν τοὺς ἄλλους θεοὺς ἑστιῶν. 

Ὅμηρος ὧδέ πως, 

'Η λάβετ᾽ ἢ οὐκ ἐνόησεν, ἄάσατο δὲ µέγα θυμῷ: 

ν Γ. 
καὶ Εὐριπίδης, 

Καλνδὼν μὲν Ἡδε γαῖα, Πελοπίας χβονὺς 
ἐν ἀντιπόρθμοις, πεδί’ ἔχονσ᾽ εὐδαίμονα. 

καὶ Σοφοχλῆς, 

Σνὸς µέγιστον χρηµ’ ἐπ᾽ Οἴνέως γύαις 
ἀνῆκε Λητοῦς παῖς ἐκηθόλος θεά. 

-. . κ. σα / / 
96. Ταῦτά σοι ἀπὸ πολλῶν ὀλίγα παρεθέκην, ὅπως 

μαάθης οἷον ἄνδρα. παραλιπὼν͵ νά ἐστιᾶς χαὶ 

υἱον αὐτῷ παραδέδωκας» εἰκότως" ἡδὺς γάρ ἐστι 
ον 3 τη ρακίῳ. χαὶ Ει δὲ 

αἴσγρὸν Ἡ ην ἐμὲ τι προσέθηκα, 
ενω δές ο ο 

ὅπερ σὺ, εἰ θέλε εις παρὰ Ζωπύρου τοῦ παιδαγωγοῦ ἂν 
Δ 

μάθοις ἀληθὲς ὄν. Ἁλλ' οὐ χρη τ 
- . 2 - 

οὐδὲ διαθάλλειν ἄλλους, καὶ μάλιστα ἐφ᾽ οὕτως αἰσγραῖς 
4 ρε λίσλ Ε. δ/. νν. πμ ς αἰτίαις: χαὶ γὰρ εἰ Ἀίσι ος ἄξιος δύο ἤδη µαθητᾶς µου 

τὸν 

πρὸς χάριν αὐτῷ σύνεστιν. μὴ 

λέγειν τὰ ο καὶ ἄν 

ῃ 3 / 
ραττειν εν Ύαμοις 

/ 3”. -» 4 

περισπάσας, ἀλλ Φιλοσοφίας αὐτῆς ἕνεκα σιω-- { ἔγωγε 
πήσομαι. 

97. Προσέταξα ὃ 

Ἱοάν τινα Ἡ συὸς 

) οἰκέτη τούτῳ, ἣν διδῶς αὐτῷ 

ου ἢ σησαμοῦντος, ὡς ἐμοὶ 

ἴπνου ἀπολογία γένοιτο, μὴ 
ὰ τούτῳ πεπομφέναι. 

» 

.. 
ποιο ιἡ 
ποια 
κ 
διακομίσειε καὶ ἀντὶ τοῦ ων 

ὧν ο 
ον κ 

λαθειν, μὴ καὶ δόξωμ.εν 
ι / 5 

98. ᾿Γούτων, ὦ 
αμα 

εἴτο ὑπ 

Β ΄ 
» αναγινώωσκομενὼν μεταξὺ 

2. ι -- αἲἱ ον -- 
ο ο Χαι τουτο οἩἨ το του 

λόγου . Χανεῖν | μοι τὴν γῆν πὐχόμην δρῶν τοὺς παρόντας 

ἵδρ ὡς τέ μον περῖξ] 

ὃν : 
γελῶντας ἐφ᾽ ἑκάστῳ καὶ μάλιστα ὅσοι ἤθεσαν τὸν 
« ώς 
Ετοιμοχλέα, πολιὸν ἄνβρωπον καὶ σεμνὸν εἶναι δο-- 

σι , σι τσ Α ῃ 
᾿Εθαύμαζον οὖν οἷος ὢν διχλάθοι αὐτοὺς έξα- 

τα, ο ινὰς ος Ἔ 
πατωµένους τῷ πώγωνι καὶ τῃ τοῦ προσώπου ἐντάσει. 

ἲ ; 
Ὁ γὰρ ο ποτε ἐδόκει µοι οὐκ 

χοῦντα. 

ἀμελείᾳ ο 

αὐτὸν, ἀλλ’ οὔποτ᾽ ἂν ἐλπίσας χληθέντα ἐπινεῦσαι οὐδ᾽ 

ἂν ἐμπαρχαμεῖν ἑαυτὸν τοιούτῳ τινί- 

τμὰν πειρᾶσθαι ἠξίου. 

2 9λ 
ὥστε οὔὐδὲ τὴν 

κ Ἡ ΄ / 
.Επεὶ δ᾽ οὖν ἐπαύσατό ποτε ὃ οἰκέτης ἀναγιγνώ- 

. Ε 
τὸ μὲν συµπόσιον ἅπαν εἷς τοὺς ἁμοὶ τὸν Ζή- 

γωνα καὶ Ἀέφθλον ἀπέθλεπε δεδοικότας καὶ ὠγοιῶντας 

σκων» 
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Ρο556 πλ νίάεον. Απ ἀῑσαίι ΠΠογαπα ασαῖς, ααἷᾶ εςί ρΗ- 

Ἰοδορβία 5 απ ῥιῖπ]α ἰδία, φπίᾶ ἀῑενί Μαβίίαάο αἲ αυτα) 

πο απ]ά 6 Ιπεχρῃσα ή ρης Π]ίς ἀῑσαπα , σοτηίαπα, απί Ἠ]απα 

ἆσς ασσνο, απ ππείομίοπα γαΠοσπαοπεπι. δεᾷ {απ Π]ς 

(πανῖς Πσοί.. Ἐσο, απῖ 5οἶάπα αποά Ποπεςίαπι εςί ΏΟΠΙΠΙ 

ἀπσαπα, [αο]]ο [οταπα Ἱσποπηϊπίαπη. 

24. Ταπιθη πο ἀεῖπάα αἲ Παπ εοπ[Ισοτθ εκεΠ5α[ΙοπεΠα 

Ῥο55ἱ5., πῖ ἀῑσας Τπ {απίο ἴ6 {απυ]ία εί οεοαραίἴοπο οΕ]ξαπι 

6556: Εἱ5 {ο ]ιοᾶῖα ςαἱαίαν!, οἱ ππαπε ἀοπηῖ, ε{ ἀείμάςα ἵπ ζα- 

ΞίοΡΟΠΙ, 41111 ΤΘΠΗ Φ40ΓΑΠΙ ΓάςθΓε5. Ἠαπο οσο αραιά ρτᾶ- 

{ φοηίες οαςαΠα ἀῑνί, 

50. 9ἱ νοτο οῦ οΡΠΑΠΑ Ἱταίας ΠΡΙ νιάεας, Ἰ]πά 4ε (Ἴπεο 

οοσίία : ν]άεβῖς επῖπι Ρίαπαπα 4ποσΠθ Ἱταίαπα, αποά 5οἶαπα 

5ο Ἠοῃ Ιηγ]ίαςςοί Π]α αἲ ςαστΠοῖαπα, άΠΠΠα Γε[(πος 4εος 

ερι]ῖς ασαρετεί. ΡΙοῖΙί απ{επῃ 5ο [ετο ἆς Π]ῖ5 Ηοπιεγις : 

ΠΊΠΙΘΙΠΟΣ, Ἱππργαάεης : πιπ]έαπι 51Ρῖ ππεπίε ποσεβαῖ. 

Εί Εππρίάες, 

ϱα]νάοπῖς Ιδία {εττα, Ῥε]ορῖϊ 5οἳϊ 

{γεεῖς ορ]εεία, εἰ ατνα Ἰαβεης Γε[]οῖα. 

Ἐί δορ]ιοε]ες, 

Αρτί Ῥεσ απτος ΟΕηοαῖ νῖπα πιαχῖπ]απα 

πππηϊξῖί ατοα 4εα Ῥοίεης Τ,αἴοηῖα. 

26. Ἠσο ΠΡΙ ραπσα ἆε πππ]ῖς αρρος 1, π{1 ἀΐποας απο τῖτο 

πορ]εσίο ΡΙρΙή]ππι αεοῖρίας, οἳ ἰγαδιάετίς Π βαπα : τοςίε 

Ἱ]πά απἰάεπας 5πανῖς εδ οπίπι αἀο]εεεεπίπ]ο εἰ αταϊῖαπι 

Ἰ]ας δα εοηΣπε[ιάίπε απουραίας.. Οπίρας, 5ἱ ἔπγρεθ πο 66- 

«οί πο ἀΐσθγο {α[α, ααπῖά ργῶίθτθα αἀ[ίσθγοπι, αποᾶ τε- 

ΤΙΙΗ εςςθ 6 Ζοργτο ράασοσο Πας Ῥοΐετίς, 5ἱ τῖδ, ϱ0σπο- 

«οετε. Ὑεταπ παρίῖας {ατρατα ποη ἀθοεί, πθ(πε αεΟΙΣάΓΕ 

αἴϊος, Ργοογπη ἆς {πτρίρας αἀεο σαμςῖς. Εἰδί οπῖπι Ρ- 

Ρ]ή]ας ἀῑσπιις εςί, απ ἆπος Ίαμι α πε ἀῑξείρι]ος Ρε: ]απάῖ- 

Πας αμάκεη!ς αἱ 6Ρο ἴρσίας ΡΙΙοξορ]ία «αιιδα {ασεβο. 

27. Ἱπιρενανϊ απίεπι Ἠπῖο ρπεγο, εἰ ἆ4τε οἱ το]ῖς απί αρεῖ 

Ρατίεπι, αἱ ορινῖ, απί 6 5854ΠΛΟ Ρ]ασρηίος πι αΠεγεπάαπι, 

τ{ οα εἲξ σσ” εχοιςα(ῖο; πε αοοῖρῖαξ, η πος γΙάεαππΙτ Ἠας 

Ἠαπα εαασα πηϊδίσσο. » 

928. Ἠτος ἆππα Ιοσογοπ{ητ; απηῖσα, εἰ 5αάοτο ἀΠαεραπα ργα» 

Ῥπάσσε, εί, αποᾶ οδί ἵηπ ρτονετβίο, Ιΐορτε ορίαθαπα πηῖ 

[αγαπη 4ΠΠὰ ΥΙάεγεπα τἱάρηίες αἆ ππαππᾳποάσαε τεγβΡΠχ 

απϊ αἀεταπί, ΡγαδεΓίῖπα αποίαποξ εογαπΙ ποταηί Ηείῶππο- 

εἶεπι, εαΏπ1 Ποπηίπεπα, απίαπε τίς στανίς νἰἀεγείατγ. ΜΙ- 

ταβαΠΙΗΣ 6γ5ο απα[επι ΥΙΤΙΠΙ αὐμαο ΡραταΠα εοσηοτἰςςεηί, 

Ρατβα Ιδία αίαπε γη]ίας εοπ{εΠίΊοπε ἀεεθρί. Πασας πηΗῖ 

νιἀσραίαγ ποη περῃσοηίία ἸΠππι απαάαπι Ῥγαίογπα]δίςςο 

Απκίωπείας, εεᾶ, σποά ποπ δρεγατοί Γαίαταπα αἱ νουαίας 

51ΡΙ οοπάϊσεγοξ, ΠΟΠ το]μῖςςα ἵπ ΘΗΠΗ 56 ϱᾶδπῃ οοπηπηΙΓ{θΓ6 : 

αἴσιε αἆεο πε {εηίατο απ]άεπα 55. 

99. ΘΠΠΠΗ 6/50 Ίεσεγε {απάεπη 5ε’νας ἀθεῖῖςςαί, οοηγ νίαπα 

{οίαπη ἵπ Ζεποπεπα αίᾳαε ΡΙρΗΠαΠΙ εοπῃεῖεραί οσµ]ο5, Π1ε- 

(αεπίες 1ος εί ραεπίος, ἀεπίαπε γ](α5 Πποοηςίαπίῖα Πάει 
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καὶ τῇ ἀπορία τῶν προσώπων ἐπαληθεύοντας τὰ ὑπὸ 

του τοιμοχλέ εους χατη Ὑορηθέ ντα" ὃ Ἂρ ρισταίνετος δε 

ἐτετάρακτο χαὶ θορύδου | μεστὸς ἦν, ιό. δ᾽ ὅμως πί- 

γειν ἡμᾶς καὶ ἐπειρᾶτ το εὖ διατίθεσθαι τὸ Ἰεγονὸς ὑπο- 
λ / 

χαὶ τὸν οἰκέτην ἀπέπεμψεν εἰπὼν ὅτι 

Μετ 
ος αν 3 

τοῦ παιδαγωγοῦ νεύσαντος ἄπαλ-- 

ο ης 
μειδιῶν ἅμα 

πν / δλ Ἀ / 

ἐπιμελήσεται ι. τούτων. ὀλίγον δὲ καὶ ὁ Ζήνων 

ὑπεξανέστη ἀφανῶς, 
ὂ Ἡ : ή. 

λάττεσθαι ὥς χελεύσαντος τοῦ πατρος. 
ὁ ης πα ΡΤτΡΕΟ να νε ον 

80. Ὁ Ἰλεόδηµος ὃξ και πάλαι τινος αφορμῆς 
σος, ρίς Ξ μπω 

δεόµενος ---- ἐθούλετο γὰρ συμπλαχῆναι τοῖς Στωϊχοῖς [ 
τότε καὶ διερρήγνυτο οὐκ ἔχων ἆ ἀρχὴν εὔλογ οὖν 

ν΄ 3 ο) ῃ ο 
τὸ ἐνδόσιμον παρασχούσης τῆς ο. Τοιαῦτα, 
ἔφη. ἐξεργάζεται ὁ καλος Χρύ ς καὶ Ζήνων ὃ ἔφη, ἐξεργάζεται ὁ καλὸς Ἀρύσιππος καὶ Ῥήνων ὅ θαυ- 
μαστὸς καὶ Κλεάνθης, ῥημάτια δύστηνα καὶ ἐρωτήσεις 

ο ων ο θάσε μ 
μόνον καὶ σχήματα φιλοσόφων, τὰ ὃ᾽ ἄλλα Βτοιμοκλεῖς 

9 : ν ώς 
οἳ πλεῖστοι: καὶ αἱ ἐπιστολαὶ ὁρᾶτε ὅπως π 

καὶ τὸ τελευταῖον Οἰνεὺς μὲν Ἀρισταίνετος, Ἔτοιμο- 
ΤΗ 

χλῆς δὲ ᾿ρτεμις. 

ἑορτῃ πρέποντα. 

οἱ. Νὴ Αύ. 
ς : ; Ξ ῥ 

ἠκηκόει γὰρ. οἶμαι, Ὃν τινα ἐσχευάσθαι Ἀρισταινέτῳ 
ἐς τὸ δεῖπνον, ὥστε οὐκ ἄκαιρον ἐδόχει μεμνῆσθαι τοῦ 
Καλυδωνίου. Ἀλλὰ πρὸ τῆς Ῥστίας, ὦ Ἀρισταίνετε, 

πέαπε ὡς τάχιστα τῶν απαρ/ῶν, μὴ καὶ φθάσῃ ὁ ὃ πρε- 
πο ο κος ἄσπ-ο ο Μελό 5 δεί 

αθύτης ὑπὸ λιμοῦ ὥσπερ ὃ Μελέαγρος ἀπομαρανθείς. 
Σ.Ε, 3 α 1 ο μᾶ / ον ζ δες ο. Δ ὁ Χ Π 

Καΐτοι οὐδὲν ἂν πάθοι δεινόν: ἀδιάφορα γὰρ ὁ Χρύσιπ- 

εσθυτικαὶ, 

[ή / Ν / Ν 

Ἡράχλεις, εὔφημα πάντα χαὶ 

εἰ 
ς απ ο / 

πες, ο Έρμων υὑπερχατακεικενος " 

πος ο τοιαῦτα Ἠγείτο. 
2. Χρυσίππου Υὰρ μέμνησ σθε ὑμεῖς 

ἐπεγείρας ἑαυτὸν χαὶ φθεγξάμενος παμμέγείες, 

Μ ς 
» ἔφη ὁ Ἰηνό-- 

ϱ) ἑνὸς ἀνδρὸς οὐκ ἐννόμως φιλοσοφοῦντος Ἔτοιμο- 

χλέους τοῦ Ύδητος { με πε εἴτε τὸν Κλεάνθην καὶ ήνωνα 

σοφοὺς ἄνδρας: οἵτινες δὲ καὶ ὄντες ὑμεῖς ἐρεῖτε 

οὐ σὺ μὲν τῶν Διοσχούρων Ἴδη, ὠ "Ἔρμων, τοὺς πλο- 

χάµους περικέκαρχας χρυσοῦς ὄντας χαὶ θώσεις δίκην 
Σὺ δὲ τὴν Σωστράτου γυναῖχκα 

ταῦτα; 

παραδοθεὶ ὶς τῷ δηµίῳ. 
τοῦ Ψαθητοῦ ἐμοίχευες, ὢ Κλεόδηµε, καὶ καταληφθεὶς 

τὰ αἴσχιστα ἔπαθες Οὐ. σιωπήσεσθε οὖν τοιαῦτα 

συνεπιστάµενοι αυτος: Ἀλλ) οὐ µαστροτ: 

ἐμαυτοῦ γυναικὸς Ἡ δ ὃς ὁ ο κ ἁσπως σὺ, 

οὐδὲ τοῦ ξένου μαθητοῦ, λαθὼν τοὐφόδιον παρακαταθή- 

χας ἔπειτα ὤμοσκχ κατὰ τῆς Πολιάδος μὴ εἰληφέναι, 

ρα 

ς ε’ὼ τῆς 

οὐδ ἐπὶ τ τέτταρσι ὃ δραχμαῖς, δανείζω, οὐδὲ ἄγκω τοὺς 
΄ 

μαθητὰς, ἣν μὴ κατὰ καιρὸν ἀποδῶσι τοὺς μισθούς. 
3 Ἀ ΥΥ / 

ἔφη ὁ Ληνόθεμις, οὐκ ἂν ἔξαρνος ένοιο 
λ] 

αχον ἀποδόσθαι Κρίτωνι ἐπὶ τὸν πατέρα. 

ὶ ἅμα, συχε γὰρ πίνων, ὁπόσον ἔτι λοιπὸν 

ἐν τη ση, περὶ ἥμισυ σχεδὸν, κατεσχέδασεν αὐτοιν. 

πέλαυσε δὲ καὶ ὁ ων τῆς γειτονήσεως, οὐχ. ἀνάξιος 
« Δ ὙΣ ο ευ »/ 3 ο. ο. ν 
Ὁ. μὲν οὖν "Ἔρμων ἀπεξύετο ἐχ τῆς Χεφαλῆς τον 

ος 
ἄχκρατον προνενευχὼς χαὶ τοὺς παρόντ ας ἐμαρτύρετο, 
ο / 

οἷα ἐπεπόνθει. ὍὉ Κλεόδηµος δὲ --- οὗ γὰρ εἰχε χύ- 

λιχα --- ἐπιστραφεὶς προσέπτυσέ τε τὸν Ζηνόθεμιν χαὶ 
ης νι δεσση 

τῃ ἀριστερᾷ τοῦ πώγωνος 

ν 
ων, 

λαόόµενος ἔμελλε παίσειν 
Δ δ κά ο κ ἀρο ας κ. λ / 3 ὰ 

κατα Χορρης» χαι απεχτεινεν αν τον Ύεροντα; ει μη 

Ἡ ΛΑΠΙΟΛΙ. 50 --- 58. (1 10) 1) 

ο πηπίρας Ηοίαπποσ]ῖς. 1ρ5ῖ [αοθηίες. Απζιαποίας νογο 

Ρ]απε ρειμαγραία5 ενα εἰ απἴπιο οΟΙΗΠΠΟΙΗ5, Ἰηβοδαί {ρήση 
πο5 Ῥ]ρεγε, εἰ 5αηίάεης Ῥεπε Ἰπίογοα γογίοτο απ [αρία 
εταηί ἰπιάεμαίς 5εγναπη(θ τοηηῖς]ξ, Ἠῖς γειρῖς Ἠδις., 510ἱ 

ουτο [ο08.. Ῥαμ]]ο Ροςί γοτο Ζ6πο εἴαπιςαηγοχ1{ οἸαπου]πι, 

ἀΙπορίσγα 1ρ5ιπα, απαδί ραΐσῖς Ἱπιρογίο, ᾖαροηίο ραάασοπο, 

90. Αί Ο]οράεππας, απὶ ο]ἵπα τοβι/γογοί οὐσαίοΠθΙα ααΠ- 

4 απ (Υο]εραί ομἴπα ΠΠαΙΙ5 6ΟΠςΕΥΕΓΘ οη. δΙοἷοῖς, οἱ τήή- 

ρεμαίαη, αποά ταμοπαρΙ]α οχογάἹαπα εἶας το ποἩ Παῦριοί), 

ριορροπία ἔτι Ἱπ] ήπια ορίςίοῖα,  Τα]ίας ἱπαπῖξ, ῥιαοἶανας 

Ἡ]ε Οµηγδίρρις εΠῖοΙ!, οἱ Ζεμο αἀιηϊτα]ϊς, οἱ ΟΙοππίμος, 

νοζα]ας απάςάαΠη Πε]αμας., οἱ Ιπίοιγοπαίἶοπος 8οἱμΠα, αἰηια 

λαβές ΡΙΗ]ο5ορ]ιοΥ πα: ορίθΓΗΙΗ Ρ]θιΊή πε δαπἰ Ἠθίαηοσ]ος; 

εἰ ερῖςἰο]ῶ γἰἀείο απαιη 5εηῖ]ες! ασ {αμάεπι (ποις οδί Ατῖ- 

5ίαηθία5, ΗείΦπποσ]ες απίεπα ΕὈίαπα. 

οπηπία, Ηετομ]ες εἰ 5οἱοπηπὶ ἀεοογα ! 

Ομαπα Ῥοηί οΠΙΙΠΙ5 

91. Ρίο Ῥος 4ογεπα, αἲί απῖ 8αρος Π]απι ουραδαί Ποι- 

πο απάΙεταί οηίπῃ, Ραίο, αρταπα ραταίαπα Απδίαποίο αἆ 

6ΦΠάΙΗ : Πασιε πον Ἱπίοπιροςίἴναπη παίας οί Οαἰγαοπίϊ Ἱ]- 

Ἰα5 πηει]ηϊ5ςο.. 86ὰ Ρο Ὑοδίαπι, Απδίωποίς, πη{ο (παπι 

οε]ογγίπ]ε 4ς ῥγϊπη15, πο οέγα5 πορῖς {8Πη8 5οπεχ Π]α Ροί- 

εαί, Με]εασιῖ Ιηδίαι σοηίαΒθ5ζθῃΣ. Οπαπ(παπι πΙμΠ Τρί 

νολοππεηίου πΙαΙάπῃ δἷο ασσῖάαί : Ἰπά1(Γογοηίία εΠΊΠΗ {α]ῖα 6.ςο 

ρυίαθαί Οµιγίρρις. 

3», Χεππρο ΟἨηΥδΙρρί ΠΙΕΠΙΙΟΠΕΠΙ Υο5 αιάε[ῖς [ασσίο, 

παπί 7επομοπιῖς, εὐθοίᾳς 6ἰ πιαρηα Υους Ἠδς, οἱ αὐ 

υπο γίτο πο Ἰοσίίπαο Ρἠ]οδορμαπία Ηείαπιοσ]α, Ππροδίογο 

1ο, Οἰοαπίπομα πποηηῖ οἱ ΖΕΠΟΠΟΙΗ, ΥΙΤΟ5. ςαρίεπίος» 

Οπα]ος Υγογο γΙῖ ος[ῖ5 1ρ51, ἰδία αϊ ἀῑοΙΙ55 ποππε {πα απἱά επ 

Οαδίογιπ εαρί]ο5, Ησγπιον, ]απ1 ἀδἱοπαϊςίί αππθος, Ρῶπας 

ἀαἴατας ἱγαδεπόασαιιο οατηΙῇοί» Τα νογο Βοδίγαι πκογεπι 

αιάἰίοτῖς {πῖ αὐ]ίορίο, ΟΙεοάσπια, οοιγαρίςι, ἂο 4ερΓεΙιθή- 

55 Ρῶπαπα 5αδ[ςίί [αρϊκδίππαπη. ΧΟΠ εΓπο {ασεβῖ[ῖ5,, ἑαέαπα 

γοῬῖς οοηδοΙ 5 ΥΕΓΙΠΙ ΠΟΠ ΠΠεοΡ 1ρ56 αχογίς Ί6ΠΟ 5αΠ1, Ο1εο- 

ἀεπιας πα! (πεπιαάπποάατη {α: πθαπε ρογορηϊηῖ απᾶ1{ουῖς. 

για[ἴοαπα αριᾶ τπο ἀοροδίαπα, Ιπἱογρος!ίο Ῥες τοῖς ομςίο- 

ἄ στη ἆεαπα ρει]ητίο, αεζθρίς5θ Πο πεσανγἰ; πεσιο αμαἴθιηᾶ- 

ΤΗΠΗ (1η ΠΊΘΏςΟΠΗ) ἀγαςμππαγαπα Γῶη15 οχθΓςθο, ηθ(ιΙ6 Ο111Π1 

οῬίοναπθο ἀῑδοῖρι]]ς, 5ἱ αἲ ἕοπηρις ποῃ 5ο]γαπί πλεγζθίθπι. 

ΝΤΙΠ Ἠ]ιά ποπ περαδῖς, αἲί Ζεποί]οπίδ, ΥΕΠΕΠΗΠΙ ραπ] 

Ῥτορίπαπά ια Οµ{οπὶ {ο γοηβ]άἱ5δο. 

90. Οοπηπιοᾶσπι Ῥ]μομαί : ε/σο αποά τοσα οιαί ἵπ 

Ῥοσμ]ο, ἀππϊάίαπα [ετο, ἀποῦας 115 οβαπαῖε : ο]ας τεῖ 

αἰἰααῖς (Γασίας. οἵαπα αἆ Τοποία οἳ, γἰοἰπίαπα Ῥεγγεπῖξ, ΠΟΠ 

846 ΙΠπάΙσημπη.  Ἠθιπιοη Ισίίγ ἀείεισεραί ἆε οδρΙίε Ῥ{ο- 

οϊπαίο Ππεγαπα, Ῥιεηίος {ες]βοαίας, απαπα αοοθρῖςδειἰ ἵη- 

Ἱαρίαπι, . ΟΙοοάεππας απίοπι, απὶ Ρουυ]ά που Παρετοί, 

«ΘΠΥΘΙΣΗ5 οοπδρυῖ{ ΖοποίΙοπαίπ, οἱ ΡΓεΠεηδα θἰπ]δίγα ΠΙΔΠΤΙ 

"ας Ῥατρα, ραδηπα. πια]α. ης Ἱποιδδυγας ενας : αἴσπο 

Ἰπ{ογπηοβαί 56ΠΕΠΙ, Πηἰςί τοηιῖςςοί ΠΙαΠΗΠΗ Απἰδισηεία5, 6ἱ 



ΠΠ. 15. 419) 

Ἀρισταίνετος ἐ 

θεµιν ἐς τὸ µέσον αὐτοῖν κατεχλίθη. ὦ 

διατειχίσµατι αὐτῷ εἰρήνην ἄγοντες. π 

Ἐν ον δὲ ταῦτ ἐγίνετο, ποιχίλα, ὦ Φίλων, 
ὃν ἐνενόουν, τὸ πρόχειρον ἐκεῖνο; ὡς 

ἣν ἄρα τν οτπσθαι τὰ μαθήματα, εἰ μή 

ἐπέσγε τὴν χεῖρα καὶ ὑπερβὰς τὸν Ζηνό- 

ς διχσταϊεν ὑπὸ 

ϱ2 ασ 
σος 
-ο 
-- 
λοι 

τις καὶ τὸν βίον ῥνθμίζοι πρὸς τὸ βε έλτιον " ἐχείνους γοῦν 

περιτ ττοὺς ὄντας ἐν τοῖς λό] ἴοις ἑώρων Ίέλωτα ἐ ἐπὶ τῶν 

πραγμάτων ὀφλισκάνοντας. πας εἰσήει με, μὴ 

ἄρα τὸ ὑπὸ τῶν πολλῶν λεγόμενον ἀληθὲς η καὶ τὸ πε- 

παιδεὺσθαι ἀπάγῃ τῶν ὀρθῶν λογισμῶν τοὺς ἐς 

τὰ βιόθλία καὶ τὰς ἐν ἐχείνοις φροντίδας ἀτενὲς ἀφορῶν- 
ον / / ΔΑ 

τας" τοσούτων ουν φιλοσόφων παροντων 0υοξ 

/ 
μ.ονα 

χατὰ 

τόχην ἕνα τινὰ ἔξω ἀμ. αρτήµατος ἦν ἰδεῖν, ἀλλ 

ἐποίουν αἰσχρὰ, οἳ δ᾽ ἔλεγον αἰσχίω" οὐδὲ γὰρ ἐς τ 

οἴνον ἔτι ἀναφέρειν εἷχον τὰ Ἰεγνόμενα λογιζόμε νος οἷα 

ὁ “Ετοιμοκλῆς ἄσιτος ἔτι καὶ ἄποτος ἐχεγράφει. 

85. Ἀνέστραπτο δ᾽ οὖν τὸ εσας καὶ οἱ μὲν ἰδιῶ-- 

ται χοσµίως πάνυ ἑστιώμενοι οὔτε παροινοῦντες οὔτε 

ἀσχημονοῦντες ἐ ἐφαίνοντ ο, ἀλλ᾽ ἐγέλων µόνον καὶ κατε- 

Ἰέγνωσχον αὐτῶν, οἶμαι, οὕς γε ἐθαύμαζον οἰόμενοί 

τυας εἶναι ἀπὸ τῶν σχημάτων, οἵ σοφοὶ δὲ ἠσέλγαινον 

καὶ ἑλοιδοροῦντο καὶ ὑπερενεπίμπλαντο καὶ ἐχεχράγε- 

σαν καὶ εἰς χεῖρας Ίεσαν. “Ὅ θαυμάσιος δὲ Ἀλκιδάμας 
κι κ 3. ο» / ε) τν / λωλ ος 

καὶ ἑούρει ἐν τῷ µέσῳ οὐκ αἲδ δμειος τὰς γυναϊχκας. 

τις Ε 
ες : 

εἶναι τὰ ἐν τῷ συμποσίῳ οἷς περὶ σοι ριθος οἳ ποιη- 

ταὶ λέγουσιν" οὐ γὰρ κληθεῖσαν αὐτὴν ἐς τοῦ Πηλέως 

αν /. ; ; 
Καὶ ἐμοὶ ἐδόχει, ὡς ἂν ἄριστά ἰκάσειεν, ὁμοιότατα 

τὸν γάμον ῥῖψαι τὸ μΏλον εἷς τὸ σύνδειπνον, ἀφ᾽ οὗ 

τοσοῦτον πόλεµον ἐπ᾽ Ἰλίῳ γεγενῆσθαι. Ἰκαὶ ὃ Ἔτοι- 
μοχλῆς τοίνυν ἐδόχει µοι τὴν ἐπιστολὴν ἐμθαλὼν εἰς τὸ 

μέσον ὥσπερ τι μηλον οὗ µείω τῆς Ἰλιάδος κακὰ ἐξερ- 
Ἰάσασθαι. σαι ἷ : ς ; 

36. Οὐ γὰρ ἐπαύσαντο οἱ ἀμφὶ τὸν ᾖηνόθεμιν καὶ 

Κλεόδημον φιλονεικοῦντες, ἐπεὶ µέσος αὐτῶν ὃ Ἆρι- 
σταίνετος ἐγένετο" ἀλλὰ, Νῦν μὲν, ἔφη ὃ Κλεόδηµος, 

Ἱκανὸν, εἰ ἐλεγχθείητε ἁμαθεῖς ὄντες, αὔριον δὲ ἁμυ- 

νοῦμαι ὑμᾶς ὄντινα καὶ γοὴ τρόπον ἀπόχριναί µοι 

οὖν, ῶ Ζηνόθεμι, ἢ ἢ σὺ ἢ ὁ κοσμιώτατος Δίφιλος, καθ” 

ὅτι ἁδιάφορον εἶναι λέγοντες τῶν χρημάτων τὴν χτῆσιν 
οὐδὲν ἀλλ᾽ » ὡς πλείω 

κπήσεσθε καὶ διὰ τοῦτο ἀμφὶ τοὺς πλουσίους αεὶ έχετε 

χαὶ δανείζετε χαὶ τοχο γλυφεῖτε καὶ ἐπὶ μισθῷ παιδεύετε, 
πάλιν τε αὖ τὴν Ἠδονὴν μισοῦντες καὶ τῶν Ἐπικουρείων 

χατηγοροῦντες αὐτοὶ τὰ αἴσχιστα ἡδονῆς ἕνεχα ποιεῖτε 

καὶ πάσχετε, ἀγανακτοῦντες εἴ τις μὴ χαλέσειεν ἐπὶ 
θειπνον εἰ δὲ καὶ κληθείητε, τοσαῦτα μὲν ἐσθίοντες, 

τοσαῦτα δὲ τοῖς οἰκέταις . χαὶ ἅμα 

λέγων τὴν ὀθόνην περισπᾶν ἐπεχείρει, ἣν ὃ παῖς εἴχε 

τοῦ Ῥηνοθέμιδος, μεστὴν οὖσαν παντοδαπῶν χρεῶν, 
καὶ ἔμελλε λύσας ἀπορρίπτειν αὐτὰ εἰς τὸ ἔδαφος, ἀλλ’ 

ὁ παὶς οὐκ ἀνῆχε καρτ ερῶς ἀντεχόμενος. 

αι Καὶ ὁ ' Ἕρμων, ΕΡγε, ἔφη, ὦ Κλεύδημε, εἷ- 
πάτωσαν οὗτινος ἕνεκα ἡδονῆς χατηγοροῦσιν αὐτοὶ ἥδε- 

3 λ 

ἢ τοῦτο εξ ἆ ἁπάντων σχοτε 

δα); 
Επιοιόοντες . . 

ΤΧΧΙ. αΟΝΝΙΝΙΟΜ ΞΕυ ΤΑΡΙΤΗ ἆ. ὃ4- -δ7. 159 

τ απββιεςδη5 54ρει ΖεποειηῖΠ, ΠΙΘΟΔΙΠΠΠΗ 56 ἰπίει Π]ος οο|- 
Ἰοσ8βςεί, αἱ 5ορατατεηίαν οἱ 56 {απ(μαΙή. ΠΙΙΤΟ ΙπΙοτρος/{ο 
αείαμα αρογοηί. 

54, Ἠσο ἆππη Πεγοπί, ηχη]ία, πηῖ ΡΗ{1ο, οσο αριιά αΠΙΠΛΙΠΗΙ 

πηθυπα οορ[ίαβαπα, Πλαά ργαδογίῖπα, σαοᾷ ομἰνίς ἵΠ ΠΙοΠίσηι 

νοπ]ϱο πεσθς»θ οδί, απαπι ΡάτΙΠΑ ριοδίέ δείτε Πίοιας, Πηῖςί 

αἱς οίαπα Υἱ{αμα οοπηροῃαί 1η πιθΗ5. Ἠ]ος οπίπα ρηποῖρος 

Τη Πογῖς νάσραπα ρἴδαπη ἀεβοιο ἵπ ἱρδίς αοΠοπίδα».  Ὠείϊπάς 

ἵπ ΠΠΕΠΙΘΗΙ Υαβῖέ, ΥΘΓΗΠΊΠΟ θ55οί ᾳποᾶ γα]σο ἀἱσῖίαγ, α γεσία 

ταίῖοπε ἀοείπαπα αΏάπσθτε Ἰομηίηος 605, απὶ απ 5οἶος Ἱ- 

Ργο5 εἰ απ ΠΠ5 οοππεπίσ οπγας Ῥοτρείιο γορρίοϊαηί. 

Τοἱ οπἵα ϱηεεπΙδης ρμοδορ]ῖς, πο [ονίο αἱ σπα Γονέηπα, 

ναθαπίσρα οπ]ρα ἨΠΙΗ ογαί γίάενο, αἰ[ῖς [αοἱοηίί μας πηρίίου, 

αῑῖ5 Μαρία» οίἵαπα ἀἱσρηίρας. Νσαε οβίτη γίπο Ίαπα, ασ 

Ποραπί, Ἱπιρηίατα Ροίεγαπ, οοσίίαης σπα Ἠοίαμποσ]ος. ἵπι- 

ῥγάΗ515 ἱπιροίαδαα ςο]ρογ!{. 

3ο, ΟοΗγεΙδα Ισίατ το οπηπίς οταί : Ιπάοείο5 Ποπιίπος 

Ῥ]απο ἀεοσμίαν ορυ]ατί νἰάρυες, πειε ρου ορηϊθίαίονη απο 

απαπα, πε(πα αποᾷ αλοφαῖ ΡαγαΠα ἀθοοΓΙΠΗ ο5δεί, ἀοδίσηαι- 

165: 5εᾷ πάεραπί Πηοᾶο, εἰ ἀπιππαθαηί Ἠ]ος, Ρίο, απος 

ἁἀπηϊνα(ἶ απίς [ηθιαπί, 41. οκ µαθίέα αἰαπ]ά, Π]ος 55ο 

Ρυίαγοηί : δαρίοηίος γενο]αςοϊνίεραηί, εοπγἰοαραπίατ, αργα 

πιο πη 5ο Ιπιρ]οβαΙ{, εἰαπαθαπ!, αἲ ππαπα5 νοπίοραηί. Λά- 

πηϊταβ]]{ς Ί]α Αεϊάαηιας οίαπα πηησοραί, ἵπ πποᾶῖο σον ἴνίο 

πΙΠΙ π]η]Ίεγος τογθι](α5.. Αο πιΙ γἱάσραίας ορίἴπι Ί]ο α5- 

εἰπη]ανα, οἱ ααἲς ἀῑσστοι ἰπιϊΠίπια ο55ο ἱδίης ασία. οοηγ]γϊ 

5 απῶ 4ε Επίάο ροσία; παγαΏΕ: ΠΘΙΙΡΟ Ἠο. γοσσίαπη Παν 

ἃ4 Ῥε]εί πηρίίας ΡΟΠΗΠΗΙ Ίδίά ἵπ οοηγἵνίαπα ῥιο]οείκδο, θχ. 

απο {απίΠΠΙ αἲ ία ο] απα οχογίαΠ) δἳξ. Τε νάρραίας 

546 ΠΗΗΙ Ποία"Πιος]ε5 ορἰδίο]α Ί]]α, (αμα παπα ΡοΠ1ο ᾳποᾶαΗΗ, 

1. ΠΙθάἴαπη ῥτο]εσία Ἠοῦ. ΠΙΙΠΟΓΙΠΙ Πίαςο ΠΙΑΙΟΓΙΠΑ αποίος 
οχς[[]ςςο. 

6. Ἀθσιθ εΠίΠα ἀεδίπεραπί πἱκατὶ Ζοπο(Πεπηῖς ας ΟΙεσάθ- 

ηδ, Ύπαπι πηθάίας Ιπίο Ί]ος ο55οί Αηϊσίωπθίας : 5εᾶ, 

Μοάο, Ἱπαῖί ΟΙεοάσιπας, καῑῖς που, δἳ γα {α(ἶς οοηγπσα- 

πηη]: οΓᾷ5 Υ6γΟ ΥΟ5, 1 ρᾶγ ο»/, αἱοίσοαν, Τσ μας τοςροπᾶο μη], 

Ζεποίμεπη!, απί {α απ ουπαΙςκίηας Π{ρΗΙ]Η5, απα ταἱ1οΠθ., 

απαπη ἱπαΙοΓεηίεπα ο5ςο ἀῑσαιῖς ΡοσιΠΙαΓΙΙΠΙ ΡΟΒΒΟΡΦΙΟΠΘΙΗ, 

πΙμΗ αῖά 4παΠ1 Ίου ΗΠΗΠΙ δρεσἰοίῖ5 εκ οημίβ5, πἰἳ απαπι 

Ρατ] Ρορδίάσα:ἶς, εἰ απο οϐ 61 58Π1 οἶτοα ἁῑγίίος 5επι- 

ρε ναγξεππί, οἱ [ωπουί ἀαίΐίς Ῥοσυηίαπα, οἱ ΙΣΗΤΑΤΙΤΗ οχ- 

5οπ]ρα(ς Ἡδνας, οἱ πιεγεεάο ἀοσθα[ῖς : ΤΗΥ55 οὔἷο «πχ 

παυθα[ῖ» γολαρίαίεπη, οἳ ΕΡίεΓοοΣ Ίου ποπηῖπε ζαπιηοίῖς, 

1ρ5ί νο]αρίαι[ἶς οαηδα Γαηρίβείηια απ όρ( 16 [αρίαιίδας ραἰαπη]ηϊ, 

Ἰπάίρηο [ογεηίος 5ἱ απὶς αἆ ΟΩΡΠΑΠΙ 05 ΠΟΠ Παν {αγονϊ : οἳ 

νατο. γορθηπί, ἰ(αηίηπῃ εάαί1ς, {απίαη {πδαρου δογνῖς 46- 

πδ.., Ἠῶο απ ἀῑεγεί, επἴρεο πιαρρυ]απ ἰοηίαβαί, 

απαϱ1 μαρεβαί Ρεν Ζεποίμεπιῖάϊς, Ῥ]επαπῃ οππίς πεποτῖ5 

εατπίαηα, δο]αία Ίῑ]α ργο]θοίατας Τη 5οἰαπα οπηηία : 5εᾷ ΠΟΠ 

ἀἰπίκίερασς, Πγπίοτ εαΠ1 ΓΟΙΠΘΗΣ. 

97. Αίαποα ΗΕΙΠΙΟΠ, Ἐπσα, Ἰπαπ], ΟΙεσάεπιθ! ἀῑσαηί ειι- 

{15 τε οχαδᾶ γο]αρίαίομι αοζαδεηί, ἵη Υοιηρίαίο ο55ο ἱρ5ί 
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Δ 
σι ὑπ. πὲρ 

ὃ Ῥηνόβεμες, εἶπὲ. ῶ Κλεύδημε, χαθ᾽ ὅτι οὐκ ἆ 

σον παρ τὸν πλοῦ τον. ου μὲν οὖν, ο 
ο Καὶ ἐπὶ 

τὸ ἐμφανέ-- 

λόγων ἄφορ- 

ἐς τ ρτῆς οταν ήσω ες 

τῷ ἡμετέρῳ ὦ Ἠλά τωνι ἡπ 

) Πάντες ἐπήνεσαν οἳ παρόντ τες, 

μφὶ τὸν Ἄρισταίνετόν τε χαὶ Εὔκριτον, 

πηδίας οὕτω γοῦν ἐλπίσαντες. Καὶ 

νετος ἐπὶ τὸν αὑτοῦ τόπον εἰρήνην 

Πα] αἳ ὃν - 

2 μμ δα 
ἁπαλλαζεσύαι της α 

κ. 
μετΏλθέ τε ὃ Ἄριστα 

; 
ος ἐλπίσας. 

: Καὶ ἅμα εἰσεκεχόμιστο ἡμῖν τὸ ἐντελὲς ὀνομα- 

ὦμ ενον δεῖπνον, µία ὄρνις ἑκάστῳ καὶ κρέας ὑὸς χαὶ 

λαγῶα καὶ ἐχθὺς. ἐκ ταγήνου χαὶ σησαμοῦντες καὶ ὅσα 

ἔντο ως ιτ κ ο 
ἐντραγῖν, καὶ εξην ἀποφέ έρεσθαι ταῦτα Προῦκειτο 

δὲ οὐγ ἓν ἑκάστῳ πινάκιον, ἀλλ Ἀρισταινέτῳ μὲν καὶ 

Εὐχρίτῳ ἐπὶ μιᾶς τραπέζης κοινὸν, χαὶ τὰ παρ αὑτῷ 

ν ἐχρην ιαθεῖν: Ζηνοθέμιδι δὲ τῷ Σ 

ῷ πο ὁμοίως κοινὸν καὶ τούτοις" 

εἶτα ἕξης Κλεοδή ἡμῳ Ἴωνι» μεθ οὓς τῷ γυμφίῳ καὶ 

ἐμοὶ, τῷ Διφίλῳ δὲ τὰ ἀμφσῶν, ὁ ὁ γὰρ Ῥήνων ἀπεληλύ- 

θε, Καὶ μέωνησό μοι τούτων, ὢ Φίλων, διότι δή ἐστί 

τι καὶ ἐν αὐτοῖς χφήσιμον ἐς τὸν λόγον. 

ΦΙΛ. Μεμνήσομαι δή. 

39. ΛΥΙΚ. Ὁ τοίνυν Των. Ἡρῶτος οὖν ἄρχομαι, 

Καὶ μικρὸν ἐπισγὼν, Ἐχρῶνι μὲν ἴσως» 
ο” Ὁ 

Γν τοιούτων μμ παρόντων περὶ 1δε ὢν τε χαὶ 
ν 

ν 

Ἰσωμάτι ων εἰπεῖν χαι νυης ἀθανασίας" ἵνα δὲ 

ἑκάτερον 
τωϊκῷ καὶ 

σ Έρμωνι τῷ 

ἰδοχει. 

(ων «ην «Ὁ -θ 

φ 5 ω 

ο ὴ 

/ / 
τιλέγωσί µοι ὁπόσοι μὴ χατὰ ταὐτὰ ο ον περὶ 

γάμων ἐρῶ τὰ εἰκότα. Τὸ μὲν οὖν ἄριστον ἣν μὴ 

δεῖσθαι γάμων, ἀλλὰ πειθοµένους Πλάτωνικ
αὶ Σωκράτει 

παι εδεραατεῖ ν' μόνοι γοῦν οἳ τοιοῦτοι ἀποτελεσθεῖεν ἂν 
3 Ὑ 

πρὸς αρετή Ἡν" εἰ δ᾽ ἔδει καὶ γυναικείου ας χατὰ τὰ 

Ἠλάτωνι δοχκοῦντα χοινὰς εἶναι ἔδει τὰς γνναῖκας, ὣς 

ζω ζήλου εἴημεν. 

40. Γέλως ἐπὶ τούτοις ἐγένετο ὡς οὐκ ἐν καιρῷ λε- 

Διονυσόδωρος δὲ, Παῦσαι, ἕ ἔφη, ῥαρθαρικὰ 

που Ἱὰρ ἂν εὕρίσκοιμεν τὸν ἕζλον ἐπὶ τού- 
γομένοις, 

ἡμῖν ἄδων" 
Ἆ Γ 

παρὰ τίνι; Καὶ σὺ γὰρ φθέγγη» χάθαρµα: 
λ 

Οἴμαι, χαὶ ισα ἀντελοιδορεῖτο τὰ 

Ἱστιαῖος ὅ βέλτ ιστος» 

φη" ἐχὼ γ γὰρ ὑμῖν ἐπιθαλάμιον ἀναγνώσο- 

Καὶ ἆ ἀρἒάμε ενος ἄνεγένωσκεν. να 
Ἶν γὰρ ταῦτα, εἴ γε µέμνημαι, τὰ ἐλεγεια" 

Η οἵη ποτ᾽ ἄρ᾽ Αρισταινέ εγάροισι 

δτα Κλεανθὶς ἄνασσ᾽ ἐτρεφετ ἐνδνκέως, 

π ροῦγουσ᾽ ἀλλάων πασάων παοθενικάων, 

έσσων της το αὰ ος ΄᾿ἐρατῆς Κυθέρης. 
Χρατιστε τ τεῶν συνεφήδων, 

ερῦος ή ο δος παϊοός. 

μας δ᾽ αὖν) ὑμῖν τοῦτον θαλαμήξον Ὅμνον 

ἀμφοτέροις πολλ ἀσόμεθα. 

κρέσσων ν 

τις 

49. Γέλωτος οὖν ἐπὶ τούτοις, ὡς τὸ εἰκὸς, γενομένου 

(ΧΙ. ΣΥΝΜΠΟΣΙΟΝ π ΛΑΠΙΘΑΙ. 58 --- 42. 

τοὺς ἄλλους ἀξιοῦντες. Οὐκ. ἀλλὰ σὺ, ἡ δ᾽ ! 5πρτα τεῖααος απ πι Ροδί]εῃί. 

αΠ. ας -- «.σ) 

Νο, παπί Ζοποί]ιοπηής, 

«οὰ {π ἀῑς, ΟἸεοάεπια, αυα ΤαΙοΠΕ ΠΟΠ Ππά]Πειοηίες ο55ε 

ἄποας ἀῑν]ίῖας. Νοη 5απθ, 5εᾷ {π. Εί ἀἵα ἰαῖα ]ασιεραπίας, 

ἄοπος Τ0Ώ ΡΓΟΓΕΓΕΠ5 56 πιαπ[εσ[ία5, Ώεκίηία, αἲί; ερο είπα, 

εἰ τἰάείαν, πιαἰονίοπα γοίς ἵπ ππεᾶῖο Ροπαπη ἀἱςρι[αΠοπῖς ας 

κοἰοπιπίίαίο ἀἴρια" : ος Υοτο 5ἴπο σοπ{θη/ἴοπε ἀῑεε[ῖς απκ[ο- 

παπα Ἰηγίοσηα, αἲ πηγα πη αριᾶ ΡΙαίοπεΠΩ ποςίγαηι ΤΠΦΙΟΣ. 

Ραι5 οἱ 1π ἀἱδριίαίίοπα οοηδυπλία ε»ί. Τιαιάατε απ αἆθ- 

ταΏί οΊηΠος Ίιου ος σπα, Απκίαπείας ρταςετίπι αἶππε 

Εποηέας,, απὶ 5ἷο οευίε Ἰθογαιῇ αἲ 1ῑ]α 56 Ἱπ]ασυπάϊαίε ρύσ5ε 

ερετατοῃί : (ταηςήίαπε η Ίοεσπα δα Απσίωηπείας, ΡασεΠΙ 

Ίτα [αοίαπα ατρ[ταίης. 

38. Εἰ εἴπιπ] Ἱπ[εγίατ πορίς οα απα αμξο]αία ο6Πα ΥουἈ- 

ἔας, σαβῖπα απἰσπῖαπε πα, εἰ οἵα αρταρυα, εἰ Ἱεροτῖπα εἰ 

Ρκαῖς 4 ςατίαβίπο,, οἱ Ρ]ασεπί(ρ 6 5εαπιο, εί Ῥο]ατῖα, Ιἱ66- 

Ῥαΐᾳπε θὰ 4οππππῃ [οιτθο. Χεσιε Υετο υπᾶ ουἶαπε Ίαῦχ ΡΓΟ- 

Ῥοπεβαίας, 5εᾶ Απξίωπείο εί Ἐποτῖίσ 1π ΠΊΘηΣᾶ ΠΠᾶ ΟΟΠΙΠΙΗ- 

πίίος, οροτίεραίφπε πίπαησας, αποὰ 5101 Ῥτοσίπαιπη ε5ςεί, 

ςυισγο: Ζοποιποπιϊαϊ ααίοπα Φίοἶεο, εἰ Ερίοιτεο Ἠετηιοί 

εἰπηϊ]ίος ἵπ «οπηπΊΗπε 1ρεῖς 4ποπαθ οβεγεβαίας; ἔασι ἀθίηᾶε 

ΟἸεοᾶειπο οί 1οῖ Ροδὲ απος 5ΡοΠ5ο οί τημῖ ΡΙΡΗΙΙο απἴεα, 

απῖα Ζεπο ἀῑκορσεναί, αἰήασαπε Ροµίίο. Ἐί πιεπιθηίο πηῖ 

ἹορΗπῃ, Ρίο” οδί ομίπα τη μῖς 4ποσπε αἰᾳπ]ά ΠατγαΠΙΟΠΙ 

ποδίτα πα. 

ΡΗΠ,. ΜειΙΠεΙΟ 54Π6. 

80. Ί6. Το Ιπίας, Ῥήπηας επᾳο, ἱπαπῖ, 5ἱ νάείας, 

Ἱποῖρίο. Εἰ ραυ]]απα πιοταία5,ς Οροτίεραί [οτία, αἲξ, 1η α- 

Ίίαπα Ργῶσοπίῖα Υ]τογαπα ἆ6 14εἳς εἰ Ἱπεοτροτεῖς ἀἴοστε, ας ἂε 

Ἰωηπογίατίαία απίπι : Π6 ΥεΓο οοπίτα τηε ἀῑσαπί απἶ ποῃ ϱᾱ- 

ση η Ρ]οσορ]ῖα 5εααυπία:, 4ε πυρίϊΐς σα, ασ’ εοηγεηίτε 

τοπία, ἀἴσαπα.  Αίάπε ορΏπηαπι απἰάείη εταί Ρ]άΠΕ 110 

655ε παρ(ῆς ορια, 5εᾶ, ΡΙαΐοπί ομεεαπεπίες εί 5οσγα[1, ἆπΠαΤΕ 

ΡΗ6ΓΟΣ : 5ο επίηι αί Ίος Γοεετῖηέ, ρεγ[οοίαιη σ]γαίεπα ααῖ- 

Ρϊκοαπίης : 5ἱ γθτο οἵαμι ππυΠερηίρης εταί πυρἰῇς ορι5, 

εκ Ρ]αΐοπῖς Ρ]αςϊίο, πχογες 6556 ἀεθεραπί ΕΟΠΙΠΗΠΕΣ» 410 

οχίτα σε[ιεῖι 5ΙΠΙΗ5. 2 

40. 5αρετ Εὶ5 τἴδς εχοτίας εί, αἱ αυ πηΙπίπιο ορροτίπηε 

Ῥϊοηγεοάστας απἴεπι, Οἱ ἀεείηῖς, Ἰπασῖς, 

Ῥαανῖσα ποὺῖς ποπαῖπα εαηίατε» αὈῖ οπῖπι Ιπνεμῖαπηας Ξ6- 

Ίιπι ἂε Ἰαςτα, ο αριιά 4πθπα2 Ἀειπρε ἴπ ἄποσυε γοζειὴ 

πες, Ῥηγσαπποπίαπη 2 Π]ε αἩ. Εἰ, Ραΐο, Ὠιοηγςοάογας 

4ποπαε γοςδίη, απ 5ο1εΗ!, πηα]οάϊείαγας εγαῖ : 5ο Η]- 

φίίσις σταπηπιαϊ(ἴοις., Ῥεῖ]ας Ποιπο, Ὠορ]ηϊία, ἱπᾳμῖες οµο 

οπίπα ορἰιαΙαπηίαπη γοῬῖς γεσίαρο. ΕΙ τεσῖίατε Ἱποβρί. 

ἀισετοπ{ατ. 

41. Ἐναπί γΥετο εἰεσῖασα, 5ἱ ααἰάθηα παθηη, Πδία : 

Αα απα]ῖς ἴαπάεπι Ατίσίσπειϊ ἵῃ σάΐριας αΏῖς 

οὐ πσία αςεῖάαε ἀΐϊνα ΟΙοαπίηὶς εταῖ, 

το]ῖοαῖς ρταίαηῖος οπιηῖρς Ίρσα ῬαεΙῖς, 

Ῥασμτ]ος Π]α Ἠε]επα, Υ οἱ Ον ιπετεῖαᾶς. 

Τιπαθ, ἔπος., 5αἰνα, ΡηΦοε]]εης 5ροη5έ εοάα]ες, 

Ῥι]ομτῖου εξ ΝΙγεο εἰ ΤΠεΙΙ4ἶς 5ομο1α. 

Νος τετο ἠρς ταγςιας ἴμαἱαπιθῖα οατπιῖπα νουῖς, 

46 απιβοβας Ραί{ος, 56Ρε οαπεπια5 αμῄτης. 

4α. Ἠϊδα 5αΡος Ἠΐς, απαίσια ογδίετο ρατ εσί, εχογίο, αἩ» 



(1. απ, 149) 

αἴρεσθαι ἤδη τὰ παρακείμενα ἔδει, καὶ ἀγείλοντο οἶπερὶ 

τὸν Ἀρισταίνετον καὶ Εὔκριτον τὴν πρὸ ο αὗτοῦ ἑκάτερος 

χαγὼ τὰμὰ καὶ ὁ Χαιρέ ας ὅσα ἐκείνῳ ἔχειτο καὶ Ίων 

ὁμοίως καὶ ὁ Κλεύδημος. Ὅ δὲ Δίο ριλος ἡ ἠξίου καὶ τὰ 

τῷ Ἰήνωνι δὴ ἀπιόντι πχραδοθέντα φέρεσθαι χαὶ ἔλεγε 

μόνῳ παρατεθῆναί οἵ αὐτὰ χαὶ πρὸς τοὺς διαχόνους 

ἐμάγετο, καὶ ἀγτέσπων τῆς ὄρνιθος ἐπει ημμένοι ὥσπερ 

τὸν Πατρόκλου νεκρὸν ἄνθελκοντες, καὶ τέλος ἐνυκήθη 
καὶ ἄφηκε πολὺν Ύέλωτα παρασχὼν τοῖς συµπόταις, χαὶ 

μάλιστα ἐπεὶ ἠγανάχτει μετὰ τοῦτο ὥς ἂν τὰ μέγιστα 
ἠδικημέγος. 

49. Οἳἵ δὲ ἀμφὶ τὸν - ὕρμωνα καὶ ᾖηνόθεμιν ἅμα 

Χατέχειντο, ὥσπε ρε ἔρηται » ὃ μὲν ὑπεράνω ὁ Ἰηνόθε- 

μις, ὁ ὃ) ὑπ αὐτόν: παρέχειτο ὃ) αὐτοῖς τὰ μὲν ἄλλα 
Φλ πάντα ἴσα, καὶ ἀνείλοντο εἰρηνικῶς: ἡ δὲ ὄρνις ἡ πρὸ 

τοῦ Ἔρμωνος - πιμελεστέρα, οὕτως, οἶμαι, τυχόν. 
υ, .ω Έδει δὲ καὶ ταύτας ἀναιρεῖσθαι τὴν ἑαυτοῦ ἑκάτερον. 
Ἐν τούτῳ τοίνυν ὁ Ληνόθεμις ---- καί μοι, ὦ Φίλων, 
πάνυ πρόσεχε τὸν νοῦν, ὁμοῦ Ὑάρ ἐσμεν ἤδη τῷ κε εμας 
λαίῳ τῶν πραχθέντων ---- ὃ δὲ Ζηνόθεμις, φημὶ, τὴν 
παρ] αὑτῷ ἄφεὶς τὴν πρὸ τοῦ Ἕρμωνος ἀνείλετο πιο- 
τέραν, ὡς ἔφην, οὖσαν: ὁ δ) ἀντεπελάθετο χαὶ οὐκ εἴα 
πλεονεχτεῖν. Βοὴ τὸ ἐπὶ τούτοις» χαὶ συμπεσόντες 
ἔπαιον ἀλλήλους ταῖς ὄρνισιν αὐταῖς ἐς τὰ πρόσωπα, 
καὶ τῶν πωγώνων ἐπειλημμένοι ἐπεκαλοῦντο βοηθεῖν, 
ὁ μὲν τὸν Ἠλεόδημον ὁ Ἕρμων, ὁ δὲ Ζηνόθεμις Ἄλκι- 
δάµαντα καὶ Δίφιλον, καὶ αυνίσταντο οἳ μὲν ὥς τοῦτον, 
οἵ δ’ ὡς ἐκεῖνον πλὴν μόνου τοῦ Ἴωνος: ἐχεῖνος δὲ μέσον 
ἑαυτὸν ἐφύλαττεν, 

44. Οἱ δ᾽ ἐμάχοντο συμπιλαχέντες, χαὶ ὁ μὲν Ζη- 
νόθεµις σχύφον ἀράμενος ἀπὸ τῆς τραπέζης κείµενον 
πρὸ το Ἀρισταινέτου ὁ ῥίπτει ἐπὶ τὸν ἝἜρμωνα, 

κακείνου μὲν ἅμαρτε, π 

διεῖλε δὲ τοῦ νυμφίου τὸ Χρανίον. ἐς δύο Ἰρηστῷ μάλα 
καὶ βαθεῖ τῷ τραύµατι. Ῥοὴ οὖν παρὰ τῶν Ὑνναικῶν 
ἐγένετο καὶ χατεπήδησαν ἐς τὸ μεταίχμιον αἵ  πολλαὶ, 
καὶ μάλιστα ᾗ µή τηρ τοῦ µειραχίου, ἐπεὶ τὸ αἷμα εἴδε: 
χαὶ ᾗ νύμφη δὲ ἀνεπήδησε φοθηθεῖσα πε ερὶ αὐτοῦ. Ἐν 
ποσούτῳ δὲ ὅ Ἀλκιδάμας ςἠρίστευσε τῷ Ζηνοθέμιδι συμ.- 
μαχῶν, χαὶ πατάξας τῃ βακτηρία τοῦ Ἑλεοδήμου μὲν 
τὸ ἁρανίον, τοῦ Ἕρμωνος ὃ δὲ τὴν σιαγόνα ἐπέ έπριψε χαὶ 
τῶν οἰκετῶν ἐνίους βοηθεῖν αὐτοις ἐπιχειροῦντας χατέ- 
πο σσεν. οὐ μὴν ἀπετράποντο ἐχεῖνοι, ἀλλ’ ὅ μὲν Κλεό- 
Ῥημος ὀρθῷ τῷ δακτύλῳ τὸν ὀφθαλμὸν τοῦ Ἰηνοθέμιδος 
ἐξώρυττε καὶ τὴν ῥίνα προσφὺς ̓ἀπέτραγεν, ὁ δὲ Ἕρμων 
τὸν Δίφιλον ἐπὶ ξυμµαχίαν ἥκοντα τοῦ Ζηνοθέμιδος 
ἀφηχεν ἐπὶ χεφαλὴν ἆ ἀπὸ τοῦ Χλιντῆρος. 

45. Ἔτ ερώθη δὲ καὶ Ἱστιαῖος ὁ ὅ Υραμματικὸς δια-- 
λύειν αὐτοὺς ἐπιγειρῶν λὰξ, οἳ οἶμαι, εἲς τοὺς ὀδόντας 
ὑπὸ τοῦ Νλεοδήμου Δίφιλον εἶναι οἴηθέντος. Ἔχειτο 
οὖν ὁ ἆθλιος κατὰ τὸν αὗτοῦ Ὅμηρον : « αμ) ἐμέων.» 
ἨΠλὴν ταραγῆς γε καὶ δακρύων μεστὰ ἦν πάντα. Κω 
αἵ μὲν γυναῖχες ἐκώχνον τῷ Χαιρέα περιχυθείσαι, οἳ 

παραὶ δέ οἳ ἐτράπετ’ ἄλλη, 

ΤΧΧΙ. ΟΟΝΝΙΥΙΌΜ 5ευ ΕΑΡΙΤΗ ΑΙ. 10-45. Το 

(εγοπά]1 αρροδῖία ]ατη Γεπηρις θα! απ[ογηηίήυο Απἰζίωποίης 
εἴ Επογις πἴί(πο ᾳσοά απίο 5ο οταί; οἱ υπο πχοα, εἱ 
Ομῶή6ας απἰῶ 1ρ5ί εγαμ ρονίϊα,, αἴᾳιο Τοῦ αἰπηϊ[ου εἰ 01θο- 
4ειη!ς. ΑΙ Βἰρ]ή]ας οα- 4ποηπε ἄμ[ουτο ροδ[π]αβα!., απα. 

εργοςκο ]απ1 Ζεποπί Γπεγαπέ Ῥοίία, αὖὐ 5ο]ῖ οί Ροδῖία ο55ο 

ἀἱεσθαί, ρασπα ναί πο οπα πηηἰκ(ε]ς: {οπάεβαπίαπο αἆθο {πι 
ἀϊγειςα, παἰίπα. πππηᾳο ΟΟΠΙρΓΘΙσΗΣα οἱ Ἠπο Π]μο, 
Ῥαΐτοσ] ΙΒίη5 οαάανον, ἱπασία.. Αο γἱείας σπάθη ἀπηϊδίε, 
τἶδι Πλη]ίο οοην]ν]ς ργαβίίο, ρτῶθΓ[ῖπα 4πΙΠΙ Ροςί ἰεία ἵπ- 
ἀἱρπατνείαν, Υο]α! Ἰη]ατία ππατίηια α[[οσίης οςςεί. 

49. Ἠεγπιοῃ εἰ Ζοπο(]οπηῖς Παχία, αἱ 6αρτα ἀῑσίαπι ο»! 
ἁοοιπηρεβαΠέ; δαρνα Ζεποίμεπιίς, αἰίοι πα. Αρροδίία 
Η]15 εγαπί γεἰίαιια οηπία αᾳπα]ία., αα[ογοραπίαπο Ἱκία Ρασαίθ : 
5εᾷ παἰἰίπα 4πῶ απίο ΗΕΡΙΠΟΠΕΠΗ, ῥἱησαίου οταί, Γουίο 1ὰ απῖ- 
4επα Γογίηπα, αιρίίτου. Ορογίεβαί απ{οπη Ίιας οἴἴαπῃ, 5181 
4πεπ]απε ίοµενα.  Ἠϊο Ζοπομεπηῖς (εί αἀγοτίο πηηί, Ῥ]]ο, 
πΙΠαΠΙΣ ]άπη θΠἴπα Τη ἴρ5ο σαρίΐο ᾳαςί το σθδία» ΥΘΓΣΑΠΙΙΙΓ) : 
Ζεποίπειηῖς οἵσο, 5πα το]ίσία, Παπ ρἱησαϊογσπη» αἱ Πιοᾷο 
ἀἱοθραια, «πα; απία ἨσΓΙΠΟΠΟΠΙ ογαί, απ[ογί : αξ Εὶο αἲ αἰ- 
ἵετα ρατία ῬγεμεηάΤί, πες ρα Πέις ἱδίππι Ρρ]α5 ]ηςίο ςδί α,γο- 
686. Ἠϊπο ϱἰαΠιου, οἱ Ἱπηασμίες ἵη 56 Πηνίσρηι, Ίρσας ἳρὶ 
Εα]μπας ἵη [αοἴθῃι ἱππρίπαιηί, Ῥηθμεηδίδᾳαο Ππνίοριη βαγβῖς 
ΔαχΗΙαίητος αἀγοσαηί, ΟΙεοᾷεηπΙι ΗοΓΠΙΟΠ, Ζεμοίμοπηῖς 
ἂπίεπα ΑΙοἰάαηιαπίεηι εἰ Ώ{ρ]ή]ηπι: οοθιΠί(ιθ αἆθο Πῖ αἲ 
Άαπο, αἆ αἰἴογπ αΠογῖ, 5οἱο οχζορίο Τοπες Πο εΠΤΠ 58 
5ειγαβαί πποδἴαπη. 

44, Αί ΠΙΗ εοηδοεῖς ππαπῖθας ραρηαηί : οἱ Ζοπο[]ιοηίς 
5ιβ]αίππῃ 48 Ίπεηκα 5οΥρΏαπι απἱ απίο ΑπἰςίωΠοίυιη τἴαμαί . 
ἵη Ἠειπποπεπῃ οοπ]{οῦ, 

Ώ]ε 5εᾷ Ἰπάε α]ῖο ἴεππεγο ΟΠ γεεΗ5 αΏονταί 

δροηςίᾳιο [οηίθηι Ἰαομ]οπίο δαπο ασ Ργο[απάο γι]πογο (1 [ίη- 
4Ἡ.. ΟΙαπιου ἰσίίας οσα α πηυ]οήρς, οἱ ργοδίΠαηί Ἱπίοτ 
μ{Γαβ]θ αοἴεῃα Ρ]ογά (πε, πιαίος ργο5ογ[ἴηα προη»!, 41111 
γΙάεγεί 5αησΗΠΟΠΗ  οχςΙΠοίίαπη, αποᾶ ΠΙί πηείμδΓεί, «Ροηςα. 
Τπ{ετῖπα ῥγα)ο]αΓ6 γοπ1 σεῖί Αοϊάαπηας, αχ Πἰαέος Ζοπο(Ποπηῖ- 
4ἱς, εἰ εἰανα Ιοία ΟΙεοάοιιϊ ογαπῖπηι αἱ ΠαΙαπι Ηθιπηοπίς 
μίαν έ, 5εηγογαππάπο σποςάαπα, απῖ απχ[ Γογοπᾶϊ οπηςα 
ἀοζιγεαΠί, να]πεναί, Νοπάππα ἴαπποπ. ΠΠΙ ορ η, 5οἆ 
ΟἸεοάθπιις ογοσίο ἀῑδίίο οσπ]ππα ΖαποίΠθηιίᾶϊ ο[[οά1έ, εἰ 
πΠΟΙδΙΙ ΠᾶδΙΠΙ [οί : ΗΕΓΠΙΟΠ Υετο αχ Πίο γεπἰθη{οπι Ζ6Πο- 
πεπηϊά! ΡΙρΗαπα ἵπ εαραί 46 Ἰθοίο ἀα ΡταοΙρίίθιη. 

45. Ὑπ]πεγαίη εἴίαπη Ἠϊδίίωης σταπηπιαΒῖοις, ἆ πι οοΠᾶ- 
Τ5 11ος 4 πησγο, οαἱοίρης, αέ ατΏ]ίτου, ἁσηίος ΠΠ] Ῥείθηία 
ΟΠεοάεππο, αποᾶ ραἱαγοί ος ΤιρηΠαπα, «αοπί ογσο πηῖςου, 
«νοπηπΠίαπε, » Ἠοπιθηί 5ηἱ γείβο, «ΟΥΠΟΥΘΠΙ.». ΟείογΙΠι 
αππα]ζης εἰ Ἰασγίήιαναπα Ῥ]οπα οταηί οπιπία. Ῥ]οταπί οἳι- 
επηα{α5ῷ οἴτοα ΟΙῶγεαΠη ππα]ίογος,, το]ῖηπί 5ο ατα (απ ] έν 
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δὲ ἄλλοι χατέπαυον. ἨἈζέγιστον ὃξ ἠν ἅπαντων Ἄπχων 

ὃ Ἀλκιδάμας, ἐπεὶ ἅπαξ τὸ καθ) αὗτὸν 

ἴσθι, ἔ ἔπεσον, εἰ μὴ 
ῳ 0 γὼ δὲ παρὰ τὸν τοῖχον 

ἑτρόψατο, παίων 
ν ; ΜΑ ο ης 

τὸν προστυχόντα΄ και πολλοὶ ἂν, εὖὐ 
υπ λ 

χατεαξε τὴν 

ὀρθὸς ἐφεστὼς ἑώρων Έκαστα οὐκ ἀναμιηνὺς ἐμαυτὸν 

ὑπὸ τοῦ Ἱστιαίου διδαγθεὶς, ὡς ἔστιν ἐπισφ ραλὲς δια- 

Λαπίθας οὖν καὶ Κενταύρους εἶδες 

ἂν πραπέζας ἄνατρεποι ομ ένας καὶ αἷμα ἐκκεγυμένον καὶ 

ῥακτηρίαν. 

λύειν τὰ τοιαῦτα. 

σκύφους ῥιπτομένους. 

46. Τέλος δὲ ὁ Ἀλκιδάμας ἀνατρέψας τὸ λυχνίον 

σχότος µέγα ἐποίησε, καὶ τὸ πρᾶγμα, ὡς τὸ 

μακρῷ Ἰαλεπώτερον ἐγεγένητο" καὶ γὰρ οὐ ῥα αδί 

πόρησαν, φωτὸς ἄλλου, αλλὰ πολλὰ ας 

ἐν τῷ σκότῳ. τὲ χοµίζων, 

κατε λάφΡη. Ἀλχιδάμας μὲν τὴν αὐλητρίδα ἀπογυμνῶν 

καὶ τ πρὸς βίαν συνενεχθῆναι αὐτῃ σπουδάζων, Διονυ- 

σόδωρος δὲ ἄλλο τι γελοτον ἐφωράθη πεποιηκώς: σχύφος 

γὰρ το 

ἀπολογούμενος Ἴωνα ἔφη ἀνελόμενον ἐν τῇ ταραχἢ 

δοῦναι αὐτῷ, ὅπως μι ἀπόλοιτο, καὶ ὁ Ίων κηδεµονι- 

εἰκὸς, 

ίως εὖ- 

αἱ δεινὰ 

Καὶ ἐπεὶ παρῆν τις λύχνον π 

ἐξέπεσεν ἐκ του κόλπου ἐξ αναστάν τος αὐτοῦ. 

ο ἐά ; 
χῶς ἔλεγε τοῦτο πεποιηχεναι. 

47. 

ἐκ τῶν δακρύων αὖθις 

τν τούτοις διελύθη τὸ συµπόσιον τελευτῆσαν 
εἰς γέλωτα ἐπὶ τῷ Ἀλκιδάμαντι 

χαὶ ρω χαὶ Ίωνι. Ἰκαὶ οἵ 

ο π πονήρως ἔχοντες, καὶ μάλιστα 

ὅ πρεσθύτ της ὁ Ζηνόθεμις ἀμφοτέραις τῇ μὲν τῆς ῥινὸς, 

τη δὲ τοῦ κ ον ἐπειλημμένος, βοῶν ἀπόλλυσθαι 

ὑπ᾽ ἀλγηδόνων, ἆ ὥ 
3. 
οντα----- 

τε τραυματίαι 

ἐξεκομίζοντο 

ε καὶ τὸν Ἔρμωνα χαίπερ ἐν χαχοῖς 

δύο γὰρ ὀδόντας ἐξεχέκοπτο --- ἀντιμαρτύρε- 

σθαι λε Ὕοντα» Μέμνησο μέντοι, ῶ Ζηνόθεμι, ὡς οὐκ 

ἀδιάφορον ἡγῆ τὸν πόνου: καὶ ὅ νυμφίος δὲ ἀχεσαμέ- 

νου τὸ τραύμα τοῦ Διονίκου ἀπήγετο ἐς τὴν οἰκίαν 

ταινίαις χατειλημένος τὴν κεφαλὴν, 

τεθεὶς 
ο] 

ἐπὶ τὸ ζεῦγος ἄνα-- 
πως τς 

ἐφ᾽ οὗ τὴν νύμφην ἀπάξειν ἔμελλε, πικροὺς ὁ 
3 ο Δ ο Δ { 

ἅθλιος τοὺς γάμους ἑορτάσας' καὶ τῶν ἄλλων δὲ ὁ Διό- 
ο) Δ 9, 

νιχος ἐπεμελεῖτο δὴ τὰ δυνατὰ,, καὶ καθευδήσοντες ἁπή- 
... . ο / 

γοντο ἐμοῦντες οἵ πολλοὶ ἐν ταῖς ὅδοις. "Ὁ μέντοι 

Ἀλκιδάμας αὐτοῦ ἔμεινεν" οὐ γὰρ ἠδυνήθησαν ἐκθαλεῖν 
ο δεν το κ η Ν σσ , 

τὸν ἄνδρα, ἐπει ἅπαξ καταθαλὼν τῆς χλί- 
μας 

γης πλαγίως ἐκάθευδε. 

43. 'Γοῦτό σοι 
/{ 

συμποσίου, 

ἑαυτὸν ἐπὶ 

. 3 3λ /. οι οῥ .. 
τέλος, ὦ καλὲ Φίλων, ἐγένετο τοῦ 

πο αν ομως « 
ἢ ἄμεινον τὸ τραγικὸν ἐκεῖνο ἐπειπεῖν, 

Ἠολλαὶ μορφαὶ τῶν δαιµονίων, 
πολλὰ ὃ ἀέλπτως πραίνουσι θεοὶ, 
καὶ τὰ δοκηθέντ᾽ οὐκ ἐτελέσθη: 

/ Δ 3 .» . “2 ο .. 

ἀπροσδόχητα γὰρ ὡς ἀληθῶς ἀπέθη καϊταῦτα. Ἐκεῖνο 
/ 3/ [ .] Δ ψΨ Μ 

µεμάθηκα ἤδη, ὡς οὐκ ἀσφαλὲς ἄπραχτον ὄντα συνε- 

στιᾶσθαι τοιούτοις σ' σοφο ς. 

ΤΧΧΙ. ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ Ἡ ΛΑΠΙΘΑΙ. 40 -- 48. 

ταση, ΜαχΙπχυπα πΙα]οΓ πα οπηΠΙ Πὰ ΓΗ ΑΙοιάαππας, απ] 

4, 110 --ασι, 

απυπα. 5ΕΠΊ6Ι ορροδίἴαπα 5ἱϱί αοἴθπῃ Γασα5δοί, 

αποηό (Πο ΙΠοΙά1{ τ αἱ π1, 

π]δ] ἴ]]ε [γορίςδεί εἸαναπῃ. 

ριήδαῦαί Τη 

Ῥεμε πουῖς, ροιθναπί, 

Έσο ΥοΓο αἆ ραπἱείεΠῃ 5ίαης ϱ)6- 

οἵα5, γΙάεραΠα βἱησα]α, ΠΟΠ Ἰη]ηίςεεης ππε, 4οσία5 πθπηρε 

ΗϊξΗωϊ εχοπηρ]ο, 4απ1 ρεοπ]οδαπα οςδεί ἰα]α ἀἴήπιρτο, 

Ῥοπίαιθ Ἱμαρί]ας νἰάτες Οεπίαμποξαμα, εγθιῖ Ίηθῃδας, 

54ης ἱποΠη ο[[απά{, νο]αγθ 8ΕΥΡΙΟΣ. 

40. Ταπάεια Αἰοϊάαπιας οππάε]αῦγο 6ΥθΓ5ο {οπεβτας [ευ 

πιᾶσηα5: ασ Τ65, άιοᾷ {ασ1]ε ο5ί οχἰςΙπιαία , ἵῃ πηυ]{ο Ίαῦη Ῥθ- 

τΙομ]οδίογεπα αἀθποία Ίοσαπῃ εγαί : πε(ε οπΊπα οἵίο Παπη]ηϊς 

ας οορῖα οταί; 564 1 Ἠΐ5ορ (οποριίς πηπ]ία, θαπ6 ἱπρία, 

Ροιρείταϊία 5ηπί.. ΟΠ ἀαἀθαςδεί {απάθιι ααἲ ήθη Τπ[εΓ- 

τος, ἀοργεμεησιις οδί ΑΙοϊάαπιας Πρίοίπα" δΡ]αία γεςία γη 

1η/ργα ςἰπάθης; Πἱοηγςοάογας απ{οπα 1π γἱά(ει]ο αἰῖο Γαςῖ- 

ΏΟΤΘ ΟΡΡΤΟΡΣΙ5 : 5ΟΥΡΗΙ5 οηῖπι 46 δίπι 5ασοπῖ5 εχοἰά!ξ. 

Ὠοϊπάθ εχοιδαπά «αυςδα Τοπθπι ἀῑχίε ἵπ {ανρα 510ἱ, πε Ρει- 

ἵνοι, ἀσάϊςδα, οἱ Τοη ρτογἱάεηίία σπαάαπα που α 56 [αοίππα 

σοπ[πιαν!. 

47. 9ο ἀῑκεο]αίαπα οοηγΊνίαα, αοά ροδί Ιαοτῖπιας Ἱα 

ΤΙδΙΠΙ ΤηήΣΗ5 οχΗ! 4ᾳ Αἰοϊάαπιαπίε εἰ Βἱοηγεοάοτο αίππε 

Ίοπ6.. ὙππογαίΙ ]ασεπίος εχροτίαραπ{ατ, ία π]α]θ 56 α06- 

Ῥαπί; Ἱπρηϊηπϊς 5οποχ Ζεποίμειαῖς, πἰταφαα πιαπα, αἰίεγα. 

ΏΗΣΗΠΙ {ΘΠ6ΗΣ, αἰίοΓα οΕΜΊΗΠΙ, Ροτῖτο 56 ἀο]οπίβης εἰαπηίαης: 

αἆθο τα{ οίαπα ΗστΙΠΟΠ, Ισοί Ίρσε 4ποφπο Τη Πια]ῖς γεΓδαης., 

ἀποθιας απ1ρρο οχουςρῖς θηρας, απ[ερίατείας ἀἱσρῃς, ΜΠ6- 

πιοπίο ορτία, Ζαποἰμειαῖ, {ο ΙπαΙ(Πεγεπίθηι ]απ1 ποῦ. Ρραίατο 

ἀοἱοτοπη]. ΒΡροηδις γετο, αἰσαίο Ὠοπίοϊ ορετα νηπειθ, 

ἄοππαπα αράπείας ο5ί, {ωπ]ῖς οργο]αίο εαρῖία, ἵπ οπτγΙΗ" 

Ἱπαροδίέας 6ΙΠ1, ἄο 5Ρροηδαῦα ανοοιατί Γαεγαηί, αοθιρῖς πηῖ- 

56γ ορ]εμτα[Ι5 παρ {ῖ5. Ἠεμαπος οἴίαια οαγαβαί, 4Π4ΠΙΗΠΗ ε]ας 

Πογί ροίοταί, Ὠϊοσ]ε5. Ώεπίαιιο 5ΟΠΙΠΗΠΙ οαρ]επίος αμάπσθ- 

Ῥαπίαν, Υοππεηίος Ῥ]ενίᾳιο η νία.. ΥδγΙπῃ ππαηςί 1Ρῖ Α]οῖ- 

4αππας : θε επίπι να]εραπί ο[εεγο γίγαπα, 411Π1 5ΕΠΊΘΙ 

1π Ἰεσίο, ἵπ. άπεπι οβ](ιο 56 σοΓροτθ αβ]αορταί, ἀογπηίτε 

οεζορίςςεί. 

4δ. Ἠίο ΠΡΙ Πηϊς, Ῥη]ο]ιογ Ρ]Ι]ο, Εαῑ οοπνϊγΗῖς ηἶδί Π1θ- 

Ἡμς οδί (νασίοαπα Ἠ]πά 5αμ]ίσεια, 

Ἐοτίαπα γῖσεςδ γογδαί πππ]ίας: 

πιπ]ία(αε Ῥεγασαηί Ἱπορίπα ἀεῖς 

σπᾷ [ογ6 8ρετα», Πααᾶ ενεη]αηϊ : 

Ῥνοίον ΟΡΙΠΙΟΠΕΙΙ ΘΠΙΠΙ τογεγα Ιδία εἰᾶπα ΕΥεπετε. Ἐσι- 

ἆσια 1]αά Ίαπι ἀῑάΙοῖ, ΠΙΙΠΙΠΙΕ {πίπΠα 6556, σπἶ ΠεΡοΗΙ5 1πι- 

Ῥσατί ποΠί, ουπὰ εἶαςπιοά1 ΡΙΙ]ο5ορ]ῖς αρἰίατα οοηγ]τΊηπη. 



αΠ. αὖδ -- ασ!) 

ΙΧΧΗΠ. 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΡΙΗΣ ΘΕΟΥ. 

1. Ἔστι ἐν Συρίῃ πόλις οὐ πολλὸν ἃ 

Ἱρὴ καὶ ἔστι η τῆς Μρης τεω ποταμοῦ., καλέξται 
σος ᾿ κας. ο δες τῆς Ἀσαυρίης. μοι, τὅδε τὸ οὕνομα οὐκ ἅμα 

5 : τῃ πόλι οἴκεομένη Ἕντοι ἀλλὰ τὸ μὲν ἀρχαῖον ἄλλο 
τῶν 1οῶν μεγάλων Ἰεγνοµένων ἐς η Ψ πρ τόδε ᾗ ἐπωνυµέη ἀπίκετο. Περὶ ταύτης ὧν τῆς πόλιος 

ὄσχομαι ἐρέων ὄχόσα ἐν αὐτῃ ἐστι. ἓ έω δὲ καὶ νόμους ἔρχομαι ἐρέων δχόσα ἐ "Ἡ ἔστι ἐρέω δὲ καὶ γόµους 
, ν 3 

αι, καὶ πανηγυριας τὰς ἄγουσι, ι 
ο πνός ας : 

καὶ θυσίας τὰ ἐπιτελέουσι. ᾿Ερέω δὲ ὀχόσα καὶ περ 

πε ος η . 5 : 
Γράφω δὲ Ἀσσύριος ἑὼν, καὶ τῶν ἅπτη Ἰγεομαι ἴ 

1μ., 3. κ. ον σος, τας ει 
ὑτοψίη .. τα ὁξ ως των ἴρεων ἐδαην, 

ορ 
ΕΥΞΥΞτο. 

η ι 3 
τα μεν αυ 

; ὑκόσα ἐόντα ἐμεῦ τ πρε εσθύτερα ἐγὼ ἴσ τορέω. 
Ὑδ 3 

2. Πρῶτοι μὲν ὧν ὠνθρώπων, τῶν ἡμεις ἴδμεν, Αἰ- 
.» ἳ 

Ἰόπτιοι λέγονται θεῶν τε ἐννοίην λαθεῖν καὶ ϊρὰ εἴσα-- 
σθαι καὶ τεµένεα καὶ πανηγύριας ἀποδέξαι. 

καὶ οὐνόματα ἴρὰ ἔγνωσαν καὶ λόγους ἳ ροὺς ἔλεξαν. 

οὐ ο ΕΝ τεῳ χρόνῳ παρ᾽ Αξηυπτίων λόγον 

ς ἄκουσαν καὶ Ἶρὰ καὶ υηοὺς ἤγειραν, 
γ λωις ἔβεντο καὶ ξόανα ἐστήσαντο. 

3. Τὸ δὲ παλαιὸν καὶ παρ Αἰγυπτίοισι 

γηοὶ ἔσαν. Ἰαὶ ἔστι ἐρὰ καὶ ἐν Συρίῃ οὐ παρὰ πολὺ 
τοῖς Αἰγυπτίοισιἰ ἰσοχρονέοντα, τῶν {ὴ γὼ πλεῖστα ὄπωπα": 

τό γε τοῦ Ἡρακλέ ος τὸ ἐν Τύρῳ, οὐ τούτου τοῦ Ἡρα- 

χλέος, τὸν Ἕλληνες ἀξίδουσι, ἀλλὰ τὸν ἐγὼ λα, 
πολλὸν ἁρχαιό τερος, κα αἱ ὕριος ἥρως ἐστί. 

4. Ἔνι δὲ καὶ ἄλλο ϊρὸν ἐν Φοινίκη μέγα, τὸ 

θώνιοι ἔχουσι, ὥς μὲν αὐτοὶ λέγουσι, ση, ἐστί 

Ῥ 

Ἀστάρτην δ᾽ ἐγὼ δοχέω Σεληναίην ἔαμεναι: ὡς δέ μοί 
΄ ο 

ἐστὶ τῆς Κάδμου τις των ἔρέων ἀπηγέετο, Εὐρώπης 
τς ο σας. ε.. ο. 

πθελφεῆς. Ταύτην ὃ) ἐοῦσαν Ἀγήνορος τοῦ βασιλΊος 
ο ος ας ο πετ 

θυγατέρα. ἐπειδή τε ἀφανὴς ἐγεγόνεε, οἳ Ῥούνικες τα 
-ω τς Δ Ν 5 3” -υ 5 να 

υπῷ ἐτιμήσαντο χαὶ λόγον τρὸν ἐπ᾽ αὐτῃ ἔλεξαν, ὅτι 
τ. χαλὴν Ζεὺς ἐπόθεε καὶ τὸ εἴδος εἰς ταῦοον ἀμει-- εοῦσαν χαλὴν Ζεὺς ἐπόθεε καὶ τὸ εἴδος ὑρ μει 

ος λος 7 ο Ψάμενος ἥρπασε, καί µιν ἐς Νρήτην φέρων ἀπίκετο. 
Ὡ Ἡ -ω ν ον / Τάδε μὲν καὶ τῶν ἄλλων Φοινίκων ἤκουον, καὶ τὸ νό- 

η ο ᾳ ἀ ’ 5 . / 

βισμα, τῷ Σιδώνιοιγρέονται, τὴν Εὐρώπην ἐφεζομένην 
ο αικενο. , ο 

ἔχει τῷ ταύρῳ τῷ Διί: τὸν δὲ νπηὸν οὐκ ὁμολογέουσι Εὺ- 

Ρώπης ἔμμεναι. 
/ Δ 3 / 

η, Ἔχουσι δὲ καὶ ἄλλο Φοίνικες [ρὸν, οὐκ. Ἀσσύριον, 
Ἡ ἀ / ἀλλ’ Αἰγύπτιον, τὸ ἐξ Ἡλίου πόλιος ἐς τὴν Φοινίκην 

αγ 3 Ἆ / πας Ἐ πο η, ͵ ρ εις ἄπίχετο. Εγὼ μέν µιν οὐκ ὅπωπα, µέγα δὲ καὶ τόδε 
καὶ ἀργαῖόν ἐστι. 

ας δ, 6. Ἐλδον δὲ καὶ ἐν Βύέλω μέγα τρὸν Ἀθς ις Βυ- 
λ Ἡ- ψ. 

βλίης, ἐν τῷ καὶ τὰ ὄργια ἐς”. 
ιν 

δὲ καὶ τὰ ὅογια. 
- ο τς 7 δν 

Ἄλθωνιν ὑπὸ τοῦ 

πω κ- 

Λέγουσι γὰρ δὴ ον ὁ ἔργον τὸ ἐς 
συὸς ἐν τῇ χωρῃ τη αφετέρῃ γενέσθαι 

καὶ μνήμην τοῦ πάθεος τύπτονταί τε ἑκάστου ἔτεος καὶ 
θρηνέουσι χαὶ τὰ ὅργια ἐπ ολοι χαὶ σοίσι μεγάλα 

«πένθεα ἀνὰ τὴν γώρην ἵσταται. ᾿Επεὰν δὲ ἀποτύθων- 

ΕΧΧΙΙ. ΡΕ 5ΥΒΙΑ ΡΕΑΛ. δι 

α ΤΕΧΝΗ, 

ΡΕ ΡΥΒΙΑ ΡΕΝΑ. 

1. Ἐδί τη Ὀγτῖα π1Ώς ποη Ρτουι] αὖ Επρ]ιταίο Πατῖο : το- 
εβίατ εα Ἠετα (δαετα, Ἠϊεταροῖῖς), 6ἱ ο5ἰ «αοτα 1ποπ1 
Ἀδπγηίῳ. ὙΠάείας απίοτη πΏῖ ποπιεη Π]αᾶ πο ςἰαΗπι πα 
ατΏῖ, αχ απο ργῖπιαπα Ἰαβιεατὶ εαρί; 5εᾷ απΗ(παπα [αῖςςα 
Ἁμπά : Ροδίθα γετο (Πππη πηασηα ΙΡ πάσα ΠΕΤΘΠΙ, ΠΟΠΠΕΠ. 
Ἰοεῖ ἵπ Ίου ΑΡΗ. Ώο µας ΠΕΙίατ πτρε Ίαπη ἀἴσαπα, αι ἵπ σα 
5ἱΠ! : ἀἴσαπα γετο Ίρσος ο[ῖαπη » απἴθις Τη καστῖς φιῆς αἰαπίς, 
εἴ εε[εΏγ[ίαίες απας ασπη!, οἱ ςαογῖβοῖα απαρ [αεἴαπί. Ῥϊσαηι 
εὰ 4ποΠπε οπληία σπα; ἄε οοπά[οεῖρας καενῖ Πλας (αμπ]αη- 
ἴατ, εἰ {επιρ]απι 4ποπποᾶο εἰ! εχςίγποίηπι. 5οῖΡο 81 θπῃ 
Άδεγιῖης 1ρ5ε, απῖ σᾳ, ᾳπαρ παιτο. Ραγίῖπι πηεῖς γ]άντίπι 
οσπ]ϊς; ρατΏπη γετο ἃ ςαζργάοῬης 5ἴπι εἀοείᾳς, απσε ᾳπϊάοπα 
ΦΙαἴεπα ππεαπη απίεσεδεπ[ῖα Ες Γε[ογο. 

Σ- απι πι Ἰοπίπαπι, ἆπος πος ποτίπιας, .Ἐσνριϊ 
ἀῑεαηίητ ἄεοναπα οσα οερίςε, εἰ εοπάϊᾶϊςςο ἵεπιρ]α 
Ἀθπαε ἀε]αῦτα, δἳ οσρίας «αστΟΓΙΠΙ οαησα Ἰης[{μῖςςς.. Ῥτίπηϊ 
εὔῖαπι ποπηῖπα πογετο «αετᾶ, οἳ πᾶττα[ῖοπος 5αστᾶς ἰταβῖᾶρ- 
τυπῖ. ΧΟΠ Τα πια]{ο Ροςί απἴεπῃ αὐ Ἐσγριῆς Αεντίϊ Ί]απι 
4ε ἀΠς ἀοείτίπαπι ἀπζϊετυηί, εἰ ἵεπιρ]α αἴππο οεάος ετεῖ- 
ἵαταπέ, ἵη απἴρας εἴπππ]αστα 4ποπσπε Ῥοπεβαπί, οἱ εἴσπα 
ἰίαίπεβαπέ. 

3. ΑπηηΙΗς γετο αρπᾶ «Ἐσνρῆος εἴἴαπι εἴπο ςοπ]ρία 
Ἰπηασίπα εταηὲ {θπιρ]α. Ἐέ 5η ἵη υπία αποΠπθ {επρ]α 
«Ἐσυρίῖς Ιῆϊς ποη πηπ]έαπῃ ορίαξα Ἰη[εγίοτα, αποταπη οσο ρ]ητῖ- 
τηᾶ γΙάϊ - αἱ Ηεγοπ]ίς Τντῖ, πο Πλας, απεπι ατοί εαπυΠ!, 
Ηετοιῇῖς, 5εᾷ απεπι οσο ἀῑσο, απῖ πηπ]ίαπα απΠφαἴος, οἱ Τγ- 
τῖης Ίθγος εκ!. 

4- ΕΦΙ τετο αΠπᾶ ᾳποππο ἵπ Ρα πῖσο (επιρ]απῃ πΙασπηπη, 
αποά μαβεπί 5Ιάοπ]ἳ : ρτοι! 1ρςῖ ἀῑεαπί » Αδίατίας εςί: Αδίατ- 
ἵεη απίεπι Ῥπίο 65ο ΤμΙΠᾶΠῃ εςςο : πἱ ΤοΓο εαοεγάοίητη 
πηηῖ αἰηαῖς παττατ]ε, Ἐπτορα εδ, ςοτοεῖς Οαάπῃ. Ἠαπο 
ἀπἴεπι Απεποιῖς τεαῖς βἰῖαπι, σπππα ἀῑςερςεῖςερί ας οσα]ς, 
Ῥ]αηῖσες Ἰοποταταπί {θπιρίο, δἱ Ἰκίογίαπι ἆς θᾳ Ξ80ΓΑΠΙ 
(ταάάετε, εᾶπι, ρπἱεητα 4πυπῃ οςςοξ, ἃ Ίογε απηαίαπα, απῖ 
πηπίαία5 Τη {αυτί 5ρθοἴεπη θΏπῃ ταρπεεῖξ, εξ ἵῃ Οτοίαπι ἁθίι- 
Ἱετή. Ἠθο εἰῖαπῃ ος Ῥμαπίοῖρης α[ῖς απαϊνῖ, οἱ πυπηις., 
απο πἰαπίας Ιάοπῖ, Ἑπτοραιη Ἠαβοαί ἵαπτο Ιηκϊάρηίεπη, 
πογί. Τεπρ]αηι απίεπῃ Ἐπτορ:β 6.56, ΠΟΠ ΕΟΠΞΘΠΙΙΠΕ. 

ὅ. Ἠαβεηί απ{επι αἰῑιά εἴῖαιη 5αοΓΗΠα Ῥπωπίσρς, ποῃ.Ας- 
δγτίαπῃ Π]αά, 5εᾷ Ἐσγρβππα, ᾳαοᾶ ΗεΠορο[ϊ ἵπ ΡΠαηϊσρη 
επ. Ἐσο απ]άεπι Ἰ]πά που νἰαῖ: πιασΠαΠ γοτο Ίρδιπι 
6ποσπε εἰ απ(παπῃ ο5ἱ. 

6. 5εᾷ γΙάϊ εσο ΒΥΡΙΙπιασαυπα (δπυρ]απη Ὑεπειῖς Βγρήα, 
ἵη απο εἰῖαπι Αἀοπῖαϊῖς οτσῖα ρεγασηη! : ας ἀῑδῖοϊ Ί]α οτσῖα. 
Ῥϊομηί πεπιρε 1πά ἂε Αάοπίᾶςε εἰ ἆς 8Ρτο {η εηα τερῖοηπε 
{ασίαπα, εἰ ἵπ πιοπποτίαπη ἴΠας οαἱαπηῖ(αξῖς ΡΙαησυηί εἰηση]ίς, 
Ἀπηϊς εἰ Ροταηί, εξ ρετασιπί οταῖα, εἰ πιβσππι 5ἳΡί Ῥογ 
Ἠ]απῃ τεβίοπεπη ]αοίαπῃ Ἱππροπίπί. ΘαἱΠ1 τετο ςαιῖς Ρ]αποίας 



ΤΧΧΠΙ. ΠΕΡΙ ΤΗΣ 
; ἃ ο 

ταί τε καὶ ἀποχλαύσωνται, πρῦτα | 
τς πηρες 1. ελ ὃς τῷ Ἀδώνιδι ὅχως ἐόντι νέεχυι, μετὰ δὲ τῇ ἑ τέρη, ἡμέρη 
ου ν , 
ζώειν τέ µιν μµυθολογέουσι χαὶ ἐς τὸν Πέρα πέμπουσι 

Δ Ν ν χ / ς! » / ο. / 

χαὶ τὰς χεφαλὰς ξυρέονται ὅκως Αἰγύπτιοι ἀποθανόν-- 

Γυναικῶν δὲ ὀχόσαι οὐχ. ἐθέλουσι ἕ υρέε- 

μὲν χαταγίζουσι 

τος Ἄπιος. 

σθαι, τοιήνδε ζημίην ἐκτελέουσι; ἐν μῇ ἡμέρη ἐπὶπρήσι 

τῆς ὥρης ἵστανται, ἡ δὲ ἀγορὴ | μούνοισι ξείνοισι παρα- 

αἱ ὁ μισθὸς ἐς τὴν Ἀφροδίτην θυσίη γί ὖνεται. 
μα ν 

Εἰσὶ δὲ ἔνιοι Ῥυθλίων, οἳ λέγουσι παρὰ σοίσι τε- 
; Ν 3 ΔΝ 3 / Δ ] / 3 Ν 

ἄθθαι τὸν ΗΠ τὸν πα, χαὶϊ τὰ πένθεα χαὶ . 
α οὐκ ἐς τὸν Ἄδωνιν, ἀλλ’ ἐς τὸν Ἔσιριν πάντα 

Ἐρέω δὲ δχόθεν χαι τάδε 

Κεφαλὴ ἑχάστου ἔτεος ἐξ Αἰγύπτου 9 
Ῥύόλον ἀπικνέεται πλώουσα τὸν μεταξὺ πλόον 

ρε ἕων, καί µιν οἳ ἄνεμοι φορέ έουσι θείῃ ναυτιλίη; 
ται δὲ οὐδαμὰ, ἀλλ’ ἐς μούνην τὴν Ῥύθλον ἄπιχν αν αι. 

Καὶ τοῦτο ἑχάστου ἔτεος 
: 
Ἱ 

ο 

πιστὰ δο-- 

ες ἐς τὴν 
ς τὸ ς 

ν ἕπτ 

Καὶ ἔστι τὸ σύμπαν θωῦμα. 
ΕΡΕ ἐν Ῥ θλω 2 ετο: γέγνεται, τὸ καὶ ἐμεῦ παρεόντος ἐν Ῥύόλῳ ἐγένετο" κα 

τὴν κεφαλὴν ἐθεησάμην Βυθλίνην. 

"νι δὲ καὶ ἄλλο θωῦμα ἐν τῇ γώρη τῇ Βυθλίνη, 
3. .ω / ο Ὑ 3. λ νά 9» ο 

ἐκ τοῦ Λιθάνου τοῦ οὔρεος ἐς τὴν ἅλα ἐκδιδοι" ποταμὸς 
3 ς αλ Ν 

Ὁ. δὲ ποταμὸς 
ν τς ος ας 

οὔνομα τῷ ποταμῷ Ἄδωνις ἐπιχέεται. 
ἔτεος αἱμάσσεται καὶ τὴν χροιὴν ὀλέσας ἐσπί- 

πτει ἐς τὴν θάλασσαν καὶ Φοινίσσει τὸ πολλὸν τοῦ πε- 

λάγεος χαὶ σημαίνει τοῖς Ἠνόλίοις τὰ πένθεα. ἨΜυθέ- 

ονται δὲ ὅτι ταύτησι τῇσι ἡμέρησι ὁ Ἄδωνις ἀνὰ τὸν 

Λέθανον τιτρώσκεται καὶ τὸ αἷμα ἑ ἐς τὸ ὕδωρ ἐρχόμενον 
ἀλλάσσει τὸν ποταμὸν καὶ τῷ ῥόῳ τὴν ἐπωνυμίην διδοι. 

Ταῦτα μὲν οἵ πολλοὶ λέγουσι. ᾿Εμοὶ δέτις ἀνὴρ Βύ- 

Έλιος ἀληθέα δοχέων λέγειν ἕτέρην ἀπηγέετο τοῦ  πάθεος 

Ἔλεγε δὲ ὧδε: Ὁ Ἄδωνις ὁ ποταμός, ὠ ξεῖνε, 

ι: ὃ δὲ Λίόανος χάρτα ξανθόγεώς 

ἐκείνησι τῆσι ἡμέρησι ἵστα- 

ες / 
Έχαστου 

αἰτίην. 

διὰ τοῦ Λιθάνου ἔ ἔργετα 

ἐστιν' ἄνεμοι ὢν ια. 

µενοι τὴν γῆν τῷ ποταμῷ ἔπι φέρο 

λιστα μιλτώδεα, ᾗδ δὲ γῆ µιν αἱμώδεα τίθησι". χαὶ τοῦδε 

τοῦ πάθεος οὐ τὸ αἷμα, τὸ λέγουσι, αλλ ἡ χώρη αἴτίη. 

Ὅ μέν µοι Ῥύόλιος τοσαῦτα ἀπηγέετο: εἰ δὲ ἀτρεχέως 

ταῦτα ἔλεγε, ἐμοὶ μὲν δοχέει κάρτα θείη καὶ τοῦ ἀνέ- 

ο 3 μ 

ουσι ἐοῦσαν ἐς τὰ µά- 

µου Ἡ συντυ κα. 
πε, 

ϱ. Ἀνέδην δὲ καὶ ἐς τὸν Λίθανον ἐκ Ῥύθλου., ὁδὸν 
; 

ἡμέρης, πυθόµενος αὐτόθι ἀρχαῖον ἐρὸν Ἂφ φροδίτης ἔμ- 

μεναι, τὸ Κινύρης εἴσατο, καὶ εἶδον τὸ ἐρὸν καὶ ἄργαῖον 

ἦν. Τάδε μέν ἐστι τὰ ἐν τη Συρίη ἀρχαῖϊα καὶ μεγάλα 

Ἶρά. 
αν 

10. Τοσούτων δὲ ἐόντων ἐμοὶ δοχέει οὐδὲν τῶν ἐν 
Μ 

πὸς ἄλλος ἆ ἁγιώτ τερος 

ὲ καὶ ἔργα ἐν αὐτῷ 

να, ας ος 
τη ἵρῃ πόλι μεῖζον ἔμµεναι ου 
ιν 

οὐδὲ γώρη ἄλλη { ἱροτέρη. Ἔνι 
πολντελέα καὶ ἀρχαῖα ἀναθήματα χαὶ πολλὰ θωύματα 

να θεοπρεπέα» καὶ θεοὶ δὲ κάρτα | αὐτοῖσι ἐμφα- 

ώει γὰρ δὴ ὧν παρὰ σφίσι τὰ ξόανα καὶ χινέε- 
πολλάκις ἐ ἐγένετο ἐν 

νέες: ἵδρ 

ται αν Ἰρηομηχορέει χαὶ βοὴ ὃ δὲ 

τῷ νηῷ Ἀλεισθέντος τοῦ ἱροῦ., καὶ πολλοὶ οἱ ἤκουσαν. Ναὶ 

μὴν καὶ ὄλθου ἱπέρι ἐν τοῖσι ἐγὼ οἶδα πρτόν ἐστι" 

πολλὰ α γὰρ αὐτοῖσι ἀπιχνέεται χρήματα ἔχ τε Ἀραθίης 

ΣΥΡΙΗΣ ΘΕΟΥ. 7-10: (111, 155, 450) 

οἱ ἸαογΙπΙατΙ Πα οδί, ῬΙΙΠΙο. Ἱπ[ογίας Αάοπία!, {απηπα πα πο” 
ἴπο, η ηηίς Ῥο5ἱ νογο, ἱπδο(ιοπίῖ ἀῑε, νΊνουοφιιο μην 
παΤαΠΕ, οἱ «1ο Παπά αχροπηί : ο[ἵαπι εαρῖία Ιομ]οης, 
φἱουί Ἐσυριϊ, απαπάο ππογίυας Ἰῖς οδί 55 Αρ. Μι- 
Πεγαα γεγο ηποίᾳποί {οπάσνῖ πο]αΠί, πηπ]ίαπα 5ο] γη οἶας- 
πηοί: ΠΟ ἀἱε Υοµα]ος ςίαπί, Γουπιᾶ. (πβ5ίΗΠα [ασοίατῶ 

ΓογυΠ1 α{επη 5ο]ΐς Ραΐεί ρογεστϊηϊς,, οἱ πιεγεος Π]αγαπα φαστῖ- 

Ποἴππι Π{ Ὑοποι]. 

7. δυηί απίοπα Ῥν]ίογηπα φπἱάαπα, απ 5ορηΠίΠα αριᾶ 5ο 

ἀἰουηί Ο5Ιήπ Ἐπυρίαπι, οἱ Ἰποίις Π]ος οἱ οτσῖα ΠΟΠ. ἵῃ 

Αάοπίη, 5οᾷ ἵπ Ο5ΙΠΙΠ ρετασί οπηπία.  Ὠϊσαια Ὑθγο πάς 

Ἰδία άποηιο Π46 ἀϊρπα νἰάραπίαν. Οαρηί εἰησι]ῖς απηῖς ος 

«βυρίο ΒΥΡΙΗΠΙ γεπῇ{, παίαης ρου Ἰπ{ογ]οσίαπα 5ραΓΙ1πῃ αποὰ 

5ορίθιῃ ἀῑερις πανίσαίαν: ας Γοπηί Πα ἁῑνίπα (πα ατα 

παγ]σα[ἴοπε νοηίῖς ἀθο]παί απίσΠα ΠιςαΠαπα, 56ᾷ 5οἶαπι 

ἨΥΡ]άπΠΙ ρουγοηίί.  Εδίααο αΠῖνοιςΙπα Ἠου πλϊγαςα]άη. 

Ἰάᾳμ16 απηΐς 5ἱηδυ]5 οοπ η, ααοά Ίο θίἵαια ῥγςθηίο 

ἘΥΡΙΙ [αοίαΠα οδί; ας νάΙ εαρι Π]αά Εν ραπ, 

8. Εδί γοιο αἰπά αποηιο 1π Ευ ρ]ίογαπα τεσίοηο πϊνασι- 

Ἰ151 : ΠαΠΊοΠ 6 Τήβαπο Πιοπίο ογἴαπα οχοπθΓαία ἵῃ Πάγο 7 

πΠΡΟΣΙΠΠΙ ΠΟΙΠΕΠ. Παπη]ηϊ Αάοπῖς. Ἠ]αά Ππππος. ςηση]ῖς 

αὐηῖς ογαεηἰαίας, 5ποσ6 απηίςςο 601ογ6 1Π πιάνο οπή, 

οἱ πιαρηαπα πιατῖς Ρατίθπα ΙΠΠΟΙΕΗ5, 5105 ΒΥΡ]Η5 Πποίας Ἱπ- 

ἀϊοί. Ἐαρηαπίατ απίθπα Ἠήςοο ἱρδὶς ἀΐορας ἵπ Τήραπο γη]- 

πογαγῖ Αάοπίη, ἀθ]αίοσιο ἵπ αηπαΠῃ 1ῆας 5αησαἶπο Πηληηη{αγί 

ΠΗΠΠΦΠ, ασια εοΡποπιοπ Παοπίο Πα ἀαΠ.. Πωο γυ]ρας 

ἀοῖί : πα! νογο ΒΥΡΙα5 Ἠοππο αἱ γετα γ]ἀοραίαν ἀἴεστα, 

αΠαπα παν γαν ἳ πηζαἰοηῖς Πας ααδαπα. Ώίσσραί απ{θη ία : 

Αάοπῖς ΠΗΠΘΗ, τη Ἰ05Ρ65, νοπῖ! ροι ΤήβαπΠΙ : αἲ Τήῦ8η15. 

πέσο ταθέσυπάσς (ουνα Ἰαροῖς γοπίῖ 6/50 νομοσιποηίος, 

Ὑπἱ 5ίαῖος Π]5 ἀῑεῦις Παία5 Παῦοηί, ἴουγαπα. ΠαπαΙΠΙ Ἰη[ογυπί 

πηΙΠΙο γα]ᾶο 5Ιπηῖ]οπα : σος 1]αά ἵογγα το 5αησΙΠΘΙΠη : 

μα[αδαπο πηπ{αοπῖ5 Πποῦ 5αησηΐ5, 4πεπι ἀἴσμηί, 5εά τορῖο 

ἴρσα ἵη οαδα οί. Ἠῶο ή παιταραί Βγρ]ης : 5ἱ απ{οια 

νογα ας ἀῑκῖί, ηηλ! {αιποη ἁἰγίπα γα]άς Ί]α ἔρδα γοπ[ῖ ορ- 

ρονἑαπ]ίας γἰάείη. 

9, Αςοσπαϊ νοτο ο[ἵαπι ΒΥΡΙΟ 1π ΤΙ ραπαπα, ἀῑεῖ απῖας 1 - 

που, «ΠΠ ἀπάϊςδοπα απΚΠΗΠΙ 1Ρῖ 6556 Ὑοηθιίς [ΠΗΠΗ, 

αοᾷ εοης [οί Οἱηγγα». Ας υΙαἱ ΓΘΙΗΡΙΗΠΙ, αποά 5.πο 

ΠΙΑ ογα{. Αίαπο Ἠορς ἴ]α γείεγα 5υΠί εἰ πιασηᾶ Ροῦ Ὦγ- 

τίαπα {επρ]α. 

10. Τοί απίοη 41η 5ἷπί, πα] απα πηηῖ γ]άείαν 1115, απο 

φυπίέ ΠἱοιαροΙ!, πια]α5 6556, ες θάο5 αἰία απβιςίῖος, πε(ο 

ςαΠΟΠΙΟΓ γοσῖο α]ία. ΦαΠί απἴθπῃ οαπῃ ορθΓα ἵηπ 60 5αηίποξα, 

οἱ ἀοπανία απ ήτα, οἳ δροοίαπᾶα πηπ]ία, οἱ εἶσπα αασηρία, 

5άαπί οπ]πι αριιά Ἠ]ος 5ἴηι- 

ΟΊαπιου. αχ 

Ῥγαδοπίοδηιο γα]άε 5. 1. 

Ίαστα, οἱ πποΥοπίΗν, αἰαπο οὐπηί οασμ]ᾶ. 

φορα ἵπ ποᾷε οοογία5, 4 πππὰ οἸααδαπα οσδεί {εηρ]αΠη. ϱἳ 

πημ]Ι οχαπαἱνογυπί. θα οἱἶαπα αῑν 1ανΗΠη 6αδα ΘΟΡΙΠΙ, 

απῶ οσο πονῖ, ΡΗΠΙΙΙΗ ο5Ι. Μπ]ίω οπῖπι αἲ Π]ος ορες νε: 



α 157 - 150) 
/ κ ον» Ζ - 

χαὶ Φοινίκων καὶ Βαθυλωνίων καὶ ἄλλα ἐκ Καππαδο- 
χίης, τὰ δὲ καὶ Ἰίλικες φέρουσι, τὰ δὲ Ἀσσύριοι, 
δον δὲ ἐγὼ καὶ τὰ ἐν τῷ νηῷ λάθρη ἀποχέαται, ἐσθῆτα 

: ο ο οσο αν αι 
πολλὴν καὶ ἄλλα ὄχόσα ἐς ἄργυρον ἢ ἐς γρυσὸν ἀποχέ 

Ν /΄ ο - 

κριται. Ὁρταὶ μὲν γὰρ καὶ πανηγύριες οὐδαμοῖσι ἄλ- 
5 . /. 

λοισι ἀνθρώπων τοσαΐδε ἀποδεδέχαται. 
11. Ἱστορέοντι δέ µοι ἐτέων πέρι, ὑκόσα τῷ ἰρῷ 

3 . λ κ ο) α ΕΡ. ον / ΔΝ /{ 

ἐστι, καὶ τὴν θεὸν αὐτοὶ ἤντινα δοκέουσι, πολλοὶ λόγοι 
-- ια. / λ / 

ἐλέγοντο, τῶν οἳ μὲν ἱροὶ, οἵ δὲ ἐμφ φανέες, οἱ δὲ κάρτα 

μυθώδεες, καὶ ἄλλοι βάρδαροι, ο μὲν τοῖσι Ἕλλησι ' 
ὁμολογέοντες, τοὺς ἐγὼ π: πάντας μὲν ἐρέω, δέκοµαι δὲ 

ταμν ο 

ς Οἱ μὲν ὤν πολλοὶ Δευκαλίωνα τὸν Σισύθεα τὶ 

τῶν ο, λέγουσι, τοῦτον Δευκαλίωνα, ἐπὶ τοῦ τὸ 

πολλὸν ὕδωρ ἐγένετο. Δευχαλίωνος δὲ πέοι λόγον ἐν 

Ἕλλησι ἤ ἤκουσα» τ τὸν Ἕλληνες ἐπ᾽ αὐτῷ λέγουσι. Ὅ 
δὲ μΌθος ὧδε ἔχει δε ἡ Ὑενεῆ οἳ νὸν ἄνθρωποι οὐ πρῷ- 

ἐγένοντο, ἀλλ᾽ ἐκείνη μὲ ἐν ᾗ Ὑενεὴ πάντες 

θὔτοι ὃ δὲ γένεος τ ἐχ Δευχα- 

λίωνος ἐς πληθὺν εις. Ἐχείνων δὲ πέρι τῶν ἄν- 

θρώπων τάδε µυθέονται;: ὑρισταὶ κάρτα ἐ 

ψν 
ΟὤΛοντο. τοι ΕΥ 

ον 
Ὅ δευτέρου εἰσὶ, τὸ αὖτις 

Εόντες ἀθέμι- 
9 ς ΕΙ. νε; 

στα ἔργα ἔπρησσον, οὔτε γὰρ ὄρκια ἐφύλασσον οὔτε 
ψ. / ο. σον ο / 

Ἐείνους ἐδέκοντο οὔτε ἵχετέων Ἠνείχοντο» ἀντ᾽ ὧν σφίσιν 

ἡ µεγάλη συμφορὴ ἀπίχετο. Αὐτίχα ἡ Υῆ1 πολλὸν ὕ ὕδωρ 

ἐκδιδοῖ καὶ ὅμόροι μεγάλοι ἐγένοντο καὶ οἳ ποταμοὶ 
βησαν µέζονες καὶ ἡ θάλασσα ἐπὶ πολλὸν ἀνέδη, 
πάντα ὕδωρ ἐγέγοντο καὶ πάντες ὤλοντο, Δευκαλίων 

μοῦνος ἀνθρώπων ἑ ἐλίπετο ἐς γενεἠν δευτέρην εὐθου- 

: εὐσεθέος εἵνεκα. Ἡ δέ οἵ σωτηρίη ἴδε 
τὴν αὐτὸς εἶχε, 

ζω 

απ αν 

ο» «ἳ 

δν 
ν ο» 

ης τε και του ε της 

α μεγάλην, ἐς ταύτην 
έθη; ἐσθαί- 

οἳ ἀπίκοντο σύες καὶ ἵπποι καὶ λεόντων π. 

ς καὶ ἄλλα δκόσα ἐν γῇ νέµονται, πάντα ἐς ζεύ- 

Ὅ δὲ 
σφίσι μεγάλη διόθεν φιλίη ἐγένετο. Καὶ ἐν μιῇ λάρνακι 

ευσαν, τὸ ὕδωρ ἐπεκρά ἴτεε. Τὰ μὲν 

πο ννς ος πέρι Ἕλληνες { ἱστορέουσι. 

Τὸ δὲ ἀπὸ τούτου λέγεται λόγος ὑπὸ 

τρῃ τὰ μεγάλ ως ἄξιος θωυμάσαι, ὅτι ἐ 

χώρη 
δέξατο: 
ἔθετο καὶ νηὸν ἐπὶ τῷ χάσματι ρης ἅ ἅγιον ἐστήσατο. 
᾿Εγὼ δὲ καὶτὸ Ἰάσμαε εἶδον, καὶ ἔστι ὑπὸ τῷ νηῷ κάρτα 
μικρόν. Εὶ μὲ ν ὧν πάλαι καὶ µέγα ἐὺν νῦν τοιόνδε 

ἐγένετο. οὐκ οἶδα: τὸ δὲ ἐγὼ εἴ ἶδον, μικρόν ἐστι. σημα 
- ἳ ο ς 

δὲ τῆς ἱστορίης τόδε πρήσσουσι’ δὶς ἑκάστου ἔτεος ἐκ 
αλ θαλάσσης Φέρουσι δὲ 

., ελ Νλ ρω / λα / λ 

οὐκ ἴρέες μοῦνον, ἀλλὰ πᾶσα Συρίη καὶ Ἀραθίη, καὶ 
ΣΑΝ ; 

πέρηθεν τοῦ Εὐφρήτεω πολλοὶ ἄνθρωποι ἐς θάλασσαν 
: ΄ ὃς κ 

ἔρχονται καὶ πάντες ὕδωρ φέρουσι, τὸ πρῦτα | μὲν ἐν τῷ 
κ. λ 

νηῦ ἐκχέουσι, μετὰ δὲ ἐς τὸ χάσμα Κατέργεται, καὶ 
Α/ Ξ Ν / Δ 

δέχεται τὸ χάσμα μικρὸν ἐὺν ὕδατος χρημα πολλόν. Τὰ 
δὲ ποιέοντες Λευχαλίωνα ἐν τῷ ἱρῷ τόνδε νόµον θέσθαι 

Ὑένετο: λάρνακα 

σας παϊδάς τε καὶ ὑρεκας ἑωυτοῦ ἐσ 
; 

ὤω 

χεα. πάντα ἐδέχε τος καί μ.Ν οὐχ. ἐσίνοντο, ἀλλὰ 

ἔστ: 
Μ 

πάντες ΕπΛ Εστε 

γάσμα μέγα ἐγένετ το χαὶ τὸ σύμπαν ὕδωρ Χατ. 

ευκαλίων δὲ, ἐπεὶ τάδε ἐγένετο, βωμούς τε 

αν 3 εαςὰς 
ὕδωρ ἐς τὸν νηὸν ἀπικνέεται. 

/ .” .- 

λέχουσι συμφορῆς τε καὶ εὐεργεσίης μυνημα ἔμμεναι. 

ΕΧΧΠ. ΡΕ ΡΥΗΒΙΑ ῬΕΑ. 11-- 15. Τ95 

πΙΗΠΙ εν Αναβία, εἰ α Ῥ]ωπίοίρης, αἱ Βαμγ]οπῖϊς, οἱ εἶίω 6 
ε]- |. οαρραδοεῖα; απ δααι Υογο εἰἴαπη Οἶῖεος αΠεγηη!, απ απα 

ΑΦΗ. ΥΙάἱ οσο οᾳ 4πούπθ ασ) ἵπ {θππρ]ο οοσι](ἷς ]ουῖς. 

τερορίία 5ηηί, νεσίθηι πππ]ίαπα, οἱ αία το ἵπ αΓσθη(ΗΠη 

γε] ἵη αὐγΙΠῃ ἀῑδογεία 5αΠί.  Ἠοδίογαπα απίᾶοπα εε]εῦγα[ίο- 

πο ἀΠεγαπα εἰ οοπγεηία5 πυ]]ῖς αἩῖς ππογα]ίαπα {οἱ ασ {απίϊ 
Ἰηδ αἱ 5Πί. 

11. Ῥετουπίαπίϊ απἴθπι πῖ ἆᾳ αππῖς, αποί ο55εηί ΠΠί 

5400, 6ἱ απαΠα 1ρδί ἆθαπῃ Π]απα ρ{ατοπέ, πηυ]ία. παγγα(ἴοῃος 

ἀἰοεραπίας απαγάπα 5.0.5) αἰίσο, αἰία. Ῥυ [ος απζρᾶαπι ορ- 

Ρίά0 [αβα]οξο»; εἰ αἰῖαι βατ ραγα», αλ αγωοῖς εοηξεπ[οηίες, 

απας επο ἀεππι απἶάεπα ΟΠΠΠ6Σ, πθι (παπα ντο ταςῖρῖο. 

12. Υα]δης Ιβίθατ ΏδιοαίοπθΠῃ 6556, ΡΙδΥίἨεῃ, αἰπηί, απ] 

απαρ]απη οοπάἰἀετῖίς ουπα, ἵπαπαπα, Ώεποα]οπθίῃ, 50 απο 

πηη]ία Ἱ]α ασια ΓΗ. ὅαπι 4θ Ώειποα]οπα ΠαΓΓΑΠΟΠΕΠΙ Ιπίεγ 

τῶσος απαἶνί, 4παπα Οπως] 46 60 τοίογυπί. Έαβι]α απ{ει 

Ίνα Μαβεί. Ἠου 5αροπ]ήπα, απῖ πηπο 5απί Ποπηίηθς, Πο ΠΠ] 

Ῥεϊπηϊ Ππθγα; 5ο ΗΠαά 5αοπ]απα Ρεγίετο ΟΠΠΠ65. Αί Πὶ α]ίο- 

15 5ΗΠ{ σοποῖς, απο γαγδας α Ώεμοα]ίοπο πας ἵπ πη]{1- 

πάπεπα απο ΓαΠ] ο5ί. Ῥο Ι5Ηῖ5 γετο ρηοτίρας Ποπαηίρις Ίο 

παιγαπί : οοπ{υηε]οδῖ να]άς α1ΠΙ εςδοη{, πο[αγία [αοἴπογα 

Ραΐταραηί : πθαιθ οηῖπα Πατἱβ]αΓαπά1 το]ἱσίοποπι 5ογναραη!, 

πε(ο τδοῖρ]εβαηί{ Ποδρίίες, πθηιο 5αρρ]ίοῖρας ρανοθβαΠί : 

Ῥτο φπἴρα5 τερι5 π]ασηα Π]α γεηῖί 1ρεῖς οπ]απχίίας.  Φία{ἴπι 

πμ] απ απ» ἵοττα ο[απάετα, εί ρ]ανία Πουῖ Πιασης», εί 

4Ώ]ῃ6ς ἠθεσεπάςτγε ΠΊάΟΓΕΣ, ΠΊάΓΘ απέθτη ΠπΠ]έάΠι α5οθΠάστο : 

απατε αηπα Περαπί οπηηία, Ρεγ]ραπί(θ π]γθιςί; Ὠθισα]ίοι 

5ο]μ5 αἰίογῖ 5Φεμ]ο τοδογγαίια5 οδί γη επ[ῖα» οί ρἰθία[ἶς οασα. 

Ῥεινα[ῖο απίοπη ἱρδία5 ου πιοο οοη(ἶδξ.  Αγοαπι 4παπα Ἰιᾶ- 

Ῥομαί π]ᾶσπαπα, ἵη Ἠαπο Ἠμεγος 51ος 6 αχοτος Ἱπιροδι!, οἱ 

Ίρςε 4ποΠιθ ἵπαγεδδις ο5ί.. Ο1Π1 απίσπη Ιπστοάσγεί, Υὸ- 

πεγιη! αά θὰ αρτῖ, ε{ οη 1, εἰ Ἰεοπαπα 6εηεγα, οἱ 5ογροµίος, 

εἰ γοἛιια απ» 1η ἵθυτα ρᾶδειπίης, Ρῖπα οπηπία.  Ποσῖρῖε 1ο 

ουηη]α : πεΠιε ΗΙ ποσεΠ{; 5οᾷ τηαρπα Ππίου ἵρδος απησ]ία, ἃ 

40Υ6. ἱπηπηῖδσα, Ιπίεγορα]ξ. ΑίαΠια η ππα ΟΠΊΠ6ς αγά Π- 

γἰσατηπέ, (παπα ἷα παπα ορΗῃεραί. Ἠσο 4ε Ὠοιοπ[ίοπα 

παγταή{ τας]. 

19. ΗΠπο γετο πατιαῖο αἲ Ἡς, απὶ Ἠϊεταροϊ 5ιπε, 

Γετίατ αἀπι]γαίίοηε Ππανίπιο ἀἶσηα : ΠΠ ἱρδογΙπῃ Τοπίο Πῖα- 

{απ ΓαΟΓΙΠΙ 6556 ΠΙΑΡΠΙΙΠΙ, απῖ αη Παπ ΟΠΙΠΟΠΙ γοθρον]!. 

ῬεισβΠοπειη γετο, αἴπηί, σππα πας [αεία οπδοπί, αἰίατῖα- 

απδ οοΠςΗ η, οἱ ασγαῦα ΦΗπΠοΠΙ οΡάδπα 5πρθί Πἰαίαπη σο]- 

Ἰοσανίΐ. Ἐδο εἴῖαπα Μήαίαπα γ]άΙ: οἱ εδί 50 ἴΘΠΙΡΙΟ γα]άς 

ΑΠ΄ νοιο ππαρης Γπογς οἵἵπι, αἱ πιπο {απίηιις 

[α6ἱ15., ΠΟΠ ΠΟΥΙ : 

ΡαΤγΗ5. 

απεΠη γετο εσο γἰάΙ, Ἠ]α ραϊγιας ο5ί. 

ΒίσηιΠα Ἠη] 5 πανγαΠοπίς ο55ε 5ἰαίπηί Ίου αποᾶ βί : Ρῖς 

ππούποσθ αΠΠΟ 46 π]ανί ααπα ἵπ {οπιρ]Ηπῃ τοπ. Έθνη! 

ΕΠΙ ΠΟΠ ςασεγᾷοίος 50111, 5εᾷ Βγτία οπηπίς αἱ Αταδία, 6ἱ 

Τναπςευρηναἴαμῖ Πλ] Ἱορηίπος αἆ πατε αεοσάΠΙ, θἱ ἄᾳ 8Η 

Γουαηί οΠ1Π65, ΎπαΠὰ ῬίηΙΠα απ]άθηῃ ἵπ ἵεππρ]ο ο[απάππί: 

ἀεῖπάε γετο ἵπ ΜΙαίαπι οα ἀεκορπαϊξ, εαρίίημε Π]α Ἰίαίας, 

Ράγγ5 Περί, απο» Υπ ππαχίππαπα. Ἠσρο Γασϊσηί, οἱ α Ώοι- 

σαοπε Ἰαπε ΤΠ οο ΤΘΠΙΡΙΟ Ίοσοπι Ιαίαπα 55ο ἀῑσιηί, αἱ ἴαᾶ 



αλ 

Τδ0 

π - - - - - -- - πι 

Ὃ μὲν ὧν ἀργαῖος αὐτοῖσι λόγος ἀμφὶ τοῦ ἴροῦ τοιόσδε 

ἐστί. ς ; ος 
14. Άλλοι δὲ Σεµίραμιν τὴν Βαθυλωνίην, τῆς δὲ 

- 5 οὴ ᾿ γα . ο 

πολλὰ ἔργα ἐν τῃ Ἀσίη ἐστὶ, ταύτην χαὶ τόδε τὸ ἔλος 
αν » σ Ἂν 4 [η ἀλλὰ τα 

εἴσασθαι νομίζουσι, οὐχ Ἡρη, δὲ εἴσασθαι, αλλα μητρὶ 
-- κ Ἂ » 

ξωυτΏης. της Δερχετὼ οὔνομα. «Δερχετοὺς δὲ εἶδος ἐν 
| - ιά ᾿ . 

Φοινίκη ἐθεησαάικην, θέηµα ξένον' ἡμισέη μὲν γυνὴν τὸ 
ο τ .] -- .] -- Φ᾽ το ΄ .. ε) . 3 

δὲ δχόσον ἐκ μηρῶν ἐς ἄχρους πόδας χθύος οὐρὴ ἂπ 
πω ος ος ; 

τείνεται. Ἡ δὲ ἐν τῇ ἴρῃ πόλι πᾶσα γυνή ἐστι. Πί- 
ο σης με ες ο 

στιες δὲ τοῦ λόγου αὐτοῖσι χάρτα ἐμφανέες ἰχθύας χρημα 
. ΄ . Ἱ 

ῖρὸν νομίζουσι χαὶ οὔχοτε ἰχθύων Ψαύουσι. καὶ ὄρνιθας 
, πάτος 5 

τοὺς μὲν ἄλλους σιτέονται. περιστερὺν δὲ μούνην οὗ 
: ἲ , ; 

σιτέονται. ἀλλὰ σφίσι ἥδε ϊρή. Τὰ δὲ γινόμενα δοχέει 
-- κ) ο ο 

αὐτοῖσι ποιέεσθαι Δερχετοὺς χαὶ Σεμιράμιος εἵνεχα, τὸ 
» .ά ἃ νἩ . 

μὲν, ὅτι Δερχετὼ μοσφὴν ἴγθύος ἔχει, τὸ δὲ. ὅτι τὸ Σε- ' ο ου ώἡμαλνόώ έλα 
μιράπιος τέλος ἐς περιστερὴν ἀπίχετο. Ἁλλ 
ον ο . ῃ κ ς 
μὲν υπὸν ὅτι Σεμιράµιος ἔργον ἐστὶ, τάχα χου δέξοµαι 

. ᾽ ] Ἀ 

Δερχετοῦς δὲ τὸ ἴρὸν ἔαμεναι οὐδαμὰ πείθοµαι, ἐπεὶ καὶ 
Σε. η Σο) ἰν οὐ δὲ. δις } τάδε οὗ 

παρ᾽ Αἰγυπτίων ἐνίοισι ἴχθύας οὗ σιτέονται, καὶ τά 
- γι 

ερχετοι γαρίζονται. 
ει -- 

15. Ἔστι δὲ χαὶ ἄλλος λόγος ἱερὸς, τὸν ἐγὼ σοφοῦ 
ἀλ 5 » ᾿ νι ν ” ο. 

ἀνδοὺς ἴχουσα. ὅτι ἡ μὲν θε) Ῥέη ἐστὶ, τὸ δε ἴρὸν Ἄτ- 
αλ τω) - ὅ. Ἡ εν ο οονα δὲ 

τεω ποίημα” Ἄττης δὲ γένος μὲν Λυδὸς Ἡν, πρῶτος δὲ 
ὰ ; Ξ Ἡ ἃ 

ὄργια τὰ ἐς Ῥέην ἐδιδάξατο. Καὶ τὰ Φρύγες χαὶ 
ν κ 3 

Άνδοὶ καὶ Σαμόθραχες ἔτι τελέουσι, Ἄττεω πάντα ἔμα- 
ε ’ εχγ/’ / ... ον η ” 

θον: ὡς γάρ µιν ἡ Ῥέη ἔτεμε, βίου μὲν ἀνδρηίου ἄπε 
προς ' ος 

παύσατα, πορφὴν δὲ θηλέην ἡμείψατο χαὶ ἐσθῆτα γυ- 
» η ” . -- ”) 4 

ναικηίην ἐνεδύσατο καὶ ἐς πᾶσαν γην Φοιτέων ὀργιᾶ τε 

αλ. 
ΞΥΩ τον 

ς νο” εώς 
ἐπετέλεε χαὶ τὰ ἔπαῦε ἀπηγέετο χαὶ Ῥέην Ἠειδε. Ἐν 

ν 
.. κ 

τοῖσι χαὶ ἐς Συρίην ἀπίχετο. Ὡς δὲ οἳ πέρην Εὐφρήτεω 

ἄνθρωποι οὔτε αὐτὸν οὔτε ὄργια ἐδέχοντο, ἐν τῶδε τῷ 

χώρω τὸ ἱρὸν ἐποιήσατο. Σημκήια δέ- ἡ θεὸς τὰ πολλὰ 

ἐς Ῥέην ἐπιχνέεται. Λέοντες γάρ µιν φέρουσι καὶ τύµμ- 
ν - ν . - ι.-ᾱ ΄ ΄ 

πανον ἔχει καὶ ἐπὶ τῃ χεφαλῃ πυργοφορέει, δχοίην 
᾿ λ γ 

Ῥέην Λυδοὶ ποιέουσι. Έλεγε δὲ χαὶ Γάλλων πέρι. 
οἵ εἴσιν ἐν τῷ ἴρῷ, ὅτι Γάλλοι Μρη μὲν οὐδαμὰ, Ῥέη 
δὲ τέμνονται χαὶ Ἄττεα µιµέονται. Τὰ δέ µοι εὖ- 
πρεπέα μὲν δοχέει ἔμμεναι, ἀληθέα δὲ οὗ: ἐπεὶ χαὶ τῆς 
τομΏς ἄλλην αἰτίην ἴχουσα πολλὸν πιστοτέρην. 

16. ἌἈνδάνει δέ µοι τὰ λέγουσι τοῦ ἴροῦ πέρι τοῖσι 
Ἕλλησι τὰ πολλὰ δικολογέοντες, τὸν μὲν θεὺν Ἡρην | 

δοχέοντες. τὸ δ) ἔργον Διονύσου τοῦ Σεµέλης ποίημα: 
καὶ γὰρ δὲ Διόνυσος ἐς Συρίην ἀπίχετο κείνην ὅδον 

τὸν ᾖλθεν ἐπ᾽ Αἰθιοπίην. }Ναἱ ἔστι πολλὰ ἐν τῷ ἱρῷ 
Διονύσου ποιητέω σήματα, ἐν τοῖσι χαὶ ἐσθῆτες βάρ- 
ξαροι καὶ λίθοι Ἰνδοὶ χαὶ ἐλεφάντων χέρεα» τὰ Διόνυ- 
σος ἐξ Αϊθιόπων ἴνειχε, χαὶ φαλλοὶ δὲ ἑστᾶσι ἐν τοῖσι 

προπυλαίοισι δύο χάρτα μεγάλοι, ἐπὶ τῶν ἐπίγραμμα 
τοιόνδε ἐπιγέγραπται, « τούσδε φαλλοὺς Διόνυσος Ἡρη 
μητρυύῃ ἀνέθηχα. » Εμοὶ μέν νυν χαὶ τάδε ἀρχέει. 

ΤΧΧΙΙ. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΡΙΗΣ ΘΕΟΥ. 1η -- 17. 

| κνα]ο ἀπο πακϊηνϊ, ἵπ απῖδας ἴαῖῖς οί Ἰηςοπρίτο, ἨΟ5ΟΕ 

Ἐρέω δὲ χαὶ ἀλλ) ὅ τι ἐστὶ ἐν τῷ νηῷ Διονύσου ὄργιον. 
Φαλλοὺς Ἕλληνες Διονύσω ἐγείρουσι, ἐπὶ τῶν χαὶ 

ν 
τοιόνδε τι φέρουσι, ἄνδρας μιχροὺς ἐχ ξύλου πεποιτέ- 

Ξ . ) εἈετν Χ. , Ἡ γ | νους, μεγαλα αἴδοῖα ἔχοντας' χαλέονται δὲ τάδε νευ-- 

Γ: «οο -- ευ) 

οξεοί οα]απταἰῖς ραπϊίος ας Ὀοπεβοϊἳ ποομ]ηνοπία). Απῦσυα 
οσο ἆἂος ἵοπρ]ο Ἠίς πατγαϊϊο οί Ἠ]αςνος]. 

τά. ΑΙΠ γετο Βαὐν]οπῖαπα 5οιίταπϊά δα, ου]ας απϊᾶσπι 

πηυ]ία Ῥος ΑξΙαΓ) ορογα οχςίαη!, Ίαης οΓ50 οοηςἰΕήςςο απλν- 

ἱταπίατ Ί]απι ἆποσης 5οἆδπας ηδς τοτο Ἰαπονἳ ος ήςςο, 

εοᾷ ςυα; πιαϊτῖ, ου]ας ποῦἍον Ὠογοσίο.  Ὠοτοείας Ρροττο 5Ρ8- 

οἴοπι τΙὰϊ ἵη Ῥ]απῖσοος πῖτυανα προζίαου]απα τ΄ ἀπάῖα οι 

πην]ῖοτς συοὰ οςί απἴονη α Γοπηϊηῖρης Ἰπὰς αἲ οχίτούχος ροᾶος, 

ρῖςοῖς οαυᾶα οχ{οιο αν. Ἐὰ νοτο απο Ἠποταροϊϊ οτε, τοῖς 

οί πωπ]ϊογτ. Ατσιηοηῖα 1Πῖς Ἰνα]ας τοϊαποπῖς ςυπί να]ὰς 

αροτία : Ῥῖδοος τοῦ 5αοταὰ απθτανῖυς, οἳ πα (υα!η ρῖσοςς 

αἰθησυπίς αἴηυο ανος το]ῖσαας απλάδοα ἵν οἴνο Ἰναβνοηϊ, οὐ- 

Ἰαπη]α νότο 5ο]α ΠΟΠ τοςουπίατ, 5ο οςί οἳ Ἠῆς 5αστα. Πως 

αυ Ἱα Ποπί, νάσηίης Ἶς Ποπ Ὀστοσίας οἱ 5οπηϊταολαϊς 

ολ αξα : αἸἴοτυνη, ααοᾶ ρῖςοῖς Γογηλαπα Ἰναδεί Ώεγοείο αἰίοταπα, 

αυοὰ 5οπαϊγαπηϊαϊς Πηῖς ἵπ οοἸαῦαπὴ οχΠῖ. Αἲ οσο σάσπι 

απἰάσηα ]απο Ξοπηϊγαπη]άϊς ορΏς ο.σο, ογίο γουδροίη: Ώου- 

οσίας απἴοηα οςςο ἀοηῦγη σα, ποπυδα παπα πηὴ ροτςυαάοίης, 

συαπυάσαυϊάσην οἴἵαπι αραᾶ Ἐσνρίιος ςαπῖ ααἲ Ρὶσοῖνας Ἡπ 

οἵθο ΠΟΠ υἰαηίατ, ποσυο ἴ]αὰ Ώογουίας σταΐῖα Γαοποῖ. 

15. πι τογο αἰῖα ἴῑαιω 5αογὰ πασγαίῖο, 4Π.9 3 Ξαρίοηὰ 

νῖτο αοοορῖ, ἆδαι Π]αῦα οςξο Ἠ]ισαπι. ὀο]ά γη τοτο ορας 

Ας. ΔΑίίος Ῥοττο σοηοτο Τνάας Τα, ῥρπωαςασο Ἀλνους 

οτσία ἀοου. ἃς ος Ῥ]τγσος οἳ 1.νὰϊ οἱ δαπποίητασος ϱοτ- 

ἁσυηί, ον αἲ Αιίο ἀῑδΙοσπαηῇ οπητῖα - αδὶ επῖα ποσα Ἠΐνοα 

οἈδίγαν, νπ]οσὰ νλοίαα ἀοξηι, 5«ροζϊσῦσυο ϱ0ο οὐ ἁξςυπη- 

φἲῖ Γοπιῖποδηλς οἳ νοςίοπη Ἰπάί πωαοῦγοῦα, οἱ ἵογας οἵμηος 

Ῥόταρδταυς, ογσίααυο Ροτασε]αί, οἳ οπατταδαῖ απ ῥᾶσςας 

οςςοί, οἱ Ἀ]σασα οαποδαί. Ἰηΐος Ίοος Ροττοὴἱ οἵαυη ἵπ Ὦν- 

δη. Όυυπῃ δπἴοηῃ Τγαηςουρηγαἰαπ] Ἠοπαῖηος Πο σα  Ἡ 

τοζροτορί, Ὠδαο οσσῖα, 1]]ο 1ρ5ο Τη οσο Ίνος 5ὶ ἀοία παν 

{οοῖἱ. 5Ισηα τογο Ἠσ]ας το ςοΏῖς ἴπ ποσα] ς Ίος ἄσα οὐ Ῥ]νοδα 

ἁοσοΔΠ. Τθοπος οπἵπα Ἠ]απι τοϊνατί, οἳ Όνυρκπυσι Ἰναλνοῖ, 

οἳ (ατα σοπῖξ ἵη σαρῖΐε., απα]οπι ἨῬ]νοδη 1γὰϊ Γαοανί. Ῥή- 
οο]ναῖ Ἰάεπι ἀο (ας, ααἲ ἵη ἵοππρ]ο φαπῖ, (αἴϊος που. 

πΙςασα)., αἲ Ῥλοα) οατίτα, οἳ Πο απῖ ΑΙἴίοη. Ἠανο 5ροϊοςα 

αιϊάσπα πηϊηῖ πιάσπίης ο-ξο, Υοτα ΠΟΠ Ποια: αὐπαπάσηπϊάσαν 

οσα σατταἰλοπῖς ἴ]ίας αἴἴαπα οἈἩςαπη ἁπάϊτϊ, πια] ἔαη Πὰο 

ἀϊποϊοτοτη. 

16. Ῥ]ασοηϊ τοτο πηῖ ας’ ἂς Γοπηρ]ο ἀῑσσηϊ Ἡ φαϊ τα 

οἳς ΠηΣΊΟΓΟΠΑ Ῥατίοπη οοπδεη απ, ἆδδπῃ ΠπΠΟΠΟΠΑ ο-5ε Ῥα- 

ἴδηίος, οΡΗΙΞΣΟΤΟ ἃ Ῥαος]χο Φεπηο]ος Π1ο Γαςἴππη πο προ Ῥαο- 

οἶνας 1η Ξγτῖαῦα νοπῖϊ οα τῖα, αυα ρτο[οσίας οςί ἵη Ἐλλορίανη., 

Ας συ πιυ]ία ἴπ Το ηρ]ο Ῥασο]ὶ αὐοϊοσῖς Ἰπά]οῖας η Ἰς οἱ 

τοςίος ῬατηἽτας, οἱ 5οπηπλα” Τηάΐσα», οἱ οἸορναπίογα πα ο0σ0σα. 

αις ες Ἀλορῖδις Ῥασσίνις αἰθαῖις οἱ εἰαπί ρλνα]ῖ η τε 

ΡΗΛΊ1 05 ΕλΟΟΒΟΣ 2ΓΧΟΝΙ ΝΟΧΕΛΟΕ Ρο5υι. ΜΙ πάση ενα 

Ίος ςαΏοϊαπί. Ὠϊσαηι τοτο 4ποσπο αΏυᾶ συοὰ οσὶ 

Ιοπιρ]ο. Ῥαοσλῖ 5ασγαπῃ. Ῥμα]]ος Οταα Βαοο]νο επσαηί, 

σπῖρας οἵσπα ἴα]ο απῖᾶ Γοταπί, πἰταπου]ος ρωτος ο 

{αοῖος, Ῥυάεπᾶα πωᾶσηα Ἰαδοπίοςς τοζαηίαγ αἱ στη Ίναος 



(1, 164 -- 160) ΤκΧΙΠ. 

οσο πορτα 
τι δὲ καὶ τόδε ἐν τῷ {ρῷ, ἐν δεξιῃ τοῦ ρόσπαστα. ε ν ἐν δεξιῇ᾿ 

νυποῦ κάθηται σμικρὸς ἀνὴρ χάλκεος ἔχων αἰδοῖον μέγα. 

17. Τοσάδε μὲν ἀμφὶ τῶν οἰκιστέων τοῦ ἴροῦ µυθα- 
λογέουσι. δη δὲ ἐρέω καὶ τοῦ νηοῦ πέρι θέσιός τε 
ὕχως ἐγένετο καὶ ὅστις µιν ἐποιήσατο. Λέγουσι τὸν 

νπὸν τὸν νῦν ἑόντα μὴ ἔμμεναι τὸν τὴν ἀρχὴν γεγενη- 

µένον, ἆλλ' ἐκεῖνον μὲν κατενεχθῆναι γρόνῳ ὕστερον, 
τὸν δὲ νῦν ἐόντα Ἀτρατονίκης ἔμμεναι ποίημα, γυναι- 

κὺς τοῦ Ασσυρίων βασιλΏῆος. Δοχέει δέ µοι ἡ Ἄτρα- 

τονίκη ἐκείνη ἔμμεναι, τῆς ὃ πρόγονος ἠρήσατο, τὸν 
ἤλεγξε τοῦ ἰητροῦ ἐπινοίη: ὡς γάρ µιν ᾗ συμφορὴ κα- 

τέλαδεν, ἁμηχανέων τῷ κακῷ αἰσγρῷ δοκέοντι κατ 
ἠσυχίην ἐνόσεε. Ἔθκειτο δὲ ἀλγέων οὐδὲν, καί οἱ ἤ τε 
Ζροιὴ πάμπαν ἐτρέπετο καὶ τὸ σῶμα δι ἡμέρης ἐμα- 

” . 2) . 

ραΐνετο. Ὁ δὲ ἴητρὸς ὡς εἶδέ µιν ἐς οὐδὲν ἐμφανὲς 
-- Μ Ν "εν 

ἀρρωστέοντα, ἔγνω τὴν νοῦσον ἔρωτα ἔμμεναι. Ίέρωτος 
δἲ 5 

' 
δὲ ἀφανέος πολλὰ σηµήια, ὀφθαλμοί τε ἀσθενέες και 

η] Ν ο . Λη ση ὅτερ (ες 

φωνὴ καὶ γροιὴ καὶ δάκρυα. Μαθὼν δὲ ταῦτα ἐποίεε 
: σον. ς : ας 

ὴ μὲν τῇ; δεξιῃ ἔχε τοῦ νεηνίσκου τὴν καρδίην, ἐκα- 
Ἡ γ 3 ᾿ Μ . -” ἃ 1’ 

λεε δὲ τοὺς ἀνὰ την οἰκίην πάντας" ὁ δὲ τῶν μὲν ἄλλων 
μωβ , ΜΕ. γ ο ο ρα” 
ἐσιόντων πάντων ἐν ἠρεμίῃ µεγάλη ἠν, ὡς δὲ ᾗ µη 

- . 3. ψ “”- ο) ιο / 

τρυιὴ ἀπίκετο, τήν τε χροιὴν ἠλλάξατο καὶ ἱδρώειν 
3 - ο τ / ο μαλὶ 

ἄρζατο καὶ τρόµῳ ἔχετο καὶ  καρδίη ἀνεπάλλετο: τὰ 
᾿ - μα. τς 

δὲ γιγνόµενα ἐμφανέα τῷ ἰητρῷ τὸν ἔρωτα ἐποίεε. 
: ; ς ; Ἡ 

18. Καί ιν ὧδε ἰήσατο' καλέσας τοῦ νεηνίσχου τὸν 
Ἴ ο να νο, τος 

πατέρα κάρτα ὀρρωδέοντα, δε ἡ νοῦσος, ἔφη, τὴν ὁ 
. : πας” : ος υρῃ 

παῖς ὅδε ἀρρωστέει, οὐ νοῦσός ἐστι, ἀλλὰ ἀδικίη: ὅδε 
3 / Δ ο. / 

γάρ τοι ἀλγέει μὲν οὐδὲν, ἔρως δέµιν καὶ φρενοθλαθείη 
γ. 11. ο τν ο ΝΑ νὰ, μον ἔχει. ᾿Επιθυμέει δὲ τῶν οὐδαμὰ τεύξεται, φιλέων γυ- 

ο 3 2 κ / 
ναΐκα ἐμὴν, τὴν ἐγὼ οὔτι µετήσομαι. Ὁ μὲν ὧν τοιάδε 
σοφίῃ ἐφεύδετο. “Ὁ δὲ αὐτίκα ἑλίσσετο, Πρός τε σο- 

ς Γ -. - .. / 3 Ν τρ / 

φίης καὶ ἰητρικῆς µή µοι παῖδα ὀλέσῃς' οὐ γὰρ ἐθέλων 
. ᾗ ο ΝΕ ο ος 

ταύτῃ συμφορῇ ἔσχετο, ἀλλά οἵ ἡ νοῦσος ἀξκουσίη. Τῷ 
Ν ον ΕΝ / ἐνθ σαν, πώς» λ συ µηδαμὰ ζηλοτυπέων πένθος ἐγεῖραι πάση βασιληίῃ 

: : οφ σεν 
μηδὲ ἴητρὸς ἐὼν φθόνον προξενέειν ἑητρικῇ. 0 μὲν 
ο ἂν κ «ων 9) ρα 
ὧδε ἀγνὼς ἐὼν ἐδέετο. “Ὅ δέ µιν αὖτις ἀμείθετο, 

- / : 
Ἀνόσια σπεύδεις γάµον ἐμὸν ἀπαιρεόμενος ἠδὲ ἴητρὸν 
μα] να ιο . 
ἄνδρα βιώµενο.. Σὺ δὲ χῶς ἂν αὐτὸς ἔπρηξας, εἴ 

Ἡ στη ος η ναί 
τοι σΏν γυναῖκα ἐπόθεε, ἐμεὺ τάδε δεόµενος; Ὁ δὲ 

᾿ 8 ο πα] μα] Μ Ν .] / 

πρὸς τάδε ἔλεγε ὡς οὐδ' αὐτὸς ἄν Χοτε γυναικὸς ἐφεί- 
: ιν Ίο ον 

σατο οὐδὲ παιδὶ σωτηρίης ἐφθόνεε, εἰ καί οἵ μητρυιῆς 
ΐ ο ὃν 

ἐπεθύμεε" οὗ γὰρ ὁμοίην συμφορὴν ἔμμεναι γαμετὴν ἡ 
.. 3 ΄ ε ο 3 μ ε 

παῖδα ὀλέσαι. Ὡς δὲ τάδε ὃ ἱητρὸς ἤκουσε, Τί τοι, 
ν , 

ἔφη, ἐμὲ λίσσεαι; καὶ γάρ τοι σὴν γυναῖκα ποθέει" τὰ 
/ δὲ ἔλεγον ἐγὼ, πάντα ἔην ψεύδεα. Πξείθεται μὲν του- 

τέοισι, καὶ τῷ μὲν παιδὶ λείπει καὶ γυναῖκα καὶ βα- 
λ / ον, ΔΝ } . ϱ / λος / 

σιληίην, αὐτὸς δὲ ἐς τὴν Βκθνλωνίην χώρην ἀπίκετο 
ο ον ον να: 

καὶ πόλιν ἐπὶ τῷ Ἠὐφρήτη ἐπώνυμον ἑωυτοῦ ἐποιήσατο, 
ἕ τι ἔνθα οἵ καὶ ἡ τελευτὴ ἐγένετο. ΄Ώδε μὲν ὁ ἰητρὸς ἔρωτα 

ἔγνω τε καὶ ἰήσατο. 
υ τς ω 2 19. "Ηδε δῇ ὧν ἡ Στρατονίκη ἔτι τῷ προτέρῳ ἀνδρὶ 

3 / συνοικέουσα ὄναρ τοιόνδε ἐθεήσατο, ὥς µιν ἡ Ἡρη 
, 3 πο. 

ἐκέλευε ἐγεῖραί οἵ τὸν ἐν τῇ ἴρῃ πόλι νηὸν, εἰ δὲ ἄπει- 

3 

ον 
ο 

ΡΕ ΘΥΒΙΑ ΡΕΑ. 17 --- ο. Τ97 

τοβραία [πογυῖς {γασ/α]. Ἐδίαπίοπη Ίου οἵανη ἵῃ ἆθ]ά ο: η 

ἀσχίγα {οπιρ]ί 5οά εί ΥΓ ρα Γν5 ΦΠδΙ5 ΟΗΠΗ ΠπᾶρΠΟ ράσπάο. 

17. Ταπίαπι 46 ορπα Ποπ κατ Πα ΤγαΠΗ. απ γογο 4ος 

Ίρρα αρ ἀἶσαπα, οἱ Πας ΡοβίΠοπο, φποπιοᾶο εἰ{ [ποία, 

οἱ απἵς απ σοπ(ἰἀρηέ,  Αἴππί Φ4σπα απ ΠΙΠΟ οδί, ΠΟΠ 

6586 Π]απη αΏ ΠΙΟ ΙΦΠΠΠα ΦΙΓΠ(αΠ, 5ος Ι5ίΚΗΙ 1050 {ΟΠΗΡΟΤΟ 

οο]αρδαπι ἀοπίφιας ( γοιο ΠΙΠΟ οί, οπη1 δταἰοηίσος 

0556 ορ5, απ κου ΑΥΤΟΙ τοσῖ5 πο, Υἱάσίαν 

απίοΠΙ η! τα ῥήβδο Ῥίγαἰοπίσαο, 411 ρηνίρηας 8115 

απιανΊέν σπθΠα πποδἷοί ἀοργολοπά1{ φοἱουίία τ παπά. ομίΠι 

1] ἵρδια Πιο Ὄς Ππναρίσδος, εοηδΗ ῖ οχροις ἵπ 1πα]ο πο 

πήρα γἰάσγοµα, αιροίαθαί φΗομ[ίο, φαουραί απίοια ρατίο 

ἀο]οπίο πη]]α : αἰαπο {ρθί οἱ οοἱον ρ]απο ΠππΙαΡαΓαΝ, οἱ σοἳ- 

ΑΙ πισάίσαδ, 1111 γ{ά νο! αι 

πηαπΗ[οδΙΟ ΠΙΟ ΠΙοΡοΟ. Ἰαῦογανα, ἄΠΙΟΥΟΙΗ 6956 ἱρρίης Ππο- 

Ῥηπα οοσπον{ί, Απιοτῖς απίοπα οσους ἳ οίσηα πππ]ία, οση]ί 

Οµ0 οὐσηίο, ας 

[αοίοραί: ἀθχίνα Ἱπαρ σονζ{ αἀο]οξοσπ[ῖς αἀπιοία, ἀοπιορί- 

Ἠ]ο οεἰοιῖς οπηπίρας Ππ{ναπ Ρις ἴΤαή- 

απ Πας αάπιούηπη ορα{: αἲ πογοτοα πδὶ πἀγοπίέ, οἱ σοἱογοία 

πημίαν[έ, οἱ Ἱποσρ]ί 5πάατο, οἱ οΠΊοΥο οοιηρίοναίατ, οἱ οοι 

αἱ ραρίαμαί. Τρία «παπα Πογοηί, ππαΠΙ[οδίΗΠΙ Πιο ίσο 4Πλο- 

ΤΟΠ ϱΡγούἱάσγο. 

ΡΗ5 ΤΠ ἀἱθ πιαγοσδεσρα!. 

Ἰαπριία!, οἱ νοκ, οἱ σοἶου, οἱ Ιαοήπα:. 

σ68 νοσαβαῖ ΟΠΊΠ65. 

18. Αίάπο Πα Πάπα φαπανίέ: γουαίο ρα αἀο]οδοση((β. 

ΥοΠΟΠΙΕΠΙΟΓ απχίο, Ιδίο ππορΗς, ἱπαπῖς, απο {αγοηίς Πῖς 

αατοίαΓ, ποη ΠιοῦθΙς ο5ί, οἱ Πη]η ία : ΠΠΠΙΙ οπίΠα 1ραί ἀο]οί 

564 ΠΙΟΥ ΠΤηπα [ομοί αἴαπο απηοηίία. Οοπουρίςος οηία αμα 

πΗΠ( ΠΑΠΑ οΟΠΦΟ(ΗΟΠΗΗ 7 ΤηθαΠα (πἱρρο αχοτοπα απιαί, 414Π1 

οµο ποπ(παπα ἀἰπΙαπη.  ἨΠαο Ἠ]ο αδίμίο ΟΟΠΗΗΘΗΙΗΑ 

οδί, ΑΙ ραίου ΜίαἱΠΙ δαρρ]ίσατο, Ῥου, πα], (πσπη δαρίεη- 

Παπα οἱ πιο θἰοίπα) ρογΠσπα, πο ραμανίς ροῖγο πμ βατ 

πθ(μο οΡΙΠη γο]θης Ίου οοιτορίας οδί πηα]ο, 5οὰ Ἱπγο]υπία- 

της οἱ πιο νας. Νο οἱρο μα Ζοοίγρία Ἰασίαα οχοίατο 

τομηο ΗΠΙΥΟΙ5Ο5 Π6Ι, ποθίοας απ πα οἱ, Ἱηγίάίαια, οοποῖ- 

Πάγο μηοἰσίπα, δἱο Π]ο Ἱπργπάσης ογααί, ΑΕ τοβροπα1ς 

οἳ πηεάίσομς : Νο[απίαπα οδί αποᾶ 5ἰμάΐοδο αἆθο Ρος, ηιαίτῖ- 

ΠΙΟΠΙΗΙΗ ΠΗΠΗΙ ΠΕΙ απ[ογοης οἱ Υπ αἀμήροτο ραϊαης νἶτο 

πηθ(ίοο. Τα γογο φπἱά 1ρςο {αοστος, δἳ {10 αχοιῖς ἀοδίασγῖο 

ΙΠΟΓΟΠΗΗ, αἱ πᾳο ἰδία ἀδρτοσσείςῦ Δά Ίο Ἰ]ο, πθ(ιο 8ο 

ἨΧΟΠ (ΠΑΠΑ ΡάΥΡΗΤΗΠΗ, Ἠδαιθ Την ΙδΗγΙΠα ΠΙΟ ΦαΠπίση. 

ομαμδί 8ΗΑΠΗ 15 ΠΟΥΟΓΟΑΠΙ αΠΙΑΤΟΙ; ΠΟΠ ΘΗΙΠΗ (81 6Π1 6556 

οααπηίαίουα, οοΠ]ήσουη απλ[ίοιο, οἱ Πα. Πως αὈὶ α- 

ἀἴσγαί Πιε((οΙ5, Οµίά οσο, Ἰπααίέ, πημῖ καρρ]ίσας ο ΜΗΚΗ 

ΠΟΠΙΡΟ ΠΧΟΥΟΠΙ απΠαί : Ύπ νοιο ΠΠοο ἀἴσσραιπα, οοπ[ίοία 

τα! οπηπία, Η]5 ἴ]ο οΏδοσιίας, οἱ ΧΟΤΟΠΙ οἱ ΤΟΡΠΗΙΗ 

σπορά! βίο, ἵρβο απίοια ἵπ Βαβγ]οπία. τοβίοπθια αὈΙ{, οἱ 

υ1Ῥομη. 8ἱΡί οορποιηίποιη αἆ Ερηναίοη. οοπάἰάΙί : αΕ! οἱἶαα 

πηοιης οδί.. Φίο Ίῆο πιοδῖομς οἱ ἀορτο]ιοπαΤε ΑΠΙΟΤΟΠΗ οἱ 

ΦΙΠΑΥΙΕ. 

10. Πωο ο1ϱο Ῥιτα[οπίσο, Ύαππα Ἱπ ρηονῖς αάμιιο υπ 

πια ΓΗΠΟΠΙΟ ο856Γ, δη λΗ Πα Υ1ά1{ ο[α»πιοςί, ααδί ἱπιροταντοί 

540 4 πο, μ1ἲ {ομηρία Ἠ[ογαρο]! φἳδί οχοϊίανοξ; απο. φἱ . τι ει ἆ ' τος θέοι, πολλά οἱ καὶ κακὰ ἀπείλεε. Ἡ δὲ τὰ μὲν πρῶτα | Ώου Ρατθτοί, πηπἰία ΠΠή οἱ πια] πίουίπαναίυς. Πα Ἰηίεῖο 
Ι04ΛΝΙ5, 1. 
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οὐδεμίην ὄρην. ἐποιέετο,
 μετὰ δὲ ὥς! ΗΝ μεγάλη νοῦσος 

ἔλαθε, τῷ τε ἀνδρὶ τὴν ὄψιν ἀπηγήσατ
ο χαὶ τὴν ΄Ἠρην 

Ἱλάσχετο χαὶ στήσειν τὸν νηὸν ὗπε δεξατο. Καὶ αὖ τίχα 

λ 

ὑγιέα γενομένην ὁ ἂνὴρ ἐς την ἐρὴν πόλιν ἔπεμπε, 

οἳ καὶ χρήµατ τα χαὶ στρατιὴν πολλὴν» τοὺς 

ομέειν, τοὺς δὲ καὶ τοῦ ἀσφαλέος 
εἵνεχα: χαλέ- 

νεηνέην κάρτα χαλὸν, 

σὺν δέ 
μὲν οἰκοῦ 

σας δέ τινα τῶν ἑωυτοῦ φίλων, 

τῷ οὕνομα ἦν Κομθάθος, Εγώ τοι, ἔφη, ὦ Κομάδε, 

ἐσθλὸν ἐόντα φιλέω τε μάλιστα φίλων ἐμῶν χαὶ πάµ.- 

παν ἐπαινέω σοφίης τε χαὶ εὐνοίης τῆς ἐς ἡμέας, τὴν 

δ) ἐπεδέξαο: νῦν δέ µοι χρειὼ μεγάλης πίστιος, τῷ σε 

θέλω ωναυὰ ἐμῆ  ἑσπόμενον ἔργον τέ μοι ἐπιτελέσαι 

καὶ ἐρὰ τελέσαι καὶ στρατῖῆς ἐπικρατέ έειν: σοὶ ὃ δὲ ἄπι- 

χομένῳ εξ ἡμέων τιμὴ μεγάλη ἔσσεται. Πρὸς δὲ ἑ τάδε 

ὃ Κομθάθος αὐτύια λίσσετο πολλὰ λιπαρέων μή µιν 

ἐκπέμπειν μηδὲ } πιστεύειν οἵ τὰ πολλὸν ἑωυτοῦ µε ζονα 

χρήματα καὶ γυναῖχα χαὶ ἔργον ἔρόν: τὰ δὲ οι
 μή 

κοτέ οἳ ζηλοτ υπίη χρόνῳ ὑστέρῳ ἐς τὴν Στρατονίκην 

γένοιτο, τὴν μοῦνος ἀπάξειν ἔμελλε 

90. Ὡς δὲ οὐδαμὰ ἐπείθε του ὁ 

ἅπτεται δοῦναί οἳ χρόνον ἑπτὰ ἡμ. 

τελέσαντά τι τῶν μάλιστα ἐδέετο. 

αλ τ {. ον / 

δὲ ἴχεσίης ὀευεέρης 

ερέων, μετὰ δὲ ἄπο- 

Ῥυχὼν 

ες τὸν ἑωυτοῦ οἶχον ἀπιχνέεται χαὶ πεσὼν 
στεϊλαί µιν τ 

δὲ ον 

χαμᾶζε τοιάδε ὠδύρετο: «Ὢ δείλαιος, τί µοι ταύτης τῆς 

τί δέ µοι ὁδοῦ. τῆς τέλος ἤδη δέρχοµαι; Νέος πίστιος; 
Τὸ δέ µοι μ. εγάλη μὲν ἐγὼ χαὶ γυναιχὶ καλῆ ἕψομαι. 

συμφορὴ ἔσσεται, εἰ μὴ ἔγωγε πᾶσαν αἰτίην κακοῦ 

ἀποθήσομαι. Τῷ µε χρῃν μέγα ἔργον ποτ Ελέσαι, τό 

μοι πάντα φόδον ἴ [ήσεται. Τάδε εἰπὼν ἀτελέα ἑωυτὸν 

ἐποίεε, καὶ ταμὼν τὰ αἰδοια ἐς ἀγγήιον μικρὸν χατέθετο 

σμύρνῃ η τε ἅμα καὶ µέλιτι χαὶ ἄλλοισι θυώμασικαὶ ἔπει
τα 

σφρηγῖδι τὴ ἐφόρεε σημηνάμµενος τὸ σομς σι Μετὰ 

ΣΥΡΙΗΣ ΘΕΟΥ. 20 --- 2». 

δὲ ὥς | μιν ὁδοιπορέευν ἐ ἐδ δόκεε, ἀπικόμενος ἐς τὸ
ν βασιλΏα 

ολλῶν παρεόντων διδοῖ τε "ἅμα τὸ ἀγγήιον χαὶ λέγειῶδε:
 

Ὢ, δέσποτα, τόδε µοι μέγα κἐιμήλιον ἐν τοῖσι οἰκηί- | 

οισι ἀπεχέετο, τὸ ἐγὠχάρτα ἐ ἐπόθεον" νῦν δὲ ἐπεὶ μεγά- 

λην. ὁδὸν ἔρωμαι, παρὰ σοὶ τόδε θήσομαι. Σὺ δέ 

ον σας ως ἔχειν τόδε Ὑάρ | μοι χρπαοῦ βέλτερον, 

τόδε μοι ψυ[ῆς ἐμῆς ἄντάξιον. Εοτ' ἂν δὲ ἀπίκω- 

μαι, σῶον αὖτις ἀποίσομαι. Ὁ δὲ δεξάµενος ἑτέρῃ 

σφρηγῖδι ἐσημιαίνετο καὶ τοῖσι ταµίῃσι Φρουρέειν ἑνε-- 

τείλατο. 

91. Κομθάθος μέν νυν τὸ ἀπὸ τοῦδε ἀσφαλέα ὁδὸν 

ἤνυε: ἀπικόμενοι δὲ ἐς τὴν ἐρὴν πόλιν σπουδῃ τὸν νηὸν 

οἰκοδόμεον καὶ σφίσι τρία ἔτεα ἐν τῷ ἔργῳ ἐξεγένετο, 

ἐν τοῖσι ἀπέδαινε τάπερ ὁ Κομθάθος ὀρρώδες: { Στρα- 

τονίκη Ὑὰρ Ἰβόνον ἐπὶ πολλὸν συνόντα µιν ποθέειν ἄρ- 

χετο, μετὰ δέ οἵ καὶ κάρτα ἐπεμήνατο. Καὶ λέγουσι 

οἱ ἐν τῇ ἴρῃ πόλι τὴν "Ἡρην τουτέων αἰτίην ἐθέλουσαν 

Ἰενές σθαι., Κομθάθον ἐσθλὸν μὲν ἐόντα λαθέειν μηδα- 

μὰ, Στρατονίκην δὲ εν οβμαθαι ὅτι οὐ ῥηιδίως τὸν νηὸν 

ὑπέσ το 
9». Ἡ δὲ τὰ μὲν πρῦντα ἐσωφρόνεε χαὶ τὴν νοῦσον 

ἄ- ο ς / 
ἔχρυπτε' ὡς δέ οἳ τὸ καχὸν µέζον ἡσυχίης ἐγένετο; ἐς 

(ΠΠ; 1οἩ, 108) 

απίά επι π]]αα ο] 5 γαΠοπεπη Παβεραί: αἲ Ροδΐθα, αππΠη Π1ᾶ- 

σης Πα ππορας ηγαδεγεί, εἰ ΥΙτο ομαυγαν1! γίδια, εἰ 

ΤΠΟΠΕΙΩ Ρ]ασαγίέ, οἱ ἰαίαθνο ὤάεπι γορερῖί. Ἐί δίαιἴπη 

πάς «ΠΠ οοηγα]α]σδεί, πηϊςΙέ 81η γὶν 5η5 Ἠϊεγαρο]ίη, εί 

οσα Ί]α ρουυηίαπα πη]ίαπα, οἱ ππαρηπη εχεγοῖ(απη, ΡαΓΗΠΗ 

απἱ «άἱβοανοπί, ραρΐπα οσα 5οοπ ταῖς 6αηρα.. Αίάπε 

γοσαίο αποᾶαπα απιϊσογαΠα. 5ποΓαΠα, Ίάγεμε Ρυ]όΠδ πιο, 

οσὶ 6οπιῦαῦο ΠΟΠΊσΠ οταί, Εσο, Ιπαπῖέ, 6οπηραβε, ἴ6 πἱροίθ 

ΒΟΠΙΙΠΙ ΥΙγαπη, οἱ αΠΙΙΟΟΓΙΠΙ ΤΠΘΟΓΗΠΗ ΠΙΟ ΠΙΑΧΙΠΙΘ 6ἱ νθ- 

Ἰθπιθπίθυ {6 Ἰαπάο 5αρίοπίῖω ραηΐου οἱ Ποπογο]εηί {π ηος 

οπαδᾶ, απαπα οδἰομαἰςίῖ : Ίαπη Ύθτο Πιᾶσπα πημί Πῄά6 ορις 

οδί: ἰάεοσπθ Υοῖο ἴα, ΠΧογη ϱοηΙ(αί Πα Πιεαα» εἰ ορΗ5 

πηϊμ Ῥοιβσσίθ, οἱ 5αστα ποσα, οἱ εχεγοῖ(αῖ ουπα Ππηροτῖο 

Ῥνῶθ55θ. Οσίογηπι ΗΡΙ τοσο Ἠλαρηι5 α ποῦῖς ἨΟΠΟΝ 11ᾶ- 

πουν. Αά Ἰαὶο ΟοπΙβαβις δίαἴπα δαρρΙίσαγα οἱ πππ]έαβα 

τοσαγ6 πο 56 πα] {εγοί, που σοπιπηεπάατοί δ1Ρἱ Τ65 πη ΙΓ] 5ο 

πηα]ογο5, Ῥεουπίας, πχοτεια, ορα5 54Η: Ρτῶίσιεᾶ γειο 

πηθίποραί πο (παπάο ΠΙί Ροδίοα 2εἱοἰγρῖα 46 ΡΙΤαἰοΠΙΟΘ 016- 

τος, παπα 5οἶα5 αρἀποίατας εγαί. 

20. ΟΠΗ γενο ρογδιαᾶ οι] 5ἳθί Τοχ πο ραΐθγοίαν, αἆ αἰ- 

ἔσιαπα ]ο φαρρΙσαΙοπθίη «ΟΠΥΟΙΡΗ5, 5θρίοπη 5ιθῖ ἀἴονυαι 

ἴδπηρι5 ἆαί Ρεξ: Ρο5ί οα 5ο πη({ογεῖ, πρὶ ρει[οοῖδδοί απο 

πιατίππο [ποίο οσ5οί οριας.  Ἠοο [αοῖ]α απ ΠΠρείγαρ5οί, 

ἄοποπα 5ααη αθΗέ, οἱ Παπηῖ ΡΓΟΟΠΠΙΡΘΗ5, Πα 5ΗΔΗὰ 50ΥἱΘΗΧ 

ἀερ]οταθαί : Μίδταπα λα, 4ΠοΓ5ΗΠΗ Ιδία πΙ]μΙ Π4652 41ο 

πεἰ]ηὶ ἴίου, οπής Ίαῦ Πποπι Ργοδρίςῖοῦ Φαγομῖς 6ο, εἰ ρα]- 

οἸνκαία οοπη{αθος πηπ]ίσγοπι. Ἠοο Υογο ππαρπο ππΙή οἱ 

οαἱαπαϊ τα], ηἰςὶ ΟΠΙΠΟΠΗ οσο ππαΙῖ οἈμδαΠη ἀἴσιο ορίοπίηι 

ΤΟΠΠΟΥΟΙΟ.  Τίαφας παρα. πηί ροβοἰδπάυνη ορη5 εδί, 

αοᾷ οπΠΕΠὴ ΠΠ] ΠΕΙ δαμαΡίί.. Ἠῶο αΏί ἀῑκ]ί, ἴρδο κο 

τα(ηαμαί, οἳ γεκοεία Ριιάσπάα ἵη γαδου]ο Ρα1ΥΟ τουοηἰα1ε 

ππα σπα τηγΤΓΙΙᾶ οἱ πιο]]ο οἱ ατοημα(ἶς ας, αὖ ἀοϊπάς 5πο 

αποπα σοδίαραξ αππ]ο οὐκ[σηαν Ροδίνθπιο οπανέ νή]ηα5, 

Ῥοϊπάο απππῃ ΐθυ [άσσο Ρο558 δἱρί ]άεγοία, ποσθάοη5 αἆ 

τοσθΏα, Πη]{15 γα δοηίίριας 41Η ναδου]απα Ρος, αι 

Ἱια Ἰοᾳαἱίαν : Ἠίο πεί, 4οπηίπο, Ῥοορίςδίπηα5 ἠεδασ 5 

ἀοπιί Εαογαί τοροδίμα5, 4πθπ 65ο. Υα]άᾳ 6ΓΗΠΙ Ἰαβεβαπι : 

Ίαμα Ὑογο 41Η πιασπαη ία Ἰπατοβίοι, αριᾶ {ο Πάπα 46- 

Ῥοπαπη. Τα Υογο παπα πηηῖ ρυωδία : εδί απῖηι Γιά απτο 

πημί «αγίας, οἱ πον Πίπας 4παχ γία Ργείοδαη]. ΘΠΗΠΗ τὸ: 

ἀἴθιος, καἰναπα Τήδα5 τοοΙρίαη, Πα αοθορίΠι 41ο. οὐ5ί- 

σπαν]έ απα]ο, δἱ απἰοίρης 5ης απκογγαπά σπα (ναδἷάΙ{. 

91. 6οπιβαβας Ισίίαν αΡ ο Ιπάθ {ΕΠΙΡΟΓΘ 5ΕΟΙΠΓΙΠΗ Τετ 

Ῥοπασεβαί.  Ώε]αίί ΗϊοπαροΙίη. ἀἰμασπίοι «άεπι «αΠλοαπί, 

ποσᾳπο ἐρρῖς απηΐ {π Ίος πορο[ίο ο[ῄαχοτα.  Πμίουεα αοσ]άο- 

ταπί απ 6οπιραρας. μπείαθγαί. Φίταίοπῖσο πίτα Πλαη, 

αιῖ Ίοηβο {εππρογε 5εουη νοθιβαιοίας, 4πΠιαΓο οωρίίς αὐἱ 

απ1ου {ρ5ί Ροδίθα ἵπ ΓΙΓΟΓΕΠΑ, Ε{ ΠΙΑΡΗΜΗΙ απἱάσπη εχΗΐ.  Εἱ- 

ουπί απίσπα Ἠϊοταρο (απ, ΦαποποΠ1 αγαΠα. ΓΟΡΗΠΙ 63Η5ΗΠ1 

νο]οπίοιι ἠαΐδςας ΠΟΠ [αρίςςο Π]απα, ΥΙγαπη ΏΟΠΙΠΗ ε55ο 00Η): 

Ῥαβαπας δΙπαἰοπίσον απίθΠι ἱοίςοί γο]αί55ε, αποά ΠΟΠ [0116 

(οπαρ]αηα οάἱβοαπά πα φαβοθρίδρεἰ. 

2». ΑΟ ΡΠΙΠΙΟ απίάεπα ία πιοᾶοσία ομαί οἱ οσομ]ίαραί | 
| 

πιοτῦαιή. Θα απίοη πἰσίοπη ποῃ ΠπρΙΗ5 ΠΙ ΙαΙΙΠΗ 

μα οκ.- 



Κομθάθῳ παρεγένοντο, παραγαγὼν 

ΠΠ. οος - ατι) 
΄ 

κφανὲς ἐτρύχετο χλαίεσκέτε δι τι έρηςν 

Κομθάθος ἦν. 
καὶ Κομθάδον 

Τέλος δὲ 

- Δ , .] 
Ψ ἕωντην µεθύσασα ἐς οἴνω ο, το σας νο η; ἐσιόντι παρρησίη τε ἐσέρχεται καὶ ἡ ἄποτυχ{η οὗ κάρ- - μες κ τα αἰσχρὴ, ἀλλὰ τῶν πρησσοµένων ἕκαστα ἐς αγνοίην 

δν μ ” ’ . .ω ΜΜ ..] ει. Ὡς δέ οἳ ἐδόχεε, καὶ ἐποίεε ταῦτα. Καὶ 
5 α 9» -, 

δείπνου ἐγένοντο, ΄ 
ἀπικομένη ἐ 

”. . ή Ελ] ΄ Ν - λ Ύεκαλεε. Ἀπειλούσης δὲ µέγα τι χακὺν ἑωυτὴν --. ή, ; /͵ ν ο ε:ς ἐργασασθαι, δείσας πάντα οἳ λόγον ἔφηνε καὶ πᾶ- 
ΓΙ [- ο Ω 3 / ᾿ ον 3 σαν την ἑωυτοῦ παθην ἀπηγήσατο καὶ τὸ ἔργον ώλ ος αν κο δοῦσα δὲ ᾗ Στρατονίκη τὰ οὔκ η 

η 

μφανὲς Ἠνειχε. 

Ὁ 
οτε 

πέης μὲν ἐχείνης ἔσχετο, ἔρωτος δὲ οὐδοιὰ µανίης μὲν ἐκείνης ἔσχετο, ἔρωτος δὲ οὐδαμὰ 
ος : ; » ἀλλὰ πάντα οἳ συνεοῦσα ταύτην παραμυθίην 

΄ 
Σ ἢ μ ω 

ω ζω, ος εν υ] [ο] 
., ἐποιέετο ἔρωτος ἄπρήκτοιο "Ἔστιν ὃ ἔρως οὗτος ἐν 

τη ἴρῃ πόλι καὶ ἔτι νῦν γίγνεται" γυναῖχες Γάλλων 
χι ' ν ἐπιθυμέουσι καὶ γυναιξὶ Γάλλοι ἐπιμαίνονται, ζπλοτυ- . - ες Εὸ ὄρτο ; Ἡ ; οὐδεῖς, ἀλλὰ σοίσι τὸ χρημα κάρτα ἴρὸν νοµί-- [ο ωσ 

- 
πέει 

ζεται. 
ν σω / η] 1 25. Τὰ ὃ) ὧν ἐν τῇ ἴρῃ πόλι ἀμοὶ τὴν τ Στρατονίχην 

., ελ μη 9 ῤ οὐδαμὰ τὸν βασιλέα λέληθε, ἀλλὰ πολλοὶ ἀπικνεόμε-- 
λ νοι κατηγόρεον καὶ τὰ γιγνόμενα ἀπηγέοντο. ᾿Επὶ 5 πρ ες σα τοῖσι περιαλγέων ἐξ ἀτελέος τοῦ ἔργου Κομθάθον με-- 

τεκάλεε. Ἀλλοιδὲλέγουσιλόγον οὔτι ἀληθέα, τὴν Στρα- 
/ 5 νζο κ. -- 

τονικην, Επειοη ατετυγ Ετων 
ε. ώση, : Εθξετο, αὐτὴν γράφασαν ἐς 

τὸν ἄνδρα τοῦ Κομβάθου χατηγορέειν 
λέουσαν, καὶ τὸ Ἕλληνες Σβενεβοίης πέρι λέγουσι χαὶ τες ἀίὲ κι λα. Φαίδρης τῆς Κνωσσίης, ταυτὶ καὶ Ἀσσύριοι ἐς Στρα-- η -. , 3 Α / οκ σβώτ ο τονίκην µυθολογέουσ. Ἐγὼ μέν νυν οὔτε Σενεβοίην 
πείθοµαι οὔτε Φαίδρην τοιάδε ἐπιτελέσαι, εἰ τὸν Ἱκ- - ͵ / 3 ῃ πόλυτον ἀτρεκέως ἐπόθεε Φαίδρη. Ἀλλὰ τὰ μὲ 
ἐχέτω ὅχως καὶ ἐγένετο. 

24. Ὡς δὲ ἡ ἀγγελέη ἐς τὴν ἴρὴν πόλιν ἀπίκετο : , , ἔγνω τε ὃ Κομθάδος τὴν αἰτίην, θαρσέων τε Ξ : , ο. οἳ ἡ ἀπολογίη οἴχοι ἐλείπετο. καί µιν ἐλθόγτα 
ἀὰ 1} ῥ ᾿ μον ΄ 3 ο ος ἡ λεὺς αὐτίκα μὲν ἔδησέ τε καὶ ἐν φρουρῃ ἔχε. Μετ 

ζω ΑΔ / ρω δὲ παρεόντων οἳ τῶν φίλων, οἳ καὶ τότε πεμπομένῳ τῷ 
3 / 
ἐς μέσον κατηγο-- ο το δις εν ὀτσεν.  ἀχολασ ωρα μα Ἔειν ἄργετο καί οἳ µοιγηίην τε καὶ ἀκολασίην προὔφερε ὴ ; ; ποσα χάρτα δὲ δεινοπαθέων πίστιν τε καὶ φιλίην ἀνεχαλέετο 

΄ μα / 29 ΄ : / 3 ᾽ λέγων τρισσὰ Κομθάθον ἀδικέειν µοιχόν τε ἐόντα καὶ 
, 3 ρω ω ἐς πίστιν ὑθρίσαντα χαὶ ἐς θεὺν ἀσεθέοντα » τῆς ἐν τῷ 

ν 

3 
πείρην οἳ ἔπικα-- 

, 

ο. 

(η 

τη πη 

ο» [ή 1] ἔργῳ τοιάδε ἔπρηξε: πολλοὶ ταρεστεῶτες ἤλεγχον, 
ὅτι ἀναφανδὸν σφέας ἀλλήλοισι συνεόντας εἶδον. Πᾶσι 

: αν / ο πα, /΄ - / / τελος ΕθΟχεε αὐτίκα θνήσχειν Κομέάδον θανάτου 
΄ ἄξια εἰργασμένον. 

- λ Δ ο ΄ ν 36. Ὅ δὲ τέως μὲν ἕστηκε λέγων οὐδέν: ἐπεὶ δὲ δη 
μ / Μ ΄ » ’ ᾿ Ν 7) ψ ἐς τον Φόνον Ίγετο, φθέγξατότε καὶ τὸ χειμήλιον αἴτεε ΄ Γὰ 3 / 3 “ο ΥΣ ΝΑ ΄ [ή λέγων, ὥς ἄναιρεει µιν οὐκ ὕδριος οὐδὲ γάµων εἵνεκα, 

-ὰ 

| 
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λος εοπεεάετεξ, πιαπ[[α»ίο αΏΠοία)αΐ 9ο εἰ {οίο ἀῑς Ριοταβαί, 
εἰ ζοπηβαβαπα Ιάεπίῖάεμι γοσαβαῖ, ἀεηῖσπε οιηηία ΠΠ Οοπι- 
Ῥαῦις ε.α. Ταπᾶσπι ἱπροίεης Π[ας ππα]!, ἀθερηίοηα 51ρ- 
ΡΙεαπᾶϊ οεαξίοπεπα απωτ. Αίαιε αἲῖ απίάειη Γαἴθῖ αΏπο- 
τεπῃ (αγεραί, ἵρδα απἱθμα τεπῃ ασαγοςϊ Ῥπάοτα ρτοήβο]α- 
ας. Ἐτοορῖϊίαί εσο Ι]αᾶ, πέ νίπο 5ο σπα. Ἱπεργῖαςκεί, 
ουπῃ Π]ο ασοτεί : ᾳπ1ρρθ τππᾶ 61 γίπο απάασῖα θίίαπα Ἰηστο- 
ἁωτ, ποΠιθ αἀπιοᾶππη Παπρίς τερα]κα 5εὰ απϊοφιῖᾶ θρετῖς, 
ἵπ Ιβποταπ[ῖαπη εοη[οτέας. ΤΤε γοτο γῖςηπι 1ρ5ῖ ογα!, 5ἷς Π]α 

' εἴῖαπι ασεμαί. Άο Ροδί ΟΠΑΠ τοπῖρης ἵῃ οπβῖοπ]απη, ἵπ 
απο οπηπηογαβαίατ 0οπηραΡας, φαρρΙίσαρας ΠΠ » σεηαα ο0Π- 
Πηβεραί, οἱ Γαἴοραίατ αΠΠΟΓΕΠΙ. Ἠ]ε ἄγεγςο αΠΙΠΙΟ υπο 
ΔΕΥΗΙΟΠΕΠΙ αεζερῖῖ εἰ τοπ τουµςαν]!, εὐγῖείαίεπι Τί οῬ]]- 
ἴεῃς.. ΟΠΠ γοτο πηϊπατθίηγ ἴ]]α ἨΠάΡΠΙΠΙ 5 5Τρῖ ππα]ΙΠι 
ΠΠαίπταπη, ρογηπ]ε, εἰ ἰοίαπι Π]ῖ ΤΑΠΟΠΕΙΗ 5παπα Ππαίσαν]ι, 
εἰ ᾳποᾶ ἵπ 5ο οοηςοῖνεταί επανγανΗῖ, ἀεπίηπε Τ6ΠΙ ἵρδαμι 
Ἀρενίε ἀεπποηκίτανΙ. ὉΕϊ εοπεροχῖέ σα ΠΗΠΠΠΕΠΗ 5Ρ6ΓάΥ6- 
ταί Βίταϊοηῖσαε, Γατογ Π]ε απἰᾶσπι εοηςΗΠί 5 Απιοτῖς αι{θίη 
ποι(παπη οὐΗγἱκοεβαίας, 5οᾷ ΣΕΠΙΡΕΓ ΗΠΙ Η]ο νθικαης Ίου 
λαβεβαί Ἱγηϊ αιηογῖς 5ο]α[απῃ. Ὑΐδεί ε[αςπιοᾶί απιογ Ἠϊε- 
ταρο]ῖ, 6ἱ πηπο α μας Ἱέα ΠΕ: απιαη! Γοπ]πας «α]ἱος, οί Γι- 
τυπί (α1 ἵῃ [βμηῖπας αἲ Ζε]οίγρι5 ΠεπΠο εί, 5εᾷ τος οᾳ 
Υα]άε φαπεία αριιᾷ Ί]]ος ρπ(αίη. 

323. Οπ5 Ιείίαγ Ἠϊεταρο]ϊ βεραπίητ 4ᾳ Βἰταϊοπίσς, ϱᾳ 
πευ(σαπι Παβίεβαπέ τεσθῃι 564 πιπ]ῖ ααῖ ἴηᾷο ΥΕΠΕΤΕ, ᾖ6- 
Γεγεβαπέ, εἰ ηι]ᾷ Ποτοξ πανταραηί. Ἠῖς γεμεπηθηίες ΟΠ1- 
πιοίης τεκ., Ἱπιρεγ[οσίο αἆἨας 0ρεΤ6, ΟοπΙβαβΠα ατορςςϊντ]{. 
ΑΠ Ἠῖο πατγαπέ ΤΠ τηἰηίπιο γεταπης Ρἰταϊοπίσεπ, 4πΠΙ Τε- 
Ρι]ςῷ εξσεπί [τας Ῥτθοες, ἵρξαπη 5εηρεῖςςο πιατῖ{ο οἱ Οοπι- 
Ῥαβιπα Τθηίαία» αΏ Π]ο Ραα1οῖ[ἷαι 5ος Γθιπα [οοῖςςο : δέ ααοά 
4ε 5ΙΠεποβῳα ια ατῶοὶ ἀῑεπηί, οἱ 4ο Ῥ]νωᾶτα Οποςδία, 1άθπι 
46 Βἱταἰοπῖος Ραη]απία Αδοντή. Εππϊάεπα πεπαθ 51εΠο- 
Ῥοραπῃ -ογθᾷο, Ἠθηπε Ῥ[Φάσαιη [οεῖςςο {α[ία, 5ἳ εγε αππανε 
Ῥ]ιωάτα Ηἱρρο]γέαπι. Ὑδναπι οἩ Ίία 5α, αἱῖ [αεία 5! να- 
Ῥεαπί. 

24. Ὀρί γετο ΗΠεταρο]ῖπ παποῖας γοηῖί, οἈιιξαπῃ εοσπον!{ 
ΟοπήβαΡας, οἱ οπή βάποῖα αβΗέ, αποᾷ ἀοπηῖ το]ῖεία «Τη ος- 
5εΐ ἀε[εηςίο. Ας γεπῖεπίθηι τες 5α τη ἵῃ γπεπ]α οοΠ]θοίαΠι 
[γαβ[ϊ οπκίοᾶἴρας. Ῥεϊπᾶο ργῶςεπέῖῃης απηϊοῖς, απῖ εἰίαιι 
ἴππα, 4απαπῃ ἀἰπηογείας ΟοπήµαΡΗς, αθ[αεγαηί, Ργοᾶα ο ΓαΠα 
ἵπ πιοάῖαπα αοοηςατ οαρῖέ, εἰ αἀπ]ίδηῖμπι 1] αἴφιο ππα]άΠη 
ΙΙ ἴποπα οβ[ἱοῖεία! : Ετανἰκείπιεηπε εοπηπποίης Πάει οἱ απηῖ- 
οἵαπη πηεπιοταβα!, ἑπρ]ῖοῖ 5ο «οο]οτο ομείπῖησετο 6οπιβαΡηπι 
ἀΐσεπς, απ οἱ αἀπ]ίο οσκοῖ, οἱ ἵπ βάσπα «ἰρὶ Παρ]ίαπι οοἩ- 
Ἰαπιε]ίοσις,, αἱ ἵη ἄθαπῃ Ἱππρῖας, επ]ας ἵῃ ορεγα εοηηηϊςίςςοί 
ἴαίία. Μα αμίεπη αξίαπίος ΘΗήΠῃ οοηνἰπεεβαΠί, ᾳποᾷ αρεγίε 
Ἀπηρ]οχαπηίες 56 πηπίπο γἰάίςεοηί. Ταπᾶσπι Ῥασεβαί οπιηῖ- 
5 πιοεῖ φία πι Οοπιβαβαα, ααἲ πιοτία ἀϊσηα Ρεγρείταςσοί. 

25. Αί Πε Ἰπεασαπε 5ἰείογαί πΙμΙΙ ἀἴοεης : αππα τετο αἆ 
5πρρ[οἴαπ Ίαυα ἀπεστείας, Ἰουπίης ος οἱ Ρίδηια5 5ΗΗΠ1 ο- 
Ῥοροσοῖ!, Ιπίεν[οῖ 5α ἀἴσοεης ΠοΏ οοπέυπηθ]ῖα» τορὶ Π]αία αι 

47. 
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ἀλλ’ ἐκείνων ἐπιθυμέων, τά οἳ ἀπιὼν παρεθήκατο. 

Πρὸς τάδε ὁ βασιλεὺς χαλέσας τὸν ταµίην ἐκέλευε 

ἐνεῖκαι τά οἳ φρουρέειν ἔδωχε: ὧς δὲ ἤνεικε, λύσας τῆν 

Κομθάθος τά τε ἐνεόντα ἐπέδειξε καὶ ἔωυ- 

Ὦ βασιλεῦ, τάδε τοι 

ν) 

σφρηγῖδα ὁ 
σ] / χ/ 

τὸν ὁποῖα ἐπεπόνθεε, ἐλεξέ τε, 
- Ν Ἀχ. 3 

2γὼ ὀρρωδέων, εὖτέ µε ταύτην ἑδὸν ἔπεμπες, ἄξχων 
5 / / 

ἴιον, καὶ ἐπεί µε ἀναγκαίη µεγάλη ἐκ σεο χατέλαθε, 
/ 3 /᾿ 3 λὰ Δ .] ὃν / 3 ἃ Φλ 3 

τοιάδε ἐπετέλεσα, ἐσθλὰ μὲν ἐς δεσπότεα, ἐμοι 6ξ ουχ 
3. / δ / 9λ πα νὰ Φα 0 ί. 3 λέ 

εὐτυχέα" τοιόσδε μέντοι ἑὼν ἀνδρὸς ἐπ ἄθικνην ἐγχαλξ- 
Ἅ / ο λ 

“Ὁ δὲ πρὸς τάδε ἀμθώσας περιέθαλέ τέ µιν χαὶ 
{) Σι ο / / ὦ Δ 

δακρύων, ἅμα ἔλεγε, Κομθάθε, τί µέγα χαχον 
: τα ο 

εἰργάσαο; τί δὲ σεωυτὸν οὕτω ἀεικέλιον ἔργον μοῦνος 
στ , ο σας δρ 
ἀνδρῶν ἔπρηξας; τὰ οὗ πάμπαν ἐπαινέω» ὦ σχέτλιε, 

οµ.αί. 

Ρ / / 3 29/ 

ὃς τοιάδε ἔτλης, οἷα µήτε σὲ παθξειν µητε ἐμε ἴὸς- 
΄ 3 / ΜΑ 3 . 

σθαι ὤφελε: οὐ γάρ µοι ταύτης ἀπολογίης ἔδεε. Ἀλλ' 
5 - κ. / / » 

ἐπεὶ δαίµων τοιάδε ἴθελε, πρῶτα μέν σοι τίσις εξ 

: , Ν 

ἡμέων ἔσσεται, αὐτέων συχοφαντέων ὁ θάνατος, μετα 

3 µεγάλη δωρεὴ ἀπίξεται Ἰρυσός τε πολλὸς καὶ ἄργυ- ἑ µεγάλη δωρεὴ ἀπίξεται γρυσός τε πολλος ϱΥ 
3 ο Ἰ / 

ρος ἄπλετ εκαὶ ἐσθῆτες Ἀσσύριαι χαὶ ἵπποι βασιλήιοι. 

3 1“ ολ .ς | Ὕ 3 / 3 / 3 / 

Ἀπίξεαι δὲ παρ ἡμέας ἄνευ ἐσαγγελέος οὐδέ τις ἀπέρ- 
/ ο. ον σα. ΄ 

ἔει σε ἡμετέρης ὄψιος, οὐδ' ἣν γυναικὶ ἅμα εὐνάζωμαι. 
ς . 

/ / 

Τάδε εἶπέ τε ἅμα καὶ ἐποίεε" χαί οἵ μὲν αὐτίχα ἐς φό- 
ο κω κ. / /. 

νον ἤγοντο, τῷ δὲ τὰ δῶρα ἐδίδοτο καὶ ἡ φιλίη µέζων 
τ : ο αῇ 

ἐγεγόνεε. Ἐδόχεε δὲ οὖδεὶς ἔτι Ἀσσυρίων Κομόάόφ 

σοφίην καὶ εὐδαιμονίην ἴχελος. 
ο ὧν 

96. Μετὰ δὲ αἰτησάμενος ἐχτελέσαι τὰ λείποντα τῷ 
ο 3 / / 3 / ον οκ 

νηῦ --- ἀτελέα γάρ µιν ἀπολελοίπεε ---- αὖτις ἔπεμπετο, 

καὶ τόν τε νηὸν ἐξετέλεσε καὶ τὸ λοιπὸν αὐτοῦ ἔμενε. 
ν δν ας 

Ἔδωχε δέ οἱ βασιλεὺς ἀρετῆς τε καὶ εὐεργεσίης εἵνεκα 
ο κος ἳ ες 

ἐν τῷ ἱρῷ ἑστάναι γάλκεον" καὶ ἔτι ἐς τιμΏν ἐν τῷ [ρῷ 
- / ος / / 

Κομθάδος χάλχεος Ἑρμοχλέος τοῦ Ῥοδίου ποίημα µορ- 

οὺν μὲν ὅχοίη γυνὴ, ἐσθῆτα δὲ ἀνδρηίην ἔχει Λέγεται 
φη σας 1 ν γ ῥ ος / 4 .. τν : 3 3 ἓ / 

δὲ τῶν φίλων τοὺς μαάλιστά οἵ εὐνοξοντας ες παραμυθίην 
Ὃν - Ὃὼ ω. 3 Ν 

τοῦ πάθεος κοινωνίην ἑλέσθαι τῆς συμφορῆς' ἔτεμον Υὰρ 
5 : η ” 
ξωυτοὺς καὶ δίαιταν τὴν αὐτὴν ἐχείνῳ διαιτέοντο. Άλ- 

5 κο / ο 
λοι δὲ ἴρολογέουσι ἐπὶ τῷ πρήγµατι λέγοντες ὃς ἡ Ηρη 

” - - ἀ / α/ 

φιλέουσα Κομβάθον πολλοῖσι τὴν τομὴν ἐπὶ νόον ἔδαλε, 
ο ο /. / 

ὅχως μὴ μοῦνος ἐπὶ τῇ ἀνανδρηίῃ λυπέοιτο. 
9 το Ἆλ 3ῃ ο 3 Αλ ευ 1.5 Ἅγ. ο» 

97. Τὺ δὲ ἔθος τοῦτο ἐπειδὴ ἅπαξ ἐγένετο, ἔτι νῦν 

μένει καὶ πολλοὶ ἑκάστου ἔτεος ἐν τῷ ἵρῷ τάµνονται 

καὶ θηλύνονται εἴτε Κομθάθον παραμυθεόµενοι εἴτε 

καὶ Ηρη χαριζόμενοι" τάµνονται ὃ) ὧν, ἐσθῆτα δὲ οἵδε 
3 3 / 

οὐχέτι ἀνδρηίην ἔχουσι, ἀλλὰ εἵματά τε γυναικήια 
/ . ν κε ὣω. 5 / « Φὰ 2 λ 

φορέουσι καὶ ἔργα γυναικῶν ἐπιτελέουσι. ἝὩς ὃξ ἐγὼ 
Β ; - 

ἴχουον, ἀναχέεται καὶ τουτέων ἐς Κομθάθον ἡ αἰτίη" 

συνενείχθη γάρ οἳ καὶ τάδε. Ξείνη γυνὴ ἐς πανήγυ- 
3 ο /. ρω 

ιν ἀπικομένη Ἰδοῦσα καλόν τε ὄντα χαὶ ἐσθῆτα ἔτι ᾗ 
εν γ. Ν / εμα ν΄. ολ 
ἀνδρηΐην ἔχοντα ἔρωτι µεγάλῳ ἔσχετο, μετὰ ὁξ µα- 
θοῦ Ε ο « Ν η Εως 
οὔσα ἀτελέα ἐόντα ἑωυτὴν διειργάσατο. ᾿Επὶ τοῖσι 
ζ / 5 Ὠ 
Κομθάθος ἀθυμέων, ὅτι οἱ ἀτυχέως τὰ ἐς Ἀφροδίτην 
Μ. ο . - 

ἔχει, ἐσθῆτα γυναικηίην ἐνεδύσατο., ὅχως µηκέτι ἑτέρη 
η | σ μη 

γυνὴ ἴσα ἐξαπατέοιτ. Ηδε αἰτίη Γάλλοισι στολῆς 
{ ζ 

3 

θηλέης. Κομθάβου μέν µοι πέρι τοσάδε εἰρήσθω" 
7 οπή 3. Α / / μα 

Γάλλων δὲ αὖτις ἐγὼ λόγῳ ὑστέρῳ µεμνήσομαι τομΏς 

ΙΧΧΙΗΠ. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΡΙΗΣ ΘΕΟΥ. 26; 27. 41. 115, 475) 

τ πηαἰ]πιομῖ Πας γἰο]αίῖ 6αµσα, 5οὰ αποά Ἠ]οναπα ουρίὀίαίε 

τοχ {ρηογοίαν, απ.) ἀἰδοσάεης 1ρ5ἱ οοπηπηθηήαδδεί. Δά πως 

γοσαίο το αδίοτο αβοιτί ]αρεί απ ομδίοάΙοπᾶα ΙΙ ἵνα- 

ἀἰάεταί. Οι αἰα]]ςδοί, ἀοίτασίο Οοπιβαβης εἴσπο απα» 

| ΠΠπογαΠΙ ἀοπιοηςίτανίέ, 5εΠπθ 1ρδΙπῃ αἆθο 4ποιποᾷο αθοίας, 

οὐκαῖ, ἀῑχίίηπε, Ἠῶο Ίρσα, γεΧ, 650 ΠΙΘΙΠΟΠΣ, ΠΠ Ίος 

πημά ΐδι ππαπάατος, αἱ ἵνί ἠπγίίας, οἱ 4πΠΙ π]ᾶσπα αὖς ἴα 

πη]μὶ ποορςςίίας ἱπιροφίία ο55οί, ου [οοί, Ῥτοβιπα Ἠλιιά απ- 

4 σμα οὐσα 4οΠΙΙΠΙΠΗ , ΠΙΙΗΙ Ύθγο. ΠΗΙΠΙΠΙΕ φοοπάσπῃ.  Ταιῖς 

(άΠ16η (πΠη δἶπα, Γασἱποχί5, 4πσᾶ πο Πἰςί γῖγ οοπηιηΠ {ους 

Ροίε»ί, 1ος 51η. Αί ]α οχζ]αμιαης αἆ σα, οοπηρ]εχ!δ- 

απς Ἡλαπι οί οἱ οππα Ιαορ]ηιή5 ἀῑχ[ί, Οπἷά πιαβηΙη πάθο, 

Οοπιμαῦε, ππα]απα. Ῥοτρείταδι 2 απἰά ἵπ Τα ἴαμ ΤΠΠΙΑΠΕ 

(οῖπις. 5οἶας γἴτογαπη, ἀεείσηαςιὃ ΜΙΠΙπε Ἰαπάο ἰδία, ο 

πια]οσπ δαν, απὶ θὰ 55 παθη]5, απ» πΠηαπη ηθαπε τα Ρᾶδδι5. 

65-65, πούιθ 650 γἱά(ςδοπι ! Ίας οπίπα 4ε[εηίοπε γη οριῖ5 

ΠΟΠ ογα(. 5οᾷ απαπάοφἱάσιη {α]ία γο]αῖ ζογίαπᾶ» ΡΙΠΠΙΟ απ]- 

ἄοπι Ίου βία πιο ]ἱοπί5 οαιιδα 4αΡΙ{1Γ, πιοι5 4εἰαίογαὴ : 

Ῥοδίθεα 4οπιπα Υοπ]θί πΙαΡηΙΠΙ» απΓαλ(ΠΕ ηλ παπα αἱ αἲ- 

σοπίπα ΙΠΙΠΙΘΗΙΙΗ οἱ γονβηιεπία Αδθγιῖα, εί οσἱ τορῖῖ. 

Ππιταυίς απίστη αἆ πο ποπιῖπθ Ππίτο πιποϊαπί6: πρ(π6 απίδ- 

παπα α Ποδίτο {6 οοηδρεοία ατοθΡῖί, πες εί οππι πκογοθ 

Ἰαρραη. Ἠωο ἀῑκ εἰπια] εἰ Γεοῖί: αἴαιο ΠΙ βίαιη ἀ100- 

παπίαγ αἆ δαρρ]ίοῖαπας Ὠαΐο ππποτα (ρηθραηίας, εἰ Τη Π]ᾶ- 

Ίπ5 αποία οδί απαϊοἶμα. Νεπιο απίοηα ΑΦδγπίογαπα 4αἱδα παπά 

γἰάσβαίας αρίοπίία Ρα ΟοπιῦαΡο εἰ [ο ο[ίαία, 

20. Ῥοσίοα «απ Ῥομΐςδεί αἱ Ποεγοί 5ἰρί απ ἀθεγαπί 

(οπηρ]ο Ῥοιβοσιο. (Ππιρεγ[εοίμα ΕΠΙΙΗ το]φοναί), ἀθπιο 

αἰπηοραίαν, οἱ ροτ[οοῖέ (επιρ]απα, ο τε]]αο Γδπιροτε Τρι 

πηαηδίέ. Ἐπραϊς Υονο 1ρδί Ίου οσα τεχ γἱπιαῖς εἰ Ῥεπε 

{αοίογαπη οπηδα., πἱἰ ὤπθις {η {οπιρΙο δίανεί. Ε{ εἰαπΙπΙ 

Ἱοπουῖς οα15α π {οπηρ]ο οδι 0ο ραῦα5 ὤπθις, Ἠογπιοσ]ϊς. 

Ἐ]ιοβῖϊ ορα5, Γοιππα απα]!ς τπ[ίος, γεδπηα απίεΠα μαδεί. 

γτ]οπη.  Ὠϊοίας Ῥουτο απιἰσογαη ῬεπεγοΙθηΙδδΙηος, 60Η- 

ςοἰαπαῖ Πλας «πας σιαία, ἵπ. εοππηαΠΙοπθη ᾖασία 1λίας 

τοπίςκο: οχπθοπογιη{ οΠίΠι 56 1ρ5ί, οἱ θαπάεπη 4παπι Πα 

γἰνομαϊ ΤαἰἴοΠσΙΗ εἰοσογιπί. ΑΙ 4ος αἀπιίσεσπί Ποσο[ῖο, 

πο ἀἰοιπηί αἀαπιαίαπα ᾱ- ΦΠοπ6. ΟοήΡαΡΗηΣ αἰᾳιο απο 

πημ]εῖς Ἰἴαπα οαςίγαπάῖ δε πιθηίθια ἱπ]οσίςσε, αἱ πο 5ο]ας. Πε 

αἀοπιίαπα δ1ρῖ γἰτΠίαίοια σγαν{[ου [εγγοί, 

97. Ππίθηϊπι Ἠ]ο 105, Ροδί(παΠα. 56ιηε]! φα5θερί5 εί, 

αιῖαπι παπο πιαποί, την] 5ἱησι]ῖ5 αππῖς Τη {επηρ]ο εχ86- 

ὠππί ο οἱ ο[[οπίπαμί, 5ἶνο Οοπιραβί οοπο]απάϊ «α1δα, 

εἶνο σναίππη Φαποηῖ η{ [ποίαπί : εχδεσαη{ οθτία» ὙοαδΗίαπι- 

απο ΠΜ ποπ. απαρας. Υἰπ]επα μαροπί, 5οᾷ αἱ τεδιππεπία 

σορίαπί πηπ]εῦνῖα, εἰ ορεΓᾶα πιυ]ίθια [αουηί. ΟπαπίαΠι. 

νογο απαϊνῖ, οἴἴαιη ογαπα οπἶαο αἲ Οοπι άρια το[ε{Γ 1 

παπα δια ΠΠῖ γοποτιη! οἱ ἰδία. Ῥογοσι]ηα πηπ]ίθς ἵΠ ΕΟΠΥΕΠ- 

{απη αοΓΗΙ Ύπῶ’ γοηΐςφε, σοηδΡεσίο Ἰοπηίπο Ια Ῥυ]ε]το εἴ 

γοριῖ(ο νἰηλίου, πιασπο Πλας ἆπιοτο οχαςῖέ : Ρο5ί απυὶ. 

εοπηροτίςκοί πι ]πΠα 6556, ὶρδᾶ 56 Ἰπίογοιηί. ΟΡ πο 

αταν]Ίίοι [οτοις ΟοπιβαῦΗ5, 5ἳρί ἱηΤεμοΙίου αἀθο 5αοςσζεΓθ. 

Ὑσποίθα, πηυ]ίομγοπα γοδίοπη 5απιδίέ, πο αἰῖα απηρΙας πι 

ϊος θα ποΠ6 ἀθοΐρονοιαγ. Ἠδο οπαξᾶ 85 γεδείη5 

(ωπποϊ. Ας ἄο 6ο μαΡο Ἰδία παϊί ἀῑοία φυπίο : 4ΠΟΓΙΗ) 

απίοπη. ἀοϊπᾶθ Ρτουσοπίθ 5ΕΓΠΙΟΠΕ ΠΠΕΠΙΙΟΠΕΠΗ {αοἶαμα, 6 



{1 ατα -- 470) 

τε αὐτέων, ὅχώς τάµνονται, χαὶ ταφῆς ὁχοίην θάπτον- 
ται, καὶ ὅτευ εἵνεκα ἐς τὸ ἴρὸν οὐκ ἐσέρχονται" πρότε- 
ρον δέ µοι θυμὸς εἰπεῖν θέσιός τε πέρι τοῦ νηοῦ καὶ 

μεγάθεος, καὶ δῆτα ἐρέω. 

98. Ὁ μὲν γῶρος αὐτὸς, ἐν τῷ τὸ ἴρὸν ἵδρυται, 
λόφος ἐστὶ, κέαται δὲ κατὰ μέσον τῆς πόλιος μάλιστα, 
καί οἵ τείχεα δοιὰ περικέαται. Τῶν δὲ τειχέων τὸ μὲν 
ἀργαῖον, τὸ δὲ οὗ πολλὸν ἡμέων πρεσθύτερον.. Τὰ δὲ 
τροπύλαια τοῦ ἱροῦ ἐς ἄνεμον βορέην ἀποχέχλιται µέ- 
γαθος ὅσον τε ἑκατὸν ὀργυιέων: ἐν τούτοισι τοῖσι προπυ- 

λαίοισι καὶ οἳ φαλλοὶ ἑστᾶσι, τοὺς Διόνυσος ἐστήσατο, 
ἡλικίην καὶ οἵθε τριήκοντα ὀργυιέων.  ἘἜς τουτέων 

ἕνα φαλλὸν ἀνὴρ ἑκάστου ἔτεος δὶς ἀνέρχεται 

τε ἐν ἄκρῳ τῷ φαλλῷ Ἰρόνον ἑπτὰ ἡμερέων. 

Αἴτίη δέ οἳ τῆς ἀνόδου δε λέγεται: οἳ μὲν πολλοὶ νο- 
µίζουσι ὅτι ὑψοῦ τοῖσι θεοῖσι ὁμιλέε, καὶ ἀγαθὰ πάση 

τον 

) -- . « 

υρίη ο. οἳ δὲ τῶν εὐγωλέων ἀγχόθεν ἐπαῖουσι. α 
σεν. λ απ 

ι καὶ τάδε Δευκαλίωνος εἵνεχα ποιέε- 

φορῆς μνήματα ., δχότ 

τὰ οὔρεα καὶ ἐς εν περιμήκεα τῶν δενδρέων Πεισαν τὸ 

πολλὸν ὕδωρ ὀρρωδέοντε. ἘΕμοὶ μέν νυν καὶ τάδε 
ἀπίθανα. Δοχέω γε μὲν Διονύσῳ σφέας χαὶ τάδε 
ποιέειν, συμβάλλομαι δὲ τουτέοισι' φαλλοὺς ὅσοι Διο- 

νύσῳ ἐγείρουσι, ἐν τοῖσι φαλλοῖσι καὶ ἄνδρας ξυλίνους 

κατίζουσιν, ὅτευ μὲν εἵνεκα ἐγὼ οὐκ ἐρέω: δοχέει ὃ) ὧν 

ἐς ἐκείνου µίµησιν τοῦ ξυλίνου ἀνδρὸς 

2 ιο] κ ης ω 

ε οἳ ἄνθρωποι ἐς 

μοι, καὶ ὅδε 
ἀνέργεται. 

90. Ἡ δέ οἳ ἄνοδος τοιζδε: σειρῃ μικρῃ ἑωντόν 

τε ἅμα καὶ τὸν φαλλὸν περιβάλλει, μετὰ δὲ ἐπιθαίνει 

ἔύλων προσφυῶν τῷ φαλλῷ δχόσον ἐς χώρην ἄκρου 
ποδός: ἀνιὼν δὲ ἅμα ἀναθάλλει τὴν σειρὴν ἀμφοτέρωθεν 
ὄκωσπερ ἠνιοχέων. Εἶ δέτις τόδε μὲν οὐκ ὄπωπεν, όπωπε 
δὲ φοιγικοθατέοντας ἢ ἐν Ἂρ ραθίῃ ἢ ἐν Αἰγύπτ ᾧ ἢ ἄλ- 

λοθί κου, οἱ δε τὸ λέ- γω. Ἐπεὰν δὲ ἐς τέλος ἴχηται 

τῆς ὁδοῦ, σειρὴν ἑτέρην ἀφεὶς τὴν αὐτὸς έχε ει µα- 

κρὴν ταύτην», ἀνελκει τῶν οἳ θυμὸς, ξύλα καὶ εἵματα 

καλιὴν 
Πολλοὶ 
γαλκὸν 

ς ἐχείνου πρόσθε κείµενα ἀπίασι 

γαὶ σκεύεα, ἀπὸ τῶν ἕδρην συνδέων ὁχοίην 

ζζάνει, μίμνει τε Ἰβόνου τ τῶν εἴπον ἡμερέων. 

δὲ ἀπικνεύμενοι χρυσόν τε 
; 

χομίζουσι, εἶτ᾽ ἀφέντε 

λέγοντες τὰ οὐνόμ. ατα 

καὶ ἄργυρον, οἳ δὲ 

Εακα Παρεστεὼς δὲ ἄλλος 
ν. λ 3 ἄνω ἀγγέλλε ι, ὃ δὲ δεξάµενος τοὔνομα εὐχωλὴν ἐς 

Φ / : ἢ 
ται, ἅμα δὲ ον. χροτέει ποίηµα 

ο Ν / α{ Ἆλ ] εόμενον" εὖδει δὲ 
ς) λ { ῴ λ ἵάρ µιν ὕπνος ἔλη ποτὲ, σκορπίος ἀνιὼν 

ἀνεγείρει τε καὶ ἀεικέα ἐργάζεται, 

ἕχαστον ποιέε 

/ να /9 / λ 
γάλκεον, το σειοει υεγα καὶ τρ] 

ὃν 
σ κ 3 ο ο 

σον / Ἀ 
οὐδαμά: ἣν 

ς ον ς ῤ 

{ οἳ ἥδε ἡ ζημίη 
τοῦ ὕπνου ἐπι 1ὰ μὲν ὧν ἐς τὸν σχορπίον μυ- 
θέονται. 

ο 
ουκ εγω 

ες θ ξ 5, αν ο ον πι Ἱ 

ν 
ος κα πας 

συµδάλλεται καὶ τῆς πτώσιος ἡ ὀρρωδ 
, 

τῶν μὲν δὴ περι τος ὃ δὲ 2 ω η 
19) 
κ ης ὤ ν 

α 
ωξ « κ. ο] η ο -Ὁ (ος ω τ ω- « 

τ 

ες Ίέλιον ἄνιόντα 

950. Τΐδος δὲ γαὶ ἐργασίην ἐστὶν ὁχοίους νηοὺς ἐν 
ιὰ / 

νὰ /. Ἰωνίῃ ποιέουσι. Ἕδρη µεγάλη ἆ ἄνε έχει ἐκ γῆς μεγαθος 

ΤΧΧΠ. ΡΕ ΘΥΒΙΑ ΡΕΑΛ. οχν ΕΚΕ τα! 

οανίταιἰοπῖς ἸΠογαπα, 4ποπ]οζο οαδίτοηίας, εί 5ορι]ίάτα: απα 

5ερε]ίαπίητ, οἱ οσα τεῖ εαδα ΠΟΠ πργεα(απίατ ἵη (οππρ]απῃ 

Ῥα5 νογο πηῖ απίπια5 ο5ἰ 4ᾳ Ρο[ἴοπο ἱεππρ]ῖ δἱ πιαση!τιι- 

ἀἴπα ἀῑσθγο; 6{ ]4Πῃ ἀῑσο. 

28. Τους ἵρ5ε, ἵπ απο 5αζγαπῃ οοηςΗ(πέήπη, οο]]ἱς ο5ί 

5ίέμς οσί απίθπα ἵπ ππθᾶῖα [οτε αῇα, οἱ ἀπρ]ίοῖ ΠΊΙΤΟ οδί οἵτ- 

οππηζα{α5.  Ματοταπα α]ίοτ απ[ῖαπα5 οδὲ, α]ίοι ΠΟΠ ΠΠΙΠΠΙ 

«ρία[ο ποδίτα καρετίογ.. Ὑεδρα]απα {οπιρ]! ἵη Βογθαιη Υθι- 

ἴαπα Ῥοτγεύ{απα εδε, πιασπ](πάἶπε αἆ απαἀτίησοπίος επλ]ίος. 

Ἰπ Ίου γεςερη]ο οίίαπα ΡαΠΙ είαπί, 4ος Ῥασσμας φἰαίαί, 

Πᾳπς αἰταάίπο ορηίαπη οἱ γἱσίπ ομβίογπα. ΤΠ Πογπι 

υπΗΠα Ῥμααπα γἱγ βΙησα]ῖς απηϊς Ρίς αφοθηάΙς, ππογα{υΓ- 

416 η ΙΠΊΠΙΟ ΡΠαΙ]ο {επρις 5ερίθπη ἀἴθγΙπα. Ο8ι]δα αΠ{ΘΠΙ 

ΠΠ! οςςα οἶις απορηςῖοηῖς Ἠορο Ποποταίας : να]σας ριαίαί ἵη 

{ο Παπα γεικαν οπ1 ἀῑς, οἱ Ώοπα Ροΐοτο {ο ὀγείος, θ05- 

απε δῖο 6 Ρτορίπηιο απαγοργοςθα. ΑΠΙ Ἠσρο οίἵαια Ώθιισᾶ- 

Ἰοπί5 εἈιιδα Ποιί ααπηαπ, ΤΠ πηθπιογίαπα Ἠίης σα]απη]ία[ῖς., 

45111 Ἠομίηος ἵη πποπίος οἱ αΓΏογήπῃ α[εἱςείπιας απιιᾶ- 

τα πημ]ίαταΠα πηδία απορπάργιπί. ΜΙΠΙ φπἱάσηα ἰδία 41ο- 

απε ραγηΠΙ Ῥτοβαβῆία: αο Ρίο Π]ο5 Ἰαο εἰίαπι Βασσ]μο 

[αροτ : εοπ]]εῖο απίθπα Ἰπᾶ6 : Ῥμα]ίος αποίαπιοί Βασσμο οιῖ- 

δυπί, Πάεπι Ἰσπεος Ἱη ῬΠα[ίς γίτο οοἱ]οσαηί: οι]α5 τοῖ 

έαμδα, ΠΟΠ ἀἰκοιίπα εΠαῖάεπη : γΙάείηγ 6γσο πα ηῖ ἴίας Πσιεῖ 

γ]πῖ ΙπΗ(αΠοῃθ θἴαπῃ Πίο α5οθηᾶεγθ. 

29. ΡουΓο ἃ5οεηςιΙ5 65{ ε]αςπιοάί : Ῥαϊτα οαίεπα 5ε ΡαΓίί6Γ 

ἃο Ρα ΜΗ οἰτομπιάαίς Ῥορίθα Ιηςορπά(! ρες Πσπα Ρμα]ἱο αἲ- 

Άχα, θα Πλεηδητᾶ 4158 δκίγεπηπη ρθά σπα τοοῖρίαί. ΟπαπίυΠι 

νετο αποεπαϊς, {απίππι ἱηνα], αππὶσαηίῖς σοδία, οα{ΘΠᾶΠΙ 
αἱ πας η αἰέαπα τε]ίο!{.  5δἱ απῖς γοΓο Ίος ΠΟΠ για, νῖ- 
4ἱ απἴοπι Ἠ]ος απ. Ρα]πιας εοπςορπάιΠ! ἵπ Αγαδία, απί ἵῃ 
«ἘβΒυρίο, απί α[ο ᾳποζπππαπο Ίοσο, ἱάθπα αιοᾶ ἀῑσο Ἰπ{ε[- 
εἴ. Οππ1 απίεπι αἆ Βπεπι τία ρεγγοπῖ!, οαίοπα ἀεπηῖςδα 
[ία 4παΏ1 5εουΠῃ Ἰαβαί, Ίοησα Ί]α αϊάσπα, ΙΓΞΙΠΗ (ΤΕ 
απ νηέ, Ἰδηα οἱ νεσίες οἱ ναδα; ο φπἶρας 5οᾷς σο[ῖ- 
σαΐα» απαςῖ πί(ο αποὔαπα, 1βί ἀοείᾶσί, Παπείφαθ ἴΘΠΊρΟΓθ 
ἀἴθγΙπ 41ος. ἀῑνί.  Λατοπίθηίος απίσι ΠΠΠΤΗ αΗΤΙΠΙ οἱ 
Δτροηίππη, απΙόάαπα Ὑοο αἲς αΠορυπίς «οἶπζα ἵπ σοΠδΡοσία 
Π]ίας Ῥοδίία τοπαπηΕ, Ἱπάϊσαίο 51ο απῖκᾳια ποπ]]μο. 
Αδίαης Τεγο αἰῑις ΗΓ5ύΠ) πιποῖαί; αἰήπα Ί]α αεοθρίο πο- 
ΠηΙΠΟ ΡγεΟξς Ρο ἹποβποΓας παπευραί : Ἰπίο ργουαΠᾶΠη 
ΟΠΙΠΗ ο1ί Ιη5[ΓΠπηεπΠ{ο ὤπθο, αποᾶ,, αὐῖ πΙΟΥΘΙΗΕ, ΠΠασΠΙΠΙ 
απ]άάαπα εαΠΙ{ 6ἳ Ἀδρενιπη. Ώοπηῖί ποια παπη : οἱ θΠΙΠι 
δΟΙ)ΠΙΙ5 ΠΗ αᾳπαπάο οὕτεραί, 5οοτρίᾳ5 ἄ5εεπάεης οἱ οχοῖ(αέ 
Ἠ]απα, εἰ Πιασπο πΠια]ο αἲΠοῖξ : Ἠτος οἳ ρῶπα ςοπηηὶ ΡΤΟΡΟ- 
5Ιία οδί.. Οµ10 Ἰαϊίας 46 εοοτρῖο πατγαη!ί, 68 φᾶσγα 5υηί οἳ 
γο]αίοξα; απ 5Ίηΐ γοτα, ἀεεγο ΠΟΠ Ἰάμδο. ΤΤέ πΠί απίθπι 
γιάσια, Πλ] πα εἴῖαπι αἆ γἰαϊαπάαπα οοπ[οςί ΠΠ πηείας 
σαάεπα]. Ώο ΠΠ] Ρμα Ποια οοη5οθηΣοΓῖῬς Ίος 5 ΠοίαηΕ. 
Τοαπαρ]απ φπἱάθηα φρθοίαῖ ἵῃ 5οἶεπῃ οιἱθηίθπι. 

90, Βρεσ]ε οκί αἴᾳπε οροΓα Π]ο, απα]ία ἵη Τουία {οππρ]α 
«ρΠσαηϊ, Εππεί ο 5ο]ο οιθρῖάο ππᾶρπα, οσἱο οαίίογαι 



Τ42 

λνοδος ἐς 

Ἀνελθόντι δὲ 

3 / - 3 ο. 

ὁργτων δυοῖν, ἐπὶ τῆς 
ς , 

αὐτὸν λίθου πεποίη ται, οὐ κάρτα µαχρή. 

θωῦμα μὲν χαὶ ὃ 

7 ἔ σι. ἔνδοθε δὲ ὁ ὃς /ουσοῦ τε ἤσκηται χρυσέῃσι' ἔνδοθεν δὲ ὃ νηὸς γρυσου τε τ 
: : ολ πωσας ες λος ον 

ἀπολάμπεται καὶ Ἡ ὀροφὴ πᾶσα χρυσεη. Ἀπόζει δὲ 
/ 

αὐτοῦ ὁδμὴ ἀμβροσίη ὁκοίη λέγετ ται τῆς χώρης τῆς 

Ἀραδίης, καί σοι τηλό θεν ἀνιόντι προσθάλλει πνοιην 

χάρτα ἀγαθὴν, χαὶ ἣν αὖτις ἀπίῃς, οὐδαμὰ λείπεται. 

ἀλλά σευ τά τε εἵματα ἐς πολλὸν ἔχει τὴν πνοιὴν καὶ 

ὺ ἐς πάµπαν αὐτῆς μεμνήσεαι. 

"Ἔνδοθεν δὲ ὅ υτὸς οὐχ ἁπλόος ἐστὶ., ἀλλὰ 

αὐτῷ θάλαμος ἄλλος πεποίηται. ο χαὶ ἐς 

ὀλίγη: θύρησι δὲ οὐκ Ἠσκηπαι, αλλ ἐ 

Ἔς μὲν ὧν τὸν μέγαν νπηὸν πάντες ἐ 
θάλαμον οἳ Ἶρέες μοῦνον, οὗ μέντοι 

τέ εἴσι καὶ 

ἀναπέπταται. 

έρχονται, ἐς δὲ τὸν 
πάντες οἱ ἴρ ρέες, ἀλλὰ οἳ μάλιστα ἀγγίθε οἱ τέ 

οἷσι πᾶσα :ε .. ἱρὸν μέλεται θεραπηίη. Ἐν δὲ 

εἴαται τὰ ἕδεα, ἤ τε Ἡρη καὶ τὸν αὐτοὶ Δία ἐόντα 

ἔτέ ο αλος Ἄμφω δὲγρύσεοί τέ εἶσι χαὶ 

ἅμο ω ἔζονται" ἀλλὰ τὴν μὲν ρην } λέοντες φέρουσι, δ 

δὲ ταύροισι ἐφέζεται. ἸΚαὶ δᾷτα τὸ μὲν τοῦ Διὸς 

ἄγαλμα ἐς Δία πάντα ὁρῃ καὶ κεφαλὴν χαὶ εἵματα καὶ 

ἕδρην, χαί ειν οὐδὲ ἐθέλων ἄλλως εἰκάσει 

3». Ἡ ὃ ἕ Μρη σκοπέοντί σοι πεδία μορφὴν 
ἐκφανέει. Καὶ τὰ μὲν ξύμπαντα ἀτρεχεῖ λόγῳ Ἡρη 

ἐστί: ἔχει δέ τι καὶ Ἀθηναίης καὶ Ἀφροδίτης καὶ Σελη- 

ναίης χαὶ Ῥέης καὶ | Ἀρτέμιδος καὶ Νεμέσιος καὶ Μοι- 
ρέων. Χειρὶ δὲ τῇ μὲν ἑτέρῃ σκΏπτρον ἔχει, τῆ 

ν -ω 
ἑτέρη δὲ ἄτραχτ τον, καὶ ἐπὶ τῃ χεφαλῃ ἀχτινάς τε 

ον 
τωθε Ἡ 

μῇ 

Φο- τ 
, 

βέει καὶ το - χαὶ χεστὸν, τῷ μούνην τὴν Οὐρανίην 
ς 

ς τε ἄλλος περιχέετα μή 

οὐ 
δες, ο δε 

ὄνυχες οἳ Σαρδῷοι πολλοὶ χαὶ ὑάχινθοι χα 

αγδοι; τὰ Φφέρουσι Αἰγύπτιοι χαὶ Ἰνδοὶ καὶ Αἰθίο-- 
μα. 

σμάρ 
πες καὶ Μῆδοι καὶ Ἀρμένιοι καὶ Ῥαθυλώνιοι. Τὸ ὃ 

δὴ νο ονος ως ἄξιον, τοῦτο πα λίθον ἐπιτῃ 

νεται; ἐν ἡμέρῃ δὲ τὸ μὲν τν. ἄθδεν. νέει. Ἰδέην 

Καὶ ἄλλο θωυμαστόν ἐστι 

τίος ἐσορέγς, « σὲ ὁρῃ χαὶ 
ς 

τς καὶ ἣν ἄλλος ἔτέ- 

ἔχε ι κάρτα πυρώδεα 
ας 

ξοάνῳ: ἂν ἑστεὼς ἂν 

εταδαίνοντι τ τὸ βλέμμα ἀκολουθεε 

λος ἐσορέῃ, ἴσα κα) ἐς ἐκεῖνον ἐκτελέει. 
88. μφοτέρων ἕστηχκε ξόανον ἄλλο 

γρύσεον οὐδαμὰ τοῖσι ἄλλοισι ξοάνοισι ἴκελον. Τὸ δὲ 

μορφὴν μὲν ἰδίην οὐκ ἔχει. φορέει δὲ τῶν ἄλλων θεῶν 
σηµήιον καὶ ὑπ αὐτῶν Ἀσσυρίων, 

ἀλλ) οὐδὲ 
αὐτοῦ καὶ εἴδεος λέγουσι" καί µιν οἳ μὲν ἐς Διόνυσον, 
ἄλλοι δὲ ἐ «Δευκαλίωνα, οἳ δὲ ἐς Σεμέραμιν ἄγουσι" 

καὶ γὰρ δὴ ὧν ἐπὶ τῇ πορυφῃ αὐτοῦ περιστερὴ χρυσέη 
Εεπέστηκε. Τοῦνεκα δὴ µυθέονται Σεμιράμιος ἔμμεναι 

. 

Ε) 
α 

ν' 

εἴδεα. Κα λέεται δὲ 
4 4 Μ .» ν / 
ὃξ τι οὔνομα ἴδιον αὐτῷ ἔθεντο, γενέσιος 

ΤχΧχῃ. περι της ΣΥΡΙΗΣ ΘΕΟΥ. 

Ἱ ορίοτίς Ἱππασίηῖρας 5Ιπ]ῖς. 

η --88- 41. 177 - το] 

αἰπάίπα, ἵπ απα ὤάες Ἱπιροςίία οςί. ΆΑδεσησης ΤΠ Πα ϱ 
Ιαρίάε [ασίας, Ἠθη 5απθ Ἰαΐμς.  Αδοοηάσηι δΡοσἵασ αι 

πιᾶσΠπα οἴἶαπα αἰπίαπα {πρ Ῥταρεί; εἰ γαϊνῖς αιγοῖς 

οχοπ]ίαπα οδἰ. Ππίας απίεπι ὤες απτοΠαε πη]ίο το]ασοί, 

οἱ Ίάευπατ ἰοέαπι οδί αὐΓεΠΠΙ. ΦεπΗίατ απίσοιη 1Ρῖ ἀῑνίηις, 

οος, απα]!ς ἀῑσ[ίαγ γορῖοπῖς Αταβία:, απ ο Ἰοησίπηιο 5ορηῃ- 

ἀθηίεπη αρῖηϊία {ε Ἰημα]αί ορίῖπιος οἱ 5ἱ Ἰπάς ἀῑςορβκοεῖς, ΠΟΠ. 

ἀεδεῖ; απῖη εἰ γεςιπιοηία (πα ἀἵα 5εγγαπί οὔοτεπι; οἱ 

1ρ5ῖ ΠΡ 5επιρετ ομγογξαΡΙτ. 

. Τηῖα5 γεΓο αἲάες ποπ 5ἴπιρ]οχ οί, 5ο {]πα]αηγιις ἵη ος 

[αεἰα5 ας. Αδεθηδιις θἵαπα Τη ἨΠΟ ΡαγΗς : πες να]νῖς ος 

οτηαίᾳ5, 5εὰ ἰοίης εχ αἀγειςο γοπ]επίῖρας αρετίᾳς. Τη 

ΠΙΔΞΏΙΠΗ ΕΓ5ο ἔεπιρ]άπ ἸηστοάἹαπίαγ οΠΊΠΟ5., ΤΠ [να[α πα 

Υεγο 5ο]! 5αεετάοίες, ας πε εασειάοίες απ]άεΠα οπηπος, 5εᾷ 

Ἡ, ααἲ ργονἰπαϊ εεηδεηίαγ 415, οἱ ααἴρας οπιπῖς αἀπηϊηϊςίτα- 

19 5αΟΓΟΓΙΠΙ ΟΙ οί. ΤΠ Ίου οο]οσαία 5αΠ! εἶσπα, παπα 

{υπο πι πετ, δαρίίες (π1π1 5ἳέ, αἴῑο 1ρ5ῖ ποπηΙπε αρ- 

Ρε]]απί. ΑπιΡο απγεῖ, απ1ΏΟ 5εάεῃῖ : γεταπα ΦΗΠΟΠΘΙΙ Ίεο- 

πες [εγαπί; αἱίετ {αυγῖς Ιηδίάεί. Ἀεπιρο αογίς ςἴπιπ]ασγαιη 

0ΥΕΠΙ το[οτί ες οπηπία, οαρῖία, γεςίίρας, (Ἠποπο, πε(πε 

οαπηςί γε]ῖς α)ῆ ἵρεαπη αςδ]πη]]ες. 

3». Ύετιπῃ 1Πο παπα] ΙρΙεθιη οοηςϊάθγαπΕ ΓΟΓΙΠΔΠΗ ο[Γεγοί. 

Ὀηϊνευδίπα, αἱ γετο ἀἴσαπη, Φ1πο εδ: 5εά Ἰαμοί αηυῖά 

εἰίαπι ΜΙπεινα., εἰ Ὑοπετίς, οἱ πας, εί Ἠμους, οἱ Γίαπα, 

εἰ Νεπιεείς, οἱ Ῥαγοανυπι. Μαπα αἰἴετα 5ορρίαπι [επεί, 

οο]απα αἰίετας αἱ ἵη εαρίίε σεεῖί ταβῖος οἱ ἑαγηῖαα εἰ ορδίυηα 

Ἰαβεί, απο 5οἶαπι ΟΦ]εξίοπῃ Ὑεπθτθπῃ ογπαηί. Εχίτα γετο 

ΠΗ οἱ απατά οἰτομπροδίίαπα οσί, εἰ σος να]άς ϱγ8- 

Ποσο, απάτη αἰία; αἱθας, αππεῖ οο]οτίς αἴτα., πηπ]ία; ν]ποϊ, 

πυ]ία εἴἴαπα ἴσπαι. Τη5ΗρεΓ Υετο Ρατά οΗγΟἩες Πη]ία”, 

οἱ Ἠγασϊπ{ηῖ, οἱ 5πατασά!{, αιας Ἐσυριϊ Γεγαπί, οἱ ΤπάΙ, ο 

«Ἐϊπίορες, εἰ ἨΤαςΙ, αἳ Αγπιοπϊ, οἱ Βαβγ]οπ.  Οποᾶ απίθια 

πηασίς οοπαππεπηογαία ἀἴσπιατη ο5Ε, Ἰ]ιά οπαιταβο.. θππΙαΠα 

Τη εαρίίε [ετί, (ας [γοηῖς γουαίας : ΠΟΙΠΕΠ 11 γες Ίρεα 4ε- 

ἁῑε.  Α0Ό Ίιας ποσία 5Ρ]επάος παπ]έας τε[α]σεί, αἱ αὖ οᾳ ἵαπ- 

απαΠ1 ἃ Ιηοργηῖς ορᾶες ἰοία τε]αεραί; αἲ Ιηζετάῖα 5ρ]επάος 1ε 

Ἰαησιθί. Οεἴεταπι 5Ρρεοίθη Ἠαμεί τα]άε Ίσπθαπ. ἘδΠαπι 

αιά οδί ἵηπ Π]ο 5Ιπππ]αστο αὐπηήταβ]]ε : 5ἱ είαης εοπίτα ἵη- 

ἴπθατα, [6 τοςρ]οῖί, ἰταηδεμπίεππηαο ορία{α5 Ἰ]α Ῥεξοσι- 

ἴανς οἱ ςἱ αἲ αἷία Ῥατίο αἨπς Ίου αδρίοῖαί, Ιάδια ἵπ 1]απα 

ῬειβοΙῖ. 

33. Τηΐος αἱτΗπι(ιθ δίαί αῖα Ίπ]ασο οχ απο, πη]]α Ρατία 

δμαΠα Ίου ΓΟΓΠΙΑΙΗ πο. Παβεί, 

πεγῖἰ απ{σπη αλἴογπη ἀ8ΟΓΙΠΙ δρθείος; σπα γοζαίαν αὐ 1ρδί5. 

ο[ἴαια Απκγγῖς, πος ΠΟΠΠΕΠ ΤΙ ρτορή σπα απ] ροδυετε: 5εᾶ 

πος ἆ6 ογί ἴμτας απ! ογπια ἀἴοπηε : αίσπε αΏῖ αἆ Βασ, 

αἰ αἆ Ὀοιοα]ίοποιη, αἆ ΒοιηϊταπηΙάσπῃ αΏῖ γο[οταηί : εἴθηῖηι 

ἵῃ γογίῖοε Πας σίαί οοἰαπι να απγεα; απαπῃ αὖ εαΠδαπα Βεηῖ- 



ΠΠ. 1ο, αἱ) 

Ἀποδημέει δὲ δὶς ἑκάστου ἔτεος ἐς θά- 

λασσαν ἐς χομιδὴν τοῦ εἴπον ὕδατος. 

934. Ἐν αὐτῷ δὲ τῷ νηῷ ἐσιόντων ἐν ἀριστερῇ χέε-- 
ται πρῶτα μὲν θρόνος ̓  Ηελίου., αὐτοῦ δὲ ἕδος οὐκ. ἔνι: 

μούνου δὲ ᾿Ηελίου καὶ Σεληναίης ξόανα οὐ δεικνύουσι. 

ὝὍτευ δὲ εἵνεκα ὧδε γοµίζουσι, ἐγὼ καὶ τόδε ἔμ.αθον. 

Λέγουσι τοῖσι μὲν ἄλλοισι θεοῖσι ὅσιον ἔμμεναι ξόανα 

ποιέεσθαι, οὐ γὰρ σφέων ἐμφανέα. πάντεσι τὰ εἴδεα" 

Ἠέλιος δὲ καὶ Σεληναίη, πάµπαν ἐναργέες καὶ σφέας 

Κοίη ὧν αἰτίη ξοανουργίης τοῖσι ἐν 
τῷ Πέρι φκχινομένοισι; 

Ἀδ. Μετὰ δὲτὸν θρόνον τοῦτον χέεται ξόανον Απόλ- 

λωνος. οὐκ οἵον ἑώθεε ποιέεσθαι; οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι πάν- 

.π / 
τοοε σηµ.πιον. 

1 

πάντες δρέουσι. 

ες Ἀπόλλωνα νέον τε ἥγηνται καὶ πρωθήθην ποιέουσι, 
κ. δν Ὁ 2 /΄ / ας ο / 

μοῦνοι δὲ οὗτοι Ἀπόλλωνος γενειήτεω ξόανον δεικνύουσι, 
χαὶ τάδε ποιέοντες ἑωυτοὺς μὲν ἐπαινέουσι, Ἰλλήνων 

δὲ κατηγορέουσι καὶ ἄλλων, ὁκόσοι Ἀπόλλωνα παῖδα 

θέµενοι Ἱλάσχονται. Αἰτίη δὲ ἤδε δοχέει αὐτέοισι 

ἀσοφίη µεγάλη ἔμμεναι ἀτελέα ποιέεσθαι τοῖσι θεοῖσι 

τὰ εἴδεα: τὸ δὲ νέον ἀτελὲς τν δὲ καὶ 

ἄλλο τῷ σφετέρῳ Ἀπόλλωνι καινουργέουσι" μοῦνοι 

Ἀπόλλωνα εἵμασι κοσµέουσι. 
3θ. Ἔργων δὲ αὐτοῦ πέρι πολλὰ μὲν ἔχω εἰπεῖν, 

ἐρέω δὲ τὸ μάλιστα θωυμάζειν ἄξιον. Ἡρῶτα δὲ τοῦ 

µαντηίου ἐπιμνήσομαι. Μαντήια πολλὰ μὲν παρ) λ- 

λησι, πολλὰ δὲ καὶ παρ᾽ Αἰγυπτίοισι, τὰ δὲ καὶ ἐν τῇ 

ἔτι νομίζουσι. 

Λιάύῃ ̓  καὶ ἐν τῇ δὲ Ἀσίῃ πολλά ἐστιν. Ἀλλὰ τὰ μὲν 
οὔτε ἐρέων ἄνευ οὔτε προ. ητέων φθέ ἐγγονται, ὅδε δὲ αὐτός 
τεκινέεται καὶ τὴν μαντηίην ἐς τέλος αὑτουργέει, Τρόπος 

αὐτῆς τοιόσδε: εὐτ ἂν ἐθέλῃ χρησμηγορέειν, ἐν τῇ 

6η | πρῶτα χινέεται" οἵ ὃξ µιν ξρέες αὐτίκα ἀείρουσι. 

ν δὲ μὴ ἀείρωσι, ὃ δὲ ἠδρώει) χαὶ ἐς µέζον ἔτι κινέεται. 

Εοτ᾽ ἓ) δὲ ὑποδύντες φέ έρωσι, ἄγει σφέας πάντη το. 

γέων καὶ ἐς ἄλλον ἐξ εξἑτέρου µεταπηδέων. έλος ὅ ἆ ἄρχι- 
2 

ρεὺς ἀντιάσας ἐπερέεταί µιν περὶ ἁπάντων πρηγµάτων: 

ὁ δὲ ἤντι μᾶ 

ἐπαινέη, ἄγει ἐς τὸ πρόσω τοὺς προφέροντας ὅχωσπερ 

ἠνιοχέων. Οὕτω μὲν συναγείρουσι 

οὔτε ἴρὸν πρῖγμα οὐδὲν οὔτε ἴδιον τούτου ἄνευ ποιέουσι. 
Λέγει δὲ καὶ τοῦ ἔτεος πέρι καὶ τῶν ὠρέων αὐτοῦ πα- 

σέων, καὶ ὀχότε οὐκ ἔρονται. Λέγει δὲ καὶ τοῦ ση-- 
µηίου πέρι, χότε χρή µιν ἀποδημέειν τὴν εἶπον ἀποδη- 

μίην. 
97. Ἔρέω δὲ χαὶ ἄλλο, τὸ ἐμεῦ παρεόντος ἔπρηξεν. 

οἵ μέν μιν ἴρεες ἀείροντες ἔφ τον ὁ δὲ τοὺς μὲν ἐν γη 

κάτω ἔλιπεν, αὐτὸς δὲ ἐν τῷ Λέρι μοῦνος ἐφορέετο. 

38. Μετὰ δὲ τὸν Απόλλωνα ζόανόν ἐστιν Ἄτλαντος, 

μετὰ δὲ Ἑρμέω καὶ Εἰλειθυίης. 

89. Τὰ μὲν ὧν ἐντὸς τοῦ νηοῦ ὧδε χεχοσµέαται" ἔξω 
δὲ βωμός τις χέεται μέγας χάλκεος. Ἐν δὲ χαὶ ἄλλα 

ἔόανα μυρία Ἰάλκεα { βασιλέων τε καὶ ἴρέων" καταλέξω 

δὲ τῶν μάλιστα ἄξιον µνήσασθαι. Ἐν ἀριστερῃ τοῦ 

νεὼ Σεμιράμιος ξόανον ἕστηχε ἐν δεξίῆ τὸν νηὸν ἐπιδει- 

χνύουσα. . Ἀνέστι 

ἐθέλῃ ποιέεσθαι, ὀπίσω ἄναγωρξει, ἣν δέ τι 

ο Ἡ 
τὰ θέσφατα χαὶ 

) δὲ δι αἰτίην τοιήνδε: ἀνθρώποισι, 

ΤΧΧΙΙ. ΡΕ ΡΘΥΒΙΑ ΡΕΑ. δ4-- 99. 743 

ταπη]άς οσα 5ἱππ]ασταπα Πας (αρα]απίατ. Ῥο[ογίας Υεγο 

Ρἱ5 αποἰαπ5 Π]ατθ γδιςια5 αἲ α[[ογοπάαπη Ύπαπα ἀῑχί ο/παπη. 

94. Τη Ίρδα Ῥουτο ορ46 αἆ αἰπϊδίταηα Ἱπίταπίίαηα δο]ῖς ρεῖ- 

ΠΙΙΠΙ {Πτοηι5 Ροδίἔα5 δέ, ἱρδῖις Υογο ΙΠΠΙΙ4ΟΡΙΜΏ ΠΟΠ 1ποςί : 

5ος οηῖπι δο]ἱ5 ασ ΤμαπΠορ ΙπΙΠ]αστα ΠΟΠ οβίοπάαπ!, Ου]α5 

απίοπα τοῖ 6α1δᾶ Ίου Ἰη5(αονῖπί, 14 ἵρδαπι 4ποσιο ἀα1ςΙ. 

Αἰσπί το]φαῖς ἀῑῖς εἰπππ]ασγα Γαοσγθ [ᾳ5 65506 Πορ οΠπα 

5ρεοῖεδ ΠΟΠ. 6556 ποίᾶς οπΠΙΡιΙ5 : αἱ 801 αἱ Ἰωμια Ρ]απο 60Π- 

ρίοι{, οἱ γἱάεηί Ἠ]ος τπ]γθγςί.. Οµαθ Ισίαν οπαξα 5Ιη]α- 

οοΥΗΠΗ Π115 [αοἰοπάογαπα, απί ἵπ «ί]εγο 56 οοηδρίοϊεμάος 

ριρεαπί 

3ο. Ῥο5ί παπα (ΠΤοπΙΠΙ ΑροηΙς 5ΙΡΗΠΙΗ Ρο5ΙΗΙΩ 65, 

πο (πα16 Ποτί οοηδαονΙί : παπα το]αα ΟΠΊΠΕ5 ΠάνοµοΠη ρι- 

{απί ΑΡροϊίπεπι, οἱ ρτῖπια Πονοπίοια Ρριρογίαίο [αοιαπές 

5ο]ἱ Υογο Ῥατραίί Αροβιπίς φἴσπαπη οδίοπάμΠί. Αίαπο Ίνως 

ἀππα [οσμή 50] Ῥ]ασοπί, τορτομοιάΠί ἄγῶσο05 αίορδαπα, 

απἱοιπι(α ΑΡοΙΙΠοΠα ΡισγΙΠη ροπυηί οἱ ρ]ασαηί. Οαδᾶ 

προ οί: νἰάδίατ Π]ί5δ πιασηα 6556 Ιηβίρίοηίία, ἱππρεγ[οσίας 

ἀἡίς [ουηιας (πίρησγο; αἀο]οςοσπίῖαπα γ6γο 44ο ἵπιροι[οοίαπι 

εχἰςπιαΠί,  Ὑαγυπῃ α[ἴαά οἴῖαια Τη 1]ο 510 Αροίπο ποναπί : 

501 γοςίίθι5 ουπαπί Αροῄποεπι. 

36. Ῥε ορεΓῖρα5 απίεπ Ἰρείας πηη]ία Ἠαῦεο ἀἴσθιο, ας ᾱἷ- 

εαΠ1 αποά πιαχίπιο αἀπι]γα[οηο ἀἴσπιπα οδί. Ῥτίπιο απίάσπι 

οτασυ]ί πιθηβίοποεπα Γασίαπη. Οτασμ]α αριιά οπῶσος πηπ]ία, 

πιμ]ία αριά ΕΠΡΥΡΙΙο5, δΙαπι ἵπ Τήθγα αἱ ἵπ Αδία πηπ]ία 5η, 

Βεὰ Ἠῶ6 ΠΟΠ 5ἱΠ6 κασγάο δις οἱ ργορµοίῖς τοβροπάεηί :αἲ 

Π]ε ΠΙΠΙ πιογθίμΏ 1ρδο, ἔππα ἀἰνΙπαΠοπεπα αἆ βΠΕΠΙ πδαπε 

5ο]α5 ρετάμοΙ{. Οσ]α5 π]οάις Ἰίο οδί: απ γα] τοάᾶσιο 

ογασπ]αΠ1, 1η. 5616 ΡΓΙΠΙΙΠΙ δια ΙΠΟΥΘΙΙΓ: βασθγάοίθς γετο 

ἵρδιπῃ οοΠΗΠΙΙο {ο]απί. 81 γε6Γο ΠΟΠ {ο]ἱαπί, Π]ο κιᾶατ, οί 

πιπ]{ο ε[ίαη] π]ασίς ποΥδίαν.. ΟΠΠΙ Υοτο 5αβουπία5 ἵρδιπη 

Γετμηί, αςῖῖ Π]ος αξαπε(πασθ Τη οΏθιη, οἱ ἵῃ αἴππα οκ αἰίο 

ἰ8ηδΙΗ{.  Ταπάεπα ομβίδίεης 5ασθγζοίαη ῥγῖπεερς ΙΠΙΘΓΓΟ- 

σαΐ [απι ἆς τερας οπηῖρις. 

τοτοσρᾶ1έ; δἳ νονο Ῥτοβεί, 

{απ ΠαΠ. αἱ ααγίσοίατ. 

Ίκαπα, 5ἳ απῖά πο Πογί 

ΑΠΙΓΟΓΞΗΠΙ αδῖί 5105 Ῥα]]ος, 

Τία οο]ῖσιπί ογασαία, οἱ πε(ιθ 

36ΓΑΠΙ 16Π1 π]]αμι πθ(6 η] ναίαηα 5ἷΠε Ἠού [αοσηί. Ρνα- 

ἀϊοΙί απίθΠη 46 ἄππο 4ποαπθ οἱ οπηπίρις Πας {οπηροςίαιἰ- 

Ῥα5., θ[απι 4πΠαπᾶο ποη Ἰπίεγγοραπί,  Τίοπι ργοάϊοῖί 46 5ἱ- 

πο, (παπάο θᾶπα, απαΠ1 ἀἱσσθαπα πποᾶο, Ργο[εςΙοΠοπῃ 46- 

Ροαί 5Η51ρογθ. 

ὅτ. ΝαΤΤΑΡΟ ο[ἴαπα αἰαᾶ, ααοᾶ πῃο ργῶςεηίο ορί. 5α- 

εεγάοίες 5αρ]αία πα Γογεβαπί : αἱ ἴρδο Π]ος Ἠαπηϊ τομἛαυ{, εί 

5η] 1ηηΐς 1ρ5ο 5οἶα5 [ογοραίηγ. 

9δ. Ῥο5δί Αροπδιη ΑΠαπίϊς βἴσηιπα οσί; Ρρορί, Μανουνϊ 

αἱ Πγγία». 

99, Τπίοτίογα ἰσίίας ο4ἱ5 δἱο ουπαία δαΠέ : οχίτα γειο αἷ- 

{απο ΡοδΙΠΙΠΙ οδί ΠΙΑΡΠΙΠΙ οκ ὧτο. Τηδιηί απίοπα εἰ αἰῖα 

βίσηα 5οχορπία ὤπεα Γεσιπη(ιθ αἱ 5ασογάοίΠα : ΤΟΕΕΠΞΕΡΟ. 

απίοπι. σ ππειηοναία. Ῥια ερἰειῖς ἀῑσηα δυηί. Αά 5ἳ- 

ΠΙδίΓαΠα ορ4ἱς βἴσηυηα 5ίαἲ ῥεπηγαπη]ά[ς, ἀρχίτα α.άθπι ο5ί6η- 

ἀαηῖς. ΕεοΙΠΙ εί ϱ6Γ ο μδαΠ1 ε[α5ηιοςἱ : Ποπηπίρη5 απὶ 



τ44 ΤΧΧΙΙ. Περ ΤΗΣ ΣΥΡΙΗΣ ΘΕΟΥ. 

2 / ώση . 
δχόσοι Συρίην οἰκέουσι, νόµον Εεποιεετο εωνυτην μςν 

ὅχως θεὸν ἵλάσκεσθαι, θεῶν δὲ τῶν ἄλλων καὶ αὐτῆς 

ρης ἀλογέειν. Μετὰ δὲ ὥς οἳ 

θεόθεν ἀπίκοντο νοῦσοί τε καὶ συμφορὴ καὶ ἄλγεα, μα- 

γίης μὲν ἐκείνης ἀπεπαύσατο καὶ θνητὴν ἑωυτὴν ὦμο- 

λόγεε καὶ τοῖσι ὑπηκόοισι αὖτις ἐκέλευε ἐς ρην 

τρέπεσθαι. Τούνεχα δὴ ἔτι τοιήδε ἀνέστηχε τοῖσι ἅπι- 

κνεοµένοισ, τὴν Πρην ἵλάσκεσθαι δεικνύουσα καὶ θεὸν 

ελ, 
Καὶ ᾧδε ἐποίεον. 

οὐχέτι ἑωυτὴν, ἀλλ ἐκείνην ὁμολογέουσα. 

40. Γῖδον δὲ καὶ αὐτόθι Ἑλένης ἄγαλμα καὶ Εκά- 

6ης καὶ Ἄνδρομάχης καὶ Πάριδος χαὶ “Ἔκτορος καὶ 

Ἀχιλλέως. Εἶδον δὲ καὶ Νιρέος ἔδος τοῦ Ἀγλαίης 

χαὶ Φιλομήλην καὶ Πρόχνην ἔ ἔτι Ἠοθιναον καὶ αὐτὸν 

Τηρέα ὄρνιθα, χαὶ ἄλλο η Σεμιράµιος χαὶ Νομ- 
θάδου τὸ κατέλεξα., καὶ Ἀτρατονίκης κάρτα χαλὸν καὶ 

Ἀλεξάνδρου αὐτῷ ἐχείνῳ ἴκελον. Παρὰ δέ οἳ Σαρδα- 

τς ἕστηχκε ἄλλῃ μορφ ϱἩ καὶ ἄλλη στολῇ. 

Ἐν δὲ τῇ αὐλῃ ἄφετοι νέµονται βόες μεγάλοι 

χαὶ ἵπποι χαὶ αἰετοὶ χαὶ ἄρχτοι καὶ λέοντες, καὶ ἄν- 

θρώπους οὐδαμὰ σίνονται, ἀλλὰ πάντες Ἶροί τέ εἰσι καὶ 

γειροήθεες. 
Ἱρέες δὲ αὐτοῖσι πολλοὶ ἀποδεδέχαται, τῶν οἵ 

. τὰ ἐρήια σφάζουσι, οἵ δὲ σπονδηφορέουσι, ἄλλοι 

δὲ πυρφόροι καλέονται χαὶ ἄλλοι παραθώµιον. ἐπ᾽ ἐμεῦ 
δὲ πλέονες καὶ τριηκοσίων ἐς τὴν θυσέην Απιχκνέοντο. 

᾿Εσθὴς ὃ δὲ αὐτέοισι πᾶσα λευχὴ, κχὶ πῖλον ἐπὶ τῇ κε-- 

φαλῇ ἔ ἔχουσι. Ἀρχιρεὺς ὃ δὲ ἄλλος ἑ ἑκάστου ἔτεος ἐπι- 

γέχνεται, πορφυρέην τε μοῦνος οὗτος Φορέει καὶ τιάρη 

χρυσέη ἀναδέεται. 
"Ἔστι δὲ καὶ ἄλλο πλῆθος ἀνθρώπων ἱρῶν αὐλη- 

τέων τε χαὶ συρι τέων καὶ Γάλλων, καὶ γυναϊχες ἐπι- 

αγέες τε καὶ φρενοθλαθέες. 

μη Θυσίη δὲ δὶς ἑκάστης ἡμέρης ἐπιτελέεται, ἐς 

τὴν πάντες ἀπιχνέονται. ὲ 

θύουσι οὔτε 

Δι μὲν ὧν κατ Ἀσυμίην 
ων ος 

ε ἀείδοντες οὔτε αὐλέοντες. Εὐτ᾽ ἂν δὲ τῇ 

Ἡρη κατάρχωντ ται, ἀείδουσί τε καὶ αὐλέουσι καὶ κρό- 

ταλα ἐπικροτέουσι. Καί µοι τούτου πέρι σαφὲς οὐδὲν 

εἰπεῖν ἐδύναντο. 
45. ᾿Εστι δὲ καὶ λίμνη αὐτόθι, οὐ πολλὸν ἐκ. ὰς τοῦ 

ἱροῦ, ἐν τῇ ἐχθύες ἔροὶ τρέφονται πολλοὶ καὶ πολυ υειὸ 

Γίγνονται δὲ αὐτέων ἔνιοι κάρτα μεγάλοι" οὗτοι ον . 

οὐνόμιατα ἔχουσι καὶ ἔρχονται καλεόµενοι. : 

δέ τις ἔην ἐν αὐτέοισι Ἰβυσοφορέων, ἐν τῇ πτέρυγι δὲ 

Καί µιν ἐγὼ πολ- 
λάχις ἐθεησάμην, καὶ εἶχε τὸ ποίημα. 

40. Ῥάθος δὲ Ἐγὼ μὲν οὐκ 
ἐπειρήθην, λέγουσι δ) ὧν καὶ διηκοσίων δργνιέων πλέον 

ἔμμεναι. Κατὰ μέσον δὲ αὐτῆς βωμὸς λίθου ἀνέστηχε. 

Ἀοχέοις ἂν ἄφνω ἰδὼν / πλώειν τέ µιν καὶ τῷ ὕδατι ἔπο- 

Ἰδεσθαιι, καὶ πολλοὶ ὧδε νοµίζουσι. 
σ 

σ 
τς 
τυλος ὑπεστεὰ 
λ 

δά ὰ Φ 

ποίημα γρύσεον αὐτέῳ ἀναχέετο. 

τῆς λίμνης πολλόν. 

᾿Ἐμοὶ δὲ δοχέει 
εὼς µέγας ἀνέχειν τὸν βωμόν. "Ἠστεπται 

δὲ αἴεὶ καὶ θυώματα έχει Πολλοι δὲ καὶ ἑκάστης 

Ἆμε έρης γατ᾽ εὐγὴν ἐς αὐτὸν νηχόυ.ενοι στεφανηφο- 

ῥέουσι. 

40 --- 46. (ΠΠ. 15» - αν) 

Ῥγνίαῦα αρίίαπΕ, Ιοσεα πἱογαί, 5ο Ρ0ο ἆθα Ρασαγθ!, 4θος 
πίσνη Γεἰαμος, ἱρραππαιθ α4θο ΦΙΠΟΠΘΙΣ, ποσσογρηί :1ὰ- 
απο ΤΙ [ρορυα.. Ῥοδίοα νοΓο «ΗΠΑ γης ΤΠΙ Ἱηπήτιο- 

1οη/{ που Ῥίφτιο οἱ σααηίίας. οἱ ἀοϊονος, α Ππους 1]ο νοςῖ- 

ρε, αἱ πιογίαἰθιη 5ο οοπ[{εμαίαν, οἱ 5 ρ]οσ[ῖς δἱρί, αἱ αᾱ 

άΠΟΠΕΠΙ ΠΕΡΙ 56 οοηνον{ενοηί, Ἱπρεναναί. Ἠαπο οἨ 

ἐαΗδαΠ1 Ίου ας Μαλί μα αδίαί, αἀνοπῖοηῖριις. ρ]ασαπ αι 

1ΠΟΠΘΗΙ ἀδηιοηΣίναΗς, οἱ 46αΠῃ ΠΟΠ 1411 56, 56 ]αΠα 6011- 

Πἱ6µ5. 

40. Υἱ4ἱ οἵαπι Ἠο]οιῦ Τρί Ισηη, οἱ Προ να., οἱ ΑΠάΤΟ- 

πηπος, οἱ Ῥανιαϊῖς, εἰ Ἠεοίοιίς, οἱ ΔοΙς. Ὑιάϊ οἰἵαπι 

Νινεί δἰαίπαα, Απιαία ΠΗΙ, οἱ Ῥ]ομιο]αΠΙ οἳ Ῥνοσμεῃ α- 

ας πλ]ίθυςς., οί {ρα Ταγθ η ΥοἱΙσΓσηΙΣ οἱ αἰἰὰ εἰσηιη: 

Βοπηϊναπη]αίς., οἱ Οοπηραβί Π]πά αποά πηθποναν!, οἱ ΦΙναἰο- 

πα, γα]ᾷς Ροή α, οἱ Αἰαχαπάνί 15 ΠΙΤ 5Ηη6. Αδίαί 

ΗΙ Θαγάαπαρα]ας, Γο/ηΊα αἰία οἱ γοδία α11ο. 

41. Τη απ]α Υγετο 5ο]ηἱ ραδευηίαί Ῥογος π]αση!, δἱ ο], εί 

αθθία, οἱ α5ί, οἱ Ίθομες., απῖ πεαασιιαΠ Ποσθη{ Ιουχ]ηῖ- 

Ῥμ5., 5οᾷ δα] 5Π ΟΠΕΣ δἱ πΙαηςΙ6Ι1. 

4». Ρασεγάοίες απίθπα 115 ηΠΗΠΗΙ πεερρί! δα, (πο ἵ πα αἲῖ 

πηαεἰαηΐ Ἰιοδίίας, αλ] [εγαηί Πβαπίπα, Ἰση][ον γοσαηίαν αλ], 

οἱ αΏῖ αἰίαν{απη αδδοο]α., Μο απἴάεπα ρυῶ5θπίε ναί {γουρηί1ς 

Ῥ]αῦο5 αἲ 5αοι Παπά μπα ασσαάσβαΠί. Ὑοπίίπιοηία Π]ή5 οπωηῖα 

εαμθίάα; ΡΗΠ ει βοςίαηί Τη οπρί!ο. 

15 αππὶς πονας 5αοσθθῖί : 

Παγα τοὔΙπη αν απγθα. 

Ρα66Γ405 ΦΗΠΙΠΙΗ5 δἱησι- 

ῥυραγα μἱο δοἱα5 πάπα οἱ 

45. Εδὶ απἴοηα αία 4ποσις πμ] {α4ο 5αποίογπα Ἰοη]]- 

ΠΙΠΗ, ΠΡΙΟΙΠΙΠΙ, Πδἰα]αίοταῦα, σα ἱἱογαπα; οἱ πιπ]ίογος (η1ο- 

φῦρ 30 [απα[ἶσαν. 

44. ῬαοιΠοῖαπα Εἱ5 πποπποσαιο ἀῑο ρονασίαν, αἲ αποά 

οΓηΠΕς γοπίαπί. ου απἱάθπη 5Πθίῖο 5αογβσση{, πθ(ιθ 818 

γοσο οπΠεΠίο5, πθσιε ΠΡῆ5. ΟΗΠ1 Υογο αποηί πηπιο]αΠί, 

οαπίαπί, ΕΙ σαπαΠΕ, ογοία]ὶς οτρ]ίαπ{. Ας ἆθ Ιείο πΙΙΙ 

παλ! εθγ[ ἀἱεθνο ροίογαΠ{. 

40. Ἐδί οἰίαπι Ἰαυ5 ΡΙάσΙα, ΠΟΠ Ρτουμ] α {6ΠηρΙΟ, Ἰῃ {πο 

Ῥίσεθς 5αοΏἱ παπα) ΠΙΠ1, οἱ γατῖα δροοῖο.. Επ! απἷ- 

ἆαπα Π]ογαπα ορρίἀο ππασηϊ : Π! οἱ ποπηίπα Ἰαβοπί, εἰ γοςυα 

αοοθάμη!, Με 5ρεοίαπίο ογαἰ Ιηΐου 605 θΙαΠῃ α[αια{5 ου Πα ί1Ις. 

αυτο, ἵῃ ου]15 ΡίηΠᾶ αΠΓΘΙΠΙ ορα5 ἀθαΙσαίαπα οναἰ.. Ἠαπι 

οσο 50ρο νἰα1, αἱ μαβεραί μα ορα5. 

46. Ῥτο[απαϊίας Ίαοις π]αρπα.  Ἐπιϊάεηι Πο. 5Η ον» 

Ῥογίας; ἀῑοππί νογο οοΙησαπίοΓΙΠ] απΙρΙΗ5 ο Ι{οΡΠΗ 6556. 

Τη πιοάίο δίαί αἰίατα Ἱαρίάσιπη.,  Ῥαΐες αἆ ΡΥΙΠΙΗΠΠΙ 60Π5Ρ6- 

ουπα παίατα Π]ιά αἱ ἵπ ααπα ΠιΠίαγος αο πηπ]! Πα ο55ο αγη]- 

ἑαπίαν. ΜΗΝ Υοτο γἰάείαν οο]απηπα 5αβ]εσία ἵηβεης 5α5{]- 

ποΓο ιά αἰατο. ΥΠϊς απ{επα 56ΠΙΡΟΥ ογπα(αη οί, οἱ 

βυ(ΏΗΠα αβοί : ας πα] πιομῖάΐς Ργεσαμά1 οαδᾶ 6ο πα{απί 

οοτοπᾶ5 δεδἰαπίο5. 



(11Η, 155, 4ςο) 

΄ 4Τ. Γίνονται δὲ αὐτόθι χαὶ πανηγύριές τε µέγι- . 
. .͵ ./ δἲ 3 
σ 3 σται, καλέονται δὲ ἐς τὴν λίμνην καταθάσιες, ὅτι ἐν 

τὰ τρὰ πάντα χατ τέρχεται, ἐν 
ας μ] Ν ” 

αὐτῆσι ἐς τὴν λίμνην 
τοῖσι ᾗ Μρηπ 

σφέας ὁ Ζεὶ ς πρῶτος ἴδηται: 
. 

Ύουσι ὅτι πάντες ἀπόλλυνται. 
τι; τν 
ὀψόμενος, ἡ ὃξ 

, 
ἓν λε- 

Καὶ δΏτα ὃ μὲν ἔργεται 

ἣν γὰρ τόδε γένητα 

» λ 
προ σω Ἱσταμένη ἀπέργει τε μ.ο και 

.. . / 

πολλὰ λιπαρέουσα πο οπέμτει. 
; 48. Μέγισται δὲ αὐτέοισι πανηγύριε -ν αἳ ἐς θάλασ- 

1 581312 3 νι 23ὰ 
σαν γομιςονται, Δλ ο εἩ “ὼ τουτέων πέρι σαφὲς ουσεν 

νι 
ο. 

ἔχω εἰπεῖν: οὗ Ὑὰρ Ἡ Ἴλθον αὐτὸς οὐδξ ἐπ 
.. σν / Λ ΄ εδ Ἀ 

Ὥς ὁδοιπορίης. α ὃξ ος τς σος ειδον χαὶ 

ἕκαστος ὕδατ γΙ : 
εσήµανται" Καΐ µιν οὐκ αὐτοὶ 
- 

ς 9 ἡ δα 

μαι 

ο. 

τας κ «9 Ἔ ευ μ 

ἳ δ 

σ 
πες μενοι Ἰέονς ται, ἀλλ’ ἔστι ἀλεκτρυὼν [ρὸς, οἶκέει ὃ 

-ω /. 

τῃ λίμνη, ὃς ἐπεὰν σφέων δέξητ αι τὰ ἁγγήνα τη 
Ὀοηγίδα ὃ ὁρῃ ή! μισθὸν ἆ ἀρνόμενος ἀνά τε λύει τὸν Ὄς 

καὶ τὸν ν κηβὸν ἁπαιρέε ο καὶ πολλαὶ µυνέαι ἔκτ 
αἲ 5 

νται. ΄Ἔνθεν ν 9Ε 

η’ --/ Ὅ μβ 

τοῦ ἔργου τῷ ἀλεκτρυόνι ἀγείρ 

νηὸν αὐτοὶ ἐνείκαντες σος: 

Ἀπονοστέουσι. 

49. Ὀρτέων δὲ πασέων τῶν οἶδα Υΐ 

ρος ἀργομένου ἐπιτελέουσι., καί ον οἳ εν ος 

λαμπαδα καλέουσι. Θυσίην δὲ δὲ ϊ 
δενὸρ εα μεγάλα Ἐκκόψαντες ἐν τῃ αὐλᾶ - αι μετὰ 

χαὶ ὄῖας καὶ ἄλλα χτήνε« ζωὰ δὲ ἆ ἀγινέοντες αἴγάς τε 

ἐκ τῶν δενδρέων ἁπαρτέουσι- ἐν δὲ καὶ ὄρνιθες καὶ εἷ- 
{. 3 ἀ 

ματα καὶ χρύσεα καὶ ἀργύ ύρεα π ποιήματα. Ἔπε ν 
ἀ "νε τελέα πάντα ποιήσωνται, περιεν Είκαντες τὰ Ἶρὰ π 

4 3” 3 ν τὰ 

τὰ δένδρεα πυρὴν ἐνιᾶσι, τὰ δὲ 
/ ται. Ἐς ταύτην τὴν στὴν πολλοὶ ἄνθρωποι ἆ ἀπιχνέου- 

Ν ΄ 

ται ἕκ τε συ υρίης χαὶ τῶν πέριξ χωρέων πασέων, φέ- 

βουσί τε τὰ ἑωυτῶν Ἶρὰ ἕκαστοι καὶ τὰ σηικήια ἕκαστοι 

ορ τα 

κ.α Ω- ε 
Ὁ 

αὐτίκα πάντα χαίον-- 

9 
ἔχουσι ἐς τάδε μεμιμημένα. 

.ω ᾳ / κ. λ ο. 3 Ἀ 

50. Ἐν ῥητῆσι δὲ ἡμέρησι τὸ μὲν ας ἐς τὸ 
ξ ερ ιςΞ Σρὸν ἀγείρονται, Γάλλοι δὲ πολλοὶ καὶ τοὺς ἀπὸ τω 

η 
΄ τν 4 -- 

ἄνθρωποι τελέουσι τὰ ὄργια, τάμνονταί 
. ; 

οἴσι νώτοισι περὸς ἀλλήλους τύπτονται 
ἳ 

αυλέουσι, πολλοὶ ὃ 

υσι ἔνθεα χαὶ 

Ε΄ ἃ ω ν, 5 ω 

ς 
χαὶ τ 
ο ΤΗΕ ο ος 
δὲ σφίσέ παρεστεῶτες ἐπ 

ο - 
ο έ ἄλλοι 

: 
δν το νηὸν ὀχόσοι τ 

. Ἑν ταύτησι πῆαι 

πα γὰρ οἵ Γάλλοι αὐλέω 
«ος ΡΕ 

πολλοὺς ἤδη ἡ µανίη ἄπικ 
9 α αἲ “ν. ἀπικόμενοι, μετὰ δὲ τοιάδε 

αἱ Γάλλοι γάγνονται: 

ργια ποιέωνται, ἐς 
2” » 

εται, καὶ πολλοὶ οἳ ἐς θέην 

ἔπρηξαν. Καταλέζω ὃΣ 
«Ἡ π μὲ 

/ - / Ε 
καὶ τὰ ποιέουσι’ ὃ νεηνίης, ὅτῳ 
τὰ εἵματα µεγάλη βο] ἐς μέσον ἔργεται καὶ ξίφος τὰ εἵματα µεγάλη βοῃ ἐς µέσον ἔρχετ ξίφος 

Λ Εά 3 / 

ἑ πολλὰ Ε 

Ααέὼν ἕστηχε. 

τῆς πόλιος καὶ τῆσι χεροὶ 3 φέρει 

δὲ οἰκίην τάδε ἀπορρίψῃ, ἐκ ταύτης ἐσθῃτ 

καὶ κόσμον τὸν γυναικήιον λαμθάνει. 
τῆσι τομῖσι ποιέουσι. 

Ἁ΄ 3’ 3 / 

τὰ ἱτομεν., Ἑς δκοίην 

άτ 

Ταδε 

ε] πρώτη ἄπιχνέεται τῶν ἐχθύω ν εἵνεκα, µη | 
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47. Εππι ΠΡῖ εοηγεπίης πιαχ]πη, ποζαπίητ(πε ἀεςερηςίο- 
{πες Τπ ]ασυπα, ᾳποπῖατη Π]ῖς πυπηῖπα οπιηία αἆ Ίαζππη ἄρςερῃ- 

| 
ἀμηί, Πίου παω Ζαπο Ρεῖπια αἀνορῖέ ΡΙΚΕΙΠΠΙ 6αηξα., πο 
Ῥήπιας Ί]ος απρίίοτ οοπερίοῖαί : Ίου οηῖσι οἱ Μαϊ, ροτῖτθ 
Ἁπαηί πΠίγεγςο5. Ας γεπῖϊ Π]ε ααϊᾶοπι γίδητας αἴ ἴ]α αᾱ- 
ΥΕΙΣΙΠΗ οοηςῖσίεης ατορίαπε Ἰαπι εί πιπ]έπαι 5πρρ]ίσαης 
τε. 

4δ. 5εᾷ πιαχίπιο Π[ῖς οε]εβεῖίαίες Ἰαβομίας, απ Πηςί]- 
πυπίητ αἆ πιάτα. ΎὙεταπι ἆᾱς Πῖς πμ! εργιῖ πασά ἀῑσαπι 
Ἠάβθο : πε(πε θΠΙπῃ ἴρ5ο ασεοςςῖ, πε(πθ ]απι ῬΓο[εεΙοπεπα 
εχρετίαςσηπι. Οἱ απίοπι Ἱῃ τοβία Γιοϊηηε, ος τῖάϊ, εί 
1851 εΠαΙΤΡΟ.. Ὑὰ5 αηπα ΡΙεπαπι Ῥτο 56 απίδᾳπε α[ἴρτυρες 
]α ομ5]κηαία 5ΙΠΙ οεγᾶ : Πθς Τ6ΓΟ 1ρ5ί θππ «οἴτηπε, οἱ 
αππαἴη ἀεῖπᾶς ε[Γαπά ΗΕ; 5οᾷ οςί ςασθτ απ[άαπη σας, παῖ 
αᾱ Ίαουπι Παβίαί : Βῖο αΏῖ τασςα αἲ Π]]ῖς τεεερῖ!, φἰση]απιαπε 
Ππδρῖοῖέ, εἰ τουερία εἶας τοῖ πιργοεᾶο ςο]ν]έ νἴπεπ]απι οἱ 6- 
τάΠα απ[εγέ, ας πηῖπα» τηπ][ος Ἠος εχ οροτο αἲ παλαπι τοάσιηῖ. 
Ἠῖπο ἵη {επιρ]ηπα ρεῖ Π]αίαπα αηπαπι Γαπάσηέ, οἱ Ξαογ]Πεῖο 
[αείο τείτο αΏθιηῖ. 

49. Εεξίοτηπι τετο ἀἴεγιπι απος ποτῖ οπηπΙΗΠα πιακΙπιηι 
Ἰπευηίε τετ οε]εῦταπέ : επππᾳπο Ῥγταπι γοεσηί ας α]ῆ 
Ἰαπηραᾶεπι. δασηβοῖαπι 6ο Ρετασηπί ε[ησπιοάί : αἴῃΏογες 
εχεῖξας ἱησεπίος ἵῃ απ]α 5ἰαιπαπέ: {απι αἀποίας εΆρτας, δε 
0Υες, εί ρεερα α[ἴα, ν]τοηίῖα εχ αγΏοτῖρης επ5ρεπάππέ; αᾱ- 
ἁππί Ἀγες, γεσίος, αµΤρα εί ατσεηίθα ορετα.. Ῥετγ[εεῖῖς Ίαπι 
οππίρης, οἴγουπη]α[ς οἴτοα ατῃΏοτος ας, Ίσπεπῃ ςηΏῇίοῖατιέ : 
Π]α νεγο 5αβ]ίο ατᾶσηϊ οπηηῖα. Αά Ίος ςοἴεπιηο ππυ][ῖ Ἠο- 
πηῖπες εοπγεπῖαηί ο βγτία εἰ τεσϊοπῖνας οἴτεα οπππῖρας, {ε- 
ταβίαπε σος απ]απε ἄεος., εί ᾳπαβ εἶσπα Ἰαβεπῖ «ἴησαῇ αῇ 
1115 εχργεςς1. 

50. Ρίαιϊς ἀἴερας ἵπ {επιρ]απι οοπΠαῖέ πππ]Η(αᾶο : ας 
σα πιπ]Η οἱ ςαστῖ, 4ος ἀῑκῖ, Ἡοπιίπες οαρτϊπιοπῖας οῬειπί, 
εἰ να]πεγαπί 5ἳρῖ Ἠτασλῖα, εἰ ἴδισα Ιπτίσρπι επ ἀρπᾶα Ργοβ- 
Ρεηί. Μα] ακίαμίος Ες αοϊπαπί, πι] Ρειςίτεριηί 
Γππιραπϊς, εαπιπί αλ ἁῑνίηα εί δᾶστα οαη[ῖσα. Ἠοο τετο 
ορ5 εχίτα α.άθπι ρεγαφίίπς, πθηε ἴ]απα Ιπέταηέ απἴσππιαπε 
[αο]αηί ἴα]ϊα. 

51. Ῥετ Ἰοςςς ἀῑες βιπί οἴῖαπι (α]Π. Ἀαπι ἆππι Ερῆς 
οοποΙπαηί 6Πἵ εί εεἰεῦταπί ογαῖα, αἆ Ρίυτος 1αΠ1 Ρρεγγαάἴε 
Γπτος, πηπ]ἶᾳπο ᾳπὶ δρθείαξαπα πιοᾷο τεπεταηί, Ροίεα Ρεί- 
Ῥείτατιηί {α]ΐα.. Φεᾷ επατταΏο εἰῖαπι απϊά ασαπῖ. Ομ ἰδίδ 
46 56 εἰα(πῖέ Πανεπῖς, γεςιῖρης αὐ]θοιῖς, ΠΠᾶσΏο ϱἰαπιοτα ἵπ 
πηθάίαπη ῬτοᾶΙέ, {οΕΏ1ἱ σΙαδϊαπα, απα]ες α ιη]ῖς Ἰπάε απηῖς 
ΟΡ 14 Ἰρειπα, Ρίο, ργῶςίο 5απί. Ἠος Ἰείτας βοζθρίο 5ἰα[ἴπι 
5ε εαίταί, ας Ρες πτβεπα ουτῖξ, πιαπῖρις Γογοῃς πα» αὐΏςεῖ- 
ἀπ. Τα ᾳπαπποππιᾳπε Ὑετο ἄοππππ Ιδία αβ[εσεηέ, εχ οἃ 
γεείεπα ππΠ[εβτεπη οἱ πιαπάππα αεοῖρῖ,  Ἠσο ἵπ εα5ΙΓα[ῖο- 
πῖρης ασπηί. 
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Αποθανόντες δὲ Γάλλοι οὐκ ὁμοιην ταφήν τοῖσι 
τρ 

ἄλλοισι θάπτονται, ἀλλ᾽ ἐὰν ἀποθάνη άλλος: οἵ ὅτας- 

υσι, θέ μενοι ὃ ροί µιν ολο ἐς τὰ προάστεια 

αὐτὸν καὶ τὸ φέ 

φέρου 

ρτρον, τῷ ἐκόμισαν, ὕπερθε λίθους βάλ- 

λουσι, καὶ τάδε ποήξα ντες ὀπίσω ἀπονοστέουσι. αν. 

λάξαντες δὲ ἑπτὰ ἡμερέων ἀριθμὸν οὕτως ἐς τὸ τρὸν 

ἐσέρχονταν πρὸ δὲ τουτέων ἂν ἐσέλθωσιν, οὐκ. ὅσια 
ϱχ. 

ποιέουσι. 
- ο... ῃ ο βα 

53. Νόμοισι δὲ ἐς ταῦτα Ἰβέωνται τουτέοισιν' ἣν 

μέν τις αὐτέων νέκυν ἴδηται, ἐκείνην τὴν ἡμέρην ἐς 
9 Ν 3 / -.ω. - / 

τὸ ἴρὸν οὐκ ἀπικνέεται, τῃ ἑτέρῃ δὲ καθήρας ἑωυτὸν 
3 ελ 2 Αὐτέων δὲ τοῦ νέχυος ἕχα- 

στοι θυλαξ αντες ἀριθμὸν ἡμερέων. τρυήχοντα χαὶ τὰς 

χεφαλὰς ξυράµενοι ἑ ἐσέρχονται, πρὶν δὲ τάδε ποιῆσαι, 

ὃ σφίσι ἐσιέναι ὅσιον. 

54. Θύουσι δὲ ῥόας ἅ ἄρσενάς τε καὶ θήλεας χαὶ αἴγας 

µούνας ἐναγέας νοµίζοντες οὔτε θύουσι 
Ἄλλοι ὃ) οὐ σφέας ἐναγέας, ἀλλὰ 

Ορνίθων 
α΄ 29 

και ουσξ 

χαὶ ὅῖας: σύας δὲ 
οὔτε σιτέονται. 

ἱροὺς νομίζουσι. 

Ἱρότατον 
ν, 

35 ὰ, ε.α αι οπὰ τε αὐτέοισιπεριστερὴ χρημα 
/΄ ο Λ ᾱ 

Ψαύειν αὐτέων δικαιεῦσι" καὶ ἣν 
μμ] Β ας ερ) ὃη ΄ 1 
ἄφωνται, ἐναγέες ἐχείνην τὴν ἡμέρην εἰσι. 

τέ εἰσι καὶ ἐς τὰ οἶκήια 

ἐσέρχονται χαὶ τὰ πολλὰ ἐν γῇ νέµονται. 

ών ο. ῃ / 
ση αυτεοισι συννοµ.οι 

25. έξω δὲ καὶ τῶν πανηγυριστέων τὰ ἕχαστοι 

ποιέουσι" ἀνὴρ εὖτ᾽ ἂν ἐς τὸν ἐρὴν πόλιν πρῶτον ἄπι-- 
λ 

χνέηται 5 κεφαλὴν μὲν ὅδε χαὶ ὀφρύας ἐξύρατο, μετα δὲ 
: 

ἱρεύσας ὄἳν τὰ μὲν ἄλλα κρεουργέει τε καὶ εὐωχέεται., 
ΗΕ λ ρ” ον , / ον 

τὸ δὲ νάχος χαμαὶ θέµενος ἐπὶ τούτου ἐς Ὑόνυ ἔζεται, 
: νο μα αρα 

πόδας δὲ καὶ κεφαλὴν τοῦ χτήνεος ἐπὶ τὴν ἑωυτοῦ κε- 
αν, ελεμά 5 ι λ 

φαλὴν ἀναλαμθάνει, ἅμα δὲ πο αἶτέει τὴν μὲν 
. / 

παρεοῦσαν θυσίην δέκ πῦσῃ μέζω ὃξ ἐσαῦτις πισος έ 
ται. Τελέσας δὲ ταῦτα καὶ τὴν κεφαλὴν ἑωυτοῦ στέ- 
Φεται καὶ τῶν ἄλλων, ὑχόσοιτην αὐτὴν ὁδὸν ἀπιχνέονται. ; . μμ ο «ς μίας 
Άρας δὲ ἀπὸ τῆς ἑωυτοῦ ὁδοιπορέει ὕδασί τε ψνχροῖσι 

ο - 
ὶἐς πάµπαν 

ο] . 

αι 
Ὕρεομενος λουτρῶν τε χαὶ ποσιος εινεκα χαὶ 

ῇ Ἰαμαικοιτέων ' οὐ γάρ οἳ εὐνῆς ἐπιῤηναι ὅ. ὅσιον» πρὶν 
- Ἀ [- 

τήν τε ὅδὸν ἐκτελέσαι καὶ ἐς τὴν ἕωυτοῦ αὖτις ἀπιχέ- 

σθαι. 
3 αν ὉΌ ς ο ” ν 

αὖγνο οέο γτα" ῥητοὶ γὰρ δὴ ὤν 
, ν α/ 

ξεινοδόχοι εἶσι, καὶ τόδε πα τρόθεν οικοι οεχοντα!. 
/ ολ 

λέονται 

Κκα- 
Ἂ δ/ ο / 

διδάσχαλοι, ὅτι σφίσι 
ον « ν 5 / 

ὑπο Ασσυρίων οἵδε 
; 

πάντα ὑπηγέονται. 
Ρ ο οπ ο ”  3112 Ν 57. Θύουσι δὲ οὐκ ἐν αὐτῷ τῷ ἱρῷ, ἀλλ’ ἐπεὰν πα- 

’ ο ο ο 3 / 5 ΝΨ 

ραστήση τῷ βωμῷ τὸ ἴρήιον, ἐπισπείσας αὖτις ἄγει 
ο Ενα. οσορις πο ΜΗ ΝΟ ο 

ζωὸν ἐς τὰ οἴκήια, ἐλθὼν δὲ κατ ἑωυτὸν θύει τε καὶ 

/ 
τε- ἄλλης θυαίης τρόπος τοιόσδε" 

Ψαντες τὰ ἴρήια, ζωὰ ἐκ τῶν προπυλαίων ἀπιᾶσι, τὸ 

δὲ χουσι. Ἔνιοι δὲ καὶ παῖὸ δες 

ἑωυτῶν ἐν ὖχ. ὁμοίως τοῖς Ἀτήνεσι, ἀλλ’ 

ἐς πήρην ἐνθέμενοι χειρὶ χατ ο νο. δὲ αὐτέοισι 

ἐπικερτομέοντες λέγουσι ὅτι οὗ παῖδες, ἀλλὰ βόες εἰσί. 

50. ν πήμαι νὶ πάντες οἵ μὲν ἐς καρποὺς, οἱ ὃξ ἐς 

| 
.. 

ἃ] 
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5». Μοτίμϊ Υοτο (σα ποῦ 5ΙπηΙ τοῖς Ἰοπηἱπίρης 5ε- 

Ῥη]ίαγα περεΠπίησ : 5εὰ υβί πιοτίυ5 εδ σαἴας, 5ούα]ες 

παπι 5αῬ]αίαπα Γογυπί Τη ςευρητρία: ας ἀθροςίίυπη ππα ου 

[ογείτο απο Ροτίαγοταπί, ορταηί Ἱαρίάῖθα5, εοσθ [αείο 

ἀοππππῃ τοίτο αΏθυπί.  Φειναῖο ἀείηάς 5ερίεπι «Πεγηπῃ Πῃι- 

πΊετο, 5ἷο ΤΠ {επρ]απα Ππίταπί: απίο Ἠος 5ἱ ἰπίταπϊ, ρῖαση- 

Ἰ1Π1 οοΡΙΠΗΓΗΠΙ. 

50. Τεσίῖρας αἆ ας αἰαπίας Ἰϊδεο. δἱ ααῖς Ἡ]ογαπη 

πιο πα γ]άεγΙ!, Πο ἄῑαδ ποῃ τοπῖϊ Ἱη ἵαππρ]υπις ρορίηατε 

αὐίθπ, αδί ΠηΣίτανΙϊ 5α, Ππίταί, Φεά απϊ ἀοπιες[τοί 1ρεῖς 

{αθγθ πιογία1, {τ]σίηία ἀἴογΙα οβΣογναίο ἨΠΠΙΘΤΟ εηση]ϊ εἰ 

ταςῖς οαρίῖρας, Ἱπίταπί : απίθ γετο απαπα Ίξίαο Γεερηῖ, 

Ιπίτατε Π]ῖς πεία». 

σ4. Φαεπβοαπί Ῥοσος πιατες Ρραγίίος ας Γεπῖπας, εἳ ζᾱ- 

Γας, 6ἱ οΥθ5 : ΠΟΓΟΟ5 5οἷο5, απος αβοππϊπαπίας, πε(θ Ίπῃ- 

ππο]απί, πθ(ιε ῑς τοςουπίαγ. ΑΗΙ πον αβοπηϊπαρ]ες ρη(αηί, 

5οά 5αοΓο5. Τπίθγ απες ϱο]ήπ]βα τος ΠΗς 5αποϊϊςείπια τζς- 

έατ, πε(Πθ αἱήησοτο θας [α5 ρηίαη! : αἱ 5ἱ ἹηνηΙ αἰΗσετίαϊ, 

Ππιρ]αίΙ 5πέ 1ο ἀἴα. Παφαα οαπα 15 Μαδίίαπί, οαρίοπ]α 

Ἰησγούμιπίατ, οἳ Ρ]εγαπι(αε ρᾶ5οαπίς Ἠαπηή. 

55. Ρσαπι αὐίεΠι 46 Πῖς οἴῖαπα απ πα οοπγοπίης Ἰνοςςς 

τεπῖαπί, απο απἶαπε αραπῖ. Υἱγ αβρῖ Ἠϊεταροῖῃ ΡΓΙι 

γεηῖί, εαρηί ταῦῖί ας 5αρετο]]ῖα : Ροδί 5αογβσαία οσα, τοῖ- 

αιᾶς οαγηος οοποῖξας ερι]αίαςς Ῥε]]ε απίοια απ 5ἰταία, 

5ο 1 οἃ Ῥοπί{, Ῥεᾷες νετο οἱ οπραῖ ροομάϊς 5ὐο οαρία 

ηςοῖΙρί!; ασ 5ἴωνα] ργεσοῖθας Ρεξ, ργα5εηίθπη ΥΙΟΠΠΙαΙΗ τος]- 

ία, ΠΙα]οτεπΊ(ο Ρο] Ησείης ἵπ Ροδίεταπῃ.  Ηίς Ῥετ[εοίῖς, 

εἰ 5ππα. εαριί οοτοπαί εἰ γεαπογατη, απὶ εαάεπη ῥτοίθ- 

οΙοπεΠα 5506ρείθ. Ῥτο[εοίας απίοπη 4οπιο 5αα, ἵῃ τῖαπι 

5ο ἀαί, π5ας αἆ Ῥαΐπεα ραπίει εἰ Ῥοΐαπα αηπα [σίσα, Παπηῖ 

Φ6ΠΊΡΕΥ ἀεοΙΠιβθης : Πεηιο ϱΠΊΠῃ εοίαπῃ απία οοΠξεθπάθγε 

ΠΠ [ας οί, απατη αβί ρετ[εοῖο 1ήπογα 4οΠΙΗΠΗ Γδας τοῦ. 

56. Τη Ἴρσα Ἠ[εταρο]! εχοῖρῖέ μαπα ρυβ]]οις Ἰποδρες Ίσηα- 

τηπι; σργίῖ οπίπα απῖαςο]αδαιθ οἶτῖίαιϊς 1] 5απί Ποδρίίο», οἳ 

Ῥτο ραϊτία 4πεπι(πε 5υα ἀοπιῖ τοορῖαπί. Ὑοσυσπίας  αἲ 

Απξντῖῖς Ώουίοτος, σποᾶ οπηπία ἴ]ος ςοἰθπιπία ἀοσοπί. 

57. Μαείαηί ΥεΓΟ ΠΟΠ ἵπ 1ρ5ο {θπιρ]ο; 5οᾷ αὐππι εἰαίαῖε 

ᾷ αἰίαγο γἱοίπιαίης ας Εαν], ννοηίθπη τεδιοί 4οππάπη 

ΤΕΟΥΕΓΞΗΣΠΠΕ αριιά 5ε π]ασίαΐ ας Ῥγουες ΕΙΠάΠΙ. 

5δ. Ἐδί απἴεπῃ αἷῑας αποσπθ 5αοπΙΠοῇ πιοᾶιις Ἠ]ς : γηξαίας. 

Ἰοσίίας γῖνας ἆο γεςΗμα]ο ριαοἱρῖίαπε, σπα ἀε]εοία 1ρ5ο 

εαδα πποπππίαγ. Οπἱάαπα 5πο5 ἱρδογίπῃ Ἰειος πάς ἀε[ῖ- 

οἵσηί, πο. Ιου αἱ Ῥεομάος, 5εᾷ Ἰπίγηςος ἵπ ουΙθια 

παρα ἀείατραπέ, πα]. πηα]οθῖοία ἵπ θο5 Ιησετυπί, απ 1Πα 

ἀἰσαηί ΠΟΠ 51ος οςςε Ἰρογος,, 5εᾷ Ῥονθ5. 

9. Ρυπείπτῖς 5ο ποίαηΐ ΟΠΗΠΕΣ, αΏ 1π πιαπῖρας, 1η 061 - 
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αὐγένας, χαὶ ἀπὸ τοὺδε ἅπαντες ᾿Ασσύριοι στιγµατη-  Υἱεῖρι5 αλ; αἴᾳπο Ἠίπο εδἰ 121 ΑΦδγτῖϊ ο1Ώος. [ουυηί κ {ἰ- 

φορέουσι. 
. / αν 

60. Ποιέουσι δε 

ζηνίοισι ὀμολογέ Όντες. Λέζω δὲ 

Τροιζήνιοι τῆσι παρθένοισι χαὶ τοῖσι Ἰιθέοισι γόµον 

ἐποιήσαντο µή σφιν ἄλλως γάμον εἶναι, πρὶν Ἱππολύτῳ 

χόμας κεέρασθαι" καὶ ὧδε ποιέουσι. Ιοῦτο καὶ ἐν τη 

Τρῃ πόλι γένεται, Οἱ μὲν νεηνίαι τῶν Ὑενείων ἀπάρ- 
Χονται, τῆσι δὲ παρθένοισι πλοχάµους ἵ ἱροὺς ἐκ Ὑενετῆς 

ἀπιᾶσι, τοὺς ἐπεὰν ἐν τῷ - γένωνται, τάµνουσί τε 

χαὶ ἐς ἄγγεα αταθέντες οἳ μὲν ἀργύρεα, πιο ὸ δὲ 
; ο Ἂρπς [ ο στο 

Ἰρύσεα ἐν τῷ νηῷ προσηλώσαντες ἀπίασι ἐπιγράψαντες 

Τοῦτο καὶ ἐγὼ νέος ἔτι ὢν 

μας ; ποσο 
χαὶ ἄλλο μούνοισι Ελλήνων Τροι- 

χαὶ τὰ έχε ἴνοι ποιέουσι. 

ἕκαστοι τὰ οὐγόματα. 

ἐπετέλεσα, καὶ ἔτι µευ ἐν τῷ ἱρῷ καὶ ὃ πλόκαμος καὶ 

το 

ΤΧΧΠΙ. 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ. 

Ραδίζοντί μοι κατὰ τὴν στοὰν τὴν ἐντεῦθεν εξιόν-- 

των ἐν ἀριστερᾶ, τῆς ἕκτης ἐπὶ δέκα σμικρὸν πρὸ µε- 

σηµέρίας, Θερσαγόρας Ἑεορνα Τάχα τινὲς 
ὑμῶν αὐτὸν ἐπίστανται. μικρός τίς «ἐστι Ὑρυπὸς 

βπόλευχος ἀνδρικὸς τὴν φύσιν. Ἰδὼν οὖν αὐτὸν ἔτι 
προσιόντα, Θερσαγόρας, ἔφην, ὃ ποιητὴς ποῖ δὴ χαὶ 
πόθεν; Οἴκοθεν, ἡ ὃ᾽ ὃςν ἐνταῦθα. Πότερον, ἦν δ᾽ ἐγὼ. 

διαθαδιῶν; Ἀμέλει μὲν οὖν, ἔφη, καὶ τούτου δεόµεγος" 

ἀωρὶ γάρ τοι τῶν νυκτῶν ἐξαναστὰς ἔδοξέ µοι χρῆναι 

τοῖς Ὁμήρου Ὑενεθλίοις τῆς ποιητικης ἀπάρξασθαι. 

Καλῶς Ύε σὺ ποιῶν, ἔφην, καὶ τὰ τροφεῖα τῆς παιδεύ-- 

σεως ἐκείνῳ τίνων. ᾿κεῖθεν οὖν ἀρξάμενος, Ἡ δ᾽ ὃς, 

ἔλαθον ἐμαυτὸν εἰς τοὺτ 

Ὅπερ οὖν ἔφην, δεῖ μέν μοι χαὶ τοῦ περιπάτου. 

Πολὺ μέντοι πρότ ερον, ἔφη, προσειπεῖν τουτονὶ 

εόμενος ἥκω -- τῇ γειρὶ τὸν Ὅμηρον ἐπιδείξας" ἴστε 

ἡ που τὸν ἐν δεξιᾷ τοῦ τῶν Πτολεμο αίων νεὼ, τὸν χα- 
θειμένον τὰς χόµας ---- προσερῶν τε οὖν αὐτὸν ἀφικόμην, 

πβοσευξόµενος ἀφθόνων διδόναι τῶν ἐπῶν. 
πράγματα εἴη: πάλαι γάρ 

τῆς µεσημθρίας ἐκπεσών . 

ἔφη, καὶ 
Γι Ὑὰρ, ἔφην ἐν εὐχαῖς τὰ 

τοι καὶ αὐτὸς ἐνοχλεῖν μοι δοχῶ τὸν Δημοσθέ γην ἔπιχου- 
ρῆσαί τιτ πρὸς τὴν αὑτοῦ γενέθλιον. ΠΕ οὖν ἡμῖν ἔπαρ; 

χέσειε τὸ εὔχεσθαι, συμβουλοίµην ἆ ἄν σοι" κοινὸν γὰρ 
ἡμῖν τὸ ἕρμαιον. ᾿Εγὼ μὲν, ἔφη, καὶ τῶν νύκτωρ τε 
καὶ τήµερον πεποιηµένων δοκῶ µοι τῆς εὑροίας τὸν 
πα ἐπιγράψασθαι: θείως γάρ πως χαὶ μαντικῶς 

τὴν ποίησιν ἐξ εθακγεύθην. Κρινεῖς δ᾽ αὐτός: ἐπί- 

σρδὲς γάρ τοι τουτὶ τὸ Ἰρερσστον περιηγόμην, εἰ ἄρα 
τῳ σχολὴν ἄγοντι τῶν ἑταίρων περιτύχοιµι. Δοχεῖς 
οὖν ἓν καλῷ µοι σὺ τῆς σγολῆς εἶναι. 

αι. Μαχάριος γὰρ εἰ, ην δ᾽ ἐγὼ» χαὶ πέπονθας τὸ τοῦ 
τὸν δόλιγον νενικηχότος, ὃς ἤδη λελουμένος τὴν κόνιν 
καὶ τὸ λοιπὸν τῆς θέας Ψυχαγωγούμενος μυθολογεῖν 

βιπαία. 

60. Ἐασίιπί αίίαπι α[αά ααϊάάαπα, 5ο]ἱ5 Ἱπίου ὤγωῶσο5 

ερηςθη[εηίθς Ίπαο ρατίε Τγωσοπί5. Ἐκχριίσαβο εἴίαια απΙά 

ΙΙ [ασίαηί. Τοπ ντοϊηῖρης αἱ αἀο]εςοθηίΐρις Ἰοσοιι 

Σίαΐαθνο, πο αλίοτ οοπίταµαπί πηρίας, αὐαηὶ Ὀί οοΠ]α5 

Ἠϊρρο]γίο ροδπετῖπί : Ἰάᾳαο Ἱία [ασοίπηί.  Ἠου οιἶαηι Π 

ΗΙεγαρο]ί.. ΦΥεΠες οπίπα πηθηίογπα ΤΡΙ ρηϊπι]ῖας Ῥοπυπί 

γἱγαἰπ]ριι5 ΥθΓο 5ά0ΓΟ5 α πα [1 γ]{α[6 Ίπάθ οἱ ποΙπΠΟΣ 5 ΕΙΠΕ 7 

41ος Τη Ταμρ]ο ἴρδο ἀθδεσίος ἴπ γαδοι]ῖς ἀαροπιπί, αλ απἰ- 

4σπα απαθη[οί5, πι] νονο ααγοῖς, Ιδηια ἵπ ἴδηρίο Εχῖς, 

Ἰηδοπίρίο 5.10 απῖδαπε ποπηῖπα, ἀἰδοράμηί. Ἠοο οσο θἱἶαηι 

ἄο]εδεθης. [οοί, οδίᾳιο αά]ιο ἵπ. {οπιρ]ο οἰποίπηας Ρρανίίευ 

πηθι5 αἴ(το ΠΟΠΊΟΠ. 

ΗΧΧΙΠ. 

ΡΕΜΟΡΤΗΕΝΙΡ ΕΝΟΟΜΙΓΜ. 

1. Ππαπαβα]απ[Ι πλ! πι ρογΐοι, 1π Ηηϊςίτο οχαη ἴαωι 

Ἰπάς Ἰαΐσγα, 5οχίο 4θΟῖπιο ΠΙΡΗΣΙ5, ΡαΠ]Ι0 απίς ΠΠΘΙΙΦΙοΙ1, 

ομγίαια ΠΙ. ΤΠδγςασοιας. Τογίαςςο αιΙάαη. Υοςίνή Πα. Ἰοη]- 

ΏΘΠΙ Πογομηί. Ῥατνας οδί, ναίπο παςο, αρα] ρίάις,, 

Μαθίέα γἰη].  σίαν αεοοζοηίσιη αά]ιο σοηδρίσα{α5, Ἠοις, 

παπα, Τμειςασοια Ροεία., 4ΠοΓ5ΠΠΙ τα, οἱ ππάο2 Ώουπο., 

πα, Όαπα, απηρηιαατας» δοἱ1σοί, 

Ἰπηιέ, οἱ ]ο οριι5 Παβεο: (πάπα οπΙ Ἰπίοπηρεδία ποσίο 

56Η, Υἱ5η οδί παἰαἰοπι ΗοιπεΠί ροείῖσος απἱβςἆαπι 

Ῥνταε]ατε ἴα απἱάθπα, Ἱπ(παία, αἱ Ιδία 

1πά6 Ἰρίαν, 

ο. π(παπα, 

ευγγοχί 

επ 115 ἨΟΠΟΥΑΥΘ, 

πα] Ηοηῖς οὐ αοα[οπίδα 1ο ΠΠ ργοηῖα 5οἶναδ. 

Ἰπαι, απ Πποδρίβδθη, ΠΠΙρΓΙάεης αἆ Ίου πηοι]ά]εί πδαια 

ἀεἱαρδας 5αππ.. Οποά οισο ἀῑνί, ορι5 πμ οδί απηρι]α- 

Ποπο. 

2. Υ6τΙΠΙ πιο ας, αἲί, φαἰπίαίανας ἰδίππι Υοπῖο 

(παπα απίοπα πιοηςίταθαί ΗΟΠΙΘΓΙΠΙ : ἨΘΙΙΡΕ Ποςίῖ5 Πλάτη 

αἆ ἀοχίταπι εαῖς Ῥιο]επ]α οτί, Π]απι ἀσηη]οκί σος), 

Ἠυπο 6/δο αἀογαίαγις νεπῖ, Ἰπαυ]έ, οἱ τοσαίατας αἱ οορίοδο 

πηηῖ σπυνηίπα. πηπ]κίτεί. 8ἱ σπἱάθπα, ἱπαπαπα, ἵπ ργεοίρις 

Ίρσα 165 ΙΠΕΔΣΕΠ{! Ο1Π1 58Π6 θἱ Ἴρ5α Ώειοδί]οπῖ ΠΕΡΟΙΙΠΙ 

{αορδδίαγας ΠΜ νΙάδου, αἱ αἲ δα πα ΠηΠΙ παία]οπι οΏδι- 

ἁ πα ορί5 αΠαῖά οοηίδγαί.  Θματο ποβῖς δἱ ργεσαγί 8α1ἱ5 

ο55θί, 5οοἵ πα Π1θ ΠΡΙ αά[απΠσοΓεΠα : ΠΠ ΟΟΠΙΠΙΙΠΠΕ ΠοΡῖς5 

ΠΊΠΠΙΣ ομίησονοί. Εαπϊάσηα, ἴπαπ]{ 1116, 6οΓΙΠΙ πα; ΠοςΙδ- 

απο 6ἱ Ππίοταῖα [εοὶ, αλασηίοπα [αοῖ]ο αΏογίαίοπι αἲ Ηοιηθ- 

τάΠΙ ἄΠΟΙΟΤΟΙΗ 11γ6 γο[ΘΓΓο πϊμί γάθου : ἁἲγίηϊεα5 οΠἵπῃ 4110: 

ἀαπηπιοάο οἱ αἱ γαίες γε]αί Ῥασσμίσο Ιηδποία αᾱ ΟΔΓΠΊΕΠ 

Ἰποαίας δαπη. Φαδϊσαδῖς απίεπα 1ρ56: οοηδ]ίο θηίπα μπς 

Ἰρο]Ίάπὰ ποσα ἀθίπ]ϊ, 5ἱ Γογίε ἵπ 5ο αἴἴαπη αΠἴααθα Ο{ἱο511 Πα 

Ἰποίάσγοιη. Ύιάονῖς οΓςο πα]! [η ρά]έΗτο ο{{ο εοηςΜπ{η5 655ο. 

3. Νθιηρ {πι Ῥθαίας ος, ἵπαπαπα, Ι4εππαῦς ΕΗΡί 15η νοηί!, 

αποᾶ αἱ απῖ ομγῖοπ]ο νῖοθταί, απῖ ]απ1 ρυ]νεια αθ]ηίο, εἰ 

γοἱίαπο 5ρεο(ασμ]ῖ ἴ6μηροτα 5ο οὐ]εσίαη5, [αμεί]ας αροιο 
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πρὸς τὸν παλαιστὴν διενοεῖτο ἐπιδόξου Ἀληθήσεσθαι 

τῆς πάλης οὔσης: ὁ δ᾽, ΑἉλλ’ ἐπὶ τῆς βαλθῖδος οὐκ ἂν 

ἐμυθολόγεις, ἔ ἔφη. Καὶ σὺ δή µοι δοχεῖς νενικηκὼς τὸν 

δόλιχον τῶν ἐπῶν ἐντρυφᾶν ἀγδρὶ µάλα ὃ δὴ αυοα 

δοῦντι τὴν τοῦ σταδίου πύχην. Καὶ ὃς γελάσας, Ὡς 

. σοι τί τῶν ἀπόρων, εἶπεν, ἐργασόμενος: 

Ἴσως Ὑὰρ » ἔφην, ὁ Δημοσθένης ἐλάττονος ἲ καθ) 

- εἶναί σοι λόγου καταφαίνεται. Καὶ σὺ μὲν 

μέγα φρονεῖς Ὅμηρον ἐ ἐπαινέσας, ἐμοὶ δὲ ὁ Δημοσθένης 

σμικρὸν καὶ τὸ μηδέν; : Συκοφαντεῖς» ἔφη. Διαστασιά- 

σαιµι δ᾽ οὐκ ἂν τοὺς ἥρως, εἰ καὶ πλείων εἰμὶ τὴν χνώ- 

μην πρὸς Ὁμήρου τετάγθαι. Ρὺ Ἶε εἶπον: ἐμὲ δ᾽ 

οὐκ ἂν νοµίζοις πρὸς τοῦ Δημοσθέ γους 
Ἁλλ' ἐπείγε μὴ ταύτῃ τὸν λόγον ἃ ἄτιμάζεις κατὰ 

- ὑπόθεσιν, δηλον ὁ ὡς τὴν ποιητικὴν ἔργον Ἡ μόνον, 

τοὺς δὲ ῥητορικοὺς λόγους χαταφρονεῖς ἀτεγνῶς οἷον 

Ἱππεὺς παρὰ πεζοὺς ἐλαύνων. Μὴ μανείην, ἔφη, 

ταῦτά 18) χἂν εἶ πολλῆς δεῖ τῆς μανίας ἐπὶ τὰς ποιη- 

τικὰς ἰοῦσι θύρας. Δει Ὑάρ τοι καὶ τοῖς καταλογάδην, 

ἔφην, ἐνθέου τινὸς ἐπιπνοίας» εἰ μέλλουσι μὴ ταπεινοὶ 

φανεῖσθαι καὶ φαύλης φροντίδος. Οἶδά τοι, ἔφη, α 

ἓ στον χαὶ χαίρω πολλάκις ἄλλων τε δὴ λογοποιῶν χαὶ 

τὰ Δημοσθένους ἑ ἐγγὺς τῶν Ὁμήρου τιθεὶς, οἷον λέγω 

τὴν σφοδρότητα καὶ πιχρίαν χαὶ τὸν ἐνθουσιασμὸν, καὶ 

πὸ μὲν « οϊνοβαρὲ . πρὸς τὰς Φιλίππου μέθας χαὶ 

κορδαχισμοὺς χαὶ τὴν ἄσελγειαν, τὸ ὃ᾽ « εἷς οἰωνὸς ἄρι- 

τος » πρὸς τὸ « δεῖ γὰρ τοὺς ἀγαθοὺς ἄνδρας τὰς ἀγα-- 

θὰς ὑποθεμένους ἐλπίδας, » καὶ τὸ, 

Ἡ κε 

πρὸς τὸ« πηλίκον ποτὲ ἂν στενάξειαν οἳ ἄνδρες ἐχεῖνοι 
οἱ ὑπὲρ. δόξης καὶ ἔλευθε ρίας τε κ» Ἱαρα-- 

Ῥάλλω δὲ χαὶ τὸν « ῥέοντα Πύθωνα » πρὸς τὰς Ὃδυσ- 

μέγ’ οἰμώξειε ο ἵππηλάτα Πηλεὺς, 

ευτήσαντε 

σέως « νιφάδας » τῶν λόγων, καὶ τὸ, 

Εἰ μὲν μέλλοιμεν ἀγήρω τ ἀθανάτωτε 

ἔσσεσθαι 

πρὸς τὸ « πέρας | μὲν γὰρ ἅπασιν ἀνθρώποις τοῦ ας 

θάνατος, κὰν ἐν οἰκίσκῳ τις αὑτὸν καθείρξας τηρῇ. 

Καὶ µυρίαι γεγόνασιν αὐτοῖς ἐπὶ ταὐτὸν τῆς διανοίας 

ἐπιδρομαί. 
6. Ἡδομαι δὲ καὶ πάθη χαὶ διαθέσεις χαὶ τροπὰς 

λέξεως καταμανθάνων καὶ τὰς, ἀφαιρούσας τὸν χόρον 

μεταθολὰς καὶ τὰς ἐκ τῶν παρατροπῶν ἐπανόδους καὶ 

τὰς τῶν παραθολῶν σὺν τῷ χαιρῷ Ἱλαφυρότητας χαὶ τὸ 

τοῦ τρόπου μισοθάρθαρον πανταχοῦ. 

7. Καὶ µοι τ πολλάκις ἔδοξεν --- οὗ γὰρ ἂν τἀληθὲς 

ἀποχρυψαίμην Ἔ--- εὐπρεπέσέερον μὲν ῥαθυμίας Ἀττιχῆς 

καθάπτεσθαι Δημοσθένης, ὃ τὴν παρρησίαν, ὡς φασὶν, 
ἄνειμένος, τοῦ τοὺς Ἀχαιοὺς Ἀχαιίδας προσειπόντος, 

διαρχεστέρῳ δὲ τόνῳ πνεύματος τὰς Ἑλληνικὰς ἀπο- 

πληροῦν τραγῳδίας τοῦ μεταξὺ τῆς ἀκμαιοτάτης µάχης 

διαλόγους ἀναπλάττοντος καὶ μύθοις τὴν φορὰν σχεδαν- 
/ 

γύντος. 
-. / 8. Πολλάκις δὲ μετὰ τοῦ Δημοσθένους καὶ µέτρα 

ο) .ω ο. 1 
χώλων καὶ ῥυθμοὶ καὶ βάσεις οὐχ ἔξω τῆς ποιητικῆς ' 

ΤΧΧΙΠ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΕΡΚΩΜΙΟΝ. 4 --- 8. (11, 101 -- 498) 

οπη. Ῥρα]αςηία οοσίίαραί, Ύπαπι Ἰαπη]αία. νοσαπᾶϊ αἲ οοι- 

{άΠΠΕΠ Ἰαοίαίογος. γἰἀεραπίυγ : αἲ Ἠ]α, Ὑεταπα, Ἰηᾳαί, ἵπ 

ατορηῖρ5 ΠΟΠ Ίάβεγες [αρη]ας.  Βίο ἴα τη] ηί γ]άσεῖς, Ῥου- 

Πποί ομτη]ου]! ν]οίου, Ἰ]αάσγα Πονηϊηϊ [ογίαπαπα αγθΟΣ Υο]ιο- 

ποηίθς εχμπιεςοθη!ϊ.  Αίαπε Ιδίο τάεης, Τη απαΠΠαΙα 

γετο» Ιπα{, {ο ος] Ἱπορίαπι οοπ]θοίαταςὃ 

4. Ἐονίε επίπα, ἵπαπαπη, πηποϊς ΕΡί Ώομποδί]θηος, 41911 

αἱ εοπιραγαν! ουΠ1 ΗΟΠΙΘΤΟ ροςδῖέ, ο55ε οτα[1οηῖς α’συΠΙΕΙ- 

{ππα γἰάδίαν.  Πασαα πππ]ίάΠά ΠΕΙ Ρ]ασος ΗοΠΙΘΓΟ Ἰαμάσίο: 

ΩΙ] νθγο. Ώοδπιοδίμεπος ραϊνη (πἱάάαπα οί οί πΙ] 2 ζα- 

Ἰαπιηίαπϊς, Ἰπααῖέ. Νο 6ο ἵῃπ οοΠΙΘΠΙΙΟΠΕΙΗ νοσαϊς 

Ἠθιοαᾶς, εἰδὶ πιαρίς [οί απίπηας αΏ Ηοπιοτο ίατο. Ἐησο, 

πα Πα : Π]ο ΥΘΓΟ ΠΟΠ ραίαᾶς 5ίαγο πηα]]σα Ώοπποξί]οπο» 

5. 5εᾷ 4παπᾶο ΠΟΠ Ίιας Ρατία οΓαΙΟΠΕΠΗ ποδίταπα ερογηῖς, 

ο) αΓσιπΠεΠ{ΠΠ1; αρρατδί ΠΙπΗΙΓΙΠΙ 5οἱαίή {6 Ροβ[ίσεΣ ορις 

Ρηίατα, ογα[οιῖας Ὑετο 5οΠρίίοπες «οπίεΠΊπεΓε »ἱπηρ]αίου, 

εη[ῖς Ἰηδίαυ ρεα[ίες ργαίεγγεμοη!!5. Αὐδίί αἱ 60 Ἡδαπε, 

πο[Ε, Ἱηδαπίαπα, Ἰσθί πηα]ίο 5απο ΡΙΤΟΓΕ ορι5 οδί αἆ ροείῖ- 

εα5. {0165 αεοθεἀεη[ίρας.. Οπἱρρα. 5ο]αία ᾿είαπι ογαΠοπῖς 

5οηρίοτίθη5, ἵπα πα, ἀἴγίπο αποάαπι α[]αία ορης εδί, εἰ 

να]πί πο ἠηπ]]ες γιά 6υ1, οἱ αυτα οχΗ,  Νογίδαπο, παπί, 

απιίεθ, οἱ 5ρε Ιαναί παἴη οἱρέογαη 5ο]αία» οταΜ]οηῖς α1ῑο- 

τά}, {ηπα Ώεηοδ{μεηῖ5, ΥθΠεηοπ{ίαπη τογβί οαδα, αππατῖζι- 

ἀἴποπη οἱ ἀῑνίπαπα Ἠαπα Πηςποίαπα, ΟΠ ἨΟΠΙΕΓΟ εοΠ{ση- 

4οταος οἱ 1]πά « Ὑἱείε πιοίο » οοπίειτθ ουπι οὐγείαἴριας 

ῬΗρρί εἰ ςααοπίνης Ἱππρισ]οίς οἱ Ἰαδοϊνία : Ιςίιά γετο 

« Απδρίοϊαη Γοῖχ ΠΠΗΠΗ, » ου 1ο, « Οροτίοί οηῖπι Ὦο- 

ΏΟΣ ΥΙΤΟ5 5ρ6 Ῥοπα 5η ρηῖχος, » αἱ Ἰ]αά, 

Ῥ]οταβῖέ πια]ίαπι Ῥε]εις, ασ[ίαίος εααοσπη, 

σππῃ 

Ρο 

Ἰδίο, « Οπαπίος {απάεπι σοηη]έας οἀεπί Π τί, αὶ 

σἱοτία αἱ Ημοανίαία πιογίεπι ορρενεΓα! ». Οοπ[ετο 

απίθιη οαπα « Ρτοβπεηίεια ΡΥΙΠποπεπη Πσπα, » ουὴ Τ]γεςίς 

ΥατΒΟΓΗΠΙ « πἰνίρηςς » αἰαο 1ης, 

5ἱ Πορθαί, 5οηῖο νου], Ἱπιππογίαῖρας 6556, 

αὖ Π]ας, « ΕκίΓΘΠΙΠΠΙ θΠΙΠΙ οπηΠΙ ας. Ἰοηπίρης {ία ΠιΟΓς 

οί, οἴαπηςὶ ἵΠ 6αγθα απῖς 6ΟΠΕΙΗΞΣΙΠΙ 56 56ΓΥ6{;: » εἰ 5εχέθη- 

Πο5 Π]ῖς οοπΗςῖέ, αἱ ἵη οαάεπα εοσἰ[αία ΙποΙΓΓεγθηί. 

6. Ῥο]οσίος γετο οίαπα απ αῇοσίας, εἰ Ρρἰοίατας, εἴ 

Ἱπηπηπ{α[ἴοπος ἀῑσ[μοηῖς οἨΏδοιγο,, οἱ Ί]ας 5α[οίαιϊ πποδεπίες 

γαγ]αίοηθς, οἱ ἴ]ος ο ἀῑγεγοι]ῖς τοδΙίας, αἱ 5αανΠα[ες Ἠ]ας 

οοπιραγα Ποπ ορρογίαπανγυπα, εἰ Πλαά ἵπ πιοπῖθα5 πρίαιε 

εἸαοσης Ρατρανίοί οὐἵαπη. 

7. ΕΙ πημῖ 5ῴρο γῖδας οδί (πεσπε επίπα γογΗπη ἀἰςςιπι]ᾶ- 

νοαι]ηι) ἀοσθηίῖας παρτεμεπάσγς 5οοογάΙαα. ΑΙΙΙοαΠΙ Ώεί]ο- 

5ίλεπος 116, απῖ ἴομα, αἱ αἰππί, ἀῑσοσπαί Πυενίαἶ Ἰακαγεταί, 

απαπη ἶς ααἰ Δολαϊά σπα ποπηῖης Αο]ρος εοπαρε]Ιαν]{; ας Ρ]6- 

πίοιο ἰπ{οη{ίογεῴο δρίτία ἄνωσας οχρ]οτε {νασσ)άΐαξ ϱο αἲ 

ἵη ΦΙΠΙΠΙΟ ἀἰκογῖπηῖηο ρισπ» οοἰ]οφπῖα ΠηςΙε, (αυη]ίσαπε ᾱἷ- 

«ρεισῖί ρασπαπ σπα Ἱπρείαπῃ. 

8. 5ωρο ντο Ο1ΠΑ ΏοπιοδίΠοπε ο[ῖαπι 4πιεηςίοπθς ΠΊΘΠΙ- 

Ῥτογαπῃ οἱ πιπηθτῖ αο ρθᾷθ5 ΠΟΠ οχίτα Ροδίἴσαπ 5ααν{αἴθι 



(1. 197 - 4.9) 
2 -ω σ 2 ον 3 . 

ἧδονης εἰ ἐκθιθάζουσιν, ὥσπερ οὐδ Όμηρος ἐλλιπὴς ἄν 

τιθέσεων ἢ παρισώσεων ἢ σχημάτων τραχύτητος Ἄ κα-- 
θαρότητος. Ἀλλ' ἔοικε φύσει πως ὑπάρχειν, ταῖς δυ-- 

τμ, τὰς ἀρετὰς ἐπιπεπλέχθαι. όθεν γὰρ δὴ 

περιφρονοίην ἂν τὴν σὴν Καλλιόπην, τοιαύτην γε γι- 

Ἱνώσκων: 
3 4 οι Ὁ αν 3 ’ μο . “ο 

9. Ἁλλ) οὐδὲν ἧττον τοὺμὸν ἀγώνισμα τῶν εἲς ΄Οµη- 
/ Ε) -ᾱ- - λ ἀ - 3 Λη 

ρον ἐρκωμέων διπλάσιον ἔργον Ἡ τοὺς σοὺς εἴς Ἀημο- 
- κ) -α 

οὐ τοῖς ο ἄλλα τῇ σθένην τίθηµι, 

ρθρα 

ἐπαίνους 

παμνο τῷ πο μὲν οὐκ 

οὐκ ην ἂν ἀμφίλεχτος ἀνθρώποις ἔρις, 

ος - 
α μὲν αὐτῷ διλόντων Τον ; 

: κι 
τ ἢ Κολοφῶνα ἢ Κύμην 

κ -ᾱ / λ τμ ο, - ἈἊ . ος 

ἢ Χίον Ἡ Σμύρναν ἢ Θήθας τὰς Αἰγυπτίας ἢ µυρίας 
ν ος ἴ : 

ἄλλας, πατέρα δὲ Μαίονα τὸν Λυδὸν ἢ ποταμὸν καὶ 
/ ’ ] -ᾱ- / -- στι Α “8 

μητέρα Ἠελανώπην φασὶν ἢ νύμφην τῶν Ἀρυάδων 
- ν ’ / Αν ὃν αν ον. 

Ἀνθρωπείνου γένους ἀπορία, χρόνον δὲ τὸν ἠρωϊκὸν ὴ. τὸν 
᾿ ΄΄ ν . Ν Ξ 

Ἰωνικόν. Καὶ μηδ πρὸς τὸν σον εἴγε εν 

ἡλικίας σαφῶς εἰδέναι, ὅπου Ίξ χαὶ τοὔνομα πρὸ τοῦ 
ϱω δἳ 

Ὀσρμα τὸ Μελησιγενῆ : προκ ίνουσι" τόχην 9ὲ πεν 

ἢ πάθος ὀμμάτων. Ἀλλὰ µ 
σα πα 

ταῦτα ἐἂν ἐν ἀσαφεῖ κείµενα. 
ο 

{ 
1ο 

5 
ὅπως 

ϱ ίαν ς 
ἣν βέλτιον ἂν εἴη καὶ 

Περὶ μοι 
λ 

τὸ ἐγκώμιον, πριησιν ἄπραχτον χαι 

ων, 
τενὸν δή 

, 
ο] Ξ χομιδῃ ἐπαινέσαι 

σοσίαν ἐκ τῶν ἐπῶν εἰκαζομένην συλλέγειν. 
ο ο εδ τς ετων εργο ναι Δ 
10. Τὸ δε σὸν, ἔφη» κατὰ γειρὸς δρον τε καὶ 

, 
λεῖον ἐφ᾽ ὥρισμένοις τε καὶ Ὑνωρίμοις | µόνον ὀνομάτων, 
οἷἵον ὄψον ἔτοιμον ἡδυσμάτων παρὰ σοῦ δεόμενον. Τί ἵ 
γὰρ οὐ ! μέγα τῷ Δημοσθένει καὶ λαµτε τρὸν Ἡ τύχη προσ- 

9 , Ἡ βά ι 
Ῥψε: τί δ᾽ οὐ Ἰνώριμον: οὐκ λθῆναι μὲν αὐτῷ πατρὶς 

σοι - Λ .ω ιά {ν Εό 5 

αἳ λιπαραὶ καὶ ἀοίδιμοι καὶ τῆς Ἑλλάδος ἔρεισμα; 
τα ὅτι ἁ θα ομητ 

Καίτο οι λαθόμενος ἃ αν εὼτ τῶν Ἀθηνῶν ἐπὶ τῆς ποιητι-- 
.ω Δ ρ Δ 

χῆς ἐξουσίας ἐπεισῆγον ἂν ἔρωτας θεῶν καὶ χρίσεις καὶ 
το 

κατοικήσεις καὶ δωρεὰς χαὶ τὴν Ἐλευσῖνα. Νόμων 

δὲ καὶ δικαστηρίων καὶ πανηγύρεων καὶ Πειραιῶς καὶ 
τε καὶ γερσαίων 

7 Ε] ος ΄ 

ἐπεισηγμένων οὐδ' ἂν εἲς ἐπ ἐφικέσθαι δύ-- 
, 3 / Αν Στ 

ναιτοτῷ λόγω, φησὶν ὃ Δημοσθένης. Ἀφθονία μὲν οὖν ήν 
: 

ἐγκώμιον « οὐκ ἂν ἅπαρ- 

πἂν ἐνομιζόμην, ε ἐν νόμῳ τοῖς ἐπαίνοις ὃν ἐκ τῶν πα-- 
/ Ελ. 

τρίδων ἐπικοσμεῖν τοὺς ἐπαινουμένους. Ἰσοκράτης δὲ 
παρεμπόρευµα τῆς Ἑλένης φέρων ἐνέθηκε τὸν Θησέα. 

Τὸ μὲν δὴ ποιητικὸν φΌλον ἐλεύθερον" σοὶ δ᾽ ἴσως εὖ- 
το ανα ; 

λάθεια τὸ τῆς παροιµίας σχΏμμα ἐπὶ τῇ ἀσυμμετρία 
/ ὼ / 

ἐπαγαγέσθαι, µή σοι μεῖζον προσχέοιτο τοὐπίγραμμα 
τοῦ θυλάκου. 

ο 
απ. Παρέντι δὴ τὰς Ἀθήνας ἐκδέχεται τὸν λδχον 

πατὴρ τριήραρχος, χρυσέα κρηπὶς χατὰ Πίνδαρον: οὐ 
γὰρ ην Ἀθήνησι λαμπρότει ρον τιμήματος τριηραρχικοῦ. 

ο μαες 3 ο Ε 5 
Ἐϊὶ δὲ τοῦ Δημοσθένους ἔτι χομιδῃ παιδος ὄντος ἐτε- 

͵ στα ῃ . νε / 111 εὖτα, την ὀρφανίαν οὐ συμφορὰν ὑποληπτέον, ἀλλὰ 
ον ο , 

δόξης ὑπόθεσιν τὸ τῆς φύσεως γενναῖον ἀποκαλυπτούσης, 

” ο. λ / τα κιν 
αποικιων και τροπσ:ων θαλαττίων 

ε) -/ 

ἴσης ἀξίως 

ν΄ αν 
ω, 

1 / 

ἄν µοι περιττῃ πάντως, τὶ 

ΙΧΧΙΠΙ. ΡΕΜΟΡΣΡΤΗΕΝΙΣ5 ΕΝΟΟΜΙΓΜ. 9 --τί. 
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αὐτῖρίαηξ, απεππαἀπποάΠΠα ηθΠε Ἠοπ]θγο δια ἀθειπέ απῖ- 
Πιεία, απἲ εκΦαπα!ἴοπες,, απῖ αδρον]ίας βσαταΠα, αἲἲ Πηη- 
ἀῑΠος. 5εᾷ νἰἀείατ παίατα ᾳποὔαπππιοᾶο Πα. εοππραγαίΠη., 
αἱ πιασπίς Ἰηπεηῖϊ γἱγίπίες οπΏῃες Ίπιρ]εχα" αἷηί. Ἰπάας 
Ιβίία {παπι εσο Οα]Μορεπ οοπίθπΠαπα, {α]επη απὶ Πογῖπη 5 

3. ες πἰβ]ο 5εεῖας Π]αᾶ ορα5, ἵπ πο πηλὶ ἀεοσγίαπά πι 

εδί, Ιααάμπα Ἠοιηοτῖ, αἰίεγο {αηίο πια]ης ἐαῖς ἵπ Ώοπιοςί]ε- 

πεπα Ργοροοηῇῖς Ῥοπο, ποΠ αποά εατπῖπα 5αΠί, 5εᾷ οὗ αγσ- 

ππεηίαπη, αἴο : αποπίαπα ππεππι ορα5 ποπ Μαρεί βγπιαπι, 

απα 5α){1οί Ἰαπάίρας Ῥοδεῖΐξ, επερίἴπεπα, οχίτα ἵρεαπα Ρος- 

Πσενς τε]απα ππῖγειςα ἵπ Ἠοππετο οὔδουτα, αἱ ραΐία, σθ- 

πη5, ἵεηρης. Οποςκί επίτη οτί (πἱσηΠᾶπη ΠογΙτη 65561, 

οετίαππεη 4ποερς Παπά [οτεί πιοτίαΊρας, 

ραϊτίαπα αρείαπαπ ας ΤΙ Ταπα απί Οοἱορμοπεπα, ααἲ σα- 

πιᾶς, αἲἲ ΟΕΙάΠα, απἲ ΡΠΙΥΤΠαΠΗ, απ! Ἐδυριίας ΤῃεΡας, αι! 

δεχορη{α» α[ία»; Ραΐτεπα γεΓο ΜΩΡΟΠΕΠΙ Τγάπη, ααί Πανῖαπι 

84Μ0:, 6ἳ ππαίτενα Ἠο]απορεη αἴππί, απ ἨγπηρΙαπα οχ Ώτγα- 

ἀ σπα 5εΠεΓΕ,, Ἱαπιαπα: σεπετα[Ποπῖς ἀθ[εσία 5οἠ]ίοεί : ἕεπιρις 
Ῥοτ{ο γε] εγοίοπα οἵ αξε!σπαπί,, τα] Τοπῖειπι. Ας ἰαπίππι 
αὐεςί α{ῖ εἶατε 5εῖαπί απα, 5ἳ οοππρατοίας αἆ Ἠοριοάσπα, 
Φίαίο Γαογῖξ, αἱ εἴῖαπα ΠΟΠΊΕΠ α[ιιᾶ ποίο ΠΠῖ ργα[εγαπΕ, Μ6- 
Ἰεείποπεπι. Ἐογίππαια ἀεπίαπο οἵ (ραππί ραπροτία[ῖς απΐ 
οσθεϊα[[. ΟΙ πιε]ίας εἰἶαπι Γαθηί Ἠωο ραίῖ ἵπ οΏςοιτο 

180Ε16.. ΕΙδο ἵΠ αησιςίο 5απε ΠΡΙ γαγδαίαγ τα ἰσαίῖο, ἵπ 

Ἰαυάαμᾶα Ῥοεςί 5ἴπο αοἰα ΤΘΓΙΠΗ Π]]Ο, αἱ ἵη φαρίθηίῖα, σπαπι 
6 τοαιδίρις οοΗῖρας, οοσεπάα. 

10. Τπαπα απ[επα ορας, ἱπαπῖε, αἆ ππαπαπα, ΡεΓοΓσα [ὰ- 

σε, εἰ Ἰάγα, Ἱπίτα ἀεβηϊία πιοάο εἰ οοσηϊία ποπηῖπα, ἴαα- 

απαπ1 ραΓαάΠα αποά σπα ρα]πιθηίατῖαπα, οοπ(ἴπιθη[ῖς πποᾶο 

α ἴε αὐ[εῖεπᾶ]ς πάῖσεῃς. Οπ]ά επῖπα ΠΟΠ ΙΠασΠΙΠΗ οἱ εἸαταπι 

αθγαπνῖ [ογίππα Ῥεπποςί]επῖ» απἷά ποῦ. ορ[εΏτο2 ΠΟΠ Αἴ]ιε- 

πο ΠΠ ραίτία, π]Πᾶσο Π]α οἱ οε]εργαία οπππῖρας, σο]π]θ. 

Ἠ]αὰ ΕΤαοῖΩ2 Ἐπο 5απε ΑΙ]οηᾶς απστεσςης Ἰαπάαπάας Ρο 

Ῥοείῖσα Π]α Ποεπίῖα Ἱπάποθγεπι 4πΊογος ἄθογαπι αἱ, ]ηάϊοῖα 

εἰ ἸηπαβΙία[ῖοπες εί ΙΠπετα, 6ἱ ΕΙειςίπειη.  Βἱγετο ίπςαρετ 

Ίθπες., Ιπάϊοῖα, εοπγοηίας 5οἶειηπες, Ρίγῶοις, εο]οπία», εί 

νιαίορίαταπι {ευγα ππαιῖσπε ἵτοροα ἱπάποαπίασ; ης απα5 απῖ- 

ἀεπι ΡΓο ἀϊβηϊίαια α55εσπί ογα[ἴοηθ ρος5!έ, π{ αἲξ Ώθηποςίῃε- 

π65, Μακίπια Ιβίίατ οπιπῖπο παῖηί ε5ςαί ἀϊσρπάογαπῃ οορῖα : 

ηθ(ιθ 4Ώ θὰ 5εΡΟΠΕΤΕ Ἰαμάα[ίοπεπ πιῖηῖ γῖάετος, απΠι ]ε- 

Εἴππχαπα Πα Της]! οπεοπηῖ5, α Ραἰπῖς α{ ογποηίητ απος ρΓᾶ- 

ἀἰκαπάος 5υπήπηας. Ἰςουγαίες απίεπι εοτοαγίατα Ἰαπάσπι 

Ἠε]επα ποη ἀπβίανΙί Ἱπςεγετο Τμδσθιπι. Ύεγίπι θηῖπα 

Ροείαγηπα απἶάεπα πα[ίο Ἰνεγα : 5εᾶ {π [ογίᾶς5ε πιείηῖς πα 

Ἰ]υπα ε ργονοτΏῖο ΙοσπΠῃ οοηίτα Ργορογ{ῖοποπα τἰο]αίαπα ΗΡΙ 

Ἀτοθςας, ΠΙαΙΟΓΟΠΊ4Πε ἴρ5ο 5ασοο {αρε[]απι αίᾳπε Ἰπςοτὶρίῖο- 

{πει ἀῑεατῖς αρρορι]ςςθ. 

11. ΡΙπη]κείς ἰσίίατ ΑἰΠοπίς ογαΓἹοποπη εχεῖρῖε {τίεταγβι]5 

Ραΐες, απτθᾶ, αἱ Ῥϊπάατί τειβο πίατ, οτερ]άο : ΠεΠιΘ θηίῃι 

οἵ4ο ας 6δηδΗ5 Ππα]ος {πα ΑἰΠοπὶς ἰτίογανο]Ἡῖσο. δὶ νεο 

ἵς Ώεππορίμεπε αἆμαο ρπθτο αἀπιοᾶιπι Γαΐ5 Γαποίις ο5ί, ΠΟΠ 

οαἱαπηίας ρπίαπᾶα εδ ουρ]ίας Πα, 5εᾶ ρἰοτία αισαππεηίαπα, 

απππῃ 6εΠετοξαΙΏ Ἰ]απα παίπταπα αρογίγεῖ. 
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« / ῃ στ ” ΓΑ. αι μα ν | 
πο. Όμηρο μεν οὖν οὔτε παϊοξυσιν ουτ πσνηα, 

μνήμη καθ’ ἱστορίαν παρολής αμεν.. ἀλλ’ εὐθὺς ἀνάγκη 

τῶν ἐπαίνων ἅπτεσθαι τῶν ὑπ' αὐτοῦ δεδημιουργηµένων, ν ᾿ : 
ὕλην ἐχ τροφῆς χαὶ μελέτης χαὶ διδασκαλίας οὐκ 

ἔχοντα, μηδ οὖν ἐπὶ τὴν Ἡσιόδου δάφνην χαταφυ- 
μες 

γόντα τὴν πο καὶ τοῖς ποιµέσι τῶν ἐπῶν ἐπιπνέ- 

ουσαν. ὶ δὲ ἐνταῦθα δή που πολὺς μὲν ὃ Καλλίστρα- 
τος, τν δ) ὃ κατάλογος, Ἀλκιδάμας, Ισοχράτης, 
5 - ο) Αν) 3 / 3 / 

᾿Ισαΐος, Εὐθουλίδης. Μυρίων μὲν ἐφελκομένων Ἀθή- 
νησι τῶν ἡδονῶν καὶ τοὺς πατρονοµίας ἀνάγχαις ὕπο- 

; αἲ ος / 
κειµένους, ταχείας ὃ᾽ οὔσης τοῖς µειραχίοις τῆς ἡλιχίας 

3 ν Δ /΄ αν 4 ΄ ΔΝ μ » -υ» . 

εἲς τὰς θρύψεις ὑπολισθανειν, παρὸν ὃ αὐτῷ χατ 

ἐξουσίαν κομᾶν ἐκ τῆς τῶν ἐπιτρόπων ὀλιγωρίας, ὁ τῆς 
ον ες ς ; 

Φιλοσοφίας χαὶ τῆς πολιτικῆς ἀρετῆς χατεῖχε πόθος, 
δα 3 39 Ν αν 3 ΑΝ Ν 3 

ὃς αὐτὸν Ἴγεν οὓκ ἐπι τας Φρύνης, ἀλλ’ ἐπὶ τὰς Ἂρι- 
Δ ο / Ν ΤΙ) / 

στοτέλους καὶ Θεοφράστου καὶ Ἔενοκράτους καὶ Ἠλά- 

τωνος θύρας. 
ος ν ο ο ο , 

19. Κάνταῦθα, ὦ βέλτιστε, φιλοσοφεῖς τῷ λόγῳ 
κ ΔΝ ΓΕ μν Ὁ] ῴ / ο) νι Ἅ] μυ λ διττὰς ἐπ᾽ ἀνθρώποις ἐρώτων ἀγωγὰς, τὴν μὲν θαλατ- 

, 
τίου τινὸς ἔρωτος πχράφορόν τε καὶ ἀγρίαν καὶ χυµαί- 

νουσαν ἐν ΨυγἩ, Αφροδίτης πανδήµου κλύδωνα φλε- 
.. λ Δ 

γμαινούσαις νέων ὁρμαϊς αὐτόχρημα θαλάττιον, τὴν δὲ 

οὐρανίου γρυσῆς τινος σειρᾶς ἕλξιν, οὐ πυρὶ καὶ τόξοις 

ἐντιθεῖσαν δυσαλθεῖς νόσους τραυμάτων, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν 
3 ο -ω / εν, / Δ λ 3 / 2Ν 

αὐτοῦ τοῦ κάλλους ἀχραντόν τε καὶ χαθαρὰν ἰδέαν ἔξορ- 

μῶσαν μανία σώφρονι τῶν Φυχῶν, « ὅσαι Ζηνὸς ἐγγὺς 

καὶ θεῶν ἀγγίσποροι. » φησὶν ὃ τραγικός. 

Ἔρωτι δὴ πάντα πόριµα, κουρὰ σπήλαιον κά- 
./ τν ς ας άν εἰ 

τοπτρον ξίφος, γλῶτταν διαρθρῶσαι, μετελθεῖν ὀψὲ τῆς 

ἡλικίας ὑπόχρισιν, μνήμην ἀχριθῶσαι,, θορύθου χατα- 
φρονῆσαι, συνάψαι νύχτας ἐπιπόνοις Ἠμέραις. Ἐξ ὧν τίς 
οὐκ οἶδεν ὅποῖος ὁ Δημοσθένης, ἔ ἔφη, σοὶ τὴν ῥητορικὴν 

ἐγένετο ταῖς μὲν ἐννοίαις καὶ τοῖς ὀνόμασι καταπυκνῶν 
Δ / - ιν τν / 2 ω Δ / 

τὸν λόγον, ταῖς δὲ διαθέσεσιν ἐξακριθῶν τὰς πιθανότη- 
- Δ Δ ο. “, Αλ αι ϱω / 

τας, λαμπρὸς μὲν τῷ µεγέθει, σφοδρὸς δὲ τῷ πνεύματι., 
/ λ νά / ο 

σωφρονέστατος δὲ τῶν ὀνομάτων καὶ τῶν νοημάτων τὴν 
ἐγκράτειαν, ποικιλώτατος δ᾽ ἐναλλαγαῖς σχημάτων: 
ος τοήτοι η ος ὁ λεωσθενπε ὂτοληησε μόνος γέ τοι τῶν ῥητόρων, ὡς ὃ Λεωσθένης ἐτόλμησεν 

3 τρ Μ -. Ν . να πρι Ν / 

εἰπεῖν, ἔμψυχον καὶ σφυρήλατον παρεῖχε τὸν λόγον. 
.] α Ν /΄ / 

15. Οὐ γὰρ ὡς τὸν Αἰσχύλον ὁ Καλλισθένης ἔφη 
; ς : 5 

που λέγων τὰς τραγῳδίας ἐν οἴνῳ γράφειν ἐξορμῶντα 
3 / 

καὶ ἀναθερμαίνοντα τὸν ψυχᾶν, οὐχ οὕτως ὃ Δημοσθέ- 
γῆς συνε τίθει πρὸς μέθην τοὺς λόγους, αλλ᾽ ὕδωρ πίνων: 

ᾗ καὶ τὸν Δημάδην παϊξαί φασιν εἰς ταύτην αὐτοῦ τὴν 
ὑδροποσίαν, ὥς οἱ μὲν ἄλλοι πρὸς ὕδωρ λέγοιεν, τὸν 

- αι ας {, 3 ας 
Δημοσθένην δὲ πρὸς ὕδωρ Ἰράφειν. Πυθες δὲ ὁ κρότος 

τῶν Δημοσθενικῶν λόγων ἀπόζειν ἐφαίνετο τοῦ νυχτε-- 

ρινοῦ λύχνου. Καὶ τουτὶ Ἆς ον ον Ἡ / ο 
ετουτι μεν, ΕΦηΏ, σοι το χωριον του ι) 

λόγου κοινὸν πρὸς τὴν ἐμὴν ὑπόθεσιν" οὐ γάρ τοι µείων 
ὃ περὶ τὴν Ὁμήρου ποίησιν ὑπῆρχε χἀμοὶ λόγος. 

16. Ἁλλ) εἰ µετίοις ἐπὶ τὰς φιλανθρωπίας καὶ τὴν 
ἐν τοῖς χβήμασι Φιλοτιµίαν καὶ τῆς πολιτείας τὴν ὅλην 
Ἰαμπρότητα,..., Καὶ ὃ μὲν ῑει συνείρων ὡς τὰ λοιπὰ 

θήσων. ἐνὼ δὲ προσθήσων, ἐγὼ δὲ γελάσας, Ἡ πού γε, ἔφην, διανοὴ . 

Χ1ΠΠ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΕΓΚΩΟΜΙΟΝ. 1» --- 16. απ, 

1. Αί Ποπιονί πασιθ ΙηςίΠΠΟΠΕΙΩ δις οχογοϊ(α[ἷο- 

Ἠθπη ΠἰδΙοπΙαΤΕΠΗ πιοπηθη{{5 ασζερίπηης : 5ο ία1ἴπι πΠο- 

60556 οδί ἴ]ας αρστεῖ Ἰαμᾶες., απας 1ρ5ο 5ἳρῖ αγομή[οσίαίς 

οδε, απππα εΧ εὐποαοπε εἰ εχογοϊίαῖοπο αἰαπο ἀἰποῖριίπα 

πια[οηῖα ΠΙΠΙΙ Παῦσας, ποσα α Πάπα Ἠεκίοαϊ Ἰααγη. Ἱ- 

οραί οοη/ασοτο, απ πη]]α ορεγα μαρίοτίνας οίίαπι οαγηηῖπα 

αφρίταί, ΤΡΙ γετο, απαπάο αἲ πο Ἰοσαπα γοπίαπα οί, 

πηη]ίας οςί Οα]Η5ίταίας, οἳ 5ΡΙοπάΙάοΓΙΠΗ ΠΟΠΙΙΠΙΠΙ σα[α]ς- 

500” 503 

σᾳ5, ΑΙοϊάαπιας, Τδουγαίος, Ίδῶιας, Εαβι]ίάες. ΟΗΠ1. Υετο 

5εχζθηο» ἵῃ ΑΙΠΕΠάΤΗΠΙ 110 γοἱαρίαίος Ἠ]ος οίίαιη α]οίαπΕ, 

απἲ ρατῖα ροἱενία[ἶς ποζοςς[(α[ῖ 5αρ]αοίἳ 5πηί, [ασ Πἴδαπο 5 

111 αἀο]εςοθη [πἱογ πα α{αί1 αἲ ἀε]ίοῖας Ργο]αρίο Ποεγεί αἲἲ- 

ἴοπι Π]{ ρε {πίογαπα πορ]σεη{ίαπα 5ο αγρητίο Ἰακηπίαν : 

Ῥ]ήοδορ]]α” {αππθη οἰγ]]ίκαια γγίαῖς απιος Ῥγανα]αῖξ, απ] 

11η ποῦ. αἲ ῬΗγηα, 5οᾷ αἲ Ατίδίοίε]ῖς οἱ ΤμαορΗταξΗ! εί 

Χοαποσγα[ῖς αἱ Ρ]αἰοπίς {ογε5 ασεραῖ. 

19. Τπ Ίας οταοπίς ρατία Ρ]οδορμανί αποθπα, γε 

ορίπια, Ῥο55ί5, ἀπρ]ίοοδ ε55θ ΑΠΙΟΡΗΠΙ 1Π Ἠοηηηῖρας αποπα! 

ΤΊΦΗΘΣ, αἰίογαπα ππαγίη{ ομ]αςάαπα απηοτῖς, νασαπα, Γοταα εξ 

Πποία5 ἵπ ππεηία εχοἰίαπίεπα, Ῥορι]ανῖς Ὑοποτίς Ῥγουε]]α!α, 

ορείααπίο αἀο]εςοση Παπ Ἱππρεία ΓΘΥεία. ΙΠΑΓΙΠΑΠΙΣ ἀἱίογαΠη 

απίεῦα οσ]ο5[15, απτοῦς ου]ας5άαπα οαἴεπο {ΓαςΙΙΟΠΕΠΙ, 41) 

ΠΟΠ ἴδηο αί δασ[ε15 ηΣαπαβί]ες να]πεΓπα ΠποτΏος Ἱπῃίσαί, 

5εᾷ αὐ που. πιανορδορηίθιη ἱρδίας ρι]ο μα πὶς ραταη(Ε 
{ΟΓΠΙΑΠΙ οοπ{εηάα{, 5απο αποάαπη Παταπα πιοπαπα Γα1οτε, 

ασ « Φογὶς ργορίπααῶ, οἱ ΡγοχΙπιῶ 5οβο]ες ἀθήπη » Τγαρ]οί 

παιβο ἀἰοππίην. 

14. ΑΠΙΟΤΙ ΠΘΠΙΡΘ Ῥοτνία 5υηί οπ]ηῖα, {οηδιτα, 6ΡθοΗ5, 

«ροοπ]ηη , σἰαάΐας, αἱἴσυ]ατο Ππσισηα, Ίαῦα Ῥχογοοία ὠΙαίθ 

αοι]οπί ἆαγο ορθτᾶπα, ΠΙΟΠΙΟΠΑΠΙ α6ΠθΓΘ, οΟΠἴΘΠΊΠΕΥΟ 1- 

πι]ίαπα, ποσίος5 εοππατο ἀἴερας Ἰαρονῖοςῖς. Ἐκ απ]ρις 

οππίθηας ααῖς ἴσπογαί, Ἰπαπί, απαἰῖς ΠΡῖ Ὠεπιοξί]οπες ἵπ 

ἀϊσρπαϊ [ασου]ίαίο οχδ[θηί, 5οη{εη(τ5 αἱ τετυῖς παπι ἀεῃ- 

κατθί ογαΟΠοΠΙ, {παπα πποτίρις αἴαπο αοςΠοπῖρς αΠΙΠΙΟ- 

ΤΙΠΗ τουία αχρι/πηοη (5 ργοβαΡ]Π{αἴσπα Ῥατατεί , πιασπΙ(πάἴπα 

αΡρ]ομά[άα5, οοπίοπ{ίοπθαο δρα γεµεπιθης, Ἰάδησπο τει- 

Ῥογπῃ Ῥατίίου αο 5οη{οΠΠΙαΓΗΠΙ πιοάθτα(ἶοηθ 5αρίοη[Ιςδιπης, 

εί ππαχίπιο αγία ἵπ Ῥογηππία[ίοπθ Πσηταγαπη. 8ο]α5 1]ε σπ]- 

ἀεπι οναἴοΓπα, αἱ ἀἴσρηο α15Η5 οδί Τιθοδίμοπθς, 5ΡΙΤαΠΙΘΠΙ 
οἱ νο]αί πια]]θο ἀποίαπα οΓαΓἴοποπα ΡΓου{. 

15. Νοῃ οπίπα, πί ἆα Τδείγ]ο Οα]Η5ί]επος πατγαξ, αοιβί 

ΏΊΘΠΙΟΓΩΠς {τασωθῖας αἲ Η]ο ἵπ γίπο 5οπρίας, άπο Ιης[ϊσανοί 

Ἱπορπάθγείαπο αΠΙΠΙΠΠΙΣ ΠΟΠ. θοάεπῃ πποο ρετ εὐγοίαίοπη 

οοπηροβι{ ογα[Ίοπος Ὠοπιοδίμοπος, 5εᾷ α4παΠα ΙπίθΙΠα ῃο- 

{αη5: πάς οίἴαπα Ἰαῖςεο ἀῑοΙίατ ΤΠ Ίπαηο 1ρδία5 ασυς Ρἱ- 

Ῥοπάα οοηςιδίάΊπεπα Ώεπ]αθς, αἰῑο5 ἀἴσθτο πἆ ααπαπα, 

ὮεΠοδίΠΘΠΘΠΗ Υ6γο αά α4παπα 5οἱρογθ. Ῥγίπες απ{εα Ἰα- 

οθγΏαΠΙ. ΠΟΟΠΤΠάΠΑ οἶγο γ]ἀεραίατ Ί]α ὨεπιοδίπεπίσαναΠα 

ογα[ἴοππη οοποϊηηῖίας, Εέ ἰδίο απἱάσπα Ίοοις, πα], ειπα 

πθο. Πί ατσηπιοπίο οοπιπηῖς οδὲ: πθΠιιε θΗΙΠΙ ΠΠΙΠΟΓ ἆθ 

Ἠοππογί ροε»ῖ πηῖμῖ 4ποφθ ογα{ῖο δαρρεα[ίαί. 

16. 5εᾷ 5ἱ αἲ Ιαπιαηῖςεῖπια Πας ορογα γοηῖας, οἱ ΠΟΠ6- 

β{ἱςςἴππαπῃ ΡεουηῖανΗΠ ΠΦΗΠΙ, εί ππῖνογδαπη Π]απα Τη τοραθ]ῖσα 

αἀπη]η]κίγαπαα 5ΡΙεΠάοΓ6ΠΙ... ΑίΠιιο Π]ε 5ἷο εοπ{ἴπαα ης οΓ.10- 

ΏΘΠΙ ργοσθάθραί {απαπαιη αἀα Πανάς Το]ῖα πα : οσο γογο τάοπς, 

--- 



(ΠΠ, ο08 - ο05) ΗΧΧΠΙ. ΡΕΜΟΘΤΗΕΝΙς ΕΝΟΟΜΙΠΜ. τα. τοι Τοί 
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η 
καταγεῖν µου τῶν ὤτων ὥσπερ βαλανεὺς χαταντλήσας [ Ναπιφπἷᾶ, Ἱπππαπα, ΡοΥ[απᾶσγο ἄἨτος Π]ρης εορῖίας, αἱ να]ς τὸν λοιπὸν λόγον; Νὴ Δία ΥΞ. εἶπε, .... δηµοθοινίας τε 
καὶ χορηγίας ἐθελουσίους καὶ τριηραρχίας καὶ τεῖχος 
καὶ τάφρον καὶ λύσεις αἰγμαλώτων καὶ παρθένων ἐκ- 
δόσεις, ἀρίστην πολιτείαν͵ καὶ πρέσβεις καὶ νομοθεσίας 
καὶ μέγεθος πολιτευμάτων ἐμπεσὸν, γελᾶν ἔπεισί μοι 
τοῦ τὰς ὀφρῦς συνάγοντος καὶ δεδιότος μὴ λόγοι τῶν 
Λημοσθένους αὐτὸν ἔργων ἐπιλίποιεν. 

17. Ἴσως γὰρ, ἔφην,ὠγαθὲ, νομίζεις ἐμὲ δ)} μάνον 
τῶν ἐν ῥητορικῇ βεθιωκότων μὴ διατεθρυλῆσθαι τὰ 
ὥτα ταῖς Δημοσθένους πρᾶξεσιν: Εἴ γε, ἔφη, περὶ τὸν 
λόγον ἐπικουρίας τινὸς, ὡς σὺ φὴς, δεόµεθα: πλὴν εἰ 
μή σε τοὐναντίον κατέχει πάθος, οἵον αὐγῆς περιλαµ.-- 
πούσης οὐκ ἔχοις πρὸς λαμπρὰν τὴν Δημοσθένους δόξαν 
τὴν ὄψιν ἀπερεῖσαι καὶ γὰρ αὐτός τι τοιοῦτον ἐφ᾽ 
Ὁμήρῳ χατὰ τὰς ἀρχὰς πέπονθα. ἸἹΚατέθαλον Υοῦν 
μικροῦ δεῖν, ὡς οὐκ. ἀντιόλεπτέον ὄν µοι πρὸς τὴν ὑπό- 
θεσιν. 1ἶτ ἐγὼ μὲν, οὐκ οἵδ) ὅπως, ἀνήνεγκα, καὶ δοχῶ 
µοι κατὰ σμικρὸν προσεθιζόµενος ἀντίον ὁρᾶν, μηδ 
ἀποτρέπων ὥσπερ ἡλίου τὰς ὄψεις νόθος τοῦ τῶν Ὅμη- 
ριδῶν γένους ἐλέγχεσθαι. 

18. Σὸν δέ µοι φαίνεται καὶ τοῦτο. ἔφη, πολὺ ὅδον 
ἢ τὸ κατ’ ἐμὲ εἶναι" τῆς μὲν γὰρ Ὁμήρου δόξης οἵον 
ἐπὶ μιᾶς ὁρμούσης τῆς ποιητ'κῆς δυνάμεως ἀθρόως ἐξ 
ἀνάγκης ἣν ἁπάσης λαθέσθαι: σὺ δ᾽ εἰ μὲν ἐπὶ τὸν Δη- 
µοσθένην ὅλον ἐφάπαξ τῇ γνώμη τράποιο, καὶ µάλα ἂν 
ἀποροῖς περὶ τὸν λόγον ἅττων οὐδ᾽ ἔχων ὅτου πρώτου 
τῃ γνώμη λάδοιο, καθάπερ οἳ λέχνοι πάσχουσι περὶ 
τὰς Συραχοσίας τραπέζας ἢ οἳ Φφιλήκοοι καὶ φιλοθεά- 
μονες εἰς µυρίας ἀκουσμάτων χαὶ θεαμάτων ἐμπεσόντες 
ἡδονας: οὐκ ἔχουσιν ἐφ᾽ ἣν ἔλθωσιν ἂεὶ τὴν ἐπιθυιμίαν 
µετατιθέντες. Οἴἶμαι δὲ καὶ σὲ μεταπηδᾶν οὐκ ἔχοντα 
ἐφ᾽ ὅ τι σταίης, ἐν κύχλῳ σε περιελκόντων φύσεως με- 
γαλοπρεποῦς, ὁρμῆς διαπύρου, βίου σώφρονος, λόγου 
δεινότητος, τῆς ἐν ταῖς πράξεσιν ἀγδρείας, λημμμάτων 
πολλῶν καὶ μεγάλων ὑπεροψίας, δικαιοσύνης φιλαν-- 
θρωπίας πίστεως Φρονήματος συνέσεως, ἑκάστου τῶν 
πολλῶν καὶ μεγάλων πολιτευμάτων. Ἴσως οὖν ὁρῶν 
ἔνθεν μὲν ψηφίσματα πρέσθεις δημηγορίας νόμους, 
ἐχεῖθεν ἀποστόλους Ἠὔδοιαν Μέγαρα τὴν Βοιωτίαν 
Χίον Ῥόδον τὸν Ἑλλήσποντον Βυζάντιον, οὐκ ἔχεις 
ὅποι τὴν γνώμην ἀποχλίνης συμπεριφερόµενος τοῖς 
πλεονεκτήµασιν. 

19. "Ὥσπερ οὖν ὁ Πίνδαρος ἐπὶ πολλὰ τῷ νῷ τρα- 
πόμενος οὕτω πως ἠπόρηκεν, 

Ἰσμηνὸν 3 χρυσαλάκατον Μελίαν, 
ἢ Κάδμον ἢ σπαρτῶν ἱερὸν γένος ἀγδρῶν, 
ἢ τὰν χνανάµπυχα θήδαν, 
Ἠ τὸ πάντολµον σθένος Ἡρακλέους, 
Ἡ τὰν Διωγύσου πολυγαθέα τιμὰν, 
 γάμον λενχωλένου Ἁρμονίας ὑμνήσομεν; 

λ . οτωσὶ δὲ χαὶ σὺ ταὐτὸν ἔοιχας ἀπορεῖν, λόγον ἢ βίον 
ἢ ῥητορικὴν ἢ Φιλοσοφίαν 3 δηµαγωγίαν ἢ τὸν θάνατον 
τάνδρὸς ὑμνητέον. 

πεαίοῦ αἰἰᾳιῖς, οχηαμγίθης οΥΑΠΟΠΟΠΙ τθἰί(ΠαΠ1Ρ. δίο οςί ΡεὈ οναπα, παπί... Ερα]ας Π]ας Ῥαρ]ίσας, οἳ γο]ηπίανίας η Ιαάο0ς εγοµα[οπες, οἱ Πθγανομίας, οἱ ΠΙΗΤΗΠΙ, εἱ [ος- 54Πὰ εἰ οπρίίνοΙΠη. Πμογαίῖομες, οἱ εΙυσα[ίοπος. Ιρίπαπα, 4152 ορίίπ]α πογοπάα» τοῖρι 1ου τα(1ο εδί; οἱ οῬί{ας Ἰοσα[1ο- ηες,, εἴ Ίερες ρο]αίας : ας φποῖῖος Ί]α. ΓΘΓΙΗΗ Ρυρ]ῖσα σο5[α- ΤΗΠΗ ππαρπΠ (πο Τη ΠΙοΠίΕΙΗ γοηῖς, γἱάσγο φῃΕ ΠΟΠΗΙΠΕΠΗ 60- Ιναᾖλθηίθηα φαρογο]]ία οἱ ΠθἰποΠίοηι ης ονα{ἶο 5ε 46 [αοιῖς Ὠομιοδίμοπίς ἀεβοίαξ, 
17. Ναππάπο ἴα Γογίο ρυίας, ΠΠ( ΠΕΠ, 6ΟΙΗΤΗ ΠΠ ΘΟΓΙΠΗ απ 

ἵη οα{ογία αγία ορία{οΠῃ οοπνεγηΠέ, ποη Ἠαῦθγο αγος [β- 
απεπίαία5. Ώοπιοδ[Πθηῖς αοΠοηίριις» 5ἱ απίάσπα, πα, 
απχ{ο (ποᾶαπι αἲ Π]απι ογαΓἴοῃθα, α{ {αι αἲς, ορς5 Ἰαβοθα- 
πημς: Πἶδί Γογία οοπίνα θα. Ἱ]]αά Ρί ΔΟΟΙά[Ε, αἱ γαι! ερ]ει- 
40{6 πο απ οἰτοπη[α]σοηίο, ἀεβασγε οΏ{Η{ 1η Τῃ εἸτο ασο 
Πεπιοδίμοπ]ς [π]σογο Ἠεεας. Εἰδηῖπη 1ρεῖ Παπ ςἰπ]]]α συ]ή- 
4απη ἵπ Ἡοπηστο αἲ ΙΠ][ο ασια γεμίέ. Ῥαγπῃ οηῖπῃ α ΗΛ 
πῃ αβῇίεσγοπα, απο τουβῖς οσ[ς Ἱπερίσσνα Π]ιιᾷ απσΙΠΙθι- 
ἴππη πη]Ε Ποη Ρο5ςο γίάσγον. Ὠρίηήο ΠΕΒΕΙΟ 4ποπιοῦο πια 
τοζθρί, ας γἰᾷσοί πηῖηί ΡαπΗα{ἴπα αᾱ οοπίτα ΙΠ{ποπάπηῃ ας. 
δποβαι!, πθ(ιο απηρ]ίας αγοτ[οη(ἷς γε]αί α 5οἱθ οσι]15, πΠο- 
ἴνας. οἳ Πης]ης Ηοπιογίά αγάπη Εεπογῖς ἀεργσ[οπά]. 

15. Ταππα Ύθγο εἴῖαπι 60 ΠΠΠΙΙΟ οςςς [αοἨΐας ΠΗΠΙ γ]ὰδ- 
{ππ, (παπά ΠΠΘΙΗΠΗ πηΙΗϊ πιθροΒΠα : οἰθηίπι Ηοηιθηῖ ΒΙονία, ἵῃ 
ππᾶ 4πἱρρο ροσίίσα [αομ]ίαία γεροδίία, οοΠ/[ΘΓΕΙΠΙ ποορςκαγ]ο 
ἰοία αγπρῖεπαα ΡΗΕ : {α γογο ςἱ α {οίπηι 5ἱπιι] ΏδπιοςίΊθηθῃι 
ἀάγεγίας απΙπΙΗΤΗ, οΠηΠίΠο. βίος ἱπορίάαης οἴτοα ογα{1ο- 
ΠΕΡΑ, πεη πε Ἰαῦοης απἷὰ ρΓΙΠΠὰ οοβ[ία[ίοπο αγηρῖας; απα]α 
απ. βα]οςῖς ασσῖαἰί αἲ Ῥγτασμςαπας Ἰηθηδας, απ οπριᾶϊς 
ἁπά]ομαϊ νἱάσπαῖαπο Ποηυἱηΐριις,, δἱ ἵῃ 5εχορηίας απ ΠΙΟΠΙΠΙ 
δροζίασπ]οΓαπ(α γο]αρία[ος Πηοϊἆαπις πα φπο «ο γογίαη{ 
ΠΟΠ Ἰαβοηί (Ταης[ογρηίος ρειρείπο επρἰἀΠίαίο. Ῥπίο αι- 
{σπα ἴα 4ποφιο Ίο Ί]]ης κα]ῑγο » 4118 Ιηβίξίας ΠΟΠ Παβοηίσπη, 
ουΏα αποάαπα {ο πο ας (ταμοη[ΐρις Ἰηασπ]ο πηαρη]ῃσο, 
Ππβαπηπηαίο Ἱπχροία, γἷία [επηρεταπΗ!, νὶ ἀἰορπαϊ, [οπῖία- 
ἀἴπο ἵπ Τθῦις σογοπαἴς, ΠΠΠΠ{ΟΥΙΗΙ ΠΙΗΡΠΟΓΗΠΠ(ΙΕ απ βία Πι 
εοπίεπηία, Ἱακίία, Ἠηππαη]ίαία’, βᾷο, 8θῃδα, ῥργπάσηίία, 
ππο(ποσιθ ἆᾳ πημ]ῖς Πῖς οἱ πηαρηῖς [αοϊπονῖρης ταἱραβ]ίσα» 
«Ἀηδᾶ 5μ5οθρίῖς.. Ἐονίαςκο ἰσίέν γ]άρης Πῖης ἀθετεία , Ίεσα- 
Ποπες, οοποίοηος,, Ίοσος » Ἠ[ίπο οἰαβεος., Ἐπηααῃα θεματα, 
Ῥανοίίαπα, ΟἨίπη1, Ῥ]ιοάσπι, Ηε]]εεροπίαπα, Βγζαπ [μην . ΠΘΗ 
Ἠάβες απο ΠΙΘΠΙΘΙΙ 4ε[Ποαοίαξ, 4πθιῃ {οἱ Ρτα0]αΓῶ ροςδεςςίο- 
ηθς 56ΕΙΠΙ ἀ1/Πογαπ{. 

19. Οπεμηαάπιοᾶππα ου5ο Ῥπάστας, αά πηπ]ία απΙΠιΗΠι 
οἴομη[ογσης, Τα [ογο ἀαλίίανίε, 

ΊΦΠΊΘΩΟΠ, 4Π Γ15ο α1γοο]ο Με]ίαπ, 
4η γτίαπα Οαάπιαπα, απ σαία Σ40Γα νίτογαπη, 
8η ορια] Παταπιοα Τῆομος., 
νΊπιηθ οοπαπίθτη οπχΠἷα Ἠονομ]σαπα, 
Ῥασσβ]ηε ραἰτῖς Ἰσίος οοΊοβνδιης Ἠοποσθ5, 
σαπα[ά απί ἀῑσαπι Ἡατηιοηῖος 6Ρο0 οοππαΡία» 

Ίία {α 4ποβπο ςἹπη]Ι τα[Ίομο γιάδιίς απηβίσουε, ΟΡΑΠΙΟΠΘΙΗΠΟ 
8Η γ{ίαη, οναἰογίαηα 3Π. Ρήοδορμίαπι, Ῥορι]ί τοσο] αγίθιη 3Η Ἠλογί6Πη γ]ί εἰεβγατα οροτίρα!, 
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"Εστι ὃ) οὐδὲν ἔργον ἐκφυγεῖν, 
τα ζΙ Ἂ ες 

ἀλλ ἑνὸς ὅτου δὴ λαθόµενος ἢ τῆς ῥητορείας καθ) αὖ 

τὴν εἰς ταύτην χατάθου τοῦτον τὸν λόγον. Ἱκανή π 

ἄν σοι οὐδ ἡ Περικλέους: ἐκείνου μέν γε τὰς ἀστραπὰς 

χαὶ βροντὰς χαὶ πειθοῦς τι κέντρον δόξη παραλαθόντες, 

ἀλλ αὐτήν χε οὐχ. ὀρῶμεν, δηλον ὁ ὡς ὑπὲρ τὴν φαντα- 

ἔχουσαν οὐδ) οἷον ἐξαρχέσαι πρὸς 

Ἡ , 
Ἄν τὴν πλανην, | 

σίαν οὐδὲν ἔμ.μονον 

τὴν τοῦ χρόνου βάσανον καὶ χρίσιν' τὰ δὲ τοῦ Ἀημο- 

σθένους .... ἀλλὰ σοὶ χαταλε ελείφθω λέγειν, εἴ ταύτη 

τράποιο. 
51. Ἠ]ρός γε μὴν τὰς τῆς ψυχῆς ἆ ἀρετὰς ἢ τὰς πολι- 

τείας αὐτοῦ τραπομένῳ χαλὸν μίαν ἠντινοῦν ἀποτεμέ- 

σθαι τὴν διατριθΏν, εἰ δὲ ῥούλοιο δαψιλὲς, δύο καὶ σύν-- 

τρεις] ἑλόμενον ἔχειν ἀποχ ρῶσαν λόγων. ὑποθολήν: πολλη 

γὰρ ἐν ἅπασιν ἡ λαμπρότης. ΤΕ δ) οὐκ ἐκ τοῦ παντὸς, 

ΔΗΜΟΣΟΕΝΟΥΣ 

ἁλλ᾽ ἐκ μέρους ἐπαινεσόμεθα, νόμος μὲν Ὁμηρωὸς, 

ἡρώων ἐπαίνους ἐχ ι- ρῶν διατίθεσθαι, ποδῶν ἢ περα. 

λῆς ἢ χόμης» ἤδ βη δὲ κἀκ τῶν φορημάτων ἢ ἀσπίδων, 

μεμπτὸν δ᾽ οὐδὲ τοῖς θεοῖς ἐ ἐγένετο ὑμνεῖσθαι Ἄβὸς τ τῶν 

ποιητῶν εξ ἠλαχάτης ἢ τῆς αἰγίδος, μῆτι γε δὲ μέρους 

σώματος ἢ τῆς ψυχς, τῶν εὐεργεσιῶν δὲ οὐδὲ ο) 

ἐφ᾽ ἆ ἁπάσας ἐλθεῖν.  Οὐκοῦν οὐδ' ὁ Δημοσθέ γης αἰτιά-- 

σεται καθ) ἓν τῶν αὐτοῦ καλῶν ἐπαινούμενος» ἐπεὶ τό 

γε σύμπαν οὐδ) αὐτὸς ἂν αὐτὸν ἐξαρχέσειεν ἐπαινέσαι. 

9». Ἱαὖτα τοῦ Θερσαγόρα διεξελθόντος, Οἶμαί σε, 

ἔφην, ἓν ἐπιδεδεῖχθαί µοι βουλόμενον, τὸ μὴ µόνον 

ποιητὴν ἀγαθὸν εἶναι, τῶν λόγων παρεµπόρευµα πεποι]- 

σθαι τὸν Δημοσθένην τὰ πεζὰ τοῖς ἐμμέτροις προστι- 

θέντα. Σοὶ μὲν οὖν, ἔφη, τὴν ῥᾳστώνην ὑποτιθεὶς 

προήχθην ἐπιδραμεῖν τὸν λόγον, εἴ τι τῆς φροντίδος 

ἀνεὶς ἀχροατὴς μον γένοιο. ο ορ τοίνυν, ἔφην, 

σοὶ Ίέγονεν οὐδὲν, εὖ ἴσθι. Σκόπει δὲ καὶ μὴ πλέον 

ἢ εγονὸς: θάτερον. Καλὸν ἃ ἂν λέγοις» ἔφην τὸ ἴαμα. 

Σὺ γὰρ ἔφην, ἀγνοεῖς; οἴμαι, τὸ παρὸν ἅπορον, εἶτα 

ἰατροῦ δίκην τὸ τοῦ νοσοῦντος σαθρὸν ἁοήσαντος ἄλλο 

θεραπεύει. "Ότι τί δή: Σὺ μὲν Ἆ ταρᾶξειεν ἂν τὸν 

πα όντα πρὸς τὸν λόγον, ἐπεχείρησας, ἰάσασθαι, 

τὰ δ᾽ ἤδη κατανάλωται πολλαῖς ἐτῶν περιόδοις᾽ ὥστε 

ταύτης τῆς ἄπορίας ἕωλά σοι τὰ Ἰάματα. 'Γοῦτ' οὖν, 

ἔφη, σοὶ τό ) γε ἴαμα" χρὴ μέντοι χαθάᾶπερ ὁδοῦ θαρρα- 

λεωτάτην εἶναι τὴν συνηθεστάτην. 

95. Τὴν ἐναντίαν γὰρ, εἶπον, προὐθέμην ἢ φασιν 

Ἀννίκερυ τὸν Κυρηναῖον φιλοτιμηθῆναι πρὸς Πλάτωνά 

τε καὶ τοὺς ἑταίρους' τὸν µέν ἴε αρμη ἁρματηλα- 

σίαν ἐπιδεικνύντα πολλοὺς περὶ τὴν Ἀκαδήι µειαν ἐξελαύ- 

γειν δρόμους ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἆ ἁρματοτροχίας ἅπαντας μη- 

δὲν παραθάντας, ὥσθ' ἑνὸς δρόμου σημεῖα κατὰ τῆς Ἱῆς 

ὑπολείπεσθαι: τοὺμὸν δέ γε τὴν ἐναντίαν σπεύδει, τὰς 

ἁρματοτροχίας ἀλεείνειν. Οὐ μάλα ῥάδιον ὃ, οἶμαι, 

παινουργεῖν ὁδοὺς τῶν τετριμμµένων ἐκτρεπόμε νον. Ἀλλά 

τοι τὸ Παύσωνος, ἔ: ἔφη, σοφὀν. Ἠοϊον; ἔφην: οὗ γὰρ 
ἀχήχοα. 

94. Παύσωνι τῷ ζωγράφῳ φασὶν ἐκδοθῆναι γράψαι 
ἵππον ἀλιγδούμενου: τὸν δέ γε γράψαι τρε έχοντα καὶ | γο]αίαπίοιη 5ο: αἱ απ Ρίηχί5δθ ομγεμίθΠη, η (απῴαε 

ΕΥΚΩΜΙΟΝ. 

20. Χη]Ιο Ὕετο Ἰάρονα πα], οθγγαΙοποπη ϱ[[ησογῖς 

56 σαζπππ(αθ {πάσα Ῥατίο αιτορία, γα] εἰοφποπίία 

Ρος 86 50]: ἵη 6ΔΠΙ Ἰαμο ογαΙοΠθιη οοη[οτίο. Τί απ{θιη 

πες Ρει]ο]]ς εἰοαπεπίία εαβίοῖαί: Ἠμας οπίπα πος. αἱσυτα 

απἱάθια αο {οπίίναα ας πας Π]απα αοπ]θιπα [αιηα αοεορί- 

ΠΡ, 564 1ρδαΠ1 ΠΟΠ γΙάσπαςΣ 5οἰσοί Ῥγσ{ου. (ο ήαΠά αῑα- 

Ἰθιπό Πα] απἰΠΊο οοποορίαιη. δίαδί]ο αἱ 5ο[ά πα ΙΙ] Ίνα- 

Ῥοπίθια, πο(ιο απο {επιροιίς Π]λιά οχαπιθν. ΠπάΙοίππαιο 

Ροβῖΐ διδίῖπετο : αἱ γετο Ὠοπιοδί]μοπίς.... 5οᾷ Ἠπο 5ἳ {ο 

γοι{ονί5, Εί τοπα πα {αή ἀἰσοηᾶα ἰδία. 

91. Δά απίηη ααἰθπα γἰγαίος απί ῥγῶσ]ατο π τοραδ]ίσα. 

[ασια 6ΟΠΥΟΙ5Ο ἆθοσῃς Πο], ΠΠ αποάσαππ(ο Ἰπάο ἆ6- 

σοιρονε σσ! ασπποηίαπα, αι! 5ἱ Ιαν σίίου {αεσιθ νο]ποτίς, 

ἀποβιας, ΙΠΩΠΊΙΠΗ {Ίρις 5ἰπ1ή] ἀο]οε[ῖς, ἨαΡοΓ6 5.115 Π]α(θ- 

πα) αἲ ἀἱοσπά μπα 5αρ]δοία: : παπα ΡΙΓΑ οί οσα [ῖς ἵπι 

5Ιησιη]ῖς οπηίρις. ἱ Υοο ΠΟΠ 1η ΙΠΙΥΘΙΣΗΠΗ, 566 οχ ρατία 

Ἰαιόατο γο]παα5, ῥγαδίο φπἱάσιη ἨΗοπιοιίσα Ίαν ο5{, ούοΠΙ 

Ἰαμάο5 ΠΠδιαοΓο 6ο ρα1δαδ, Ῥεάίρας, απί σαρίίο, απῖ 

6οπ]ᾶς ]4Π1 Ὑεγο θΜἶαπα ον σοδἰαππίρι5, απ! 5ομ{15, ο άΠ1 

γα] 45 πο. πο Ἱπάϊσηαπα οαπίανϊ α Ῥοείῖς οϐ εοἰάπα» 

απ{ δασ]ία5, απί οοσἰάδια, πεύππα οὐ σογροεῖς ρατίοια απΐ 

πιοη(ῖ5 αἆθο; ρου Ῥεποβοία απίοπη 1γο 5ἱηση]α οπιηία ΠθΠΙΙΗΙ 

5ἱέ 4αἴμπα. Έγαο πας ΏΘΙΠΟΣΙΙΘΠο5 ἅαιθ [ογοί 5ο αμ πο 

εογπὶ. ασ. Ῥ]οίγα ἵπ 1ρ5ο 5απί Ἰαπά απ: σπαπάσαμἱάθῃτ 

πη]γοις[{αἳ 5πα γή ]α 14 1ΠΛ 6 1ρ5ε (η θΠῃ ραπ ο55θ ΥΙάθαΠ1, 

2». Πως Τα ρεγοιντοηίο Έ]ογδαρβοτα, Ῥαίο οσο, Ἱπηπσπα, 

ἴα, (παπα Πλας απ ἀσπιοηςίτα(απα ΠΗΙΠΙ σρθτθς, ΠΟΠ 50- 
11 Ροδ/αΠ} {6 ΏΟΠΗΠΙ 6556, Π]ά αμαςί οογο]]αγΙ Πχ [ουῖςςε 

Ώοπποδίθποδίη , 5ο]αία ογαἴοπο αἁ]πποία σαΡΠΙΙΠΙΡΗ5.  Τη1ο: 

ΗΡΙ [αοιαίοιη, πας, πεσο1 αἱ οὗ οομ]ος Ῥορίίατας 60 

Ῥιογοσίς 5ΗΠ1, οΓΠΙΟΠΘΙΗ αἱ ΡογοΓΓΘΓΘΠΙ, 5ἱ απ]ά [οτίο ἄς 

ουτα. ἵπα τοπ ίεης ορεγαπα ἆατο πμ γεοίαπΙῖ νο]]ος. 

Νοτίς, Ἱπαπαπα, ΠΠ {ο φπἱο(παΠα Ῥγο[οςῖςδθ. Ας γἷάε πε 
η αἰίοραη, ἀβου]ίας, οἰἵαια αποίυα 5, Ῥτασ]αταα, 
παιΕ, πΗΙΠί πποδἰοίπατη παϊτας. Νοπιρο ἴα, Ἱπαπαπα, αῑ[- 
Ποπ]ιαίεηι Ρυῶ56ΠίθΠΙ ἴσηοτας, ἀθίπᾶς πποβΙοί Ἰηδίαν ]4ο- 

ταπίσιη ρατίθπη Ισηογαπί{5, ουγας αἰἶαπῃ.  Ουἷά Πας παπί. 

Τα απἰάσπα, παπα, 1δ απ (μή ρατο Τογίο οΙπΙ απθαπέ, 
απ Ῥηίππάπα αὖ ο] α5ηιοί ΟΓΑΠΟΠΕΠΙ ασστοοίαίατ, οοπαία5 

68 ππο(οιϊ : αἱ ἴ]α ἀπό απα οοηδαηία δΠί απησαῖς ΠΠΟΓΙΗΠΙ 

απ ασίθας. Οματο ἀΙΠΠομ]ία(ἰ5 Ἰα]ας οΏδο]εία απ! {πα 

πιοαΙοίης.  Ἠσο Ίρσα ο1σο, ἱπηπί, πηοδἰοῖπα ΕΗδί 5αρρος]- 

(αξ  Ποίηρε γε]αί γίαα, ἱ155ίπ]απη ορον{εί ο556 6ὔπῃ απο 

ονί (η Ιςδίη]α. 

93. Ίππο Υογο οοπίτανίαπα, ἱπαπαπα, οσο πμ! ῥγοροσυῇ 1, 

ἵπ απα σἱοίαπα αρρείῖῖς5ο ἀῑστίαν ΟγΤοπαΗ5 Απηϊοις αριά 

ΡΙ4ΙΟΠΘΙΗ θ]πδᾳπο 5οἀα]ο5. ΟΥΤεΠΟΩΙΠΙ οπίΠι αἰπη[, 4111 

ααπ]σαπᾶί Ρον] Παπα οδίοηίαταί, πηυ]ία οἴγουα. Αοπδεμηίαην 

ορίς»ο ειγηίομ]α ρου οαπά ση ουληία ου Ρ/ίαπα, «παπα ΠΙδ(ΠαΠΝ 

ορυοάσγοπίας, ἵἴα αἱ οατη ου] πομη]ςὶ ππ]α5 ΤΠ 5οἱο τε]π(ιθ- 

ΟΠΙΗΓ γοφϊσία : πηθα Υογο οοπίτανῖα 5οἱσοί εδ ταίο, ια 

ονἰίατο οτρίίαπα 5ίαάσδαια. Νο πἰπηϊς απίθιη [α6ἱ]6 ορί, αἲ- 

Ρ(νου, πονας εοπηπηηίφοί γία5., ἀεο]ηαίἶ5 ἱ5 ας Γη ία δυπ{. 

γουη. οηἵπῃ Υθιο φαρίθης, Ιπαπῖέ, Ῥαμςοηίς ΟΟΠΙΠΙΕΠΙΗΙ 

οδί.. Οποάπαπα» Ἱπαπαπη : π0Ἠ οπίπα απάἰν]. 

ρ4,. Ῥαμκοπί. ρἰοίονῖ ρἰησοιάπαι Ἰοσαίαπ αἰαπί ΘΠΠΠΗ 

90 --- 54. {1Π1.. 50ς - συβ) 

ἱ 



(111 509, 510) 
ο ας 

πολὺν χονιορτὸν περὶ τὸν 
β αρα ενα 3 

ἐπιστῆναι τὸν ἐκδόντα, µέμφεσθαι, μη γὰ 
. 

τάξαι. 
Ί ε γόντα τῷ παιδὶ τὴν γοχολν κατω περιαγα νοντ τῷ παιο ὼ γραφή 
.. ος ὄ ο πει λεῦσαι, καὶ τὸν ἵππον ἔμπαλιν χείµενον ὀφθῆναι ἆλιν 

δού ἩἨδὺς εἴ, ἔφην, Θερσαγόρα. ἂν μίαν οἵν κε δούµενον. δὺς εἰ, ἔφην, Θερσαγόρα, ἂν | ν οἵη | 
τὰ μεν στροφὴν μεμηχανῆσθαι τοσούτων ἐτῶν, αλλ’ οὐ χὶ πάσας ρορηνµεκηχ (μπα 

περιαγωγὰς ἐναλλάττοντα καὶ µετατιθέντα 
οσο νι τι τελευτῶν πάθοιµι τὸ τοῦ Πρωτέως. 

: ; . Ας » πάθος» Τὸ γενόμενον, ὅ Φασιν αὐτὸν γε- 
- ” - -ω 3 / ψ ρασμὸν ἐξευοίσχοντα τῆς ἀνθρωπίνης ὄψεως, ί 

μετέωρα 
»”. 
Επισειςζα 

η Ἡ 
στροφας χαι 

μις ης 
θηρίων καὶ φυτῶν καὶ 

οφῆς ἐπεισάχτου Πρωτέκ μορφῆς ἐπεισάκτου Πρωτ 

5..- ιο] δὲ 
͵ 

χαταναλώχει π' 
ες 5ῃ 5 

στοιχειων, αὖθις αυ Τ 

/ .ω λ 

πὲρ τὸν Πρωτέα μηχανᾶ τὴν 
ο. πα ϱὶ 3 

σχειν. Ὅχ, ὠγαῦε, 
9 - α η λ υτὸν ἄκροᾶσθαι παρεὶς τὴν 

ος ες Τάχ) ἄν τι περὶ τοῦ σοῦ 
σον. 

Τ 
, ο το, ση κυήικατος ἄφροντις Ύενοµενος χαι τῆς εμῆς ὠδίγος συµ.- 

ο) φην, 
τοῦτο" παρέξω γοῦν ἑμα 
.) / ”Ν 

Έπηρτηµενην Φροντίδα. 
Π υ η 

Φφροντίσαις. 
νο, . πω .ω / Λ Ὡς οὖν ἐδόχει ταῦτα αὐτῷ, καθίσαντες ἐπὶ ὧν ; οσο σίον κρηπῖδος ἐγὼ μὲν ἠκροώμην, ὅ ὃ 

5 ΡΟ. Ξ ΑΡΑ Εντ Ἔ ντος Επιπτύξας τὸ γραμματεῖον, ἸΚομίζου τὸν ἀχροατικὸν, 
λ Ἀ ὃ ἔφη, μισθὸν καθάπερ Ἀθήνησιν ἐκκλησιαστικὸν ἢ δικα- 

ος Ἀλλ' ὅπως εἴση µοιχάριν. Χάριν μὲν. ἔφην στικὀν. Ἀλλ' ὅπως εἴσῃ µοιχάριν. ἎΧάριν μὲν, ἔφην, 
Γ / 38 / εἴσομαι καὶ πρὶν ὅ τι καὶ λέγεις εἰδέναι. 
ο εν ς . 96. Τί δέ ἐστιν ὅτι καὶ λέ- εις; Μαχεδονικοῖς, 

ἐντυχὼν τῆς βασιλικῆς 
εἶπεν, 

κα] ς [4 / Ν / οἴχίας ὑπομνήμασι καὶ τότε ος ομς αν κε ς /͵ περησθεὶς τὸ βιθλίον οὐ κατὰ πάρεργον ἐκτησάικην: 
ο « / Ε ο ΄ ρολο. και νὺν ὑπεμνήσθην ἔγων οἴκαδε. Γέγραπται δ) ἄλλα ον πς : τε τῶν Ἀντιπάτρῳ πραγθέντων ἐπὶ τῆς οἰχίας καὶ περὶ Θ ; ο) Δημοσθένους, ἅ μοι δοχεις οὐκ ἂν πκρέργως ἀχκοῦσαι. 

Α τν ν / οο ε] / αμί λ Καὶ μὴν, εἴπον, ἴδη ἵξ σοι τῶν εὐαγγελίων χάρις, καὶ / π Δ ο. 5. ο 3µ. λ λ ες 3 3 / λέγε τὰ λοιπὰ τῶν ἐπῶν. Ἐγὼ μὲν οὖν οὐκ ἀπολεί- 
Ἀ λ ιό Ε) ’ σου πρὶν Ἡ τὴν ὑπόσχεσιν ἔργον σοι γενέσθαι, 

ο .ς ῇ ο μς οοδς , ἱστίακάς µε λαμπρῶς τὴν Ομήρου γενέθλιον, 

σ. 

ὃν τμ ο κο ' στιασειν αυτος καὶ τὴν Δημοσθένους. 
μστὸ ον Ν λ ο οὖν ἀνέγνω τὰ λοιπὰ τοῦ γραµµατείου, 

2 ο) 3 ο. ο / διατρίψαντες ὀλίγον ὅσον ἀποδοῦναι τῷ ποιήµατι τοὺς ) λος ος μη 3 ν / ι / θικαϊους ἐπαίνους Πειμεν εἰς τὰ Θερσαγόρου: χαὶ μόλις -- / -ᾱ Αρ μὲν. πιτυγχάνει δὲ τῷ βιόλίῳ. Καγὼ λαέὼν τότε ο πι 4 / 2 μόὶ να λ ; μὲν ἁπηλλαττόμην. Ἐντυχὼν δὲ οὕτω τὴν γνώμην εν δι ε 2 11 ἀλλ’ ἐπ᾽ διετέθην, ὡς οὐδέν τι περιτρέψας, ἀλλ’ ἐπ 
ῃ ο ας µάτων τε καὶ ῥηματων ὑμῖν ἀναλέξομαι. 

αὐτῶν ὀνο- 
ΝΑ λ 

Οὐδε γὰρ 
λ ο 

εἶ, μὴ τῶν 

παιὰν Άλι- σος - δές, α τας ͵ 9 σοὀήµου τοῦ Τροιζηνίου ἄδεται, καὶ τῷ Διονύσω τὸ μ ο Φ/ ας Φ/ ΧΧΧ ο μεν ποιῆσαι χωµφδίας ἢ τραγῳδίας, 

ο . ; ος τς τάσκληπιῷ μειον τι Ύιγνεται τῆς τιμῆς, ͵ δα, ͵ ν τεροσιοντων αὐτῶν ποιησάντων ασματα, ὁ 

λ 

καὶ Σοφο- / 3. 4: . ο) ς / / . .ω χλέους, ἐκλέλειπται, τὰ ὃ ἕτεροις συντεθέντα τοῖς νῦν 
εἰς μέσον ἐν χαιρῷ χοµίζουσι 
τῷ τὸν θεὸν δοχεῖν 

ῃ 3 τς : χάριν οὐκ ἑλάττω φέρει 
τετιμηχέναι. 

1) οςτ -- 38. Τὸ μὲν οὖν βιθλίον τοῦτο --- ἔστι ρ « ον σης Ψνηµατων τὸ προσῆκον ἡμῖν µέρος τόδε 
1ΌΟΙΑΝΟΝ. 

τῶν ὑπο- 
ο. ἃ 
αρα ---- τὸ 

1. 

ΗΧΧΙΠ. ΡΕΜΟΞΤΗΕΝΙ5 ΕΝΟΟΜΙΠΜ. ο5- 98, 755 

οἴτζα θήπππα. η Ρ]αίπα Ρη]γογοιη. Ῥ]ηβεηίϊ 5ρογγεῃῖςςο 
απ] Ἰοσαγεταί, αποδίπη(ιο : ἨΕΠΠε θΠΙΠΙ Ίος 5ο ]ᾳδεῖςςερ 
Ῥαπδοπειη. Ἰἴαμπο Ιπιρογαςδα Ῥπθιο., πἱ ςηπηπηῖς ἑαμη]αν 1 
Ίπ]α οοηγογςὶς Ρἰο[αναπα οδίοπάονεί, εἴσηπα θ/ΗΠΗ ἵπγοίξΠ 
νοη{ατ] γΙδαΠ] 6556.. δηανῖς ΠΟΠΙΟ 65, Ἱπαμαπ, Τήδίςασονα, 
5ἱ Ρηίας ΠΠΕΠΗ Π]ο {οἱ ΠΠΟΓΙΠΙ Ρα{ἴΟ 6ΟΠΥΘΙΞΙΟΠΕΠΙ 6550 
ππαζΙΠα(απα, ος Ροβί5 σοπγθτβίοηος οΊηῃος οἱ οἴπουπησι- 
ἴῖοπες 5αβίπάθ Πίτα ας ΓΑΠ5ΡΟΠΕΓΕ;, ἂ0 5ἷο 4ποηθ Πῃο- 
ἴποτα, πε 1ά6ηα ΠΙΠΗΙ ἀθηί(αθ ᾳαοᾶ Ῥγοίσο ης γομ]αί. Οπῖά 
Ἠ]ιά εδἰῦ Ππηπϊί. Νο βαπα, Ἱπαπαπ, αποᾷ Πα [αοίις ε5ί, 
απαπα Ἠππ]απαπη. «ροοἴθια ἱηγοπίςςοί, αποπιοᾷο ε[ασογοίς 
απαπᾶο. οοπευπι[ἶς [ογπιῖς οπιπίῃιας απίηιαπ[Ιπηα, ρἱαπία- 
ΤΗΠ1, ΕΙΘΩΠΕΠΙΟΓΗΠΗ:, γής ἀθηϊαια αξοϊ(ῖα. ΓΌγηηα» ἱπορῖα 
Ῥτοίεις [αοίης ο5ί. 

2ο. Τα απ]άσπα «αργα Ἠ]απι Ῥτοίειπα, Ἱπφαῖε, πχε» γθεῖ(α- 
Ποπῖς ε[[ασῖοπ αν τα[ῖοπες οοπηπη]ηϊκοορῖς, Χου ος, ἵπαπαπι, 
ΥΓ ορίπηο : 44Ρο οπῖπα ΕΡί απο απαἰομαϊ ορεγᾶπὴ ομηῖςεα 
απ» Πποπηβήἳ πΩ]Ηῖ αμα. Ἐογία θητη ΟΠΓΑΓΙΠΙ ἆς [πο Γαία 
Ρατίε Ἠβρεγαίης,, οίαπι πιθα» ρατιαγίοπῖς οπταΠ1. ππα φςοῖ- 
Ρίος. 

« 
Θα πῃ ἰσίέατ ἴἴα ΠΠ] φποσπο γἰἀετείαν, ἵπ Ργοχίπιο ἄσσογα 

ἁδε]άθηίος, απάἱεβαπῃ οσο, 1ρ5ε τοςίαβαί µεπθγοσα «απ οἩι- 
πιῖπα. Τηΐευ τερϊίαπάυπη γοτο Γπα[ῖσο γο]ηέ Ἰπιρεία 60µ6- 
Ρί5, οοπηρ]ἰζα[ἶς (αρο]]ῖς εα]ς., 6αρο ΕΙ, πααῖε, απ Ποηῖς 
{ασ πηογεεάθιη, αἱ ΑΠιοπῖς εοπο]οηίς οΡίέα» απί [αάΙοΠ. 5εᾷ. 
υἱ βταίἴαπα η, Ἰπαπ]έ, Ἓάθσας. ἨἩαβορο εηπϊάθιη, ἵη- 
παπα, Ῥεΐας είαπα, απαπῃ, πα] ςἲί αποά ἀῑσίς, ποτῖπι. 

26. 86ᾷ απ]ᾷ οδί, 46 απο αῑσῖς 2 Τη Μαοσράοπΐσος, Ππαπῖε, 
τοβῖῶ ἆοπηας οοπηπιθη{ατῖος Ἰποῖα] » 80 {πι πη]ν]βες ἀε]οοία- 
{15 ΠΟΠ οΡ1ίογ 14 οσί αἱ Ιε]]ηπι ΕΠΊΕΤΕΙΗ. Ἐ{ πιοάο ἀἆοπηῖ 
τηε μαβογε τευογ(α{ης ςΙΠῃ. Ῥοηρία 10ῖ δυπί Ύπππῃ αἶία ἄο 
τεβις αΏ Απιραίτο ἀοπι δες!ς, ἴππι 46ο Ῥεπιοξί]μεπε, αααν 
ΠΙΕΙ Ποη. οβ]{ος οςςο απθΠέγις γ]άεεῖς. 
Ἱπαπαπα, 

Οµἵπ Ίαπι πμπο, 
Ῥτο Ιδίου πΠΠοΙο 61η. (Ρὶ τα[ἴαπα Ῥε[κοίνο, αἲ 

τοµ(ιο5 θ{ίαΠη γδυςι]ς. {πο5/]1Ώθαπῃ {6 γος](αγο : ἨθήΠε {6 Τε[Ιῃ- 
41.Πῃ αΠίΕ, σπαπ1 βάος ργοπη]κεῖς ἐπίς οοηδΗ(ορ.  Μασπι- 
65 γετο {πα πια ορη]ῖς Ηοπιογί παἰα Πες αοοθρὶκί{, ας Ώσπιο- 
δμοηῖς 4ποπι1θ ςἰπη δις γ]αογίς Δεοθρίήτῃς. 

27. Ὃππι ἰβίία τε[ί(πα ο (αὐο][ῖς γαρ]αξςαί, οοππΏ]οναΙ. 
ραμ][απα, ἆππι ἀῑσηα» Ῥοεπ]α Ἰαμάες ρπετοπίας, Τμουςι- 
Ρον ἆοπ]πην Ἱνίππας; οἱ νῖς απἰάεῃα, 
ο[]απη. 

5θᾷ Ἰηνοπί{ ἵαπιεῃ 
Οππο 660 αοθρίο ἔΠΠ ἀἴςοράοβαῃῃ. Ίιθείο απίθιι 

ἵῃ θ8Π1 γοπί «οΠ{θη {αι ΣΕ{ πΗ] Ππηπηίαέαπι, «ο ἱρεῖς {οίι- 
4ειη ποπηηίρι5 οἱ γοηρῖς ἤ]απι γοῬῖς ΡΓΟΡΙΕσάΠΙ. 
επΙπῃ πηῖηης Ποπουῖς Παβοίαγ «ἘἨκοπ]αρίο, αἳ, 4πΠΠ ΠΘΠΙΟ 
παπα απ. οαη[ῖσα, [οσο]! ρα, ΑΙἰποβοπηϊ Τιαζοηϊ! ῬαΠ 
οβηΙέΓΣ πθφιΕ Ῥασς]ιο οοηιῳαἶας ΙΓαρωάίαςνε ἀοσαιῖ, [πος- 
ἰμο «Ἠδομγ]ο] εἰ δορῄοσίε, ἀθείτιπι εδί; 5εᾷ απ αἲ ας 
εοπροδίία 5ιΠέ, ο ποδίτος απῖ ΤΠ ΠιεζΙαπα ορρογίαπα Ῥτο- 
Τογαηέ, ποἨ. πηίῃιης σοΠΙπΠεΠάαΠ{, απ]α 5ἷο αποφπθ Ἡοπογε: 
αβηῖσεο 4εο ΠΠ γἱάσπίηγ. 

Νεπα 

28. Ἠϊβου ἴαπιε Πὶς (οςξ απ έθηι εομηπηθηἰατίογπα Π]ογαπα 
Ρα15 εα, 4100 αἆ ΠΟςΙΤΠΙ ΤΘΠΙ Ῥεν[ίηαί, εοἰοφπίαπι) : [ες 
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Τ54 

Ριθλίον 

Ἀρχίαν. 

Αγνοεῖ, 

σταλτο 

πεῖσαι μἍλλον ἢ βῥιάσασθαι πρὸς τὸν Ἀντίπατρον Ἰ ἥκειν. 

Καὶ δὲ) καὶ μετέωρος ἐπὶ ταύτης ὅ Ἀντίπατρος Ἡν τῆς 

ἐλπίδος τὸν Δημοσθένην πεπεροσδακν' Ὡς οὖν ἤχκου- 

σεν ἀπὸ τῆς Καλ λαυρίας ἥκοντα τὸν Ἀρχίαν, εὐθὺς ὡς 

εἴχεν ἐκέλευσεν εἴσω καλεϊν. 

η] 3 / 

φησὶν, Ἀντιπατρῳ 

ο ὃ ᾿Ἀρχίας, εὶ 

τοὺς Φυγάδ δας ἐτέταχτο συλλαμόθ ἄγειν. 
τις ἄρα τῶν γεωτ. τέρων 

Ἐπεέ- 

99. Ἐπεὶ δ) εἰσηλθεν. ... αὐτὸ φράσει τὰ λοιπὰ τὸ 

βιθλίον. Α 
ΑΡΧ. Χαΐρε, ὦ Ἀντίπατρε. 

ΑΝΤ. Τί δ) οὐ µέλλω χαίρει, εἰ Δημοσθένην 

ἤγαγες: 
ΑΡΧ. Ἴγαγον, ὥς ἐδυνάμην' ὑδρίαν γὰρ κοµίζο 

τῶν Δημιοσθέ ας λευμάνων. 

ΑΝΤ. Ἀπ΄ ἐλπίδος γε μὴν ἔσφηλας, ὦ ὤ Ἄρχία. πι 

γὰρ τῶν ὁστῶν καὶ τῆς δδρίας Δημοσθένην οὐκ ἔχοντι; 

ΑΡΠ. Τὴν γὰρ ψυχἢν, ὦ βασιλεῦ, πρὸς βίαν αὐτοῦ 

ατέχειν ἀδύνατον. 

ΑΝΤ. Τί δ᾽ οὐ ζῶντα χατε 

ΑΡΧ. Κατειλήφαμεν. 

ΑΝΤ. Κατὰ τὴν ὁδὸν οὖν τέθνηκεν» 
ΑΡΧ. Οὐκ, ἀλλ᾽ οὗπερ ἦν, ἐν Καλαυρία. 

ΑΝΤ. Τάχα τῆς ὑμετέρας γέγονεν ἔργον ὀλι/ωρίας 

οὐδὲ θεραπευόντων. τὸν ἄνθρωπον. 

ΑΡΧ. Ἀλλ) οὐδ' ὑφ' ἡμῖν ἐγένετο. 
ΑΝΤ. Τί φής: αἰνίγματα λέγεις, ὦ Ἀρχία, ζῶντα 

λαθόντες οὐκ ἔχετε. 

80. ΛΡΧ. Οὐ γὰρ 
βιάζεσθαι; καίΐτοι πλέον 
καὶ γὰρ οὖν ἐμελλήσαμεν. 

ΑΝΤ. Οὐκ εὖ γε ὑμεῖς οὐδὲ 

(λήφατες 

µελλήσαντες. 

οὖν ἐκ τῆς ὑμετέρας 
- 5 Δ 3 - - / 

ΑΡΧ. Ἡμεῖς μὲν αὐτὸν οὐκ ἀπεχτείναμεν, βιάζε- 
ολ ν / - - Ἅν δι Ὁ πα 

σθαι δὲ μὴ πείθουσιν ἄναγκαῖον ην. 2Σοὶ ὃ᾽, ὦ βασι- 
αμ τον αρ η ος μ 
λεῦ, τίτὸ πλέον, εἰ ζῶν ἀφίκετο; πάντως οὐδὲν ἂν αὐτὸν 

ος 
Ὦ ἀπέχτε 

τέθνηκε βίας. 

ινας. 
34. ΑΝΤ. Εὐφήμει» ὦ Ἀρχία" δοχεῖς μοι μὴ συν- 

νενοηχκέναι μήθ᾽ ὅστις ὃ Δημοσθένης μήτε τὸν ἐμὴν 

Ἰνώμην, ἀλλὰ νοµίζειν ὅμοιον εἶναι Αημοσθένην εὗρεῖν 

χαὶ τούτους ζητεῖν τοὺς χαχῶς ἀπολωλότας, Ἱμεραῖον 

τὸν Φαληρέα καὶ τὸν Μαραθώνιον Ἀριστόνικον καὶ τὸν 
ἐκ Πειραιῶς Εὐκράτην, τῶν ῥαγδαίων ῥευμάτων οὐδὲν 
διαφέροντας » ἀνθρώπους ταπεινοὺς, ο ἳ προσχαί-- 

ρων Β ρόδι ἐπιπολάσαντας καὶ πρὸς μικρὰν ταραχῆς 

ἐλπίδα θρασέως ἐξαναστάντας. εἶτα πτήξαντας οὐχ εἰς 
μακρὰν δίκην τῶν δειλινῶν πνευμάτων, καὶ τὸν ἄπιστον 

Ὑπερίδην, τὸν ἄφιλον δηµοκόλακα, τὸν οὐδὲν αἰσγρὸν 
νοµέσαντα κολακεία τοῦ πλήθους συχοφαντῆσαι Ἀημο- 

σθένην οὐδ) αὗτὸν εἰς ταῦτα ποια διάκονον ἐφ οἷς 

αὐτοὶ μετεγόησαν οἷς ἐχαρίζετο" μετ' οὐ πολὺ Ἰοῦν τῆς 
συκοφαντίας λαμπροτέραν ἢ κατ᾽ Ἀλκιθιάδην αὐτῷ τὴν 

/ 3 -ω 

Κάθοδον ἀκηχόαμεν γενέσθαι. Τῷ δ᾽ οὐκ ἔμελεν οὐδ) 

δ) αὐτῷ καὶ Δημοσθένην ἀπὸ τῆς Καλαυρίας | 

ΤΧΧΙΠΙ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ἘΓΚΟΜΙΟΝ. 29 ---51. (ΠΠ. οί - 51») 

με εμ.ηνΌσθα: παρόντα τὸν ] οισο το[οί, Απβραίτο ΙπάἰσαίΗπα 6556, αάθδςο ΑτοΙΑΠΙ. 

Ῥονγο Ἠῖο Ατοηας, 5ἱ αμἱ5 [ογίο ]ππίογ Πα. Ίσηοταί, οΟΠΙΡΓΟ- 

Ἰοπάσπαϊς οχδη]ρης ποια! Ῥγω[εσίας. Μαπάαίπια απίθήη 

αοοορεταί Ὠοπποδίμεπεπι αποπα Ρρογ5ιαθίοπίρας Ῥοβί5 

α παπα γἱ ο0 αἀἀαορηα, αἱ α Οαἱαυσία γοπίγοι αἆ Απραΐνιι, 

ΑίΠπε εγαί 5Ρο Ιδία 5Π5ρθηδ5 Απραΐοι, ἵῃ ἀῑες οχδρουίαης 

ῬοπιοδίΠοπεί”. Οπή Ισίίαν απάϊςεεί ο Οαἰαυτῖα γομῖςδα 

Αποηίαπι, ία πα, αἱ οαί, πίΓο ο ΠΗ ᾖ1ςδίί γνουστῖ, 

99. Τηστοδδς Π]α, ... 5εᾷ 1ρ5ο Ηρε]]α5 ἀῑσοί τε]ῖ(ια. ' 

ΑΠΟΗ. Ῥαΐνο, ΑπΙραίου. 

ΑΝΤ. Ου] Πί δαϊνας δί, 5ἱ αάαχ]5ίῖ Ώδππο5ί ΠΕΠ 2 

ΑΠΟΗ. ΔάάαχΙ, αἱ ροία1 : άΓΠαΠΙ 6ΗΙΠ1 α[ἴογο Τ8ΡΙΟ5{Η6- 

πὶς το(αἵααπῃ. 

ΑΝΤ. Α ρε ἀο]οοῖδίῖ πιο, Αποθία. Οπο οηῖπα τη] ο55α 

οἱ παπα, Ὀθδηιοδί]οποπα ἱρ5αΠῃ ΠΟΠ Ἰαβεηί{ ο 

ΑΒΟΠΗ. Νοπιρο Ρον νίπη, ο τοχ», τοίϊπθνϊ απίηια υγ ΠΟΠ 

ροίογαί. 

ΑΝΤ. Οπν τοεγο ναι ποῦ οοπηρτο]θιάἰδς» 

ΑΒΟΗ. Οοπιρτεμεπά(πιας. 

ΑΝΤ. Έτσο Τη ία ρε(» 

ΑΒΟΗ. Νο, 564 υρί οταΓ, σα]αυσῖος, 

ΑΝΤ. Ἐοτία γοδίν πεσ]σοπίία οπ]ρα ΡΗἱ, ααῖ πο 5αἲῖς 

Ἰοπίπεπη ουγαγΥοι{15. 

ΑΒΟΒΗ. 8εᾷ πεαπε Τπ Ῥοίεσία[ο ποδίτα Ίος ΓΗ11. 

ΑΝΤ. Ουῖᾶ αἴδὃ απὶσιηαία Ἰοᾳπθτῖς, Ατοηία: ΥΙγΙΠη 06- 

Ρίδίϊ5, οί που μαβε[ῖ5. 

30. ΑΒΟΗ. ΝοπΠο θηίπῃ ᾖᾳθδογας, ΡΥῖπιο Υίπα ΠΠ πο α- 

Ἰήροτί 2 απαπαπαϊα. Ἠδηις Ῥγο[εσαὶ απἰσΠιᾶπα 6ΓΑΠΙΗ5. Υἱ 

αἀπιοία οἱοπῖτη Ίαπη ραγαβαπηας. 

ΑΝΤ. Νοσπο Ἰ]ηά ος Ῥεπα, αποά ραταβα(ἶς : [οτίε θηἴπι 

α γοδίγα Ἱπ]ητία πΙοΓί15 οί. 

ΑΒΟΗ. Νος απἰάθπα ποῦ ΙΠίθγ(οοΙπιας Π]άΠα, 5ος γίπι α- 

ΠΟΥΘ6Γ6, 6411Π1 ῥθι5ιαάστο ΠΟΠ Ῥ0β56ΠΊΗ5, Ἠε0θβδθ θγα!. 

ΤΙΡΙ γοτο, τοχ, απἷά Ιαογῖ αοσθβδἰςσεί, 5ἱ αἀγεμίδδεί νίνας» 

πθ(πθ θΠΙΠΙ 54Π6 αλά απαπα Πηέοι[οοίατας 1]Ηπη γα. 

ᾱ4. ΑΝΤ. Ῥοπαγειρα, Αποία 1 Ὑἱάστίς τομ πο οορίίατο, 

ποφιθ ααῖς Γπεγ]{ Ὠθδηιοδίμθπες, Ώθ( 16 ΠΠΘΗΠΙ οοΠΣΠΙΗα, 5εᾷ 

Ῥηίανα αἰπηί]ε 6ἱ εἶαςάσιη Γο]οἰία[ῖς 55ο, Ιπγθηίςεα ὮΏπ]ο- 

ΞΙΊΙΘΠΟΠΙ, οἱ 1]ος οοπαίγθγε Ἰοπηίηες ππα]ο Ρεγά1{ο5, Ἠίπιο- 

τΤΟΡΗΠΙ Ῥ]α]ευοιπα, εἰ Ματαμοπίαπη Απδιοπίσαπα, οἱ Π]απα 

οκ Ρϊπρεο Εποταίεν, ἰογγοπίῖρας η νῖς πμ ἀῑδειπηϊ]ες, 

Ἰοπηίηος Ἠηί]ες, ΓπΠΤΠΗ {οπιρογαπΙογΙΠὰ οὐ0αδΙΟΠΙΡΗ5 

γο]αί Ἱηπαίαηίος, οἱ αἲ Ῥανναπι 5Ρ6ΠΑ Μπβαγαπα [ογοςῖία 

αχλιγροηίος, ἀεῑηᾶς ραπ] Ῥο5ί γοπίογαπα νεδρογπονα 

πιοτθ γοδίἀρηίο5; οί Ιπβάεῖοπα Π]απα Ἠ Υγρογ]άστη , αἰἰοηαπη αἲ 

απηϊοϊίία ααπ]αίοισιη Ρο, απϊ ἴπτρο ποπ ἀπχενῖί ρου αὐ- 

Ἰα[ἵοποπῃ ρ]ορῖς οπ]απηπίανί Ώοιποδί]εποπα, 5641 αἲ οα Ρι0- 

Ῥογο πηϊΠΙΦΙΓΙΠΗ, άΠΟΓΗΠΗ ΠΠΟΧ. Ἠ]ος 1805, απίρις αγαἰβοαίης 

Γποιαξ, ρωπ]α]ς: απαπάοηἱάσπα ΠΟΠ πηΠ]{Ο Ῥοί Π]απη σα1- 

πηπίαπα 5ΡΙοΠάΙάΙΟΓΕΠΗ γῖτο, απάτη οσα Α]οϊρίααϊ, τοϊ(απα 

αὐ οχἰ]ίο οοη(ἱσίδο αοοθρίπιας.. ΎογΙΠα Ιδίο Ῥεπςί πμ 



(Π1, οιά - σις) 

ησγύνετο κατὰ τῶν ποτε φιλτάτων τῇ γλώσση γχρώ- 

µενος, ἣν ἐγρῃῆν δήπου τῆς ἀγνωμοσύνης ἐκτεμεῖν. 

95, ΑΡΧ. Τί δ; οὐκ ἐχθρῶν ἡμῖν ἔχθιστος ὅ Δη- 
µοσθένης; 

ΑΝΤ. Οὐγ ὅτῳ µέλει τρόπου πίστεως, φίλον πᾶν 
ἄδολον καὶ βέθαιον Ίθος ἡγουμένω: τὰ γάρ τοι καλὰ 

καὶ παρ᾽ ἐχθροῖς χαλὰ καὶ τὸ τῆς ἀρετῆς πανταχοῦ τί- 

µιον. 09δὲ κακίων ἐγὼ Ξέρξου τοῦ Βοῦλιν καὶ Σπέρχιν 
τοὺς Λαχεδαιμονίους θαυµάσαντος καὶ, κτεῖναι παρὸν, 

ἀφέντος. Ἀλλ) εἰ δή τινα πάντων καὶ Δημοσθένην 

αὐτός τε δὶς ᾿Αθήνησιν, εἰ καὶ μὴ κατὰ πολλὴν σχολὴν, 
συγγενόµεγος καὶ παρὰ τῶν ἄλλων ἀναπυνθανόμενος ἔχ 

τετῶν πολιτευµάτων αὐτῶν εἴχον θαυμάσας, οὐγ ὥς ἂν 

« ο τ ῶ ϱ ο. ὧν η «} -ᾱ πὺ 8 Γ-- 2 [ο] ξ Ξ ο σι 9 μα 
Ἶ ὅ 

στ [ο] μ. Μ ω . Ε] [ο [ μα] Ὃρ ο « 

ύθων πρὸς αὐτὸν, οἵ ὃ) Ἀττιχοὶ ὕήτορες παιδιὰ 

περαθάλλ ειν τῷ τούτου αρότῳ καὶ τόνῳ καὶ λέξεων εὕρυ- 

θµία καὶ ταῖς τῶν διανοιῶν περιγραφαῖς χαὶ συνεγείαις 

ἀποδείζεων καὶ τῷ συνερτικῷ τε καὶ κρουστικῶῷ" | 

νουῦμεν γοῦν ὅτε τοὺς λληνας Ἀθήναζε συνηγάγοµεν 
τς ρ πας 

ὡς ἑλέγξοντες Ἀθηναίους, Πύθωνι καὶ τοῖς Πύθωνος 

ἔπαγγέλικασι πεπιστευχότες, εἶτα Δημοσθένει καὶ τοῖς 
Δημοσθένους ἐλέγχοις περιπεσόντες. Ἀλλ᾽ ἡμῖν ἀπρόσ- 

ς νοκ 
ιτος ἡ δύναμις αὐτῷ τοῦ λόγου. 

.. Ν δὲ / λ Αν. { νι 

γὼ δὲ ταύτην μὲν δευτέραν ἔτα 

τιθεὶς ὀργάνου, Δημοσθένην δὲ αὐτὸν ὑπερηγάμην τοῦ τιὍεις ορ Σαης ενην οξισυτ περηγαμ.ην του 
/ ο / 3 ο Ν 

τε φρονήµατος καὶ τῆς συνέσεως, ἀχλινη τὴν ψυχὴν 
Αι ῥ η : 8 

ἐπ᾽ θὀρθῆς ἐν ἁπάσαις φυλάττοντα τριχυµίαις τῆς τύχης 

} 

- 

ετε-- 

ττον ἐν χώρα 

ἃ ος - / πο 
χαὶ πρὸς μ.ηδὲν τῶν δεινῶν ἐνδιδόντα. Καὶ Φίλιππον 

; : 
ἣν γνώµην ἔχοντα περὶ τὰνδρὸς ἠπιστάμην: 

μέν γε δηµηγορίας ἐξαγγελθείσης ᾿Ἀθήνηθέν 

καθαπτοµένης τοῦ Φιλίππου καὶ Ἡαρμενίωνος 

ιχὸν εἰἷς τὸν Δημοσθέ- ἠγανακτηκότ 

ἔφη, δίκαιος ὃ Δη- 

ς καί τι καὶ σχωπτ 
νην ἐπειπόντος, Ὦ Παρμενίων, 

ή ρ τς 
µοσθένης παρρησίας τυγχάνειν' μόνος γέ τοι τῶν ἐπὶ 
πε Ἕλ) δρυ Ξ 3 . σφι ύδαι, -- τοῖ, απ λ -- 

της Ἑλλάδος δημαγωγῶν οὐδαμοῦ τοῖς ἀπολογισμοῖς 
Ξ τς κο. ρ ος 
ἐγγέγραπται τῶν ἐμῶν ἀναλωμάτων, καίτοι μᾶλλον 
5 , -- / 
Ἠβουλόμην ἢ γραμματεῦσι χαὶ τριηρίταις ἐμαυτὸν πε- 

του 

πιστευκέναι. Νῦν δ ἐκείνων μὲν ἕκαστος ἀπογέγρα- 
{. σ / ΄ ο. 3 / 

πται Γρυσίον ξύλα πόρους θρέµµατα γῆν οὐ Βοιωτίας 
ον. ο / 

οὐδ) ἔνθα τι μὴ παρ᾽ ἐμοῦ λαθόντες. 
ο ” - πα 

ἂν τῶν Βυζαντίων τὸ τεῖχος ἕλοιμεν μηχαναῖς Ἠ Δη- 
ς 

μοσθένην γρυσίῳ. 
᾿Ενὼ δὲ. ὢ Παομενίων, ἔφη» εἰ μέν τις Ἄθη-- ο. ρμε Σ ἔφη. Έτ! ς η 

ο ΕΜ , / ο --ᾱ [ον -- 
ναῖος ὢν ἐν Ἀθήναις λέγων ἐμὰ τῆς πωτριδας προτιμᾶ. 

τούτοις ἀργύριον | μὲν προέμην ἂν, φιλίαν δ᾽ οὐκ ἄν; εἰ 

δέτις οδσος τῆς ο... ἐμὲ εισετ, τούτῳ προσπολεμῶ 
- 

μὲν Ι 
θαυμάζω δὲ τῆς ἄρετης χαὶ ο να δω γε τοῦ κτή ματος 

τὴν πόλιν. Καὶ τοὺς μὲν ἔξω τῆς γρείας Ἱενόμενος 

ἥδιστ᾽ ἂν προσαπολέσαιµε, τὸν δὲ βουλοίµην ἂν ἐνταυ- 

θοῖ παο᾽ ἡμῖν τυχεῖν γενόµενον μᾶλλον ἡ τὴν Ὦλλυοιῶν υπο χειν γενομ. ! ητη β 
) Ν πω οι .ω ΔΝ Ν ο 

ἵππον χαὶ Πριθαλλῶν χαὶ πᾶν τὸ μισθοφορικὸν, τῆς 
σ [2 { Λ στο ο λ /{ -- ϱὁ Γ ΞΑ -ω. . / 5. 

ὅπλων βίας τὴν τοῦ λόγου πειθὼ καὶ τὸ τῆς γνώμης 
Γ ς / 

θρι ιθὲς οὐδαμῆ τιθεὶς δεύτερον. 
(9 
ἐμό ἡ 

Ἡμεῖς δὲ θᾶττον | 
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Ἰαρα[έ, πεαπα Ῥαζ1{ ἵρεαπῃ οοπίτα 605, απ οἰίπι ΓπθγαΠί 
Δπηΐοϊςςἰπηί » Πησια αἱ1, απαπα ορογίεραί πδιηρε ἱππρτοβίίαιῖς 
Ἠ]ίας οπιικα οχνο μα. 

3δ. ΑΝΟΗ. Ου] γοτοδ ΠΟΠΠΘ ΙΠίθυ Ιπ]πιῖοος ποδίτος ἴπῖ- 

πη]οἰδείπ]α5 Ώεπποξί]εμος 

ΑΝΤ. Νοῃ «απο, 5ἱ απῖς Πάε]ίαιἰς ἵπ γ]ία ταΠΠοπεΠα Ἰα- 
Εραί, αππϊσπππαπο 51ρῖ φπ]σφπ]ά εδί ἵπ πποτῖρας ΙποογΓα {ΕΠΗ 
πο. ἰαβίο ]πάϊσρί : Ἰοπεδία πάππαπε αριιά Ποξίες οἴἵαπι 
Ἰοπεδία δυπί, οἱ γΙτίης, αβίοππιαπε Πε, Ρργείῖοςα ε5ί. 

Ἀοθσιο Χειχε ἀείειίογ εσο, απ Β]ῖη βρεγοΙπαπε Ταυθάς- 
πιοπῖο5 αἀπηϊταία5, παπα. ἸπιεγΠΟΙεΠάΟΓΗΠΙ Ροϊείας οδδεί, 

ἀἰπιδιί, Ὑεταπα 5ἳ (ποσα ππ( παπα οπηΠΙαπα, ε[ίαπι Ώεππο- 

5ίΠεπεΠα, απθπα Ρἱς Αίοπῖς, απαπαπαπΙ πο σας οἱἵορο, 

εοηγεπετίτα, εἰ αἲ αἰῖς τεαϊτεπάο ραπΐες αἰαπο οκ 1ρςῖς ἵπῃ 

τοραβ]ίσα [αοίΐς οοσπογετίπα, ἵπ αἀπτα[ῖοπε Παρ, Ποπ, πί 
αχἰδίίπιατε αἰἰᾳαῖς Ῥο55εί, οϱ. ἀῑσρπαϊ τῖτες; οἱδί ΠΠ αἲ 

ατα Ργίμοῦ, ΑΕΙ απ{επα ογαίογες Ἰαάμ5 5αΠί, εοπιρατγα (1 

αᾱ Ἠα]α5 εἰαποτες, οἱ εοπίθηοπεπα, 6ἱ ΥετΡογΙΠΙ αρίαπα 

εοπιροδίΠοπεπα, αἱ οἰγοιπιςοτίρίαπῃ 5οπ{σπ{τατατη οοποΙΠΠΙ- 
ἰαίοπα, οἳ οοππιαίεπι ἀεπιοπείταοπιπα, ἀἴσεπάογαπαι 

Ἱπρ]ίσαίίοπεπα αἱ πεχαπα, ἀεπίαπα γεμεππεηῖαπι. Παπιθ 

Ῥωπ]ζηῖξ πος «οπΥοςας5θ ἄΓῶςΟ5 Αίµοπας, απ γο[αίατθ 

ΑΙΠΙΘΠΙΕΠΕΕΣ ΥδἰΠεπή5, α Ῥγί]οπο οἱ ργοπηῖςείς ΡΥΙΠοηϊς ἵπ- 

ἀμε, ασ ἀοϊπάς ἵπ Ὠοπιοξίπεπαπα εἰ αισιπηοπία Ώεπιο- 
5λεπῖς ΙΠοΙΤΓΟΤΟΠΙΗ5. δεᾶ σπα ἵπ ΠΙο εταί γῖς ἀῑοθπαϊ, 
πη]απα ποβίς αἀἰίαπα ρταρεβαί. 

90. ΝΕΤΗΙΠΗ Ἰαης ἵρδαπα 5εεπΠάαπα ΠΠΠΙΘΓΑΡΕΠΙ, 418ΠΙ {Π. 

Ἰηςίταπηεπ(ῖ Ίος ΡΟΠΘΓΘΙΙ : αἱ Ώεπιοξίπθπθπῃ ἱρειπα αἀπιίγα- 

ΡαΓ 5ρεΓ οπηπία 56η515 Πας σααδα οἱ ρτιάοπ{ς, αια απῖ- 

πηαπα τεοίο γε]αί εἶαγο ἴπ ἀοοιππαηῖς απἱρασαπθ Γ[ογίαπαρ 

Πιείῖρας πήςσπαπα ἀθοΠηαηίεπη 5ογγατοί, οἱ ππα]ο πΗ]ἰ σοἩ- 

ερἀεταῖ.. Δο ΡΗΙΙρρο οαπάεπα απαπῃ τηϊμῖ ἆς τῖτο 5οηίοτ- 

Παπη Γαἱςςε ποΓαπ]. Ἠ]α απἴάεπα πηπο]αία αΠᾳπαπᾶο ΑἰΠοπὶς 

εοπείοπθ αιπα ἰδίε ἵπ ῬΜΠΙρριπη Ιπγεσβις Πιοιαί, οἱ Ἱπάῖ- 

Σπαπία Ῥαππιεπίοπε, αίαπε ]οοἳ εἴῖαιη αἰἰᾳπῖά ἵπ ὮΏεπιοςί]θ- 

ΠΕΠΙ αἀΠο]εηίε, «11Τθ 5αο, Ἰπαπ]ε, ο Ῥατπιθηϊο, Πηεγία{θΠα 

ἀἰσρπάϊ 5ἱρῖ πι Ώεπποξίμοπος : 5ο]α5 οπῖπι Π]ο οΓα{ΟΓΙΠΙ 

αγωσῖα ὨΠΞ(ΙᾶΠΙ ΕΧΡΘΗΣΑΓΙΠΙ ΠηθαΓΙΠΗ ταοπίρης Ἱηςοτῖ- 

ΡίΠ5 ο»ί, σππ1 {απιθη πα]επη ἴρ5ί, απαπῃ 5οπ]βῖς οἱ οἶαςςῖᾶ- 

τῆς, πι οοππ{{ογαο. Ἀιπο Πλογαπα ππαςηπἰκααο κοπῖρίης 

οδί αΗγΙΠΗ, Πσπα, τεθῖίας αΗΠΠΟΣ, αἴπιεηία, Ῥγῶάία αςζθ- 

Ρίςςα, ΠΟΠ. ἵπ Ῥαο[ία πθηιθ Ἱδαπαπα Παροπίες φπΙη α πι 

ἁεζερετηί. Αί οε]οπίας πιαοηἰπῖς οαρίαπηας ἨγζαπΗΙΟΡΙΠΙ 

πιωῳπία 4ΠαΠῃ απτο Ὠοπποξίμδπεπῃ. 

34. Αίππο 65ο, Ἱπαπῖξ, Ῥανπσπίο, ἳ απῖς ΑΠιοπῖοηςϊς 

Αἰπποπῖς ἀἱσθης ραΐτία πιο 505 ρτῶ[εγί, ης αγβοπίαπα αμ]- 

ἆεπα οβ]εεθτίπα, πο απίεπα απηϊοϊῖαπα : δἳ απὶς Τετο ρᾶ- 

1ο) εαιςα οᾷἵο π]ο Ἠαβεαί, Ἠππο 65ο οΡριΙσπο ποῃ 5605 

αἴᾳπε αΤοθΏὰ εἰ πιωπία δἱ πανα]ία εἰ Γο-δαπις 5εά τ]τιαίθπα 

εἶας ααπιΙτοΓ ε{ Ὠοαίαπη οἰν[ίαίοπα {α[ῖ ΡοδδεςΣίοπε Ργῶάΐσο. 

Αίπιε Ἰξίος απἶάεπα οχίτα πδαπα. θΟτΙπ] οοη5Η(πίας Ίάρθης 

ππα. 6ΠΠΗ 1ρδίς Ἠοδήίριας Ῥετάϊάεεῖπι; Ἠππο ΥεΓΟ ΠΙΙΙΠΙ λῖς 

αριά πος 6556 πηπ]ίο απαπα Ἠ]γγίογαπα οπυίαίαπῃ οἱ Τεῖρα|- 

Ἰογαπα, οἱ απἰο(υ]ά οδί η Ώ]15 πιογοεπαΓ1» αϊ ἄΓΠΙΟΓΗΠΙ γ]- 

πρης γΙπι οταοπε ρογςπαάεπᾶ1 οἱ οοηςΗΠ σταγ]ἰαίεπη Ῥοδί 

Ῥοπαα ΩΠΠΊηΘ, 

48. 



τρ ἰψ. 
36. Πρὸς Ηαρμενίωνα μὲ ν ταῦτα. ἘΤοιουτους 9ξ 

ον 
τινας χαὶ πρὸς ἐμὲ λόγους ἐποιήσατο" τῶν γὰρ μετὰ 

' 
Διοπείθους Ἀθήνηθ εν ἀπεσταλ μένων» 

ἐγὼ μὲν εἴγον διὰ 
ῃ σὺ ὃν νι 

εὖ µάλα γελάσας ἔφη, 2ὺ ἄστικον 
ἱ 

ο ο] 

φροντίδος; ὃ ὃ 
/ -- ς λ 

στοατηὸν Ἡ στρατιώτη» ν δέδοικας ἡμῖν; Αἵ μὲν τριή- 

ς ν 
Δ 

Εῤ .. 

ρεις χαὶ ὃ Πειραιαὶ ὺς καὶ τὰ γεώρια λῆρος. ἔμοιγε χαὶ 

φλήναφος" τί δ᾽ ἂν οσα πράξαιεν διονυσιάζον- 

τες, ἐν κρεανοµίαις χαταζῶντες καὶ Ἱοροῖς; εἰ δὲ μὴ 

Δημοσθ "ης εἷς ἐν Ἀθηναίοις ἐγένετο, ὅδον ἃ ἂν εἴχομεν 

τὴν πόλιν ἢ Θηβαίους χαὶ Θξτταλοὺς Απατῶντες, βια- 

ζόμενοι, 
5 ο» ο ο των 
ἐγρήγορε χαὶ πᾶσι τοῖς τν. ς Εφεστηχε χαι ταις ημε- 

φθάνοντες, ὠνούμενοι” νῦν δὲ εἲς ἐχεῖνος 

τέραις ὁρμαϊς ἐπακολουθεῖ χαὶ τοῖς στρατηγήµασιν ἄγ- 

ος αι. σος εδ αὐτὸν οὐ τεγνάζοντες, 

ὑχ. ἐπιχειροῦντες; οὐ βουλευόµενο:, χαθάπαξ χώλυμά 

τ δα] πρόθολος ἡμῖν ̓ ἀνθρωπός ἐσ στι μὴ πάντ᾽ ἔχειν 

( Τό γέ τοι κατ αὐτὸν οὐκ Ἀμφίπολιν 

εἵλομεν, οὐχ. Ὄλυνθον, οὐ Φωκχέας χαὶ Πύλας ἔσχομεν, 

οὐ Χερρονήσου χαὶ τῶν περὶ τὸν Ἑλλήσποντον χεχρα- 

ὰ 

ἐξ ἐπιδρομῆς. 

αν, 

26. Ἁλλ' ἀνίστησι μὲν ἄκοντας οἵον ἐκ μανδραγόρου 

χαθεύδοντας τοὺς αὗτοῦ πολίτας, ὥσπερ τομῇ τινι καὶ 

χαύσει τῆς ῥᾳθυμίας τῇ παρρησία χρώμενος, ὀλίγον 
ἵ ος 

τοῦ πρὸς ἡδονὴν φροντίσας. Μετατίθησι δὲ τῶν γρη- 
Ν 

μάτων τοὺς πόρους ἀπὸ τῶν θε εάτρων ἐπὶ τὰ στρατό - 

πεδα. συντ ἴθησι δὲ 
ΕΛΑ ζαο 
σπο τς ἀταξίας μόνον οὐ 

τὸ ναυτιχὺν νόµοις τριηραρχικοῖς 
/ / ιο / 

τελέως διεφθαρµένον, Ἔγεις 
3 

2ει δ ερριµ.μ.Ξ ένον ἤδη διὰ Χβόνου πρὸς τὴ
ν δραγμὴν χαὶ 

τὸ τριώέολον τὸ τῆς πόλεως ἀξίωμα, πάλαι τούτους χα- 

ταχεχλιµένους εἰς 

ζῆλον τῶν Μαραθῶνι καὶ Σαχαμῖνι κατειργασµένων, 
( 

συνίστησι ὃ ἐπὶ συμμαχίας χαὶ συντάξεις Ελληνικάς. 

Τοὔῦτον οὗ λαθεῖν ἐστιν, οὗ φεναχίσαι, οὐ πρίασθαι οὗ 

ὃν Ἀριστείδην ἐκ εἴνον ὅ Περσῶν βασιλεὺς 

τοὺς προγόνους ἐπανάγων καὶ τὸν 

μᾶλλον ἢ τὸν 

ἐπρίατο. 

Ἅτ. Τοῦτον οὖν, ὦ Ἀντίπατρε, } χρὴ δεδιέναι μᾶλλον 

Ὦ πᾶσας τριήρει ς χαὶ πάντας ὧν οσβς- ὃ Ὑὰρ, Ἄθη- 

ναίΐοις τοῖς τ Ὃ ος θΘεμισ τοχλῆς καὶ Περικλῆς ἐγένετο. 

οἷς νῦν ὃ Δημοσθένης, ἐφάμιλλος Θεμιστοχλεῖ 

᾿Ἐκτήσατο 
τοῦτο τι 

ν 
τὸ φρόνημα. μὲν τὴν σύνεσιν, Περικλεῖ ὃ δὲ 

ας ν 
γοῦν αὐτοῖς ἀκούειν Εὔθοιαν, Μέγαρα, τὰ περὶ τὸν 

- ν 
Ἑλλήσποντον, τὴν Βοιωτίαν. Καὶ χαλῶς γε, ἔφη, 

Δ 

ποιοῦσιν Ἀθηναῖοι Χάρητα μὲν χαὶ Διοπείθην καὶ 

Πρόξενον χαὶ τοιούτους τινὰς ἀποδεικνύντες στρατηγεῖν, 

Δηη μοσθέ γην δὲ εἴσω κατέγοντες ἐπὶ τοῦ βήματος. Ὡς 

εἰ τοῦτον τὸν πνθρωκον΄ ὅπλων ἀπέφηναν καὶ νεῶν καὶ 

στρατοπέδων χαὶ καιρῶν χαὶ χρημάτων κύριον, ὀχνῶ 

ς Μακεδονίας ἂν κατέστησέ µοι τὸν λόγον, 

ὃς χαὶ νῦν ἀπὶ 

πανταχοῦ συµπεριτρε χει χαταλαμόάνει, πόρους εὑρί- 

σχει, δύναμιν συλλέγει, ἐπιικήχεις στόλους ἀποπέμπει 3 

συντάττει δυνάμεις, ἀντιμεθίσταται. 

Δ --- λ 

μἢ περὶ τῆς 
Ψη Φισμ.άτων ἄνταγων ιζόμενος Ἡμιν 

88. Τοιαῦτα καὶ τότε καὶ πολλάκις πρός µε Φίλιπ- 

πος περὶ τὰνδρὸς ἔλεγεν, ἓν τῶν παρὰ τῆς τύχης χρη- 
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35. Ἠσο αἆ Ῥατηιεπίοπείῃ. Τα]ες Υετο εἴῖαπι αριιά τηε 

ΞΟΙΠΙΟΠΕΣ. Παβιί. Μῖς5ο επ/ίπι Αἰλοπίς Ὠἱορίθ]ια ουπα εἶς, 

Φο Πο Μαάπεπα ος ΠΙΙΠΙ τος αἰ[ογθθαί : Π]α νογο Τη ΤΙΚΙΤΗ 5ο- 

Ἰαΐας ἀἰοεναί, « ΤΠ) ἄπσεπα οκ πΤ0ε αιξ πα επι ποὺ] πηε- 

ταῖς 2 Τνίτοπιος οἱ Ῥίϊγοις, αἱ πανα]ία, πάσα. πηη οἱ Παά]- 

Όγία : απἷᾶ επίπα Ποπηπος [αοίαπί Ῥασσλαηα]ία εε]εῦταπίες, 

ἵπ νἰςοργαοπίθας υἰίαπι {ογεηίες αἱ εἰοτί5» αἲ δἱ πιις Ὦ8- 

ποςίµεπος ΑἰΙιοηῖς ποπ ο55δέ, Γασας ατΏεπί αβογεπηας 

α παπα Τπεῦαπος εἰ Τ{οξκα]ος [γαυᾶε, γ], οεσαραπ(ο, οπηοπάο: 

ΠΜΠΟ Υθγο ππις ἴ]α γἰσ]αί, (οππροπίθας οπιπῖρης Ππηπηϊπεί, 

οἱ ποςίγος Ἱπιροίας ςαΏξοφυϊίατ, αἆ ποδίτα 5ε Ιπιρεγαίἰογῖᾶ 

εοησῖ]α νοιιί ἵπ αοῖο ορροπῖ. απ ποη Γαβίπιας απα 

πιαζμίπαπηαγ αἰηυῖᾶ, παπα σοπαπηας, απσπι ἀείρειαπηας : 

ππο Υοτβο., Π]ς πορῖς οππο ΙπιρεδΙππεηίαπη εςί εἰ ρτοραβηᾶ- 

οπ]απι αποπηίπας ππᾶ ομ]ηῖα Ππιργεδδίοπε Παρεσρας. Οετίε 

ος Πλαπα, οἱ 5ἰδ[ῖσεαί, ποπ ΑπιΗΙροΙίη οερίδεειπΙδ, ΠΟΠ 

ΟΙγπίμαπα, ποη. Ῥμουθησες Παρογοιας εἰ Ργ]α5, πας 0161 

5οπθςο εί ΗεΙ]ε5ροπ{1 τεσίοηε Ρο [1Η 655εΠη. 

36. 5εᾷ Ί]ε Ἰηνῖίος εἴῖαιη οἶνας 5105, αἱ γε]αῖ α ππαπάτα- 

σποτα ἀογηηϊθηίες οχοἴίαί, Πρεγίαία ἀερηα1 γε]α! ππεης εἰ 56” 

εαης ΠΠογΙη. 5οζογάἶαπα, Ραταπα απῖά, {πουπάμα Η]ί5 5ἳῖ 

ςο]ίαϊίας. Τναπδίογί Ἰάσπι ρεευπί γεδῖέας α {μεαῖς αἲ 

εχογοῖίας; ἐ]οτατολ]ος Ιεσίρις οοηςἴηῖί τοπ παι[ἴσαπα Ῥετ- 

{ατρα[ἴοπθ ΤΘΓΗΠΙ. (απ ΠΟΠ. Ῥίαπε Ρεγά[ίαπας αὐ]εοίαπι 

ςαΐῖς Ίοπαο Ίάτη {δπιροιο αἲ ἀγασμπιαπα ἱ Ἰοβο]απα οἴνῖ- 

{ας ἀἰσπίαίοιη οχοῖἰα!, Ίο5οο ἀπάππη Ἰηε]ἰπαίος αἆ ΠΙΦΊΟΓΕ5 

«ος τονοζαπᾶο αίαπο αἲ πππ]αΙοπθπα 6ογΠὴ αι Μαγα- 

Ώποπο ας Φαἱαμηίηε αρδία 5πίς πηπ{πίααθ ααχΠῆ [ωάστα, εἰ 

εοπνοπ!ίοηθς Ιπίοι ἄγῶσος οοηςΠαέ. Ἠυσπο Ιαίεῖθ η 

οί, ΠΟΠ ἀθοΐρετε, ΠΟΠ 6ΙΠ6Γ6, ΠΟΠ Πιαρῖ5 41ᾶπι ΑτιςΙάεαι 

Ἠ]απα Ῥ6ΓξαγΙΠῃ ΤοΧ ΕΠΠΕΓΕ Ῥοια]ί. 

37. Ἠωπο 6150, Απραίοι, ηιααῖς θδἱ αοᾷ Ππιεαπς, 

σπα! ἰπήσθηλες ΟΙηΗες εἰ ϱἶασσες Ιηπηίσσας. Οτο οηἵ πα απ[ῖ- 

ααῖς ΠΠῖς Αἰιορίθησίθις Τομησίοσ]ες ΓΠαερυπί εἰ Ῥεμίσ]ες, 

Πῖς πππο Ώεπποδίμοπος 65, Ργιάθη[ῖαρ ποπηῖπε οοπηραταπά ας 

οσπι Τμεπηϊσίοεία, οµΠ Ῥοτίο]ε απίθπι οἨ δεπξυπα 1π τερι- 

Ῥ]ΐσα. Ἅαπι ἀῑοίο απαἰοπίας ΠΠῖ5 ργα5Η Πέ ΕρῶαΠα, Με- 

σατα, 41 οἶτοα Ἠεεδροπίαπι 5αηΐ, Ῥαοίϊαπῃ. Εἴ ργῶ- 

εἶατα 5απΠ6., παπί, Γαοσηί ΑίΠεπίεηδες, άπΠὰ Οματεία εἰ 

Ῥϊορίιοπ. οἱ Ῥποχοπαπῃ εἰ Ἰογυπα 5ἱη]ε5 αποδάαπα ΠΠρε- 

ταΐονες οοπς(ππηῖ, Ὦοπιοδίμδπεία ποτο ἀοπιὶ {π 5αββεσία 

τοΏμοπί. Οποςςί Ἠπο Ποπηῖπεπα αΓΠΙΟΓΙΠΙ {ασ]απί οἱ πᾶ- 

τῖσπη οἵ εχογοϊέαππη οἱ ορρονγἑαπἰίαίαπῃ οἱ ρεουηατα Πα 4οπηῖ- 

ΠΗΠΗ, ΥΕΥΘΟΓ ης ἆθ Ίρεα ππο Μασεάοπία 1π ἀϊδοερίαΙοπθια 

γοσαί; απῖ γοὶ 5ἷο 5αῖς πηο ἀεετεῖῖς ορραρπεί, οἵγοππι(μᾶαπε 

εοπευγγαί, ἀορτομεπᾶαί, γοβῖέας Ιπγει]αί, οορίας εοπἰταμαί, 

«Ἴας5ες Ἰαϊας ἀἰπι]εαί, οορία5 ἵπ αοῖθπι οοπαί, Ώο Ἠ]αο 

μαηςῖεῃς οὐδίδίαϊ. Ὁ 

38. Τα]ῖα οἱ {πι εἰ «ρε αἰῖας αἲ πηε Ῥμίήρριας ἂε τῖνο 

11ο ἀῑσεραί, Ιπίαι Γογαμᾶ ΠΙΙΠΕΓΗ Ί]αά, τείετεης, αποά 



{ΠΠ ο1ο -- 55!) 

στῶν τιθέμενος τὸ μὴ στρατηγεῖν τὸν Δημοσθένην, οὗ 

γε καὶ τοὺς λόγους ὥσπερ κριοὺς ἢ καταπέλτας Ἀθή-- 

νηθεν ρμωμένους διασείειν αὐτοῦ χοὶ ταράττειν τὰ 
βουλε ύματα " περὶ | μὲν Ὑὰρ Χαιρωνείας οὐδὲ μετὰ τν 
νέκην ἐπαύετο πρὸς ἡμᾶς λέ τον εἰς ὅσον ἄνθρωπος ἡμ. μα 

χινδύνου κατέστησε. }Μαἱ Υὰρ εἰ παρ) ἐλπίδα καὶ κα- 
ΦΔ/Σ 

χία περτη Ἰῶν χαὶ στρατιωτῶν ἅτ αξ ξίᾳ καὶ τῇ παραδοξῳ 

ῥοπῇ τῆς τύχης τη πολλὰ πολλάκις ἡμῖν ως Ὑασμένῃ 

πεκρατήκαμεν, ἀλλ᾽ ἐπι μιᾶς γε ταύτης ἡ Ἠμέρας τὸν περὶ 

τῆς ἀρχῆς χαὶ τῆς Ψυχ ς κίνδυνον ἐπέστησέ µοι, τὰς 

ς πόλεις εἰς ἓν συναγαγὼν καὶ πᾶσαν τὴν Ἕλλη- 

νικὴν δύναμιν ἀθροίσας, Ἀθηναίους ἅμα καὶ Θηθαίους 

Βοιωτούς τε τοὺς ἄλλους καὶ ἹΚορινθίους Εὐθοέας τε 
ο μη. 5 

καὶ [εγαρέας καὶ τὰ χράτιστ τῆς Ἑλλάδος διακινδυ- 

νεύειν συναναγκάσας καὶ μηδ εἴσω µε τῆς 

ἀρίστ 

ττιχῆς 

ἔτι τρέφας παρελθεῖν. 

39. Τοιοῦτοί τινες ἦσαν αὐτῷ συνεχεῖς περὶ Δημο- 

σθένους οἵ ᾿λόγοι: καὶ πρός γε τοὺς λέ Ύόντας ὡς μέγαν 

ἔχοι τὸν Ἀθηναίων δημον ἀνταγωνιστὴν, Ἐμοὶ Δημο- 

σθένης μόνος, εἶπεν, ἄντ ταγωνιστὴς» Ἀθηναῖοι ὃ δὲ Δη- 

µοσθένην οὐκ ἔχοντες Αἰνιᾶνές εἶσι καὶ Θετταλοί. 
λος, μα ; αντι ; 
Καὶ πρέσθεις ὅπότε πρὸς τὰς πόλεις πέμποι, 

ν πόλις ἄντα- 

ο λ 

τ τῶν μὲν 

ἄλλων ῥητόρων εἴ τινας ἡ τῶν Ἄθηνα ίω 

ποστέλλοι, τῇ πρεσδείᾳ ῥᾷστα ἦν χεκρατηκὼς, τοῦ 

ενος δ᾽ ἐπιστάντος, Μάτην, εἶπεν, ἂν ἔπρε- 

σθεύσαμεν : οὐ γάρ ἐστι κατὰ τῶν Δημοσθένους λόγων 
ο ; 
ἐγεῖραι τρόπαιο. ; 

να - /, ν 
40. Γαῦτα ὁ Φίλιππος. Καὶ μέντοι καὶ πάντως 

ἔλαττον ἂν ἔχουτες εἰ εἰ λάβοιµεν τοιοῦτον ἄνδρα, πρὸς 

Διὸς, Ἀρχία, τί ποτε νομίζεις; βοῦν ἂν ἐπὶ σφαγὴν 

ἴγομεν ἢ πολὺ μᾶλλον ἂν σύμθουλον περὶ τῶν Ἑλλη- 

νικῶν πραγμάτων καὶ τῆς ἀργΏς πάσης ἐποιούμεθα: 
, μι, κ ὃν 9 κ ηλ / .. 

Φύσει μεν γαρ αὐτῷ καὶ κατ αργᾶς προσεπεπόνθειν ες 
μας ανά ΄ εά τν. ϱωἳ 3. /" 

αὐτῶν τῶν πολιτευµάτων, ἔτι δὲ μᾶλλον Ἀριστοτοει 

ρυρε τερὸς Υοῦν τὸν Ἄλέξ Έανδρον χαὶ πρὸς ἡμᾶς γε 

ὃν ἐ ἐπαύετο, τοσούτων ὄντων τῶν αὐτῷ προσ- 
σ / / 

πεφοιτηκότων, µηδένα οὕτω πώποτε θαυμάσαι µεγέ- 
ο ων 

θους τε φύσεως καὶ τῆς περὶ τὴν ἄσκησιν ἐγκρατείας 
/ 

χαὶ βάρους χαὶ τάχους καὶ τ παρρησίας καὶ χαρτερίας. 

41. Ὑμεῖς ὃ δὲ, ἕ ἔφη, διανοεῖσθε ὡς ὑπὲρ Εὐθούλου 

χαὶ Φρύνωνος καὶ Φιλοκράτους, χαὶ τα, λώροις 

χαὶ τοῦτον ἀναπείθε ν ἄνθρωπον χαὶ τὴν πατρῴαν 

οὐσίαν εἲς Ἀθηναίους ἰδία τε τοῖς δεηθεῖσι καὶ δημοσία 
κο , νο) 
τῇ πόλει χκαταναλωκχότα, διαµαρτάνοντες δὲ φοθήσειν 

οἴεσθε πάλαι βεβουλευμένον τὴν Ψυγἢν ὑποθεῖναι ταῖς 
ὃ- ; . 
τῆς πατρίδος ἀδήλοις τύχαις, καὶ καθαπτοµένου τῶν 

/ :« Ὁ - στ δο ο τὸ ολ» / 
ϱπισῶ ὑμῖν ἀγαναχτεῖτε; ὁ δ' οὐδὲ τὸν Ἀθηναίων 

/΄ [ια -ω Μ ο. Δ .ω 

δῆμον ὑποστέλλεται. Άέληθεν ὑμᾶς, ἔφην τῇ μὲν τῆς 
ος ; 

πατρίὸ ὃος εὐνοίᾳ πολιτευόµενος, αὑτῷ δὲ τὴν πολιτείαν 

ος φιλοσοφίας προθέµενος. 
/ ο 

Ταῦτα πουν ὠ Ἀρχί, ὑπερεπεθύμουν αὐτῷ 
ν τς ς 

ον τήν τε γνώμην, ἣν ἔχοι περὶ τῶν παρόν- 
ο. . , 

των, ἀκοῦσαι λέγοντος καὶ τῶν ἀεὶ παραπεπτωκότων 
- / / κ ο ]-- ἡμῖν κολάκων, εἰ ἐδεόμην, ἀποστὰς ἁπλοῦ τινος ἐξ ἐλευ- 

ο 

π] 
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| εχαγοΙ παπα ποπ ἀποθγεί Ὠοιποδίπεπες; ου]ας αἰάσιῃ εἴναπα 

εοποἴοπες, ἱαπαιπαπι απἱείες αιάατη εἰ οαἰαρυ]ίῶ αὖ Αἰ]λοηῖς 

ἴπάθ γαεηίες, 5υα οοηγο]ετεπί αἀῑδίατρατοπίαμα οοηςί]]α. 

Χαπα ἆθ ΟἸῶΤοπθα πεαθ Ροδί γΙείογίαπα 6ΟΠΙΠΙΟΙΠΟΤάΓΕ αριιὰ 

π05 ἀοδης, ἵπ απαπέαπα πος Ῥετίοα]απα. νἰτ Π]ο αἀάμχῖςεοι. 

«ΕΙδί οηΊπα ργῶί6Γ 5Ρειη αἱ γίο ἀποαπα, οἱ πο] Πέαπη ΤΠΙη1Ο- 

ἀορία, εἰ ἱπομπαίίοπε πεοορ]παία [ουίσππας, παν ἵπ πλα]εῖς 

«ρα Ρειβοἰεπα1ς πος αἀ[ανιί, γἱοίπιας; {απιοπ απο Π]ο ἀῑα 

ε{ ἱπιρεηί οἱ γἱία; αὖθο ἵπ ρετίοπ]ο ππο σοπςΗ(Ιΐ, σοπᾶας[5 

ἵπ υΠΗΠΙ ργως(αμἱβδίηι]ς οἴνιία[ίιις, ανωοῖς οορῖϊς ομηηίριας 

οο]]εοίῖ5, ΑΠιοπίεηδίριας 5ἰπια] αἱ Τ]μεραπίς Ῥαο[Ιΐσατιο Γ6- 

Μας, εἰ θοτη(ῖς Ἐαροεηδίρησαπε αἱ Ἠοσαγεηςίρς, 4θ- 

πΙ(Πε Ρρο[ρηἡςε]πηῖς ἀγοῖα Ἱπ ρεγίομ] εοοϊείαίεπα εοαε(ῖς, 

πηθ(ιε ἵπ πίενίογα ΑἰῑΟα: Ρεπείτατε ρτοΠΗβίίο. ν 

9. Τα]ες μαβεβαί 1] ρετρείπο ἆε Ώεπποδίμειε 5ΕΓΠΠΟΠΕΣ; 

αἱ ῖς απϊ ἀῑερτεηί, 6ΓάΥΕΠΗ 1ρ5ῖ 655 αὐγοιξατίαπα ρορα]απα 

Αἰλοπί6ηςοια, Γοδροπάοραί, ΜΙΙ αἀγοιρδατίας 5ο]α5 Ώθππο- 

Ξίλθπες; ΑἰΠεπίεηςες ΥεΓο, Ώεμιοδίπεπο ἀπ, Ἐπίαπος 

5υηί εί ΤμοξσαΙ1. Ε{ 5 απαπάο Ἱεραίος αἆ οἰνϊίαίες πηϊ{ετεῖ, 

αίσιθ. αἴογαπη ογα{οΓΙΠά. (ποδάαπα οοηίτα, ἵρσαπα οἶνίίας 

Αεπίθηδίαπα αβ]εσατοί, Ιεσαίῖοπο {ρ56 γεσταί [ας[μῖπιθ : 

αποίῖες γοτο ἰηδίατεί Ώεπιοδί]οπος, Φίπα ἀπρίο Παδίτα, 

Ἱπαυῖέ, ΙοσαίίοπεΠα πη]δίπηις : πθ(ια θΠΊΠ1 οοπίτα Ώεπιοξί]μθ- 

ηῖς οΓ4ἴΙΟΠ65 {τοραυπῃ Ποεί εγίδοτθ. 

40. Ἠσπο ΡΗΠρριϊς. Ε{ Ρτο[ασίο ουηηῖθ5 πιος1ς 1ΠΓογἱογο5 
πος ΡΜΙΙρΡο, {αΐεπι ΥΙΓΙΠΙ 5ἱ εερίδδεπηις, Ρε 4ογεπι, 
Ατοηία, απ] {απάσπι ραίας2 Ῥογοπηπα αἆ πιασεΙαπα ασ{ανί 

αΓαΠη5., απ οοΠς Πατ Ρος ἆς τερας αταωοῖς Ιοίοαπε 

ἱπιρετίο ποδίτο αὐμρΙαγίς Ναίανα επΊπα ΠΗ πιο ο[απι αὓ 

Ιπῖμο οοποΠανί δη ΠεμαΠ} οχ 1ρδίς ἴη τοριβ]ίσα σο5Μ15, πιασί5 

νθγο {οςπιοπίο Απὶςίοία]ῖς :ἶ5 οπίπι παπα αριά. Αἰεχαη- 

ἀτΠη ϱ{ πος αίῖαπι ασογεί, ας {οί Παβετεί αϊ 5ααΠ1 40ΠΊΠΗ 

απ [επᾶί εααδα Γομποπίαγοναπ{, Ῥτοβίει! πυΠ(ααΠα ἀεςῆί, 

Ργῶΐαυ οΓηΠος 5ε πιο αἀπηίτατϊ 08 πιασπ[ἑαάἴπεηη Ἰπσοηίϊ, οἱ 
Π]απι ἵπ εχογοϊαΙοπίριις εχλἠθΙαπη οοπποηΙαπα, οἱ συαν]- 

ἰαΐθηα, οἱ εεἰετίίαίοπα, εί Προτίαίοπι ἀἰοσπα!, εἰ απίπιϊ εοη- 

εἰαη[ίαπη. 

. Νος απΐσπι, ἱπαμῖῖτ, ἆᾳς ἴ]ο οομί(αῖ5 αἱ 4ε Επβα]ο 

αποὔαπα, οἱ ΡΗΓΥΠΟΠΕ, οἱ Ρή]οεταίε, εἰ ἵρευπα 4ποσπε ἀοηῖς 

οοπαπηπὶ ἵπ. Ρατίος (παάπσετα, Ποπηίπθιη απὶ ραΠΠΙΟΠΙΙΠΙ 

α4θο Τπ ΑΙΠεΠΙΘΗΣ5Ε5, ρ]να(ἴπα ἵπ οσοηίες, ρα)]ίοε ἵπ εἰν[(ᾶ- 

ἔσηα ἱπιροπάσι]ί; θἱ αὈί ας 5ρο εχοἰαἰδίῖς, ἔειτετο Π[απη γος 

Ῥο556 αι ρί(γαπιἰηί, οί οἵπη ἀομρογαίαα 5ἷέ απίηιαΠα 5αΡ]ί- 

στο Ἱποσγῖς ραἰτῖος Γογαπῖς» οἱ ἵπ [αοία 1ο Υασίγα 1Υ6- 

Ἠομία, ἱπάϊσπαπηϊηϊ ο απὶ που Ρορυίο Αἰποπίθηςίαηη 5ε 5υῦ- 

πη]({αί. Ειμίε νος, Ιπα]έ, ραΐτία" ]απα ΠΙΟΓΕ (Γασίαϱε τεμ 

ρ]ίσαπα, 5ἱί απίοπα οαπη. ΡοδορΗίορ σγιηπαδῖαπη σοηςίῖ- 

{αἱς»ε. 

4». Τα[ία, Ατολία, 5αρτα πποάυπα οπρίεβαπη οοηςιε{ιάἶπε 

Ἠίας π{οης εκ Ί]ο αιᾶίτα, οἱ απα» ἱρρία5 46 τες ρυῶ5εηίῖ- 

να. οσκεί 5οπἰομίῖα : ἀίαθ, αποίῖο ορια 65δεέ, τοοῖῖς 

αῖ 5οπηρες ἵπ πος ἱπταπηί αἀπ]αίοιρης, Ππρίίοεπα ε Ίρεγα 
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θέρας γνώμης ἀχοῦσαι λόγου καὶ φιλαλήθους συμθουλΏς 

μεταλαθεῖν. Καίτι καὶ νουθετῆσαι δίκα ἐρ οἵων 

ὄντων τῶν ᾿Ἀθηναίων τὴν ἀχαριστίαν πάντα 

λοιτο τὸν αὑτοῦ βίον, ἐ ξὸν εὐγνωμονεστέροις καὶ βεθαιο- 

ς 
αιον, ὕτ 

; ο παρκθα 

τέροις κεγρησθαι φίλοις. 

ΑΡΧ. Ὦ βασιλεὺ, τῶν μὲν ἄλλων ἴσως ἂν ἔτυχες, 

ταυτὶ δὲ μάτην ἂν ἔλεγες: οὕτω μανικῶς φιλαθήναιος 

ν. 
ἳ ΑΝΤ. Ἶν ταῦτα, ὢ Ἀρχία: τί γὰρ ἂν καὶ λέγοι-- 

μεν» λλὰ πῶς ἀπέθανεν; 

43. ΑΡΧ. Ἔοικας ἔτι μᾶλλον, ῶ βασιλεὺ., θαυμά- 

σειν’ καὶ γὰρ ἡμεῖς οἳ οι διαφέρομεν οὐδὲν 

ἐχπλήξει τ Ἔοικε γὰρ δὴ 

πάλαι ὧδε βεθουλευμένῳ περὶ τῆς ὑστάτης ἡμέρας: 

δηλοϊ δὲ ᾗ παρασκενή. Καθῆστο μὲν γὰρ ἔνδον ἐν τῷ 

νεῷ, µάτην δὲ τῶν πρόσθεν ἡμερῶν λόγους μεν κατα- 

γαλωχότες. 

ΑΝΤ. Τίνες γὰρ σαν οἱ παρ᾽ ὑμῶν λόγοι; 

ΑΡΧ. Πολλὰ καὶ φιλάνθρωπα προὐτεινόμην ἔλεόν 
τινα παρὰ σοῦ καθυπισχνούµενας.. οὐ µάλα μὲν προσδο- 

χῶν ---οὐ γὰρ ἠπιστάμην, ἀλλὰ σὲ ὤμην δι) ὀργῆς ἔχειν 

ε καὶ ἀπιστία τῶν δρών των. 

τὸν ἄνθρωπον ---- χρήσιμον ὃ' οὖν πρὸς τὸ δεν γο- 

μίζων. 

ΑΝΤ. ὍὉ δὲ πῶς προσί σίετο τοὺς λόγους» καί µε 
μηδὲ ἐν ἀποχρύψη” μάλιστα μὲν γὰρ με ἂν ἐθου- 

λόμην παρὼν εἶναι νῦν. Ἀλλὰ σύ γε μὴ παραλίπης 

μηδέν: οὐ Ὑάρ τοι σμικρὸν ἔργον, ἦθος ἀνδρὸς' Ὑενναίου 

πρὸς αὐτῷ τῷ τε έλει τοῦ βίου χαταμαθεῖν, πὀτ τλον ἄτο- 

νος χαὶ νωθρὺς ἦν ἢ παντάπασιν ἀχλινὲς τὸ τῆς Ψυγῆς 

ὄρθιον ἐφύλαττεν. 

44. ΑΡΧ. Οὐδὲν ὑπέστελλεν ἐκεῖνός γε. Ἠῶς 

γάρ; ὃς ἡδὺ Ἰελάσας κἀμὲ δὴ σχώπτων εἲς τὸν πρότερον 

βίον, ἀπίθανον ἔφη µε ὑποχριτὴν εἶναι τῶν σῶν Ψευ-- 

σμάτων. 

ΑΝΤ. Ἀπιστήσας ἄρα τοῖς ἐπαγγέλμασι προεῖτο 

τὴν Ψυχήν; 

ΑΡΧ. Οὔκ: εἴ γε τῶν λοιπῶν ἀχούσαις, οὐ δόξει 

σοι μόνον ἀπιστεῖν. Ἀλλ' ἐπεὶ ελεύεις, ὠ βασιλεῦ, 

λέγειν, Μακεδόσι μὲν, εἶπεν, οὐδὲν ἀπώμοτον, οὐδὲ 

παράδοξον, εἰ Δημοσθένην οὕτω λαμθάνουσιν ὁ ὡς Ἀμ- 

φίπολιν, ὡς Ὄλυνθον, ὣς Ὡρωπό». Τοιαῦτα πολλὰ 

ἔλεγε' καὶ γὰρ οὖν ὑπογραφέας παρεστησάµην, ἕνα σοι 
τὰ λεχθέντα σώζοιτο. Ἐὼ τς τοι, ἔφη ὦ Ἀρχία, 

βασάνων 3 θανάτου φόθῳ κατ ὄψιν οὐκ ἂν Ἀντιπάτρῳ 

γενοίμην, ἀλλ’ εἰ ταῦτ᾽ ἀληθεύετε, πολύ µοι μᾶλλον ἔτι 

Φυλαχτέον μὴ τὴν ψΨυχἢν αὐτὴν παρ᾽ Ἀντιπάτρου δεδω- 

ροδοχηκέναι δόξω µηδ ἣν ἐμαυτὸν ἔταξα τάξιν λιπὼν 
τὸν Ελληνικὴν εἲς τὴν Μακεδονικὴν μεταθάλλεσθαι. 

45. Καλὸν γὰρ, Ἀρχία, εἰ τὸ ζῆν ἐμοὶ Πειραιεὺς 
ολ / Ν / 3 Δ/Α Δ νὰ. 

αὖτος παρεγοι χαὶ τριήρης ἣν ἐπιδέδωχα, καὶ τεῖχος 

καὶ τάφρος τοῖς ἐμοῖς τέλεσιν ἐξειργασμένα χαὶ θυλὴ 

Πανδιονὶς, ᾗ ἐθε λοντὶς ἐ ἐχορήγουν ἐγὼ, καὶ Σόλων χαὶ 

Δράκων καὶ παρρησία βήματος καὶ ὃημος ἐλε εύθερος χαὶ 

ψΨγφίσματα στρατιωτικὰ καὶ νόμοι τριηραρχικοὶ καὶ 

ΕΓΚΩΟΜΙΟΝ. 49 --- 45. (ΠΠ. 555, 550) 

πηομίθ ΟΓ4ΠΙΟΠΟΠΙ ΡεΓοἴρετθ εί γεταςῖς οοηςΙ εορίατη Ππη- 

οἴκοῖ. Είαπι [α5 ρηίανθγανα Π]ΠΙ Δ4ΠΙΟΠΟΓΕ, Ργο 4ΠσΙΗ 

Ἱηστα[ἶ5 Αλοη]θηςίριις υ{ίαπα ΟΙΊΠΘΙΗ η ἀἴδοπθη ἀθάῖςςεί, 

απ απ σογοί σταίος ππασὶς οἱ Πγμίογες Παῦι]ς5ε αΠΙΙΟ05. 

ΑΒΟΗ. Πο]σπα, τοχ, {οί οοηδεει{α5 6,565: 564 Ιδία 

[ηδίτα [αἱςςος ἀἰσίατας, αἆθο αἆ ΓάΤΟΓΕΠΙ πδαιε Η]6 αιμαβαί 

ΑΠλθηα5. 

ΑΝΤ. Τία τος Μαβεβραί, Αγοιίας απἷά οπίπι αἰῑιά ἀῑσανηας 2 

5εᾶ «ποπιοᾶο πποτίαας ε5ί2 

45. ΑΒΟΗ. Υἱάετίς τηᾶσίς εἴῖαηι, τεχ, αἀπαίταίαγας ε.α, 

Ἐιοπῖπι πος απ γΙάίππας, ΠΟΠ πηῖπας Ώπης ομδίαρεςοίπιης 

οἱ Πάεπα πεσαπ]α5 οσους, 4παη αϱί οοηδρΙεϊεβαπηας. Ὑ1ά6- 

Ῥαΐατ οπῖπα οἵἵπα ία ἀολμρεγαίαπα ο ήπιο ἀῑο Ἰαβηῖςδα, τὰ 

αποά αρραταίας Ἰπάῖσαϊ, Οοπηδεάεταί πἰπηΐγαπα Ἰπίας ΤΠ ἵδμ]- 

ΡΙο : ας Γδίτα ΞΙΡΕΓΙΟΓΙΠΙ 416ΓΙΠΙ 5ΕΓΠΊΟΠΕΣ ΟΟΠΣΙΠΙΞΕΓΗ- 

η. 

ΑΝΤ. Οµἵπαπα ϱΓ8ΗΠ{ Υοας[τῖ ΞΟΓΠΙΟΠΟΣΖ 

ΑΒΟΗ. Μπίαπι Πππαπ]ίαίοπα ΠΠ οδίσπάεβαπα, δἱ πῖςο- 

τἱοοτάίαπη αὖς. ἴ6 ρο]Πεεβαν, ΠΟΠ τα]άς «πἱάθηη 1ρ5θ εχερε- 

οίαΏς (Ἠ6ΠΕ εαπῃ 5οἶεμοπῃ, 5εά Ἰπαςοί {ο τῖτο ριίαβαπα) 

τοπ απο ρυίατεπα 14 ἵρδαπι πῇ]α ε-εε αἆ ρεΓ5ιαάεῃ- 

ἀππι. 

ΑΝΤ. Π]α Υογο 4ποπιοᾶο αοοῖρῖεραί Ιδίο ΞΟΜΠΟΠΟΣΖ οἳ 

πο]ἱ πι οο]ατο (πἱοσαπη : Υε]]επα οΠΙπΙ πυΠς Υεί ππανίπιο αἴ- 

Γαἱςςε αἱ πηοῖς αππίρης αεοθρίς5θ 5ἱηρι]α. 96 {απ πο ηπ]ὰ 

Ργορίογηιῖςοιϊ5 : ΠΟΠ Ρ8ΓΥ8 6ΠΙΠ Το5 εδ, ΙΠΞΘΠΙΗΠΗ ΥΙῖ 5εηθ- 

τοςὶ 5.8 ἱρδίπη υΙία ΠΠθΠΙ οοσποξσοτε, πίτα Ἰαησυίάης 

Γαοΐ εἰ Ισπανα5, απ πάσα παπα Ἱπομπαίαπι ]απι ππεη[ῖς αἷ- 

Πἰαάίπδιη εεγνατ]. 

4, ΑΠΟΗ. ΝΙΜΙΙ Ἠ]α 5απο τοπηϊςῖ. Οἳ επῖπι 5 απῖ 5πα- 

νῖτεν ΠΙάδΗ5, οἱ ἵπ 5πρειίογΘΠὴ γἱίαπα πιθᾶπα Ἰαάδῃς, ΙΠΊΡΓΟ- 

Ῥαὐ[]θπα πι] πιοπάαςἴογπα ἔποσιπα Ηἱςίπίοπεπα ἀῑσθγεί. 

ΑΝΤ. Έτσο αποᾷ ἀῑῆιάετεί ργοπηϊρεῖς, τ]ίαπι αρ]θοῖεο 

ΑΒΟΗ. Νο : 5ἱ απἱάθπα αιἀῖτα τεσπα νο]αεγῖς, ΠΟΠ γ- 

ἀερίίατ ΕΙ 5οἶαπα ἀῑ[ῆ5ις 6556. δε, απαπάο Ίπδες., τον, 

ἀἴερτο, «Ώο6 Μαοράοπίρας, Ἱπαπέ, πΙ] απἱάσπαι οδί πο 

αβ]ατος: ποσιΕ πΙγαπι Παθτῖε, 5ἱ ΏεπιοδίΠεπεῃῃ Ἱία οπρίαπί, 

πί Απιρηιρομς, αἱ Οἰγπίπαπα, αἱ Οτοραπῖ. » Ταία ἀῑν]ί 

ηλη][α : ο{οπῖπι ποίατῖος εοπςΗ(η1, αἱ ἀῑσία ΠΡΙ δουν αΓΘΠ ΓΙ Γ: 

« Ταπηείςῖ οσο, Ἱποπί, Ατοπία, {ογπιοηίογπα απί πιογῖς 

πιεί ἵπ οοηδρθοίαΠ γεηίτο Απραίτί πο]ο : »θὰ 5ἱ γεο ἰδία 

Ργααϊσα[ϊςδ, ππα]{ο ππασῖς οἴῖαπα πΠΒί εαγθπάαπῃ ο5ί, πο τ]ία 

Ίρδα αἨ. Απιραίτο πηῖηῖ ἀοπαῖα οοτγαρίας 6.5ο, οἱ τε]οῖα 

ἁοἷα, ἵη ατα ἴρ5α πιθ Ἰοσανί, ατα σαηῖσα, ἵπ ΜασσεάοπΙσαΠα 

πιθ εοπ]θοίςςα γΙάεαγ. 

45. Ῥτας]αΓΙΏα εΠΙπη ο55εί, Αγοα, 5 γτίασα πη η! Ῥίτῶθις 

1ρ5ο ργωρίανοί, οί (π]γοηίς (παπι ἀθα1, οἱ πΙΙΓΗ5. θἱ [οβςᾶ. 

πιεῖς Ἱπηροποῖς ο[[οεία, οἱ Ῥαπαϊοπὶς {Πβι5, ἵπ ατα πιθᾶ 

φΡροπίε ςΗΠη(Η5 ἵπ ΡΟΠΙΡΠΙ Φ4ΟΡΟΓΙΠΙ Γ6οἱ, οἱ 8ο1οἩ, εἰ Ώγᾶ- 

εοη, οἱ ἵ]α ἵπ (πρυπα]ϊ Πνενίας, οἱ ρορυ]ας Ἰρος, οί πι ΏΠίατία 

ἀοοτεία, οί Ίερες ἰπεγαγοβῖσς, δί ππα]ογαπι γαίες, εἲ 



(ΠΠ. σρᾳ -- 556) 

ας - 
ογόνων ἀρεταὶ καὶ τρόπαια καὶ πολιτῶν εὔνοια τῶν 

έκις ἑστεοπνωκότ ὶ δύναιεις Ἑλλήνων τῶν πολλάκις ἐστεφανωκότων καὶ δύναµιις Ελλή 
: 

καὶ βιωτὸν 

-Ὁ 
7 
ο: εμε 
ζν .. ο. / ς 3 αν 

ὑπ ἐμοῦ μέχρι νὺν τετηρηµένων’ εἰ ὃ 
| : ω 

ι 

οὖν ὃ 
Ξ λ ο) ῳ 

ἐλεηθέντι, ταπεινὸν μὲν, ἀνεχτὸς ὃ 
κἡ Ε) / ο ᾷ 

οἰκείοις, ὧν ἐλυσάμην αἰγωαλώτους : 
, πα. Ν / ο ο ο τοάσιν ὧν συνεξέδωκα τὰς θυγατέρας ἢ οἷς τοὺς ἐρά-- 

τ . / 

νους συνδιελυσάµην. 
2 Α/ ι Αρ ο ο κ αἱ θλαττο 

46. Εἰ δὲ µε μὴ σώζει νήσων ἀργὴ καὶ θάλαττ . 
ε. -. Ν / Δ 

τουτουὶ Ποσειδῶνος αἰτῷ τὸ σώζεσθαι καὶ 
τ Εϊ δὲ Ίοσει- 
Ἂ ./ λ ΄ ολλ 3 ./ ν ο πν οόν, ἔφη, μὴ δύναται φυλάττειν τὴν ἀσυλίαν τοῦ νεὼ 

ες .ω /. .] ἐπαισχύνεται προδοῦναι Δημοσθένην Ἀργία, τε- 
/ ο - .» 3 Ἀ ορ. Β α. θναίην, οὐδὲν Ἀντίπατρος ἡμῖν αντὶ τοῦ θεοῦ χολαχευ-- 

ος 5 ; ο ΡΡ 
Ἐξην µοι Φιλτέρους ἔχειν Ἀθηναίων Μακεδόνας 

ενος 
ρας τύχης, εἰ μετὰ Καλ- 

; 
Δημάδου συνεταττόμην" 

3 λ λ 
εἰ μη τὰς 

ῃ 
παρά γε 

τοῦ βωμοῦ καὶ τῶν ἱερῶν νόμων. 

η 
τέος. 

ος. ; ες 
καὶ νῦν µετέχειν τῆς ὕμετ 
- 

υπ / 

λιμέδοντος καὶ Πυθέου καὶ - Ὡς 
σα γτο ερ 
εεην κἂν ὀψὲ 

. ν Ερειθέως θυγατέρας καὶ τὸν Κόδρον ἐπησχυνόμην. 
η ο . υ : ο στλρς πο, Οὕκουν ἠρούμην αὐτομολοῦντι τῷ δαίµονι συμμεταδθάλ- 

᾽ κ ς ῃ κ) λεσθαι: καλὸν γὰρ χρησφύγετον θάνατος ἐν ἀκινδύνῳ 
-- το λος, -ᾱ αανος . παντὸς αἰσχροῦ γενέσθαι. Καὶ νῦν, Ἀρχία, τὸ κατ 

3 αν .ω / κ ών ἐμαυτὸν οὐ καταισχυνῶ τὰς Ἀθήνας δουλείαν ἑκὼν ἑλό- 
- η, νὰ / οι ή. ο ρκνς µενος, ντάφιον δὲ τὸ κάλλιστον τὴν ἐλευθερίαν προέ-- 

τρ ῇ 
τῆς τύχης µεθαρμόσασθαι, 

Ν 

ἔφη, 

μεγος. 
δ/ ἀ 

δίκαιον γὰρ, 47. Ἀλλὰ 

ΜΥΗΜΟΥΕΝΕΙΥ, οὗ σεμνὸν τὸ λεγθὲν 

σοὶ τῶν τραγῳδιῶν 

Ἡ ὃξ καὶ βνῄσχκουσ᾽ ὅμως 
πολλὴν πρόνοιαν εἶχεν εὐσχήμως πεσεῖν" 

, Γ . / ΑΗ 3 .ζ ϱ / κόρη καὶ ταῦτα" Δημοσθένης δὲ εὐσγήμονος θανάτου Ξ αρα ; : 7 βίον προχρινεῖ ἀσχήμονα τῶν Ἐενοχράτους καὶ Πλάτω- 
. . ζ / δη κ γος ὑπὲρ ἀθανασίας λόγων ἐκλαθόμενος; Καίΐ τινα καὶ 

Ἡ Ν ος Ε / πικρότερον ἔλεγε προαχθεὶς εἲς τοὺς ταῖς τύχαις ἐξυθρί- ... .... ρε ἴς ον ο κα ζοντας. Ἀλλὰ τί δεῖ νῦν λέγειν ἐμέ; τέλος ὃ ἐμοῦ τὰ 
. 

5 ο λ ο ρω μεν δεομένου, τὰ δ ἀπειλοῦντος, ἁπαλὴν μοῦσαν στερεᾷ 
τ . 3 / ο Εῤ / 3 . / - -4 υ χεραννύντος, ᾿Επείσθην ἂν, ἔφη, τούτοις Ἀρχίας ὢν, ἐπεὶ 
η / / . Ἄρκεν ; Ν δε Δημοσθένης εἰμὶ, συγγίγνωσχέ µοι, ὦ δαιµόνιε, μὴ 

., / 

πεφυχότι κακῷ γενέσθαι. 
ό τότε πρὸς βίαν αὐτὸν ἀποσπᾶν διενο- 

προσθλέψας, Ἔοικεν Ἀρχίας, εἶπεν, ὅπλα μόνα 

τά πα οί εμῆς παρασχευῆς καταφρονεῖν, ἣν οὐκ ἂν 
ἐλέγξειαν Ἰλλυοιοὶ καὶ ]ριέαλλοὶ καὶ Μακεδόνες έχυ- 
Ρωτέραν Ἡ ξυλινόν ποτε τεῖγος ἡμῖν, ὃ θεὺς ἀνεῖλεν ἀπόρ- 

Ὑ σσ -ω / -ω μ θητον εἶναι" μεθ) ἧς ἂν τῆς προνοίας ἀδεῶς μὲν ἔπολιτευ- , ο αν. κἲ ο ελλ τς , : σαμην, ἄθεες ὁξ μοιτὸ κατὰ Μακεδόνων θάρσος, ἐμέλησε ινα ο ... ῃ ς ὁ οὐδὲν οὐκ Εὐκτήμονος, οὐκ Ἀριστογείτονος, οὐ 
Πυθέου καὶ Καλλιμέδοντος, οὗ Φιλίππου τότε, οὐ τὰ 
νῦν Ἀρχίου. 

. λ Μι / ιό ἡ -- 490. Ταῦτα εἰπὼν, Μὴ προσαγε µοι την γεῖρα, ἔφη: 
3 Δ η Δ / Ὁ κατ’ ἐμὲ γὰρ οὐδὲν παράνοµον ὃ γεὼς πείσεται.͵ τὸν 

: ν 
λ δΕ θεὸν προσειπὼν ἑκὼν ἕψομαι. Ναγὼ μὲν ἦν ἐπὶ 
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ἱπορσα, εἰ Ῥεπεγο]οπίία οἴγίαπα, απῖ 5Φρε πιο οοτοπαταΠΕ, 
εἰ Ῥοΐεη[ῖα ΟγΦοσγηπα, απὶ Ώπο Ἠδ{θ ἃ Πο 5ΙΗ{ 5ογνα[]. 
δΙ γετο εἴἶαπη πηϊςογϊοογαία αἰίθπα Ἰϊσοί γὶγὶ  Παπηῖ]ο 14 
φπἱάσηα ο5ί, 56ᾷ {ο]εταβί]ῖς {απιοπ πηἰςθι]οονα (η ἃ πθερςσατς, 
4ποτπ1 τε επι εαρίΊνος, απ! ραίρας, σπογαπ1 ππα εἰοσανί 
Πας, απί απος ἵῃ ἀῑςεο]γοπαϊς οιαπῖς αά]αν], 

46. 5ἱ νετο 56ΓναΤΕ ΠΊ6 ΠΟΠ Ροίοςί ΙἨςι]αΓΙΠῃ Ιπιρθίαπη 
εἴπηατε, αἲ ορι{ο αἩ Ίος Νθρίππο ςα]ίσπι Ρείο, εἰ αὐ Ίος 
αλίατῖ, ε{ α καποῖῖς Ἰοσῖθας. Φἱ τογο πες Χερίυπης, ποπ, 
Ρυωδί4Τθ Ροία5! {εππρ]ο 51ο «ΕΠΟΠΔΙΘΠΗ . πε(ιε ρηάεί Π]άπι 
Ἀτο]ας ρυοᾶετε ΏδΠποδ/θποπα, Πποίας Ροΐΐα5, : πηπίπιο Λη- 
Πραΐτο πορῖς Ῥτο ἆθο αἀπ]απάη οί. Τσσας πμῖ αππῖ- 
οἴογες ΑἰΠοπίοηςίριις Ἠαμογο Μαεθάοπας, οἱ ππΠο ἵη οτί πας. 
τεςίτα ρατίεπι γοπίγα, οἳ ΟΙ1Π1 ΟαΗΙπιεάοπία, οἱ Ῥγίοα, 
6 Ῥεπιαα οοΠ]πησετο Πιο γο]α]κσοιη :Ἰἰσεμαί τα] 5θτο 
Πηδίαπχατο [ογίσπαπι, πῖςί Ἐτδλί]ιοῖ Π[ίας ΥετθεΙΠάατοθγ οί 
Οοὔναπι. Νοη βίας ορίατίπα ειπα Εοτίππα {Γαη5βΙσα οί 
1ρ5ε ΠηπίαΓο οα5ίτα : ΟΠΟΚ{ΠΠΙ θΠἱΠῃ ρευβαβίππα ππους οδί, 
αἱ αὖ οπιπῖς ἑαπρίέπα[ηὶς Ροτίοπ]ο εἶπιας Ιμουῖ. ΕΕ ππης, 
Ατοζα, 4παΠΙΠΠΗ ἵπ πηο ος, ΠΟ αῃϊοῖαῃι τατρίαάἴπο Λ{ο- 
πας, φεγνΠπ]ε το εἰσοπᾶα, αρῄοϊεπάαηπε Πρεγίαίε, ρι]- 
οΠθγΓῖπο [δια]! απη]σμ]ο.. 

47. ΥΕΤΗΠΙ οηἴη [ας οδί, ἱπαπί, {παφααἴατιη αριιᾶ {6 
πηθηη]ηϊςεα,, ἵπ απίρας ργαοἰατΗΠα Π]ά ἀἰείαπα, 

ΑΙ Π]α ἆαπι πιοτῖέαν {απιθῃ 
Ῥτον]α]ς, αἱ ἀθορηίογ σαάετοί, 5οἠα]ο. 

Ἠσο Ρπε]]α : εἰ Ώεμποξί]ιθῃος Ἰομοξία Πιογ[ο γ]ίαπι ΠΠ 
ΡΟΙΙΟΓΕΠΙ Ἰαβεβῖέ, Χεπουταίῖς εἰ Ριαϊοηῖς 4ο Ἱπηπηογία]Παίε 
Ἡρτογαπὰ ο] ης» ΕΕ Ρτονοσέας πίτα απηατίης απαζαίῃ ᾱἷ- 
ΧΙΙ ἵπ 6ο» απῖ α [ογίηα Ιηκο]θςοιηξ. 5εᾷ απ]ᾶ εα πιης ἀϊσστο 
οΡρι5 εσί:. Ταπάεπα νεο ΠιΕ Ῥτορυος Ραΐπι, ραγίίπι πηῖηας 
αἀΠΙρεηία, 6ἱ ΠΙο]Ι6Πη ΠΕΠ ΟΙΙΠ1 π{βίάα πηϊςερηία, λΠογο- 
τες, ΠπᾳηΙϊ , Ἠ]δσα, ΑγοΏίας. 5ἱ 655611 : απαπάοηπι]άθπα γθγο 
δυπι Ἠοπποξίμεπες, Ίσποσος ΠΗΠΙ, ο. ΠοΣία:, απεΠα παίητα, 
ΠΟΠ ΠηχΙ{ αἆ Ἱσηανίατη. 

48. ΤΗ καπ ἵππα υ Π]απι ἀαίταμογο αὖ α]ίαιῖ οοβί(α- 
Ῥαπή. ΑΠ] απ ππῃ φεητοι, αρετίε ἱγάεβαί, οἱ ἆθιΠα Αδρί. 
εις, Υἱάσίαν, ἴπααῖε, ραίατα Ἀτοηίας, αΤΠηα 5ο]α οἱ ἰτῖτο- 
πηος, εἰ ππωηῖα, αἱ οχεγοῖίης, οορίας ε5σε, εἰ το[ησία Παπηαπίς 
Ἀπ]ηιίς ΠΊΘΗΠΗ απἴθπι αρραναΓΠΤη ΟΟΠ{ΕΙΠΠΕΤΕ; 416Π1 ἔαπΊθΙΙ 
ποῦ τοαγαιετῖπ{ Ἠ]γτῆ, οἱ ΤτίΡαΙΗ, εἰ Μασεοπος, πορῖς 
1ρ5ο ]ο παγο Ιίσηθο ΒΓΠΠΙΟΓΘΗΙ » 41ΕΙΙ τθςροπά1{ φποπάαΠα 
ἀθι5 ναςίατῖ ΠΟΠ Ρο5ςο: απα (πἱάεπη Ῥγογίάεπί]α κἶπο Πιοίιι 
Υοιδαἴα5 5ππ1 Τη τοριβ]σα, πηθίασᾳπθ οπιηῖς 6χραι5 ΠΙΙΠΙ 
{η]ξ οοπῖτα Μασεάοπας απάασἷα πθῃιε ΠΙΟΥΙ{ 1ης Ἐπείθιποη, 
πεαπε Απκίορῖΐον, πες Ῥγίῆοας οἱ Ο3ΠΙπιοοῃ. » πες ΡΗΠΙΡ- 
Ρα5 ἴππα, πε(Πε ηυπο Ατοηίας, 

49. Πως πβῇ ἀῑκοταί, Χοῖ, Ἰπαπῖί, ΠἹαΠΙΠΗ ΠΠ Ἰη]ίεριο: 
απαπίαηα οη]πα Τη πῃο θςί, ππ]]α Ποί Ἰηῖς 5αςΓΟ Ἱη]ατία,, 5εὰ 
4ε0 αἀογαίο δροηίο εμας, Αίάπε 650 ἵῃ δρο μας ΘΓάΠΙ,, ἴ]]αν 



Τ60 ΙΧΚΙΥ. ΘΕΟΝ 

τῆς ἐλπίδος ταύτης, καὶ τὴν γεῖρα τῷ στόµατι προσα- 

γαγόντος, οὐδὲν ἀλλ’ 3 προσχυνε εἴν ὑπελάμόανον. 

ΑΝΤ. Τὸ δὲ τί δή ποτε ην» 

ΑΡΧ. "Ύΐστε ερον βασάνοις θεραπαίνης ἐφωράσαμεν 

πάλαι φάρμαχον αὐτὸν τεταμιεῦσθαι λύσει ' Ψυχῆς ἀπὸ 

σώματος ἐλευθερ ου γὰρ οὖν ἔφθασεν 

ὑπερθὸς τὸν ὁδὸν τοῦ νεὼ, καὶ πρὸς ἐμὲ ῥλένας, Ἄγε 
Ἀντίπατ Ἔρονν Δημοσθένην ὃ δὲ οὐκ 

Κάμοὶ μὲν ἐφαίνετο προσθήσειν 

ρίαν χτώμε Εενον. 

δὴ τοῦτον, ἔφη» πρὸς 

ἄξεις, οὗ μὰ τοὺς .... 
λ 3 ΛΙ [ή σας -α- 

δε εν ο σος πεπτωχότ ας. 

ο ἑ Γαΐρειν εἰπὼν ἀπέπτη. Τοῦτό σοι τὸ 

εὖ, τῆς Δημοσθένους πολιορχίας κοµίζειν 

τη -. ν 
ΑΝΤ. Δημοσθένους γε καὶ ταῦτα, ὦ Ἀρχία. Ῥα-- 

ὶ τῆς ἀηττήτου ψυχῆς καὶ μακαρίας, ὥς ἀνδρεῖον | μὲν 

λῆμα, πολιτικὴ ὃ δὲ πρόνοια μετὰ χεῖρα τ τὸ πι- 

στὸν τῆς ἔλευθε Ερίας έχεν. Αλλ” ὁ μὲν οἴχε εται βίον 

ἔξων τὸν ἐν μακάρων γήσοις Ἄρό ων λεγόμενον Ἡ τὰς εἲς 
οὐρανὸν Ψυγαῖς γοµιζοµένας ὁ ὁδοὺς, ὀπαδός τις δαίµων 
3 / Ε εί / Ν Ν -- αὸ ς - 

ἐσόμενος ἐλευθερίου Διὸς, τὸ σῶμα δ᾽ ἡμεῖ 

όα 
αὐτῷ τὸ 

3 
Ἀθήνας 

σον ο ρω : 
Αποπέμψοµεν, χάλλιον ανάθηµα τῃ ΥΠ τῶν ἐν Μαρα- 

θῦνι πεπτωκοτων. 

Β 
εἰς 

ΕΧΧΙΥ. 

ΘΡΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. 

.2ΡΥΣ. Μηκέτ ι τονθορύζετε, ὁ ὤθεοὶ. μηδὲ κατὰ 

ας συστρεφόµε ενοι πρὸς τὸ οὓς ἀλλήλοις ΧοινΟλο-- 

γεῖσθε, ἀγανακτοῦντες εἰ πολλοὶ ἀνάξιοι µετέχουσιν 

ἡμῖν τοῦ συμποσίου, ἀλλ᾽ ἐπείπερ ἀποδέδοται περὶ τού- 
των ἐκκλησία, λε] γέτω ἔχαστος ἐς τὸ φανερὸν τὰ δοκοῦνταά 

οἳ καὶ χατη Ἱορείτω. Σὺ δὲ χἤρυττε, ὦ Ἑρμῆ, τὸ 

κήρυγμα τὸ ἐκ τοῦ νόµου. 

ΕΡΜΗΣ. Ἄχουε, σίγα. "Τίς ἀγορεύειν βούλεται 
.ω /. -ω σοι 3” Ἀλ / Δ -ω 

τῶν τελείων θεῶν οἷς ἔξεστιν; ἡ δὲ σχέψις περὶ τῶν 
ῃ .γ/ 

υ.ετοικωὠν και ζενώων. 

ΜΩΝ ᾿Εγὼ ὁ Μῶμος, ὦ Ζεῦ. εἴ μοι ἐπιτρέψειας 
ὴ ᾽ . { ή 

εἰπεῖν. 

7ΖΕΥΣ. Τὸ κήρυγωα ἤδη ἐφίησιν ' ὥστε οὐδὲν ἐμοῦ ρυγμα ἤδη ἐφίη ' 
τμ 

λα Φημὶ τοίνυν δεινὰ ποιεῖν ἐγίους ἡμῶν, 

ἀπόχρη θεοὺς ἐξ ἀνθρώπων αὐτοῖς γεγενῆσθαι, 
μὴ καὶ τοὺς ἀκολούθους καὶ θεράποντας αὐτῶν 

ἰσοτίμους ἡμῖν ἀποφανοῦσιν, οὐδὲν μέγα οὐδὲ νεανικὸν 
οἴονται εἰργάσθαι. Ἀξῶ ὃ δὲ, ὦ Ζεῦ. μετὰ παρρησίας 

μοι δοῦναι εἰπεῖν: οὐδὲ γὰρ ἂν ἄλλως δυναίµην, ἀλλὰ 

πάντες µε ἴσασιν ὡς ἐλεύθερός εἰμι τὴν γλῶτταν καὶ 

οὐδὲν ἂν κατασιωπήσαιµι τῶν οὐ καλῶς γιγνοµένων" 
διελέγ) Ύκω γὰρ ἅπαντα καὶ λέγω τὰ δοκοῦντά µοι ἐς τὸ 
φανερὸν οὔτε δεδιώς τινα οὔτε ὑπ᾿ αἰδοῦς ἐπικαλύπτων 

γνώμ.ην ' ὥστε καὶ ἐπαγχθὴς δοχῶ τοῖς πολλοῖς καὶ 
ἥ τὴν 

συκοἈαντικὺς τὴν φύσιν. δηικόσιός τις κατήγορος ὑπ Κωήτ ο ων ή 7 Ἰμ- ς τις τηγορος υτε 

-- 
ει ἆλλ., 

τες 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ. 1,2. {ΠΠ οὐτ, δ59] 

Τ απε ΠΙαΡΗΠΗ οἱ αἀηιογεπί, ηἰλΗ] αλά απα1 αὔογαγο γῖγηπη 
| Ῥαίαβρανη. 

ΑΝΤ. Ου]ᾷ οισο Ι]αά ογαίὁ 

ΑΒΟΗ. Ῥορδίοα [ογππεπίῖς αἲ αποϊ]]α ΕΧΡΓΕΞΞΙΠΗς, ο](η 

τεροδίέαπη ΠΠ Γαῇςςο ΥΕΠΘΠΗΠΑ, αποά αὐξο]νοπόα α 6ΟΥροτς 

ἀπίπια, Ἠρεγίαίεπι {ρ5ί Ῥατατεί. κ ου Ἰπεν Γοηρ] 

εβιεδδη5 Γ[αθγαί, απππ1, Ώπο 5απθ Ἰος πᾳμῖί, αᾱ Απρα- 

ἵταπαΣ ΏεπιοδίΠεπεπα Υθγο ΠΟΠ ἆπσες, ΠΟΠ, Ρος οσο ]ος,... 

Ε{ νιάεραίατ πμ αἀ]θοίατας, Ουἱ Ματαίμοπο οοεάσγιπἰ. 

50. ΑΕ, να]! απ υΠη ἀῑχ]ςδεί, ενο]ανΙ. Ἠσπο ΠΡΙ, τον, 

αχ ήτα οΏδεςςῖ οχρυσπαΊᾳαο Ώομιοδίμεπ]ς Ροβ5Ηπη Τοίοιτο. 

ΑΝΤ. Ὠεπιοδίπεηίς αἱ Ιδία, Ατοα. Ἠειῃ Ἱπνίοίαπι απῖ- 

πιαπα εί Ρεαίαπα1 4παπῃ Γοτίθ ν]ῖ ργοροδίίηπα, 4παπι οἶνῆϊς 

Ῥτον]άθηίία, ἵπ Παπ 56ΠρεΓ Ρίσηιας οθγςςΙππη Ἠρογία(ἰς 

Ἠαροτα!.  Αί 1] απἰάεηῃ ἀῑδορςείέ, γίαπα Ἱαρίίατας ἵπ Ώοα- 

{οτι Ἰπς]ῖ5, ασ» Ἠδγοια ἀἰοίαν, γε] τίας (πας ρυἱαπία 

απίιατΙΠα. 1π οσ]ΗΠΙ, 5θοίαἰογ ἀσποῦ Γπίπτας Πβετα[οΓῖς 

{ογῖςς οοΓρΙΙ5 Υθτο πος Αί]ιοµας πΓἴσπηας, ἀοπαίμπη τορῖοηῖ 

11 15 1ρδῖς απί αἆ Μαγαίμοπθιη ορ άθγε ργωςίαπῖς. 

ΙΧΧΙΥ. 

ΡΕΟΒΙΙΜ 6ΟΝΟΠΙΠΙΜ. 

«ΌΡΙΤΕΠ. ΝοΠίο απαρ]α5 Ππή»δατο, 41, πού οο]]ος[1 

η αηΏσι]ος αἲ αὐΓεΠα αἱίθς αἰίογίης ΠΙ5ΟΘΓΟ ΦΕΓΠΊΟΠΕΣ, οἳ 

σης [6ΓΓ6 5ἱ Ιπάἱσηῖ η]! οοηνΊν]ο ποδίτο Ιπίαιςυπί; 5εὰ 

αυαπάοφπἱάεπα οοποῖο 4ε μὶς ἀαία εί, 

απίδααε αἷὰ 51ρί γἱάραίαν, οἱ ασσςεί. 

ἸαβίΠηάΠὴ ΡΓά)ΕΟΠΙΗΠ Ῥογαρ[[ο. 

αρετίο ἀῑσαί ππις- 

Τη νοιο, Μετουν], 

ΜΕΒΟΤΒΙΓΕ. ΑΙ: ίασο.. Ομἳς γυ]έ οοποϊοπατί ε]αδςῖ- 

εοΡΙΠΙ. ἀθοταπ, απῖσης Ία5 οδίρ Οῶ5[ίο ἆα ΙπαΗ(ηῖς οί 

Ῥονομηηῖς. 

ΜΟΜΌΟΡ. Ἐρο, Μοπηις, 

ἀῑσαπι. 

1ΌΡ. Ῥταεοπίπηι ΕΡί Ίχος ]απα Ρευη{ς Πασθ π]θ Ρεί- 

πηίοπία ΠΠ] ορι5 Ἰαβερῖς. 

». ΜΟΜ. Λίο βαν Ἱπίο]εταβῆίογ 5ο σεγεΓο αποξάαηι 

ποςίγὐπη”, πἶθας ποη εαῑῖς οςί 4εοδ οχ Ποπηϊπίρη5 1ῃ505 ε55ε 

{αςἱο5: 564, πὶςϊ 5105 διίαπῃ ρεαϊδδεαπος αἰαπο [αηιη]ος πι. 

θᾳπο ποβίςουα [α5Ησίο οοηςαθηϊη{, η] 5ἱΡῖ πιαρη[ῆος, 

ηΙΗΙ] [ον 1έου [οοῖςςο γἰἀσηίαγ.  Ῥείο απίθπῃ αὖς5 {6, ααρίίες, 

οἱ Ἠρογα πλ] ἀἴσρτο Ρε: {ο Πσεαί : πδαπε επῖπα α]ία Ίορε ρο5- 

5ἱπα, 41111 5οἶαΏί ΟΙΗΠΟ5 4παΠα ρου 5πα Ππρια, (παπα ΠΙΗΗΙ 

6οΓΙΠ1, απ οοηίγα 4παπα ἀθσοί Παπί, τείῖεςΓθ 5οἱεᾶπη. Ἠε- 

4αγριο ομίπῃ οπηη]α, οἱ απ τη γάεπίατ αρετία ῥγο[ετο, 

ΏΘΩΠΕ ΙΠείΠθης Φ4Π6εΠ(ΠΑΠΗ, πε(αθ ΠπΘαΠΙ Ρι Ῥ(οΓΕ 58Η 

(σπίίαπι οσομ]ίαηΣ,, αἆθο φπἱάσιη » αἱ εἴἴαηα ππο]εσίης. ΡΙειῖδ- 

ἵ απο γίάεαν αἱ σαλαπηπ]α[οτῖο Ἰπσομίο, ρυρ]ίοι5 απ]άαπα αοθι 

5ἱ πηηῖ ρετπηϊσειϊς, ααρίος, αξ 



(1Η; οσο, ο5ο) 

Ἠλὴν ἀλλ’ ἐπείπερ ἐξ 
. 

ον ῃ 
αὐτῶν ἐπονομαζόμενος. 

/ ας Σ ο. αν 
κεχήρυχται καὶ σὺ, ὦ Ζεῦ, δίδως μετ 
3 Γά / ” 

οὐδὲν ὑποστειλάμενος ερῶ. 

ἃ . Ἂ λ «ο 1 ΣΕΝ εκάν 14 δ τον ουρανον και παρε Ἔγραγαν, και νυν Επ σης ὀιανο- : . ' μα ; ο. μᾶς τε νέµονται καὶ θυσιῶν µετέχουσιν, οὐδὲ καταδα- 
λόντες ἡμῖν τὸ µετοίχιον. 

3 - 5. λ ΖΕΥΣ. Μηδὲν αἰνιγματωδῶς, ὢ Μῶμε, ἀλλὰ σα- 
ο Ν {98 / ᾿ ν Υ. -ω φῶς καὶ διαρρήδην λέγε προστιθεὶς καὶ τοὔνομα” νῦν ο βος ο. , ͵ 9 π ϱ ες τὸ µεσον ἀπέρριπταί σοι ὅ λόγος, ὡς πολλοὺς : ; τ : ρ χαζειν καὶ ἐφαρμόζειν ἄλλοτε ἄλλον τοῖς λεγομένοις. 

ο : πρὸς τὴν παρρησίαν : ποιεῖς γὰρ τοῦτο βασιλικὸν ὡς ο» ν ’ ο « αληθῶς καὶ µεγαλόφρον, ὥστε ο 
/΄ / Ὑ ; / - Ύαρ τοι γενναιότατος οὗτος Διόνυσος ἡμιάνθρωπος ὤν, 

οὐδὲ Ἕλλην µητρόθεν, ἀλλὰ Συροφοίνικός τινος ἐμπό- 
τοῦ Κάδιου ϐ τοιδοὺς. ἐπειτε Λξιώθη το 10 βου τοῦ Κάδµου θυγατριδοῦς, ἐπείπερ ἠξιώθη τῆς ἄθα-- 

νὰ 
/. 

μιτραν 

ο... ν . 
ερω χαι τουνοµ.α. 

/ Ξ λ ο» οσα ε λ νασιας. οἵος μεν αυτος εστιν οὐ λέγω, ουτε την 
Ὑ α /) Ὑ λ “Ν ΄ μ ο οὔτε την µέθην οὔτε τὸ βάδισμα, πάντες γὰρ, οἶμαι, 

πω - αι / λ ὡς θΊλυς καὶ γυναιχεῖος τὴν φύσιν, ἡμιμανὴς, 
ας { ο 3 / ς ΧἈλ λ ακρατου ἕωθεν ἀποπνέων' ὃ δὲ καὶ 

/ Ε) λο 25 

κέρατα ἔχων καὶ ὅσον ἐξ 
, 

χὼς καὶ γέν 
4 
: φαλαχκοὺς γέρων, σιμὸς τὴν ῥίνα, ἐπὶ το ο Ἱερων; σιμος τη » στ 

/ 

σάτυροι 
ο] 3 ὼ η . / η .. οζεις τὰ ὥτα, καὶ αὐτοὶ φαλακροὶ, χεράσται, οἷα τοῖς : σα τι πε. χε : ἄρτι γεννηθεῖσιν ἐρίφοις τὰ κέρατα ὑποφύεται, Φρύγες 

ἀλ Ελ .. ο. ᾿  αἩ ο ε .. ὄντες: ἔχουσι δὲ χαὶ οὐρὰς ἅπαντε. Ὁρᾶτε 
ς, Δ τς η 
τμ θεοὺς ποιει ὁ Ύεννασας; 

Β 1. 3 πα - σι, ς ν Είτα θαυμάζοµεν εἰ καταφρονοῦσιν ἡμῶν οἳ ἄν- 

δν ρων ἐστιν, ὃ δὲ 

τινὲς 
οἵους 

5. 
ο. ο ’ Δ Δ / σω θρωποι ὁρῶντες οὕτω γελοίους θεοὺς καὶ τεραστίους: εῶ 

γὰρ λέγειν ὅτι καὶ δύο γυναῖκας ἀνήγαγε, τὴν μὲν ἔρω- 
µένην οὖσαν αὐτοῦ τὴν Ἀριάδνην, ἧς καὶ τὸν στέφανον 

-- ο 5! ο» π -ω ἐγκατέλεξε τῷ τῶν ἄστρων χορῷ, τὴν ὃΣ Ἱκαρίου τοῦ - , ς ͵ - Ὑεωργοῦ θυγατέρα. ἸΚαὶ ὃ πάντων γελοιότατον, ὢ 
.ω / Λ ο /. θεοὶ, καὶ τὸν χύνα τῆς Ἠριγόνης, καὶ τοῦτον ἀνήγαγεν, αν. ς ο: ες ὥς μὴ ἄνιῶτο ἡ παῖς, εἰ μὴ ἕξει ἓν τῷ οὐρανῷ τὸ ξύν-- 

πθες ἐκεῖνο καὶ ὅπερ ἠγάπα κυνίδιο.. Ταῦτα οὐχ - ανα ο, Ό ς. 5 , 5 Όσρις Όμιν δοχεῖ καὶ παροινία καὶ γέλως; Ἀχούσατε ὃ 
ελ  ν 
οὖν καὶ ἄλλους. 

”. .΄ Δ . ο 6. 2ΕΥΣ. Μηδὲν, ὦ Μοµε, εἴπης µήτεπερὶ Ἄσχλη- 
πιοῦ μήτε περὶ Ἡρακλέους: ὁρῶ γὰρ οἵ φέρη τῷ λόνω ο τς μρι αρακλεους" όρω γαρ οἳ φερῃ τῷ λόγῳ. - 9 σι τω Δ / ” Οὗτοι γὰρ ὁ μὲν αὐτῶν ἴᾶται καὶ Ανίστησιν ἐκ τῶν ρ το νόσων καὶ ἔστι « πολλῶν ἀντάξιος ἄλλων, » ὁ δὲ Ἡρα- 
Νο Ν -- 3 . 

[ή χλῆς υἱὸς ὢν ἐμὸς οὐκ. ὀλίγων πόνων ἐπρίατο τὴν ἄθα-- 
/ ο / .ω. νασίαν: ὥστε μὴ Χατηγόρει αὐτῶν. 

ΕΝΧΙΥ. ΡΕΟΒΟΝ αονΝοΙΗΙΜ. 2- -ς. 
Τ6ι 

{ αΐου αἲ Ἡς Ῥτορίεγοα ἀῑσ[ῆς. Ὑογαπηίαποῃ ; απαπάοημ]άθπη 
: Ποεί οἱ ρτασοπῖο οϊσίαπη ο5ε, οἱ ἔιι 4ᾳ5, ο αρίίος, οΓαηᾷἱ 
| ομπι αποἰοπίαίο [αση]ίαίοπα, 5ἶπο πιοία ἀἱσαπι. 

ὅ. Μα]Τ πΙπῖγαπα, ἵπππαιη, ΠΟΠ. οΟΠΙΘΠΙῖ . Ποξίηῖ 56 ζ0π- 
5ε5εη5 [ασίο5 6ς5ε ραγ{ἵοῖρες 6ἱ ὤᾳπο ποβίςοιΠι Ίατε ορι]ατῖ, 
Ἰάᾳ1ε απΠΠΙ οχ αἰίετα Ρανίο ππονία]ος 5Πέ, 5105 Ἱπεαρος 
ΠΗΠΠΙΦίΤος θἱ δι] οογῖ «οᾶα]ες οἀμκογο ἵπ σῶΙ1Π1 » αἱ Γαγ{ῖπι 
Ἱῃ αἱρυπῃ τεία]οιαηί, ααἳ πυπο Φηπα]ετ εἰ ἆς γὶςεσγα[ἴοπί- 
Ῥα5 ρατίεπη οἱ 4ο ςαγῖβοῖῖς ἁσοῖρίαπε, πο γραίηπα απἱᾶσπι 
Ἱπεο]αίας ποῬῖς φο]νομίος. 

40ΌΡ. ΝοΙί απίσππαπα. οΏσοιγα εἰπη]ῄεαίίοπα, Μοππε, 
ἀϊσρτε; 5εᾷ ἀῑςενίο, εἰ νοιΏῖς Ῥτοργϊ5 εἰοηπετα, αἀ[εείο 
εἴαια ποπῇπθ.. Ναπο οπίπι ἵῃ πιράἴαπη Επυὶ Ῥγο[θεία οτα{ῖο 
εσί, υἱ πιυ]ίος απῖς σοη[ἴοῖαί, ο αἰίας αἰἴππα [ας ἀῑσιῖς ας- 
οοππιοᾶεί.. Ορογίεί απἴοπη {Ε, ααἲ Πβοιαίσα ἵηπ ἀῑζσπᾶο 
ρτοβ(σατῖς, πΙ] ἀπβίίανο ἀϊσοτο. 

4. ΜΟΜ. Ῥγῶε]αγε 5απε, φρίίος, ᾳποά αἆ ἀἰσρπαϊ Π]α 
Πετίαίεπη Ἱποῖίας εἴῖαπι : τοσῖο ἰφίπςο Ρτο[εείο [αοῖς οἳ Ππασπο. 
ΠΙΠΙΟ.. Παπαθ ΠΟΠΠΕΠ ο[ἵαπῃ ἀἴσαπι. Χεπρε ρι9ο]αγῃς Π]ο 
Ῥασςβας, ΞΘΠΠΙΠΟΙΠΟ, ης ἄΓῶοις απ]άεπα ΠΠαΙΘΙΠΟ ΒοΠετο, 
564 γεοίοτῖ5. οπ]αςάαπι Αγτορ]αηίοϊς, απ, οκ βία τθ- 
Ρ05, Ροδίᾳπαπῃ ΠπηπποτίαΠίαία ἀἴσηας Ἰαβίιας ο5ε, απα[ῖς 
ἴρεε πἰάεπη 5ἳξ, ποπ ἀἴσο,, πθΠπε πηϊίτα, πε(Πε εβεϊοίαία, 
πεαπε Ίποεςςα : ΟΠηΠΟς οπίπι, Ρίο, γἰᾷειῖς αυαΠα πηπ]]6- 
ὈΓῖς 5 εἰ ε[[οππαίας παΐυτα, ΞΕΠΙΓΙΓΙΟΣΗ5, ΠΙΘΓΙΤΗ α 
ΗΠΙΠΙΟ ἴπάς πιαῃε ΤοοΙθῃ5. Αί Π]α ἰοία πος πρι απχ], 
6ἱ 5ο 5Θ6ΙΠΙ 60ο αἀάποίο αἀεδί, ἀεοξαπε [ο]: Ῥαμα., ο 
ῬΠεηιπι, οἱ Βαΐγτος, τηςίῖοος οἱ ἑαρτατίος Ρ]εγοσᾳια,, ]α5εῖ- 
Υος 6ἱ α[[επα ἤπιτα Ἰοηηίηος : πογΙΙή. πΠις εργηΐςου, οκ 
ἀἰπιϊαϊα, Ἱη[ον]ονί ραγία οπργα» 5ἰπηῆίς, Ῥαϊβαπι ἀοπη]έίοης 
Ἰοηβαπα, ΡάΓΙΠΙ α- 4Ο 4ΠΠεγί; αἰίεγ οα]γας 8οῃοχ., κἰπηῖς 
Παπίας, αςίπο ΡΙδγαπιᾳιθ ἵηγο]ιθης : Ίῶγάι5 Πίο εςε: Φαΐϊγτῖ 
απἴεηα αοπεῖς αυτί ρας,, οα]γί ἱρεί 4ποηπε, οοτηῖρης ριαα1α, 
απα]ία. Ἠορᾶΐς τοσεης Πα[ῖς «αΏηαδουηίτ: οἱ ςιπὶ Ῥμγσος. 
Οαπ485 γοτο ΙΠαΡεΠΙ μη] γαιςί, Ὑ]άείε ᾳμα]ες ποδίς Ργορε]ᾶ- 
της Ιδίο ἆεος [αοἷαί5 

ὅ- Ῥειπάε απαϊταηΙΣ 5ἳ οοΠΙΘΠΙΠΙΠΙ πος Πομηίηθς .41ΠΠ1 
γ]άεαπί γιάϊομ]ος αἆθο ἆθος αο ΡοΓεπίοςος 2 ΠηΠ{ο οπῖπι ἁἷ- 
6εγε (ποσά ἆπας εἴἴαπι πηη]ίσγος Ίο οὐ αχῖί :ΔΠ]Δ5ΙΠΗ αέθγαπα 
5υᾶΠι ΑπίαάΠΕΗ, εη]α5 εἰἶαπα 6ΟΓΟΠΔΠΙ ΙΔ ΘΡΙΠΙ «ΠΟΤΟ ἴηςθ- 
τη], αίθγαπη Τοαἳ γης Ηοἵ βίαια :οἱ αποᾷ οπηΠΙΗΠῃ ππαχίπης, 
ἀπ, πά[σπ]Ηπη ο5ε, οἰῖαπι «άΠρηῃ Ἰη]ας Ἐτίσοπες ἵρσαπα Ώς 
εἀαχῖέ, πο ἀοίάθεῖο ΠιαορΓο ΙΓ Ρηε]ία, 5ἱ που Ἰαβθαί ἵῃ 
ο(ΡΙΟ. [απηϊΠαγθηα. ἲρί Π]απι ἀΠεσίαπηηπε οππ]σπ]αη.. Ἠως 
ΛΟΠΠΕ οπ{μπιε]ία γορῖς νἰάδίας, οἱ εἰπίοσα Ἰηςαπῖα, οἱ τῖ- 
50152 ΑπῑΙί6 Υεγο οΙαπῃ α[ίος. 

6. ΟΡ. Νε φπ]ᾷ ἀῑκορῖς, Μομια, πεΠιθ θε Τκοπ]αρίο, 
Ίπεφπε ἆθ Ηειομ]ο; γἰάσο εΠΙπι 4Π0ΓςΗΠΙ [εγαί [ο ογαοπῖς 
Ἱπρείας. ΗΙ οἰοπίπα, αίοτ ἵΡΣοΓΙΠΗ 5αμαΐ θἱ ος πηογΏῖς οχ- 
ἄῑαί, οοπιρ]τθδις ππῃς ἀἰσηϊίαία οχῶσιαί : Ἰῇο νοιο 
Ώχεις β]ίας Ἠετοι]ος Ιαβογίρης ΠΟΠ. Ραυοῖς Ππιπιογία[[ξα [ον 
5ἱΡΙ Ρατανίέ. Ἠος ἰαίταν αοοµςαγθ Πο]ῖ. 
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πολλὰ εἰπεῖν π -- ο Δ λ 

ΜΩΜ. Σιωπήσοµαι, ὦ 2εῦ, 9ιὰ σ: Ξ 

ἔχουσι 
ἔχων. Καΐτοι εἰ μηδὲν ἄλλο, ἔτι τὰ σημεῖα 

τοῦ πυρός. Εἰ δὲ ἐξῆν καὶ πρὸς αὐτὸν σὲ τῃ παρρῃησια 

χρῇσθαι, πολλὰ ἂν εἶχον εἰπεῖν. 

7ΕΥΣ. Καὶ μὴν πρὸς ἐμὲ ἔξεστι μάλιστα. 

δ’ οὖν κἀμὲ ξενίας διώχεις; 

ΜΩΜ. Ἐν Κρήτη μὲν οὗ µόνον τοῦτο ἀκοῦ
σαι ἔστιν, 

περὶ σοῦ λέγουσι χαὶ τάφον ἐπιδει- 
πε ἄλλο τι 
Υ 

ἐγὼ δὲ οὖτε 

Μῶν 

ἀλλὰ καὶ 

χνύουσιν ἐχείνοις πείθοµαι οὔτε Ἁγαιῶν 

Αἰγιεῦσιν ὑποθολιμαῖόν σε εἶναι φάσκουσιν. 

τ. Ἀ δὲ µάλιστα ἐλεγχθῆναι δεῖν ἡγοῦμαι, ταῦτα 

ἐρῶ" τὴν γάρ τοι ἀργὴν τῶν τοιούτων παρανομημάτων 

καὶ τὴν αἰτίαν τοῦ νοθευθῆναι ἡμῶν τὸ ξυνέδριον σὺ, 

ῶ παρέσχες θνηταῖς ἐπιμιγνύμενος καὶ χατιὼν 

παρ αὐτὰς ἐν ἄλλοτε ἄλλῳ σχήματι, ὥστε ἡμᾶς δεδιέ- 

ναι µή σε χαταθύση τις Ευλλαθὼν, ὁπόταν ταῦρος ἠς, 

ἢ τῶν γρυσοχόων τις χατεργάσηται γρυσὸν ὄντα, χαὶ 

ἀντὶ Διὸς ἢ ὅρμος ἢ Ψέλιον ἢ ἑλλόθιον ἡμῖν γένη.
 Πλὴν 

ἀλλὰ ἐμπέπληχκάς γε τὸν οὐρανὸν τῶν ἡμιθέων τούτων: 

οὐ γὰρ ἂν ἄλλως εἴποιμι. Καὶ τὸ πρᾶγμα γελοιότατόν 

ἔστιν, ὁπόταν τις ἄφνω ἀχούσῃ ὅτι ὃ Ἡρακλῆς μὲν θεὸς 

ἀπεδείχθη, ὃ δὲ Εὐρυσθεὺς, ὃς ἐπέταττεν αὐτῷ, τέθνηκε 

εῦ 

/ κά ΔΝ αλ 

καὶ πλησίον Ἡραχλέους νεὼς οἰκέτου ὄντος καὶ Εὐρυ- 

; ο μμ, ο τον ον Θ 5 
σθέως τάφος τοῦ δεσπότου αὐτοῦ, και παλιν εν ήδαις 

/ σε. . ς 3 7 5 μυ χα ΔΝ λ 

Διόνυσος μὲν θεος, οἱ ὁ ἄνεψιοὶ αὐτοῦ ὁ Πενθεὺς καὶ 

σσ /. Ακ τὅ, / 3. / ς / μὸ 

ὃ Ἁχταίων καὶ ὃ Άεαρχος ανθρώπων ἁπάντων χακοσαι- 

µονέστατοι. 
ο γω ”. . ’ 

8. Ἂφ' οὗ δὲ ἅπαξ σὺ. ὦ ΖΕὓ., ἀνέφξας τοῖς τοιοῦ- 
ο ολ / τά 

τοις τὰς θύρας καὶ ἐπὶ τὰς θνητὰς ἐτράπου, ἅπαντες 
3 , πσω 

μεμίμηνταί σε, καὶ οὐχ οἳ ἄρρενες µόνον, ἀλλ’, ὅπερ 
[σα πάήν 

Μ 
αἴσχιστον, καὶ αἵ θεαί. Τίς γὰρ οὐκ οἴδε τὸν Ἀγχίσην 

καὶ τὸν Τιθωνὸν καὶ τὸν ᾿Πενδυμίωνα καὶ τὸν Ἰασίωνα 

καὶ τοὺς ἄλλους; ὥστε ταῦτα μὲν ἐάσειν µοι δοκῶ' µα- 

κρὸν γὰρ ἂν τὸ διελέγχειν γένοιτο. ὴ 

7ΖΕΥΣ. Μηδὲν περὶ τοῦ Γανυμήδους, ὦ Μῶμε, 

εἴπῃς: γαλεπανῶ γὰρ, εἰ λυπήσεις τὸ μειράχιον ὀνει- 

δίσας ἐς τὸ γένος. 

ΜΩΜ. Οὐκοῦν μηδὲ 

οὗτος ἐν τῷ οὐρανῷ ἐστιν, ἐπὶ τοῦ βασιλείου σκήπτρου 

καθεζόμενος καὶ μονονουχὶ ἐπὶ κεφαλήν σοι νεοττεύων 

θεὺς εἶναι δοκῶν; ἢ καὶ τοῦτον τοῦ Γανυμήδους ἕνεκα 

ω 3 ο 3, ϱ) 
περὶ του απετου ειπω, Οτι χαὶ 

ἐάσομεν 5 
δν λ σ . Δ 

ϱ, Ἀλλ ὁ Ἅττις γε, ὦ 2εῦ, καὶ ὃ Νορύθας και ὁ 
ν - ἷς. Ἀ ς ῃ 

Σαθάζιος πόθεν ἡμῖν ἐπεισεχυκλήθησαν οὗτοι Ἄ ὁ Μι- 
ο κας ο. ποον Ν ον πω / 3 Αλ 

θρης ἐκεῖνος ὃ Μῆδος ὃ τὸν χάνδυν καὶ την τικραν, οὖοξ 
3 .ω ο 4 1) αν / / 

ἑλληνίζων τη φωνη, ὥστε οὐδ', Ἂν προπίη τις, ξυνίησι: 

Τοιγαροῦν οἵ Σχύθαι χαὶ οἱ Τέται ταῦτα ὁρῶντες αὐτῶν 
ε -» Ν 3 ᾖ' Ν 

ψακρὰ ἡμῖν γαΐρειν εἰπόντες αὐτοὶ ἀπαθανατίζουσι καὶ 
5: -. Δ ”. Ν / 

θεοὺς γειροτογοῦσιν οὓς ἂν ἐθελήσωσι, τὸν αὐτὸν τρόπον 
«Ι . .. ο. Α / σα 

ὄνπερ καὶ ζάμολξις 9οῦλος ὢν παρενεγραφη οὐκ οἱὸ 
- ; 
ὅπως διχλαθών. 

ὰ ο. ο. Α. 3ἱ 

10. ἸΚαΐτοι πάντα ταῦτα, ὦ θεοὶ, μέτρια. }Σὺ ὃξ, 
τρ ο μέ ν ο, Ε / ο πό / 
ὦ χυγοπρόσωπε καὶ σινδόσιν ἐσταλμένε Αἰγύπτιε, τις 

η 
λ ο πο νο ρ ραπα η εἰ, ὦ βέλτιστε, ἢ πῶς ἀξιοῖς θεὸς εἶναι ὑλακτῶν; τι ὃ 

ΙΧΧΙΥ. ΘΕΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. 7--- 10 

Γ ΜΟΜ. Τα, Φαρίέος, 6αηδα 1ασσρο, Ππα]ία ἀῑεργο σαπΠη 

(11 ουι -- 50) 

{ Ἰάβεαπι. Οενίε 5ἱ πΙλ!] αά, Ἰσηῖς αἆμιο Ἠαῦεπί γεςισία, 

: 5! νενο Πορας αἀγοιδας ἵρσαπη {6 Ἰΐρεγε Ἰοηα, πη]ία 5υπί 

{ ασα Παβθο ἀῑσειθ. 

ο μ0Ῥ. Φαίπ αάνοιδιας τη γα] πηαχίπιε Ἰϊσοί. Χαπα Ιπίας 

πιο 4ποα πο ρεγερηηα[ἶς Ροδία]ας 

ΜΟΜ. Ἱηπ Οπδία απίάσπα ΠΟΠ. Ίου 5οΙππη ἀιάΐτο ο5ί, 5εὰ 

α]ταὰ οἰίαπα ᾳπἱάἁαπι ἆς {6 ἀῑοιηί, οἱ 5ερυΙοτα οδἱοπά η! , 

ασο νετο ποαιε ΠΠ] βάοπι Ἡαῦθο, Ἠθαπε Αολνί5 «Ἐσιεηδὶ- 

Ρα5, 5αρρος[απα ααἲ {ε ἀἰουπί, 

7. Οεἴογπη απσβ πιαχίπιο αγσαεπάα ανρίίτου, εἂ ἀϊσαπι. 

Εσηίπη Ρποϊρίαπα Υἱο]αίαγαπη Ίος πηοᾶο Ίεβιπα, οἱ 63Η58Π1, 

απος {οί 5ρυνῖο5 Βίο ποδίεΓ 60Π5ε58115 Ἰαροί, (αία, ὁαρίίες, 

Ρυαραςῖ, πιονίαρις. {6 Γεπηηϊς ΠΙΙΦΟΘΗ5, αἰ41ε αά ἴ]ας 

ππΠς Ὠας πιΠΟ α]ία ΓΟΓΠΊ ἀεδοθμάθης, αἀθο αἱ ΠΙΘΙΠΕΓΕΠΙΙΕ 

πο ας {6 εοπρτεμΘηςΠη, {ααΓ15 4πμΠ] 65565, πιαςἰατεί, 

απ απ Παίογαπη ας, απΠῃ 65565 απτάπῃ, εἰαθογανεί, 

οἱ. ρτο Φογθ απί πιοπῇ]ο ποβίς, απ αγία απ Ιπαυτίς Πε- 

Ππιργίνη οσ]απα ποβῖς 5οπη]ᾶοἵς Ἰςίῖ5 ἴα ορρ]εσ]ςί! : Πθ- 

απο ομίπῃ αλίίος Ροβδπα ἀἴσεια. Ἐί γἱάομ]α τος εί, εἱ απῑς 

ςυὐίίο απαἰαί, Ἠενοπίθηα ἀθιπι 6556 [ΑοἴππηΣ ΕΗΥΣΙΠΘΙΠΙ 

γογο, ααὶ ης ἱπιρεπίο Ἰλαπα μαραε, ε5δε πο Τπυηις αἱ 

Ῥνορίπαπα. 5ἳρί ε5ςο ’άεπι Ηοτοι]ῖς, απ 56ινα5 πεταί, ο 

Ειιγσίιαῖ 5οριΠοταπη» απἲ [αοταί μας ἀοπηηα». ΕΙ ταήδη5 

Τ]ουῖς Ῥασσμας ἆθις οδί; αἱ οοηςομγῖηϊ 1λίας Ῥεπίμεις, οἱ 

ΑΕΙΦΟΗ, οἱ 1εητο ας : ΟΠΗΙΠΙΙΠΙ ΠΠΠΤΗΠΠΩΠΟΤΕΠΙΝ 

ΤΕ5. 

8. Ἐκ απο γετο ΤΙΕΠΙΡΟΓΘ 561Π6] {α, ΠπρΙΙ6Υ, [ογες 4Ρε- 

τιηϊςιϊ {αΐΐρας, εοΏγθιδιις αἆ ππονία]ες Γεηίμας, Πη]ία {6 

ςπί υπ γοιςί, ἱάᾳπο πον. Πλάτος 5οἱΗΠη, 56ᾷ, αιιοᾷ {αγρίς- 

«πι ο5ἱ, οῖαπι ἆθοὈ Γοηῖπα". Οπἱς οπίπῃ Ίρπογαί Απο 

5ος, οἱ ΤΙοΠΙΠὰ, αἱ Ἐπάγιηίοπείη, εἰ Τ45ΙΟΠΕΠΗ , εἰ τε]]- 

απος» Τία(πο Ίο πιῖσδαγας πηἰηή γίάεους οηβυι οηίπῃ [ᾳ16- 

τί ἴδία οηπ]α Τοργεμεπάοτθ. 

1ΌΡ. Νε φπἷᾶ ἆς 6αηγπιθᾶο ἀῑζας, ΜΟΠιε; Πγαίο οΠΙ η {8- 

ταπὰ, αἳ ἀοΊοιο αἀο]οςορπίπ]αηι α[εοεγῖς η. 5εηας Πας 

Ἡ]πάεης. 

ΜΟΜ. Ἐνδο ποηπε ἆε αηπῖ]α ἀῑσαπα, αποᾶ αἱ 1ρ5ᾶ Τη ο(Ρ]ο 

ο5ί,, ἵπ τορῖο 5εορίτο 5εάσης αἱ {απίιπλ ΠΟΠ [πο Τη εαρῖ(ε η]- 

ᾶ πα αἲρὶ (ασῖσιις,, οἱ ἄθις ο55ο ΥΙάδίαγ2 απ Πιό εἴῖαι σ8- 

ηγιηθᾶ!ς σταϊἷα παἰσδη Γα0ἴθ/ηΗ5. 

9. Ύεμιπι ΑΙ 5.πο, φ1ρίίος, εἰ Οο1ΎΡα5, οί βαμαζῖΗ5 

ππᾶς. ῖ ποὺῖς ἱπιηιῖςςί συπέ, απί Μοάυς Ἠ]α Μος ΟΠΗ 

οαπᾶγο οἱ Ιἶατα, ααὶ που Ἰοψ1. 6ν0Ε κοῖαί. πθαο 5ἱ ται 

Ῥτορίπαι ΠΠ αἴαι]ς., ἰπίομίσαἲ 5 Ῥνοίπάρ ΒογΙ] ασ εί πως 

Ἡ]ογαπα υἰάσπίος, Ἰοησυπα ποβῖς να]εῦο ᾖηδοῖς, 1πΙΠΛΟτ{α11- 

{αΐο 1ρ5ῖ ἀοπαπί, 6 4905 αποξουρ](αε νολαετῖηί φας 5!” 

Πασῆς σος η, 6οά θΙη ΠΠΟΔΟ 41ο Ζαπιο]νίς οιίαια, 5εΓ- 

ας σπα ε5δεί, π. ἄραῦα ποςοῖο. φποπιοᾶο. ἀθμίεςσεης 

Ἱτγορ»ί!. 

10. Οπαππαπα, ας, πηοᾶῖσα 5αη{ Ιδία οπημία.. Τα Υοιο 

Ἰσία σπα εαπίπο τοδίτο, {πνο]αίο «Ἰπάοπίρις Ἐσνριῖο, απῖς 

ος, υῖν Ἠοπο6., απί 4ποπαράο, Ἰαἰναίος, 4οις εσδε ρο5ίπ]αςὃ 



11, 585 -- 5;ς) 

βουλόμενος καὶ ὅ ποιχέλος οὗτος ταῦρος δ ἨΜεμφίτης 
προσκυνεῖται καὶ χρᾶ καὶ προφήτας ἔευ αἰσχύνομαι 
δὲ ἴθιδας καὶ πιθήκους εἰπεῖν καὶ τράγους χαὶ ἄλλα 
πολλῷ γε ιοιότερα οὐκ οἵδ) ὅπως ἐξ Αἰγύπτου παραθυ-- 
σθέντα ἐς τὸν ρα, ἃ ὑμεῖς, ὦ θεοὶ, πῶς ἀνέχεσθε 
ὁρῶντες ἐ ἐπ᾽ ἴσης ἢ καὶ μᾶλλον ὃ ὑμῶν προσχυνούµενα; 
ἢ σὺ, ὦ Ζεῦ, πῶς φέρεις, ἐπε ειδὰν κριοῦ χέρατα φύ- 
σωσί πο 

2805. Αἰσγρὰ ὡς ἀληθῶς ταῦτα φἲς τὰ περὶ 
τῶν ος ὅμως δ᾽ οὖν, ὢ Μῶμε, τὰ πολλὰ αὐ- 
τῶν αἰνίγματά ἐστι χαὶ οὐ πάνυ χρὴ ατα αν ἁμύη- 
τον ὄντα. 

νσοςς ο μμ Ἰοῦν «η ον ὤ ον » δεῖ α 

ως 

ΖΕΗΣ. Ἔα, φημὶ, τὰπ 
γὰρ περὶ τούτων ἔπισχε Ψόμ. 

; 

οἱ τῶν Αἰγυπτίων : ἄλλοτε 
αεδα ἐπ πὶ σχολᾶς. Σὺ δὲ τοὺς 

. ΜΩΜ. Τὸν Τροφώνιον, ὦ ὦ Ζεῦ, καὶ ὃ µάλισ 
πα τὸν Ἀμφίλοχον, ὃς ἐναγοῦς ανθρώπου 

ϊ μητραλοίου υἷὸς ὢν θεσπιῳδεῖ ὅ 1 Ἱοναιος ἐν Κιλικία, 
ψευδόμενος τὰ πολλὰ καὶ Ύσητ εύων τοῖν δυοῖν ἄξολονν 

Τοιγαροῦν οὐχέτι σὺ, ὦ Ἄπολλον, εὐδοχιμεῖς, 
ἀλλὰ ἤ ἤδη πᾶς λίθος χαὶ πᾶς Ῥωμὸς Ἰβησμῳδεῖ, ὃς ἂν 
ἐλαίῳ περι ιχυθῇ καὶ στεφάνους ἔχη χαὶ γόητος ἀνδρὸς 
εὐπορήση,, οἷοι πολλοί εἶσιν. Ἠλη καὶ ὁ Πολυδάµαν- 
τος τοῦ ἀθλητοῦ ἀνδριὰς ἴᾶται τοὺς πυρέττοντας ἐν 
Ὀλυμπία καὶ ὁ θεαγένους ἐν Θάσῳ. καὶ Ἔχτορι θύου-- 
σιν ἐν Πλ ρ καὶ Πρωτεσιλάῳ χαταντικρὺ ἓν Χερρονήσῳ. 
Ἆς᾿ οὗ δ᾽ οὖν τοσοῦτοι Ὑεγόναμεν, ἐπιδέδωχε μᾶλλον { 
ἐπιορχία καὶ ἱεροσυλία, καὶ ὅλως χαταπ. εφρονήκασιν 
ἡμῶν εὖ ποιοῦντες. 

19. Καὶ ταῦτα μὲν π ερὶ τ 
πτων. 

Ν Ἔ 
ξ 
» 

µ-ς- 
ὤ ΥΕΧΧ. 

ὢν νόθων χαὶ .παρεγγρά- 
᾿Εγὼ δὲ καὶ ξένα ὀνόματα πολλὰ ἤδη ἀκούων 

οὔτε ὄντων τινῶν παρ ἡμῖν οὔτε συστῆναι ὅλως δυνα-- 
µένων, πάνυ, ὤ ευ, καὶ ἐπὶ τούτοις Ἰλῶ. Ἡ ποὺ 
γάρ ἐστιν ᾗ πολυθρύλητος ἂρε ετὴ χαὶ φύσις καὶ εἵμαρ- 
µένη καὶ τύχη, ἀνυπόστατα καὶ χενὰ πραγμάτων ὀνό- 
µατα ὑπὸ βλακῶν ἀνθρώπων τῶν φιλοσόφων ἔπινοη- 
θέντα: καὶ ὅμως αὐτοσχέδια ὄντα οὕτω τοὺς ἀνοήτους 

ὥστε οὐδεὶς ἡμῖν οὐδὲ θύειν βούλεται, εἰδὼς, 
ο κἂν μνρίας ἑκατόμθας παραστήση, ὅμως τὴν 
τύχην πράξουσαν τὰ μεμοιραμένα καὶ ἃ εξ ἀρχῆς έχα- 
στῳ ἐπεκλώσθη. Μδέ ἕως ἂν οὖν ἐροίμην σε, ὦ Ζεῦ, 
εἴ που εἴδες ἃ ἀρετὴν ἢ φύσιν ἢ εἷμαρμέ ένην; ὅτι μὲν 

λ ν 
Ύαρ αεὶ καὶ σὺ ἀχούεις ἐν ταῖς τῶν Φιλοσόφων διατρι- 
δαῖς, οἴδα, εἰ μὴ καὶ Χωφός τις εἴ, ὡς βοώντων αὐτῶν 
μὴ ἐπ ν. Πολλὰ ἔτι ἔχων εἰπεῖν χαταπαύσω τὸν 
λόγον" δρῷ Υοῦν πολλοὺς ἆ ἀχθομέ νους µοι λέγοντι καὶ 
συρίττοντας» ἐκείνους μάλιστα, ὧν καθήψατο ἡ παρρη- 
σία τῶν λόγων. 

14. Πέρας. γοῦν εἰ ἐθέ θλεις, ὦ ὦ Ζεὺ » Ψήφισμά τι 
τούτι των ἀναγνώσομαι ἤδη ἐνγγεγραμμένον. 

2ΕΥΣ. Ἀνάγνωθι". οὐ πάντα γὰρ ἀλόγως ἠτιάσω" 

σαι 
περι ἴ 

ΗΧΧΙΥ. ΤΕΟΕΚΕΌΜ ΕοΝΟΙΠΟΜ. ἵτ Τ05 

απ]ά γετο [)ῖ να]ί Μαιηρμῖῆεις Ίδίο ἵαυγας, Π]ε πΙασμ]ο- 
55, αποᾶ αἀοταίας, οἱ ογασπ]α Γαπ41{, εί Ἰαβοῖ ργορµειας2 
Ῥπᾶεί νετο Ιρῖᾶες οἱ εἰπιῖας ἀϊσθτε, εί 6αρτος, οί αἰία πμ] {ο 
εῖαπα πιασίς πἰά]οι]α, ἵη οσ]ΗΠ1 Ποςοῖο 4ποπιοάο Ἰπίτησα εκ 
«Ἐβγρίο, απα’ αποπιοᾷο, ο, 5ΗΦΗΠΕΙΙ5, απ Φᾳπα[ίου, 
γε] πιᾶαῖς ο[ἴαιπ απαίη γος οο]ί νἰάραιῖς» απ ία, σαρίίες, 
απεππαἁπιοᾶππη ἴοις, (πα ατῖθιῖς ΕΠ «ογηᾶ Ρτοάποιηί» 

1. 4ὉΡ. Τιπρία 5αΠε Ἰδία ποβῖς πατάς ᾖς «Ἐαυρίῆς : 
ΔΠἴαπποη Ρ]εταφε ἸΠοταπα, Μοπις, ςυΠί ρηϊσπηαία, πθ(πε 
οΠΙΠΙΠΟ ἀει]άοηᾶα αἲ ποῃ Ιπίβαίο. 

ΜΟΥ. Οπιηΐπο ετσο πιγςίογῇῖς ποβίς, απρίΐος, ορις ο5ί, 
Ἡ{ 5οἵαπηας ἄθος ε-ςο αἱ ἀῇ 5ππέ, απ απἴθπι οπηοῖρ]ίος 
5υη{, Ἠ]ο5 ε5ςο εαπἱοῖρίίο5, 

40Ρ. ΜΙϊα, ἵπαπαπη, ἰδία 4ο ΕΒΥΡΙΙΙ5; αἰῖας οπῖπι ἆ6 Πῖς 
οοηβἰἀεταβίπηας οἱἵο5ς. Τα τετο ἀῑς τεβ(ιος. 

12. ΜΟΝΜ. Ττορ]οπίαπα, δᾳρίΐος, οί αποά πιαχίπιο αμαῖί 
τηε, Απιρμιοσμησι, φπἲ, ςαοργηπηϊ Ποπη]ηϊς εί πιαἰγίσϊᾶσ» 
βΗ5, οτασπ]α ΓυπάΙ{ Ῥοσίης [ο ἵη ΟΠΙσῖα, πιοπίῖεης Ῥ]6- 
τυπη(πε εί ργῶς[αῖϊς ἀποταπῃ οΏοΙογαπα οαηςα [π]]θης, Ἱία- 
απε μοη απιρις5 {α οεἰευταεῖς, Αροιο, 5οᾶ Ἰαρῖς οπιηῖς εἰ 
Δἰίατε 4ποί]απο οτασυ]α ϱΚ1ς, απάόΠπΊ(πε ο1εο Ῥογ[ασα 
Γπθγηέ, ε{ οοτοπᾶς Παβοαπέ, δέ Ργα[σἰαίοτεπη Ποιηίπεπι, 
αποᾷ 5επιι5 πιπ]ῖ ευπί, πασία [αοηῖηί. 1απι δἰῖαπι Ῥο]γάα- 
τηβη[ἶ5 αἰΠ]εία, ς{αἴα Γορηϊο[[απίος ςαπαί ΟΙψπιρῖας, εἰ Τ[ιοᾶ- 
δεηῖς ἵη Τµαςο: εἰ Ἠοείοτῖ ςαογίβεαη! ἵπ Πο » εἰ Ῥτοίεκί]αο 
ε Τοβίοπε ἵπ ΟἨειςοηεςο. Ἐκ απο Ιβίέατ {οἱ ΠΗΠΊετΟ Γα6[ῖ 
50Π1Η15, πιαρίς ρεη]ατία Πηγα]πετο εἰ ςασμ]εσία, οἱ Ρ]αη6 πος 
εοπ{επηπιπί : πθς Ἱπ]ητία. 

19. Αίάπε Ἠσεο ἆε φριπῖῖς αἱ [ταπᾶςε γο]αίῖς πι (αρη]ας 
ἀθοτηπι. Ἐδο γοτο δ{ἶαπῃ πογα ποπηῖπα 1851 πηπ]ία αμαΐθης 
τεγαπα (πα πεσπε 5υηί Ιπίετ πος, πθΠιθ οΠΙΠΙΠΟ Ροβδυπί 
οοηβϊςίετε, Ίο αἴίαπι, Φρίΐθς, γομοδπιοπία τἱάθο. Απ 
πρίπαπα οδί ἴ]α οππίαπη ος ἐπίία Ὑπτίας, αἱ Ναίπτα, οἱ 
Ἐαΐππα, εἰ Εοτίπα, Ρασηαη[ῖα 5ἰΡί οἱ οπξςα ΤΘΓΗΙΙ ποπηῖμα, 
ἃ δηρίάΐ5 Ποπηπίρας Ῥ]η]οςορ]ῖς εχοορίίαία» Ἐϊ Ίαπιεῃ, 
Ποεί {ειπετο βεία, 5ἷο Ἱπιργιάεπίος εερετιη{, πί πεπιο ποβῖς 
φαοβσατο απ γεΠέ, ορίπος, (πι ποπ, αἱ γε] ἀεεῖος 
πηῖ]]ο Πεεαίοπι μας ο[[οταί, Ρεγ[οςίιταΠῃ {ΠΙΘΗ ε.κα ΕοΓ{ι- 
ΠᾶΤΗ 41158 ἵη [15 5αηί οἱ σας αὖ ΙπΙΠο Ἰπᾶς απ]οπίαπθ Ῥαγ- 
ΟΔΓΙΠΙ β]ὶς 5υπί ἀεξῆπαία. ἸμαΏθης εἴδο εχ {6 απ ῶγαπη, 
Ἱαρίίετ, γϊάσιίδηπθ Ἱπαπαπη Ὑϊππίοπα, αιΐ Ναίπταπα, αιϊ 
Γαΐππιῦ παπα {6 ποΠΠθ 5οπηρος αιᾶϊτο Ἰκία ποπηῖμα ἵπ Ρ]- 
Ἰοδορβογιπη. ἀἱκρι[αοπίρης, πον!, ηἰςϊ 84θο 5ητάης ος, 
α{ πεσπε εἸαπιαπίες Π]ο5 εχαμᾶῖα». Οππι Ἠαῦδαπα πηυ]ία 
λαο αμα; ἀἴσππα, ἀεείηαπι ογαίἴοπεπα : γἶᾷσο θΠίπι στᾶ- 
γατὶ ρΊεγοδαπε ἀῑσ[ῖς πιεῖς, οἱ εκςἰρί]ατε Ίμα, θ05 ΡγοββθΓΙΙπη, 
41ος {εξίαΙ{ πια ἵπ ἀἰεεπᾶο Ἰρετίας. 

14. Ἐπεπῃ οσο Ἡογαπι 5ἱ γὶς, Παρίίος, ἀθογοίαπα α[σιοςά 
4ε Ες, τεςῖϊαΏο, αιιοᾷ 5οἴρέπη απ Παβεο. 

10Ρ. Βεεϊία; πο οπιηία οπῖπι αΏφυγᾶς πργε]ιοπα1ςιῖ, 



ΙΧΝΧΙΥ. ΘΕΟΩΝ 

ΠΗΦΙΣΜΑ. 

ἐς ας ; 
Ἀγαθῃ τόχη. Ἐκκλησίας ἐννόμου ἀγομένης ἑθδόμη 

Ἱσταμένου ὃ Ζεὺς ἐπρυτάνευε χαὶ τ προήδρευε Ηοσειδῶν, 

πεστάτει Απόλλων, ἐχραμμάτευε Μῶμος Νυκτὸς καὶ 

Ύπνος τὴν γνώµην εἶπεν. Ἐπειδὴ πολλοὶ τῶν ξέ-- 

νων, οὗ µόνον Ἕλληνες, ἀλλὰ καὶ βάρδαροι, οὐδαμῶς 

ἄξιοι ὄντες κοινωνεῖν ἡμῖν τῆς πολιτείας, παρεγγραφέν- 
πο ᾳ η Ν 1 

τες οὐκ οἶδα ὅπως καὶ θεοὶ δόξαντες ἐμπεπλήχασι μὲν 
Ν σγ 

τὸν οὐρανὸν, ὡς μεστὸν εἶναι τὸ συµπόσιον ὄχλου ταρα- 
ΓΑ [4 -. ..ὁ 8 5 , 

χώδους, πολυγλώττων τινῶν καὶ ξυγκλύδων ἄνβρωπων, 

ἐπιλέλοιπε δὲ Ἡ ἀμδροσία χαὶ τὸ νέχτ παρ» ὥστε μνᾶς 

ἤδη τὴν κοτύλην εἶναι διὰ τὸ πλῆθος τῶν πινόντων, οἳ 
δὲ ὑπὸ αὐθαδείας παρωσάµενοι τοὺς παλαιούς τε χαὶ 

ἀληθεῖς θεοὺς προεδρίας ἠξιώχασιν αὗτοὺς παρὰ πάντ Ίθεις θεοὺς προεδρίας ἠξιώχασιν αὑτοὺς παρὰ πάντα 

τὰ πάτρια χαὶ ἐν τῇ γΠ προτιμᾶσθαι θέλουσι- 
- / .ω ο ο» .. 

15. δεδόχθω. τῃ βουλῃ καὶ τῷ δήµῳ ξυλλεγῆναι 

μὲν ἐκκλησίαν ἐν τῷ Ολύμπῳ 
α 

νὰς, αβις θεοὺς 
ια Ἡη κ πχ. ἁ 

μὲν ἐκ τῆς παλαιᾶς βουλῆς τῆς ἐπὶ Κρόνου, 
πας ω. ὃς) ο σε τας λ / 
οξ ΞΧ των οΦοξΧχα. και Εν αυτοις τον Δία: 

περὶ τροπὰς γειµερι- 

ἑλέσθαι δὲ ἐπιγνώμονας τ. 

τέτταρας 

τούτους ὃξ 

ὁµόσαντας 

κηρύξαντα 

λ 3 / ο κ π 1 
τονς Εεπιγνώμονας αυτους μεν χαθέζεσθαι 

µ ῃ ο λσςι-, νε ον 
τον νομ..µ-ον ορχκον την -τογα, τον Ἐρμῆν οξ 

μα Ες [/ να ο. -- 3 

ξυναγαγειν ἅπαντας, ὅσοι ἀξιοῦσι συντελεῖν ἐς τὸ συνέ- 
εν ΔΝ Ἂλ ας / 3 / 3 

ὃριον, τοὺς δὲ Ἴχειν μάρτυρας ἐπαγομέγους ἐνωμότους 
32 -- λ - 

χαὶ ἀποδείξεις τοῦ γένους. Τοῦντεῦθεν δὲ οἵ μὲν ν παρί- 
. ι 

τωσαν καθ’ ἕνα, οἳ δὲ ἐπιγνώμονες ἐξετάζοντες Ἡ θεοὺς 
Σ 3 --- λ / 

εἶναι ἀποφανοΏνται ἢ καταπέμψουσιν ἐπὶ τὰ σφέτερα 
δ) λε θς μα ε. /; «Ην δὲ τί ἆλο, 
ἠρία καὶ τὰς θήχας τὰς προγονικάς. ν δὲ τις ἆλῷ 
ια, ος μον ο / 5 

τῶν ἀδοχίμων καὶ ἅπαξ ὑπὸ τῶν ἐπιγνωμόνων ἐχχρι- 
Ὃν πρι ; 

θέντων ἐ Ἐπιδαβων τῶ οὐρανοῦ, ἐς τὸν Τάρταρον ἐμπε- 
σεῖν τοῦτον. 

.) /. αλ ὶ .» 4 Ν 

16. Εργάζεσθαι δὲ τὰ αὑτοῦ ἕχαστον, χαὶ 
Ε] -ω .ω {ή αν - 

τὴν Ἀθηνᾶν ἴᾶσθαι µήτε τὸν Ἀσχληπιὸν γρησμῳδεῖν 

σσ "μήτε 

μήτε τὸν Ἀπόλλω τοσαῦτα µόνον ποιεῖν, ἀλλ ἕν τι 
2 Ἀ 9 Ν ον. ἐπιλεξάμενον ἢ µάντιν ἢ κιθαρῳδὸν ἢ ἰατρὸν εἶναι. 

17. Τοις δὲ φιλοσόφοις προειπεῖν μὴ ἀναπλάττειν 

κενὰ ο να μηδὲ ̓ληρεῖν περὶ ὧν οὐκ ἴσασιν. 

Ὁπόσοι δὲ ἤδη ναῶν Ἡ θυσιῶν Πξιώθησαν, ἐχεί- 

γων μὲν καθαιρεθΏναι τὰ ἀγάλματα, ἐντεθῆναι 
Διὸς ἢ ρας ἢ Ἀπόλλωνος ἢ τῶν ἄλλων τινὸς, ἐχεί-- 

νοις δὲ τάφον χῶσαι τὴν πόλιν καὶ στήλην ἐπιστῆσαι 

ἀντὶ βωμοῦ. Ἡν δέ τις παρακούσῃ τοῦ κηρύγματος 

καὶ μὴ ἐθελήσῃ ἑ ἐπὶ τοὺς ἐπιγνώμονας ἐλθεῖν, ἐρήμκην 
αὐτοῦ καταδιαιτησάτωσαν. Τοῦτο μὲν ἡμῖν τὸ ψή- 
ος 

19. ΖΕΥΣ. Δικαιότατον, ὢ Μῶμε, χαὶ ὅτῳ δοχεῖ, 
ἀνατεινάτω τὸν χεῖρα: { μᾶλλον δὲ οὕτω γιγνέσθω. 
ΤΙ) σον ϱ / 

λείους γὰρ οἱθ ὅτι ἔσονται οἳ μὴ χαρονησ ἳ ἴ 
δελ ο λ ε 

Ἀλλὰ νῦν μὲν ἄπιτε ὁπόταν δὲ κηρύξη ὁ Ἑρ ρμΏς. 
πες όρντες σ Ὄχετε Χομίζοντες ἕχαστος ἑνα αργἩ τὰ γνωρίσματα καὶ 

βαω 21 [ο] ϱ2 ο υπ] εις, πατρὺς ὄνομα καὶ μητρὸς; καὶ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ. 

ὍΠϊος ἀοπηϊιίοηέ. 

πο αι 411: ο0ο - 508) 

Αἴαπε οροτίαί πηπ]ία Π]ογαπα Πλ ροτῖ, πο ΠΙΕΙ αὐαρίαπα 
εχετοςεαηῖ, 

ΡΕΟΒΕΤΗΟΝ. 

Οπος Τον [απςίππησπα 5ἳ! Οομηϊῖς Ιασίῖπιο Ἰαρις, 

5θρίἴπιο ἀῑε Ιπευηί[ί5 πιοηςῖς, Γαοῖεμαί ααρίΐος, ργνίάερας 

Νορίυπας, ἵπ 5α[τασία πηοραί Αροϊιο, φοπῖρα: ΠΠΙΠΘΤΘ. 

Γαηβεῦαίατ οπιας Νοσιῖς β]ας, 5επίεηίἹαπη 8οπ]ης ἀῑκῖι, 

Οπαπάσφυἱάεπη ῬεαστΙΠογΙΠὰ ΠΙΠΤΗ1, που. αγαοἳ Πιοᾶο,, 5οὰ 

εἴίαπα Ῥαγραπί, πδ(πασααπα ἀῑσηϊ απΙ οἴνιίαία ποςίτα ποβῖ- 

Σεπ ΓΓΠαΠΙΗΓ, ἵη εοΠΣηα]ες {αρι]ας ποςοῖο (ποπιοίο οἶαα 

το]αίί, οἱ ἀθογαπῃ ορίηΙοπεπι αἀθρίῖ, οα]απι Ἱπιρ]ονεταπ!, 

α4θο αἱ Ῥ]επαπα ατρα]εηία πω] αάἴηο ςἷε οοηνἰνίαπα, ᾱἷ- 

Υοτδαγπῃ Ππσααγαπη εί οοΙαν]εῖ οπ]αςάαπα Ποπηίπαπα, ἀε[ῖ- 

οἴαίᾳιο απηργοδία οἱ πεείαν, ἴα αἱ πηῖπα Ίαπα Πας Πεηῖηα, 
εοηςίεί Ῥτορίες Εἱρεηίῖαπα πα] άἴπειης Ἱρείαις ϱ0Ἡ- 
{απιασί απαάαπα φαρειρία ἀερη]εῖς τεἰοτῖρας εἰ νοιῖς ἀΠς, 
ΡΠΙΟΤΕΠΙ 51Ρῖ αοοαβΙαπη γα {εγ ραΐπίαπα ΠπΟΓοτη αιτοσθηί, εξ 

Τη ἴεγα 4ποσαε Ἠοποίε ργο[εγΓῖ Π]ῖ5 Υο]ηί : 

19. θαΓΙΠΙ ΓΕΓΗΠΙ 6αιιδα Ῥ]ασεαί 5επαί(αῖ εἰ Ῥορπίο, Ἠα- 

Ῥουί εοπηῖα ἵη ΟΊΥπιρο ἄτοα Ῥταπαπη , εἰ εἰῖσὶ απαςῖίοτες. 

ἆς εαδξίεογΙη 48ογΙΠα ἨΠΠΙΘΤΟ ςερίθπη, ἴγες ἆς ΠΙΔΙΟΓΙΠ 

πεηυπα 5επαία 51Ώ ῥαίαππο, απαἰίπος γετο 46 ἀποᾶθοῖπι, 

αἱ ἵπ Πὶς ογεπι: αια5Ιίογος απίεπα ἴ]ος φεάθτο, ]ηΓαίο5. 

Ρας Ἰοσί πιάτα α5/ηταπά η, Φίγσεπης Μεγομτίαπα Ὑθγο 

οοσ6/6 ργῶζΟΠΙΟ ΟΠΊΠΕΞ, απϊ οοπο]Πο ἀδοτιπῃ Ιπίθγεςςθ Ῥύ- 

ος Ῥογγο Υοπίγεο αἀάποιῖς ]ηγαίῖς {οδίΐρηας, οἱ σοηε- 

Ῥεϊπεερς Πἰ 5ἱησα]αίπα ρτοάεαηί ἴπι 

5ἰπ]αηί : 

τς 5 ΓΞΗΤΙΘΠΙΙ5. 

ΠΙΘΔΙΙΠΗΣ αππρ5ίογος γεγο Τε αχρ]οταία, γε] ἆθος εξ Ῥτο- 

πυποΙαΡηΠ, γε] αἲ 5υα 5ερι]οτὰ δἳ πιοπυππεηία ππαΙΟΓΙΠΧ 

5Ι απῖς νοτο τερτοβαίογΙΠα εἰ 56μ]ε] εἶθ- 

οἴοταπα α απ» ογῖρας ἀαρτεμοπάαίας ο]απΙ Ἰησιρςσης, 

λίο ρτα αρί[οίαν Τπ Γατίαγιπη. 

16. Ῥοπο Ρ]ασθαί 5ΙΠΠ1 άπεππσαθ ἄεογαπι ορᾶς [ασεΓε, θἳ 

ποΠιθ ΠΠΟΙΡΟΣ «πγάτε Ἠήμογναπα, πθ(ιε Ἠποπ]αρίαπι οΓᾱ- 

οπ]α 6ἄθγο, πε(θ {οἱ χο πΠαΠῃ ἄσετο ΑΡροβίπεπι, 5εᾷ εἶε- 

οἵο απο, απί γαίοπα, απί οἴ(αγαάπη 6556, αί πιδάΙουπη. 

17. Ῥ]Ποξορ]ῖς Ῥογο οὐ]ορηάππα, πο πονα Πησεγο ηΠο- 

πηῖμα γε]ηί, ποσα ηηδα5 ασεγε ἀ6 Πὶ5 αμα; ἴρηογαηί. 

18. Οποίαποί απἴθιῃ τεργοβαίογαΠα ]αη1 Γεπηρ]ίς αὐ! αἰἱΔ- 

τρις παπί ου]1, Πλογάπα 5αΏ]α[ῖς ςἰπηυ]αστῖς, ἱππεροπί ρ]ασθαξ 

αιϊ {ονῖς εἴσηυπι, απί δυποπῖς, απί Αροϊηηις, απί οείετο- 

τά αἰοπ]ας; ἴδῆς γογο απππ]απα 5ἰτοῖ ἃ οἴν[ίαία, εἰ εἴρ- 

ΡΙΠὰ ροπῖ Ρτο αἰίαηῖ.  5ἱ ααῑς Υετο Ῥηρεοπίο ποι οὐθή]αί, 

οἵ αἆ απῶφίίοτες αάϊτο γεσαδεί, 6ΙΠι ἀεδετία Πίε ἀαπηπαηίο, 

Ἠος ποβῖς ἀθεογείαπα οςί. 

19. Φ0Ῥ. Ἐφαϊςειπιιπα, ο Ἠοπιο, εἰ οι ία γἰάείας, 

ΠΙΦΠΙΠΙ Ῥγοίοπάα{: γε] ρο[ῖας, οἷς Παί: Ῥ]ατες επίπα, πονῖ, 

ονυηί απῖ ΠΠάΠΗΠΗ Ποπ. Ργοοπᾶσηῖ. 9εᾶ πυπο ἀἰκορα[ίας 

απαπζο απἴθπα γα σοΠΊΙη [αοῖςι Μετουπῖας, γεπῖίε, ππαπῖ- 

Γοσία απἴκααο αγσηππεηία α[Γογοπίος δὲ εἶατᾶς ΡΓοβαΙἴοΠΕς, 

μαἰτῖς ΠΟΙΠΕΗ, εἰ τηα!τῇς, 6ἱ υπάς 5ἵε, οἱ (π0πποᾶο ἆθης. 5ἳε 



(11, 55ο, σ40) 
λ 

ὅθεν καὶ ὅπως θεὸς ἐγένετο, καὶ φυλὴν καὶ φράτορας. 
φ [/ Δ ᾿ ο / -- 3 Ελα ελ { . 

Ὡς ὅστις ἂν μὴ ταῦτα παράσχηται, οὐδὲν µελήσει τοῖς 
- / /. .ω ον Ν 3 

ἐπιγνώμοσιν, εἰ νεών τις µέγαν ἐν τῇ }Ἡ ἔχει καὶ εἰ οἳ 
κά / 

ἄνθρωποι θεὸν αὐτὸν εἶναι νοµίζουσιν. 

ΙΧΧΥ. 

ΚΥΝΙΚΟΣ. 

- ΑΓ” τ τε. ως ’ ας. 
1.ΛΥΚΙΝΟΣ. Τίποτε σὺ, οὗτος, πώγωνα μὲν ἔχεις 

: Ε ἲ νο οδει 
καὶ κόµην, χιτῶνα δὲ οὐκ ἔχεις καὶ γυμνοδερχῇ χαὶ 

ἀνυποδητεῖς τὸν ἀλήτην καὶ ἀπάνθρωπον βίον χαὶ θη-- 
“ΝΔ 3 Φα ρ Ν 9 ο 5 / νὰ 4 

ριώδη ἐπιλεξάμενος καὶ ἀεὶ τοῖς ἐναντίοις τὸ ἴδιον δέ- 
- ν. 

µας οὐχ ὥς οἵ πολλοὶ διαχρησάµενος περινοστεῖς ἄλλοτε 
3 ο πα νο νος ἐπὶ ἕ, ο μμψο εν 
ἀλλαχοῦ καὶ εὐνάζῃ μόνος ἐπὶ ξηροῦ δαπέδου, ὥς ἄσην 

κε ς / / 
πάμπολλον τουτὶ τὸ τριθώνιον φέρειν, οὗ μέντοι καὶ 

α η κκ. 
τοῦτο λεπτὸν οὐδὲ μαλαχκὸν οὖδε ἀνθηρόν; 

ΚΥΝΙΚΟΣ. Οὐδὲ γὰρ δέοµαι" τοιοῦτον δὲ ὁποῖον 
ΞΗ -ω / / 

ἂν πορισθείη ῥᾷστα καὶ τῷ κτησαμένῳ πράγματα ὥς 

ἐλάχιστα παρέχον" τοιοῦτον γὰρ ἀρχεῖ µοι. 

εῶν εἶπέ µοι, τῇ πολυτελεία οὐ νο- 

ΑΥΚ. Κ.ὰ µάλα. 
ΚΥΝ. ΤΠ δ) εὐτελεία ἀρετήν; 

ΛΥΚ. Καὶ µάλα. 
(ΥΝ. Τί ποτ) οὖν ὅρῶν ἐμξ τῶν πολλῶν εὐτελέστε- ἳ ρων ε{ 

ρον διαιτώµενον. τοὺς δὲ πολυτελέστερον, ἐμὲ αἰτιᾷ χαὶ 

οὐχ ἐχκείνους; 

ΑΥΚ. “Ὅτι οὐκ εὐτελέστερόν µοι, μὰ Δία, τῶν 
πολλῶν διαιτᾶσθαι δοχεῖς, ἀλλ᾽ ἐνδεέατερον » μᾶλλον 

τῶν πτωχῶν, οἳ τὴν ἐφήμερον τροφὴν μεταιτοῦσιν. 
κ Ἕ να τη Δ / 

8. ΚΥΝ. Ῥούλει οὖν ἴδωμεν, ἐπεὶ προελήλυθεν ἐν-- 
ταῦθα ὃ λόγος, τί τὸ ἐνδεὲς καὶ τί τὸ ἵκανόν ἐστιν; 

ΑΥΚ. Εί σοι δοχεῖ. 

ΚΥΝ. Ἆρ οὖν ἵκανὸν μὲν ἑκάστῳ ὅπερ ἂν ἐξικνῆ- 
ο. ὥ- ΔΝ } 3 αι . / ἈἊ χλλ λε πηγες 

ται πρὸς τὴν ἐχείνου γρείαν, ἢ ἄλλο τι λέγεις; 

ΛΥΚ. Ἔστω τοῦτο. 

λ ς »ὶ« .ω Αλ ΔΝ / 

καὶ μὴ ἐξικνῆται πρὸς τὸ δέον; 

ΑΥΚ. Ναί. 

ΚΥΝ. Οὐδὲν ἄρα τῶν ἐμῶν ἐνδεές ἐστιν: οὐδὲν γὰρ 
αὐτῶν ὅ τι οὐ τὴν χρείαν ἐκτελεῖ τὴν ἐμήν. 

4. ΛΥΚ. Πῶς τοῦτο λέγεις; 

ΚΥΝ. ᾿Εὰν σχοπῆς πρὸς ὅ τι γέγονεν ἕκαστον ὧν 
νι πα νι η νὰ 
δεόµεθα, οἷον οἰκία ἀρ᾽ οὐχὶ σχέπης; 
ΑΚ. Ναί. 

ΚΥΝ. Τί δὲ ἐσθὴς τοῦ χάριν; ἄρα οὐχὶ καὶ αὐτὴ 
τῆς σχέπης; 

ΑΥΚ. Ναί. 

ΚΥΝ. Της δὲ σχέπης αὐτῆς πρὸς θεῶν τίνος ἐδεή-- 
θηµεν ἕνεκα; οὐχ ὥστε ἄμεινον ἔχειν τὸν σχεπόµεγον; 

ΛΥΚ. Δοχεῖ µοι. 

ΕΧΧΥ. οαυΥνίαῦ». { --ᾱ, Τ65 

Γαοἱ15., οἱ (ΠΙΡΙΠΗ, εξ ομγία]ο5. Ομ πἱς ΘΗΙΠΙ Ίο Ποια. 

αχ ΡεΡΙ{, ποῦ. ομταβηπ{ απῶίίογος 5ἵ ΠιασηΠΙ αὐῖς 1 

{αγία {οπρ]απα Παβθαί οἱ Ἰοπηῖπος ἀθιπῃ Π]ηπι ο55ε ατΏί- 

(τοηί. 

μ.. πα 

ταν. 

ουλιοῦς. 

1. ΤΧΟΙΝΟΡ. εις ία, απἷᾷ {απάσπα Ῥαγβαπα αἲίς οἱ οο- 

ηΑΠΗ , {πηίσαπη ΥΘΓΟ ΠΟΠ Ἰαβος, εί πυάας "αἱ εἶπο ςο]εῖς Ἱῃ- 

εθᾶῖς, ναραπη αἱ ΙπΙπΙαποπι γ]ίαπα αἴᾳπο ο]Ιπαίη εοοπίας., 

εί οοπ[γα5 εΠΙρεΙ Τεὺ5 ΓΠΠΠΙ εοΓρΗ5, ΠΟΠ η{ Ρ]ονίαπε, 

οοπΠοἴομ5., μις Πλας οβειγας αἱ ἴπ ἆπτα ἨπΠΙο ουβας 5οἶας, 

αἱ πημηπη Ίπάε φοτάἹαπα Ἠαβθαί Ἱδίαά ρα]ΠοΙαπῃ , που ΊρβΠα 

ί6ΠΠ6, Πε(ιο πηο]]α, ηθπια Πογίά πα» 

ΟΥΝΙΟΌΡ. Νεππο οηίπι ορΙ5 Ἠαβθο : {αΐα απίεπι ϱο5ίο, 

αποά αἱ [αο]]ίπιο ρατδία, 6ξ ροςςεβδονῖ παπα ΠΙΠΙΠΙΙΠΗ 

{αερδσαί ππο]ες[ία, {αῑο οηἵπα πΙΗῖ 5αῑῖς οί. 

2. Τα νετο, Ρεγ ἆθος, πμ ἀῑς, 5απιίοδΏ γΙί ΠΟπΠΠΘ 

γ{απη Ίπεςςε ατρ]ταϊςὃ 

ΤΥΟ. Οπιηῖπο. 

ΟΥΝ. Ῥατδίπιοηία ααίθπα γΙγιπ{εΠα 

10. Τία 5απε ο5ί. 

ΟΥΝ. Ωπατθ 6γβο (πΠ1 γἷάες πιο γ]Πουί ᾳπαπ] ρ]θγοδατθ 

νὶοία εἰ ου]ία π{εηίθη, Ί]ο5 Υετο 5ΙΠΠ{ΠΟςΟ. πιασίδ; Ίῃθ 

αζοιδᾶ5, ΠΟΠ. 1ος 

ΤΥΟ. Οπο πο γη]οηῖ, ρεγ αογοπι, οπ]{ὰ γἰοίασιθ απᾶπι 

Ρ]εί(αθ γἰάσεῖς 1ῖ, 5ο ΙπάΙσεπ[]ον!, απί ροβῖα5 ἵη 5ΙΠΊπηα 

γίνει Ιπά]σοηίῖα αἴσιθ Ἱπορία. Ἀεππε οηῖπι απ]σααίᾶ. ἁἷ[- 

{εις α ππεπα]οῖς οἴραπα ἵη ἀἴσπα τοσαπίρις. 

3. ΟΥΝ. Ὑϊδπο ουσο ἀῑριοίαπιας, ᾳπαπάο Ίος 56ΥΠΙΟ 

ποβῖς Ρορτθδδι5 ο5ί, απῖα 5ἱί ααοᾶ ἀοβοῖαί, ααὰ ςἵέ κας» 

ΤΥΟ. Βἱ Πα ΗΡΙ γιάείαν. 

ΟΥΝ. Ναπιφῖ {μίαν ας απίοπῖαπα 14 6596 ἀῑσῖς, 

αποά 5α[ῆοίαί δα Πας απ αἰιὰ απ]ά ἀῑσῖς 2 

1ΥΟ. Βἱί ἴδια. 

ΟΥΝ. Ώεβσενο απίεπῃ Π]αᾶ, απο ἵπ πδα ἀεβοῖαί, παπα 

εα/ῄοίαί πεσθσδί(α!ἰ 2 

ΤΥΟ. Ἀεπαρο. 

ΟΥΝ. ΝΙΙ οσο ΠΊΘΟΓΗΠΙ ἀε[οῖε: πΙμΙ] οΠίΠι ο5ί ΠΊΘΑΓΙΙΠΙ 

τ6υΠ αποά ΠΟΠ αδαπῃ ΠΊΘΙΠΙ εχρ]οαί. 

4. ΤΥΟ. Οποπιοᾶο Ίου Ιπίε]]]σὶς 

ΟΥΝ. 9ἱ οοηρίάετες αἆ απῖά [αοίαπα δἰς ππαππαποᾶσπα 
Ἡ]ογαπη απἱρης ορι5 Παβεπ]ς, γειρῖ εαπδα, 40ΠΠ15, πΟΠΠΘ 
αἱ (δοί δ1πηας 5 

11Υ0Ο. Ῥαπ6. 

ΟΥΝ. Οµπῖά Υετο γεδίῖςὸ οπ]ά5 ται στα{ῖαδ ΠΟΠΠΕ θίαηα 

Ἠαο πα{ ἰαοίί 5Ιπηας2 

11ΥΟ. Νεπιρο. 

ΟΥΝ. ΤρδΙΠ1 γεγο Παά, α ἴδοίῖ 6ξβδίηΙ5, Ῥογ 4605, οἱ1- 
15 τεῖ εαηδα ορις ΓΗ ΠΟΠΠΕ τί ππεϊῖα5 Παροαί ἶ5 αιιξ 
{ορίίας2 

1Υ0. ΜΙΙ ία γΙάείαν. 
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ΚΥΝ. Πότερ' οὖν τὼ πόδε κάχιον ἔχειν δοκῶ σοι; 

ΑΥΚ. Οὐκ οἶδα. 

ΚΥΝ. Ἄλλ' οὕτως ἂν µάθοις" τί ποδῶν ἔστ᾽ ἔργου: 

ΑΥΤ. Πορεύεσθαι. 

ΚΥΝ. Καχιον οὖν πορεύεσθαί σοι δοχοῦσιν οἵ ἐμοὶ 

πόδες Ὦ οἳ τῶν πολλῶν; 

ΑΥΚ. Τοῦτο μὲν οὐκ ἴσως. 

ΚΥΝ. Οὐ τοίνυν οὐδὲ γεῖρον ἔχουσιν, εἰ μὴ γεἴρον 

τὸ ἑαυτῶν ἔργον ἀποδιδόασυν. 

ΛΥΚ. Ἴσως. 

ΚΥΝ. Τοὺς μὲν δὴ πόδας οὐδὲν φαίνομαι χεῖρον 

διαχείµενος τῶν πολλῶν ἔχειν. 

ΑΥΚ. Οὐκ ἔοικας. 

ΚΥΝ. Τί δέ: τοὺμὸν σῶμα τὸ λοιπὸν ἄρα χάχιον; 

εἰ γὰρ κάκιον, καὶ ἀσθενέστερον, ἀρετὴ γὰρ σώματος 

ἰσχύς. Ἆρ' οὖν τὸ ἐμὸν ἀσθενέστερον; 

ΑΥΚ. Οὐ φαίνεται. 

ΙΚΥΝ. Οὐ τοίνυν οὔθ) οἳ πόδες φαίνονταί δρ σχέ- 

πης ἐνδεῶς ἔχειν οὔτε τὸ λοιπὸν σῦμα" εἰ γὰρ ἐνδεῶς 

εἶχον, καχῶς ἂν εἶχο. Ἡ γὰρ ἔνδεια πανταχοῦ χα- 

χὸὺν καὶ γεῖρον ἔχειν ποιεῖ ταῦτα οἷς ἂν προσῇ. Ἁλλὰ 

μὴν οὐδὲ τρέφεσθαί γε φαίνεται γεῖρον τὸ σῶμα τοῦ- 

μὸν, ὅτι ἀπὸ τῶν τυχόντων τρέφεται. 

ΑΥΚ. Δῆλον γάρ. 
ΚΥΝ. Οὐδὲ εὕρωστον, εἰ κακῶς ἐτρέφετο" λυμαί-- 

γονται γὰρ αἳ πονηραὶ τροφαὶ τὰ σώματα. 

ΛΥΚ. Ἔστι ταῦτα. 
5. ΚΥΝ. Πῶς οὖν, εἰπέ μοι, τούτων οὕτως ἐχόν- 

των αἴτιᾶ μου καὶ φαυλίζεις τὸν βίον καὶ φὴς ἄθλιον: 

ΛΥΚ. "Οτι.,νὴ Δία, τῆς φύσεως, ἓν σὺ τιμᾶς, καὶ 

τῶν θεῶν γην ἐν µέσῳ κατατ εθεικότων, ἐκ. δὲ αὐτῆς 

ἀναδεδωχότων πολλὰ κἀγαθὰ, ὥστ' ἔχειν ἴμας πάντα 

ἄφθονα μὴ πρὸς τὴν χρείαν µόνον, ἀλλὰ καὶ πρὸς ᾖδο- 
νὴν, σὺ πάντων τούτων ἢ τῶν γε πλείστων ἅμοιρος εἰ 

χαὶ οὐδενὸς μετέχεις αὐτῶν οὐδὲν μᾶλλον ἢ τὰ θηρία: 

πίνεις μὲν γὰρ ὕδωρ ὅ ὅπερ χαὶ τὰ θηρία. σιτῇῃ δὲ ὅπερ 
οὐδὲν κρείττω 

τν 
τῶν κυνῶν ἔχεις" χόρτος γὰρ ἄρχεῖ σοι χαθάπερ ἐχεί-- 

ὰ.. 9ἱ 
ἂν εὑρίσχης» ὥσπερ οἳ κχύνες, εὐνὴν 0Ξ 

τε Ἆλ ς / νι) 3 ΔΑ 3 / 3 / 

νοις. Ετιδὲ ἱμάτιον φορεῖς οὐδὲν ἐπιεικέστερον ἀκλή- 

ρου. Καίτοι εἰ σὺ τούτοις ἀρχούμενος ὀρθῶς φρονή- 
η σε ση ος : ᾗ 

σεις, ὃ θεὺς οὐκ ὀρθῶς ἐποίησε τοῦτο μὲν πρόθατα 
/ Μ ο ο). 3 /' ον / ο 

ποιήσας ἔμμαλλα, τοῦτο δ᾽ ἀμπέλους Ἠδυοίνους, τοῦτο 
αλ 2. 1): λ -ω , Δ 

δὲ τὴν ἄλλην παρασχευὴν θαυμαστῶς ποιχίλην καὶ 
Δ /" λ μ, Εά ς Ὑ υ ς .ω. / 

ἔλαιον καὶ μέλι καὶ τὰ ἄλλα, ὡς ἔχειν μὲν ἡμᾶς σιτία 
ο ὃν ε ον πρτὸν ος Σν Μ. 9 δν αεκρα ν 

παντοδαπὰ, ἔχειν δὲ ποτὸν ἠδὺ, ἔχειν δὲ χρήματα, 
Ν ο πα Ν Ε) Φλ Ἅ κ ή, Ν Ν λ 

ἔχειν δὲ εὐνὴν μαλακὴν, ἔχειν δὲ οἰχίας καλὰς καὶ τὰ 

ἄλλα πάντα θαυμαστῶς κατεσχευασµένα: καὶ γὰρ αὖὐ 
λ ω κο κο ρα -ω 

τὰ τῶν τεχνῶν ἔργα ὄδρα τῶν θεῶν ἐστί. 

-. 

Τὸ δὲ πάν- 

των τούτων ζην ἀπεστερημένον ἅθλιον μὲν, εἰ καὶ ὑπὸ 
ἄλλου τινὸς ἀπεστέρητο καθάπερ οἳ ἐν τοῖς δεσµωτη- 

Ρίοις: πολὺ δὲ ἀθλιώτερον, εἴ τις αὐτὸς ἑαυτὸν ἄποστε- 

ῥοίη πάντων τῶν καλῶν, μανία τε ἤδη τοῦτό γε σαφής. 

6. ΚΥΝ. Ἀλλ' ἴσως ὀρθῶς λέγει. ᾿Εκεῖνο δέ 
ψοι εἰπὲ, εἴ τις ἀνδρὸς πλουσίου προθύµως καὶ φιλαν- 

ΙΧΝΧΥ. ΚΥΝΙΚΟΣ. 5,6. 411. 5ος. 515) 

ΟΥΝ. Ὀίραπα Ιδέα Ἠ] π]αῖ ρεᾷος Ρε]α5 αβογε ΗΡί γἱάρη- 
{αχ εαἱορα(ἶςο 

110. Νοι πον. 
ΟΥΝ. Ρεά Πία ἀῑδοα». 

ΤΥΟ. Ιπεεᾶετθ. 

ΟΥΝ. Ῥε]α5 ε{σο ΠΡΙ Ιποεάετε πποῖ ροάες γ]άδηίας, απαπα 

ΕΘΙΕΤΟΓΙΠΗ ὁ 

1ΥΟ. Ἠος [ογίαδςο ΠΟΠ ἴία οί. 

ΟΥΝ. Ἀεφαο 65ο Ῥε]α5 Παροπί, 

ΞΕΗΠΗ ρετασυη{. 

1Υ0. Ἐοτίαςςα. 

ΟΥΝ. Ενσο ρε ε5 απΙάεπα απο αἰ[ῑπεί, ποπ γίάδοι ἀθίθ- 

πογα παπά Ρ]ειί(ο οΟΠΔΙΠΟΠΕ 655. 

ΙΥΟ. Νο γ]άοεῖς. 

ΟΥΝ. Οι] γεγοῦ ππΘΙη εοἵρας Τε ΠΠΙ απ αἰῆῖς ἀείοίας 

αδἰ2 5ἱ οπίπα ἀοίοηας, ατα Ιπβγηηίας : υἷγίας ομΊΏ οογροτῖς 

τοβΙ! οδἰ.. Νιαπιααῖά 6150 ΠΊΘΙΠΗ Ππγηα52 

110. Νοπ αρρατοί, 

Ουοά ορις οδί ρούαπι5 

5ἱ ΠΟΠ. ἀοίειας ορ5 

ΟΥΝ. Ἐπδο πε(ιθ Ῥείες ΠΠΕΟ5, Ἠθηι6 ΤεΙάΠΠΠΙ οοΓρι5 

ἀθ[α {εριπηοηίο αρρατεί : 5ἱ οπ]πι ἀοβεθγοπίας, Π]α]ε Παῦ6- 

τοῬί.. Ώε[οοίας επίπι αἱ ΙπάΙσεηίία 5ΕΠΙΡΕΙ πια]αΠ, εἰ [αοῖί 

αἱ ἀθίογίοτο οοπάΙΠοπε δἷπί οα απρας αἆθσι. δοὰ ποδια 

ἀθίονῖας αἲἲ οοτρας 1ΠθΙΠΙ αρρατοί, απία γασαίρας ορῖς 

αΠίυν. 

ἹιχΟο. Νεπιρε ππαπΙ[ο5ίΠΠη οί. 

ΟΥΝ. Νεα γαάαπα ο5ςοί, 

οπίπι πια]]5 απιοπ]ῖς «ονροία. 

110. Βιυηί Ιδία. 

5. ΟΥΝ. Ωποπιοᾶο Ιδίίαν, ἀῑο πΗΗΙ, πο αὐππα Πα 5α 
Ἰαῦοαηί, ταργεµεπάί5 πο, εἰ γα πο ΤαΙΟΜΕΠΙ Πη]πιῖς 
εοπίθηηηῖς., 6ἱ ΠΙΙ5ΘΓαΠΙ 6556 6οΠΗΓΠΊας 2 
0Ο. Ί4εο Ἠεισ]α, ααοά, αππα παίυτα, (παπα {απ π]α- 

σηῖ [α015, οἱ αἱ (εαγοπα απο ἵπ πιαβῖο ροδιοτίη{, οἱ οχ Π]α 

Ῥοπα. οχδἰςίογο Πα5δεγ]ηί Πη]ία, 4ιο Πο5 οΠΩΠΙΙΠΙ ΤΘΓΙΙΠΙ 

Ἰαβδαπηας Ῥοαίαπα οορίαπα, ποπ αἲ πεοεςΣιαίοπα πιοᾶο, 5εᾷ 

εαπα αἆ νοἱαρίαίοηας {πα Πογαπη οπηπῖαπα απί Ῥ]ετογαπησς 

οθτίο εχρεῖς 65, πθΠι1ε π]]ο 1ογαΠ [πθγῖς, ΠΟΠ τηασῖς αΠαΠ1 

Ῥεδ{55 : αα παπα οηῖπι ΡἱΡἱ5, «παπα είαπα Ὀερίίο» οὐῖς απῖς- 

απἰά Ἰηγεπογίς, π{ῖ οαΠε5; Πε(Πο ου)]]ε σαπ]θα5 αβος 116- 

5. παπα Ύπαπη ΕΠΙ 5ἰοι 115 ςα[ήοίαί.  Ῥουτο ΡαΙΠΙΠΙ 

Βοσία5 πἰ]]ο {οιεταβίίης 4 παπι ρ]αΠε Ίπορς. ΑίΦαΙ 5ἱ ἴα ἷς 

τθῬα5 οοπἰεπία5 Τασία 5αρῖ5, ποπ τοεία ἀθις Γεοῖί, απῖ Γήπο 

ονος Π]]ς νεει]ρης ἱηςίγαχετίί, πο παν! Υπο γ]ίος: τε]]- 

αππη(αο αρραταϊιαπη αἁπηϊγαθ]ίου νανίαπα Ῥγοάυχενί, οἱ 

οἰθαπα, εί πια], εἰ τεσ(αα» απο οἵῬαπα Π05 Ἰαβδαπς- 

ΟΙΗΠΙΣΟΠΙΠΙ, οἱ ροίΠπη 5αάγοπα Ἠαβδαη5, Παβοαππαδαπα 

Ῥεσυπίας, εἰ ομρῖ]α Ἠαῦσαππας ππο]]ο, οἱ Ἰαβδαπας ἆοπης 

Ῥή]ειγας., οἱ ηδίνασία αἀπηϊγα Πίου τοσα οπηπία.  ΕθηίΠ 

ορογα αἲΠΠΠΙ 4ποσ1ο ἆθογαπα. Ππηεγα δαΠί, ἨΠϊδος απἴθῃ] 

οπηηίρς Ρη]ναίαπα ν!νοτα πηΙδεγΙΠα οδί, οἶαπι αὖ αἰῖο 5ἱ 45 

Ῥϊνοαίας, αἱ Ἡ απϊ {εποηέαν ἵη νἰπου]ΐςΣ πιπ]ίο αὐ{οα Πη]56- 

115. 5ἱ απῖς ἴρ5ο Ῥοπίς 5ε οπηηῖρας αμ]αα]σαί; Πὶο Ργο[ες5ιΙ5 

181 ΓΙΟΥ ο»ί. 

5ἱ πηα]α αἰεγοίατ : ΥΠΠαπ{υΓ 

6. ΟΥΝ. Αί {ία [οίαςςα τουία ἀῑοῖς Ιδίου, Ὑογυπα Ἠ]αὰ 

πηί ἀἷς, 5ἳ ααδ, γῖτο ἁῑγίίο ρνο]ῖχο οἱ Πηπιαπῖέετ εί Ώεῖ- 



(ΠΙ;, δια, σεφ) ΤΧΧΥ. 

θρώπως ἔτι τε Φιλοφρόνως ἑστιῶντος καὶ ζεγίζοντος 
πολλοὺς ἅμα καὶ παντοδαποὺς, τοὺς μὲν ἀσθενεῖς, τοὺς 

δὲ ἐ ἐρρωμένους, χάπειτα παραθέντος πολλὰ, χαὶ παν- 
τοδαπὰ ᾿ πάντα ἁρπάζοι καὶ πάντα ἐσθίοι, μὴ τὰ πλη- 
σίον µόνον, ἀλλὰ χαὶ τὰ πόρρω τὰ τοῖς ἀσθενοῦσι 
παρεσκευασμένα ὑγιαίνων αὐτὸς, καὶ ταῦτα µίαν μὲν 
χοιλίαν ἔχων, ὀλίγων δὲ ὥστε τραφΏναι δεόµενος δ ὑπὸ 
τῶν πολλῶν ἐπιτριθήσεσθαει με λλων, οὗτος ὁ ἆ προς τοῖός 
τις ἕεκ. σοι εἶναι; ἄρά γε φρόνιμος; 

ΑΥΚ. Οὐκ ἔμοιγε. 

ΝΥΧΝ. Τί δέ; σώφρων; 
ΑΥΚ. Οὐδὲ τοῦτο. 

7. ΚΥΝ. Τί δὲ, εἴ τις µετέχων τῆς αὐτῆς ταύτης 
υ... 

τραπέζης τῶν μὲν 7 πολλῶν καὶ ποικίλων ἀμελει, ἓν δὲ 
τῶν ἔγγιστα κειμένων ἔπιλε ξάμενος, ἵκανῶς ἔχον πρὸς 
τὴν ἕαυτοῦ χρείαν, τοῦτο ἐσθίοι χοσµίως καὶ τούτῳ 
μόνῳ χρῶτου τοις δὲ ἄλλοις οὐδὲ Ἐροσθλέποι, τοῦτον 
οὐγ ἡγῆ σωφρονέστερον καὶ ἀμείνω ἄνδρα ἐκείνου: 

ΑΥΚ. Ἔγωγε. 
ΝΥΝ. Πότερον οὖν συνίης, ἢ 

ΑΥΚ. Τὸ ποῖον : 

ΚΥΝ. Ὅτι ὃ μὲν θεὸς τῷ ξενίζοντ : καλῶς ἐκείνῳ 
ἔοικε παρατιθεὶς πολλὰ καὶ ποικίλα καὶ παντοδαπὰ, 
ὅπως ἔχωσων ἆ ἁρμόζοντα, τὰ μὲν ὑγιαίνουσι, τὰ δὲ νο- 
σοῦσι, χαὶ τὰ μὲν Ἰσχυροῖς . τὰ δὲ ἀσθενοῦσιν, οὐχ. ἵνα 
χρώμεθα ἅ ἅπασι πάντες, ἀλλ ἵνα τοῖς χαθ᾽ ἑαυτὸν ἔχα-- 
στος καὶ τῶν καθ) 

δεόµενος. 

5. μεις δὲ 

κ 

ἑαυτὸν ὅτουπερ ἂν τύχη μάλιστα 

ο 
δι) Ὃ μι τε καὶ τῷ ἀχρασίαν ἄρ- 

ἴζοντι πάντα τούτῳ μάλιστα ἐοίκατε πᾶσ Ε χρῆσθαι 
ἀξιοῦντες καὶ τοῖς ἄπανταχοο, μὴ τοῖς παρ ὑμῖν µόνον, 
οὗ γην οὗ θάλατταν τὴν χαθ᾽ αὗτοὺς α τάρκη νομίζον-- 
τες, ἀλλ᾽ ἀπὸ περάτων γῆς ἐμπορευόμενοι τὰς ἡδονὰς 
χαὶ τὰ ξενικὰ τῶν ἐπιχωρίων αεὶ προτιμῶντες χαὶ τὰ 
πολυτελῃ τῶν εὐτελῶν καὶ τὰ δυσπόριστα τῶν εὐπορί-- 
στων, Καθόλου δὲ πράγματα καὶ καχὰ ἕ ἔχειν μᾶλλον .ρ3) Α 3 , ι σος ἐθέλοντες η ἄνευ πραγμάτων ζην. τὰ γὰρ δὴ πολλὰ 

ἡ 9 -- καὶ τίµια χαὶ εὖ ὐδαιμονίκὰ τ παρασκευάσµατα, ἐφ᾽ οἷς εξ / 
μήν, 

ἀγάλλεσθε, ὃ διὰ πολλῆς ὑμιν ταῦτα καχοδαιµονίας 
ταλαιπωρίας παραγέγνεται. 

χα 
Σχόπει γὰρ, εἴ Ῥούλει, 

τὸν πολύευχτον χρυσὸν, σχόπει τ ος ἄργυρον, σχόπε 
»/ λ 

οἶχίας τὰς 
ι τὰς 

πολυτελεῖς, σχόπει τὰς ἐσθῆτ τας τὰς ἔσπου-- 
βασμένας, σχόπει τὰ τούτοις ἀκόλουθα πάντ α, πόσων 
πραγμάτων ἐστὶν ὤνια, πόσων πόνων, πόσων κινδύνων, 
μᾶλλον δξ αἵματ ς καὶ θανάτου καὶ διαφθορᾶς ἀνθρώ- 
πων πόσης, οὗ µόνον ὅτι πλέοντες ἀπόλλυνται διὰ ταῦτα 
πολλοὶ καὶ Εητοῦντες καὶ δηµι ιουργοῦντες δεινὰ πά- 
σγουσιν, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ πολυμάχητά ἐ ἐστι καὶ ἐπιθουλεύε ετε 
αλλήλοις διὰ εσας, καὶ Φίλοις φίλοι καὶ πατράσι παι- 

« ΓΟὔτως οἳ οἶμαι χαὶ τὴν ἛἜρι- 
προδοῦναι τὸν ἄνδρα. 1 

9. Καὶ ταῦτα μέντοι πάντα γίνεται, τῶν 
χίλων ἑματίων οὐδέν τι μᾶλλον θάλπειν δυνα τας 
τῶν δὲ χρυσορόφων οἰκιῶν οὐδέν τι μᾶλλον σχετ 

φύλην διὰ τὸν χρυσὸν 

8 

Νιου» “ο τα 

5η6 α4εο αοοῖρ[εηίο αρη]ῖς 6ἱ Ποδρίεῖο πηπ]ίος πι] οἱ οπηη] 
εκ 6εµετε Ἠομηίπες, ἵπβτπιος ραΓίΐπα, ραγΗΊΠι τοβη»ίος, ας 
πιπ]ία ἀεῖηάε οπηπίσεπασιια αρροποπίο; οπηπία Ίρδε ταρία!, 
Υογεί οπηπίᾶ, ΠΟΠ απα Ρτορε ςἶπέ 5ο]ππῃ, 5ο οίαπη τοηχοία . 
ραταῖα Ιηβγηιῖς Ίρ5ε τοβιςίης,, Ἰάᾳπο Παπ] Ίρ5ο αἰνα πα απῖ 
μαβραί, Ραποΐσαπε απἴριις αἰαίας Ἰπάίσραι, αἴπιε αἆεο α Ππ]- 
Π5 ΠΠίς ρεγειπάϊ ρετίομ]απα ἵποιγίρης : [ο τν απα[ῖς ΠΡ] 
γιάεαίας» παπιαι]ά ρτπάεης 2 

1110. Νο 1]ε μη, 

ΟΥΝ. Οµπ]ά γετο» παπιᾳπῖά 58πς 5 
1ΥΟ. Χεαπε Ίος. 

7. ΟΥΝ. Οπἷὰ γετο, 5ἱ απῖς εἰᾶσπι Ἠηῖο ΠἹθῃςαΡ αάμίρηας, 
τηη]ία Ί]α αἴᾳπε γατα περ]ίσαί, ΠΠΙΠΙ ΥοΓο 6ογύπὰ, απ 
Ῥτοχίηχε αρρος!ία 5Πί, 5ἳΡῖ ἀε]εσίαπε, ἴάπιι 5αζο Πθροςς]{αΕῖ 
5ι[Ποίεπς,, Ίου ἀεοθηίες οάαί, οἱ 6ο πἰαέΓ 56ο, τε]ῖαια πε 
ἁδρίοῖαί πϊάθπη : ΒπΠο ποµηε Ἰαάῖσας ςαΠΙΟΡΕΠΙ δ{ ΠΙΘΙΙΟΓΘΠΙ 
Ιδίο νῖγαπα 

ΤΥ60. Εφπϊάσπη, 

ΟΥΝ. Ὀμνιπα εσο Ππίε]Ηοῖς, απ πηο ορο{εί ἀἰσργο» 
10. Θυϊάπατηι 2 

ΟΥΝ. Ῥεις ΠΠ ργασΊατο Ποδρῖ(ῖο εχοἰρίεη1 5ἰπηῆίς οε, 
ΡΡΟΠΕΗΣ πηπ]ία εἰ γατῖα αἱ οπηπίσεπα., π! αποά οπῖ(ιθ σοι- 
γεπῖϊ Ἰαβεαπί, απαρᾶαπι ναΙεπῖρις, αἶῑα αστοίαπῄῖβης, οί 
"ᾳπσρᾷαπα τοιςεῖς, ἴππροο]]ῖς ἁῑα, ΠΟΠ. Ἡ{ οἵηῃος πἴαπνας 
οπηηῖρις, 5εᾷ αἱ Ἡς απῖκαπθ, απα 510 Ῥτοχίπια υηί, οί 
Ππίετ Ἠῶο, (πο Ίρςα {ππῃ Παχίπια Ἰπᾷ]σεαί. 

δ. Ύο8 γενο ΤΠϊ Ρε Ιπεχρ]εβί]επι Ππ[οπηρεταπ{ίαπα ταρῖοπ(ῖ 
ομηηία Πηαχίπιο οΙπηί]ες οκ[ῖς, τι Ῥοδ[π]απίος οπηπῖρις., οί 
45105 π5ᾳπαπῃ 5υΠΐ, ΠΟΠ 15 πιοᾶο απσρ Ῥτορε Τος 5υηίΐ; ΠΟΠ 
ἴεγΓαπα, ΠΟΠ πηᾶτθ γεςίτηπα ςπ[ῆζεγο γοβῖς ατρέταίΙ, 5εᾷ αἳ 
επίτεπαῖς Ἰπάς ἔεγγαταπῃ οτῖς ππθγςα{ἶ γο]αρίαίες, αἱ ρεγεστῖτια 
8επηρεΓ Ῥτω/[οτοηίες ἀοπιεςίῖεῖς, εί ργοβοςα νηρας, εί ο» 
ἀΠΠοΙΗπιο ραγαπέας Ἶῖς απογαπῃ [αο]]ῖς σορία οςέ; απῖ ἵτ αηῖ- 
ΣΕΙΦΗΤΗ πηο]εςίίας οἱ πια]α Παβετς, 4παΠῃ δἷπε Ἡς ερίαίεπη α5οτο 
πας. Μα] επίπα ΠΠ εί ργοῖ]οςί δἱ αἆ Ῥεα[ἱαίθπι ρεοίαη- 
ἴες αρραταίας, απἴθης παπάείῖς, μοι πιπ]ίαπι «επι τοῖς 
πηϊςεγῖαπα «ΡΓΗΠΙΠΑΠΙ(ΠΘ οοπησιπί. οηξίάεγα οπίπη, εἶ 
Ῥ]ασεί, ορίαΠἰδείηναπα Π]αά απάτη. αΓΡΕΠ{ΗΠΙ, ἀοπ]Ης5 5Π]- 
ἴποδας οοηΣίάετα, γοςίες οοηςίάετα 5ΙΠηπ]α Ἱπάιςίεῖα. [αείας, 
εοηΣίάτα πα» ἴδίως ὀοηδεαπυπίηγ οπηηῖα, αποί 5ἰπί τεπα[ία 
πεΡοΠῖς, αποί Ἰαροτίρης, απο Ρετίου]ς, απῖη αησαἴπθ Ρο- 
τς, δἱ πιογίε, οἱ απαηία 5ίτασε ΠΠογίαΙΤππη ! ΠΟΠ Πιοᾶο ααοά 
πανἰραηίες Ργορίαυ ἰδία πηπ]εῖ Ρεγειηί, εί ἆππα απαργπί, ἆππι 
ράϊβοσηί, πια]α πια]ία. ΡαΜυπίησς 5θᾷ εἰἶαπι ᾳποᾷ {οΐῖος 4ο 
Ἠμίς ραρπαίας, αοᾷ Ἰηφῖᾶίας γοῬῖς πηπίτο Ρτορίογ Ἰδία ςίγι- 
115. απα]οῖς απηϊοἳ, εἰ ]ηθυϊ Ραγεπβΐρις, δἱ πιανἷς ειεῖς οο]- 
6ε5. Πία ρηίο ααπῖ εααςα ρτοβί{απῃ αἲ ἘπΙρΡΗΥΙΕ τίγαπη,] 

ὃ. Αίάπε Ικία βαπί οπηηῖα, (πππῃ {8ΠΠΘΠ Ρϊεία νοςίος 
ἨΙΗ0 Πιασίς [οτογθ Ροςςῖηε, οἱ {α5{1ςϊϊ απτεῖ ἀοπιας πο. 
ἴεπαπί ππασίς, οἱ ροΐαπι πἰμ Πατεπί περ α’Ρεπίθα Ρουμ] 



7Τε8 

α ον Ε μα ε. [ 
τῶν δὲ ἐκπωμάτων τῶν αργυρῶν οὐκ ὠφελούντων 

τὸν ποτον οὐδὲ αντίνων 
αν ή μμ, τμ ϱλλ’ ὄψει πολ 

κλινῶν τὸν ὕπνον ἡδίω παρεχοµένων, ἀλλ’ ὀψει πολ- 
ο λοὰς αν τας ο 

λάχις ἐπὶ τῆς ἐλεφαντίνης κλίνης καὶ τῶν πολυτελῶν 

τῶν χρυσῶν, οὐδ) αὖ τῶν ελ 

/ Δ σα. { ο αρ. «ας / στρωμάτων τοὺς εὐδαίμογας ὕπνου λαχεῖν οὐ δυναµέ- 
λ Ν τε. -- - ον Δ Ν Δ ἀ-- νους. τι μὲν Υὰρ αἱ παντοδαπαὶ περὶ τὰ βρώ 

: Γ λε νο 
µατα πραγματεῖαι τρέφουσι μὲν οὐδὲν μᾶλλον, λυ- 

[ή λ - / / 

µαίνονται δὲ τὰ σώματα καὶ τοῖς σώµασι νόσους ἐμ-- 
ο η ΡΕ 

ποιοῦσι, τί δεῖ 

10. Τί δὲ καὶ λέγειν, ὅσα τῶν ἀφροδισίων ἕνεκα 

/ 
Εγειν5 

ερ αλα ς ος 
καὶ πάσγουσιν οἳ ἄνθρωποι; καίτοι ῥάδιον 

θεραπεύειν ταύτην τὴν ἐπιθυμίαν, εἰ µή τις ἐθέλοι 
. ον ος ο” 5 οι Ἐν τοσο 

τρυφᾶν. Καὶ οὐδ' εἰς ταύτην ἡ μανία καὶ διαφθορὰ 
ης ο. - Ἴνθο ο” .. 2 η, τλλ) 7δ Ν .ω Εά ο. 

φαίνεται τοῖς ἀνθρώποις ἀρχεῖν, ἀλλ’ ἤδη καὶ τῶν ὂν 
ἃ στ 5 / εν ελα ν 

των τὴν γρῆσιν ἀναστρέφουσιν ἑκάστῳ χρώμενοι πρὸς 
ὃ υἱ πέρυχεν. ὥσπερ εἴ τις ἀνθ) ἁμάξζης ἐθέλοι τὸ μὴ πέρυχεν, ὥσπερ εἴ τις ἀνθ᾽ ἁμάξης ἐθέλοι τῇ 

ο” { 

ποιοῦσί τε 

ἣν 

2 { 
χλίνη καθάπερ ἁμάξη χρήσασθαι. 

ΑΥΚ. Καὶ τίς οὗτος; 

ΚΥΝ. Ὑμεῖς, οἳ τοῖς ἀνθρώποις ἅτε ὑποζυγίοις ἰ 
παρε λα ρτεῖον αὐτοῦ ρσπερ ο ασ οὖς οί 

χρἢσθε, κελεύετε δὲ αὐτοὺς ὥσπερ ἁμάξας τὰς χλίνας 
τοῖς τραγήλοις ἄγειν, αὐτοὶ δ᾽ ἄνω χατάχεισθε τρυφῶν- 

τες καὶ ἐχεῖθεν ὥσπερ ὄνους ἠνιοχεῖτε τοὺς ἀνθρώπους 
Π ση Ν / / ὰ / ον, ος 

ταύτην, ἀλλὰ μὴ ταύτην τρέπεσθαι χελεύοντες: καὶ οἱ 
ταῦτα μάλιστα ποιοῦντες µάλιστα µακαρίζεσθε. 

ς ο) ”» / .ω / 

11. Οἱ δὲ τοῖς χρέασι μὴ τροφῇ χρώμενοι µόνον, 
ολλὸ Ν λ 8 / δὺ ωρα ἴοί ο ἀλλὰ καὶ βαφὰς μηχανώμενοι δι᾽ αὐτῶν, οἷοί γέ εἴσιν 

/ / Λ 3 Δ λ / 

οἳ τὴν πορφύραν βάπτοντες, οὐχὶ καὶ αὐτοὶ παρὰ φύ-- 
ο μας ; 

σιν χρῶνται τοῖς τοῦ θεοῦ χατασχευάσµασι; 
ΑΥΚ. Μὰ Δία, δύναται γὰρ βάπτειν, οὐκ ἐσθίε- 

᾿ ει ἄ 
σθαι µόνον τὸ τῆς πορφύρας χρέας. 

ΝΥΝ. ᾽Αλλ οὐ πρὸς τοῦτο γέγονεν' ἐπεὶ καὶ τῷ 
κρατῆρι δύναιτ’ ἄν τις βιαζόµενος ὥσπερ χύτρα χρή- 

ο λ Δ κ» 

σασθαι , πλὴν οὗ πρὸς τοῦτο γέγονεν. Ἀλλὰ γὰρ πῶς 
ἅπασαν τὴν τούτων τις καχοδαιµονίαν διελθεῖν δύναιτ᾽ 
. ῃ κ» δν δ/ /, λ όλ 
ἄν; τοσαύτη τίς ἐστι. }Σὺ δέ µοι, διότι μὴ βούλομαι 
ταύτης µετέχειν., ἐγχαλεῖς: ζῶ δὲ χαθάπερ ὃ χόσµιος 

ἐκεῖνος, εὐωχούμενος τοῖς χατ᾽ ἐμαυτὸν καὶ τοῖς εὖτε- 

λεστάτοις χρώμενος, τῶν δὲ ποικίλων καὶ παντοδαπῶν 

οὐκ ἐφιέμενος. : 

19. Κάπειτα εἰ θηρίου βίον βραχέων δεόµενος χαὶ 

ὀλίγοις γρώμενος δοχῶ σοι ζην, κινδυνεύουσιν οἳ θεοὶ 
ώς - / ν ν / 

καὶ τῶν θηρίων εἶναι γείρονες χατά Ύε τὸν σὺν λόγον" 
οὐδενὸς γὰρ δέονται. Ίνα δὲ χαταμάθης ἀκριθέστερον 

/ .ν/ Δ ΔΝ ο. .. .ω./ [ή / / 

τό τε ὀλίγων καὶ τὸ πολλῶν δεῖσθαι ποιόν τι ἑκάτερόν 

ἐστιν, ἐννόησον ὅτι δέονται πλειόνων οἳ μὲν παῖδες 
τῶν τελείων, αἵ δὲ γυναῖχες τῶν ἀνδρῶν, οἱ δὲ νοσοῦν-- 
τες τῶν ὑγιαινόντων, καθόλου δὲ πανταχοῦ τὸ χεῖρον 

ο » ο Δ 

τοῦ κρείττονος πλειόνων δεῖται. Διὰ τοῦτο θεοὶ μὲν 
ο ν ς δι ο. 3’ / δ/ 

οὐδενὸς, οἳ δὲ ἔγγιστα θεοις ἐλαχίστων δέονται. 
195. Ἡ νομίζεις τὸν Ἡρακλέα τὸν πάντων ἀνθρώπων 

Υ ο Ἂὶ ν Δ Ν 3 ο / Ν 

ἄριστον, θεῖον δὲ ἄνδρα καὶ θεὸν ὀρθῶς νοµισθέντα, διὰ 

καχοδαιμογίαν περινοστεῖν γυμνὸν δέρµα µόνον ἔχοντα 
νο τὸ τοι. 

καὶ μηδενὸς τῶν αὐτῶν ὑμῖν δεόµενον; ἀλλ᾽ οὐ καχο- 
{ π ο] ῤ ο. 

δαίμων ην ἐκεῖνος, ὃς καὶ τῶν ἄλλων ἀπήμωυνε τὰ 

ΙΧΧΥ. ΚΥΝΙΚΟΣ. 10 --Ιδ. {1Γ. οἷς, σ1σ) 

πει απγθα, ηε(ΙΙ ΞΟΠΊΠΙΠΙ 5μαγίοΓοπα ερανποῖ Ίου ρτ- 

ῬοαΠί : 564 5 ρε νῖάσας εΡΙΓΠσΟ 5ΗΡΟΓ Ἰθοίο οἱ Ῥτεί]οςῖς ἵπ 

ἰγασι]ῖς Ῥθαίος. 1105 5ΟΠΙΠΙΠΙ Ο3Ρ6Γ6 ΠΟΠ Ῥο556. Ῥογγο 

ομιηίσοπος Π]ο5 εἶγσα οἵραπα Ίαμογος πΙμΙΙο πιασῖς Ίος απῖ- 

4 σπα αἰσιο, 5εὰ 60ΙΤΙΤΊΡΟΤΕ 6ΟΓΡΟΓα , αἱ πποιΏος Π]ῖς Ἰη[οιτε, 

απῖά ορι5 οί ἀῑσία 2 

10. Οµμ]ά Ῥουτο ορα5, απαπία Τοπεγις οαδα Ἰιοπιῖπεος αἱ 

οοπηηίαπί εἱ δα5πεαηί  αππα Πα [αοῖ]ο 5ἰ{, Π]αιη ὀπγατε 

επρϊααίεια, πὶςὶ απῖς ἀθ]ίσαίας π]πηϊς εςςα γο]ί. Νοηιθ ἵπ 

Ί]απα 1ρδαη Γ9ΟΥ 515 οἱ οογγαρίε]α 5α[ίεσγο Ποπηϊπίρας τ]- 

ἀοίαης 5ος Ίαῦα θἴἼαπα Π5ΙΠΙ ΤΘΤΙΠΙ Ρογγοτ{η/, α{θηίος ππᾶ- 

απαφπο αἆ αποᾷ παίατα 5ηα αρία ποη οδί, αἱ 5ἳ απῖς ρ]αιιςεηῖ 

Ίοεο πἴἱ ἱαπα παπα Ρ]αυΣίτο γο]ί ]εοίπ]ο, 

ΤΥ0. Εί ααῖς οσί Π]αρ 

ΟΥΝ. Υο5, αἱ Ἠοπιπίρας απηιηϊ ντο ΠΗΠΘΗΙΙΕ, 1196- 

ἤκηπε 1]ος νο]αί ρ]αηδίτα σἷο Ἰεείῖοας ασοτο εθιγ]οῖρας : 1ρδῖ 

γοτο 5ΗρΓα ]αοο[ῖ5 ἀε[ίσοαί1, οἱ Ιπᾶς γο]αί αδῖπος ἸαὈρηϊς Τ6- 

5ιῖς Ἰοπ]ίπος, Ἰας, ΠΟΠ Ί]]ας π{ 5ο γογίαπ{ Ἱπιρεταπίες: φ]- 

απς ως πιαχῖπιε Γαο]15, 1 ππαχίπιο [ε]ίσος ργωάἰσαπη]η]. 

11. Ταπα ΠΠ, αἱ οατηΐρας πο {απίαπα 1 οἱβο ααηίας, 

5οὰ ἠποίατας πιασμΙπαπ{αΓ ρου ἤ]α5, απα]ες 5αη{ αἱ ΡΗΤρ]]- 

γα Ἱπβοῖαπίς ποηπο Πἱ ποσιθ Ῥνορίεν παίαταπα Εἱ5, απα; 

Ῥαναν]έ ἀεις, ααπίαΓ2 

ΤΥΟ. ΜΙπίπιε Υοτο : Ροΐα5ί οηΊπῃ Ἰπῇσοτα, ΠΟΠ οὐἱ πιοᾶο 

οστο ΡΙΤΡΗΤΟ.. 

ΟΥΝ. δεᾷ ποπ αἆ Ίος παία οδί : αἰἱοσπί εἴίαπι ογαίεΓε Ρος- 

5ἱ{ αλαπίς Ῥευ τἶπ] Ῥτο οἷ]α αἱ: 564 αἆ μου [αοίας ποη ο5ί. 

Ύεταπα επἶπη Ύετο αποπιοᾶο Ῥοςδίΐέ αἰαιῖς οΠΊΠΕΠΗ ἨογΙΠΗ. 

6ΠαΙΤ4ΓΕ πηϊςογίαπα2 {απία οδί.. Τα νθτο πηθ, πος ἵπ ρανίθΠι 

Ί]ας νοπ]το πο]ῖπι, 60 ΠΟΠΙΙΠΕ α00Π55 : οθίδΓΙα ντο η! 

Ἠ]α πεις ποδρσία5, 6ρυ]ος ἵ]α απ απία πια Ῥοδίία δυπί, 

οἱ, απ ΠΙΙΠΙΠΙΟ ρατατὶ ΡοςδυΠ{, 115 αἱου, Υατία ἵ]α οἱ οπιπῖ- 

5εηᾶ ΠΟΠ ἀ4εδίάδΓαης. 

19. Ὠεϊπᾶο Ῥοσίαγαη γἱίαπα, απὶ παπα ἶς τερις ΙπάΙσθαπα 

αἱ ραποῖς ία, 5ἳ νίνοια ΠΡί νΙάθοι, Παεπίηί Ἠο5[ς εἰῖαπι 

ἀοίοτίοτος αῑῑ 1ρ51, 5οοππά σπα (παπα (ἱ46Πα ΤΑΠΟΠΕΠΗ : Πη]]α 

οπἵπα το Ἰπάϊσοπι. Ὁί νοτο αοοατα(ἶας οοπιργεµεηᾶας απαῖα 

πἰταπηαπο 5ἱ, {σπα ραποῖς Ιπάΐδεγα, {ππα πη]15, οορίία ρ]α- 

τρις ἰπάίσογο ΡΙΕΓΟ5 4 παπα αάπ]{ο5, πηπ][εγος 4αΠ1 Υ/Γο5, 

ωσιοίος 4114Π1 54ΠΟ5 : 1η υπίγθΙ5ΙΠΙ Υογο αποά βίαιο 4είε- 

τας οδί, Π]αάα ρ]αῖ ως Ιπάΐσογο ϱο αιιοά εδ Ῥγωδιαπίίης. 

Ῥτορίοτοα αῑῖ απἱᾶσηα το πη]]α, ααὶ απίθπη Ρτοχ/π]θ αἲ 4ε05 

αοσθᾶμηέ, ΙπάΙσεηί ραιοϊςδἰηῖς. 

13. Απί Ρπίασπο Ἠενοπίεπα, ἴαπη  ΠοπιίπΙΠι οΠΙΠΙΗΙ 

{ο{ἱςθἰπηαπα, ἀἰνίπαπα γίταπα οἱ ϱτο ἀεο τεςίθ ἸαβΙαπα, ῬΓο- 

Ρίου ἱπ[ε]οϊίαίεη οΏθιταςδο πΙάαπ1, Ρ6]1Ε 5ο]α ἱηδιγυρίὸ 

ππ]]ααιθ οἄΗΠῃ ΤΘΤΙΠΙ, απῖρας Υο5, ἰπάἰσοηίρηορ ΡΓΗΠΙ 

Ἰπ[ο]ίκ Π]ο ποτ [Η1{, ααὶ οἱ αἰίογαπα 4ε[οπᾶσγεί πια]α; πθηις 



(11, οἱ7, 5ιθ) 

χαχὰ, οὐδ) αὖ πένης, ὃς γῆς καὶ θαλάττης Ίρχεν: ἐφ᾽ 
ὅ τι γὰρ ὁριήσειεν, ἀπανταχοῦ πάντων ἐκράτει καὶ 
οὐδενὶ τῶν τότε ἐνέτυγεν ὁμοίῳ οὐδὲ κρείττονι ἑαυτοῦ, 
μέγχριπερ ἐξ ἀνθρώπων ἀπ]Ώλθεν. Ἡ σὺ δοχεῖς στρω- 
µάτων καὶ ὑποδημάτων ἀπόρως ἔχειν καὶ διὰ τοῦτο 
περιιέναι τοιοῦτον; οὐκ ἔστιν εἰπεῖν, ἀλλ ἐγχρατὴς 
χαὶ χαρτεριχὸς ἦν καὶ χρατεῖν ἤθελε καὶ τρυφᾶν οὐκ 
ἐβούλετο. “Ὁ δὲ Θησεὺς ὃ τούτου µαθητῆς οὐ βασιλεὺς 
μὲν ἦν πάντων Αθηναίων, υἱὸς δὲ Ποσειδῶνος, ὥς φα-- 
σιν, ἄριστος δὲ τῶν καθ αὑτόν; . 

14. Ἀλλ' ὅμως κἀχεῖνος ἤθελεν ἀνυπόδητος εἶναι χαὶ 
γυμνὸς βαδίζειν καὶ πώγωνα καὶ χόμην ἔχειν ἤρεσχεν 
αὐτῷ, καὶ οὐκ ἐχείνῳ µόνῳ, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς πα 
λαιοῖς ἤρεσκεν' ἆμ. 7 
ὑπέμειναν οὐδὲ εἲς αὐτῶν οὐδὲν μᾶλλον ἢ τῶν λεόντων 

ὑγρότητα γὰρ καὶ λειότητα σαρχὸς 
κά Ἡ 
ήσαν, καὶ 

Ἡ ε. Ὁ νι κ είνους γαρ ήσαν υμών, και οὐκ αν 

τις ξυρώμενος" 
-- 3 η) σ γυναιξὶ πρέπειν ἡγοῦντο, αὐτοὶ δ ὥσπερ 

; πα. μπας, : ος Φαίνεσθαι ἄνδρες ἤθελον χαὶ τὸν πώγωνα κόσμον ἀγδρὸς 
ἐνόμιζ. 
Ξ Ν 4 Π / ῃ / ο 2 οἷς ὃ θεος ἀγλαῖας καὶ κόσμου γάριν προσέθηχέ τινα 

τος ὃν ο - οὑτωσὶ δὲ καὶ τοῖς ἀγδράσι τὸν πώγωνα προσέθηκεν. 
3 / σς γί 3 ον -βλι λ Ν ο. / Ἐκχείνους οὖν ἐγὼ ζηλῶ τοὺς παλαιοὺς καὶ ἐκείνους µι- .. ρ, ον ον ο ος σε [) 5. μεῖσθαι βούλομαι, τοὺς δὲ νῦν οὐ ζηλῶ τῆς αυμαστῆς 

ο 
/. 3 πω ταύτης εὐδαιμονίας Ἶς ἔχουσι περὶ τραπέζας χαὶ ἐσθῆ-- 

; ον να τας καὶ λεαίνοντες καὶ Ψιλούμενοι πᾶν τοῦ σώματος 
η] Δ -. 3 / Αλ τς τν μι Ν΄ .ς µέρος καὶ μηδὲ τῶν απορρήτων μ.ηδὲν, ᾗ πέφυκεν, ἔχειν 

η λο / αρα ολη” ον ὥσπερ χαι ἱππων χαιτην και λεόν των Ύξενεια, 

ἐῶντες. 

15. Εὔχομαι δέ µοι τοὺς μὲν πόδας ὁπλῶν ἵππείων 
οὐδὲν διαφέρειν, ὥσπερ φασὶ τοὺς Χείρωνος, αὐτὸς δὲ 
μὴ; δεῖσθαι στρωμάτων ὥσπερ οἳ λέοντες » οὐδὲ τροφῆς 
δεῖσθαι πολυτελοῦς μᾶλλον ἢ οἳ κύνες' εἴη δέ μοι γῆν 
μὲν ἅπασαν εὐνὴν αὐτάρχη ἔχειν, ὄἶκον δὲ τὸν χόσικον 
νοµίζειν, τροφὴν δὲ αἱρεῖσθαι τὴν ῥάστην πορισθῆναι. 
ΧἈρυσοῦ δὲ καὶ 

Ἡ π , 

Ξ. 
ργύρου μὴ δεηθείην µήτ οὖν ἐὸ αργύρου μὴ δεηθείην µήτ οὖν ἐγὸ 

υ. -ω ο ’ / η ἀ - µήτε τῶν ἐιιῶν φίλων µηδείς: πάντα γὰρ τὰ χαχὰ τοῖς 
ἀνθρώποις ἐκ τῆς τούτων ἐπιθυμίας φύονται, καὶ στά-- ' ν το ή σεις καὶ πόλεμοι χαὶ ἐπιθουλαὶ καὶ σφαγαί. ἘΤΓαυτὶ 
πάντα πηγὴν ἔχει τὴν ἐπιθυμίαν τοῦ πλείονος ἀλλ᾽ 

.. -” 3 
/ / /. ἡμῶν αὕτη ἀπείη, καὶ πλευνεξίας µήποτε ὀρεχθείην, 

μειονεκτῶν δ᾽ ἀνέγεσθαι δυναίµην. 
ν η ες / , -ν ο ο, 16. Τοιαῦτά σοι τά γε ἡμέτερα, πολὺ δήπου διά- λα ας Ξ . : Φωνα τοῖς τῶν πολλῶν βουλήμασι: καὶ θαυμαστὸν οὐ-- κ - ο σος ς μια δὲν, εἰ τῷ σχήµατι θιαφέροµεν αὐτῶν, ὁπότε καὶ τῇ Ὃ αν ρα ορ προαιρέσει τοσοῦτον ιαφεροµεν. Θαυμάζω δέ σου 
.ω -. 

Ν «κ» πίως ποτε χιθαρῳδοῦ μέν τινα νομίζεις στολὴν καὶ σγημα 
. 3”. ο. Ἡ / κ λ -- πλ πα ΔΑ ο και αυλητοῦ νῆ Δία γε σχΏμα καὶ στολὴν τραγῳδοῦ, 

2 δν δ᾽ 3 θ .ω .ω Δ , λ} 3 {- ίζ, ἄνορος ὁ ἀγαθοῦ σχῆμα καὶ στολὴν οὐχέτι νομίζεις, 
1 ἁ .. - - - ἀλλὰ τὴν αὐτὴν αὐτὸν οἴει δεῖν ἔχειν τοῖς πολλοῖς, καὶ 

ο. ο -. -ω 
λ - ταῦτα τῶν πολλῶν χακῶν ὄντων. Τὶ μὲν δεῖ ἑγὸς 23 γη τς ἀγαθοῖι / ΄ 3 ἄλλ Ἀ Εσίου σχήματος τοῖς ἀγαθοῖς, τί πρέποι ἂν μᾶλλον 3 

- ϱ ΄ - / νι Ἀ] ο) ο τοῦθ᾽ ὅπερ ἀναιδέστατον τοῖς ἀχολάστοις ἐστὶ χαὶ ὅπερ 
ἀπεύξαιντ᾽ ἂν οὗτοι μάλιστα ἔχειν; 

1Τ. Οὐκοῦν τό γε ἐμὸν σγῆμα τοιοῦτόν ἐστιν, αὖ-- 
κ τὰ / Μ. .» χμηρὸν εἶναι, λάσιον εἶναι, τρίθωνα ἔχειν, κομᾶν, 

ΗΗΟΙΑΝΙ5. 1. 

ΕΗΧΧΥ. ἀΥΝΙάῦΡ. 14 ---ἱ. 
Τ69 

ΓΙΓΣΗΠΙ Ρά1Ρε:, απ ἵεγγο θί ππατῖς ΠαΏογοί ΙΠΙΡΕΓΙΗΤΗ : ᾳ10- 
εππ]άπε επῖπα Ἠλαπι ταρετοί Ἱππρείης, αρίᾳαο γίπεεβαί 0ἼηΠος, 
εἳ Τη πεπηίπεπα Π[ίης αοέα[ῖς γε] ςἰπιί]μιῃ ςἰρί να] 5ε Πιο]ίογοπα 
Ἰποῖα1έ, ἄοποο αἩ Ἱοπιίηῖθας ἀῑδορςςίί. Αιί ρηίας ἴα 5ἰτα- 
5υ]α Π]απῃ γοςίε οἱ σα]εεῖς Ἰπᾷ]ραῖςεα, εἰ ρτορίεγοα εὶς οὔες- 
18556 2 ΝΟΠ θ5ί πιιοᾷ Π]αᾶ ἀἴσαπιας : φρᾷ ἑοη[ἵπεης ογαί οἱ 
{ο]είαης; εἰ νο]εραί νίπερτο, εἰ ἀε]ῖοῖῖς [ταησῖ Πο]εβαί. 
Ἠ]ίας νετο Τµδεεις ἀῑφείρα]ας ΠΟΠΠΕ Γοχ οΓα{ ΑιοπΙεηδί πα 
οπιπίαπα, Πας γοτο Νερίπηϊ, αἱ αἴπηί, γἲν ομς αίαῖς 
οπιπίαπα [ογφείπηας 2 

14. 5εᾷ {αΠιοΠ ἶ 4ποπιθ γο]αῖί »ἶπο οπ]εοῖς 956, 6ἱ Ίποε- 
ἄετε ππάας,, οἱ Ῥάγραπα οἱ εοΠάΠῃ αἱογς 1ρ5ί ρ]αση]{ς οἱ ΠΟΠ. 
ΠΙ{ φο]απα, 5οά οπιπίριας Ῥ]αοιῖέ απ]. Ἀεπιρο γουῖς 
πηε]ῖογες εγαη{ : πες πιαρῖς ΠΠΟΓΙΠΙ απήδᾳπαπῃ {ομᾶουί 5ο Ρᾳς- 
315 εσσεί, 4παπη εοπιπα. ΜοΠΙ[ῖοπι οπίπι δἱ Ἰοργϊίαίοπι 
σανπῖς [ορηηϊς ρη{αθαπί ἄοοογαπῃ : αἱ 1ρ5ἱ, αἱ εγαηί γἱγ, ἵἴα 
εἴαπα γο]εραπέ γἰάργϊ: οί ἄθοιις νἱῖ Ῥαβαπη ρπίαραπί, Πί 
εαπογηΠ Ἱπραπα, οἱ Ῥαγραπα Ίεοπαπα, απ]ρας απἰαπίρης 
ρυ]ομηϊπά[ηῖς οἱ ουηαίις εἈηδα ἄθις (πα ἆαπα αἀἀῑδΙί : ἵνα 
γεγο εἴῖαπα Ρα:Ῥαπα αρροσα]! ν]εῖς. Π]ος εβο απίΐ(πος ΦΠ]- 
Ίος, Ἠ]ος ἱπηίανί επρίο : απῖ γετο πΙΠε Πέ, Π]ῖς πο οα]- 
4επι Ἱπγίάσο αἀπηταρί]θμι Ίαπο ΓεΠοΙίαίοπι, σπα Γπππίαν 
εἶτοᾶ ΠΊθηδαᾶς οἱ γεδιμπεπία, Ἰωγ]σαηίος, ἀθρί]απίες ἩΠαπ]- 
4μαπ]σπε Ῥαγίεπι εοτροεῖς, Πθηιθ Ο6ΟΠΙΕΟΓΗΠΙ αποάφπα πα 
ΤΠΕΠΙΡΤΟΓΗΠΙ Ίία απ! παίαπῃ οςί τεπ(ποη[ες. 

15. Αί 6Ρο ορίο Ροᾷες ΠΠ] οηΠηῖς υηρι]ς πΙμ ἀῑ[ίοττο, 
αἱ ΟἨΙτοπὶς αἰππίς ἵρδιπη απἴθΠι 5ιταρι]ῖ ποῃ Ἰπάίσεια, Υε- 
Ἰμ! Ίεοπες; πες οἵμο τηασίς Ῥτε[ίοκο ορι5 Ἠάβοτο, 4παΠ] σᾱ- 
πες. ΟοπΙηΡαΙ γεγο πηηῖ ἴθγγαπα αἱάθῃι Ῥτο ομΡΙΙ παβετο 
ΣαΠΠοϊεηίε, 4οΠιΗΠ1 απἴθιη Ῥηίαγα Ίος η ἱγθίςΙΠι »δἱ εἴραπι 
«αρετε απἱ [αεΏ]πιε παρροα{ατϊ η] Ροβδῖ. ΑΠΟ απίθῃι 
Δία α’αεΠίο ορι5 Παμθαπα πρηπα Ε50, ΠεΠια απΙΟΟΓΙΠΙ 
ἨλΡΟΓΗΠΑ απἱσ(παπα : φπαπάοφαἱᾶεῃ πια]α οπιηία Ποπ ηῖρις 
εκ Ἱογυπη οπρίἀ[ίαίο πασεπηίας, οἱ 5εά[]οπες, οί Ῥε]]α, οἱ 
Ἰηκίαία:, οἱ ε465. Ἠανο οπηπῖα Γοπίθηα αβοπί Ρ]α5 Παροπᾶί 
οπρ]άίπεπι. Αί α ποβίς Ί]α αὐ»ῖξ, οἱ Ρ]η5 μάθετε παπ(απι 
εβο εοποιρίδζαπα , πηῖπιι5 οοπίτα π] αΏογο Ῥοββίπῃ {ο]θγατε! 

16. Ἠαδες ΤαΙΙοΠεΠΗ Ποςίταπα, ΠΙΠ]ΕΗΠΙ 5.πς 4ἱγθΓςαΠῃ ἃ 
σα]εῖ γο]ππίαῖρις : που πηῖτηπι ςἱ μαβίία αὖ Π]]ῆς ἀ[ογῖπας, 
απ] {πι «ἴγογςο πίαπητ ἱης[πίο.. Το Ῥογτο πηίτος, απο- 
πηρᾷο {αηάσπη ο μαγαᾶἰ ᾳποπάαπη γοςβίαπι Ρηίες εί µαβίέαπι 
ε556, εί Ἰθγο]ο Πβίο]ηίς οξῖαπι Παβίίαπη, εἰ Ἰοησαπη γοσίθπι 
Παβωαἰς νΙγ απἴεπι Ῥοπἳ Παβίίππη οἱ τοςίοπι ΡηοργίαΠα ΠΟΠ. 
{πα Ῥηίες, 5οᾷ εππάσπι Π[ηπι Παμετο ατρῆγετίς οροτίετο, 
απεπῃ γα]σας, Ἰάᾳας Ύπππα γα]σας πια]απι ςἲε, 8ἱ ηπϊάεπι 
Όῃη5 εἔσηις μαβίές Ῥοπίς εοπγεπίς, ααὶς πιασῖς ἀθοσαί, 
απαπα Ἠ]ε, απ πιριζεπΗςκίπηης ο.ςᾳ τἰάθα[ς Ποπημίρης, 
Ἰαπι]οδίς, 4πεππθ Παβοτο Πά πιαχίπιθ ἀείεείοπίαγ 

17. :8πη νοτο ἶς θξί πηθις Παβίέης, ααοᾶ εᾳυα]άης συπι, 
απιοά Ἠγεπία5, φαοᾶ ἀθίπίαπι σεςίο ρεπι]απα, αποά οοΠιᾶ- 
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7Τ0 

νὰ) 
ο 

ο παν / 2 3 
και οισακρινειν ουοξ 

ο ον Ευ] ω. {δν 

υμετερον ομ.οιον τῷ τῶν χινα,οών» 

ἂν ἔχοι, οὐ τῇ χροιᾷ τῶν 

οὐ τῷ πλήθει τῶν Ιχιτω- 

3 κ - Ν 

ἀνυποδητεῖν. τὸ 

εν ο κῇ ΕΕ 
ἑματίων, οὐ τῇ μαλαχότητι, Ἡ ͵ 

Αι ας. τν 
νίσχων, οὗ τοῖς ἀμφιάσμασιν, οὐχ. ὑποδήμασιν, οὗ κα- 

ο τὸ ο νε» αν κοκ 9 

τασχευῆ τριχῶν, οὐκ ὀδμῃ καὶ Ύὰρ ἀπόζετε ἤδη πα-- 
η τριχ ' : ας 

βαπλήσιον Ξχείνοις οἳ εὐδαιμονέστατοι οὗτοι μάλιστα. 
ες 

Καΐτοι τί ἂν δοίη τις ἀνδρὸς τὴν αὐτὴν τοῖς χιναίδοις 
ει ο Δ Ν / ” 

ὁδμὴν ἔχοντος; Γουγαροῦν τοὺς μὲν πονους οὐδὲν ἐχεί- 

ον Β Ν Δ Ν Ν τ 

νων μᾶλλον ἀνέχεσθε, τὰς δὲ ἡδονὰς οὐδὲν 
ἐκείνων ἧττον" 

καὶ τρέφεσθε τοῖς αὐτοῖς καὶ κοιμᾶσθε 
ὁμοίως καὶ βαδί-- 

οι δίζε κ ἐθέλετ έρεσθαι δὲ βαδίζειν οὐκ ἐθέλετε, φερεσναι οξ 
- δὶ «ς ο 

οἵ δὲ ὑπὸ 

βὲ : 
ζετε, μᾶλλον δὲ 
ο Ν ία ς ἓν ὑπ ε 0 / 

ὥσπερ τὰ φορτία οἵ μὲν ὃ ἀνθρώπων, 
-ω λ οἱ Γο / { / 

κτηνῶν" ἐμὲ δὲ οἵ πόδες φερουσιν ὅποιπερ ἂν δέωµαι. 
τος σ : ; 
Καῑὼ μὲν Ἱχανὸς καὶ ῥίγους ἀνέχεσθαι χαὶ θάλπος φξ- 

κ. κο -ω ει 
/ 

ρειν χαὶ τοῖς τῶν θεῶν ἔργοις μὴ δυσχεραίνειν; διότι 

γ. ην ο Ὡς ν δν Ν δν 7 σεν ἕ νήρέςς 

ἄθλιός εἰμι, ὑμεῖς δὲ διὰ τὴν εὐδαιμονιαν οὐδενι των 

γιγνοµένων ἀρέσχεσθε καὶ πάντα µέμφεσθε καὶ τὰ μὲν 

παρόντα φέρειν οὐχ ἐθέλετε, τῶν δὲ ἀπόντων ἐφίεσθε, 
κ. /{ / { ο 

χειμῶνος μὲν εὐχόμενοι θέρος, θέρους δὲ χειμῶνα, χαὶ 

καύµατος μὲν ῥίγος, ῥίγους δὲ καῦμα χαθάπερ οἳ νο- 

σοῦντες δυσάρεστοι χαὶ μεμψίμ.οιροι ὄντες: αἰτία δὲ 
ον ὴ 

ἐκείνοις μὲν ἡ νόσος, ὑμῖν δὲ ὃ τρόπος. 
η. 

ω 
Ν -ω 

18. Κάπειτα δὲ ἡμᾶς μετατίθεσθαι καὶ ἐπανορθοῦν 

τὰ ἡμέτερα ἀξιοῦτε, καχῶς βουλενομένων πολλάκις 

περὶ ὧν πράττοµεν, αὐτοὶ ἄσχεπτοι ὄντες περὶ τῶν 

ἴδίων καὶ μ.ηδὲν αὐτῶν χρίσει χαὶ λογισμῷ ποιοῦντες, 

ἆλλ᾽ ἔθει καὶ ἐπιθυμία. Τοιγαροῦν οὐδὲν ὑμεῖς δια-- 

φέρετε τῶν ὑπὸ χειμάρρου φερομένων ἐκεῖνοί τε γὰρ, 

ὅπου ἂν ἴῃ τὸ ῥεῦμα, ἐκεῖ φέρονται, χαὶ ὑμεῖς ὅπου ἂν 
ο ο ' / Ἡ πο κε, 

αἳ ἐπιθυμίαι. Πάσχετε οξ παραπλήσιόὀν τι ὃ φασί τινα 

κ. 
ή ς ΄ Δ 

παθεῖν ἐφ᾽ ἵππον ἀναθάντα μαινόμενον' ἁρπασας Ύαρ 

Ξ 
Ἔ- ς 

αὐτὸν ἔφερεν ἄρα ὃ ἵππος: ὃ δὲ οὐχέτι χαταθΏναι του 

Καΐ τις ἀπαντήσας Πρώτησεν 

.. ῃ γ. εν 4 3. / ον 

αὐτὸν ποίαν ἄπεισιν : ὁ δὲ εἶπεν, Όπου ἂν τούτῳ ΦΟΧη, 

αν 
ο Ὑ ο . 

δεικνὺς τὸν ἵππον. Καὶ ὑμᾶς ἂν τις ἐρωτᾶ», ποι φέ-- 

α΄ υ 3” / 3 .. ς κ» . [/ 

ρεσθε; τἀληθὲς ἐθέλοντες λέγειν ἐρεῖτε ἁπλῶς μὲν ὅποι- 

ος ον μα, πα 
περ ἂν ταῖς ἐπιθυμίαις δοχἩ , κατὰ µέρος δὲ, ὅποιπε 

πο. κι ω αγ ι 

ἐ, ὅπου τῇ δόξη» ποτε ὃξ αὖ; 

ὁ θυμὸς, ποτὲ δὲ ὁ φόθος, ποτὲ ἅ 

ςΙ / 3δ/ 

ἵππου θέοντος ἐεθύνατο. 

μι αρη ἳ 
ἂν τῇ ἡδονη δοκἩ, ποτε ἓ 

κω ο ἐν ν ὰ Αλ 

τῇ φιλοχερδίᾳ" ποτε 0ξ 
πλ νὰ -ω [ὰ -ω 3. / δ{ 3 ΑΝ 3 

δὲ ἄλλο τι τοιοῦτον ὑμᾶς ἐκφέρειν ὀύναται’ οὐ γαρ εφ 

ἑνὸς, ἀλλ’ ἐπὶ πολλῶν ὑμεῖς γε ἵππων βεθηκότες ἄλλοτε 

Τοιγαροῦν 

Ἴστε δ᾽ 
α Ν / ; , 
ἄλλων, καὶ μαινομένων παντων, φέρεσθε. 
3 
ἐκφέρουσιν ὑμᾶς εἲς βάραθρα χαὶ κρημνούς. 

3” ο Ν .. ) ω 

οὐδαμῶς πρὶν πεσεῖν ὅτι πεσεῖσθαι μέλλετε. 

19. Ὁ δὲ τρίθων οὗτος, οὗ καταγελᾶτε, καὶ ἡ 

κόμη καὶ τὸ σχημα τουμὸν τηλικαύτην ἔχει δύναμιν, 

ὥστε παρέχειν µοι ζην ἐφ᾽ ἠσυγίας καὶ πράττοντι ὅ τι 

βούλομαι καὶ συνόντι οἷς βούλομαι: τῶν γὰρ ἀμαθῶν 

ἀνθρώπων χαὶ ἀπαιδεύτων οὖδεὶς ἂν ἐθέλοι µοι προσ- 

τέναι διὰ τὸ σγημα, οἱ δὲ μαλακοὶ καὶ πάνυ πόρρω- 

θεν ἐκτρέπονται: προσίασι δὲ οἳ κομὶψότατοι καὶ ἔπιει- 

ἐπιθυμοῦντες. Οὗτοι μάλιστά 

γὰρ τοιούτοις ἐγὼ γαίΐρω ξυνών. 

µόγων καλουμένων ἀνθρώπων οὐ θε- 

ῃ τν» δα 
πεστατοι χαι αρετης 

μοι προσίασι: τοῖς 
ς « 

Ὀύρας δὲ τῶν εὖδαι 

ΙΧΧΥ. ΚΥΝΙΚΟΣ. 18, 19. ΠΠ. σ49, 550) 

{15 αοά 5ππο σα]οοῖς : Υοσίες απίμι Ί]ε οἴπάά]σο βΙπη]]]5 

οσξ, 4πθηι 4ἴςοθγπογε ἨΕΠΙΟ ΡΟ55Ι:, πες οσο γεδιηπεηίο- 

ταΠ1, Ἠδαμθ ππο]Η{ῖα, πεαπε (απίσαγαπα πα] Γπάἶπε, ποσα 

απηϊομ]ῖ5, πθ(θ οα]σεῖς, πεσιε οαρί]οραπα Ῥαταία, πε(Πε 

οὔονα : οἰσπίπι 1άοπι 4ποαιιε Ίαπι οἱείῖς αποά 15, Υο5, απῖ 

Ἰδα[ἰςεἰπηί οξίῖς, ππανίπθ. ΟμαΠΙϊ Υετο ααἲς επια! γΙτΙΤΗ 

1ά6ιη αποά πα οἰεμίεη” Πασπε Ίαῦογο5 ΠΟΠ ηᾶσίς απαΠΙ 

Ἰά α5{Πείῖς, Υοιαρίαἴρας Ὑειο «ον]εῖς Ιςίῖς πποῦ ΠΠ: 

οἱ Πκάσπα τοῦιας αἰπιληϊ, οἳ 5ΟΠΗΠΗΠΗ 5ἰπηΠ {ου εαρῖ5, εἰ ἵπ- 

ορᾶ1ῖς; Ροβ5 Υοτο ἰποεάσιθ πο γη», 5ο ΟΠΕΓΗΠΗ 1η5ίαΓ 

σοσίατῖ αὖ Πομηπίρας Ραγπα; ρασίῖτη α ᾖαμιοπίῖς : αἱ ππο Ῥοᾷες 

{ρταπέ, αποσπππ(ε ηηΠί ορ5 εδ. 146πη οσο αἱ [σας Γε[θ 

Ροβ5ΗΠ] οἱ α5πουο δη, αἱ ἀεοταπι Πῖς ορθΏβα5 ΠΟΠ 

ο(ομαί, απῖα. οΡΙΙΠΠΟΣΗ5 5ΗΠΛ: ΥΟ5 Ύετο γοδίναπι Ῥγορίος 

Γοἱο(αίοπη ππ]]α το εαγαπῃ ασ Βαηί οοπίαηίῖ εσς, οἳ γὸ- 

Ργεμοπά [ες οπημία, εί Ρνεπ/ία [ευΓε τουυςα[ῖς, αΏ5επ[ῖᾶ 

απίοπα εοπειρίςοῖῖς, Ἠίεππε ορίαΠίε5 οοφίαίοπι, αδίαίο Ι6- 

ΠΟΠ, ἵη αδία [ήσς, ἵπ Πήσουα «ΕΙΠΑ, «στο ΓΗΠΑ ΠΗΞΙΑΓ 

παιςοαβιπάϊ οἱ Υοδίτα ἆε 5οτίο απετα!: σἀμδᾶ Ὑετο 185 

ΠΠΟΙΡΙ5 οδί, νοβῖς γοςίτῖ ΠΙΟΓΕ5. 

18. Δε ἀεϊπᾶς πος γεἰτασίατα εί εογῄσεγε ποδίγαΠι τΤα[10- 

ποια ροδἰπ]αιῖς, αἲ απί π]α]ε «ορρίας 46 αε[οπίρας ποςίτὶς5 

οοπκιἱαππα; αππῃ 1ρθί γεςίτῖ5 Τη τοῦας Ἰπεοηδίάετα[ί 51815, 

ποια απἱσαπαπι Π]αγαΠι ἠπάϊοΙο εί ταῖοπε αὐπηηϊς(τε(ἶς, 

κο εοπποἰμάίπε οπηπία εἰ ουρίἀ1ίαία. Ἠασπε πῇλ]. ἀῑνευςί 

οκιῖς αὖ Ἰῖς απὶ α ἰουγοπία απεγιπίαΓ : ΠΑΩ 4ΗΗΙ Η1, 

αποσπππαι6 Παοία5 Ἰθηῖί, 0 ΓογαΏ{ας, {ΠΠ Υ05, 40 ουρῖ- 

αῑίαίος. Ἰάσπα απίοπη γορῖς αεο]ά1!, αοᾶ ενεπῖ55ε αἴπηί 

ομἱἁαπα, απ ε(ΠΠΙ οοηςοσπάἶδδοί Γπθηίεη τ ΠεπΙρε 

γαρίαπα. απ[ογοραί ἐπα5; οἳ Ί]ε ποή απ ἀαπεεπάτε αἲ 

ούηιο οπτνθηίε ΡοίεΓαί. Πίο Ἱπίογγοσαπίο αί(πο», απῖ ομσῖαπα 

[οί [ποταί, 4ποιδαπι αρίγείς τεδροπ(ε, ΟποΥ5ΗΠά λ]ο 

(οσαπα ππομΣίταβα!) γκι Γπθῖ.  δίο Υο5 Ππίειγοβαη!1, 

Οπουδάα [ο πη η] ὁ 5ἱ (πἱάεπα ΥοΓΙΠὰ τοροπάρτε γοιῖς., ᾱἷ- 

οαιῖς αἰπιρ]ίοῖίει απἰάεια, ποι5αηλα]λά πό Ιαρεῦ
1ί οαρίάϊ- 

(αὔρας: Ρεν Ρατίες απίειη, Θπο0Ππ](υΕ Ἰαρηθης τοἱαρία 5 

Ἰπίονάσπη, Θπο σ]ουἱῶ διά(ο Ἰπίσοτάαπα, Θπ0 Ιαοἳ οπρίά[- 

εαιά τ Ἰπίθτᾶάνηα Υογο Ἰγασππαῖα, Ἰπίργά σπα ππεία5, πίεγά σπα 

αῑπά αιἰάἁαια εχ εο Βεπενε απ[ογιο το Ροΐεςί.. Νοπ επίπα 

πο νο, νογηα ρΙαπίρας οοηφορηςῖ5 οᾳἱ5, αίας α)ῆς, Π- 

γοπίριας απἱάθπι απϊνοισίς, αρηριπαϊπϊ. Ταν Ἡα Ῥαταίητα 

νος οἵ Ρισοῖρίίῖα αι[ουηί : αἆθο απίθ ϱά5ΙΠ1, Υ05 ε556 ϱ8- 

ςπγος ποπᾶσπαπα 501815. 

19. ΑἱΙδίωο ἀθίεῖία, απαπα Μάδιϊ5, Ῥεπυ]α, εἰ εοπ]α, εί 

μαβίας Π]6 πας, 641 ΥΙΠΙ Ἰαμαί, αἱ απϊείο γῖγεπά{ εορίαηι 

πηϊμί ῥγανίεί, εί (αοοπάϊ αποᾶ νοίο, εἰ οι 5 Υθιξδαπάϊ 

ανα Σσιπν Υοἱο. Τη50Ι{ΟΓΗΠὰ οπΊπα ἨοπαΙπΠα Ἱπάοσίογαππαιθ 

Ἠθιπο απἱα παπα ἀθ6θΔενΕ πα ππθ οὐ Ἰδίαπα Πα δίταπη γοπεη ές 

πιοῖ]ος απίσιη. το] ο Ιοηαίπαο ἀονϊίαπί : αοσεάη{ ΟΟΠΗΠΙΘ- 

ἀῑκςϊπιί Ἰποπιίπος, οἱ Πηαπὶςδἰηί, ί νϊτιαεϊς ουρία!. Ηὶ 

ππακίπηο αἆ ππο αεοθάηί; ουπα 5 οπίπι τειςαιῖ αιαχίπ]θ 

οσο παπἀθο. ἆαππᾶς γεν Π]οναπα Ἱιοπηίπαπα, απὶ Ῥθαί{ Το- 
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βαπεύω,, τοὺς δὲ χρυσοῦς στεφάνους καὶ τὴν πορφύραν 
τῶφον νομίζω καὶ τῶν ἀνθρώπων καταγελῶ. 

90. Ἵνα δὲ µάθης περὶ τοῦ σχήματος, ὥς οὐκ ἂν-- 
δράσι µόνον ἀγαθοῖς, ἀλλὰ καὶ θεοῖς πρέποντος ἔπειτα 
καταγελᾶς αὐτοῦ, σχέψαι τὰ ἀγάλματα τῶν θεῶν, πό-- 
τερά σοι δοχοῦσιν ἔχειν ὁμοίως ὑμῖν ἢ ἐμοί; καὶ μὴ 
μόνον γε τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ καὶ τῶν βαρθάρων τοὺς 
γαοὺς ἐπισχόπει περιιὼν, πότερον αὐτοὶ οἳ θεοὶ χομῶσι 
καὶ γεγειῶσιν ὡς ἐγὼ ἡ καθάπερ ὑμεῖς ἐξυρημένοι πλάτ- 
τονται καὶ γράφονται. Ναὶ μέντοι καὶ ἀγίτωνας ὄψει τοὺς 
πολλοὺς ὥσπερ ἐμέ. Τί ἂν οὖν ἔτι τολιμῴης περὶ 
τούτου τοῦ σγήµατος λέγειν ὡς φαύλου, ὁπότε καὶ θεοῖς 
Φαίνεται πρέπον; 

ΕΧΧΥΙ. 

ΨΕΥΔΟΣΟΦΙΣΤΗΣ π ΣΟΛΟΙΚΙΣΤΗΣ. 

1. ΑΥΚΙΝΟΣ. Ἆρά γε ὁ γνῶναι τὸν σολοικίζοντα 
δεινὸς οὗτος καὶ φυλάξασθαι μὴ σολοικίσαι δυνατός: 
ΣΟΛΟΙΚΙΣΤΗΣ. Ἐμοὶ μὲν δοκεῖ. 
ΑΥΚ. Ὁ δέγε μὴ φυλάξασθαι, οὐδὲ γνῶναι τὸν 

οὕτως ἔχοντα; 
ΣΟΛ. Ἀληθη λέγεις. 

ΑΥΚΝ. Σὺ δὲ αὐτὸς φὴς οὐ σολοικίζειν, ἡ πῶς λέγο- 
μεν περὶ σοῦ: 

ΣΟΛ. Ἀπαίδευτος γὰρ ἂν εἴην, εἰ σολοικίζοιµι τη-- 
λικοῦτος ὤν. 

ΑΙΚ. Οὐκοῦν καὶ 

δρῶντα καὶ ἐλέγξαι τὸν ἀρνούμενου 
ο ΟΛ. Παντάπασί γε. 

ΑΥΚ. Ἴθι νῦν ἐμοῦ λαβοῦ σολοικίζοντος, ἄρτι 
σολοικιῶ. 

Σ0Λ. Οὐχοῦν εἰπέ. 

ΑΥΚ. Ἀλλ' ἔγω 

οὐκ ἐπέγνως. 

Σ0ΟΛ. Παίζεις ἔχων; 

ΑΥΚΝ. Μὰ τοὺς θεούς: ἐπεὶ σολοικίσας ἔλαθόν σε ὥς 
Ἆὖθις ὃ σκόπει” οὐ γάρ σέ φημι 

Α 
ἐν οἰσθ”, ἃ δ᾽ οὐκ οἴσθα. μ- » 

ἕτερον φωρᾶσαι δυνήση τοῦτι 

Υε ἤδη τὸ δεινὸν εἴργασμαι, σὺ ἵΕ ἤδη τὸ δεινὸν εἴργασμαι, 

οὐκ ἐπιστάμενον. 
δύνασθαι κατανοῆσαι, ἐπεὶ 

Σ0Λ. Εϊπὲ µόνον. 
ἈΥΚ. Ἀλλὰ καὶ νῦν σεσολοίκισταί µοι, σὺ δ᾽ οὐκ 

εγνως. 

ΣΟΛ. Πῶς γὰρ, σοῦ ιμηδὲν λέγοντος: 
ΑΥΚ. Ἐγὼ μὲν λέγω καὶ σολοικίζω, σὺ δ) οὐχ 

ἔπῃ τοῦτο δρῶντι: ἐπεὶ ὄφελον καὶ νῦν ἀκολουθῆσαι 
δυνήση. 

9. ΟΛ. Θαυμαστὰ λέγεις, εἰ μὴ δυνήσοµαι χατα- 
μαθεῖν σολοικισµόν. 

ΑΥΚ. Καὶ πῶς ἂν δύναιο τὸν ἕνα Ραθεῖν τοὺς τρεῖς 
ἀγνοήσας; 

Σ0Λ. Τίνας τρεῖς; 

ΑΥΚ. Ὅλους ἀρτιγενείους. 

ΕΧΧΥΙ. ΡΡΕΓΡΟΡΟΡΗΙΡΤΑ «ευ 50ΙΠΟΕΟΙΦΤΑ. ο. 771 
ΕΠΙ, ΠΟΠ 6010 ση πἱάθΠῃ : ἄπγοας άΠΤΘΠΙ εοτοπαξ, 6ἱ ρητρι- 
ΤΠ ΓΠΠΠΠΗ αΡΙ(ΤΟΣ, Ἰοιηίπεσηο Π]ίς πἰοηίος ἀεγίάεο. 

20. Όϊ απίερα ἆς αβίία ἀἶδοας, «απ ΠΠαπι Πο νΙΤΟΡ 
ΠΙοᾷΟ Ῥοπος, 5εᾷ ἴρεος δ[απι ἆοος ἀεσθηίεηα {απ ἀοϊμᾶς 
ἀετίᾶρας, εἴπιπ]αστα ἀθογαπι αφρίσς, τὶς αηίοια νῖ- 
ἀεαηίαν, νοβίδης, απ πημῖὸ Ἀθῃιε γΦΟΟΓΗΠΗ ποᾶο,, οᾷ 
Ρατ ΡαΤΟΓΗΠΙ ο[ἵαιῃ ἵαπαρ]α οἴγομππῖεης Πηκρίσς, αέγαπῃ εαρί]- 
141 αἰπί 4 οἱ Ραγβαἲ νο]αί 80: 3 5ἱ6Π{ γος 1οηςί βπσαΠΠΙΓ 
Ρησαπίιτααο. Ὑδαπι οἴῖαπι 5ἴης {ωπ]σῖς Ῥίδγοξπα, τί 
πε, γ]άσρῖς. Οπ]ᾷ Ἰαϊίας αἆῃις 4ο Ίος Παβία, ἑαπαπαπι 
οοη{σπ)ΗΡΗΙ, ἀἱσρνο απιάσας, «11η Ίρδος Π]απα ἆσος ἄθορτο 
αβρατεαί 5 

ΤΧΧΥΙ. 

ΡΡΕΓΡΟΒΟΡΗΙΡΤΑ «ευ 5ΟΓΟΕΟΙΦΤΑΛ. 

ον ΕΥΟΙΝΟΡ. Ναπιαπῖᾶ 
11Πβ6ΠίΘΠΙ νουθς 
Ππησαί, Ροίος{2 

ΡΟΠΡΟΡΟΙΡΤΑ. ΜΠΙ φαἱᾶσπα γἰάσίηγ. 
ΤΥΟ. Εί απ επτθτο Ἠθαπεα!, 1ῆς πθαιο ἀαρτεμομάοιο 

5ἱ6 Παμεηίοηι 5 

801, Ύετα ἀῑσῖς. 

ΕΥΟ. Τα γετο Ίρεο «ϊμ]αῖπο {ο Ἰαδῖ πθρας, απ! απ]ά 46 
{6 ἀῑσίππας ο 

8Ο. Νερο Ιπᾷοείας γα]ᾷς Γαειῖπι, ἳ «ἰτ]ρΠαῖπθα Ίος 
σρίας αὐνηΠίαπῃ, 

ΤΥ0Ο. ΤΕΙ αἴἴππ Πποσπο 4εργεΙιοπάεγα Ίχου. ΔΡΘΠΙΘΠΗ 
Ροδεΐς, εἰ περαπ{επη σοηγΊῃσρια» 

ΒΟΗ. Οπηπίπο οᾳμἰάσιη. 

ἨΥ 60. Αρε 6’ςΟ πε ἀερτε]ιθη(1[ο 5ιηρ]ϊσίηο πθηίοπῃ : 
6οπηπΙούπα απίοπα ία. 

8ΟΜ. Ρίο οιᾳο. 

ΤΥΟ. Οπἵη Ίαπι Γογηρί]α Ἱ]]ιά 0ΡΗ5, {6 ποπ ομεοτναπία, 
Ρεγοσ], 

ΒΟΓ.. Ἰωά1η) ἔα ἨοΠ]ο 2 

1ΥΟ. Νο, Πα πιο 4 απιοπ! : απαπάσαπἴάεηα ς]ρ]αῖπο 14Π Ίδη [6 ο[[ιαί, φπϊ Π]αα ΠΟΠ Ἰπ{ε]ποιες. Ἠπήδις Υογο οοη5ίάευα : πθβο 6ΠΙΠ {6 ροςςο Ἰπ[ε][σοιο: απαπάοφιἱἆθπα απαρρίαπη 5οἷς, (παρίαπα Πεςρῖς. 
5ΟΗ,. Ρίο πποο. 

ΕΥΟ. Ρεᾷ πηηο (ποφιο 5ο]ωορ Ἰοσηέις «ΙΠΙ τα Υεο ΠΟ 
αρπογ]ςῃ. 

ἵ »5ἱ απίς ἀδρτο]οπάσγα Ῥθγνοιςα 
Ροβ5Η, 1άθπα οίίαπι 5Ιηὶ 63Υ6Τ6, Πθ Π]α]ε 

50Η. Ου] νοτο μος, {6 ΠΠ] ἀῑεσηίο» 
ΗΥΟ. Δί 6ο ἀἴσο αἱ φο]ωοῖσπιος [ασῖο : {απ απίθπι [α0ἴΘΗ: 

ἴεπι ποη ρετςε(ιενῖ. Οπα1ε [αχίπί 4 π{ πωπο οργίο αῇ 
1105 οοπηρτεμοπάοπᾶος οἷς τα[ίέητῃς. 

». 50Η. Μίτα παττας., δἳ 5ο]α1οἴδΏ]ΙΠα 650 0Ώ5εγγαᾶγο ΠΟΠ 
α]εβο. 

ΕΥΟ. Εί απ] γα]εας πΠαπ οὔΏδεινατα, αὶ έτος Ίρδος ἴσπο- 
ταγεΓῖς» 

ΡΟΡΗ. ΟΠ0ΣΠαΠΙ τος» 

ῶχ6ο. Ὀπίγειεος Ρίπια Ἰαηισίπε Πογεπ[ες. 

49. | 
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ΣΟΛ. ᾿Εγὼ μέν σε παίζειν δοχῶ. 

ΑΥΚ. Ἐγὼ δέ σε ἀγνοεῖν τὸν ἁμαρτάνοντα ἐν 

τοῖς λόγοις. 

ΣΟΛ. αἱ πῶς ἄν τις µάθοι μηδενὸς εἰρημένου; 

ΑΥΚ. Ἀέλεχται καὶ σεσολοίχισται τετραπλῆ, σὺ 

δ᾽ οὐκ ἔγνως. Μέγα οὖν ἆθλον κατέπραξας ἂν, εἴπερ 

ἔγνως. 

ΣΟΛ. Οὐ µέγα μὲν, ἀναγκαῖον δὲ τῷ ὁμολογή- 
σαντι. 

ΑΥΚ. Ἀλλ) οὐδὲ 
Σ0ΟΓ. Πότε νῦν; 

ΑΥΚ. ὍὍτε τὸ ἆθλον ἔφην σε καταπρᾶξαι. 

ΣΟΛ. Οὐκ οἶδα ὅ τι λέγεις. 

ΑΥΚ. ᾿Ορθῶς ἔφης: οὐ γὰρ οἶσθα. 
3 ΑΝ. 3 ν) 37 [ῤ / Ἀ 

ἐς τὸ ἔμπροσθεν’ οὐ γὰρ ἐθέλεις ἔπεσθαι, συνήσων ἂν, 

νῦν ἔγνως. 

Καὶ πρὀϊθί γε 

εἴπερ ἐθελήσειας. Ἡ 

8. ΣΟΛ. Ἀλλ ἐγὼ βούλομαι: σὺ δ οὐδὲν εἶπ 
ὧν ἄνθρωποι σολοικίζοντες λέγουσι. 

ΑΥΚ Ρο Ἱὰρ νῦν ῥηθὲν μικρόν τί σοι φαίνεται χα- 
κὸν εἶναι; ὅμως δὲ ἀκολούθησον αὖθις, ἐπεὶ οὐκ ἔμα- 

θες ἐκδραμόντα. 

ΣΟΛ. Μὰ τοὺς θεοὺς οὐκ ἔγωγε. 

ΑΥΝ. Ἀλλὰ μᾶν μεθῆχα θεῖν λαγὼ ταχέως. Ἆρα 
παρῇ ηξεν; αλλὰ καὶ νῦν ἔξεστιν ἰδεῖν τὸν λαγώ" εἰ δὲ 

μὴ, πολλοὶ γενόμενοι λαγῷ λήσουσί σε ἐν σολοικισμῷ 

πεσόντες. 
ΣΟΛ. Οὐ λήσουσι. 

ΛΥΚ. Καὶ μὴν ἔλαθόν γε. 

ΣΟΛ. Θαυμαστὰ λέγεις. 

ΑΥΚ. Σὺ δὲ ὑπὸ τῆς ἄγαν παιδείας διέφθορας» 

ὥστ 5 μηδ' αὐτὸ τοῦτο σολοικίζοντας κατανοῆσαι" οὐ 

γὰρ πρόσεστιν αὐτῷ τὸ τίνα. 

4. Σ0λΛ. Ταῦτα μὲν οὐκ οἶδα πῶς λέχεις’ ἐ ἐγὼ ὃ δὲ 

πολλοὺς ἤδη σολοικίζοντας χατενόησα. 

ΛΥΚ. Κάμὲ τοίνυν εἴση τότε, ὅταν τι τῶν παιδίων 

γένη τῶν τὰς τιτθὰς θηλαζόντων. Ἡ εἰ οὐ νῦν ἔγνως 

σολοικίζοντά με, οὐδὲ αὐξάνοντα παιδία σολοικισμὸν 

ποιήσει τῷ μ.ηδὲν εἰδότι. 

ΣΟΛ. Ἀληθη λέγεις. 

νὰ Καὶ μὴν εἰ ταῦτα ἀγνοήσομεν, οὐδὲν γνω- 

όμεθα τῶν ἑαυτῶν, ἐπεὶ καὶ τόδε σολοικισθὲν ἀπέουγέ 

σε. Μ3 τοίνυν ἔτι λέγειν, ὧς ἵκανὸς εἶ κατιδεῖν τὸν 

αολαι ετό» χαὶ αὐτὸς μὴ σολοικίζειν. 

δ. Κάγὼ μὲν οὕτω. Σωκράτης δὲ ὁ ἀπὸ Μόψου, ᾧ 

συνε]ενόμην ἐν Αἰγύπτῳ» τὰ τοιαῦτα ἔλεγεν ἀνεπαχθῶς 

χαὶ οὐκ ἤλεγχε τὸν ἁμαρτάνοντα. Ηρὸςι μέντοι γε τὸν 

ἐρωτήσαντα πηνίκα ἔξεισι, Τίς Υὰρ ἃ ἂν, ἔφη. ν ἀποχριθείη 

σοι περὶ τῆς τήµερον ὡς ἐξιών: Ἑτέρου δὲ ψήσαντος, 
Ἱκανὰ ἔχω τὰ πατρρα» Ἰ Πῶς φής; εἶπε" τέθνηκε Υὰρ ὁ 

πατήρ σοι; Ἄλλου δὲ αὖθις λέγοντος» Τατ τριώτης ἔστι 

μοι" Ἐλάνθανες ἅ ἄρα ἡμᾶς, ἔφη, βάρθαρος ὤν. Ἄλλου 
δὲ εἰπόντος, ὃ δεινά ἐστι μεθύσης 5 Μητρὸς, εἶπεν, 3 π πῶς 

λέγεις; “Ἑπέρου δὲ ἐχλελογχότας, Διπλασιάζεις, ἔφη, 
ας ἳ ; αν 

τοὺς ἐξειληχότας. Ἐϊπόντος δέ τινος, Λημμα πάρεστιν 

ΔΟΣΟΦΙΣΤΗΣ. 8 ---δ. {ΠΠ 5οσ - σ0) 

8Ο1,. Ἰωπάετε {θε Ραῖο οφιἱάθιη. 

ΤΥΟ. ΔΙ οσο ἴε πηοτανο 5ἱ αμἲς Ρουθοί ἵπ ἀϊορπᾶο, 

501,. Ἐί αποπποᾶο. ααῖς Ῥεγορίαί, εί πΙΙ] ο[αβπιοςί ἆτ- 

οίαπι 5ἳίρ 

ΤΥΟ. Ρϊοίαπι οδί αἱ 5ἰπρ]σίπα ρεσσαίαπι απαάταρ]οὶ, 

ἴα γθτο ΠΟΠ Ιπ{ε]οχίἰ5ῆ. ΜασδηαΠα 6/50 γΙοίοΓίαπη ο6ρθγας, 

8ἱ Ιπ{]]θχίςεος. 

501. Νου ππαρηαπη απίάεπα Ί]απι, 5οᾶ η] Ίαπ Ργο[ρςςο 

περθςςατίαπῃ. 

ΤΥΟ. 8εᾷ πο ημπο απἰάθπη Ιπ{δ]οχίςίι. 

501,. Οπαπάο πας» 

ΤΥΟ. Ουπη Υἱοίοβίαϊη {6 ἀἰσεβαπι οθρἱ5»ο. 

501,. Ουα]ὰ ἀῑσας πεςο1ο. 

ΤΥΟ. Ἰοσίε Ιςίπο ἀῑοῖδ: πονοῖς απ. Εί ρτασεᾷο 5α]ίοπη 

αὖ απίσπίογα : πού οΠἶπα 5εαπἰ νὶς, Ιπ{ε]]οσίαγιας, 5ἱ φπἱάεπα 

νο]αῖδςος. 

3. ΦΟ1,. 5οᾷ γο]ο 65ο : αἱ ἴα πΙ ΙΙ οοηα. ἀῑχίσα ασσρ 

ἀἴσονα Ἠοπηῖπες 5οἶώεθ Ἰοᾳπεπίες 5ο]οηί. 

ΙΟ. Χεππρθ αποᾶ πιοᾶο ἀῑσίαπα οί, πἰπα πα ΕΡί πηᾶ- 

Ἰ1π1 γΙάείας 2 Ὑεγιπηίαιηθη 5ε(16Γ6 ΤΗΥ5Η5, απία χο! Γθῃ- 

ἴου ποη οΏ5ει ναί]. 

501,. Ῥογ οἵπθ5 ἀθος ΠΙΗΗΙ οφ πἱάεΠῃ. 

1ΥΟ. Ὑεταπα ἀἰπιϊςί γο]ατα αἁγίπι ερ]οίου. Νππαπ]ά 

Ῥνοίογνο]αν]{ 5οᾷ ππης οίαπῃ γίάενε Πσεί αγῖπι. 8ἱ Υονο 

πηΙηα5 τη] 1ρ]Ισαίῶ αγος οἶαπῃ {6 ἵη 5ἰπρΗσίπε ]αοεβιί. 

501. 

1Υ0. 

Νο οἶβίῃ Π]6. 

Οὐυῖη Ἰαἰπογηηί {6. 

501,. ΜΙτα παττας. 

ΤΥΟ. Τα γετο ρυῶ πἰπία γι Ι{1οπθ ἵΠ ΠΙ8]ᾶΠΙ ΤΘΠ1 ΠΊΟ- 

γ]δ, αἆθο αἱ πθ(ιο ΤΠ Ἰος 1ρ5ο Υ6γβο 5οἰῶσο Ιοᾳπθηίες 4ε- 

Ῥτολθπάας : πο οηίπα αἀ[εοίαπῃ οδί εἰ 41ΕΠΊΠΑΠΙ. 

ᾱ. 801,. Πωο αποπιοάο ἀἶσαδ, ΠΟΠ. Ππίθ]]ίσο εΠπΙάΕΠΙ : 

νογαη πππ]ίο5 οσο ]απα 5οἰῶ66 Ἰοᾳπεπίες ἀεργδμεπά[. 

ΤΥΟ. ΤΡῖίατ 1ης άποΠπε {ππο ἀδργομεμάδς, (παπα Ῥήογι- 
Ίογαπη ααιῖς Π65. αογΠ1, απῖ παἰίοῖθας αρα ππία΄ Ἰαοίση- 
ἰ65. Απ 5 πο πυπο (πάθπῃ ππο δι ρλαίπο εί Ἰπ{ο]]σίς, 
πθΠμο απσοηίος ριοτῖ 50Ια2οΙ5ΠΊΗΠΗ {αοἱθηί αρ Ποῃ. πο] 
ποπίθηῃ. 

501,. Ύοταπῃ ἀῑεῖς 

ΤΥΟ. Αίαπί Ίο 5ἱ ασηοταβίπα5, ηΙμΙ]. Ἰη{είρειηιΙ5 πο- 

ΦΙΤΟΓΗΠΙ, 4παπᾶο οἵαπα Ίου. 5οἰ6.06 ἀἰοίππι {ε ο[αρί. Νε 

ἀῑκί5 ουσο απηρ]ία5, {6 αρίαπη ο55ο ἀορνο]ιοπάσπαϊς 5ο]ῶεί- 

κπηῖς, α φπῖθης 1ρ5ε εἰς μου. 

δ. Λίαπο απο Ίία ΠΡΙ σοηΣα]ο. 5οσγαίος απἴεΠα θα Μορρο,. 
απἱσιπι Ραῖ Ἱπ Ἐσυρίο, ἰαία ἀἰοεεῦαί 5ἶπο αδρεγϊίαίο 6ἱ Πιο- 

Ἰοδίία, πος τοαισιοραί ρουσαπίεπη : ΥΘΥΙΠΙ Ππ{ουγοσαπ{{ αιια 

Ίογα. [ργο απαπᾶο] εχἰγοίὃ Οι15 οπίπη, Ἱπαπ]έ, τεδροπάεαί 

ΠΡΙ ἄς Ιοβίοιπο ἀῑς, ααῖ οχἰέαγαςὸ ΑΠίο απίοπα ἀϊορηίε, 

Τμαου]οπίπα Ἠαῦθο ρα(γπιοπίαα [οοἴεῦαί ορες Ραίεγηας 

Οπτὰ αἰδ» πα]; Ραΐεν ευσο {πας πιογίπ5 ο52 ΑΠ ταήδς 

ἀϊσοπία, πατριώτης [ὑαγῦαγίς Ἱ. 4. ΑῑΙεῖ5 πολίτης, οἰγῖν] 
Ί1θς οί : Νεβοίδραπιας ουσο. Ἱπαπῖί, {6 πα ῬατΙα 6556. 

ΑΙΙΟ ἀϊσοηία, Ι5ίο οδἰ οὐτίοδο, Εὐη]οδῶ Πο πιαἰες, παυ]έ, απ 

σποπιοᾶο Ιπίθ]αῖς 5 Α]ἱο ἐκλελογχότας ἀῑσεηίε, Ώηρ]ίσα5, ἵη- 

σα, ἐξεληχότας. Ὠἰορπίε αποᾶαπα, Λῆμμα [αεοθρίῖο] ἵη 



(1, σοι - στι) ΕΧΧΥΙ. ΡΡΕΓΡΟΡΞΟΡΗΙΡΤΑ «ευ 50Ι0ΕΟΙΦΤΑ. 7, 8. Τ73 
ον ο.  - α αὐτῷ, διὰ τῶν δύο µ., Οὐχοῦν, ἔφη, λήψεται, εἰ λημμα 

3 ρα / « ΄ δι 3 / ΄ - 

αὐτῷ παρεστιν. “Ἑτέρου δὲ εἰπόντος, Πρόσεισιν ὁ μεῖ- 
Ν η - 

ραξ οὑμὸς φίλος, Ἔπειτα, ἔφη, λοιδορεῖς φίλον ὄντα: 
Πρὸς δὲ τὸν εἰπόντα, Δεδίττομαι τὸν ἄνδρα καὶ φεύγω, 

ς 3) : οπλο 
Σὺ, ἔφη, καὶ ὅταν τινὰ εὐλαθηθῆς, διώξη. Ἄλλου δὲ 

3 ν [ο ά ς / ς ιά / εἰπόντος, Τῶν φίλων ὃ χορυφαιότατος, Χάριέν γ 
- ον αμα αε 

ἔφῃ, τὸ τῆς κορυφῆς ποιεῖν τι ἐπάνω. ς 
- / πο Ἀ - 1. 

εἰπόντος, Καὶ τίς ἐστιν, εἶπεν, ὃν ἐξορμᾶς; 
αν τ : πι, ο ας 

ἐπιπολῆς δέ τινος εἰπόντος, Ἐκ τῆς ἐπιπολῆς εἶπεν, 

/ ανα Εν - ι 
δὲ εἰπόντος, Περιέστην αὐτὸν ὥστε λαθεῖν, Θαυμαστὸν, 
Ὑ « ΄ νο ν/ 

Ξ Ἑτέρου δὲ λέγον-- 
ατα. ῃ 

τος, Συνεκρίνετο αὐτῷ, Καὶ διεκρίνετο π ἔ : γὲς Ἡ . Ε ο » ω «πο 1 

6. Εἰώθει δὲ καὶ πρὸς τοὺς σολοικίζοντας Ἀττικῶς 

παίζειν ἀνεπαχθῶς: πρὸς γοῦν τὸν εἰπόντα, Νῶϊ τοῦτο 

Σὺ, ἔφη, καὶ νῶῖν ἐρεις ὡς ἁμαρτάνομεν. “Ετέ- 
βου δὲ σπουὸτ διηγουµένου τι τῶν ἐπιχωρίων καὶ εἷ- 
πόντος, Ἡ δὲ τῷ Ἡρακλεῖ μιχθεῖσα, Οὐκ ἄρα, ἔφη, ὁ 

Ἡρακλῆς ἐμίχθη αὐτῃ; Καρῆναι δέ τινος εἰπόντος ὡς 
| 4 λ κ. κ ν/ . ελα 

ἔοιτο, Τί γὰρ, ἔφη, σοὶ δεινὸν εἴργασται χαὶ ἄξιον 
σ ο μας ον τν, αος 

τιµίας: Καὶ ζυγομαχεῖν δξ τινος εἰπόντος, Πρὸς τὸν 
Ὡ µ π μα Δ ’ ’ 

ἐχθρὸν, εἶπε, ζυγομαχεῖς; Ἑτέρου δὲ εἰπόντος βασανί- 
αι τν 

-- ε. -. 3 λ -. Ἀ ή 

ζεσθαι τὸν παῖδα αὐτῷ νοσοῦντα, ᾿Επὶ τῷ, ἔφη, ἢ τί 

αν 
μα] 
Ε 
α 
Ε) 

ὃς ἔ 
εν Ξ ν, 5 

βΒουλομένου τοῦ βασανίζοντος; Προχόπτει δέ τινος εἲ- 
ν ε - ιό δν / 5 ο... 

πόντος ἐν τοῖς µαθήµασιν, Ὁ δὲ Πλάτων, ἔφη, τοῦτο 

ἐπιδιδόναι καλεῖ. Ἐρομένου δέ τινος εἰ μελετήσει ὅ 
-θ 

Ρ. ο Ε ην 9 νι 3 ην. κ 
δεινα., Πῶς οὖν, ἔφη, εµξ ἔρωτων εἰ µελετήσομαι, λε 

ειν πο Γα) 
ο -ν ος νο 

τοῦ τρίτου, Βέλτιον, ἔφη, καὶ ἐνταῦθα μὴ ἀττικ' 
Καὶ 

ς οπρρμμωφα αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ φείδοµ. 
.ω ος 

βαλών; Ἀφιστᾶν δέ τινος εἰπόντος χαὶ 
. Ε/ ον 

γειν, Ἅμφω μὲν, ἔφη, οὐκ οἶδα. 
λ ο» ν πο πα “ν. ” 5 μα 

πλὴν εἰ μὴ, Ταῦτα, ἔφη, διπλᾶ χαριζη. Καὶ χρᾶ 
κκ : 

σθαι δέ τινος εἰπόντος,  ευδαττικὸν, ἔφη, τὸ 
- 

, ν ον ο δεν. ρα, 
παταρωμενον. προς τον ΕΙποὺντα ος στο/αςοµ.αι 

ὃν 7 
! αν ο ; 

αι αὐτοῦ, Μή τι, ἔφη, διήµαρτες 

ο” πα ᾧν - Ὅ Ε μ αι] ο Ξ πη αν Π] ως «1 [ν] υ.] ια -ᾱ Π υ-ἳ ὧ, ῦ 

Ως -υ ι) 
σ 

ρη, σηµαϊνεις. 
͵ : 5 

χρωμένου τινὸς, Ἕτερα ἀνθ 
πο» , ; 

"Ἀντιλαμθάνομαι δὲ ἐπὶ τοῦ συνίηµι λέ 
τς , ον ζ 

θαυμάζειν ἔφη πῶς ἀντιποιούμενος τοῦ λέγοντος φησὶ 
εν 
ι μὴ ἀντιποιεῖσθαι. Ἀράδιον ὃξ τινος ε 

. ο 

γοντος τινος, 

Ξ ος 
ἔστιν, ἔφη, ὅμοιον τῷ τάχιον. 

τος, Οὐκ ἔστιν, ἔση., τὸ βαρύνειν, ὥς νενόµιχας. Λέ- τος, Οὐκ ἔστιν, ἔφη, τὸ βαρύνειν, ὡς νενό; .. Αέ. 
ο 

τὸ εἴληχα λέγοντος, Ολέγον, ἔφη, καὶ παρ 
σ ο ο 

οἷς ἁμαρτάνεται. Ἱπτασθαι δὲ ἐπὶ το 
ἐς 2ος 2 

. 
/ 

πέτεσθαι πολ- 
ο 5 ” ᾿ 48 

λῶν λεγόντων, Ότι μὲν ἀπὸ τῆς πτήσεως τὸ ὄνομα, σα- ΐ ) Ὀ 
Λ ’ ΄ « αἱ 2 

φῶς ἴσμεν. Περιστερὸν δὲ τινος εἰπόντος ὣς δη Ἀτ- 
: σα -ω Εῤ Δ ο μ4 - -- 

τικὸν, Καὶ τὸν φάττον ἐροῦμεν, ἔφη. Φακὸν δέ τινος 
- -- Μ. / ” ΄ 

εἰπόντος ἐδηδοχέναι, Καὶ πῶς ἂν, ἔφη, Φαχόν τις φά- 
ος στ τος οι; Ταῦτα μὲν τὰ Ῥωχράτεια. 

᾽ λ Φα κ λ [ὁ τα. 

8. Ἐπανίωμεν δὲ, εἰ δοχεῖ, ἐπὶ τὴν ἅμιλλαν τῶν 

Πο εδί (ρες σεπιίπιπ μ. [τι υεἰ[εί λημα, «ομθτοςης ἵπι- 
Ρείας]) : Ἐτσο, Ἱπηπ]ὲ, αεοῖρῖοί,, ςἳ λημμα ἵπ 1ο οί. ΑΙῖο 
ἀἰοθηίε, Αοοθᾶῖϊ Π]ε ριςῖο απηίσας Πηοις Σ Ταπα τα, Ἱπαπε, 
πια[εα]εῖς απαῖεο2 Δά θυπα αἱ ἀῑχογαί »Τειτεο [υοἱεῦαί Ηοι- 
τοο] νίταιη εἰ [ασῖο; Τα, Ππᾳαἲϊ, εἴῖαπι απσπα Ποιγεβίς ααπειῃ, 
"]απα Ῥειςεηποεῖς. ΑΟ ἀῑεοηίε » ΑΠΙΙΕΟΓΗΠΙ ΠΙΘΟΓΗΠΗ 5Η: 
πηῄκείηιςς Πθρίάππα, ἱππῖῖ, ΦΗΠΙΠΙΟ [ας6γ6 αΠηυῖά αἰίας. 
Ῥ]ορηίε αποάαπα, Εχρε]ίο [υο]εῦαί Ἐνῖτε γο]ο], Οπεπε, ἵπ- 
απ, εχρε[ίς2 Ῥἱορηία ᾳποάαπε, Έκσιμετῃε; Ἐκ «πρειπο, 
Ἰπααῖέ, απαυαπα οχ ἀο[ίο.. Πϊεοηία σποάαπα, ὈἱπαϊςΙ{ πι Ἱῃ- 
Σιγασίαπ [ροίεβαί οσα Ππαπάα:ἲς ]: Ε[ίαπα πιαπῖρµ]ος, ἵπ- 
απἲί, Χδπορ]ιοη ἀῑκῖί Ἰηκίτησίος. ΑΙίο ἀϊσρηίε » ΟΙοαπηςΗΕῖ 
[ρτο 5αυεγ[ααϊ] Ίβαπι υἳ ἀθ[ίοσσστοπας ΜΗΤΙΠΗ, Ἱπαπϊε, 5ἳ 
πΠ5 Ἴρςο ΗΠΙΠ οἴγομηςΗΙςΗ,  ΑΠο ἀῑσρηία, ϱοπιπιῖςεθ- 
Ραΐαν ΤΙ Γνοῖσναί Οοπιραταβαίας οσα Ἠ]ο]ς ΟπηµΙπο οἵαπα 
5αραταβαίαν, Ἰπααξ. 

6. 5ο]εῦαί γετο εἴῖαια 1Πΐς, φπϊ ΑΕΐοο πιοᾷο Ἰοᾳπθγοπίς 
εοἶωσα, Ἱερῖάς ΙΠπάθγο. Αα ἀϊοσπίοπι θηἴπι » ΝΟς μου τῖ(ε- 
{πτς Τηπα {α ἀῑσος, Ἱπαπῖξ, ποβῖς Ῥεουατα. ΑΠΟ 5θεῖο ΠαΓ- 
ταῬίε τεγΙπα Ῥαϊτίαταπα απϊάἅαπα, ας ἀἱορηία,, Π]α γοτο Ἠοι- 
ου]! πηϊσία; Νο ἴφίέας, παπί, παῖσίας ΤΠΙ Ἠοτοπ]ος5 Οποᾶαπι 
ἀϊεεπίε 56 « {οπάσπάιπα » 6σ5ας Οπἱᾶ θυἵηὰ, Ἰπυ]έ, ππα]α πα 
Γεεῖςιῖ αἱ ἀἴσπιπι Ισηοπαϊπία» Εἰ « ἀεοθιίατο » απούσα ᾱ]- 
οεπίε (4ε απεῖοα ἀἰκριία{ίοπε), Οαπι Ἰιοδία, Ἱπηα]ὲ, ἄοσοι- 
ἴ55 ΑΠΟ ἀῑορηίε « {ογπετὶ ν Παπ υπ ὥστοίαηίεη 
Οπαπ1 οὔ τεπη, ἵπαπ]ε, ααἲ απἷᾶ φαορηῖϊ φαἲ ἔοτᾳαείΣ ΟυΠι 
ἀ1οστεί αἰἴαπ]ς, Ῥτοβοῖί Τη ἀἰκοῖρ]ηϊς; Ί]α, ΡΙαίο, Ἰπαίε, 
μου γοςαί ργοσυεςκίοπεῃ [αζοιθ. Ἰη{οιτοραπίε αἴἴαπο, Ναπι 
ἀεο]αιπαδίς [μελετήσει, (ίΠι 4οὐογοί μελετήσετ ε» 46ρ]α- 
πηαΡΙΙ 1 Ἱςίε» Οποπποάο Ισίτας, Ἱπαπέ, πο ΙπΙεΙΓοσαής «46- 
εἰαπιαίατηςης 5ἵπῃ, ἀῑοῖς ἱςίορ 

7. ΑΙποογαπα Ππίαίῖοπε ἀῑσοπίε ᾳποάανὴ τεθνήξει [ πιοτῖθ- 
Πῖ5, (1 ἀεθεγεί τεθνήξεται, πποπίεία ], Με]ῖας, πε, 
εγαῖ εἰῖαπα Ὠῖο πο αβεσίατθ 5ΕΓΙΠΟΠΕΠΑ ΑΠοαπα οἱ ππα]ο ομηῖ- 
πατ. Δά επι απἶ ἀϊκεταί, Στοχάζομαι αὐτοῦ (οοΙπευ 
Παπ), Ῥτο, Ῥατσο ΤΠῖς Ναπιφαῖά, αἲξ, ]ασπ]απάο αΏεγγαςίῖ 5 
Ο0Π1 ἄφιστᾶν αῑηιῖς ἀεετεί, εἰ αἰίοι ἀφιστάνειν [ργΟ ἄφι- 
στάναι, πο]Ποῖίανε αἲ ἀε[εσίοποπη ]. Απιρο απἰάπι, Ἰπααῖί, 
ΠΟ ον... Δά επη φπἱ ἀῑκεταί, Ῥπαίογ(παπα ηῑςί, Πως 
Εεπηϊπαία, Ιπαπ]τ, ποῦῖς Ιαταῖῖς. Εἰ χρᾶσθαι [ργο χρῆσθαι, 
π ] ἀῑσεπία αποᾶαπα, Ὑετοιπα, ἱπααῖε, Ρεοια[πσμπι. Ρῖ- 
οεπ, Ἐν ἴππο, ΡπΠεἨτύπη, Ἰπσα]ε, ἄἴεογε Ἐκ πηπο: Ῥ]αίο 
αηῖπα Τη ἴππο (ἐς τότε) αἲ. Εῑ απῖ γοσς Έεεε Ῥτο Ὑϊᾷς 
υἱεραίας, ΑΙία, Ἱπαπ]ξ, Ργο αἰ[ῖς εἰσηίβσας. Ῥ]σσπίε ᾳποᾶαπι 
Ἠεαῖρίο το Ππ{ε][ίπο , πητατϊ 5α ἀῑοεμαί, ᾳποπιοᾷο απ νἵη- 
ἀῑσεί 5Ιῖ ἀῑεεπάί Ῥατίος, ἀῑσαί 5 ποπ. τἰπάίσατο, Βράδιον 

[2γο βραθύτερον, α βραδύς] ἀῑεεπίε αἴἴππος Νο ασε, Ἱπφή:, 
Ίου. 5πηί]ε αἰ[ετί, τάχιον [α ταχύς]. Βαρεῦν /νανατθ) 
παπα ἀῑκίςεεί αηαϊς; Χο οδί, Ἰπσυί, αἲ απ απίάεπι ςία- 
ταἴςίῖ, ΥετΡΙΠΙ ῥαρύνειν. ΟΠΠ λέλογχα αἰἰααῖς αοά οσί 
εἴληχα (5ουΗέης 5ΗΠ1) ἀῑκίδεεί, Ραταπα , ἱπαπ1ξ, εἴἴαα αριᾶ 

απος Ροεσαίατ. ΟΠΙΠΙ ΓΗ] ἵπτασθαι ῥΓΟ πέτεσθαι (νοΙαγε) 
ἀϊοετεπί, Ὑετθαπι Ἰοο, Ἰπαιέ, 6556 ἃ πτῆσις (νο]αίις) 

Ρ]απε 5εῖπα5.. ΟοἸαπρηι Γργο εοἰήπηρα ] ἀἰεεπία πο- 
ἆαπι. ἱαπσπατα ΑΕουπα, Εἰίαπι Ὥαπο απαϊεπι γοζαβίπιας, 
Ἰπηπ. Οπαπα ἀῑσειεί αΠηηῖς Ἰεπηαίπεπι Γῷγο Ιεπίε] 5ο 
εἀΐςεο : Οποπιοάο {απάθηι, Ιπαπέ, Ἱεπῃσίποια αῖς οἀαίρ 
Ἠωαο ἰβίίας Βοεταίθα 5ΗΠΙΟ. 

δ. Ἠεάθαπιης Ίάπι, 5ἱ γάείας, αἆ οεΓίαπἹεη ΡΓΙΟΓΙΠΙ 5εί- 



1 χχνι. ψΨψΕΥ 

Κάγὼ μὲ ἐν χαλῶ τοὺς δε ελτίστους 
νή-- 

1714 

προτέρων λόγων. εἷ- 
ς 

γαι ὅλους, σὺ δὲ γνώρισον: οἴμαι γάρ σε χαν νὺν ὃυ 

σεσθαι τοσούτων Υε ἐπαχούσ αντα τῶν ἑξῆς λεγομένων. 

ολ. ;Ἴσως μὲν οὐδὲ νῦν δυνήσοµαί σου λέγοντος: 

ΣΟΛ.᾽ 

ΑΥΚΝ. 

ΣΟ0Λ. 

ΑΥΝ. 

ΣΟΛ. 

ΑΥΚ. Τί οὖν πεισόµεθα, εἰ μηδὲ νῦν ἀχολουθήσεις 

τοῖς λε εγομένοις: Καΐτοι πρός γε τὰ χατ᾽ ἀρχὰς ῥηθέντα 

ὑπὸ σοῦ ἐγὼ | μὲν ὤμην ἵππεῖς ἐς πεδίον καλεῖν. δὺ Σὺ 
υ Ε 3 ο - 

δὲ τοὺς ἴππεῖς κατενόησας: Ἀλλὰ ἔοικας οὗ φροντίζειν 
κω Ἀ -- ο 3 Δ /' 

τῶν λόγων, μάλιστα οὓς νῦν χατὰ σφᾶς αὐτοὺς διήλθο- 

μεν. 
λ /. ἀ Δ 

ΣΟΛ. Ἐγὼ μὲν φροντίζω, σὺ δὲ 
σσ δν 
ἁδήλως αὐτοὺς 

ϱ. ΑΥΚ. Πάνυ γοῶν ἄδηλόν ἐστι τὸ χατὰ αφᾶς αὖ- 

ἡμῶν λεγόμενον. Ἀλλὰ τοῦτο μὲν ὃπλον σὲ 

ὰς ἂν θεῶν νοραντα,, παύσειε πλήν γε ὅ Ἀπόλ- 

Μαντεύεται Ὑοῦν ἐχεινος πᾶσι τοῖς ἐρωτῶσι;, σὺ 

οὐδὲ τὸν μαντευόµενον κ. τενόησας. 

Σ0ΟΛ. Μὰ τοὺς θεοὺς, οὗ γὰρ ἔμαθον. 

ΛΥΚ. Εἰ ἄρα χαθ᾽ εἲς λανθάνει σε περιιών: 

Σ0ΟΛ. Ἐοίκασί γε. 

ΑΥΛ. Ὁ δὲ καθ) εἷς πῶς παρῃλθεν; 

ΣΟΛ. Οὐδὲ τοῦτο ἔμαθον. 

ΑΚ. Οἶσθα δέ τινα μνηστευόµενον αὑτῷ γάµον 

5ΟΛ. Τί οὖν τοῦτο; 

ΛΥΚ. “Ὅτι σολοικίζειν ἀνάγκη τὸν μνηστευόμενον 

αιτῷ. 

Σο Λ. Τί οὖν πρὸς τουμὸν πρᾶγμα, εἰ σολοικί{ζει τις 

μνηστενόµενος» 
2/ 

Ὡ . . 
τὴν γυναϊχα, ἂρ ἂν 

Σο Λ. Τίγὰρ οὐκ ον ἐπιτρέποιμι, εἰ 

κούμενος; 

ΑΥΚ. Εἰ δὲ 

αὐτῷ τοῦτος 

ΣΟΛ. Οὐκ ἔγωγε. 

ΛΙ. Ὀρθῶς 1 γὰρ λέγεις᾽ οὐ γὰρ έπιτι τρεπτέον σο- 

τέον ὅπως. τοῦτο νὰ 

ΛΥΚ. Ὅτι ἀγνοεῖ ὃ φάσχων εἰδέναι. Καὶ τὸ μὲν 
τν ξορ , ο οκ 

ούτως ἔχει. Εϊ δέτις λέγοι σοι παρελθὼν ὣς ἀπολίποι 

τι Π 

Φαίνοιτο ἆδι- 

1 / ο ος α. 
σολοικίζων Φπινοῦτου επιτρεποις αν 

οικίζοντι τῷ  φίλῳ, ος ο η 
- 
5 

/ / 
ί το σεπε 

Β ; 
ἡ ἐξιὼν κόπτοι. ἴ πο ος 

ὴ Δ λ 

μὲν οὐδὲν, ἐκεῖνον δὲ ἐπεσελθεῖν βούλε- ΣΟΛ. Ἐμὲ 

ο μας ; 3 ο 
ἀγνοσῦντα τὸν κόπτοντα Ἡ ψοφοῦντα 

ΤτΟν να αι ἀπαίδευτον ὄντα» οὐδὲν ὅλα - 

Σ0Λ. Ὑδριστὴ 

κ τι λόίεις: 

6 

ΔΟΣΟΦΙΣΤΗΣ. 9. (111. στο - οτο) 

ΠΠΟΠΗΠΗ. Ἐί οσο ααϊᾶεη' ΟΙἱ8ΡΟ ορπιος ποξαπε ΗΠΙΧΕΓΣΟ5 : 

(α απίοπα απ 5ἷηί ασησαίο. Ῥημίο οπῖπα Γα(πγόα οἱ πυπο 

ορτίε ια ρο55ῖ5, ααὶ Ἰοἱ ἀείποερς Ργοζειτί απ ἠ[ετίς. 

ς«Ο1,. Ἐοτίο πο ππς απϊάεπι, {6 ἀῑεοπία, Ῥοΐετο. 56ᾷ 

αἷο Ιαπιεῃ. 
ΤΥΟ. Εἰ ᾳποπποᾷο {δροδ5ε πθβα52 Ίαπυα επῖπι Ῥτορο οί 

5ο οοαποορπάογαιη Πἱογέῃ ἀρεγιῖῖ. 

501,. Ἐνσο ἀἱο. 

110. Ρῖνί οφϊάεπ. 

5Ο1,. ΝΙΜΙ ορνία, αιοᾷ οσο α5λΕεΠΕΙΕΓ. 

10. Νοπ οσο Π]αά « αρεταῖί 5ὲ ”' π5δεζπίας ες» 

501,. ΝοΠ. 

16. Οιῖᾶ Ἰαϊίας ποὺῖς Π6ί,, οἱ πο ππο ἄπ]ά να απάς αἷ- 

οππίατ απσειιοιῖς” Αἰπαῖ γεδρῖοίοης αἲ εὃ 415 Ππ]{ο αὖς 

16 ἀῑσία 5ιπῖ, Ρυἱαῦαπη ἰππεῖς [Ργο ἱππέας, ΕηπΙίες] τηο Τη 
οαπΙΡΙΠΙ γοζατε. Τα Υεγο Ἰ]ος ἱππεῖς Ἀσπονϊςκ) ὁ 5εᾷ υ]- 

ἀεεῖς ΠΟΠ Ο1ΓΑΓ6 Ξ6ΓΠΊΟΠΕΣ, ΠΙάΣΙΠΙΕ 41ος πιοᾶο | Ἰπίος 1ρ5ο5 

αθιίαβαπ]ας. 

801,. Ἐππϊάεπα Ίχου αΡο: {πα Υοτο θο5 οΏσειτε } πλρρίς [τᾶ- 

οίας. 

9. ΤΥΟ. Χοπιρε γα]άο οΏ5ουταπῃ οδί Πά « Ιπίεγ 4Ρ5ο5 » 

4ε ποῖς ἀῑοίαπι. 5ο6ᾷ που απἶάεπα αρετίαπη : αἲ {ε ο. 

ΤΘΠΙΟ αἲ ἱσποταπίῖα Π]α Ἠρογαγετῖέ, Ρε ΠδΗι Ἀρο]]ο- 

ςοϊςοῖίαί επίπα Ί]ε οοπκι]οπῖρης απ]γοιςίς: ἴα γεν ΕΠΗΕ 

Ί]απι « φοἰκοαπίουα » ΙπιεΠεχῖςιῇ. 

5ΟΙ,. ΝοΠ, Ρ6: οΠηΠος ἀεοδ: πεΠιο θμῖπι Ρετεορί- 

1.ΥΟ. Δπ εισο εἱησυ]ας Εασῖί {ο οΏειταης ςοἰωοϊκ ημ52 

501,. Υάεπίατ οετίθ. ν 

ΤΥΟ. δεᾷ Πμαᾶ « εἴηρα]ας » αποπιοᾶο {6 ποτε 

801,. Χεσπε Ίου ρεγεερ]. Ἡ 

ΤΥΟ. 5εὰ ποςῖπο αἰἴ(αθια 5ἱρί εοποΙΙαπ{εΠα παρεα” 

501,. Οπ]ὰ ειδο Ιδίαςῦ ἰ 

16. 5οἱαοἴδπιπαα οοπιπη]ἰαί πεοθσσο ο5ὲ, αὶ 5ἳνὶ ο 

οΠεί παρίία». 

5ΟΙ,. Οιῖά 65ο αἆ ππεαΠη Γεη, 5ἱ ηπῖ5 παρίῖας απῶθηςὸ δν 

Ἰωοἱσηάπα Γαοῖαίὃ 

110. Πιαᾶ, αποά ἵσποταί ἶ5 απῖ 5ε 5εῖτο ἀῑχεγαί. 

απίάσιη Ιΐα 5ε μαθεί.. 8εᾷ 5ἱ φας ἵη ἱταηδίία οί ἀἷσα ὃν 

ἀϊκορᾶθτε αΏ πχοτα; παπα ΠΙ ρεγηίας» 

5ΟΙ,. Οιϊάπῖ τοι ρεπηίαπα, 5ἱ αρρατεαί κο πο 

αβΏ]οῖρ 

10. 8 γεγο αρρατοᾶί 5ο]ωοῖκππαπη αἲ 1ο οοπηηῖί 

Ίου οἱ ρεγπα]ίας” 

5Ο1,. Νοπ εφμΙᾶεπῃ. 

160. Βοεία 5απε ἀῑοῖς : ποπ. οηίπη Μιάμ]σοπά σπα ς ἈπηΙζο 

εἰπρ]σίπο ρεεσαπίῖς 5εὰ ἀοσεπάας εσί αὐα ταβοπε Ἰηοῦ ΠΗ 

πο ακοῖᾶαί.  Εί 5ἱ απῖς πυπο εἵθρᾶγε ΓαοἶαΓ οδίταην Ππίε" 3μ5 

απί οχῖοης Ρη]ίθί, ααἷᾶ Εδί απἰηὶ εσ5ε «ἴορπηας ὁ 

5ΟΙ.. ΜΙΝΙ απἰάθηι πἰμΙΙ : 9εᾶ Ἠλαπα Ππίτανο γε[ἰοῖ 

οχίτε. ας 
ο 

χ6. Τε νετο, απ γε] ρυ]απίεπι γεἰ οτερίέαπι εχοἰίαιῖ- 

ἴοπι ΙσηοΓος, Ρίαμο πλ]. 5εηςῖς5ε ρυϊαθίπιης, μον 

α4θο οπιήποῦη 2 
501. Οοπίυπηε[ίο5Η5 65. 

11Ο. Οιῖᾶ αἴσ οσο’ εοπίαπηε[ῖοςις» Μούο 65ο βαπη. 

τή μου 

Ἱ, Ὠ ΠΧ 

Ἄς 

αιί 



{ΠΠΓ. 58ο - 585) ΕΧΧΥΙ. ΡΕ ΡΟΣΟΡΗΙΣΤΑ 

πα σοι διαλεγόµενος. Ἔοιχε δὲ σολοικίσαι τὸ νῦν δὴ ε- 
νήσομαι, σὺ δ᾽ οὐκ ἔγνως. 

10. Σ0Λ. Παῦσαι πρὸς τῆς Ἀθηνᾶς. 
τι τοιοῦτον, ὥστε κἀμὲ μαθεῖν. 

ΑΥΝ. Καὶ πῶς ἂν µάθοις; 

Ἀλλ εἰπέ 

14 Ὁ -- η κ τ ο) α] φὲς μ. Γι δ Όω Βὶ ὧν -ὰ εν ω υπ θα [τε] 5 ο τς. .. 9 5, 9 ος [ο] ο "ν 

ϱ θέ ς νωκ ιν με νὰ 
ἕτερα συντιθεμ.ενον ] μη γαρ ρυτως αλογον 

ε 
--ᾱ 

Ν 
ἢ 

Πλὴν γὰρ περὶ 
πραγμάτων οὕτως ἔχει σοι" ἐπεὶ τὸ ἐς πρᾶγμα ὑδρίζειν . . 

λέλεχται, οἵον ἐς τὴν παροιµίαν, ὡς ὃ Πλάτων φησὶν 
ἐν τῷ Συμποσίῳ. 

Σ0ΟΛ. Κατανοῶ τὸ διάφορον. 

ΛΥΚ. ἊἎρ) οὖν χαὶ τοῦτο χατανοεῖς, ὅτι τὸ ταῦτα 
ὑπαλλάττειν σολοικίζειν καλοῦσιν: 

Σ0Λ. Ἀλλὰ νῦν εἴσομαι. 
ΛΥΝ. Αὐτὸ δὲ τὸ ὑπαλλάττειν εἴ τις ἐναλλάττειν 

λέγει, τί σοι ὀόξει λέγειν: 

Σ0Λ. ᾿Εμοὶ μὲν ταὐτὸν λέγειν δόξει, 
ΛΥΚ. Καὶ πῶς ἂν εἴη ταὐτὸν τῷ ὑπαλλάττειν τὸ ς ας αρ , ἐναλλάττειν, εἴπερ τὸ μὲν ἑτέρου πρὸς ἕτερον γίγνεται, 

ζω ο Ε] λ λ ο αν τοῦ μὴ ὀρθοῦ πρὸς τὸ ὁρθὸν, τὸ δὲ τοῦ μὴ, ὄντος πρὸς τὸ Μ 

ὄν: 
Σ0ΟΛ. Κατέμαθον ὅτι τὸ μὲν ὑπαλλάττειν τὸ μὴ 

/ 3 Ν ρω ” / 3 ) λ } 3ὁ / χύριον ἄντὶ τοῦ χυρίου λέγειν ἐστὶ, τὸ ὃ) ἐναλλάττειν ον Ες. ποτὲ μὲν τῷ κυρίῳ, ποτὲ δὲ τῷ μὴ χυρίῳ χρῆσθαι. τς ὃς ς ΙΛ). Ἔχει τινὰ καὶ ταῦτα Χατανόησιν οὐκ ἄχα- 
βιν, τὸ δὲ σπουδάζειν πρός τινα τὴν οἴχείαν ὠφέλειαν 
τοῦ σπουδάζοντος ἐμφαίνει, τὸ δὲ περί τινα τὴν ἐχεί- 
3ου περὶ ὂν σπουδάζει. Καὶ ταῦτα ἴσως μὲν ὕποσυγ- 
κέχυται, ἴσως δὲ καὶ ἀχριθοῦται παρά τισι" βέλτιον 
δὲ τὸ ἀχριθοῦν ἑκάστῳ. 

Σ0ΟΛ. ᾿Ορθῶς γὰρ λέγεις. 
1. ΑΥΚ. Τό γε μὴν καθίζεσθαι τοῦ χαθίζειν καὶ ν ῃ ο» / νο σρο Φ / το Χαάθισον τοῦ κάθησο ἂρ οἱσθ) ὅτι διεγήνοχεν; 
ΣΟΛ. Οὐκ οἶδα. Ἰὸ κχαθέσθητι χκουόν σου.λέ- 

Ύοντος ὡς ἔστιν ἔχφυλον. 
ΛΥΚ. Καὶ ὀρθῶς γε ἤχουσας. 

τοῦ κάθησο διαφέρειν φημι. 
π. αν το λα ο ης / 30Λ. Καὶ τῷ ποτ ἂν εἴη διαφέρουν; 
ΛΥΝ. Τῷ τὸ μὲν πρὸς τὸν ἑστῶτα λέγεσθαι τὸ κά-- 

θισον, τὸ δὲ πρὸς τὸν χαθεζόµενογ- | . ρ οι 

Ἀλλὰ τὸ χάθισον 

ευ ΡΟΤΟΕΟΙΡΦΤΑ, 1ο 

4 ππη. {οσα ἀἱκριίο. Ὑἱάσίατ απίοπ Πηα]ο πποίαπα ιά 
«ΙΠΟΔΟ Πάπα, ν αποά {π Πο ασπογΙςῇ, 
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10. 50Η. Ὠεσῖπα, ρου ΜΙπδγαπη : 5οᾷ ας ο] αδηχοςἱ αμ[ά- 
ἆµπα, αποᾶ 65ο 4ποΠι6 Ροβείπη απεοηι], 

1ΥΟ. Ἐ{ φποπιοᾷο αθεο(πατίς) 
5Ο. Βἱ Ρ6γουττας οπιπία ἵπ απἴρις κἰπρ]{σίπο ςογηιοηῖς, πηθ ΠΟΠ οΏδειγαπίο {6 ας μ]ίτο Ρεζζᾶ»ςε, εἰ 4111 απἱάημο ΟΡ εβΙδάΠΙ Ῥοοσαίπῃ ςἳ[. 
ΕΥΟ. Νεαπαππαπα, βοπθ γρ; αἱ θΠἱΠι Ίο σπα πἰπηῖς, [α- 

σεΓεΠΊΗ5 Ίου οοοφ 11, 964 ἆο ιῖς Σἰπσι]ῖ5 πο Ιη{αρΓοσατα 
δἱ γο]ί5, ἱπίοργαπα ΕΡί βαοῖο. 181 γογο α]ία (μ0 411 (ἄττα), 
5ἱ Υ{άδίή, ΡογοΙΓΓα ης; ας ΡΕΠΟ 1ρδιῃ Π]]ηᾷ ἄττα ΠΟΙΙ ἆθμβο 
βρίπῖ τα, 5ος {οί ο[[ουγο οροχ{εί: [16εία ἀἴσίππη αρραγαί οι 
ἨΟΠΙΙΠΘ ἕτερα ΟΟΠΗΡΟΣΙΠΗΠΙ Ξ]:516 οηἷπα Παῖηιις αΏδατά τη Γ10- 
Πί. Ῥεϊηαε Π]ιᾶ 4ο οοπέηπιο]ία γἱάσαπηις »418 {6 α[[ΟΟΕΙΠΙ 
ἃ πο ἀἷ ο]: αποᾷ δἱ πο ἵία ἀἱσσγοῃι 2364 Τη {6 ΟΠ ηθ]ίοδας 
Γ]ςςε, ρνορνῖε Ἰοᾳμετον. 

50Η. Ἔσο ποη Ἠαβεο ἀἴσοιᾳ, 
ΗΧΟ. Χαπι {6 οοπ[πησ]ίοςε {γασίατο 5ἰση[βοαί 6οἵριΙ5 {ΠΙΙΠΙ απί ρ]αρὶς, απί γἰπομί5, απ{ αἱἱο ΠΠοᾶΟ. Π]α]ο ΠημΙσαγα : 566 Τη {ο ϱΟΠΠΗΠΠΡΙΟΚΙΠΙ οςςαο σας, «πΠ ΤΠ ΓΠΟΡΙΠΙ Παπά θχογοσίατ. οπ{Πηησ]ία : οἱοΠΙηη απ! ΠΧΟΤΕΠΗ {πάρα ἐθη{ππηε]ο5ο ἰπασίαί, Ίο ἵπ [ο οοπ{ππηθ]ίοσιις εδί; οἱ ᾳπἳ ΠΙ ΠΠ ἔσιπα, οἱ αΠΙΙΟΙΠΠΙ » 6ἱ Ύμἱ 5Θγ ΗΠΑ αἱΠ ο[ίαιὴ 46 γα. Ρι5 Ἱία ΠΡί τος Μαμεί. Ναι Μαη ἵη Γ6Η οοΠ{μπιθ]ίοςιις ἈΠα ης ος5ε ἀῑσίας ος, γοιΏί βια[1α ἵη ργογδιβίππα, πί Ῥ]αιο 

αἲί ἵπ σοην]γίο, 
ΜΟΗ. Οοπιργθμαπο αῑ[[οροπ[ίαπη, 
ΕΥΟ. Ναπιαα]ά οσο Ίου θ[ἶαπι εοπαργεµοπάϊς, αἱ ρει- 

πηι(εί ἰδία, ΠΠί 5ΙρΠαίποιη οταΗοηῖς ου 5 
50Η... Οθνία πης δοἶαπῃ. 

ΤΥΟ. 8εᾷ ἵρδιπι []ὰ « Ρεγηαίαγε » 5ἱ ααῖς ἀῑσαί «« Ιπηηιι- 
ἴατε », απ] ΗΡΙ γἰάσρῖ(α ἀἰσσγορ 

8ΟΗ.. Π46ιη πΠί ἀἴσριο γΙάοΙ(μν. 
1ΥΟ. Βεά 4ποπποᾶο. ά6μι κε ρεγπιηίατα αἱ Ἱπππίατα, 

αὐαπα Ἠος 51 Ῥοδί{ο υπίς Ρνο ἀἱίουο, γ1οδί Ρτο τεσίο; 
1]ηᾷ γετο εἶας αισᾶ ΡΙάΠ6 ΠΟΠ οδί ϱτο 60 αιιθᾷ οεί ᾠαἶδὶ 
Όχτο υετο). 

50Η. Φ4Π1 ΗΠΗ αδεεσι{ης : Ρετηηπίανα εδί Ἱπαρνορτίμη ᾱἷ- 
οεγε Ρτο Ῥνοριίο: ἱπππηπίατα,, ΙΠίστά η Ῥνοριίο 1, Ππίοι- 
ἀππα Ἱπιργορτίο. 

1Υ 60. Ηαροηί ἴδία 4ποῃπε οοπ{επηρ]αἴοπεπα πο Ἰπ]ποιη- 
44η: Οοηδαἱογς αἰἴπση » Ρτορπαπη αρροίοπ[ίς ΠΠ (αίοπι 
βἱρη]ῆοαί: Οοηκιθιο «οί » η (Ηἴαίοπα οἷ ας οἱ οοηςυ] πως. 
Εί Ίο [ογίαςκο αἰἰπαπίαπι πηϊςθθηίας, Γογίας5ο α{θΠι 
ἁθοιταίο (πρ κάαπα οΏφοιγαπί 
Δζοηταία οβεεγγα{ῖο. 

80Η. Νεπηρθ. 
1. ΕΥΟ. Ὑογαπῃ Φίαγο οἱ ΒΙείογα, Πσμπᾳαε Απεϊζς οἱ 

δεᾷε, πηπηφαἷά ποξ[ῖ φπ]ᾷ 4ἱ[οαηέο 
ΟΠ. Νομ που! ; 8ος Που ἀῑσογε {6 αμάἰγί  6οΠΒΕ(ΠΟΙ ο.5ε 

Ρετερηϊηπη. 

ἘΥ 0. Βεσία ία φπἱάθιι αμϊριῖ : φοᾷ 650 ΑΦείᾶε οί Βείίε 
ἀἰῃοιγο αἷο. 

30Η. Ε{ απἲ απάρηι 41[ίογαπ{ρ 
ΤΟ. Οιιοᾷ αἆ κἰαπίσπι ἀἰσίμι Ἀδδίάα ! αἰίθγπι απίοσι 

αἆ 5οἀσηίοπα, 

Ξ ΊΠΕΠΟΥ απίειη απἰσπίήπα 



1ΧΧΤΙΙ. 

"Ἠσ'., ὦ ξεῖν’, ἡμεῖς δὲ καὶ ἄλλοθι δήοµεν ἕδρην, 
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ἄντὶ τοῦ µένε καθεζόµενος. Ταλιν οὖν εἰρήσθω ὅτι 

τὸ ταῦτα παραλλάττειν ἁμαρτάνευν ἐστί. Τὸ δὲ κα-- 

θίζω τοῦ καθί ζομαι αρά σοι δοχεῖ μικρῷ τινι διαφέ- 

ρειν: εἴπερ τὸ μὲν καὶ ἕτερον θρῶμεν, τὸ καθίζειν λέ- 
γω» τὸ δὲ μόνους ἡμᾶς αὐτοὺς τὸ χαθίζεσθαι. 

19. ΣΟΛ. Καὶ ταῦτα Ἱχανῶς διελήλυθας, καὶ δὲ 
λέγε: οὕτω γάρ σε δεῖ προδιδάσχειν. 

ΑΥΚ. Ἑτέρως γὰρ λέγοντος οὗ χατανοεῖς; Οὐκ 
οἶσθα οἷόν ἐστι ἔνγγραφεὺς ἆ ἀνήρ: 

ΣΟΛ. Πάνυ οἶδα νῦν γέ σου ἀχούσας ταῦτα λέ- 
γοντος. 

ΛΥΚ. Ἐπεὶ χαὶ τὸ χαταδουλοῦν σὺ μὲν ἴσως ταυ- 

τὸν τῷ καταδουλοῦσθαι γενόµικας. ἐγὼ δὲ οἶδα διαφο- 

ρὰν οὖκ ὀλίγην ἔχον. 

Σ5ΟΛ. Τίνα ταύτην» 
ΑΥΚ. "Ότι τὸ μὲν ἑτέρῳ τὸ καταδουλοῦν, τὸ δ) 

ἑαυτῶ γίγνεται. 9: 
ΣΟΛ. Μαλῶςλέγεις. 

ΛΥΚ. Καὶ ἄλλα δέ σοι πολλὰ ὑπάρχει µανθάνειν, 
εἴπερ μὴ αὐτὸς εἰδέναι οὐχ εἰδὼς δόξεις. 

ΣΟΛ. Αλ) οὐχ ἂν δόξαιµι. 

ΛΥΚ. Οὐκοῦν τὰ λοιπὰ ἐσαῦθις ἀναβαλώμεθα, νῦν 

δὲ δικλύσωμεν τὸν διάλογον. 

ΕΧΧΥΗΠ. 

» ΦΙΛΟΠΛΤΡΙΣ Ἡ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ. 

ΤΡΙΕΦΩΝ. ΚΡΙΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΕΟΛΑΟΣ. 

1. ΤΡΙΕΦ. Τί τοῦτο, ὢ Κριτία; ὅλον σεαυτὸν 

ἡλλοίωσας χαὶ τὰς ὀφρῦς: κάτω συννένευχας. μώχιον δὲ 

βυσσοδομεύεις ἄνω καὶ κάτω περιπολῶν κερδαλεύφρονι 
ξουκὼς κατὰ τὸν ποιητὴν «ὦ χρός τέ σευ εἷλε παρειάς. » 
Μή που τρικάρηνον τεθέασαι ἢ Ἑκάτην ἐξ "Αδου ἔλη- 
λυθυῖαν. ἢ καί τινι θεῶν Εκ προνοίας συνήντηκας: οὐ- 

δέπω γάρ σε τοιαῦτα εἰκὺς παθεῖν, εἰ καὶ αὐτὸν Ίκη- 
χύεις, οἴμαι, τὸν χόσμον αλυσθῆναι ὥσπερ ἐπὶ τοῦ 

Λευχαλίωνος. 3Σοὶ λέγω, ὦ καλὲ Κριτία, οὐκ αἴεις 

ἐμοῦ ἐπιδοωμένου τὰ πολλὰ καὶ ἐς βραχὺ γειτνιάσαν-- 

τος δυσγεραίνεις καθ ἡμῶν ἢ ἐχχεκώφωσαι Ἠ καὶ 

τῆς χειρὺς παλαιστήσοντα ἐπιμένεις: 
κΡΙΤ. Ὦ Τριεφῶν, έγαν τινὰ καὶ Ἠπορημένον 

λόγον ἀχήχοα καὶ πολλαϊις ὅδοῖς διενειλημένον καὶ ἔτι 

ἀναπεμπάζω τοὺς ὕθλους χαὶ τὰς ἀχοὰς ἀποφράττω, 

μή που ἔτι ἀκούσαιμι ταῦτα καὶ Αποψύξω ἐ ἐκμανεὶς χαὶ 
μῦθος τοῖς πουηταῖς Ἰενήσομαι κ ὥς χαὶ Νιόδη τὸ πρίν. 
Ἀλλὰ χατὰ αρημνὸν ὠθούμην ἂν επὶ κεφαλῆς σχοτο- 

δυνήσας. εἲ μὴ ἐπέκραξάς μοι, ὦ τᾶν, καὶ τὸ τοῦ Κλε- 
ομβρύτου πήδηµα τοῦ Αμερακιώτου ἐμυθεύθη ἐπ 
δν 
ἐμοί. 

2. ΤΡΙΕΦ. Ἡράχλεις, τῶν θαυμασίων ἐκείνων 

 ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΣ. 1. 5. 
11, 585-580) 

Οµπἵη, Ῥετερεῖπε. 5εᾷες» 5εᾶεπι Ἱππεπίεπιας εἰ 1ρεῖ : 

5ε465., Ρο Πιᾶπες 5εάεπς. Οπαγ6 Πέεγαπη ἀῑοίαπι εἰέ, ππυίατε 
1]α, Ῥδουανε εξ. ΒΙς5ίο απίεπι ἃ 5ί0 παπιααῖᾶ ραττο ΕΠ 

ἀῑπογϊπιῖπε αὔεςςο ν]άείατ 2 αααπι αἰίθγαπι Γδοσπηας ἵη α]ῆς 

βἰςίεγε ἀϊοο., αἸίεγαπα γετο 1η πολῖς 5ος, εἴατε. 

19. 90Ι.. ας εἴαπῃ ςαῖῖς οπατταςῇ : οἱ ἀῑς 5.ηε υ]ίγα : 

18 επῖπι οροτίεί νε ἀοοεπᾶο Ργαγε. 

1ΥΟ. Ναπι α]ίετ ἀῑοεηίε πῃθ, που Ππ[θ[Ηρῖς» Νοη ποςίῖ 

αυ]ᾶ εἲί τῖτ 5οηρίογ2 [Ῥεξυπί φιιαᾶαπι.] 

5Ο. Οπιπ]πο ποτῖ παπς αὐ]άεπι. Ῥοξίαπαπι {6 Ἰςία ᾱἵ- 

ορηΐεπη αιάϊτ]. 

ΤΥΟ. Οπαπάοσιϊάεπα εῆαπῃ χαταδουλοῦν ἴπ {οτίε 1άεπι 

αυοά καταδονλοῦσθαι ρηϊαςῇῖ : 650 τετο ἀῑΠεγοπβαπη εα ΤΟΠ. 

Ρᾶτταπ1 Ἠαῦεγε ποτ]. 

5ΟΓ. ΟπαπΙπαΠῃ 

110. Οποἆ αἸθεγαηι εἰσπϊβσαί αίοηῖας Ροΐεςία! επΏῃοεγε 

καταδονλοῦσθαι τετο εἴβ. 

501.. Ἠεείε ἀῑαῖς. 

11Ο. 5αρεγεαπί αἲα ἄποσπαε ππ]ία ή ἀϊβοσιᾶς: πῖςὶ 

1Ἀπιθη Ίρδε 5οἶτε ΗΡΙ τ]άεεῖς., ααππῃ πβςυῖᾶς. 

501: Νο Ροξεππ1 τ]άεγί. 

ΕΥ 0Ο. Ἐτβο Τη αἰῖᾶπι οοσᾶξίοπεπη ἀῑ[εγαπηαξτεήσααΣ παης 

Ἀπἴεπι 5οἶταπιας οοΠοσπΙαπη. 

ΕΧΧΥΠ. 

ΡΗΠΟΡΑΤΕΙΣ5 Σετ ΟΙ ΡΟΟΕΤΙΠ. 

ΣΒΙΕΡΗΟΝ. Ο6ΒΙΤΙΑΣΞ ΕΤ ΟΙΕΟΙΑΤΕΣ. 

1. ΤΕΤΕΡΗ. Οπὶᾶ Ὠος γεῖ οςί. ΟΙ 5 {οἵαπη {ρ πππίαςα, 

ϱἱ ςπρεγο]Ηῖς ἄθογεαπῃ οοπίταοᾶς Ῥγοζαπᾶας « τοϊτὶς εαΏ 
Ρθείογρ ΟΗΓ8Σ. » ΞΙΓΕΠΠΙΠΙΕ εἵ ἄεογεππι τᾶρᾶης « ΔΠΙπΙΟς. 

ευ τυ]ρε Ἰαίεηίος. » αἵ οξί ἵη Ῥοεία, τιάετίς ατοππιίειτε, 

α οτ8ᾳαθ ΡαἩοτ οσσαραί. » Ναπιπαίᾶ «Ἀπεπι παριίεπι 
τιᾶιςα, 8αῖ Ἠθεαίεη ες Ἱπ[επς αεορπᾶθπίθιι, ἃπ ουπεπ]{έο. 

οσπι ἄθογαπι 4σπο ππα Ραϊςα5 εσπε επῖπῃ ἴαἨ ἴ6 πιοᾶο 
ΔίΠα ρατ εταΙ, Ρίο, δἳ τεὶ παπάστα, αἱ φυοπᾶαπι επ]ν 

ῬριμοαΠοπε. εἶατῖε 1οΐαπῃ Ρρεῖγε ααᾶϊτῖςεες. Τεσππι Ίοπαος, 
ο Ῥι]ομετ Οπῖᾶα: ΏΟΠ τηε ἁπᾶῖς πιαἰίαπι ή ἀποϊαπιαπίεπι 
εἰ Ῥτορε ᾖαπη Τε οοπεϊείεπίεπι 5 ἵταςηε αὔσπας Ἀάπειειπη πος 

σετῖς 5 απ ομπηπ{πϊςῆ 2 ἃπ εσξρεσίας ἀοπίαυε ἅππι πη]ευία ον 

πιαΏῦ Ππιρε]]απῃ 5 

ΟΒΙΤ. Οπή ΤΠερΗον, πιᾶσηδπι σπαπάσπη απᾶϊνὶ ογαΏ0- 

Ώβτη ἃς ἀἰ(βοῖεπι. πιπ]ῖς Ιπτοαίαπι απιραξῖσαςς εἰ εἴπαπη- 

παπα τεϊτασίο πηθοπι Ίοσος Ίος. εἶ απγες οὐίπτο, τε εἲ 

{οπίε Ἱεγαπη ΠΠ ααά]επᾶ! επί. ἀϊπίσεατη Ῥγα {αγογε εἴ {αυπ]α 

Ῥοείῖς βαπι, τί Π]α οἵἵπι ΝΊοῦε. 58 Ργο[εοίο, τς] ὕα πα Ίαπι 

Ἰπο]ᾶππαξφος. απῇος, ἄε ργορΩρῖα Ίοσο 1π οαρηῖ τεγῖρο ε 

Ἱπιρυ]ϊςεεί. εἴ ΟἸεοπιργοῦ βα]έας Απιζγασοιος Πῆας Ίαιη ἄε. 
τηε πατγαγείατ. ἳ 

2. ΤΕΙΕΡΗ. Μιταβίμα, Ἠετου]ες, τίδα τε] αυ, 



ΠΠ, 557 -- 580) 

Φασμάτων Ἡ ἀκουσμάτων, ἅπερ Κριτίαν ἐξέπληξαν. 
Πόσοι γὰρ ἐμθρόντητοι ποιηταὶ καὶ τερατολογίαι φι- 
λοσόφων οὐκ ἐξέπληξάν σου τὴν διάνοιαν, ἀλλὰ λπρος 
πάντα γέγονεν ἐπὶ σοί. 

ΚΡΙΤ. Πέπαυσο ἐς μικρὸν καὶ µηχέτι παρενοχλή-- 
σης, ῶ Τριεφῶν : οὐ 

νήση παρ᾽ ἐμοῦ. 
ΤΡΙΕΦ. 015) ὅτι οὐ μικρὸν οὐδὲ εὐκαταφρόνητον 

πρᾶγμα ἀναχυχλεις, ἀλλὰ καὶ λίαν τῶν ἀπορρήτων : ὁ 
γὰρ χρὼς καὶ τὸ ταυρηδὸν ἐπιθλέπειν καὶ τὸ ἄστατον 
τῆς 

γὰρ παροπτέος ἢ ἀμελητέος γε- 

ΚΡΙΓ. Σὺ μὲν, ὦ Τριεφῶν, ὅσον πέλεθρον ἀνά- 
ραμε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ἵνα μὴ τὸ πνεῦμα ἐξάρηῃ σε χαὶ πε- 
ἕρσιος τοῖς πολλοῖς ἄναφανΏς καί που καταπεσὼν 

Τριεφώντειον πέλαγος χατονοµάσηῃς, ὥς καὶ Ἴκαρος τὸ 
πρίν" ἃ γὰρ ἀκήχοα τήµερον παρὰ τῶν τρισκαταράτων 
ἐχεί 

ΤΡΙΗΕΦ. ᾿Εγὼ μὲν ἀναδραμοῦμαι ὅπόσον καὶ βού- 
λει, σὺ δὲ ἄμπνευσον τοῦ δεινοῦ. 

ΚΡΙΤ. Φὺ φὺ φῦ οὗ τῶν ὕθλων ἐκείνων, 
τοὺ ἰοὺ τῶν δεινῶν βουλευμάτων, αἲ 
νῶν ἐλπίδων. 

8. ΤΡΙΕΦ. Βαθαὶ τοῦ ἀναφυσήµατος, ὥς τὰς 
Φέλας διέστρεψε" ζεφύρου γὰρ ἐπιπνέοντος λάθρου καὶ 
τοις χύμασιν ἐπωθίζοντος βορέην ἄρτι ἀνὰ τὴν Προπον- 
τίδα χεχίνηχας, ὥς διὰ χάλων αἳ ὁλκαδες τὸν Εὔζεινον 
πόντον οϊχήσονται, τῶν χυµάτων ἐπικυλινδούντων ἐκ 
τοῦ φυσήµατος, ὅσον οἴδημα τοῖς ἐγχάτοις ἐνέχειτο- 
πόσος χορχορυγμὸς καὶ χλόνος τὸν αστέρα σου συνε- 
τάρασσε. 

-. .Ν/ / ἀ Σά γων σοφιστῶν, µεγάλως ἐξώγκωσέ µου την νηδύν. 

Ἁ ο 
του του 

Αν .» 
αιταιται των χε- 

Ἠολύωτον σεαυτὸν ἀναπέφηνας τοσαῦτα 
ως 5 / « . Ανν 

αχηχκοως" ως και, χατα το τερατωσες. ο στ 
ὀνύχων ἠχκηκόεις. 

ν τι, ὦ Τριερῶν, ἀχηχοέναι ΝΡΙΡ. Οὐ 
ον ν ὁ 

/ ΄ ᾿ χαὶ ἐξ ονυγων" και Ύαρ χνήµην γαστέρα τεθέασαι καὶ 

ν ον Ρ. 
χαι οια των 

{. . 
παραδος 

, 

χεφαλὴν χύουσαν χαὶ ανδρείαν φύσιν ἐς γυναικείαν ενερ- 
γοβαςοῦσαν καὶ ἐκ γυναικῶν ὄρνεα 

ος ρα ΡΜ 
ὅλως τερατώδης ὁ βίος, εἰ βούλει 

ας, εν πέὰ. Ἀλλ) « ἐπεί σε πρῶτον κιχάνω τῷδ' 

λ να 
µεταθαλλόμενα: καὶ 
πιστεύειν τοῖς ποιη-- 

στ 
ενὶ χώρῳ, » 

πλ ρ. ον Ἕλ μ. ο σε πλατανοι τὸν ἥλιον εἴργουσιν, ἀηδόνες 
λ Δ Υψ ο σον δ/ .ω δὲ χαὶ χελιδόνες εὔηχα χκελαδοῦσιν, ἵν μελωδία τῶν ου ο ον ν ο ες, , σα Εμ ὄρνξων τας ἄχοας ἐγηδύνουσα τό τε ὕδωρ ἠρέμα χελα- | / μα [η Ἅτλο ο όλξε -- ρύζον τὰς Ψυγχᾶς χαταθέλξειε. 

4. ΤΡΙΕΦ. Ἴωμεν, ὢ Κριτία: ἀλλὰ δέδια µή που 3 μαι μυ .] ΄ .] ἁ 4 ο -ᾱ ΄ ἐπωση το Ἠκουσιένον ἐστὶ καί µε ὕπερον ἢ θύρετρον 
Ἡ ἄλλο τι τῶν ἀφύχων ἀπεργάσεται ἡ θαυμασία σου 
αὕτη κατάπληζξις. 

ΚΡΙΤ. Νὴ τὸν Δία τὸν αἰθέ 
ἐπὶ σοί. 

ΤΡΙΕΦ. Ἔτι µε ἐξεφόθησας τὸν Δία ἐπομοσάμε-- | 
γος. Τέ γὰρ ἂν δυνήῄσεται αμυνέμεναί σε, εἰ παραθαίης | 

βιον οὗ τοῦτο γενήσεται 

ΕΧΧΥΠ. " ΡΗΙΙΟΡΑΤΗΙς. α, α. 

κ ντος σν Δ λ 
τον ΘΡΧΟΥς ριοα γαρ χαι 

. κ ε) - λ -- σε μή αγνοεῖν περὶ τοῦ Διός 
σου. 

| 

Ι. Ἠϊβετα ροςςῖ2 
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απίάεηα ΟΠἴαπα αἄθο Ροίπετο ρεγοε]]στα, Ο0ἵ οηίμι αξ[οπῖῖ 
Ροεία., απιοί ΡΙΙ]οςορμοταπη ρογίομίοςϊ 5ΕΓΙΙΟΠΕς, ἰαηίπι 
αθεςί υἱ παπι 4ἴπιογετο πιοπίρῃι ροίπετίηίέ, πἱ Ππογα 
ΟΠΊΠΕΣ πισα» Παογῖηί [ΠΡ], 

6811, Οµἴεσορ ραα]]απα, Τεἱορίνοῃ., οἱ πο]ῖ πιο]οςίης 6.58 
αΠΙΡΙΗ5: πεΠαθ ΘΠΙΠΙ α Πῃο Ίπ5ηρες Παῦεπάις οεῖς, ααἱ πο- 
Ειϊσεπάας. 

ΤΗΒΙΕΡΗ. Νογ! {6 Παιιᾷ ραγναπη τεπη, ἨθΠΠΕ 5ρεγποπάαπα 
Γαεῖ]ε, απἴη γα]άρ οιἶαπα αὐδίγαςαπη » Υο]αίατο απίπιο : 60ΊΟΓ΄ 
επῖπι Π]ε ίπας,, Π]α ἵῃ γα]ία ιογγῖίας, Τη ἵηστεςςη Ἶ]α ἵπεοῃ- 
δαηίία, Η]α δΠΓσπῃ ἀθογδαπι(πε οοΠγειςῖο » Υα]ᾷε ἰ6 οοπδρῖ- 
οἰεπάπηι αἴαπο ποϊαβί]οπη Γαοἵσηε. 5οᾷ τεκρῖτα αὉ Π]ο Ιπα]ο͵, 
6{]οπος 6ΥΟΠΙΕ, «Πβ (1ο εοττἰρίατα ππα]ο. » 

ΟΒΙΤ. 5εᾷ πεις ία, Ττίδρμοπ, 4ΠΚΠΙΗΗΠΙ οδὲ ΠΠΙΠΙ 1156- 
τηπα, οπγηίου]ο {6 Ἠΐπο απἴος, πε φρῖγῖέα ἵῃ 5η Ρ]ἴῃιο εηΡ]αΐας, 
ρεσίασπ]απα παπά [πῖ βας., οἱ ἀε]αρσις α[ἴουβί, πέ (ποη- 
ἆαπι Ίοατας, Τεϊδρμοηίθαπι Ῥε]ασας Ποπιῖηθ {πο εἴσηες. Τη- 
πἰπηϊτετ επί, Ύῶ Ἰοβῖε ες φασθγγῖηιῖς εορη!δίΐς αιάϊνϊ, 
τεπίτθπη πηῖηῖ ἹπΠατπί. 

ΤΒΙΕΡΗ. Έσο νετο͵, φπαπίαπι Υο]ες, τείτο ΟΠΤΤΑΠΙ : αἲ ἴα 
τβδρίτα α π]α]ο. 

ΟΒΙΤ. Ῥὴν, ΡΗν, Ρψ, ρήτ, Ίοπος Ἰ]ος! Ἠοπι, πεπι, 
επα, Ἠθπα , πε[αηᾶα οοηςῖ]ία ! Ίθιι ..εα, ει, Ἠθι, 5Ρες τα- 
Πϊςείηιας ! 

5. ΤΒΙΕΡΗ. Ὑαμ, απαπίας εγαῖ ἴ]α Παΐας, απαπι παψες 
Ίρεας εοπγεγί! Ῥιπι θΠῖπι τομεπ]θῃ[ῖ Ζερµντας Παΐα ἵπ 
ππᾷας Ἱπρίπαϊε, Ῥογεαπ (αι Σ"ρετ Ῥτοροπ[ίάε οεχοϊ(αςῖ, 
ἄάεο αἱ Γπηῖρης πάγος (τασίας Ἐακίπιπι Ἱπατεαϊ Ῥοπίππη «0- 
παπίιτ, Πποβρας οκ ἔπο αρίΠία πῃασια 5α τὶ γο]γεπίῖβις - 
ἴαηίας ΓπΠΙΟΓ Επῖς ἴπεγαί Ιπίοςι]ηῖς. Ησπῃ απαπίας εἰἱτερίίας, 
137 οοπηπᾶστα[ῖο γεπίτεπι ΗΡΙ οοπιατραῦαί ! Απιςςἴπιαπι 
ἴε εδεε ἀεπιοηκίταςίϊ, απῖ {οί ας ἰαπία απα[εεῖς, αἄθο τπῖ 
(1απα Ρον[εηίοσα τος ο5ε) υηβυΐρηας ε[ῖαπι απᾶϊςςο τὶαρατῖς. 

ΟΒΙΤ. 5εᾷ ποη ἀεβεβαί ΗΡΙ Ἰπεγεβϊρί]ε γιάεεῖ, ΤΓΙΘΡΜΟΝ,, 
αἵ απἷς εἴῖαπα πησαῖρις ἀμάϊαίς φἰᾳπἱάσπι {ΘηχΗΓ πἴογαπῃ τῖ- 
δε, εἰ εαραξ ργῶσηαης » Πιαγῖς ΎεΓΟ ΠΑΙΗΤΑΠΙ ἵη ΓοΠηΙΠΘΑΠΙ 
ταηςευηίοπη οἱ πιπ]ἰοΏγῖα οροταπίεπα, πηη[αίαςᾳαθ Τη ἂγες 
Γδμηῖηας. Ῥεπίππε ρογίεπίοταπα ρΊθῃα οςί ομωπῖς γίία, εἳ οΓε- 
4ᾳ5 ροε!ΐς. δεᾷ « 4σππῃ {ε ρίππαπη Εῖς Ροξςα εοπηρ]εο[ῖεγ 
οΓἵ5», ἃσο αβθαπηις ο, ηῖ «οἶσῃι Ρἰαίαηῖ ατσοηῖ , Ἰαςοῖηία- 
απε εἰ ἨΙτγηπάῖηες ἀπ]οϊςοπῖς α]ογα ἑαπίΐρας Ππρ]επέ, αἱ 
γΙπΠ] αυτες ΡετΠ]]σρης εαπίης, εἴ αηπα ]εηῖ 4δοιτγεης 5ι- 
5ΙΓΓΟ, ἁπ]πηᾶς ποκίτας ἐγαπηυ]]]οί. 

4. ΤΕΙΕΡΗ. Έαιππις 54Π6, ΟΓΙ[ῖας «θὰ ἴἴπιδο πε Γοτία Ἱῃ- 
εαηία![ῖο 5ἳί αποά {α απαϊν]ςτ, εἰ ρἴσβΠαπι απ Ι8πααΠῃ εκ 
πηε απί Ἱπαππαίατηα τετ] αἰῖαπι [πο]αξ πηϊταδῆῖς Π]α ἕπα 
Ρεγει]ςῖο. 

ΟΒΙΤ. Ῥες οσο αοἰ]ογῖαα ΕΡὶ ΠΟΥΕΠΗ Ίηγο, ΠΟΠ ἵτα ἄς {6 
ΙΟΣ 

ΤΒΙΕΡΗ. Απιριιας θ[ῖαπι ἵεττες, ᾳπ Πα Ζογεπα ἀε]ογαςῖ. 
Ουαπ δηίπα ἴ]]α Πηγίς]αταπᾶϊ τεἰαίοπεπα γἱο]απίϊ Ρ6ηαΠι ἵη- 

ΠΟΥΙ θηῖπα {6 ΠΟΠ. Ίβποτατε, πέ {υῖ Ποτίς τος 56 
Ἰαῦθαπί, 



7Τδ 

ο. . ον ρα 
ΚΡΙΤ. 'Γί λέγεις; οὐ δυνήσεται ὃ Ζεὺς ἐς Τάρτα-- 

ὃν . 
ρον ἀποπέμιναι; ἢ ἀγνοεῖς ὡς τοὺς θεοὺς πάντας ἄπερ- 

ριψεν ἀπὸ τοῦ θεσπεσίου βηλοῦ καὶ τὸν Σαλυωνέα 
-ω , ὴ Ν 3 

ἀντιθροντῶντα πρῴην κατεχεραύνωσε καὶ τοὺς ἄσελ- 

γεστάτους ἔτι καὶ νῦν, παρὰ δὲ τῶν ποιητῶν Τιτα- 
- Δ .) 

νοκράτωρ καὶ Γιγαντολέτης ἀνυμνεῖται ὡς καὶ παρ 
πας, 
Ομήρῳ: παει δν 1- / / /9 μ 

ΤΡΠ:Φ. Σὺ μὲν, ὦ Ἀριτία, πάντα παρέδραµες τὰ 
; 

τοῦ Διὸς, ἀλλ’, εἴ σοι φίλον, ἄχουε. Οὐχὶ κύχνος οὗτος 

ἐγένετο καὶ σάτυρος δι᾽ ἀσέλγειαν, ἀλλὰ καὶ ταΌρος: 

χαὶ εἰ μὴ τὸ πορνίδιον ἐχεῖνο ταχέως ἐπωμίσατο χαὶ 
-ω / Δ 

διέφυγε διὰ τοῦ πελάγους, τάχ ἂν Προτρία ἐντυχὼν 
, ” Δ Δ 

γεηπόνῳ ὅ βροντοποιὸς καὶ κεραυνοθόλος σου Ζεὺς καὶ 

ἀντὶ τοῦ κεραυνοθβολεῖν τῇ βουπλΏγι κατεχεντάννυτο. 

Τὸ δὲ καὶ Αἰθίοψι συνευωγεῖσθαι ἀνδράσι μελαντέροις 
. Δ τα] δν. / κ» Ας λί Α) ο σρτφ 

καὶ τὴν ὄψιν ἐζοφωμένοις καὶ ἐς δώδεχ᾿ ἡλίους μὴ αφί- 
στασθαι, ἀλλ᾽ ὑποθεθρεγμένος καθεδεῖσθαι παρ’ αὐτοῖς 

-. ν μ 

πώγωνα τηλικοῦτον ἔχων, οὐχ αἰσχύνης ἄξια: τὰ δὲ 

τοῦ ἀετοῦ καὶ τῆς Ἴδης καὶ τὸ χυοφορεῖν καθ’ ὅλου τοῦ 

σώματος αἰσχύνομαι καὶ λέγειν. 

5. ΚΡΙΤ. Μῶν τὸν Ἀπόλλωνά Υ’ ἐπομοσόμεθα, ὃς 
εἰ / 

προφήτης ἄριστος χαὶ ἰητρὸς, ὠγαθέ; 
ΤΡΙΓΕΦ. Τὸν Ψευδόμαντιν λέγεις, τὸν Ἐροῖσον 

πρώην διολωλεκότα καὶ μετ᾽ αὐτὸν Σαλαμινίους καὶ ; 
ἕτέρους µυρίους, ἀμφίλοξα πᾶσι μαντευόμενον; 

6. ΚΡΙΤ. Τὸν Ποσειδῶνα δὲ τί; ὃς τρίαιναν ἐν 

ταῖν γεροῖν κρατῶν καὶ διάτορόν τι καὶ καταπληκτικὸν 
βοᾶ ἐν τῷ πολέμῳ ὅσον ἐννεάχιλοι ἄνδρες ἢ δεκάχιλοι, : Ξ ἴ 
ἀλλὰ καὶ σεισίχθων, ὦ Τριεφῶν, ἐπονομάζεται; 

ΤΡΙΕΦ. Τὸν μοιχὸν λέγεις ὃς τὴν τοῦ Σαλμωνέως 
ων Ἀ Δ ΄ Αν ον, 3 ανα 

παῖδα τὴν Τυρὼ πρῴην διέφθειρε καὶ ἔτι ἐπιμοιχεύει 
καὶ ῥύστης καὶ δηµαγωγὸς τῶν τοιούτων ἐστί; τὸν γὰρ 

δι ο --. ον / 
Ἄρην ὑπὸ τοῦ δεσμοῦ πιεζόµενον καὶ δεσμοῖς αἀλύτοις 

μετὰ τῆς Ἀφροδίτης στενούµενον, πάντων τῶν θεῶν ! : 
διὰ τὴν µοιχείαν ὑπ᾿ αἰσιύνης σιωπώντων, ὃ ἵππειος 

Ποσειδῶν ἔχλαυσε δακρυρροΏν ὥσπερ τὰ βρεφύλλια 
λ  Ἂ / ΑΝ Ἀ ὁϐ ο / εἰ τοὺς διδασκάλους δεδιότα Ἡ ὥσπερ αἳ γρᾶες χόρας ἕξα- 

ο 3 / .] ως / -ω Ν 3” 

πατῶσαι: ἐπέχειτο δὲ τῷ Ἡφαίστῳ λῦσαι τὸν Ἄρεα, 
τὸ δὲ ἀμφίχωλον τοῦτο δαιµόνιον, οἴχτεῖραν τὸν πρε-- 

σθύτην θεὺν, τὸν Ἄρη ἀπηλευθέρωσεν. ΄ἆλστε καὶ µοι- 

χός ἐστιν ὥς μοιγοὺς διασώζων. 

7. ΚΡΙΤ. Ἑρμείαν δὲ τί: 

ΤΡΙΕΦ. Μή µοι τὸν κακόδουλον τοῦ ἀσελγεστάτου 

Διὸς καὶ τὸν ἀσελγομανοῦντα ἐπὶ τοῖς μοιχιχοῖς. 

8. ΚΡΙΤΓ. Ἄρεα δὲ καὶ Ἀφροδίτην οἶδα μὴ παρα- 
ή δὴ ν ευ .- ; Ν ρω 

γεσθαί σε διὰ τὸ προδιαθληθΏναι πρῴην παρὰ σοὺ. 

στε ἐάσωμεν τούτους. Της Ἀθηνᾶς ἔτι ἐπιμνησθή- 
σοµαι, τῆς παρθένου, τῆς ἐνόπλου χαὶ χαταπληχτικῆς 
θεᾶς, ἡ καὶ τὴν τῆς Γοργόνος κεφαλὴν ἐν τῷ στήθει πε- 

ριάπτεται, τὴν γιγαντολέτιν θεόν. Οὐ γὰρ ἔχεις τι 

λέγειν περὶ αὐτῆς. 

ΤΡΙΓΦ. ᾿Ερῷ σοι καὶ περὶ ταύτης, ἦν µοι ἆπο- 
/ 

ΚΡΙΤ. λέγε ὅτι γε βούλει, 

ΙΧΧΥΠΙ. ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΣ. ὅ--δ. (ΠΠ; 5ου -- 50»): 

ΟΒΙΤ, ΑΙΠ) 19 ΠΟΠ Ρρο556 1ογθιη ἵπ ΤαγίαγΙΠη αμαπεπα 

πιίογα» απί πεδεῖς { Ἰοππο αἱ 4ος ΟΠΊΠΕς ἆς οΦ]ος/1 Π]ο 

Ἠπηϊπα ἀο]θοστε, αἱ Φαποποα οοηίτὰ {οπαπίθπα Γπηίηρ 

οἶἵπα ῬτοδίταγογΙ{, οἱ ΠοάἴεπΠα Ῥτουί{ φήσαο ες Ροϊυ]αμῖς- 

είπιας Ργοδίογπαίς αἴᾳιο ἴπᾷθ ο556 αοᾶ αριιά Ροείας « Ῥϊ- 

απυπη γἰοίος, ἀερε]αίογαπε ἰσαπίαπη, » γο]ηί αριᾶ Ἠο- 
ΠΊΘΓΙΠΙ, ἀθοβη[θίαγ 

ΤΒΙΕΡΗ. Οπιπία {απ απἰάεπαι, Οία, Φονῖς ρετουγηῖδ; 

ςεὰ, 5ὶ Ῥ]ασεί, ΙΠγΥῖσοσπα απάΙ. ἈΝοππε Ιά6πα ογσηας [αοίμς 

οδί 5αίγτήδαπα Ηρίάῑηϊς οα.δα., απῖπ. ἵααγας ομίαπα 2 οἱ πὶςί 

εε]εηίογ 5αςοθρίο. ἵη ἸΙΠΙΕΓΟΣ. Ιδίο 5οογ]]ο Ρος ρε]ασας 

αι[ααίφεοί, Γοτία ]απι, αὐ αστῖοο]α αἰίαπο Ππίογοερίας, ατατοῖ 

{ας Π]ε {οπίγααπα ε[οσίοι βαπήππι(πε ]αομ]αίος Φαρίίες, 

οἱ ρτο 6ο, αποά Εα]πιῖπα ἀῑσῖίαν Ἰασστο, 5πππ]ος 5εη{]γος 

οἱ φομ[ἱσαπῃ. Ἠ]αά γετο ποπ τή Ώογε ἀἱρπιπα 6ρµ565, ορτοσῖε 

Ῥατβαίαπα δεΠεΠη εππ ἀΕΙΠΙορίρας ερα]ας σε]οριατε, Ργᾶ- 

πῖστα γἱπῖς [αο16 οἱ γα] σας ουίεποβτα (5, εί ἀποάθοῖπα {οἱ15. 

5ο] δις αριά 605 Υῖπο πιαδεπίσπα ἀρδίάετορ Π]α ομίιη ἄς 

8απ]]α ϱ{ 4ε Ἰ4α,, οἱ αποά ρου {οίππη οοτρι5 ΠΡΙΠΠΙ [ογαί, ἁἷ- 

εετε ο[ίαπι Ῥπάογ ο5ί. 

5. ΟΒΙΤ. Ναπιαπ]ά Ιδίίατ, ο Ώοπα, Ῥες Αροϊησιι {ητᾶ- 

Ῥίπνας, πιθΙοια ραγίεγ αίαιο γαίσπι ΟΡΗΠΙΙΠΗ 2 

ΤΒΙΕΡΗ. Μαπάασεπη ἵαπα ργορ]είαπη ἀῑσῖ5, απ Ογ5ΗΠα 

ο]ῖπι, εἰ ρο5ί Π]απι δα]απηϊπίος, αἸϊοξαπε 5εχοθηίος,, να[ἴοῖ- 

πίογυπι απηρἰσα]ίαίο ρος5υπ]άε(1{ 2 

6. ΟΒΙΤ. Ουἷά 5ἵ μοι Νερίαπαπα, απὶ (πβά σπα ἵῃ πιαπῖ- 
Ῥη58 5οθρίτΙΠα {επεῃς., ΡεπείταβΗ{ νους [6 ρῆΙαπε Γαπίηι 

Ἰπ Ῥδ]]ο εἸαπιαί «παπα γἱκ «ΠΟΥΘΠΙΥΘ 46εοθΠαγθ ΥΙΤΟΓΗΠΙ 
πηία 5» απἲ τα [ειυθᾶ ἴευγ αΠαδδαίοῦ, ο ΤΠδρ]ος, αρρε]- 
Ιαίανρ 

ΤΒΙΕΡΗ. Φ5οΏίοεί ρεν ππσοβπα παπα, απἱ Έντο, 5α]- 

πηοποῖ βίαια, οΓἵπῃ οουγαρί{, δἱ ἵπεαρον αἀ]ίεγία οσα], 

1αΠππησιια οἱ 51ρῖ ςἰπη]ίαπα Ἰογαίοτ ασ οοποϊαίος οί» 

Ματίεια οηίπα τα οαρέαπα αἱ νπου]ϊς οτι Ὑεποιθ δια Ἱπ- 

ἀῑδεοιαρῆίρας οοηκίπἰείαπα, οπηηπῖρας ἀς οϐ αἀωΠίοτίαπι {8- 

οεπΗβρις ρα Ῥιάοτο, εππεςίτῖς Πο Νερίππις Ἰασγπηῖς, 

απα]ες ΡΙΘΤΟΓΗΠΗ 5ηηί παρίσίτος ἠπιοπίίαπα, απί γδία]αγπα 

Ῥπε]]ας ἀθοιρίοπίῖαπη , ε[ηςὶς ἀεβενῖΐ : Ιηδίαραί απίεπα γ]- 

απο, αί Ματίοπα 5ο]γετοί; οἰαπάππιασα ιά ἀθηιοπῖαπα 

πηϊςετϊοογαία. 5οµἱ5 ἀεῖ Ματίοπι ἀἰπιϊδι. Μωσμας Ιασιε 

1ρ56 οδί, αἱ αἱ δα1ας δἷέ πιώΟΠοΓΗΠΙ. ὗ 

7. ΟΒΙΤ. Ου] 5ἳ Ρος Μετοι παπα 

ΤΒΙΕΡΗ. Αρᾶσαε γετο Ροδίπππα ]απι Ιρίάἰποδίςκἰηηὶ 
Πογῖς αἁπηϊηϊφίναπη, ἱρδαππσιθ 5ίπρτογπα ουρίἀῑ[αίε ας αάπα]- 
ἱογίογαπα Ῥγυτία Ἰπςαπ]θηίθη. 

δ. ΟΒΙΤ. ΑΙ Ματίεπι Υ6ΠοΓΕΠΙΠΙΘ {ο ποπ αεοθρίαγαπι 

Ίαπα Ῥτορνίάδο,, πάπα Πποᾶο 605 οοπίηπηε]ία α[[εοστίς. 1βῖ- 

ἴαἨ πηαπ]α5 ος. 96 ΜΙπεινα αὐ πιο πιεη{ΙοπεΠη Γαθίατη, 

ν]τοηῖς, ατπηαία. {ογρήβσαιο ἆθα, απ ἄοτβοπίς οαραέ 

Ῥεσίοι ρα "καπ. σα, αἰραπίαπα ρεγαΙ(τίοριη ἆθαπι. Ο0η- 

ἵνα Ἠαπο θα ἀῑσογο πΙ] Ἰαῦες. 

ΤΗΕΙΕΡΗ. Οπ]π οοπίτα Ίαπο εἰῖαπι ἀκοτο, 5ΙΤο5ροπάετθ 

χο]ος. 

ΟΒΙΤ. Οεάο απϊο(α]ά ρ]ασμετῖέ 



(ΠΠ; σ0ὰ - σος) 

ΤΡΗΦ. Εἰπέ μοι, ῶ Κριτία, τί τὸ χρήσιµον τῆς 

Γοργόνος καὶ τί τῷ στήθει τοῦτο ἡ θεὰ ἐπιφέρεται; 

ΚΡΙΤ. Ὡς φοθερόν τιθέαµα καὶ ἀποτρεπτικὸν τῶν 

δεινῶν. Ἀλλὰ καὶ χαταπλήσσει τοὺς πολεμίους καὶ 

ἑτεραλκέα τὴν νίκην ποιεῖ, ὅπου γε βούλεται. 

ΤΡρΙΕΦ. Μὸν καὶ διὰ τοῦτο ἡ Γλαυκῶπις ἄκατα-- 
μάχητος; 

ΚΡΙΓΡ. Καὶ µάλα. 

ΤΡΙΓΦ. Καὶ διὰ τί οὐ τοῖς σώζειν δυναµένοις, 

ἀλλὰ τοῖς σωζοµένοις μηρία χαίοµεν ταύρων ἠδ᾽ αἰγῶν, 
ὥς ἡμᾶς ἀχαταμαχήτους ἐργάσωνται ὥσπερ τὴν Ἀθη- 

νλν» 

ΚΡΓΤΓ. Ἀλλ) οὔ οἵ δύναμίς γε πόρρωθεν ἐπιβοηθεῖν 
ὥσπερ τοῖς θεοῖς, ἀλλ᾽ εἴ τις αὐτὴν ἐπιφέρεται. 

9. ΤΡΙΕΦ. Καὶ τίτόδ᾽ ἔστιν, ἐθέλω γὰρ παρὰ σοῦ 
εἰθέναι ὡς ἐξευρημένου τὰ τοιαῦτα καὶ ἐς μάλιστα κα- 
τωρθωχότος. Ἀγνοῷ γὰρ πάντα τὰ κατ᾽ αὐτὴν πλήν 

ΕΥ 
ΥΕ τοῦ ὀνόματος. 

ΚΡΙΤ. Αὔτη κόρη ἐγένετο εὐπρεπὴς καὶ ἐπέραστος" 
Περσέως δὲ ταύτην δόλῳ ἀποδειροτομήσαντος, ἀνδρὸς 

ἐς 
ταύτην περιωδήσαντος; ἄλκαρ οἳ θεοὶ ταύτην ἐσχή- 

χασι. 
ΤρΙιΕῳΦ. Τουτί μ᾿ ἐλάνθαν 

9 ῃ ο ορ 
γενναίου καὶ μαγικὴν εὐφημουμένου, ἐπαοιδίαις 

ο ία πὰς ς 
θρώπων θεοὶ ἐνδεεῖς εἰσι. ζώσης δὲ τί τὸ χρήσιµον; 

τς ' 
προσηταιρίζετο ἐς πανδοχεῖον Ἡ κρυφίως συνεφθείρετο 

ς 3 ή καὶ κόρην αὑτὴν ἐπωνόμαζε; 
ο τς ᾽ 
ΚΡΙΓ. Νὴ τὸν Ἄγνωστον ἐν Ἀθήναις παρθένος διέ- 

µεινε µέχρι τῆς ἀποτομῆς. 

ΤρηΦ. Καὶ εἴ τις παρθένον καρατοικήσειε, ταὐτὸ 
. -- εά ’ 

Ὑένοιτο φόθητρον τοῖς πολλοῖς; οἶδα γὰρ µυρίας δια- 
.. 3 / ” / Φ4 4 

μελεῖστὶ τµ.ηθείσας « γήσῳ ἐν ἀμφιρύτη, Κρήτην δέτέ 
Ἔ ον Ξ ἃ 

µιν καλέουσι.» Καὶ εἰ τοῦτο ἐγίνωσκον, ὦ καλὲ 
. 

/ / τία, πόσας Γοργόνας σοι ἀνήγαγον ἐκ. Κρήτης; καί σε 
ς , Ἡ στρατηγέτην ἀχαταμάχητον ἀποκατέστησα, ποιηταὶ 

ὁ χαὶ ῥήτορες κατὰ πολύ µε Περσέως διέκριναν ὥς 

πλείονας Τοργόνας ἐφευρηχότα. 

10. Ἀλλ' ἔτι ἀνεμνήσθην τὰ τῶν Κρητῶν, οἳ τά-- 
φον ἐπεδείχνυντό µοι τοῦ Διός σου καὶ τὰ τὴν µητερα 

θρέψαντα λόχµια, ὥς ἀειθαλεῖς αἱ λόγµαι αὗται διαµέ- 

γουσι. 

ΚΡΙΓ. Ἁλλ' οὐκ ἐγίγνωσχες τὴν ἐπῳδὴν καὶ τὰ ὄρ- 
για. 

ΤΡΙΕΦ. Εἱ ταῦτα, ὢ Κριτία, ἐξ ἐπῳδῆς ἐγίνετο, 

τάχ΄ ἂν καὶ ἐκ νεκάδων ἐξήνεγκεν ἂν καὶ ἐς τὸ γλυκύ-- 
τατον φάος ἀνήγαγεν. Ἀλλὰ λῆρος παϊγνιά τε καὶ μῦ- 

θοι παρὰ τῶν ποιητῶν τερατολογούµενα. ὭΏστε ἔασον 
αμ. 

καὶ ταύτην. 

11. ΚΡΙΤ. ραν δὲ τὴν Διὸς γαμετὴν καὶ κασί- 

Ύνητον οὗ παραδέγη; 

ΤΡΙΕΦ. Σίΐγα τῆς ἀσελγεστάτης ἕνεκα µίξεως χαὶ 

τὴν ἐκ ποδοῖν καὶ χεροῖν ἐκτεταμένην παράδραµε. 

19. ΚΡΙΤ. Καὶ τίνα ἐπομόσωμαί γε; 

ΕΗΧΧΥΤΙ. " ΡΗΙΙΟΡΑΤΗΙς. 9-15. ΤτΤ9 

ΤΗΙΕΡΗ. Ρῖο πημὶ Ιείας, Οµίία, σπα. οί ἀοισοπῖς α{ῖ 

{τας οἱ οπῖ Ώοπο Ρρουία5 θα παηῖ{ Ρα]]ας2 

οµΙΡ. σι τορῆϊ ᾳποᾶαπα δροοίασυ]ο πιαίαθ ἄγος- 

τηπζαμαἰς αρίο.. Οµἵη {ευγοί εἴἴαπη Ἰοσίος, γἱοιοτίαησε αἱ 

Ἰαρίίαπα Ππεηῖΐξ αὖ παπα ρατίο Ἰπο]ῖπαί αἲ αἱίογαιη. 

ΤΒΙΕΡΗ. ΠΠ ]λας εἴῖαπῃ 6ααδα Πηγ]οία οἱ Οω5ία ἵ]]α ἆθαξ 

ΟΒΙΤ. πιο. 

ΤΠΗΕΡΗ. ΟΙ απἴεΠΙ Πο 15 απα 5ογναΓο ροδδυηί ρο[ΐμ5, 

απαπη 01 1ρςί καιναπ{αν, ααγογΙΠά ογθΠΊαίηΙς ἀπί εαΡγαΓΠη 

{πιοτα, π{ πος εἴῖαπι Ἱηγίείος, αποπιαάπιοᾶ μπα ΜΙΠΟΓΥαΠΙ . 
Ῥγρίεπί 2 

ΟΠΗ Τ. 5εᾷ πον. Παῦοί ἄοὐσο γίπα Π]απα ομηίπιις αά[α- 
γαφά{, Ύμαπα μαβοπί 4, κος 5ἱ απἶς εαπα ρυο[οναί, ριο 
αο»ί. 

ὃ. ἘΒΠΕΡΗ. Ρεᾷ ᾿ απᾶ (απάεπι τοῖ 5 (ογσο2 το]ίπι 
ΕΠΠΠ εκ ἴ6 απάΐτε, απἲ Ἰηγοπίας {α]ία οἱ οχα ας [ἰςδίπιο Ρε- 
ἱγασίαςδε: πᾶτη ΊβποΓο οᾳπ]άεπῃ, Ργῶί6Γ ΠΔ 1Η ΠΟΠΙΘΗ, οἶης 
οπιηία. 

ΟΒΙΓ. Ὑταο Ιβίατ οιαί ἀθοθηίῖ ΓοτΠΊα οἱ απιαβ]ςς 564 
Ροσίᾳπαπα Ῥεήσεις, υγ [ογιῖς εί οϐ πιασίσα αγίῖς Ῥθγ[αΠα. 
οε]ευτῖς, ΙποαπίαΙοπῖρας γσία» εαρυΐ ἀο]ο αὐδίπ]εταί, ρνα- 

51411 οπή δα 4 θα Παμπστο. 

ΤΝΗΕΓΡΗ. Επρῖί πια τες {απι οστοαῖα, σος. Ποπηϊηῖρης 
4 ορι5 Ἠαβοηί. 56ᾷ α παπα γ]γονεί, παπα αΗΠίαίσιι Ργο- 
5Η 2 παπιφπ]ά ἵμ. φίαὈι]ίς πιογοίγἱοἶαιῃ Γασἱεραί, απ΄ Υοτο 
οἶαυα Ππηπηίπαί 5ο ρα[ἱεβαίαχ ασ γταίηθΠι ἴαΠιοη 5656 Ποπηῖ- 
παραίρ 

ΟΒΙ. Ῥετ Ἱβποίαπι απϊ οο]δατ Αἰλλοπῖς ειπα, γΙςο 
πδᾳπθ αἆ οαρῖ5 ΡεγομδεΙοπεΠη ρευπιαηςῖξ, 

ΤΒΙΕΡΗ. Εί 5ἱ απῑς οαρι! ν]ταϊπϊ αΏφοίπααί, Ποίπο ἔπηι 
τογγσπ]απιθη{απη ο]α5πιοςἵ οίίαπα γυ]σο οπΠ1ρεί” πονὶ θΗἴηα 
γα] ἀθοῖες ΠΠΠ]ε υ]γσίπες ππεπιργα(ἴπῃ οΠΊΠος ἀῑφεθείας 1η Ἱῃ- 
5υἱα, « (πάπα ΟΓείαΠΙ ἀἴκοτα, απιΏῖί οἴγουπι[αας ΠΙΠΟΓ. 

Ἠος εσο 5 πογίδδεπα, απο ΠΡί ἄοισοπας αἰ[α]ίςδοη ος 
Ονεία 2 αἴσαε ΠπνΙοίΗΠῃ [6 Ιππρεγαίογοτη οοΠς{ἱ5δοΠη : Ῥοεία. 
απίεπι 6ἱ τηείογες πια, {απαιαπα ΡΙΗΓΙΠΙΑΓΙΙΗ ΤΠ ΥΘΠΙΟΓΘΙΗ 
91 ΡΟΠΗΠΗ, Ίοῃσθ Ῥευςεο 5ΙβθΓΙΟΓΘΙΗ Πηζἴσαςςοπ. 

10. δεὰ αποπῖαπα ἵπ 0Γοίθηςος ἱποίαπιας, πιοπηηί Πας 

Π]ος πμ οκίοπάενε 5θρα]ογαπα {πἱ Πας αονΐς, εξ σις 

1ρδίᾳ5. ππαίτεπη φιδίοπίαγαηί νἰτσυ]ία, εί απαπι Ίωο εἰπί 
Ῥεγεηηία γ]τεία. 

ΟΒΙΗΓ. Βεᾷ Ίσποταβας ἴα απἰάεπα Ἱποαπία[ἴοπεπι αἱ ερρτῖ- 
ΠΙΟΠΙα5. 

ΤΗΒΙΕΡΗ. 9ἱ ο Ῥροβεεπί, τη ΟτίΠα, ΙποαπίαΠοπῖρης 

Ρρεγαςί , ροβ5εηί ἴ]]α) [οτίο αίίαπα οχ Ἰηξοεῖς οτορίος ἵπ ἀπ]εῖς 

5ἴπ]απα Ἠαπο Ἰπζεία τεάπσεγθ. 86 παρα 5υπί 5οἡ[σθί πας- 

πίσᾳιε αἱ αρ] α ροεΗ5 Ροίοπίος5ε οοπβοίς. Παπ οί 

Ἰαπο οπη({6. 

1. ΟΒΙΤ. ΠΟΠΕΠΙ απίοπι, 1ος ΠχοΓΕΠΙ ρατ]ίοι ας 50- 

ΤΟΓΘΠΗ, ΠΟΠ αθΟΙΡΙΕ5. 

ΤΒΙΕΡΗ. Ταυς οὗ Ἰα5οϊγιβίπηαπα Ἠλαπι οοπουβίίππ, 

εἰ πιαπίρης ας ρεάἴρας οχίεηςαπα οὐγι15 ΡΓΦίΘΙΟΙΗΤΕ., 

1. 6ΒΙΤ. Ῥετ απεπα Ἰβίίαγ ἀθαπῃ ΗΡΙ τὶς αἱ 1άΓεΠ1 5. 



750 ΗΧΧΥΙΙ. 

ΤΡΙΕΦ. 
νὸν πατρὸς, πν 

ἓν ἐκ τριῶν͵ καὶ ἐξ ἑνὸος τρία ο 

ταῦτα νόμιζε Ίηνα, τόνδ᾽ ἡγοῦ θεόν. 
Δ η 

ΚΡΙΤ. Ἄριθμέε ειν µε διδάσχεις, καὶ ὄρχος ἡ ἀρι- 
. 

θµητική: καὶ γὰρ ἀριθμέεις ὡς Νικόμαχος
 δ Γεραση- 

νό Οὐκ οἶδα γὰρ τί λέγεις, ἓν τρία, τρία ἕν. Μὴ 
τν --ᾱἳ 

τὴν τε τρακτὺν φὴς τὴν Πυθαγόρου 
η την ὀγδοάδα χαὶ 

έδ ντα ον μέ 
τορενόμενου, 

τριακάδα Η 

ΤΡΙΕΦ. 

Οὐκ ἔσθ᾽ ὧδε μετρεῖν τὰ ψυλλῶν ἵ ἴ
χνη. Ἐγὸ Ὑάρ σε 

διδάξω τί τὸ πᾶν καὶ τίς ὁ πρῴην πάντων καὶ τί τὸ σύ- 

στηµα τοῦ παντός: καὶ γὰρ πρῴην κἀγὼ ταῦτα ἔπα- 

σχον ἅπερ σὺ, ἠνίκα δέ μοι Γαλιλαῖ
ος ἐνέτυχεν, ἄναφα- 

λαντίας, ἐπίρρινος;, ἐς τρίτον οὐραγὸν ἀεροβατήσας χαὶ 

ὰ χάλλιστα ἐκμεμαθηκὸς, δύ ὕ
δατος ἡμᾶς ἀνεχκαίνισεν, 

ς τὰ τῶν μακάρων ἴχνια παρεισώδευσε ᾿ χαὶ τῶν ἄσε- 

Καὶ σὲ ποιήσω, τν 

Σέγα τὰ νέρθε καὶ τὰ σιγῆς ἄξια. 

ῶν χώρων ἡμᾶς ἐλυτρώσατο. 

µου ἀχούῃς» ἐπ᾽ ἀληβείας ἄνθρωπον. 

13. ΚΡΙΤ. λέγε, ὦ πολυµαθέστατε Τριεφῶν' διὰ | 

φόδου γὰρ ἔρχομαι. 

ΤΡΙΕΦ. Ἀνέγνωκάς ποτ ε τὰ τοῦ Ἀριστοφάνους 

του δραματοποιοῦ Ὄρνιθας 7 ποιημάτια» 

ΚΡΙΤ. Καὶ µάλα. 

ΤΡΙΓΦ. Ἐγκεχάρακτ ται παρ αὐτοῦ τοιόνδε: 

Χάος ἦν καὶ Νὺξ Ἔρεθός τε μέλαν πρῶτον μαὶ άρτα- 
ρος εὐρύς" 

γή δ οὐδ ἀὴρ οὐδ οὐρανὸς ην. 

ΚΡΙΤ. Εὸ λέγεις. Εΐτα τί ἦν; 

ΤΡΠΟΦ. Ἡν τς ἄφθιτον ἄόρατον ἀκατανόητον, 

ὃ λύει τὸ σχότος καὶ τὴν ἀχοσμίαν ταύτην ἀπήλασε, 

λόγῳ µόνῳ ῥηθέντι ὑπ᾽ αὐτοῦ» ὡς ὁ βραδύγλωσσος 

ἀπεγράψατο, γῆν ἔπηξεν ἐφ᾽ ὕδασιν, οὐρανὸν. ἐτάνυσεν, 

ἀστέρας ἐμόρφωσεν ἀπλανεῖς, δρόµον διετάξατο, οὓς 

σὺ σέθη θεοὺς, γῆν δὲ τοῖς, ἄνθεσιν ἐκαλλώπισ
εν, ἄνθρω- 

πον ἐκ μὴ ὄντων ἐς τὸ εἶναι παρήγαγε, καὶ ἔστιν ἐν 

οὐρανῷ βλέπων δικαίους τε χάδίκους καὶ ἐν βί6λ οις τὰς 

πράξεις ἀπογραφόμενος: ἀνταποδώσει δὲ πᾶσιν ἣν ἡμέ- 

αν αὐτὸς ἐνετείλατο. 

14. ΚΡΙΤ. Τὰ δὲ τῶν Μοιρῶν ἐπινενησμένα 

ἅπαντας ἐγχαράττουσί γε χαὶ ταῦτα; 

ΤΡΙΕΦ. Τὰ ποῖα; 

ΚΡΙΤ. Τὰ τῆς εἱμαρμένης. 

ΤΡΙΕΦ. Δέγε, ὦ καλὲ Ἆριτ ταν περὶ τῶν Μοιρῶν, 

ἐγὼ δὲ μαθητιῶν ἀκούσαιμι παρὰ σου. 

ΚΡΙΤ. οὐχ Ὅμηρος ὃ ἀοίδιμος ποιητὴς εἴρηχε, 

-Μοῖραν ὃ δ᾽ οὔ τινά φηµι πεφυγμένον ἔμμεναι ἀνδρῶν" 
ς ἐ τοῦ μεγάλου Ἡρακλεους, 

ωω 5 

5 
ο 

Ο9δ5ὲ γὰρ οὐδὲ βίη Ἡραλλ {η φύγε πηρα, 

ὅσπερ φίλτατος ἔσκε Αν Κρονίωνι ἄναχτι, 

ἀλλά ἕ Μοῖρ' ἐδάμασσε καὶ ἀργαλε έος χόλος Μρης. 

/ δι. μ χ ϱ Δ 

Ἀλλὰ καὶ ὅλον τὸν βίον καθειµάρθαι χαὶ τὰς ἐν τούτῳ 

µεταθολάς" 

ΣΦΙΛΟΠΑΤΡΙΣ 

γαν, ἆμόρ οτον, οὐρανίωνα, | 
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ΤΗΙΕΡΗ. Ῥετ ππασΩ η, ΦΙΕΓΠΗΠΙ, Ῥος οαΠσο]απι αἲήρο 

βΙαπι ραΐσῖς, δρίταπα εΧ Ῥαΐτε Ργουεάρηίεπα, Γεηίεπη, 

ππαπη οκ (εῖρας οἱ εκ απο ἴπα, 

Ἠαο {α {ονοπα Ραίαίο, Ώαπο οεηςδείο ἀθεαπι, 

πο 13: 

ΟΒ1Τ. Οοπιραίατε απ απἰάεπα λε ἀοζθςξ, οἱ Ια5]ήταη- 

ἄ σπα Επί οί αγ πιείῖσα : οοπηραία5. επίπα Νιοοπιαπας 

Οριάσθμις. Ἀεδοῖο οπῖπα απῖά Ερῖ γεῖΐς, παπα [πα πα 

υπ. Νιησαίά ἆς απαἰογηᾶτίο ἀῑεῖς ΡΥΙΙαςογα, απ 

οσἴοπαπῖο απί ἐποεπατῖο» 

ΤΕΙΕΡΗ. Ουῖη {πα ἴεγτεμα, ἀἴρηα «ἰ]ηίίο, {ασεςὃ. 

Χοπ Πίο ασίίαν 4ς ἀἰπιειοπαϊς Ρα]συπα γεςιρ]ϊς, Ε5ο οπῖπι 

{6 ἀοσθβο απῖᾶ 5ἳί ου απίγετδαπι, εἰ ααῖς 5ἳί απίθ οπηπία, 

εί απα: υηνειςὶ 5ἳί εοπιρίπα(ἶο αἴαπε οοηβἰγαε[ῖο.. Απίεα 

οπῖπα θίίαπα πἰλί απ’ Ίαπα Π0ί δα γεπογιηί : 5εὰ ροδίαπαπι 

Ίπ αἰ]ααπα Ἰποῖαϊ, τεζαἰγαδίγαΠα, ΠΑδΟΠΕΠΙ απἱ Ρε αεγᾶ 

Ἱπορᾶεης η ἴογῖαπα α5απε οΦ]άΠ1 5ε Ρεπείταγεταί, Τεδἳε 

οπηπῖση, ρυοογηπιᾶς Τρί ἀῑάῑοεταί: 15 Ρ6ς ἄΠΗΔΠΙ ΠΟΣ τε- 

πονανΊέ, ἱππρίογπππ(ιθ θΓδρίΟ5 τορίοπίρι5 ἵη Ῥεαίαγα Πα απῖ- 

ππαΓΙΠΗ γοςΗαῖῖς οο]οσανίῖ.  Ἐδίαπῃ εκ {6 [αραπη, 5ἱ αδοι]- 

ἰατο πι]ί τε]ῖς, Ύεγε ΠΟΠΙΙΠΕΠΗ. 

14. 6ΒΙΤ. Ρίο, Ροπῖβςεῖπιε ΤΕΙΘΡΙΟΠ : ΟΥΓΟΣ επίπῃ πι 

Ἰπορς»ί[. 

ΤΕΙΕΡΗ. Γιοβῖσιπε ππαπᾶπι Απςορ]ιαηῖς εοπηῖοἵ ροειηα[ἷᾶ. 

ας Ί]ε Άγες Ιη5εγίριι2 

ΟΒΙΤ. Τεβὶ αῖαπε. 

ΤΗΙΠΕΡΗ. Τη Π]ῖς Ἱία αΏ 6ο 5ερίαπη εδ: 

Όμαος οἶῖπι οἱ Νος Ετεῦασααε [αΐ πίμευπα, {απι Τατίατας 1π- 

6θη5: 

πο ἵοττα, ἄεε, που ΟΊΥπιρας εγαῖ. 

ΟΒΙΤ. Ῥιῶσ]ατο ἰδία. 9εὰ απῖά ἴαπιξ 

ΤΒΙΕΡΗ. ἴαν εταί Ἱπεοτταρία, Ἰηγ]ξα, ΠΟΟΠΙΡΤΕἨΘΗΣα, 

σπα φο]ν]ε {επεῦνας εἰ ἸπάΙρεςίαπα {απι ππο]επη ἀἱδρυ η! 

ταιηο ἰαπίαπι α 5ο Ργο]αίο» αἱ {αγάϊΠησα]ς Ί]ε ςοπρέυτη τε]ῖ- 

ασε, ἴεταπι 5αρος απαῖς οοπάρηςαν!ε, εα]απα οχραπά1ί, 

εἰσ]]ας (ωγπησν]έ ἤχας, οπσδππσαε Πή5 εοπξΠ(πῖξ, αῑὰς ία 

Ῥνο ἀῑῑς γεπεαο :. ΓΕΓΓΑΠΙ 4ΠΠΕΠΙ Ποίρια5 οτογπαν{, Ποηη]- 

Ἠθπι οχ Π]ίς σπα. Ῥ]απε πον εγαΠί, αἱ εσεεί Ρτοδαχ!ϊ. {4Π1- 

απο οὔφειγαί 4ε ε6ο ἠπσίος ρατί[ου αἴαπε Ἰπήηδίος,, πι ΗΡΕ]5- : 

απς ςἱησπ]ογπ. Δ0ΗΟΠΕ5 ἀοξοπθῖες οπιηῖρας αὐίοια, αἲὖα 

Ρταβηϊσῖϊ ἀἱς , ᾖασία τε ρηεἰ. : 

{4 ΟΒΙΤ. Θσ0 νοτο Ῥατοσς β]οππθταταπί οΠΙΡΗ5, ΤΗ 

οὰ 4ποα6 1! ἀρδοι ρα! 5 

ΤΗΙΕΡΗ. ΟΠ ΠαΠΙ. 

ΟΒΙΤ. Ἐαῑὶ ἀεοτεία. 

ΤΕΙΕΡΗ. Τα ἀῑσίο, ο Ῥα]ε]οι Οπα, 4ε Ῥατοῖς; 666 

νεο ἀῑςορπαϊ αὖς {6 οαρίάας απ5οπ]ίαῦο. 

ΟΗ1Τ. Νοππε Ηοπήθιης, οο]ευογίπηνς Ροεία» αἰκι, 

Ἐαίαπα οααἰᾶεπα πα ]]απη ἀῑσο ε[[αβῖς5ε γίτογυπη : 

46 ππασπο απἴθπι Ἠετου]ε Πα : 

Νες Ροιαῖί Γασΐςςο ΑΙτοΡΟΠ Υ!5 Ἠετοιπ]]ς αίταπα, 

ααὶ τεσί ἀῑν ἀπι Που εγαῖ οατῖςεῖπιας αΠ5., 

«οά 8ος ἀἶτα νῖταπη Παποηίσᾳιπε ἵτα 5αερῖ. 

Οµῖη νἰίαπι οΠΊΠΘΙΗ, ΟΠΗΠΕΣ(Π6 ἵπ Π]α πιἠία[ἴοηες 

οοπς(πίας αἴαπο οτά(παία5, ἴάεπι ἀοοεί, ' 

Ηϊπο οτάΊηε 
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πείσεται ἄσσα οἳ Λἶσα Κατακλῶθές τε βαρεῖαι }.. βαδοῖρῖε, απῶ νίς Εαὶϊ Ῥατεσηιο γεγεηᾷις γεγνομένῳ νήσαντο λίνῳ, ὅτε µιν τέχε μήτηρ. παδορη(ί Πθυεγο, πίθγο σααπι ρνούΗ{ Ἱη[αης. 

Μογας εἰῖαπῃ (πζὸ ἵπ ρογοστίπο 5ο]ο «μηί 5υΠετρηάς, α ξαΐο 
Καὶ τὰς ἐν ξένη ἐποχὰς ἀπ᾿ ἐχείνης γίγνεσθαι" 5 εἰ 

ο 3 οοης(ηῖς 
δ΄ ὡς Αἴολον ἱκόμεθ", ὅς µε πρόφρων ὑπέδεχτο, ο] εἰ ρ]ασῖάᾳ γοπἰρηίοπι εχοερῖέ, εαπίθπη(ιε καὶ πέμπ᾽:' οὐδέπω αἶσα φίλην ἐς πατρίδ’ ἱκέσθαι. ἵη ραἰπῖαπη ]αγ[ὲ : 5οᾷ ποπ πι Ἐαία 5ἵπεραπί, 

λ ὭὍὭστε πάντα ὑπὸ τῶν Μοιρῶν γίγνεσθαι ὁ ποιητὴς με-- 
µαρτύργκε. Τὸν δὲ Δία μὴ θελῆσαι τὸν υἱὸν 

Ὀί α4εο οπηπία α Ῥατοῖς Πουί Ροεἰῶ) ΤεςΠΠΙοπΙο οοηςίεί. ᾖο- 
ΥΕΠΙ 1βδίΠΗ ΠΟΠ γε]]ο ἃ σηαΐο 

θανάτοιο δυσηχέος ἐξαναλῦσαι, παπι ἀρ[οηᾶονο πποτίθπη,, 
ἀλλὰ μᾶλλον απῖη ροίἵης 

αἱματοέσσας δὲ ψιάδας κατέχενεν ἔραζε 
παῖδα φίλον τιμῶν, τόν οἳ Πάτροχλος ἔμελλε 
φθίσειν ἐν Τροίῃ. 

Σαηβυ]ηῖς Τη (ογγαπη ση({ία5 ἀρπιῖς]ε ΟΙΥπιρο 
ἀδρΙογαης σπα(απη, απ] πιοχ Πιαστοπθ Ῥαίγοσ]ί 
αᾱ Ττοαπι ροίίατις ογαί. 

λ κά .ω .ω ῃ .. Ὥστε, ὦ Τριεφῶν, διὰ τοῦτο μηδὲν προσθεῖναι περὶ ο πιο εν αμα ανν λα. τῶν Μοιρῶν ἐθελήσῃς, εἰ καὶ ταχα πεδάρσιος ἐγεγόνεις 
μετὰ τοῦ διδασκάλου καὶ τὰ ἀπόρρητα ἐωυήθης. 

.ω Σ »λ 15. ΤΡΙΕΦ. Καὶ πῶς ὃ αὐτὸς ποιητὴς, ὢ καλὲ 
Κριτία, διττὴν ἐπιλέγει τὴν εἱμαρμένην καὶ ἀμφίόολον, 
ὡς τόδε μέν τι πράξαντι, τοιῷδε τέλει συγχῶρσαι, τοῖον 
δὲ ποιήσαντι͵ ἑτέρῳ τέλει ἐντυχεῖν; ὥς ἐπ᾽ Ἀχιλλέως, 

Ου απππῃ Πα δηέ, Έπϊθριον, γεγβιπι ο Ῥατεῖς αἀάσγρ 
πΠΠΙ ΠΟΠ. γρ]ες, φπαπιγῖς [οί ουΠι Ί]]ο πηαμἰκίτο {πο 
δι ρ]{πιῖς ἵη οσ]ηΠ1 ταρίας Δπζαπίδᾳιθ Πη[Πα[ας 6.565. 

10. ΤΒΙΕΡΗ. 5εᾷ απἷά Π]αά ςἰρί γπ]ΐ, αποά Ἰάεπῃ ροεία ἀπρ]εχ ποβῖς οοπηπηπίςοἵ ές Δπέερδαια [αἱΠΠΗ 2 Ἱία αέ ἴδια απίάεπη [αοἴθηίοπῃ οθγίας ΤΟΓΗΠΗ θχ](ης π]αηθαί; 564 5ἱ αἰτιά ἃραί, αἴαπα θίίαπα ΠΠΘΠΗ ος παποϊκοαίατ; αἱ 4ο Α.Ε, μπι 
46 56 ἀῑσ : 

Ἀιχθαδίας Κῆρας φερέμεν θανάτοιο τέλοσδε: 
εἰ μέν κ᾿ αὖβι µένων Τρώων πόλιν ἀμφιμάχωμαι, 
ὤλετο μέν µοι νόστος, ἀτὰρ χλέος ἄφθιτον ἔσται. 
Εἰ δέ κεν οἴκαδ᾽ ἴκωμαι, 
ὤλετό µοι χλέος ἐσθλὸν, ἐπὶ δηρὸν δέ μοι αἰὼν 
ἔσσεται. 

Ῥϊπα ΤΗοΙϊς πηϊηῖ Γαία ΜΠΕ, πποτίεπιᾳαο ΡΙΓΟΓΠΙΘΠΙ : 
5ἳ ΠΙάΠΘΗΤΗ Τειπογᾶπισιαο αἀνεισις πιαπ]α Ρρήμπεπα, 
Πη{ερῆί τεζῖίας, 5ο οσῖέ πι ῖ απ] Σηρετείο». 
δΙΠ Ῥαΐτίαπι νῖςο ΤΗΤΡΗ5, 
[αππα ρε], 5οᾷ Ίοηπα πε] «ἶπο Ια1άο 5εηοσίᾳς 
Μαίπτα. ο 

Ἀλλὰ καὶ ἐπὶ Εὐχήνορος, 5εᾷ εἰ 4ᾳ ἘεΠεποτο ἵῑα : 

Ου [αἱ σηαγας, Πάγος εΙαξεθπι(πε Ῥείοραί : 
5πρε εἰεηίπι, Ῥο]γίάς δεποχ, πῶς Γαία οαπεῦας, 
απ πΙοΤΡΟ Ίπ ραΐτία Ῥοπίαγαπη, απ Ἰηίου Αοῖν ἧπι 
πίστας Τγο]απο οὔ5αγΙΠΙ γά]ηθγο Πάγος. 

“Ὁς ῥ' εὖ εἰδὼς κΏρ᾽ ὁλοὴν ἐπὶ νηὸς ἔδαινε: 
πολλάκι γάρ οἳ ἔειπε γέρων ἀγαθὸς Πολύϊδος, 

:. νούσῳ ὑπ ἀργαλέῃ φβῖσθαι οἷς ἐν μεγάροισιν 
ἢ μετ Αχαιῶν νηνσὶν ὑπὸ Τρώεσσι δαμῆναι. 

το ει, τω 2 τας 16. Οὐχὶ παρ’ Ὁμήρῳ ταῦτα γέγραπται; ἢ αμφί- 
ῇ λ 9 4 3 / 3 ΑΙ /᾿ Ν βολος αὕτη χαὶ αμφικρηµνος ἀπάτη; εἰ δὲ βούλει, καὶ μά ν ο μνο ; τοῦ Διὸς ἐπιθήσω σοι τὸν λόγον. . Οὐχὶ τῷ Αἰγίσθῳ Σ ο ον ; νεο εἴρηχεν ὡς ἀποσχομένῳ μὲν τῆς µοιχείας καὶ τῆς 

λ .ω ο. / Ν / Ἀγαμέμνονος ἐπιθουλῆς Ὃν χαθείµαρται πολὺν γρό-- 
νον, ἐπιθαλλομένῳ δὲ ταῦτα πράττειν οὐ χαθυστε-- ἂν ο ΝΕ τρ ς ρκὰν ρεῖν θανάτου; τοῦτο κά Γὼ πολλάκις προὺμαντευσάμην, 
. 

, Δ ο δ/ ἐὰν χτάνῃς τὸν πλησίον, θανατωθήσῃ παρὰ τῆς δίκης, 
ο νε) τοῦ ὅτε βιώση χαλως εἰ ὃξ Ύε μἢ τοῦτο πράξης, βιώση καλῶς, 

10. Νεραβίδηε Ίαρο αριιᾷ ΗΟΠΙΘΓΙΠΙ 5οπρία 5 αἱ απηρίσιαπα 
Ροβα5 ε{ πα ήππφπο ργαγαρίαπα [Γααᾶσηι 8βηοφζθ»2 δεᾷ οοτῖς 
εἴῖαπα, δἱ υῖς, οΓΑΠΙΟΠΘΠΙ ἁά[είαπι. Νοππθ οὶκί]ο ἀῑχιε, 
5ἱ Υε]]αί 9ο αἨςίίπογο αὖ αάπ]ίογίο Ιηςϊά[ῄξᾳπς ΑσαπιθπηποΠϊ 
διγαεπαῖς, { ἅἷα γῖνθγδε, 6596 {π Γαῇ5; 8ἱη Ιδία [1οθΓθ ἆσ- 
Εγοάθιείης, αεοθ]εγαίαπ] ΠΙΟΓΙΘΠΗ ΠΟΠ. ε[ησιίαταΠῃ 2 Αά ΘΙΠ1 
πΙοΚ ΓΗ οἱ οσο γαἰοιπαίας Σ50ρε 5ΗΠΗ : δἱ οεσἰάεγῖς αΠἴπηι, αἲ 
Ιαάἱοθας πιοτίθηι Εχδρεσία; δἳ Ίου πο Γοσεῖς, Ώθῃα γῖνες, 

Οὐδέ κέ σ᾿ ὤχα τέλος θανάτοιο κιχείη. ες Πρ] [ας κα)ίίο Γαίαπα Άπεπι(αο νοηίγο, 
Οὐγ. ὁρᾶς ὡς ἀδιόρθωτα τὰ τῶν ποιητῶν χαὶ ἀμφίλοξα 
χαὶ µηδέπω ἠδραιωμένα; ὥστε ἔασον ἅπαντα » ὡς καὶ 
σὲ ἐν ταῖς ἐπουρανίοις βίθλοις τῶν ἀγαθῶν ἀπογρά-- 
Ψωνται. 

17. ΚΡΙΓ. Εὖ πάντα ἀνακυκλεῖς, ὢ Τριεφῶν: ἄλλα 
μοι τόδε εἰπὲ, εἴ καὶ τὰ τῶν Σχυθῶν ἓν τῷ οὐρανῷ ἐγ- ; 
χαράττουσι: 

Χοῃ γἱάε5 (παπι 5ἴηί πηἰηίπια εαδΗραία απ Ροείῶ βησιέ 
αιαπι απηρίσια πυ]καπο αρηῖχα, [ππζαπηρη[ῖςο Οία 
ία, οἱ φαρίς, οπή (ία, αἱ (ο [αι 1ῃ οα]εςίίρις Ῥοπο- 
τη Πρηῖς ἵπςογῖραηέ. 

17.0ΒΙΡ. Βεμε γεγο]γογῖς αἆ 1ᾷ πηάσο 4νεθεδθγαπης, ΤΓίθ- 
Ῥ]οη. 5οά Ἰ]ιά πμ αἷς, 5ΟΥΓΠάΡΙΠΗΠΘ εἰῖαπη τος ΙΙ ἵη 
6Φ10 ἀεξοτίραπ{» 
ΤΜΠΕΡΗ. Ἐ/ονηπες φπἰάσπη, κἱ Πιοᾷο ΏΟΠΙΙΠΙ 4Π(πεΠ] 6.5 γε] Ππίε αρηίος οοπ/ἵησαί, 
ΟΒΙ ΤΡ. Μπ]ίος Ππ οσο φοτῖμας ο5ςᾳ ἀῑῑσῖς απῖ απϊάθιη 46- 

5οτραη{ οπωηία, 

ΤΡΙΕΦ. Πάντα, εἰ τύχη Υε χρηστὸς καὶ ἐν ἔθνεσι. 
ΚΡΙΤ, Πολλούς γε Ὑραφέας φὴς ἐν τῷ οὐρανῷ, ὡς 

ἅπαντα ἀπογράφεσθαι. 
ΤΡΙΕΦ. Εὐστόμει καὶ μηδὲν εἴπης φλαῦρον θεοῦ ΤΒΙΕΡΗ. Ῥομα γουβα, Πο η] η φαρίοηίθπι ἄθιη σον δεξιοῦ, ἀλλὰ χατηχούµενος πείθου παρ ἐμοῦ, εἴπερ | Ροι]αηίῖως : φοᾷ ἰαπ(πᾶπη ππς. σαἴθοΙΠΠΘΗ5 πηηῖ αιι- 



γ 
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ο ο λε αξ.α ο. Β : {ος «λος 
ν χρήζεις εἲς τὸν αἰῶνα. Εὶ οὐρανὸν ὡς δέρριν εξή- ι 5οπ]ία, 5ἱ πιοᾶο γῖνθγα αἴογπαπη ἀρεῖάσγας, 51 οπῖπη αἱ ρε]]οπ 

Ἂν »9 τες ἄσοίρας εἱόρωωσεν- --- : ης 
πλωσε, τν δὲ στ) ὕδατος ἔπηξεν, ἀστέρας ἐμόρφωσεν, ) εχρΗσανΙί αθ]απι, Τεττάπισαε ρε απαὶς οοηδίαβηνί, 

κ αοήγαγε» τί παράλοξον καὶ τὰς ) οἱ 5ίε]ια5 Γογπιανίί, ἔππα Ἠοπαίπθια, παν ΠΠ] οἶας απίο 
πα κε λ αἳ/ τ 

κ) πάντ ων ο μα κ. καὶ γαρ σοι οἰχίδιον ; θ55αί, Ρτοάιχῖές απῖά αἆθο πηΙγΙπα οδί, οΠΙΠΙΗΠΗ θείαπι ἆθ- 

; οἰκέτιδας δὲ καὶ οἰκέτας ἐν αὐτῷ συν-- ! σοτῖρῖ ασῖοπος2 Τε τετο, (παπα ἀοπππποπ]α οχείτησία, 56:- ' 
ας μ ς εα - αν Ἡ 

αγαγόντ ς βέποτέ σε διέλαθε τούτων ποᾶξις ἀπόθλης- γπ]ος αποΏΙαξ(πο 6ο ΕΠΡί εοπἀμχίδδεος, Ποπ ΠπΠάπαα ]αῖί 
τς ε ώ . αρις ο τας ς Ξ 

τος" σω “άλλον τὸν πάντα πεποιηκ χότα θεὸν οὐχ αοἰῖο Ἠ[ογαπη γε] γη]ςείππα : ἆεαπῃ τοτο , απ] οπποία [δοῖί, ΠΟΠ 
δδ. 

πρᾶξιν χαι εν- 
-- 9 

Φρονοῦσιν εγε- 
ἅπαν τα ἐν εὐκολία αοα ον ἑκάστου 

νοιαν; οἳ γάρ σου 9εοὶ χότταθος τοῖς εὖ 

γοντο. 
Ὃ νι Πάνυ εὐλέγεις, καί µε ἀντιστρόφως τῆς 

[ί . ο] «ἲ 

πω ο - 

1 [ο ο ὃ -ϱ Ὦ -ϱ ι-. ο ο) Ξ . ιο] [ο] 
Ἰ α] 95 Β- Ξλ”' [] [ο] ο Ξ 5 κ Β ν ὃ -« ῇ μα] Β ο. 5 -« 

ο λ 
Έτ τεροῖόν τι ποιήσης εν ἐμοὶ « καὶ ἕτερον μὲν χεύσῃς ἐνὶ 

« Φρε εσὶν, ἄλλο δὲ εἴπῃς. » - ; Ἁλλ' ἄγε δὴ τὸ θαυμάσιον 

ἐκεῖνο ἀκουσμάτιον ἄεισον, ὅπως κἀγὼ κατωχριάσω καὶ 

ὅλως ἀλλοιωθῶ, καὶ οὐχ. ὡς ἡ Νιόθη ἀπαυδήσω. ἀλλ 

ὡς ἀηδὼν ὄρνεον γενήσοµαι καὶ τὴν θαυμασίαν σου 

ἔκπληξιν κατ’ ἀνθηρὸν λειμῶνα ἐ ἐκτραγῳδήσω. 

ΚΡΙΤ. Νὴ τὸν 

σεται. 

ΤΡΙ ΕΦ. Λέγε 
λό Ύου λαξὼν, ἐγὼ 

/ 
υἱὸν τὸν ἐκ πατρὺὸς οὐ τοῦτο γενη- 

Φ/ -. 
τος ουναμ.ιν του 

ενος Ἀἰαχίδην ὁπότε λήξειεν 

λ ό 3 ’ / 

τὴν λεωφόρον ὠνησόμενός 
ο ντος / » 5 ν 

στατα. καὶ δὴ ὁρω πληθος πιπο ἐς τὸ 
τ τν λα 

οσο ἐπὶ δὲ τῃ 
2 9” 

κοη ἐφῦντο τοῖς 

τατττ τὔνας ἐς ἅπαν τας καὶ την χεῖρατ τ 

ες Ερικάμψας ἐ ἐσκοπίαζον ὀξυδερχέστατα, εἴ 
Ὀρῦ δὲ Κράτωνα τὸν πο- 

λιτικὸν, παιδόθεν φίλον ὄντα καὶ συμποτικόν. 

ΤΡΙΕΦ. Αἰσθάνομαι: τοῦτον τὸν ἐξισωτὴν γὰρ εἴ- 

ρηχας. Τῖτα τίς 

ΚΡ. Καὶ δὴ πολλοὺς “παραγκωνισάμενος Ίχον ἐς τὰ 

ως χαὶ τὸ ἑωθινὸν γατρε εἰπὼν ἐχώρουν ὡς αὐτόν. 
»Ἀνθρωπίσχος δέ τις τοὔνομα Χαρίχενος, σεσηµ- 

θὰ ον γερόντιον ῥέγχον τη ῥινὶ, ὑπέβηττε μύχιον, ἐχρέμ- 

πτετο ἐπισεσυρμένον, ὅ δὲ πτύελος κυανώτερος θανάτου: 
Εἶτα ο παν η Οὗτος, ὡς 

οιπασμοὺς 

τῶν φίλων θεάσωμαι. 

η καὶ τὰ χρέ τε 
ν ν , τν 3 / ΑΣ Ν 

πάντα καὶ τὰ δημόσια, καὶ τὰς εἴραμάγγας θέξεται μὴ 
« : Ξ ο ις ι 
ξετάζων τῆςτ τέχνης. Καὶ "πατεφλυσρει ἔτι πικρότερα. 

Οἱ περὶ αὐτὸν δὲ ἤδοντο τοῖς λόγοις καὶ τῷ καινῷ τῶν 
5 / 
απου σιάτων ποοσεχειντο. 

η ῃ Μ 
Ξ τοὔνομα Χλενόχαρμοςτ τριθώνιον των 

. 
πολύσαθρον --- τε καὶ ἄσχεπος µετέειπε τοῖς 

αάῥ -ακ / -- 
πικοοτ! σὺν, ὡς ἔπεδε ἰξατό μοι τις κακοξίικῶν. ες 5 Ἡ η . 

α λ / 3 κ. 
αμ ενος την ΧΟΜΝν ΞΝ τῳ 

: ἰγρηῖοῖς Πίοτῖς ποπιοπ; Ίππο αυτο γίαπι Ἱπιπάαίαγασα. 

πηπ]ίο η]ασῖς οπππία οπα Γαοαίο Ῥογοιττογε, ππῖαξου[ης- 

απε εί αο[ῖοπος οἳ οοσίἰαίοπες» Επὶ οηίπι αι οο/αῦας Ἠμς 

σσ] τοείαπα ςαρίαπί, ο Γαοί 5αηί. Μ 

18. ΟΒΙΤ. Βοοβςξίπιο ἀῑαῖς, {αοΐξηο υἵ απεπιαάπποά πι 

εκ Ποπηπθ Ἰαρίς Νίοῦε, ία οΟΠΥεΙ5ᾶ ταῖοπε 6ο εχ «Ἴρρο 

Ἠοπ]ο Ίαπ1 [αοίας δἶπι. Ἠππο Ισίίαγ ἀεαπῃ Ἱατήπταπάο αάΠοῖο, 

{6 πΙΠΙ] α πιο πια]! αοοερίΙΓΙΠ1. ον 

ΤΗΙΕΡΗ. 5ἱ απϊάεπι οκ αΠΙΠΙΟ αἴαπα τετο τηε ἀῆΠίαῖς, 
σανε εοπιπ] {ας ἵη πηο (απάσηα αΠηπαπα, « αἴαπο αΠά ᾱἵ- 

635. απάαιο Τη Ῥεσίοτε οε]θ5. » 96ά ασοάππη πηϊταῦ]θπι 

Ί]απα απἀΠαποπ]απα ππΏῖ οεσῖπε, πἲ εί οσο Ῥαεξεαπα, Ἱπι- 
πιηίθγα 6 Ῥοπία5 : ΠοΙΙπῃ {απιθη τί (ποπάαπα Νίοῦε ῥγούδης 

ορηαίαςύεγο; 564 ]η5ο]πῖα Παπι αγίεπ]α ε{ρεχ υἰγάαπ/ῖα ργαία 

{πατη Ἠ]απη οΏ5ίαρεςοσπάαπῃ εοηςίεγηαΓἴοπεπα {τὶς νουπ]α 

ΤΟ[ΟΓΑΠΗ. 

ΟΒΙΤ. Τα πιο β]ης απὶ οχ ραΐτο οδί απηθέ, πί ἴδίπο ΠΟΠ 

Πεἰ. 

ΤΗΙΕΡΗ. Ρἱο Ιπῖίατ, αοοερία α δρἰγία 5εγπηοηίς γ]τίπίε : 

οσο τοτο Π]ο οοηδίάερο, 

αν 
. 

οαηίατο εχεροοίαης ἄοπες ορδςαΓ]ξ ΑοΠ]]]ες. 

19. ΟΒΙΤ. Τη ραρ]σαπ τίαπι όπς πδρρςςατία πιαχῖπηε 
5υηπέ οπηίάτης Ῥγοάίθγαπα : ΤΠΠ ν]άθο Τδὶ Ἱησεπίοπη τη] {η- 

ἀἴποπα, αὐἲ ἵπ απτος α]ίετ αἰίουῖ Ἰηδαςατγαβαπί, αἆθο απἰάεπα 

τί Ιαῦία Πρτογοηί αππίρας. Τί οσο οπΊπες οἴτουππδρίάεης, 
πιαπισαθ Ίποιννα 5αρεγο1ῖ5 οἴγομπηροσίία, (παΠη ΡΟβΡΙΠΗ 

αοΠΠΙςςΙπης ΟΘΙΠΕΠ5 6χρ]οτο, 5ἱου)ί απσογΙΠΗ αἴ(αθιη ν]- 

ἀετε Ροδδίπι.. Υϊάεο απίθπη Οταίοπεπα πιαβϊςίγαίαπα 5θΓεΠ- 
οπα, α ρποεῖς απηϊεΙΠα αἴαε οοπροίογεΠῃ. 

ΤΗΒΙΕΡΗ. Ῥοπίίο : ΠεπΙιρε Ῥεγασιαϊογεπι Ἰ]ηπι ἀῑοῖ5. 

564 απῖά Ιπάε2 : 

ΟΒΙΤ. Μι]ίῖς Ισίίατ οπΡῖίο ἀϊπιο[ῖς αἆ απίεγίογα μη 

οἱ Άγο ππαἴαὔπο 1ο ἀῑείο, αἆ Ποπηῖπεπα ασζρςςῖ. 

90. Ἠοππυποῖο απίεπα α[]απῖς Οµατίσσπιις ποπηίπε, Ρή(πίάως 

ςοηίου]ας, Ππίογ τοΠ0]ο5. παπίαπα {αδεῖπιαπε Ἰπῖς ἀποίαπι 

Ῥαπιοπίρας, Ίος] 5εγεαῦαί : εγαί γθγο 5ρΗ (μπα Ίρδα πιογίςα 

Πνϊαϊας. Ταπα οχΏῖ τους Ἱία Ἰπβί : Ἠϊο, αποπιαάππού 

απίο ἀἴσεβαπα, Ῥογααπαίογαπα Ἰπάπ]σεί οπηΐσα, ἀερίίαφια 

τοᾶᾶσί ογεά[ίοίρης, Ῥγϊγαίασαπε ἵπιρεησας απο ας ρηβ]ῖσας 

«ο]τοί :. τοῖρῖεί ο[ἵαπα ναπος Γαζπῇ οοπ]εείογες, ποπ ερ5ῇῖ 

π]αης ἴ]]ος οχ ατίθ. Οµίπ απιατίοτα θἰῖαπα Ἠοππο πασαβαίηγ. 

Οµἱ ααίοπη οἶτοα ογαη{, ἀε]εσίαναπίατ 5εγηΙοπῖρας,, εί απά]- 

Ποπαπα ΠΠ πον](αίῖ αἴίοπάεραπ!. Ἶ 

9{. ΑΙαξ νοτο, ΟΠ]οποςμαΓπΙο ΠΟΠΠΘΗ θγαί, Ιαο]ηῖα, ο. 

εατῖες οοηδπισεγαί, Ιπάμία5, εχοα]οθαίας Ῥγαίετεα αἱ αρεβίο͵ 

σαρίίο, ἀθπεβις φἴπια] «οπεγοραἩς Ἱία Ἰπίοοσμίης οδὲ :. 

ΟΣίοπά1ϊ τί πια]ε νος[ίας αΠααῖς, ο πιοπ[ῖρας Ἠπο αἄτθ- . 

ἨΙθη5, ΟΟΠΙάΠΑ ἀείοηδας, Ἰηκουπρίαπα ἵπ {]μθαίτο Ἰΐθγο- 



ΠΠ ο00 - ει) 

δ) ἐγὼ κατὰ μὲν τὰ Ἀριστάνδρου καὶ Ἀρτεμιδώρου, 
Οὐ καλῶς ἀποθήσονται ταῦτά γε τὰ ἐνύπνια ἐν ὑμῖν, 
ἀλλὰ σοὶ μὲν τὰ χρέα πληθυνθήσεται ἄναλόγως τῆς 
ἀποδόσεως: οὗτος δὲ ἐπὶ πολὺ τοῦ ὀθολοῦ γε στερη- 
θήσεται ὥς πολλοῦ χρυσίου εὐπορηχώς. Καὶ ἔμοιγε 
δοχεῖτε ἐπὶ λευχάδα πέτρην καὶ δημον ὀνείρων κατα- 
δαρθέντες τοσαῦτα ὀνειροπολεῖν ἐν ἀκαρεῖ τῆς νυχτὸς 
οὔσης. 

95 ; 95. Οἱ δὲ ἀνεκάγγασαν ἅπαντες ὡς ἀποπνιγέντες 
ὑπὸ τοῦ γέλωτος καὶ τῆς ἁμαθίας µου χατεγίγνωσχον. 
Ἡν ὃ᾽ ἐγὼ πρὸς Κράτωνα, Μῶν καχῶς πάντα ἐξερρί- αν 

ς ολη νισα, ἵν εἴπωτι Χωμικευσάµενος, καὶ οὗ κατὰ Ἀρίσταν- ; κε, σσ ὃρον τὸν Τελμισέα καὶ Ἀρτεμίδωρον τον Εφέσιον εξι- 
» ἃ χνευσα τοῖς ὀνείρασιν» Ἡ δ᾽ ὃς, Σίγα, ὦ Εριτία͵ εἲ 

ἐχεμυθεῖς, μυσταγωγήσω σε τὰ κάλλιστα χαὶ τὰ νῦν 
΄. 3 .] 3. {5 ωλὶ 3 3 ο 3 Ύ9νησομενα" οὗ γὰρ ὄνειροι τάδ᾽ εἰσὶν, ἀλλ ἀληθη, ἐκ- 

6ήσονται δὲ εἰς μῆνα Μεσορί. Ταῦτα ἀκηκοὼς παρὰ 
τοῦ ἸΚράτωνος καὶ τὸ ὁλισθηρὸν τῆς διανοίας αὐτῶν 
κατεγνωχκὼς ἠρυθρίασα καὶ σχυθρωπάζων ἐπορευόικην 
πολλὰ τὸν Κράτωνα ἐπιμεμφόμενος. Ες δὲ δριωὺ καὶ 
τιτανῶδες ἐνιδὼν δραξάµενός µου τοῦ λώπους ἐσπάρασσε 
ῥήτρην ποιήσασθαι πειθόμενός τε καὶ παρανυττόµενος 
παρὰ τοῦ πεπαλαιωµένου ἐκείνου δαιµονίου. 

38. Εἰς λόγους δὲ ταῦτα παρεχτείναντες πείθει με 
/ , τὸν κακοδαίµονα εἷς γόητας ἀνθρώπους παραγενέσθαι 

καὶ ἀποφρᾶδι τὸ δὴ λεγόμενον ἡμέρα συγκυρῆσαι: 
ἔφασχε γὰρ πάντα ἐξ αὐτῶν μυσταγωγηθῆναι. Καὶ δὴ 
διήλθοικεν σιδηρέας τε πύλας καὶ χαλκέους οὐδούς, 
Ἀναθάθρας δὲ πλείστας περικυκλωσάµενοι ἐς χρυσόρο- 
φον οἶκον ἀνήλβομεν, οἷον Ὅμηρος τὸν Μενελάου φησί. 
Καὶ δὴ ἅπαντα ἐσκοπίαζον ὅσα ὁ νγησιώτης ἐχεῖνος νεα- 
"ίσχος. “Ορῷῶ δὲ οὐχ Ἑλένην, μὰ ΔΟ, ἀλλ᾽ ἄνδρας ἐπι- 
χεχυφότας καὶ χατωχριωµένους: οἳ δὲ ϊδόντες Υήθησαν 
καὶ ἐξ ἐναντίας παρεγένοντο: ἔφασχον γὰρ ὡς εἴ τινα 
λυγρὰν ἀγγελίαν ἀγάγοιμεν, ἐφαίνοντο γὰρ οὗτοι ὥς τὰ 
κάχιστα εὐχόμενοι χαὶ ἔχαιρον ἐπὶ τοῖς λυγροῖς ὥσπερ 
αἳ ποινοποιοὶ ἐπὶ θέατρα, τὰς χεφαλὰς δ᾽ ἄγχι σχόντες 
ἐφιθύριζον. Ἠετὰ δὲ τὰ Προντό µε, 

Τίς πόθεν εἲς ἀνδρῶν, πόθι τοι πόλις δὲ τοχῃεξ 

ἀπό γε τοὶ ν ὃ) 
ΔΝ ἀλ ᾱ νά 

χβηστος Ύαρ αν εἴης ἴ 

έπω πανταχοῦ 
7 

ἐγὼ, Ὀλίγοι χε χβηστοὶ, β 
Ἠριτίας δὲ τοὔνομα, πόλις δέ μοι Ξνθεν ὅθεν καὶ ὑμῖν, 

54. Ὡς ὃ᾽ ἀεροθατοῦντε 
7. υ 4 ρω / στ. Ἀπὸ 7 / / κα / πόλεως καὶ τὰ τοῦ κόσμου; ἦν ὃ ἐγὼ, Χαίρουσί γε πάν- 

τες χαὶ ἔτι γε χαρήσονται: οἳ δὲ ἀνένευον ταῖς ὀφρύσιν, ϱ ο Ξ] ς Ν Ν Οὐγ οὕτω: δυστοκεῖ γὰρ ἡ πόλις. Ἐν δ' ἐγὼ κατὰ 
τὴν αὐτῶν γνώμην Ὑμεῖς πεδάρσιοι ὄντες καὶ ὥς ἀπὺ ο 

.ω / Ν ὀψηλοῦ ἅπαντα χαθορῶντες θξυδερχέστατα καὶ τά» / νὰ ΕἩ 4 ο .”ρ ο. ο 3 λ 1 νενοήκατε. Πῶς δὲ τὰ τοῦ αἴθέρος; μῶν ἐκλείψει ὃ 
/ ιό ἥλιος, ἡ δὲ σελήνη κατὰ χάθετον Ὑενήσεται; ὃ Ἄρης εἰ 

/ λ / Δ / / Δ τετραγωγήσει τὸν Δία χαὶ ὁ Κρόνος διαµετρήσε. τὸν 5)’ ον ον { 3 ἀ ὣ. ς .ω / ᾿ ἥλιον: Ἡ Ἀφροξίτη εἰ μετὰ τοῦ Ἑρμοῦ συνοδεύσει καὶ δν’ Ἑρμαφροδίτους ἀποχυήσουσιν, ἐφ᾽ οἷς ὑμεῖς δεσθε; εἲ 

ὓ σ 

ὥσπερ 

ΜΥ 

5 η .. πας ἐπυνθάνοντο, πῶς τὰ τῆς 

 ω 

ω 
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Τπῃ οσο οοπά πα Ατἰκίαπάνῖ Αγίοπηϊάοτίήπε Ριαζθρίίοπος, 
| ΧΟΠ Ῥεπα, Ίπαπαπα, ἠῶρο τοκίγα νοΡίς δοπημία ογρηίρῃ! - 5οᾷ 
ΠΡΙ απ{άδπα απσεριη{τ ἀεβίία, Ρτο ρο[ῖοιο σα 50Η ΗοΠσΠα 
5οπη[αςί! Πίο τθτο γα οµοΙο, απεπῃ Παῦοί, Ριϊνα ης, 
Ῥτουί πιη]ίο αβιηζαγέ αμπο..  γϊαρπνηί {οι η μί 5αρες 
α]ρα ταρε οἱ αριιᾷ 5ΟΠΙΠΙΟΓΙΠΙ ξεπίεπι ομάοιπη[ῖαςε, (11Π1 
Ιαη{απ οοπίτας[ςκἰπηῖς Ἠϊκορ ποσίῖρης 5οΡΠΙΘ/[ΐ5. 

99 2». Ηϊ γενο ἱππππαπίριις οπο]Ηηηῖς » 4ἀθο αἱ ρτα[οσατῖ Π]ος. 
Ργαῦ ἨΙημο εἶδα π]είας ο5κοί, Ππιρογ](ῖαιη ΠηθαΠα σοπά θα - 
Ῥαπί. Τιπι αἆ Οταίοπεπα, Μαϊοπο οπηπία οἰ[ωσί . Ἱπσπαια, 
αἱ εκ οοπιωᾶ[α Ίοᾳπας, πθ(αα «οομηά Πα Ατιδίαπάτιιη Τε]- 
ΠΙΙΚΞΘΙΠΙ Ἐρ]ιαςϊππιαιθ ΑγίοΠΙΙἄΟΓΙΙΠΙ Ῥτοῦε ἵπγος[{σατί Ικία 
5οπηπίαρ Ἠ]6 νετο, Τασς, Ἰπαπ]έ, ΟτΙΐα; παπη οἱ Ρο[ῖς ος μέ 
εσας, Ρι]οΠογίτηα {ο πηγ»ίετῖα εἠοσεβο αίηπο ΙαΠ]]αΠα ογθπ- 
ἵπτα, ζαγε οπῖπα φοπιηῖα Π]α Ρηίος; γοτῖςείηπα ςΠ{, οἱ [πίτα 
Μεςονί ΠιεΠδεΠη Παβίίιτα οκΙαπη.. Ἠως αυ ΠΠ εκ Οταίοπο 
πάΐδεεπι, 4ᾳ ἀαπηπαία α πια Ἰρ5ογαπα απ]πηϊ ογί{αία εταρηῖ, 
να[ίπφπε (πἰκΗαπι ργα[οτοης οἱ πηυ] 15 ΟΓαίΟΠΕΠΗ ἵπογοραις 
αΡΗ, 86 πιο ἁΠαπῖς {οιγο εἰ ΤΙαπίζο πιο Ἱπίπεης, 
Ιαεἰπῖα ϱΓΘΗΘΗΣΙΠΙ γεἰταχ]έ, α γαίηκίο ΠΙο ἀππιοπίο Ἰοηιί- 
η, αἱ αιἰοηίθπι ςἰὶ οΟΠΕΙΟΠΘΛΙ Ῥταβετεί, Ἱπάπείας Ἱῃ- 
ΣΗραίηςπιο. 

29. ΒΕΙΠΙΟΠΕ απίθπι Ἰοησίας Ῥτοάπείο, Ρθυςιαᾶσέ {απάσηι 
πηςετο πμ, αἱ αἆ Ῥγας[ἰσίαίογος Ἱοπιΐηος ασσεάστοπα, εἰ Ἡπ Ἱη[απείυτη, απποᾶ ἁππΠῖ, ἷεμα Πποίάσγοπη :, ἀἴκογαί οηἵμι 
ομηπία 56 πηγείοιία αὖ Π[ῖς οεςς εἀοσίαπα.  Τναπεϊνίπηιις 
Ιβίίαγ Ῥογίας Γειταῖας, ΡανΙπιεηίαπιθ ἆποα. ΤαΠΙΕΙῃ ΡΗΙ- 
ππηῖς Ῥ6γ ΟΓΡΕΠΗ 5πρθγα(ἷς 5οα1{5, ἵη απγεα [οοία αδοεπά (ης, 
απα[α Μοπο]αϊ αποηάαῃα ΓΠαῖςςο Ἠοπιετας 4ο. ΤΡ οσο 
οσιηῖς αςίταβα πι οπηηία, 4159 Πο οχ Ἰηδυ]α Παγομῖς: γίᾷθο 
Δπ{θΠΙ ΠΟΠ. Ηεθηαπη Ἰογε]α εηπῖάεπα, 5εᾷ Ποπήῖπος γα]- 
Ρας η ἴΘΙΓΑΠΙ ργοηῖς ῥα]άοδαπα. ΤΠΙ νονο, πάπα. πος 
νΙάετοπέ, σαμᾶστο, ομγίαπιαπο ργοσρᾶςνε : ἀἰσοραπί θΠΙΠα 
πα απ]ά [οτί ΙΓίςῆς πηποΙῖ ΓογΓοῃηης : απρρε ο πιαπῖ- 
Γε5ΙΟ Ρρεδεῖτια (πο ορίατεηί, αίᾳαα, αέ ἵηπ Εοαίεῖς κο- 1επί Εππία, Παο[ιοσίς τοις Σαπάσνεπί. Τυπῃ σαρίία ἱηγίσρῃη 
οοη[ογοηίας ΊΠ απγος (πράσα Ιη5ηδηιγαραηέ. Πεϊηις Πηθ 
Ἱπιεγγοσατιηί, 

Τα απῖδ ος, ππᾷο γεῃῖς » απφσπε ατῃς ΠΡΙ, φαῖαια Ρᾶ- 

τεηίος» 
γάενῖς πίτα, ᾳπαΠΙΗΠΗ απ]άθπα Παβίέης ἔπης Ἰπάϊσαξ, Ποβ]ο ΠΙΠΙΠΙΕ Ἠλα]Η5. ΑΓ οσο, Ραποῖ απίάεπα, ἵπαπαπι, υρίφπθ Ρεπίῖαπα, απαπίππα γίάεο, οηῖ 5υΠί - ΠΟΠΊΕΠ ΠΜΣ 65! Οτ]- Π5: ατΏ5 πάθη] (πα γοδίτα, 

24. Ὁί νετο Ιπαπίίευ οἰα[ῖ Ποπηῖῃος Ππίθιγοσανιηέ, Ομ] 1ο- ΤΕΛΗ Τη ϱς θἱ ἵῃ ΠΠΠάο ἁβίίαΓΟ 8σοηπ6, ᾱαπάσηί υπο, απζεβαπί(ο απηρ]ίης, ΤΕςΡΟΠΑΙ : ΠΠ, ςπρογο Ποια δοδία ἁβηποηίος, ΜΠΠΙΠιο γογο [η ενί, Ππαπίαπίς οἶαᾶες οηἱῃι ΡειπΙοΙείπ(πε ἁνίίας ρανίαΠ!. Έπης εΡο εχ ἱρεορΙΠῃ 5οῃ- [επίῖα, ΝΠπΙΡΗΠΗ γος, ἵπππαπα, ΦΠΗ1Π1 5ργα ἨάΠΙΠή καΡ]α!Ι, ἴαπαιᾶπα 4ς 8ρθοµ]α οπηία Ργοδρίοἷα[{ς, θίαπι ἴδία σπαπα Δοηϊκεῖπιο ϱΙῃ ρεγερεχίκῖς. 568 ἵῃ θρίμενο απῖᾷ ασ ο Ἠ ΠΠ εοΠρείη 5οἱ ραβσίαν, οἱ Ίπα αἆ ρεγρεμαἰσπίαπι 548 15ο 5ίαΡΙέρ Πηη. ας οχ (παζγαπίε ἤογεπῃ γοερῖοῖαΓ, οἱ δα(ΠΤΠ5 οκ 4[αππθίγο ορροπείαν 5ο1ἱϱ Ὑοπιςδπο οµπη Με- ουο εοηφτοᾶἰδίας, ἨΟΥΟΔ41ε α4εο οάο]αρηπέ πορῖς Ηοι- πηαρμνοΚτος, (ήδη γος ἀε]εσιαηίη(2 πππη(α]ᾶ Ἱπροίαοςος 



Τδ4 

3 
Π ῥαγδαίους ὑετοὺς ἐκπέμψουσιν; ε 

σερωννύσουσι τη γη, χάλαζαν δὲ καὶ ἐρυσί 

ἔουσι, λοιμὸν καὶ λιμὸν εἲ ἐπιπέμψουσιν, εἰ τὸ περαυ-- 

νοθόλον ἆ αγγε εἴον ἀπεγεμίσθη καὶ τὸ βροντοποιὸν δοχεῖον 

ο. Ὁν 
π 1 
« 
{τα 

ν » .α - Ὀ 

ἀνεμεστώθη: 

95. Οἱ δὲ ὡς ἅπαντα χατωρθωχότες χατεφλυάρουν 

ἐράσμια, ὡς μεταλλαγῶσι τὰ πράγματα, 

ἀταξίαι δὲ καὶ ταραχαὶ τὴν πόλιν Χαταλήψοντ αι, τὰ 

στρατόπεδα ὕττονα τῶν ἐναντίων ενήσονται. Τοῦτο 

ἐκταραχθεὶ ς καὶ «ὥσπερ πρῖνος χαόµενος οἴδηθεὶς διάτο- 

ρον ανε ος Ὦ δαιµόνιοι δρουν μὴ μεγάλα, λίαν 

λέγετε '. θήγοντες ὀδόντας χατ ἀνδρῶν θυμολεό εόντων 

ιθιώνιων δόρυ καὶ λό Ύχας χαὶ λευκολόφους τριφαλείας.» 

Ἀλλὰ ταῦθ᾽ ὑμῖν ἐπὶ χεφαλὴν καταθήσεται, ὡς τὴν 

πατρίδα ὑμῶν χατατρ βύχετε” οὐ γὰρ αἰθεροθατοῦντες 

ταῦτα Ἰκηκόητε, οὐ τὴν πολυάσγολον μαθηματικλν 

κατωρθώκατε. Εἰ ὃ δέ γ µαντεῖαι καὶ γοητεῖαι ὑμᾶς 

τ ρέπεισαν, διπλοῦν τὸ τῆς ἁμαθίας" τος Ὑὰρ 

εὑρέματα ταῦτα Υραϊδίων | χαὶ παίγνια" ἐπὶ πολὺ γὰρ 

τὰ τοιαῦτα αἳ τῶν γυναικῶν ἐπίνοιαι μετέρχονται. 

96. ΤΡΙΕΦ. Τί δὲ πρὸς ταῦτα ἔφησαν, ὦ καλὲ 

τία., οἳ κεκαρμένοι τὴν Ῥνώμην. καὶ τὴν διάνοιαν» 

ΚΡΙΤ. Ἅπαντα ταῦτα παρε έδραμον ο. ἐπίνοιαν 

τετε Ξχνασμένην Καταπεφευγότες: ἔλεγον γὰρ» Ἡλίους 
/ λ 

Ξκα ἄσιτοι διαμενοῦμεν καὶ ἐπὶ παννύχους ὑμνφδίας 

κ 

ἣ ὃ παγρυπνοῦντες ὄνειρώτ ττομ.εν τὰ τοιαῦτα. 

ΤΡΙΕΦ. Σὺ δὲ τί πρὸς αὐτοὺς εἴρηχας; μέγ έγα γὰρ 

ἔφησαν καὶ ὃ διηπορημένον. 

ΚΡΙΤ. Θάρσ ει, οὐκ ἀγεννές: ἄντειπον γὰρ τὰ κάλ- 

λιστα. Τὰ γὰρ παρὰ τῶν ἀστικῶν Ὀριλλούμενα » ἔφην, 

περὶ ὑμῶν, ὁπόταν ὀνειροπολῆτε, τὰ τοιαῦτά που πα- 

νε Οἱ δὲ σεσηβὸς ὑπομειδιῶντες, Ἔξω που 

ν δ' εὼ, Εἰ έν] παρέρχονται τοῦ κλινιδίου. 

σι τὰ μέλ- ταῦτα, ὦ αἴθέριοι, οὐχ ἄν ποτε ἀσφαλῶς 

αὐτῶν ἐξιχνεύσητ τει ἀλλὰ χαταπει ο ὑπ) 
, λλλὰ ταῦτ 

ληρήσετε τὰ μὴ ὄντα μηδὲ γενησόµενα. Ἀλλὰ ταῦτα 
’ λ λ 

μὲν οὐκ οἵδ) ὅπως ληρεῖτε ὀνεί ἴροις πιστεύοντες, χαὶ τὰ 
ον το δεσθ πα 

κάλλιστα βδελύττεσύε, τοῖς δε πο Ὀνηροῖς ἤδεσθε, μηδξν 
Ν 3 

ελύγματος. Ώστε ἐάσετε τὰς ἄλλο- 
/ / Δ λ -- Δ λε ΄ -, 

Χοτους ταυτας Φαντασίας χαι τα πονηρα Βου ιν ματ α 

5 
καὶ μαντεύματα. µή που θεὸς ὑμᾶς ες κόρακας βάλοι 

παρ Άσθαι καὶ κιόδήλους 

οι 

ὀνούμενοι τοῦ βὸ 

.” 
λόγους 

5 αλ Δ 
οια το τῃ πατρίδι ΕΤ 

Λ λ) .. 

ἅπαντες ἕνα θυμὸν ἔγοντες ἐμοὶ πολλὰ 
δα ον ο ρε 

Καὶ εἰ βούλει, καὶ τάδε προστιθῶ σοι. 
/ ος ο ν, ᾳ ας 

στήλην ἄναυδον ἔθηχκαν, μέχρις αν Ἡ 
ἳ 

καὶ ἄνθρωπον 

Ὕ 

- { λ 97. Οὗτοι δὲ 

ἀποκατέστησε. 
Τριγῷ. Σίνα, ῶ Κριτία, χαὶ μὴ ὑπερεχτείνης 

ὕθλους: ὁρᾶς γὰρ ὥς ἐξώγκωταί ο ἡ νηδὺς καὶ 

Ἴσπερ Ἀνοφορᾶ ἐδήγχθην Ίὰρ, τοις παρὰ σοῦ λόγοις ὡς 

Καὶ εἰ μὴ φάρμακον ληθεδανὸν 

πιὼν ἠρεικήσω, αὕτη ᾗ μνή 

μεγα 

αι] [ο] σ» μα ἃς : 
5 

Ξ 
. 
Ὅ] σ. 

9 
τὸ πυνὸς λυττῶντος. 

σπω ον 

11 
λ 

μή 
3 -. 98 9. ἂν 

μη οἴκουρουσα εν ΕΞΟΙ 

Μ, 
ὍὭστε ἔασον 

» Αι τ45 / ΄ λ ς] 
χαχον εργασεται. τουτουὺς την ευ- 

” ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΣ. 25-11. (111; οἳα - σισ) 

Ίπιρτος ἀορη]έίεῃί 5ρογ2 απ οορίοξα πῖνο ΊβγάΙΗ οΟΠςΙοΓ- 
πεη, βγαπάπειησιο αι τα]σίπεπι ἀθγο]γεηέ, Ροςίειηηο ας 
ΓαΠηεΠΑ. Ἱπιπη {οί απ. Γαπηπαίτῖκ οἴσίη]α Ρ]οπα εδί, ἰοπ]- 
{ταυπασυε οοποερίασμ]απα οπεγαίΠα 2 

250. ΠΠ! νενο, αιαςῖ το ργῶε]αγο σεδία, ἆε ας Π]ῖς πµσα- 

Ῥαπίητ ἀε[ίοΙς, [ογο 5οἱ][οεί η! τεγαπη [αοἷες πηπίείας, αἴᾳπο 

ἴα1ρα. εο]ανίεξαπε οἴγ]αίοπι Ἱηγαδαπε, ἴππι οχεγοῖίας αἲ 

Ἠοσΐρης γππεαηίατ. Ἠῖς εΡο γε]εππεπίος οοπηπηοῖας, ἀίᾳπο 
αγά εη[ῖς Ιηδίατ Η]οῖς ΙΠέμπηθεσθης, οοπ{εη[ἴς5ίπιο οχο]απιατί : 

ΝοΠία, Ῥεαίἶ οπηίπες, πἰπϊς Ἰοηαῖ ππαρη]βσε, « ααῖ ἀθηίες 

5ιπης]ιῖς ἵπ Ἠετοας εοτἆε Ίθοπες 5ρίου]α Ρἰταπίος, Ἠασίας, 

σαΐεας αἷρα ἱπρ]οίααο πΠεπίες οπρία.». Ὑεγαη ἰδία Τη γος 

{ 1ρ5ο5. γοσίταφιε οαρίία εχρείεηί, αποᾶ ραίτία γεσίτα πια]ε 

α46ο οπηπαπηϊπ], Ἄεηπε επῖπι ορίῃθγο 60Π5ΟΡΗΣΟ Ίδία αιάῖ- 

γ]δΗῖ5, πθς πῃα]ε 5οὀ π]απη πια Ποπηα[ίοογπα ατίθπη οἀϊάΙοῖς είς, 

5Ι απ{επῃ ναβοϊπία αἱ ργω5ῖσία Τη Ίαπο γος [ταπάθπη 1πι- 

Ῥυ]εγηηέ, ἀπρ]ο Πια]ος γεςίτα εσί 5εαρ]άτίας : απαπάοσμΙᾶεπι 

γείπ]αγυπα Ἰδία πππΠεγπα 5απίέ οοπππεπία αἴαιο ἹπάΙρηία 

παπα πηυΠευγία δυο Ιησεπῖα ε[αςπιοςί οοηςεοίατὶ 5οἱθεηί η- 

πῖας. 

26. ΤΒΙΕΡΗ. Ουῖά γοτο ἄἴχετε αἆ Ιξία, ο ρπ]οιος Ον]ῖα, 

ἀείοησίς ππεπ(ῖρης απ]πηῖσαπε Ποπηῖηος 5 

ΟΒΙΡ. Νἰπίγαπα Ἠϊς οπηηίρας Ργορίεγηηϊκεῖς, αἆ ΟΟΠΊΠΙΘΗ- 

{ππα ϱἶθσαης εοπ[ασετεος ἀῑκεταπί θπῖπ, Ῥεγ ἄεεθπι ἄῑες 

Ιε]απῖ ππαπεβίπιας, εί ἀππη ρεγνῖσί]ες οαπίἴθας ποείος ἀπεῖ- 

ΏΛΗ5, {α[ία 5ΟΠΙΠΙΑΠΗΙΙ5. 

ΤΒΙΕΡΗ. Φεᾷ ἴα απἷᾶ Πῆς τεςροπά1ςίῖο ππασηπη οπῖπι 

αιάάαυα ἀῑκεγαπί, πηπ]ίσαπθ απςΠοηῖς. 

ΟΒΙΤ. Βοπο ες απῖπιο : πΗ] Ἱσπαναπα, 5ο Ῥι]οθγτίπηε 

εσα]άειη τοςροπάΙ. Εἰθηίπι τετα, ἀῑχ], 5απίέ αα” αερα] Ἰο- 

πι]ηες 55ρε 46 νορῖς ἀῑοπηί, Φοπιπίαπρις γοβῖς {αῑῖα οΆγε- 

Ῥιυπί. Π]{ γετο εαηῖπο τοία 5αργίάεηίος, Εχίτα ίαππεῃ Ἰδοίιι- 

Ίαπι, Ἱπαπ]απίέ, ποβῖς οργεπίαπί. Ταπ οσο ΒΙΠί γεγα, Ἱπ- 

απαΏα, ἰδία, ο 5αβ]πηες απίπια:, πΙπ(αΠΙ {αίπεν {πῖο απ 

Ριέατα 5ὐΠ{ ΠπνεςΗσατεγ]ῖς, 5οὰ γεςίτῖς 1ρ5ῖ 5οπιπῖῖς Ἱπάποίι, 

απ πε(ιε 5υπί, πεαπε Γαίατα ππαπαπα απ, παρα β]ηϊ, 

Νεφοῖο Υεγο 4ποπιοᾷο 5οπηπ]!ς Πάει Παβεηίες Ιξία ἀερ]αία- 

τείῖς,, οἱ Ποπεςϊςσίπια 4155 5υη{ αγειδεπα]η!, πια]!ς οοπίτα εα. 

ἀε]ειεπηίηϊ, Ἰάᾳπα α παπα πα] υπη ες {απι ἀειεςιαΡΏ Γαοἵπογε 
Ῥοπιπα οοηςθαπαπη]ηῖ, Θπ.Γ6 οπηΗ{ε αΏδαγάα τα ουωοία» 
πιθη!ῖ5 Πηαἰρεῖα, πια]ασθ οοης]]α αο ΡγΟΡάΙΟΙΊΟΠΕΣ, πε (παπάς. 

ἄομς, εο απος ρεςίπιο ραΐτία ργοζαπη[π!, Γαἰἰαζεσ(πε γεςίτος 

ΞΕΓΠΊΟΠΕς αἲ ἵρσιπι γο[ογεῖς αποίοΓΘΠΗ, ἵη Ππα]απα ΤΟΠΙ ΥΟ5. 

Ῥτο]ἱοῖαί. 

97. Ἠὶο νογο ΙΠΟ ΟΠΊΠΟ5 αΠΙΠΙΟ πηπ]ες π] οὔ/ηγσατε, οἱ, 

αἲ τὶς, 1451 δα αὐΠοίαπα, απσρ απαςὶ οοἰαππαπη εἰησιεπα πιο 

{οσσ:6, ἄοπος φα]αίατῖς Ί]]α ἵπα α[οσι{ῖο ΊαΠι 5αχθα ηνομι ντα 
τοςο]γ]τ, οπηϊηῖἽπε 1ης τος. ϕ 

τα 

ΤΗΙΕΡΗ. Ομίπ ίασς, ΟπΙῖα, πεγο ηισας οχίοπᾶε απ- 

ΡΙΐα5 : γίᾶος οπίπα τί πι]ηῖ γοπίεγ Ἱπίππιπεηϊ, οἳ ἵαπαυαπε 

πίθγατη σεσίοπα. Ταῖς φπἱρρε 5εγπιοπῖρα5 π{ α ταῬίάο οππΕ 

ΠηΟΙΣΗΣ 5υπη.  Αίαπθ πὶςὶ ςηπιία ργουυταπάα: ομ]ἡν]οπί Πῃἒ- 

ἀῑσῖπα εοπαπ{εσζαπα, Ἡαγαπα τογαπα γουογάα{1ο ἵη πι ΡθΓΠΙΔ-. 

Ἠος {βία 

' 

Ώθης ππείο πε ππασπ απ] πλ ππα]υπῃ οοποΙ{εί. 



ΠΠ. οἱ2, ο{β) 
µ Ν 

{Άν ἀπὸ πατρὸς 
ἐς τέλος ἐπιθείς, 

98. Ἀλλὰ τί τοῦτο οὐγι ἸΚλεόλαος οὗτός ἐστιν, ὃ 
τοῖς ποαὶ μαχκρὰ βιθὰς, σπουδῃ δὲ ἥχει καὶ χατέρχεται; 

ο ψῃ Δ ο) [ ΦΑΝ αρξαµενος χαι τὴν πολυώνυμον ᾠδὴν 

μῶν ἐπιφωνήσομεν αὐτῷ; 
ο κα ρω ; 

ΚΡΙ/ ΤΡ. Καὶ µάλα. 
ὸΤρΗΦ. Κλεόλαε, μή τι παραδράµης γε ποαὶ μηδὲ 

παρέλθης, ἀλλ ἐλθὲ χαΐρων, εἴ γέ που μΌθον φέρεις. 3 - ν : ῥ ΚΛΕΟΛΑΛΟΣ. Χαίρετ ἄμφω, ὦ καλὴ, ξυνωρίς. 
ἩΡΙΕΦ. Τΐς ἡ σπουδή: ἀσθμαίνεις γὰρ ἐπὶ πολύ. 

Μῶν τι καινὸν πέπραχται; 

ΚΛΕΟΛ. Πέπτωχεν ὀφρὺς ἡ πάλαι βοωμένη 

Περσῷῶ», 

γαὶ Σοῦσα χλεινὸν ἄστν. 
Ἰ δ᾽ ἔτι γε πᾶσα χθὼν ᾿Αραδίας 
χειρὶ κρατοῦντος εὐσθενωτάτῳ χράτει. 

ζ ντ Έρις εν 
39. ΚΡΙΤ. Τοῦτ ἐκεῖνο, ὡς ἀεὶ 
ωρα τς. ος Ξ 

λεῖ τῶν ἀγαθῶν, ἀλλ’ αὔ ἑ 
υ 

δε, ὦ Τριεφῶν, τὰ κάλλιστα εὑρηχότες ἐσμέν. 

- 3 ντ .ω / - ΤΡΙΕΦ. Κάγὼ, ὦ Κριτία, ταῦτα καταλείπω τοῖς 
Ξ ; . τέχγοις, ὡς ἴδωσι Βαθυλῶνα ὀλλυμένην, Αἴγυπτον δου- 

λουµένην, τὰ τῶν Περσῶν τέχνα δούλειον Ἴμαρ ἄγοντα, 
ο - , . ς τὰς ἐχδρομὰς τῶν Σκυθῶν πανυοµεγας», εἴθ᾽ οὖν καὶ ἄνα- 

/ σσ] .. ον Ἀ 3 / 3 κοπτοµενας. "Ἡμεῖς δὲ τὸν Ἀθήναις Ἄγνωστον 
Εφευρόντες χαὶ προσχυνήσαντες χεῖρας εἷς οὐρανὸν Ἱ ἴ 
ἐχτείναντες τούτῳ εὐχαριστήσομεν ὥς καταξιωθέντες 

3 
εν 

΄ / ς / ΄ κ λ Δ τριουτου Χράτους ὑπήκοοι γενέσθαι, τοὺς δὲ λοιποὺς ος , ναός. ιο) ὁ ληρεῖν ἐάσωμεν ἀρχκεσθέντες ὑπὲρ αὐτῶν εἰπεῖν τὸ οὐ ε , ος 
Ωροντὶς Ἱπποχλείδη κοτὰ τὴν παροιµίαν 

ΕΧΧΥΙΠΙ. 

ΣΙ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Ἡ ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΟΥΣ. 

1. ΕΡΜΙΠΠΟΣ. Περιπάτους ἔτυχον χθὲς, ὦ Χα- 
Ρίδηµε, ποιούµενος ἐν τῷ προαστείῳ ἅμα μὲν καὶ τῆς 

εν ΕΜ ΦΗ ο μμ τες παρὰ τῶν ἀγρῶν χάριν ῥᾳστώνης, ἅμα δὲ ἔτυχον β κ τς : γαρ τι μελετῶν ---- καὶ δεόµενος ἠσυχίας. ᾿Ἐντυγχάνω 
ΦΑΝ χ ο 5 / να οὐ α αις δη Ἡροξένῳ τῷ Ἐπικράτους: προσειπὼν δὲ ὥσπερ εἰώ- 
θειν, ἠρώτων ὅθεν τε πορεύοιτο καὶ ὅποι βαδίζοι. Ὅ 
δὲ ἥχειν μὲν ἔφη καὶ αὐτὸς ἐχεῖ παραμυθίας χάριν, ἥπερ 
”/ Ν Ν / -ω 3. ο 3 / εἰώθει πρὸς τὴν ὄψιν γίγνεσθαι τῶν αγρῶν, ἀπολαύσων 

δὲ καὶ τῆς τούτους ἐπιπνεούσης εὐκράτου καὶ χούφης 
αὔρας, ἀπὸ συμποσίου μέντοι καλλίστου γεγονότος ἐν 
Πειραιεῖ ἐν Ἀνδροχλέους τοῦ ᾿Ἐπιγάρους τὰ ἐπινίχια 

/ ε ο σΙ αλ / 3 Ν τω] 3 τεθυκότος Ἑρμῇ, ὅτι δὴ βιθλίον ἀναγνοὺς ἐνίχησεν ἐν 
Διασίοις, 

τὔσ[ΑνύΒ. |. 
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οπηΙε{ς, ΡΓοςΚΙΙΟΠΕΠΙ α ραΐτο Ἱπείρίοης, πημ]ήδαιια Γο[οΓΓΗΙη 
ἨΟΠΗΙΠΙΡΗ5 64ΓΠΊΘΗ αἲ Ππεπι 5αρεταάᾶσης. 

28. 5οᾷ απἱά Ιδιοῦ ΠΟΠ. Ίδίο Ο]εο]αας ο5ί, απϊ πηασηϊς 
460 οἰαίίδᾳπο αιοβαίριις Ίππο ἀαποθη(1{ρ Τπε]απαΒίπαςπο 
ΠΟΠΙΙΠΘΠΗΡ 

ΟΜΙΡ. Οπιπίπο. 

ΤΜΗΓΡΗ. ΟἸεοίας, «πο ρισίρτοπτγας Ροβΐριις ΠΟ5, ῥνῶ)- 
[ογθᾶδγε : Αοσθᾶς, 8αἱνα,, 5ἱ φπ]ᾷ αρροτίας πογ]. » 
ΟΡΗΡΟΓΑΌΒ. Ύοβ γεγοςα]γαίθαπηβο, ποΡῖ]ς αΠΙΙΣΟΡΙΠΗ ΡαΓ. 
ΤΒΗΕΡΗ. ΟΙ ΠάΠΗ ο5έ ἰδία (μα [οβΙΠα [1Ο ΠΠ] ίαηα θηῖηι 

ἄπ]ε]ας. Εσυ] [οτίο πονῖ [α6ίΗΠ1 οί 

ΟΡΕΟΙ.. ΟεοἰάΙέῬεπεαταπη Ἱςεαά εαρενοΏΊαπα στανο 

οἵπα οε]εβγαίαπα, 

ε{ἱ Βήδα, ππῃς Ιπο]γία : 
Αγαβαπα καβ]ηάο {θ]]ας {οία πιοχ οπᾷθί 
ναµάα ππαπα γἱοίοϊς αἴπαθ τοβοτο. 

29. ΟΒΙΤΡ. Που οδί Ἠ]αᾶ, παπαπαπα Ώοῃος Ρίοδαι6 ηθ- 
ΒΗ6]{ ΠΙΠΊεΠ 5ο απσεί, οἱ ἵῃ ΠΙΘΙΙΟΓΘΠΙ Ἠδαια οοΠ(ΠΠΠοΠθΠα 
ἁἀάάμοῖε, Νοβγοτο, ΤΓΙΘΡΠΟΠ, ἵῃ ορίπηα Ιποίάίπηις ἴπιρογα. 
Άησεβαι οηῖπι απῖᾶ, απππ1. πιογίθπάππῃ 6556, Ιμογῖς πιαῖς 
[οδίαπιοπίο γοἸπ(πεγθίης ποςίῖ οηίπι πηθηΚΙο[ίαίοπη ΠΊΘαΠΗ, 
Ἡ{ 650 γ5 {πας ΦαΠ1 γ6γο Ίχος ςα[ἶ5 οί Ιμοιῖς,, γἷ(α 1Π1ρθ- 
τα[ογῖς: Ιία οβ/πῃ πες αἰγία πορῖς ἀθετπί, πε(ιθσθης π]]α 
ἃᾷ (αγγογοπα ποθίς ἹποιΠεπά πα τα]ορ]!. 
ΤΗΙΕΡΗ. Ἐίοσο, Ουδα, Ἠωο τείπ(πο Πρετῖς,, αἱ γίάσαπἰ : 

Ραβγ]οπα ρεγάϊίαπα, Ἐσγρίαπη 508 {ησυΠ1 γοβασίαπηα, Ῥουςα- 
ΤΗΠΗ Βια(ο5 φεηγΠπίοπι 5αυγ]οπίες, ΒΟγΙΠαΤΙΠΙ οχΟΠΙΦΙΟΠΟς. 
1ΘΡγΕΣΡᾶ5. ΠΠΙΠαΠΙ οπηηῖπο Ργῶοίΐσας. Ίος τοιο Ισποίαπα αἱ 
εξί Αίοπίς ἆθιπῃ α ποβῖς σοΠΥΘΠ{ΙΙ αἀοταπίας, ππαπ]βιας 
τη ο ]ΗΠά αβ]α[ῖς οἰάσπῃ στα[ἷας ΔΦΕΙΗ5, 4101Π} {απ1 οχοε]- 
Ἰεη!ῖ Ῥοίεςίαι! αἱ φαρ]ος(ἲ ε55επηις, ἀῑσηϊ 5ἴπις αμ. ρ6ο 
Μαβίῖς γο]ααος απίαπα πιισαν ςἵπαπηιις » 581ΐδᾳ11ε Πα βδαΠηΙς. 
ἥ]ιά ἆς τς ἀἴεεγε, αποᾶ οδί ἵπ Ρτογειβίο, Νοη οπτα[ ΗΙρρο- 
ο]ῖάες. 

ΤΧΧΥΠΠΠ. 

ΟΗΛΒΙΡΕΜΟΒ 5ινε ΡΕ ΡΓΙΟΗΒΙΤΙΡΙΝΕ. 

1. ΗΕΒΜΙΡΡΌΟΡ. Εοτίο ογοπῖί Πε, Οανἰάθιπα, τέ ἵῃ- 
πηρΗ]ατοπα ἵπ φαβΙγραπο, Ρατίπα απἰπηί ἵπ ἄπτο τοβοῖθηαἱ 
σαπδα, ῬαΓΐπι ᾳαοᾶ απ]είίς (σοπιπιοπίαΒαΓ η πα απ] 4) ἵπ- 
ἀἰβετεπι. Τποῖάο απίοπα ἵπ. ῬΓΟΧΡΠΙΠΙ Ερίοταιἶς βππι: 
ἐπΙηάη ΡΓΟ ΤΠΟΓΕ φαΠ{αίαπῃ Ἰπίεγτοσο ππἆθ νοπίαί οί αποΓ- 
811 εα{. Ἠ]Ε γεῃῖτα 5ο αἲῖ ἱρεππα ποσπθ γο]αρία[ἴς εαιδα.. 
απ αἆ ααΤΟΥΙΠΙ ΟΠΦΡΘΟίΙΠΙ 5ο]θί εχβίκίετα, βπῖ(ιε γε]]α 
Τεη]ρεταία ἴ]α Ἰογίααα, ασ ΠΠίς αφρίταί » υγ, Ὑθηϊγα αΠίΘΠΑ 
ὁ εοηγΙνΙο ρη]ομευίπιο, ααοᾷ. οοἱεβγαίπη ἀἴσθραί π. Ρί- 
1960, αριᾷ Απάτοσ]οπι Ερϊολματῖς Πάπα, απὶ 6Η δ40Υ 8Η 
Γεοργῖε Μετγουτίο γἱείογία οπ1158 » 41αΠ1 5οη{ρίίοπο τας[ίαπαα 
{ογίαββιις Ἰαάἱς το(μ]ογί{. 
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5 πολλὰ τεγεναθαι ἄστεῖα 

ς ἐγκώμια εἴρησθαι 

τοῖς ἀνδράσιν, ἃ ἐκεῖνον μὲν μὴ δύνασθαι εἰπεῖν ὑπό τε 

γήρως ἐπιλελησμένον ἄλλως τε δὲ καὶ οὐκ ἐπὶ πολὺ 

λόγων μετ εσχηκότα, σὲ δ᾽ ἂν ῥαδίως εἰπεῖν ἅτε καὶ 

αὐτὸν ἐγκεκωμιακότα καὶ τοῖς ἄλλοις παρ᾽ ὅλον τὸ συµ- 

πόσιον προσεσγηκότα 

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ. Γέγονε ταῦτα. ὢ Ἕρμιππε., Οὐ 

μέντοι Ύε οὖδ᾽ ἐμοὶ ῥάδιον ἐ ἐπ᾽ ἀκριόείας ἆ ἅπαντα διεξιέ- 

ναι" οὐ γὰρ οἷόν τε δα πάντων ἀχούειν θορύθαν πολλοῦ 

α τὸν νοῦν. 

γιγνομ τῶν τ 5 διακονουµένων τῶν τε ἔστιωμένων, 
ἄλλως τε καὶ τῶν δυσχε Ρεστέρων ὃν μεμνῆσθαι λόγ γους 
ἐν συμποσίῳ γενομένους" οἶσθα γὰρ ὡς ἐπιλήσμονας 
ποιεῖ καὶ τοὺς λίαν μνημονικωτ τάτους. ἨΠλὴν ἀλλὰ σὴν 
χάριν ὡς ἂν οἷός τε ὠ τὴν ν διήγησιν πειράσοµαι ποιεῖ-- 

Ξ ἐν ου 

σθαι, μ;ηδὲν παραλείπων ὧν ἂν ἐνθυμηθῶ. 

ον ΕΡΜ. Τούτων μὲν δὴ ἕνεκα οἰδά σοι χάριν. Ἁλλ 

εἴ µοι τὸν πάντα λόγον ἐξ ἀρχῆς ἀποδοίης, ὅ τι τε ἦν 

οτε 
τ 

Ί ἀνέγνω βιθλίον ἌἈνδροχλῆς τίνα τε νενίκηχε καὶ 

τίνας ὑμᾶς εἲς τὸ συμπόσιον κέχληκεν, οὕτως ἂν ἱκανην 

καταθεῖο τὴν χάριν. 

ΧΑΡ. Τὸ μὲν δὴ βιθλίον ὃν ἐγκώμιον Ἡρακλέους Ἡ 
. 

ὀνε εέρατος» ὡς ἔλεγε, τ 

κηχε δὲ Διότιμον τὸν Μεγαρόθεν 

περὶ τῶν ἀσταγύων, { μᾶλλον δὲ περὶ τῆς ὀόξης. 

ἘΡΜ. Τί δ) ἦν ὃ ἐκεῖνος ἀνέγνω βιθλίου: 

ΧΑΡ. Ἐγκώμιον τοῖν Διοσχούροιν. 
καὶ αὐτὸς ἐκ μεγάλων κινδύνων ὑπ) ἐκείνων σεσωσμένος 

ἔχ τινος πετ τοιημένον αὐτῷ" γε νί- 

ἂν ταγωνισάµενον αὖ τῷ 

Ω2 ὥσ Ἔφασχε 

.. .. καρτ] 
ταύτην αὐτοῖς κπαταθεῖ ιναι τὴν 7α έριν, αλλως και Ότε 

ἐχείνων παρακεκληµένος ἐ ἐπ ̓  ἄχρο τς ἱστίοις ἐν τοῖς ἐσιά- 

τοις χιγδύνοις φανέντων. 
Ά. Παρῆσαν | μέντοι τῷ συμποσίῳ καὶ ἄλλοι πολλ 

οἳ μὲν συγγενε εἲς αὐτῷ, οἱ δὲ καὶ ο. συνήθεις, οἳ 

Ἴθου τε ἄξιοι τό τε συµπόσιον ὅλον πεκοσμηκότες καὶ 

κάλλους ἐγκώμια διελ θόντες Φίλων τε ἦν ὃ Δεινίου καὶ 

Ἡ 
οι 
δν 9ε 

Ἀρίστ ππος ὃ Ἀ Ὑασθένους καὶ τρίτος αὐτός: συ γκατέ-- 

λεχκτο ἡμῖν καὶ Νλεώνυμος ὃ χαλὸς ὁ τοῦ Ἄνδρο- δὲ 
χλέους ορ. μειράχιον ἁπαλόν τε καὶ τεθρυμµέ- ἳ : 
νον: νοῦν μέντοι γε ἐδόχει ἔχειν, πάνυ γὰρ πας 

κροᾶτο τῶν λόγων. Ηρῶτος δὲ ὅ Φίλων περὶ 

κάλλους ἤρξατο λέγειν Ὃ μώ δες οὕτω. 

ΕΡΑ. Μηδαμῶς, 
ἄρξη, πρὶν ἄν µοι καὶ τὴν αἰτίαν ἀποζῶς, ὑφ᾽ ἧς 

ους π προήχθητε τοὺς λόγους. 

ΧΑΡ. Βικη διατοίδεις ἡμᾶς, ὤγαθὲ, 

λένους τὸν ἅπαντα λόγον διελθόντας 

Πλην ἀλλὰ τί τις ἂν Ἰρήσαιτο, ὁπότε 

βιάζοιτο; ἀνάγκη γὰρ, ὑφίστασθαι πᾶν ὃτιοῦν. 

5. ἣν δὲ ζητεις αἰτίαν τῶν λόγων, αὐτὸς ἦν τα 

γυμος ὁ καλός: καθηµένου γὰρ αὐτοῦ μεταξὺ ἐμοῦ τ 

ἑταῖρε» μᾶ πρὶν τῶν Ὀλμίων 

εἰς 

αι] ο] ας «α [Ας 
πάλαι ὄυνα-- 

ἁπαλλαγηναι. 
1. Ἀ 

φιλος τις ων 

ο Ξ- ὡς) αχ, τἲ 
γαὶ Ἀγδροχλέους τοῦ θείου. πολὺς ἐγίγνετο λογος τοῖς 
ο αφ ς 

ἐδιώταις περὶ αὐτοῦ ἀποθλέπουσί τε 

εκπετιληγµένοις τὸ κάλλος. 

σος τς 
εἲς αὐτὸν καὶ ὑπερ- 

ή , ἐς 
Σ1130ν οὖν πάντων ὁλι- 

γωρήσαντες κάβηντο διεξιόντες ἐγκώμιικ τοῦ μειραχίου. |. οπιπίσηι αδδἀεραπί Ἰασά6ς Πας επαγγαυίος 

ΙΧΧΥΤΙΠΙ.  ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 

Ἑωωωιμωωυμιωωοιτ μι ων  - 

ο υὔῄὔὐὸῶὔἕὔὔὔ-ὔὐ- 

--- 5. (11 οἱ. ο) 

9. Ηἰε ἀἴεεραί ἔαπα αἴῖα πησ]ία πτῃάπο [ασία ο.ςο οἱ Υοπι]- 

Σία, ἴαπα ]αά απο ρα]ομγαἁἰπῖς Ἰαυᾶος α γ]τῖς ἀῑσίαν εἴπῖ : 

«685 56 (πἱάεΠι ΠΟΠ Ῥο55θ 16[6ΓΓ6, 64Η 5επες(ηῖς γ]Πο 

οΡΗ {15 ο55εί, απῖ ργα5ο {1η Ποῃ αι 5ογηποηίθης Πῆς Ἱπίογ- 

Γαετῖέ, ἴο γετο γεἰαίαγυπα Γασ]α, απ] Ἰαμά6ς οἱ 1ρ5ο ἀῑκίσεος. 

αἱ Τοίο εοπγ νο απΙΠΙΠΙ οείογῖς αἰοπάϊςσες. 

Ο6ΗΛΔΗΒΙΡΕΝΜΟΡ. Ἐαεία 5υΠί Ιδία, Ἠοιππῖρρε. Ύεγυπῃ πες 

πα]μί [ασ16 ο5ί ρογςοααῖ αοοπταία οπηπ]α : Ποπ θΗΙΠΙ Πορραξ 

απαἶτο οπιπῖα, αποά Σ5περίέας Ίῃσεης οαί α πηηϊςίτῖς ΡαγΙί6Ι. 

Άΐηπε α οοην]νῖδς παπα αμοπαίη. Ππίο τος 5ἲί ἀἰβιοπιας 

πιειη]μίς5θ 5ΕΓΙΠΟΠΗΠΗ ἵπ εοηγ]ν]ο Ἰαβίίογαπη : δοῖς θΠΙΠα 

απαπ οΡ]1γ]οςος θα τε5 [αοἷαί Π]ος εῖαπα απϊ ργςίαπ{Ιςκίνια 

ΠΠΕΠΙΟΓΙά 5υηί ργΠ. ὙΥεταπίαπιεΠ ἔπα οα"σα, αί Ῥοΐετο, 

ΠΧΓΤΑΓΘ 6ΟΠΑΡΟΣ, ΠΠ] οπιίςδητας 6ογΙπΙ. απα 1. ΠΙΘΗἴΘΠΗ 

η ΠΙ γεπεΓίηί. 

5. ΗΕΗΝΜ. Εσιίάεπη ]ατη Πογπα σαι]δα σγα[ἶαπα ΠΡΙ Παῦθο : 

5ος 5ἱ οπηΠΙάΠα πηϊ η αὖ ΙΠΙ1ο ἴπάς τογάα ταἴοπεπι τούᾶας, 

αυῖς 19ου Γποηξ 4πθπῃ τοσἰανΙς Απάνοσιες, 4ποπι π]ορηί, 

απ] Επεγῖς απιος αἆ παπα γοσαγ]ες ία ἀθιπάπα. 5ομάαπα ἃ 

π16 σναἰἶαπα Ἰπ]ογίς. 

6ΗΑΗ. 106 θΗ{ Ἰαμάατῖο Ἠοτοπ]ϊς, Ἰη5οπηπϊ πιοηῖία, 

αἱ ἀἱορραί, αἲ Πο 5οπρία : νο απίθπα Ὀιοἱῖπηαπι Μερατοτι- 

561 απί οὐΠΙ 1ο ἆσς αἀοτοα γε] 4 σἱονῖα ροῖας οοπ{θη1ξ. 

ΗΕΒΝΜ. Οποάπαπα Υονο Π]α ορα5 τοοίαν 

0ΗΔΗ. Οαίοται ἸαάαΠοπεΠα : ἀῑσεθαί ααἴεοπι 5ο 410- 

απο Ῥεποβοῖο. ἱρεονανη πιασηῖς ροπίουῖς Προναίαπα, απο 

1ρ5ῖς σγαἰίαπι γε[ειγα, Ἱην Παίαπα ργα5οτ πα αὖ 1ρ5ί5, 4111Π1 

η [α5[]σίο παΙογΗΠΙ ον (γοπηί ρογίοσ]ϊ οππροτο αρρατπεγίηέ, 

4. ΝΤΙΠ αἀθγαηί ἵπ πα αΠ 4ποσ16 τη], ναί οὐσπαι{ 

οἷας νο] αΠοσαίῃ. (απιΠαγος : 6ΟΠΙΠΙΘΗΙΟΓΑΙΙΟΠΕ γενο ἀῑσηῖ, 

απἶφαε {οἴππα εχογπατεΠί οοηΥ νταπα, αίαο Ἰαπᾶες ἀῑσεγεπί 

ρολά ηῖς, Εἱ εγαηί, ῬμΙΙο Ὠϊπία Πας, εἰ Απίδιρρης 

Ἀσαφί]οηῖς, οἱ [ος οδο :΄ αοεαθιοταί απίεπα ποβίδοι 

ΟΙεοηγτηας Ί]ε ρα]ο]χε; Απάτοσις [ταἰτῖς β]Η5, αἀο]εςοθηἴι- 

Ἰᾳ5 ἴεποτ ας ἀθ]ίσαίας, 5εᾷ απῖ πποηίοπα αβετε νΙάετείας, 

αι1ρρε σπῖ οπρίἀάα αἀπποβαπα ογαἵοπες απαϊτοί. Ῥηήπιας 

νογο α5εγθ (16 ρε αά(πε οαρίί ΡμΠο , Ίος Ρος πηΙο πδης, 
ο] 
“ 

ς 
] 

ΗΕΒΛΝ. Νο, 5οα]ΐς, πο Ἰααᾷ65 ρηῖας Ἰποίρετα, πῃπ. 

οἱ οπ158Π1 πλ! ΠπάΙσανοΓίς, α αμα αἲἲ 1105 5ΟΓΠΊΟΠΕΣ ῥτοΥεοΙ{ 

ε5[ῖς. 

6ΗΛΜ. Ενιξίτα Πο, τν Ῥοπε6, πιαγατί5, απ ]άπ ἰοίο 

Φ6ΓΙΠΟΠΟ οπαγΓαίο Ῥοίειαϊηας ἀῑδοσάετο. Ύδρα ααἷά 8ρας, 

5ἱ απῖς απη]σα5 νἶπα ΠΡΙ [ασῖαί 5 φοἰ][σοί απϊσφιῖά ολους, 

ο»ί. 

5. ΌπαΠΑ Υ6γΟ το(α1115 ΔΕΓΠΙΟΠΙΠΙ Ο00Α5ΙΟΠΘΗΙ, {ρ5θ Πε 

{ΟΥΙΠΟΣΗ5 ΟΠεοῦγα5. Οἱ απππ1 Ἰπίες Πε εί ΑΠάΤοςΙθΗ! 

ραίταπα αδίἀενεί, πηπ]ία5 ἆ6 Ἠ]ο 5εΓΠΠΟ οία5 Ιπίοι Ἰπάο-- 

οἱο5. Ποππίπος αδριοϊεπίε5 αἀο]εσεεπία]απα οἱ Γογη]α [ροΐης 

5αρτα πιούσηι Ῥογομ]δος.  Ιπίπτ ου [σε το δήμοι. 

: 4πογΙπα 105 

ν 

α αμ 
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Ἀγασθέντες δὲ ἡμεῖς τῶν ἀνδρῶν τὴν φιλοκαλίαν καὶ ῃ αΙποτοιο "οί αππΠα ῥγοῦᾶτοπηις, οἴπια] οἱ Ιάμάασοιηης 
ἅμα ἐππινέσαντες ἀὐτοὺς ἀργίας - τε πολλΏς εἶναι ὕπο- 

λαδόντες λόγοις ἀπολείπεσθαι τῶν ἰδιωτῶν περὶ τῶν 

καλλίστων, ᾧ µόνῳ τούτων οἴόμεθα προέχειν, καὶ δη 
ἡπτόμεθα τῶν περὶ χάλ λους λόγων. "Ἔδοξ εν οὖν ἡμῖν 

οὐκ ὀνομαστὶ λέγειν τὸν ἔπαινον τοῦ παιδός ---οὐ γὰρ 

ἂν ἔχειν καλῶς, ἐμθαλειν γὰρ ἂν αὐτὸν εἲς πλείω 

μῖν ὥσπερ κείνους οὕτως ἀτά-- 
χτως. ὅπερ ἕκαστος τόχοι, έγειν, ἃ ἀλλ ἔχαστον εἰπεῖν 
κ ὅσ᾽ ἂν ἀπομνημονεύοι περὶ τοῦ προκειµένου. 

» Καὶ δὴ αρ ξάμενος ὁ ὃ Φίλων πρῶτος οὑτωσὶ τὸν 
μον ἐποιεῖτο: Ὡς ἔστι δεινὸν, εἰ πάνῄ᾽ ὅσα πράττοµεν 

ϱἱὶ καλῶν ποιούµεθα τὴν σπου- 

κάλλους οὐδένα ποιησόµεθα λόγον, 

ούμεθα σιγῇ τν δεδοικότες μὴ λά-- 

ων τρυφήν --- ἀλλ᾽ οὐδὲ 

ον, 
ἑχάσ' έ Φ 
δὲν, αὐτοῦ δὲ 

ἁλλ᾽ οὕτω χαθ 

της ἡμέρας, 

πῃ 

ῇ : ὑπὸ υδαζο πε το στανς ύωμεν ἡμᾶς αὖ τοὺ υς υπερ οὗ στι κ μὰ τον απαντα 

(βόνον εἶπι τόντες. σα που ο ἂν χρήσαιτο / πρεπόν- - κ. 
πεοι των μηδ ενὸς ἀξίων σπουδ δάζων 

ἢ πῶς ἂν τὸ ἐν 

τῷ πάντα τἄλλα 

9 υ 

ο. σιγῴη τῶν ὄντων: 
ζοιτο κάλλιον μᾶλλον ἡ 

ἡμᾶς τῶν ἑκά-- 

λέγειν μὲν ὥς 

παρέντας ο αὐτοῦ λέγειν τοῦ τέλους 
πραττοµένων; Ἀλλ' ἵνα μὴ 

τοῦτο διακεῖσθαι εἰδέ έναι, 

ὶ αὐτοῦ, ὡς οἷόν τε βραχ. 
διελθεῖν. Κάλλους νὰ 

΄ ον / ΑΔ τυχεῖν, πάνυ ὃ Ἠξιώθησαν ὀλίγοι τινές" οἳ 
ς | 

δόξω 
σοζω 

γαρ 

Σ΄ Ἡ Ὁ «ο Ὅ Ἑ ὃ- 59 ο Ὢ το ϱ. ἩὮ δε 
α- ο .ω / 

Ὡς δωρεᾶς, εὐδαιμογέστατοι πάντων 
ι Ν ο. λ λ 2 [4 προς θεῶν καὶ πρὸς ἀνθρώπων 

Τεκμήριον δέ: τῶν γοῦν θεῶν 
’ [ά Ὃ 3 ἠοώων Ἡρακλῆς ἐστιν ὃ Διὸς καὶ ῇ 

σ ρ 
Ἀιόσκουροι καὶ Ἑλένη, ὧν ὁ μὲν ἀνδρείας ἕνεχα ταύτης 

ε - 
| λένη 3 τοῦ κάλλους χάριν 

ν καὶ τοῖς οαρος αἰτία 

οὐρανὸν ἀνελθεῖν τοῖς ὑπὸ γην 

σι 2 ὧω 

η [ο] ος ἡ] ων 1 ῶ 
ρα 

ος 

ος 
ο Ξ .ἲ 

ω ὦ- γεγενῆσθαι καὶ τ 

εἰκότα τετικημένοι. 

« 

ὃ, Ὡς -Ὁ ω 

/ 
εκανες 

ου χ 2 ιν -.ᾱ Ὕεται εν τῆς τιμῆς 

εα, εταθ θαλεῖν εἲς 
τὸν 

αν) 

θεὲ 

ν εἲς οὐ 

ἀνθρώπων ἠξιώθη τοῖς θεοῖς 
» πλην ὅσοι µετεσχήκασι κάλ-- 

του χάριν τοῖς θεοῖς ἀμθροσίας 
μήδης ὃ τοῦ Δαρδάνου οὕτω Χεκρα- θοκά 
υ παντων ὑπάτου θεῶν, ὦ ὥστ᾽ αὐ τὸν 

νὰ 
ο ς 

μετέ τει καὶ ΜΗ. 

ο έγεται τ' 
οὐχ. ἀνκσγέσθαι σοωμετασγεἳ αὐτῷ τινα τῶν ἄλλων 
θεῶν τῆς θήρας τῶν παιδικῶν, ἀλλ᾽ αὐτῷ µόνῳ πρέ- 
πουσαν ἡγούμενον εἶναι εἲς Γάργαρον καταπτάντα τῆς 
Ἵδης ἆ αναγαγεῖν ἐχεῖσε τὰ παιδικὰ., ὅπου συνέσεσθαι τὸν 

ντα ἔμελλε γρόνον. Τοσαύτην δ᾽ ἐπιμέλειαν αεὶ 
πεπε τοίηται τῶν αλ, ὥ ὥστ) οὗ µόνον αὐτοὺς ἡ 
ουρανίων ἄναγα γὼν ἐκεῖσε, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἐπὶ γῆς ὅτι 
τύχοι Ὑιγνόμενος συνην ἑκάστοτε τοῖς ἐρωμέγοις, καὶ 
τοῦτο μὲν Ὑενόμενος πύχνος συνεγένετ Λήδα, τοῦτο δ' 
ἓν εἴδει ταύρου τὴν Ἐὐρώπην ἁρπάζει, εἰκασθεὶς ὃ- 
Ἀμφιτρύονι γεννᾶ τὸν Ἡρακλέα. Καὶ πολλά τις ἂν 
ἔχοι λέγειν τε γνάσματα τοῦ Διὸς ὅπως ἂν οἷς ἐπεθύμει 
συγγένοιτο µη; Ἰγανωμένου. 

1ο. Μι ο 8. Τὸ δὲ δὴ µέγιστον χαὶ σον ἄν τις θαυμάσαι, 

ἅπα 

ξίωσε τῶν 

ος 

1505. αρπανῖα πω] 6556 ταίΙ, 5ἳ ἆς ρι]ε]ογ]ηηῖς Γεῦι]ς 

πα ος (1 Ιοπηῖπες ἀἴσεπάο πος 5αρεγατεΠΕ, απο 5οἱο Πΐς πος 

Ῥυαδίαγα Ῥπίανεπηας, Ἠ]πο πος ἀἴσοθτο 46 Ῥιομγάίπε 

ἂσστοςδί 5ΗΠΗ5. ΠθδογθγίπΊΗς 6Γ5σο ΠΟΠ ποπηϊπαιἴπι Ἰαμάς5 

ἀἴεσνε μπα! (ᾳπἱρρε αποᾶ ραγαπη οοπδ](ΠΠΙ 5ἱέ, 4 π1Πά Πια- 

1οῦο5 απίπιο μας Πη]ϊοῖας ἀθ[ίοῖας); 5ο πεηια Ἱία 5ἶπο οἵ- 

ἀἶπα, αἱ ἰδ, απ]οφαῖά Ἱη Ῥποσαπη ομῖμα γοπεηῖέ ῥτοίοτος 

γεγαπ ςἱηση]α[ἴπα ἀἰσοτα πΠΙΠΙ(ΠεΠή(Ι6,, αα: 46 αγσαπηση{ο 

Ῥτορυδίίο ππεπιοτία 5α[ητεεγαί. 

6. Αίαπε ρήπιας 5)ϱὶ ἀἰσεπαϊ Ῥατίες 5ΗΠΊΘης Ῥ]]ο δἷς 

γοιρα Γεοῖτ «Οπαπα. Ππάῖσηππα οδε, 5ἳ, απϊσπαϊᾶ ασίπηις 

αποιά(ε, ἵπ ϱο 5ἷο ἵαπππαπα 4ᾳ τερις Ῥ]ο]γῖς ΙάΏοΓΘΙΙΙ5: 

ριηομταάἰπίς απίθπα. 1ρδίας πα][απη Ἰαβθαπια5 ταΠΟΠΘΙΗ, 

56 Πα 5ηοη[Ιο ἀεξιάθαπιας, ααδί ΥΟΓΘΠΙΗΓ πο [οίο ἵπι- 

Ῥγυάεπίες ἀἴσαπιας Π]αᾶ, το απο οπηπῖ ἴ6Προγο Ιαυοτᾶ- 

1ημ5. ΑἴΠιι αΡὶ {απά σπα τοι! ἀεοθί ογαἴἴοπο {αί αφ], 5 

ἵπ [απίο οἴτεα τες ΠΙΠΙΙ 5{πάϊο 46 6ο απο ΟΠΙΠΤΗΠΗ ΓΘΓΙΠΙ 

Ρυ]ομεγπι η. ον, {ασσαί» απὶ αποπποάο, απο ἵπ. ογᾶ- 

Ποπε Ῥπ]εγαπη οί, ραἱομτίας δογγδίας, (παπα. ςἳ το]ῖο[ῖς 

αλῑς οπιπίρας, 46 Ίρςο Πο μπα ΕΟΥΗΠΙ 4οΡ απίπχας ΟΠΥΠΙΗΠΙ 
ἀἴσαίαν 2 Ὑθνυπα πα γἷάσαν 4ῑσειθ απἰᾶσπι 0556, 4ποπποᾷο 
ΠΟΠΗ εἶτοα Π]απα ε55ε ἀαβεαπημς, ἄς το Ίρδα απίθπῃ ἀἶσογο 
πεσοῖρος 4πΠΙ Ροίε5ί Ῥαπσα θὰ 46 Το 6ΟΠΗΡΟΓ ΘΧΡΟΠΕΥΟ. 
Ῥυ] οι ἀπῖς πἰπηῖγαπη ρα Ποῖρες Πουῖ οἵηπες εοποιρίςοιηί, 
ἀἱρπῖ απἴοπι ἴ]α ΠαβΙ 5πί οπιηίπο Ῥαμοί. ΟπἱομΙπ(ο 
Δπίεπα ππηΗ5 Ἠοσσς παπί οοπςθομΗῖ» Ἠθα[1ςς]ηηϊ ΟΠΗΠΙΙΗΙ 
Ιαοῖ γἰάεπίατ, Ἠοποἵς. απο Ρα εί α ἀῑῖ ρανῖίον αἴσιο Ἠο0- 
πηϊπῖρας α[ἴθο. Αγσιπιοπίαπ εἶις το Ίου εδίο: ἵπ. πι- 
ηετο εογαπι απ οκ Ποτοῖρας [ασ 5υπί ἀεοτΙπῃ Ἠοιομ]ος 
εδί ογῖς β]η5., εἰ Οᾳ5ίοτες, εἰ Ηε]επα: σος ἰδίο γγίι- 
Ες εαο Π]υπη ἀΙοῖέαχ Ἡοποαπῃ ο5ς5ε οοηξοσμίης: Ἠσ]επα αἲἲ- 
ἴεα ρη]ομηἑαά1πῖς. σταίῖα, σπππῃ ἴρσα 5 ἵη ἆδαπι Πππίασςα Ξ 
ἴππη αρς 5αῖς οἷας τεῖ επησα [αῖςσα, απ απία ας ἵη 
6Φ]ΗΠ1 αδοθησΙπη ππογ{αῖς αππαπηθτα 1 Γπεταπέ. 

7. Ὑεγαπι απὶ Ποπιο ἀἴσηιις 5ἷέ οοηδιιθίιιάΊπο ἄθοτιΙπῃ ]1ᾶ- 
ΡΙΗ5, ΠΟΠ εςί Πηγεπίτα, Ργ{6Γ(ΠΗ απἰ ρυ]εμτῖ. 856η. 
ΧαΠη Ῥε]ορς Ἰα]ας σταίία απιῃγοδῖα 46ΟΓΙΙΠΙ Ραγ[ίοερς [αοίης 
εδίς εἰ 6αηγπιεᾶες Ώαγάαπϊ βΗς εἷς γῖοῖςςο 5ΙΠΙΡΊΗΠΗ 4εο- 
τ1πη ἀῑεί[ας, αἱ ἴ5 Ρα[1 ποπ ρο55οί τεβ(πογαΏα 4πθπ( παπα 4θο- 
ταπα 5εοΠα αἆ γεπαπάππα απιακίαπα γομῖτα, 5εᾷ αἳρὶ 5ο]ϊ 
ἀθζοτυΠα. 655 ἀποθνοί, ἀργο]αγα πι αα’δατπη Τά0ο γου[ῖ- 
ἐεπα, εἰ εο Ῥπεταπι αππαέαπη εἄπσοτε, α)ὶ {οίο ἀαΐπαο ἴρπι- 
Ρογ 5εΟΗΠΙ εσεεί [αἱατας. Ταπιῖ γετο 5οπηρε [δοῖί ρι]- 
6105, τἱ ποπ πησᾷο σα]ο511 Ί]ος γιια, 6ο ἀεάπείος, ἀῑστα- 
{5 δἴέ, 5ο Ἱρδο αποΠπε ἵη ἵειτα, απαΠσππησαα αξκαπιία 
Τοῦπια , δηῖ5 6Πηρθτ 6ΠΠ1 απιοτίρις 5ἰί τουκαίις .6ἱ ππο 1 
ΟΥΟΡΙΠΗ γειδα5 οπτη Έεῦα Ἰαδερέ, πηπο {αητῖ φροςῖθ τ8ρυθ- 
πΙ{ Ἐπτορα: παπα Απηρηγγοπϊς Ἱπάπίας [ογπια Ἡοτομ]θπι 
Εεπηετή. Ας πηπ]ία ΟΟΠΙΠΙΕΠΙΟΤΑΤΟ αΗπιίς Ροδῖε δοτἰς 
οοπαπαεμία» αἱ αἱ ηξουπη ουρεγεί ππα θ556ί πιασπαΠ!ῖς. 

δ. Ουα ἵπ τε Π]πά πιακΙππαμα ο5ί εἰ αποὰ πιθηϊέο πηγείατ 

50. 
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ὁμιλῶν γαρ τοις θεοῖς --- οὗ γαρ ἀνθρώπων Ύε οὐδεσι 

ῴ . , π ο 

πλὴν εἰ μὴ τοῖς χαλοις --- ἐν ὃ᾽ οὖν τούτοις ὃημηγορων 

- Ὃ αν εκ μμ. 

οὕτω πεποίηται σοθαρὺς τῷ κοινῷ των Ελλήνων ποιητῃ 
Ν { πμ. Ν μὴ 

χαὶ θρασὺς χαὶ χαταπληκτικὸς, ὣστ' εν μὲν τῃ προ- 
/ , ὗ 

τέρα δηµηγορία τὴν ραν, καΐτοι πρότερον πάντ᾽ 

Ὃ ος νο ο” τα 
εἰώθυῖαν ἐπιτιμᾶν αὐτῷ» ὅμως ὃ αυτην οὕτως ἐφόθη- 

ο ο πρχεσεν αὐτὴ τὸ μηδὲν παθεῖν, ἀλλὰ µέχρι 
σεν, ὥστ᾽ ἤρχεσεν αὐτῃ τὸ μη05 εἴν, ἀλλὰ μέχρ 

η Ὃ πω ο. / λα Ν 

λόγων στΏναι τὴν ὀργὺν τῷ Διί’ τοὺς ὁ ἅπαντας θεοὺς 

ο] σα / ο» .ω 

ἐν τῇ ὑστέρα πἄλιν οὐχ Ὥττον κατέστησε φοθηθΏναι γην 

ω 

ἀνασπάσειν αὐτοῖς ἀνδράσι καὶ θάλατταν ἀπειλήσας. 

Μέλλων δὲ συνέσεσθαι χαλοῖς οὕτω γίγνεται πρᾶος γαὶ 

- ρω 
Γή [ολ - 

μερος καὶ τοῖς πᾶσιν ἐπιεικὴς, ὥστε πρὸς ἅπασι τοῖς 

Γ 9 4 Ν Ν σ Ἀ' ς! λ 

ἄλλοις καὶ αὐτὸ τὸ Ζεὺς εἶναι χαταλιπὼν, ὅπως μη 

- - / / 

φαίνοιτο τοῖς παιδιχοῖς ἀηδὴς, ἑτέρου τινὸς ὑποχρίνεται 

ο ος τς. 
σχημα, καὶ τούτου χαλλίστου καὶ οἵου τὸν ὀρῶντα προσ- 

τν ον ες τ ς 
αγαγέσθαι. Τοσοῦτον αἰδοὺς καὶ τιμῆς παρεγεται τῷ 

κάλλει. 
. ς ον νο 

ϱ. Καὶ οὐχ ὁ μὲν 7εὺς οὕτω μόνος ἕάλω τοῦ χάλ-- 

λους, τῶν δ᾽ ἄλλων οὖδεὶς θεῶν, ἵνα μᾶλλον ἔχειν δοκἩ 

ο. ακοι ος 
ταῦτα κατηγορίαν Διὸς, οὐχ ὑπερ τοῦ κάλλους εἰρῆσθαι ' 

ο 3. .. ή 

ἀλλ’ εἴ τις ἀκριθῶς ἐθελ4-ει σχοπεῖν, πάντας ἂν εὗροι 

Δ 5 δν / δέν ο ν . ο 

θεοὺς ταὐτὰ πεπονθότας Δι, οἵον τὸν μεν Τοσειδῶ τοῦ 

Πέλοπος ἠττημένον, “ὰακίνθου δὲ τὸν Ἀπόλλω, τὸν 
ιά -ω σνλ ο γ/ 

Ερμῆν δὲ τοῦ Κάδμου. 

{0. Καὶ θεαὶ δ ἐλάττους οὐκ αἰσχύνονται φαινομε- 

ναι τούτου, ἀλλ ὥσπερ φιλοτιμίαν αὐταῖς ἔχειν δοχεῖ 

τὸ τῷ δεῖνι συγγενομένην καλῷ διηγεῖσθαι παρεσχἢσ
θαι 

- Ὦ 3 ΄ 3’ αἲ -ω λ εὰ) ς τρ 

τοις ἀνθρώποις. Ετι δὲ τῶν μεν ἄλλων ἁπάντων 

/ / εκτ σα. ΄ οῷ ως 

ἑκάστη προσχρτις οἷσς οὐχ. ο. ἀμφισθητεῖ ἑτέρα 

: Ξ ς ο ς 
περὶ ὧν ἄργει, ἀλλ’ Ἀθηνᾶ μὲν τοῖς ἀνθρώποις Ἴγου- 

µένη τὰ ἐς πολέ 
λ / κα πο 3 ο η ο - 

περι θήρας, ὡς ὃ αὐτως Ἀθηνᾶ κακείνη παραχωρει 

σε σλόΣ σον , 
µους πρὸς Άρτεμιν οὗ διαμ.άχεται 

τῶν πολεμικῶν, τῶν δὲ γάμων "Ἡρα Ἀφροδίτῃ, οὐδ᾽ 

αὐτὴ πρὸς αὐτῆς ἐνοχλουμένη περὶ ὧν ἐφορεύει. “Ἑκά- 

στη δ᾽ ἐπὶ κάλλει τοσοῦτον φρονεῖ χαὶ πάσας ὑπερθάλ- 

λεσθαι δοχεῖ, ὥστε καὶ ἡ Ἔρις αὐτὰς ἀλλήλαις ἐκπο- 

λεμῶσαι βουλομένη οὐδὲν ἄλλο προὔδαλεν αὐταῖς ἢ 

χάλλος, οὕτως οἴομένη ῥᾳδίως ὅπερ ἤθελε χαταστήσειν, 

ὀρθῶς χαὶ φρονίμως τοῦτο λογιζοµένη- Σκέψαιτο δ᾽ ἄν 

τις ἐντεῦθεν τὴν τοῦ κάλλους περιουσίαν" ὥς γὰρ ἐλά-- 

θοντοτοῦ µήλου καὶ τὴν ἐπιγραφὴν ἀνελέξαντο, ἑκάστης 

αὐτῆς ὑπολαθούσης εἶναι τὸ μζλον, μ.ηδεμιᾶς δὲ τολµώ- 

σης τὴν Ψῆφον καθ’ αὐτῆς ἐνεγχεῖν, ὡς ἄρ᾽ αἰσγροτέρα 

τῆς ἑτέρας εἴη τὴν ὄψιν, ἀνέρχονται παρὰ τὸν τῶν μὲν 

πατέρα, τῆς ὃ) ἀδελφόν τε χαὶ σύνοικον Δία ἐπιτρέψου- 

σαι τὴν δίκην αὐτῷ. "Έγων δὲ καὶ αὐτὸς ἥτις ἐστὶν 

ἀποφήνασθαι καλλίστη καὶ πολλῶν ἀνδρείων ὄντων καὶ 

σοφῶν καὶ φρονίµων ἔν τε Ἑλλάδι καὶ τῇ βαρθάρῳ, ὁ 

ὃ ἐπιτρέπει τὴν χρίσιν Πάριδι τῷ Πριάμου ψῆφον 

ἐναργῇ καὶ καθαρὰν ἐξενεγκὼν, ὅτι καὶ φρονήσεως καὶ 

σοφίας καὶ ῥώμης ὑπερέχει τὸ κάλλος. 

11. Τοσαύτην δ ἐπιμέλειαν ἀεὶ πεποίηνται καὶ 

σπουδὴν ἀκούειν εἶναι καλαὶ, ὥστε καὶ τὸν ἡρώων τε 

κοσµήτορα καὶ θεῶν ποιητὴν οὐκ ἄλλοθέν ποθεν ἢ παρὰ 

1ΧΧνΠΙ.  ΧΑΡΙΔΛΗΜΟΣ. 9-1. α1Ι, 50, 054) 

αλἰααῖς, ααοᾷ ἄσενς Ἰπίογ 4εο5 (πθαπε οπΊπῃ αἆ αἷῑος 5ο 10: 

πηῖπος ρηίετ(παϊη αἆ Ῥυ]εμτος αρρΙίοατε 5ο]εί), Ἱπίογ ἆθος 

Ἰαϊίαν ἄππα οὐποϊοπαίας» αἄθο {πνβίάμ5 ἃ- οοπηηιηπὶ µο0- 

ΙΤ Ροοία δ{ απάαχ αιτρΠῖδααο ἱπάποϊίαν, αἱ ἴπ ρεῖπια 

εοποίοπε ΠΗποποπα, απῶ απἱάθία οἰἷπι εχρτοῦταγε ΠΠ! 5οἱδ- 

τοί οπηπία, 1ρ58Π1 {αΠΠΕΠ 8460 Ῥογίεγγαθτῖ!, αἱ δαἱ5 μαβθνεί 

πμ] αἰῑιιᾶ, οἱρί εγοπῖτο, 564 Ιπίτα τει ρα Φογἱ5 Ίναπῃ οοηςῖ- 

είστο :Ίῃ Ροδίογίοῖ 4Π{ΘΠΙ 6ΟΠΟΙΟΠΕ 1ῃ ΠΟΝ ΙΙΠΟΓΕ 4805 ΟΠΊΠΕΡ 

ἔρποο οοΠς που] ξ, {αγαπη 56 ἱρδῖς ουπα Ἠοπη[ηίρης. 508- 

Ροηςυηὰ οἱ πηᾶτα πμάϊα5. Ου Ύσγο αἲ Ῥπ]ομτος 4608” 

αε, ἵνα Πέ πης, εί πιαδαεία», εἴ ααπης οπιπΙμας , αἱ 5ιι- 

Ρ6υ τοσα οπημῖα , {ρδᾶ 7 ονἰς Ρδισοπα ἀοροσίία, ης ἰηδιαν]ς 

απιοτίριις φαΐς. νἰάραίας, Γογιαίη «ἰπηπ]αί, αῑας. ου[αςάαπη, 

αποᾶ. απἰάεπη ραἱολεγναπα αἲί οἱ ΠΠίοετο αδρἰοτεηίθπι 

Ρονδῖέ : ἰαπίσπη τεγογεηιῶ εἰ οποχί5 αβοί ρ]ο]αἁπῖ 1 

9, Νεππε ΥθΓο 5ο]5 ἴία δ1ρίἴου ρολ αάϊπε εαρίας ο5ί, 

το]ί(πογαπη απέθιη 4εογαπ) πα]]α5, αἱ Ροΐῖις ἴδία ΟΗΠ1ΙΠΟ56. 

ἵπ {ογοπη, 4ποπι Ῥτο Ρα]ο η άἶπο ἀῑσία γἰάειῖ Ροβδῖηί : 5δ4 

ςἵ ααῖς ομγαίο Τ6η1 ΥοΗί οοπφϊάστατθ, ἆθο5 οπές εοάεπι 

απο. απρίίος πποο α[[εοίος πνοποπίί, Χερίππη γενβί 

οαηδα Ροἱορῖς Γογπια ΥΙΟΙΠ Ἠγασϊπιμῖ ΑΡροϊῄπεια, Μοτοιι- 

παπα απ]. 

{0. Νεο ἄθας αροτίε Τί 5αοουριήςδε Ριᾶεί, 5εά τε]αί 

Ἰοπουῖ5 πιπ]α[ῖοπθ 4ο 56 ρυῶάΐσαγε απιαΏί , ΟΗΙΗ Ίου τεὶ 

Ίο 5α Ειῖσ5ε ΓΟΓΙΠΟΣ5Ο λοππίρισαπο Ρυςρηἱ5θ. Αά Ἠσδο 

ααπὰ αΠανΙΠα. ΤΕΓΗΠΗ οπηπῖαπα απασαῶαπθ ρταδά ασια 505- 

οοροτῖέ, πο πηονεί αἰίενα οοπίτογοισίαπι αἰίοτῖ 4ο Ἰής απ{ρης 

Ἰπαρετοί; 564 Μπεινᾶ, 4α” Τ65 Ῥο]]ΐοας πι Ἰοπιηῖρα5 ΠΠο- 

ἄθναίας, ΠΟΠ οοπίοπαἰί ουπη Ῥίαπα 4ε γεμαία, κἰπηΗίεγαε 

πουν. Ἠωο οοπεθᾶ!έ 46 Ρε]εἶ5, 4ε παρ] απίθπη απο 

Ὑομαιῖ, πεΠπθ ἴρδα {αγβαία αὐ Ί]α 1η 15 απογαπη ΟΠΑΠ 

ποπ. Ῥε Ῥ]ομηάίπε ΥθΓο 5υᾶ {8μι ππασηίβσο 5οπΗηί εί 

«ιρετατε Ί]α υπ]γειςας 5ἳΡί νἰάεπίαν ἱησα]α., αἱ Ενῖς ἄθα, 

ας πηπ(αἰς ἴ]ας Ππἱπιοἳ]ς Ἱππριίσατο γα]]οί, η]. 15 αμιά 

παπα ρυ]ομηπάἴπεπη οβ/Ιοετεί» 5ίο πΘπΊρε ταία [αοἴ]]]π]θ 5ε 

ααοᾶ γο]]οί οἴοεσίατατη : γεοίε Ίϊα φαἱάθπι οἱ ῥγυάεπίει 51)- 

αποιῖς ταποπίρας.  Οείογαα εχοθ]εηίῖαίη Ρυ]ομ α ἀῑπίς 

Ἱπᾶο πηϊμὶ αλαῖς Ρετερίοῖαί : αοθερίο εΠΙΠΏ Ῥοπηο Ἱεοίοσιε 

Ἠλίας Είπ]ο, απατά ππασπσαπε 540Π1 Ἠμαά 6556 ρι{ατεί, 

ςπκίίποτοί απίσπα. πα]]α. οπίτα 5ο ]ρδᾶπι Γ6ΓΓ6 υ([γασίαπα, 

απα»ί ἀεἰοίοςϊ ἆπᾶπι α116Γα εδδεί Γαοῖο, αεοεάπηί αἆ ραΐγεια 

ἁπαταη, πίας απίοπη ΓΓαίγεπα ειπάεπιαιθ ΠΙαΓΙΠΙΗ Φ0Υ6Η}, 

απωήηπα ΠΠ Ροίοηίες. Οἱ 4πυπῃ Ῥοίειαίθια 1ρ5ε 

απἰάεπη Παβεγεί Ρτοπποἱαπᾶ{, 41 9ΠΑΠΑ ο55οί Γογπιοδῖςρῖπια, ι 

Ἰ 
οδκοηίσαθ [οτί πηπ]ά εἰ φαρίοηίο5 Ῥγιάθηίεσαε νι 1η 

Οπιοσῖα ραηία: οἱ αριά ῬαΓΡάΤΟΡ: αθί(πίαπα {αππεῃ Ἠ]ε Ρᾶ- 

τῖᾶϊ ροής Ρεἱαπηὶ βΙίο, εααπθ το Ἰπου]εηίαη ταέ Ια- 

ἄπππαπο δα [[τασίαπο, οἱ Ργδεπίία εἰ ςαρίθηίῖα εἰ [ου πάἶηθ 

πᾶΙΟΓθΠ1 656 ΡΗ]οΓΙΙΙΠΕΠΙ. 

11. Ταπίαπα ροῦτο 60Γ.Π1, θά Ἴαπῃ 4άΡΙΡΕΓο ἑαπίαπα, πἳ 

Ρα] βιαἰτοί, αἱ ΠΠ ΠΕΓΟΙΠΙ Ἰαμάαἱουῖ ἀεοτύππσια Ροεία.. ' 

Ρειςιαδεγῖηί , πε ααπάθ 5ο αααπα α Ρυ]ογέηάἶπε ποπι]ηᾶ- 

λα. 
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τοῦ κάλλους πεπείκασιν ὀνομάζειν. 

ἀχούσαι λευκώλενος ἡ ρα ἢ « πρέσθα θὰ θυγάτηρ 
μεγάλου Κρόνου, » ᾿Αθηνᾶ δ) οὐκ ἂν βουληθείη ο ά 
γένεια πρὸ τοῦ Γλαυχῶπις καλεῖσθαι, Ἄφρο δίτη 

τιµήσαιτ ἂν τοῦ παντὸς χαλεισθαι χρυσῆ. Ἅπερ ἀ παν 

Α ἵςτ 
"Πδιον ἂν οὖν 

εἰς χάλλος τείνει, 
- ο. ; 

15. Ἰκαίτοι ταῦτ᾽ οὗ µόνον ἀπό 

μάνα ἐστιν 

ἂνε υδὲς τοῦ κρεῖττον εἶναι πάντων τῶν ἄλλων. Οὐκοῦν 

Ἀθηνᾶ μὲν ἀνδρείας ἅμα καὶ φρονήσεως 
ἓ 

γὰρ προΐστατο τ 

χρείστους ἔχουσι περὶ τοῦτο, ἀλλὰ κα 

προ ἔχειν ἐπι-- 
. 
αι σο τέρων ψηφίζει: ἅμς 

ἁπάσης ἀρχῆς καὶ δυναστείας αἱρετώ 

συνηγαροῦντ' αὐτῃ καὶ τὸν Δία παραλαθοῦσα. Εἰ 

τοίνυν οὕτω μὲν θεῖον καὶ σεμνὸν τὸ κάλλος ἐστὶν, οὕτω 

ν τοῖς θεοῖς, πῶς ἂν ἡμῖν ἔχο οι χαλῶς 

τούτων: ρα ὃ 

τερον ἀποφαίνει 

ΔΑ “9 
οξ περισπονοαστο 

ν 2. ε λόνα μὴ χαὶ αὐτοὺς μιμουμένους τοὺς θεοὺς ξ' εργω τε χαὶ λόγῳ 

πᾶν ὅ τι ἔχομεν αυναίρεσθαι τῷ χάλλει; 
33 : 

19. Ταῦτα μὲν ὃ Φίλων περὶ τοῦ κάλλους εἶπεν, 

ἐπιθεὶς τοῦτο τῇ τελευτῃ, ὡς καὶ πλείω ἂν τούτων εἷ- 

ρήκει, εἰ μὴ τὸ μακρολογεῖν. ἠπίστατο τῶν ἀδοχίμων 

ἐν συµποσίῳ. Μετ᾽ ἐκεῖνον ὃ᾽ εὐθὺς Ἀρίστιππος ἥπτε- 

το τῶν λόγων πολλὰ πρότερον παρακληθεὶς ὑπ Ἀν- 

δροχλέους" οὐ γὰρ ἐθούλετο λέγειν τὸ μετὰ Φίλωνα 
ἔατο δὲ ἐντεῦθεν 

-- «ὶ 
, 

εὐλαθούμενος λέγειν. "ΗΠρξ 

14. Πολλοὶ λλλάκις ἄνθρωποι τὸ περὶ τῶν βελτί-- 

στων καὶ ἡμιν συμφερόντων ἀφέντες λέ 

τινὰς ὥρμησαν ὑποθέσεις, ἀφ᾿ ὧν αὑτ 
δόξαν προσάχειν, τοῖς δ) ἀκροαταῖς το 

λυσιτελοῦντας ποιοῦνται, 

περὶ τῶν αὐτῶν ἐρίζοντες ἀλλήλοις, οἱ δὲ διηγούμενοι τὰ 

τς μὲ ν δοκοῦσι 

ὺς λόγους οὐδὲν 
- Δ 

διεληλύθασιν οἳ μὲν 
Δ 

και 

/ τς 
οὐκ ὄντα, ἕτεροι δὲ 

γοποιοῦντες, οὓς ἐχρην ταῦτα πάντα χαταλιπόντας, 
- μας Ξ 

ὅπως τι βέλτιον τύχωσιν εἰπόντες, σχοπεῖν" 

περὶ τῶν οὐδαμῶς ἄνα Υχαίων Ἰο- 

οὓς νῦν 
ο Α λα ος Ες μα νν / / ἔλ 
ἐγὼ περὶ τῶν ὄντων οὐδὲν ὑγιὲς ἐγνωχέναι νοµίζων ἅλ-- 

εώς Ἂ ΄ 
λως τε καὶ τὸ τινῶν ἀγνοίας τῶν βελτίστων κατηγο- 

ον 2 , 
περιπίπτειν τῶν εὐηθεστέρων οἳό- ροῦντα τοῖς αὐτοῖς 

/ ν 
εσταάτην χαι µενος εἶναι πάντη, 

3 , , ο ορ 
καλλίστην τοῖς ἀκούουσιν ὑπόβεσιν ποιήσοµαι τῶν λό- 

ον κ , ος Ἡ 
γων καὶ ἣν πᾶς ὁστισοῦν ἂν φαίη κάλλιστ᾽ ἂν ἔχειν 

λ ο » 

την αὐτὴν λυσιτε 

ἀκούειν καλλίστην. 

15. Εἱ μὲν οὖν πε ρί τινος ἕτέρου τοὺς λόγους ἐποι- 

ούμεθα νῦν, ἀλλὰ μὴ περὶ χάλλους, ἴρχεσεν ἂν ἡμῖν 
ἀκούσασιν ἑνὸς εἰπόντος ἀπηλλάχθαιπερὶ αὐτοῦ : τοῦτο 

δ) ἄρα τοσαύτην ἀφθονίαν παρέχεται τοῖς βουλομένοις 

ἅπτεσθχι τῶν περὶ τούτου λόγων, ὥστ᾽ οὐκ, εἰ μὴ κατ 

ἀξίαν τις ἐφίχοιτο τῷ λόγῳ, νοµίζειν δυστυχεῖν, ἀλλ᾽ 

ἣν πρὸς πολλοῖς ἄλλοις κἀχεῖϊνός τι δυνηθῃ συμθαλέ- 

σθαι πρὸς τοὺς ἐπαίνους, τῆς ἀμείνονος οἴεσθαι πει- 

ρᾶσθαι τύχης. Ἔὸ Ὑὰρ οὕτω μὲν περιφανῶς ὑπὸ τῶν 

πρειττόνων τετιμημε ένον, οὕτω δὲ τοῖς ἀνθρώποις θεῖον 

χαὶ περισπούδαστον, πᾶσι δὲ τοῖς οὖσιν οἰκειότατον κό- 

σµον, : χαὶ οἷς μὲν ἂν παρῃ παρὰ πάντων σπουδαζοιέ-- 
νων, ὧν ὃ᾽ ἀφίσταται μισουμένων καὶ οὐδὲ προσθλέ- 

πειν ἀξιουμένων, τίςἂν εἴη τοσοῦτον λόγων τα 
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τί... άαομπαα5 εγπο αιάἰαξ πο οπμᾶίᾶα Ὀνασ]ήα δια 
οε]ευτατῖ, παπα ἀῑοί « Ὑοπογαηᾶα ἀεα, απί ἱπσοπίϊς παία 
αμ ρηΐςν Μίπετνα ποῇί Ῥγϊίοσοπία ροίἵας απ.Π1 Οᾳεῖα νο- 
οαπῖν αἱ Ύεπας απαπϊγίς «κΐηιεί αρρε]ἰατί απγοα : συα 
απίάεπα αἲ ρα]ομγπάίπθηα {επάπί οπιηία. 

12. Αἴππα Ίο ποπ. Ἠ]αά πιοᾶο οδίοπᾶμπέ, απἰά. 4 ἆρ 
Ἠ]α φεη{ταη{, 5οᾷ {οςεϊπιοπίππα 5αΠί τηϊηίπιο {α]]ακ, τε]αῖς 
Π]απα Τοριῖ5 ομηπίβι5 ο55ε ΡΓ5ίΑΠΙΙΟΤΕΠΗ. Τσαν ῥα]]ας [οΓ. 
Εμάἴπο 5 σα]. οἱ ρηπάοπίῖα. Ρο[ἴογθιη 6556 ἀεοργηῖέ, ου]ας 
α{πησᾳιο γεί ρυῶ5ες οσί : Φαπο απίοπι Ιπιροί0 ομηῖ οἱ Ρο- 

ἰοσία ρι[εγεπάαπα. Ῥτοπαποῖαί, κα/[Γασαίογθια. ου πασία 

ἸρδυΠη {ογεμῃ. 5ἱ τετο Ἱία ἀῑνίπαπα, [68 απσιςέυπα (πἱά ἆαμα 

Ρη]ο]]έπάο εδί, 4ο ᾳπο {απο 5έπάῖο 1ρ5ί 4ἱἱ Ιαβογοηί, ᾳπο- 
πηΟ(0 ΠΟ5. ἀθοθαξ ΠΟΠ. Ίρ5ο 4ποηπε 4θογαπα Ππηία[ίοπο, 
οΡετε ρατί{εν εί τειβῖς, φπἰσπαῖά Ἰαβοιηας, ραἱομτῖ(α ἁἰπῖ 
ραϊνοσῖπατί δν 

10. Ἠωο Ῥμίο ἀῑκῖε ἄε ρι]ομϊπᾶϊπα, ἵπ Απο ιά 

ἁαἀᾖ[οῖθις, 5 Ρ]ητα Πΐςος Ραΐςςθ ἀἰσίαναπα, πἰςὶ φοἶτοι σοητῖ- 

γίο ΠΟΠ οοπγεπίγθ ογαΓἴοπεΙη Ἰοησαπῃ. Ῥο5ί ἵΠαπι ςἰαίΐπι 

ἀἴσογα εαρίέ Απκίρριας, πηπ]αηα ἰποϊίαίας απίο αὖ ΑπΠάΤο- 

οἸ6: πο]αεταί επῖπι ἀἴέετθ, ἀἴοθιο Ρο»ί ῬΗίοπεπι γεγῖας. 

Τία γετο εχοίκιις εί: 

14. ΜΗ 5αρε πιοτία]ο5, ἀῑπιδεα 4ᾳ τερας οριηηῖς 

ποβίδηπα αΠΠρις ἀἰορπαί πιαίθιία, αἆ αἶῖα 5ο σοπίπ]θγο 

ἁβιππεπία, απ]ρας 50 απἰάσπα οοποἵατε σ]οτῖαπι γἰάεη- 

ἴαη, 5εᾷ γεγρα Ἱπίατίηα βιοϊαπί ΠΠ ΙΓ ργοβαίανα απἀ[οιίρας, 

ἄΐᾳποα Πα τεσῖατε 5ο]θηί αἱ ραγπα εαάεπι ἆς Ιςάεπι τ6βις 

ἀἰσεηίες ΠΠίεγ 5ο οοπἰίσπάαηέ, ρατίπῃ απα) ΠΙδ(αΠη 5υηέ, 

εα επατγεηί; Ῥαγίϊπι 4ε τρις πΠΠΙπιο περοαεατῖϊς γεγβα {8- 

δη : απος οροτίεβαί Π5 το]ῖοιῖς οπιπίρης, αἱ πηθ]ῖα5 απῖο- 

Ύααπι ἀΐσογε Ροσδίπέ, νῖάετο. Θιος Ίαπα εσο 6 τοῦια5 πι] 

5αηἱ ἰαἰηίσςε ταία5., οἱ αἰἰοφηῖ 5ἱπρίάἴογαπη οΠΙΠΙΠΟ ο5ςθ 

Ρηίαηξ, Ῥοί αοθηαίας (πογιπάαπα ορΙΠΙαΓΗΠΗ ΤΘΓΙΠΗ ἴσπο- 

ταηί]ας ἵπ εαάσπηα γΠῖα Ἰπεῖάεγα; οαπάθηα {Πἰςςιπιαπα απαϊ- 

{οηίβας. εί ραἱομογηππαπα ἀἰσσαί πηκίογίθηα τΩΠΠΗΙ ΦΙΠΠΔΠΗ, 

απαπ]απε ππηδαπίδαπε ορΏίπιε 5ο Ἰαμετο ἀῑσαί γουαιῖ Ρι]- 

ομεγήππαπῃ, 

15. 5ἳ απῖάεπι Ιβίματ ἆα α[α απασμΠπη(πθ το Ὑθινα πμῃς 

ΓαΟ6ΤΕΙΠΙ5, ποπ ἄσ ρη]ο] Μπ άἶπο, 5αΠΠοσγεί ποβῖς., ο αυ 

41οεγεί ἆς Ί]α απα[ίο, ἀῑδοεᾶστε : Ἠσθο γογο ἰαμίαπ οορίαπα 
εαρηηϊκίταί αἴησεγε γο]εηίῖριας αμα 46 οα ἀἰσρηᾶα 5ιηί ν 

αἱ πηπίηα, δἳ φμἱ5 πο Ῥτο ἀῑσηϊίαία ογαοπο αβο(ιαίατ, 
ρυίαμά5 δἰί ααςίς εχοάἶδεα, γεν 5 ροδί πηη]ία αἰία Ίρ5ο 
4ποαπε οοπ[εττε απἱοππαπι αἲ Ἰαμάες Πας Ροςδῖέ, ορια 

{οτίππα αἲῖ 5ἷὲ οχἰςΗπιαμά15.. Θα” οΏΙπῃ 105 πιαηί[οςίο αθο 

ἃ 4ἱἱ5 Ποπογαίΐα ο5ί, Ἱἴα γετο αριᾷ Ιοηιίπος ἁῑγίπα οἱ φἰπάϊο 

οπηηί ἀῑσπα; οπηπῖθα5 Ῥοτο, απσρ βίαια 5απί, ΓαΠ[αγ]ςεῖ- 

πΙΠΠΗ ἀεσις οδί, αἀθο τα απἴριας ϱᾳ αἀξίε, ΠΠ οοἰαπίατ αὐ 

οπηπίρης, α (πἱρης γοτο αὐδῖέ, ΙΠῖ εχοςὶ οἱ πε αδρεσία απ- 

επι ἀῑπηϊ εεηδεκη (ας: απῖς θαεγῖς Ίνα ἀῑδετία5, Πέ θ.Π1 ΤΘΗΙ 
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ο να / νο 2Υ/ Ε 
ὤστ επαινγεσα. προς αςιαν Επει- 

δήπερ οὕτω πολλῶν αὐτῷ δει 

ἀρκέσαι) :Οὐ μὴν ἀλλ) 
ε σι 

ν ἐπαινεσό των, ὥστε τῷ 

μόλις ἂν τῆς ἀξίας τυχεῖν, ων] ἀπεικὺς καὶ ἡμᾶς 

ἐγγειρεῖν τι λέ έγειν περὶ αὐτοῦ, μέλλοντᾶς γε μετὰ Φί-- 
λωνα ποιεῖσθαι τοὺς λόγους. Οὕτω δὴ σεµνότατον καὶ 
θειότατον τῶν ὄντων ἐστὶν, ὥστε.... ἵν ὅσα θεοὶ καλοὺς 

τετικήχασι, παραλείπω. 
16. Ἁλλ᾽ οὖν ἐν τοῖς ἄνω Χβόνοις ἐκ Λιὸς Ἑλένη 

Ὑενομένη οὕτως ἐθαυμάσθη Ἰ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ἆ ὥστ' 

ἔτι τῆς ς ἡλικίας οὖσαν ἐντὸς κατά τινα χρείαν ἐν Π5λο- 

ποννήσῳ Ὑενόμενος δ Θησεὺς οὕτω τῆς ὥρας ἴδὼν 

ἠγάσθη , ὥστ᾽ οὔσης αὐτῷ καὶ βασιλείας ἀσφαλεστάτης 

καὶ δόξης οὐ τῆς τυχούσης ὅμως οὐκ ὤετο βιωτὸν αὐτῷ 

ταύτης ἐστερημένῳ, παρελθεῖν δὲ πάντας εὐδαιμονία, 

εἰ ταύτην αὐτῷ γένοιτο συνοικεῖν. Οὕτω δὲ διανοη- 

θεὶς τὸ μὲν παρὰ τοῦ πατρὸς λαθεῖν ἀπειπὼν, μὴ γὰρ 
ἂν αὐτὴν αὐτὸν ἐχδοῦναι μήπω Ἠλοκίας ἡμμένην, τὴν 
δ) ἀρχὴν ὁ ὗπε Ερφρονήσας ἐκείνου χαὶ παριδὼν, ὀλιγωρή- 

σας δὲ καὶ τῶν ἐν Πελοποννήσῳ πάντων δεινῶν, κοι- 

νωνοῦντ' αὐτῷ ' τῆς ἆ ἁρπαιῆς χαὶ Ἠειρίθουν - παραλαθὼν, 

βία λαθὼν αὐτὴν τοῦ πατβὸς εἲς Ἄφιόναν ἐκόμισε τῆς 

Ἀπεικᾶς, χαὶ τοσαύτην ἔσχε χάριν αὐτῷ τῆς συµµα- 

χίας ταυτησὶ, ὧσθ᾽ οὕτως ἐφίλησε τὸν ἅπαντα γρόνον, 

ὥστε καὶ τοῖς ἐπιγενομένοις παράδειγµα γενέσθαι τὴν 

Θησέως καὶ Πειρίθου φιλίαν. ᾿Επειδὴ δὲ ἔδει κα- 
χεῖνον ἐν ΄Ἅδου γενέσθαι τὴν Αήμητρος! μνηστευσόμενον 

κόρην, ἐπειδὴ πολλὰ παρχινῶν οὐκ ἠδυνήθη ταύτης 
ση τῆς πείρας ἄποσιἐσθαι χαταπεῖσαι, συνηκολού- 

τ 
..- ῃ --- / 

θησεν αυτ τῷ ταυτην πρέπουσαν οἴόμενος αυτῳ χαταθή- 
/ 

σειν ο. χάριν περὶ τῆς ψυχῆς ὁ ὑπὲρ αὐτοῦ χινδυνεῦσαι. 

Ἐπανελθοῦσαν ὃ᾽ εἰς Ἄργος, αὖθις ἀποδημιοῦν-- 

τος αὐτοῦ, ἐπειδὴ καθ . ὥραν ἦν γάμων, καΐτοι γε 

ἔχοντες χαλάς τε καὶ εὖ γεγονυίας ἐκ τῆς Ἑλλάδος 

σφίσιν αὐτοῖς ἄγεσθαι γυναῖκας οἳ τῆς Ελλάδος βασι- 
ο ς ολ ελ ͵ 5 Εκ μον ο) ζλ) 

λεῖς, οἱ οξ συνε ιθόντες εμνηστευοντο ταυτην ταςα λλας 
κε ὁπεριδόντες ὧς Φφαυλοτέ Ῥρ ο νε το. 
απασας υπερ!ιοΌντες ὡς Φπυλοτερας. νοντες ο οτ 

” ν / ι /. / 
περικάχητος ἔσται, χαὶ δείσαντες μὴ πόλεμος γένηται 
ος , , 

τῃ Ελλάδι, µαχομένων πρ 
ο) λ / ω Ὕ 
ὅρχον τουτονὶ ψΨήφῳ χοινη, η 

ὃς ἀλλήλους, ὀμωμόχασιν 

μὴν ἐπικουρήσειν τῷ ταύ- 
3 / ο 3 ια] κ αδ -.. ὃν ον .ω 

της ἀξιωθέντι μηδ᾽ ἐπιτρέψειν ἦν τις ἀδικεῖν ἐγγειρῃ, 
τν Ώ 

ἕκαστος οἰόμενος ταύτην αὑτῷ τὴν συμμαχίαν παρα- 
. στ / /. 

σχευάζειν. Της μὲν οὖν ἰδίας γνώμης ἀπέτυχον πάν- 
Λ / ο. κω ον 3 / ο 3 ’ 

τες πλὴν Μενελάου, τῆς κοινῆς ὃ Εν αὐτίκα" 

οὐ πολλῷ γὰρ ὕστερον ἔριδος Ὑενομένης ταῖς θεαῖς πε ερὶ 

κάλλους, ἓ ἐπιτρέπουσι τὴν κρίσιν Πάριδι τῷ Πριάμου, 
8 κας πο σα 

ὃ δὲ τῶν μὲν σωμάτων τῶν θεῶν ἠττηθεὶς, τῶν δωρεῶν 
ολ ο. Ν / ει 4 ο 7 ο 
ὃ ἀναγκασθεις γενέσθαι χριτῆς, χαὶ διθούσης Ηρας 

ν .. 3 / ο 

μεν τὴν τῆς Ἀσίας ἀρχ]», τὸ δ᾽ ἐν πολέμοις Ἀθηνᾶς 
Φ 3 Ἀ/ Ἀἲ Β .ω ε / 4 κράτος, Ἀφροδίτης δὲ τὸν τῆς Ἑλένης γάµον, καὶ φαύ- 

λ 3. ’ . 

λοις μὲν ἀνθρώποις γενέσθαι ἄν ποτε νοµίσας οὐχ ἐλάττω 
ν Ὀν . νΝ -- » 

βασιλείαν, "Ελένης δ᾽ οὐδένα τῶν ἐπιγιγνομένων ἀξιω- 

θἥναι, ποοείλετο τὸν ταύτης γάµον. 
/ .ω / / 

18. Τενομένης δὲ τῆς ὑμνουμένης ἐκείνης στρατείας 
«9 . ΄ κ. -. Ν 

κατὰ τῶν Γρώων καὶτῆς Εὐρώπης τότε πρῶτον κατὰ 

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 16 --- 18. 

Ἰαπάστα ρτο ἀἰρη]ίαίο ρος5!{2 Ὑογίπῃ οηἵπα Ὑεγο ο πιη]ς. 

αἄθο αἱ ταῖ Ἰαπάα[ονῖρις ορια 5]ϊ, υἱ νο] δίο παπι υὶκ ἀῑσηί- 

{αΐοπα εοπδθη πας, ποπ αΏσατά σπα ΓΠΠθγΠ{ οἴαπα πος οομα!] 

αΠηπῖᾶ ἆς οα ἀἴσετε, Πεοί ρο5ί ΡΙή]οπθιη νουρα 5ἰπί [αοἴθῃ- 

ἆᾳ,.. Αἀθο γετο απβις[ἰ5δίπ]α δἱ πιαχίηιο ἁῑτίπα ΤογΙΠα οί, 

υέωι, Ῥτορίογρη {ο επῖπι οί θας πποᾶῖς Ῥι]εμτος 48 Ἰοπο- 

γανθη]η{. 

16. Ὑοταπα. 5αρεγοτίρς Γεπροτίρας παία ᾖογαο Ἠε]οπα 

(απίς αριᾶ οΙΊΠες Ποπηῖπες ααπ]γα Ποπ ΓΗΙ{, αἱ Πίτα πια- 

{αορ α{αἰἲς (επιρας οοηςΠἰπίαπα, περο(ἰϊ αἴοπ]15 6αδα ἄπεης 

ἵπ ῬεΙοροπηοςο Τμθσθις, ἴία αἆ εοΠδρεείαΠ [οι Πας 

οχαικοέ, αἱ η τοσο ΠΥΠΙΙΡΙΠΙΟ εί π]οτῖα πο τη]σατί, [α- 

ΠΊΡΗ Ποπ. υἰτοπά σπα 51ρῖ ρπίατεί, Ίχας 5ἱ οατεπάαπα οκεεί; 

[οσοίαία απ{επι ργῶΠεΓΙΓο 56 ΠΙΥΘΙΣΟ5, 5ἱ Ἠσο 5ἳΡί πχου 

εοπ[ϊησογαί. Θ55 απαπῃ απῖπιο ασίατεί, ηθυ 5ΡΕΙΗ μαβεγεί 

Πας α- ραΐτο Ἱπιροίταπάα (πεσιε επῖη εἰοσαίυταπι 655ε 

αῶ ᾖηδίαπα ἰαἴεπα ΠΟΠΗ αἰΗσίςςεί), σοπ{οπη{ο Π[ης ἴπι- 

Ρειῖο ας ποσ]εσίο, ραϊνῖ [ασίοης απἰεφι]ά. ἵπ Ῥε]οροπηεςο 

ΓογππΙάαπά Πα ογαί, αδδυπηίο ταρίπ αὐ]πίογε Ῥϊπήλου, υὶ 

α ραΐτο αράποίαπα ΑρΙάπαϊα Αἰῑοσ ορρίάππα αδροτίανΙί 

ἰαπίαηα ο ΗΙ Ιαῦιξ Ἱα]ας αχ] ποπηῖπε σγααα, αἱ Το 

ουἩ Το]αι1ο ΤΕΙΠΡΟΓΕ αππαγεΠ]{, οχΕΠΗΡΙΟΜΗ Ροδίογίς {1 ο5δεί 

Τ]οςοϊ εἰ ΡΙιοῖ αποϊία., ΟΠ απἴεπα Ἰ]ο οοβογε]Γ 

αἆ Ππίθτος ἀεσεθπάεταο, αἆ Ππαρίίας αιπρίεπάας Ἰάπετα 

ορταιῖδ, Ῥοδίφ παπα παυ]ία οτίαία5 ποη Ρο ΠΗ ρευξααάετς 

αἴ αὖ 6ο 56 οοπαία αΏςηποταίς Πάπα οοπηίαίας οδε, απο 

ἀθοδηίεπα αἲ Πο στα [ἴαπα Ππ[ανα5, αἱ γιο» ργο Π]ο ρον1ομ]άΠῃ 

ευβ]γεί. 

17. Ἠεγειδαια ΥΕΓΟ ΑΓς5Ο5, ΤΙΓΣΗ5 Ῥε[εστο αΏδεπία Τ]ιο- 

560, (11Η ]απ π]αίηγα ο5δοί παριῖς., Πσοί Ἰαβετοπί ρ]- 

οἶωγας οἱ ΚεΠεΓΟΣᾶ5 πλπ]ῖεγος , απας ο αταοία 5Ρῖ ἀπεετεηί, 

γοσος ατα σἶως αξ ΠΠ οοπνεπ]επίες Ἰαπο 5ἱρί αχρείεραηί, 

οοπ{οπη 5. ἵαπαπαπα ἀοίογοτίρας τε]ἰᾳαίς οημίθας. ΟΠΗ 

απίθια γἰάστοπ{ 46 Ίρεα οεγίαίυπα τί, πχοαοηίας πο εσυ 

τοῖς οχοπγείιαγ Π]ῖς Ιπίον 5ο ἀορισπαπίῖθας, οοπληπιη] 

εα[γασίο [ας]αταπά η ἀεάετα ε]ασπποςί, 5ο αἀ[αίογες [ους 

οἳ απῖ ἴρδα ἀῑσηις ο55εί Παβίία5, πεαιθ Ῥεγπηίςδιτος 5ἱ αιιῖς 

Ἱπ]γίαπη Υο]]εί [ασστο, αππα Π6ΠΠρΕ ριίατοί απαςαπίσααο 

5ἱΡ 56 Ίου Ῥάγαγο απχΙΙπΠη. Ας Ρρϊναία φπἴάεπα λα απῖας- 

οπ]αδαπε 5επ{επί]α [Ε[ΕΙΗΙ οπηΠες Ρίου ΜεπεΙαη : 6ΟΠΙ- 

ΠΙΠΠΕΠΙ απίθΠα Παπ τοις 5ίαἴπι οχρετί 5υηί. Ου σΠΙ 

οπῖπα ΠΟΠ Πα πηπ]ίο Ῥοςἱ 115 Ππίου ἀεας 4ς Γογη]α εχογία εκςεῖ, 

ατβίΊαπα ρογπη ηπ{ Ρανίά1 Ῥπαπαϊ Πο. Ἠϊς οογροτίρη5 ἆσα- 

ταπα οἱ [ογηια νΙοίας, ΠΙΠΠΘΡΗΠΙΩΠ6 6556 οοᾶοίΗς ατβ]ίος, 

ο[[ογοπία 11ποιθ Ἱπρεγίαπα Αδία., Ῥε]ίσαπα γιοιοτίαπα Ῥα]- 

Ἰαᾷ6, Ὑεποιο απίθπα Ηε]επα πυρίία»; εἰῖαπα νηῖριας Ποπηῖ- 

πίριας οομ{ίησογς Ἰπίογάσπι ραίαης πον παῖπας Ἱπαροτίαπα, 

Ἠο]ομα απίοπΙ Ρογί Ῥος56 ῬοδίθνοτΙΠα ΠσΗΙΠΘΙΗ, Ἠη]5. 

παρίἷας ργαορίανΙτ. 

18. Ου απίοπι ἀοζαπίαία ]α οοπίνα ΤγοίἛπα οχρεᾶί-- 

{1ο Ποτεί, οἱ Έπτορα ίππο Ῥείπηαπα τεπίτεί εοηίτα ΑδίαΠαν 



(ΙΙ; ὤ, 600) 
αν : . ερ ; 

τῆς Ἀσίας ἐλθούσης, ἔχοντες οἵ τε Ἰ βρες ἀποδόντες | 
5 . .. - ο [1 σε 

τὴν "Ελένην ἀθεῶς οἰκεῖν τὴν αὑτῶν, οἵ ϐ) Ἕλληνες 

ταύτην αὐτοὺς ἐάσαντες ἔχειν ἀπαλλάττεσθαι τῶν ἐκ 
/ Δ / εν ζ υ. ο 9 .) 26 λή0. 

πολέμου καὶ στρατείας δυσχερῶν, οἵ ὃ᾽ οὐκ ἠθουλήθη- 
. 38 « » 3 λ 

σαν ἀμφότεροι, οὐκ ἄν ποτε νοµίσαντες εὑρεῖν ἀφορμὴν 
αν ο » ολ νὰ 

καλλίω πολέμου, περὶ Ἶς ἀποθανοῦνται, ἸΚκαὶ θεοὶ δὲ 
ο : ο ς ζ ος 

τοὺς αὑτῶν παῖδας σαφῦς εἰδότες ἀπολουμένους ἐν τῷ 

πολέμῳ οὐκ ἀπέτρεψαν μᾶλλον, ἀλλ᾽ ἐνήγαγον εἲς 
ο. / .. 3 / .ω ο 

τοῦτο οὐκ ἐλάττω δόξαν αὐτοῖς οἴόμενοι φέρειν τοῦ θεῶν 
τς ; ἳ ; ο πο ρασῃ - 

παῖδας γενέσθαι τὸ µαχοµένους ὑπὲρ "Ελένης ἄποθα- 
ὦ ο νος ο ς 

γεῖν. Ἰκαὶ τί λέγω τοὺς αὐτῶν παῖδας; αὐτοὶ πρὸς 
ς /{ / .ω ΔΝ 

αὐτοὺς µείζω καὶ δεινότερον ἐνεστήσαντο τοῦ πρὸς 
Τί ται - εαο επσο Ὁ ἴγαντας αυτοις Υενομ.ενου πο Ξμ.ου Εν εχειυῳ μ.ΕΥ αρ 1 

μετ᾽ Αλλήλων, ἐνταῦθα δὲ ἐμ.άγοντο πρὸς ἀλλήλους, 

οὗ τί γένοιτ᾽ ἂν ἐναργέστερον δεῖγια, ὅσῳ τῶν ἂν- 

θρωπίνων ἁπάντων ὑπερέχει τὸ κάλλος παρ) ἀθανάτοις 

κριταῖς; "Όταν γὰρ ὑπὲρ μὲν τῶν ἄλλων οὐδενὸς 
ἁπάντων οὐδαμοῦ τὸ παράπαν φαίνωνται διενεχθέντες, 
ο ᾱ Φλ / 5 / Ν ολ 3 ο ω 
ὑπὲρ δὲ κάλλους οὐ µόνον τοὺς υἱοὺς ἐπιδεδωκότες, [ 
ἄλλ᾽ ἤδη καὶ ἀλλήλοις ἐναντία πεπολεμηχότες, ἔνιοι 
δὲ καὶ τρωθέντες, πῶς οὐχ ἁπάσαις Ψήφοις προτιμῶσιν 

ἁπάντων τὸ κάλλος; 

19. Ἁλλ ἵνα μὴ δόξωµεν ἀπορίᾳ τῶν περὶ κάλλους 
ἀεὶ, ἐφ᾽ ἕτερον βούλομαι 
Ἀ. 4 ΘΑ ν ϱω 

ὃν, ὥστε δεῖξαι τὴν τοῦ 
3 / Ν 3 9 

εἰρηµένων, τὴν Ἀρχάδος 

/ Δ ο ον ί6 

λόγων περὶ ταῦτα διατρίθειν 
μεταθῆναι οὐδαμῶς ἔλαττον 

ν β τὸ . 
κάλλους ἀξίαν, τῶν πρότερον 
5 Αα 3 / ς[ ο / /΄ 

Ιπποδάμειαν Οἰνομάου, ὅσους τοῦ ταύτης κάλλους 
. κω' ο) / 3 

ἁλόντας μᾶλλον αἱρουμένους ἀπέφηνεν ἀποθνήσχειν ἢ 
μ ά ω ς 

ταύτης διῳκισμένους τὸν ἥλιον προσορᾶν. Ὡς γὰρ 
δλή6. αν ρα ἡ » πλ ἄλλασς Ρι ον 
ἐλάδετο τῆς ἡλικίας ἡ παῖς καὶ τὰς ἄλλας ὁ πατὴρ οὐκ 
το ο μας ες Ἐκ ος οσα. δι 
θλίγῳ τῷ µέσῳ παρενεγκοῦσαν ἑώρα, τῆς μὲν ὥρας 

3. ο ’ ο Ν αν ίσα νὰ ή 

αὐτῆς ἁλούς ---- τοσοῦτον γὰρ αὐτῃ περιῆν, ὥστε καὶ 
Δ 

τὸν γεγεννηκόθ᾽ ὑπηγάγετο παρὰ φύσιν --- καὶ διὰ 
ο. } 2Υ τα 9 ο ο τηρ ης κο σ 

τοῦτ᾽ ἀξιῶν αὐτὴν ἔχειν παρ᾽ ἑαυτῷ, βούλεσθαι δ᾽ ἐκ-- 
Δ ρα / αγ Δ 

διδόναι πλαττόμενος αὐτὴν τῷ ταύτης ἀξίῳ, τὰς παρ᾽ 
/ / ο 

ἀνθρώπων φεύγων αἰτίας, μ.ηχανήν τινα μηγανδται 
ΕΙΝ πως ; ΙΕ 5 

τῆς ἐπιθυμίας ἀδικωτέραν καὶ ἣν ῴετο ῥᾳδίως ὅπερ 
, ης ο ο ᾗ 

ἐθούλετο καταστήσειν' ὑπὸ γὰρ ἅρματι, ὡς οἷόν τε µά- 
σ κο / ο. 

λιστα ἣν, εἲς τάχος ὑπὸ τῆς τέχνης ἐξειργασμένῳ τοὺς 
ΕΕ] δ/ ναι κ ; π] ς 
εν Ἀρχαδία ζεύξας ἐν τῷ τότε ταχίστους ἵππους ἡμιλ-- 
ον - ο πι κΣ ην 

λᾶτο πρὸς τοὺς μνηστῆρας τῆς χόρης ἆθλον τῆς νίκης 
- ο το Ἄ κ / ρα 

παρελθοῦσιν αὐτοῖς αὐτὴν προτιθεὶς Ἡ στερεσθαιτῆς χε- 
.ω ο /. ρα σφι. ο] ΓΕ Αν 3 . 

φαλῆς ἠττηθέντας. ἸΚαὶ ἠξίου δ᾽ αὐτὴν αὐτοῖς συνα-- 
, μα 

γαθαίνειν τὸ ἅρμα, ὅπως ἀποσχολούμενοι περὶ ταύτην 
ὁν Ὦς ον 3 ῇ λα ἆμελοιεν τῆς ἵππικῆς. Οἱἵ δ’, ἀποτυχόντος τοῦ πρώ- 

αν κ) , 
τως ἀψαμένου τοῦ δρόµου καὶ τῆς κόρης ἐκπεσόντος 
μετὰ τοῦ ζην, τὸ μὲν ἀποχνῆσαι πρὸς τὸν ἀγῶνα 3 

- - / ο ν 
μεταθεῖναί τι τῶν βεβουλευμεένων μειρακιῶδες εἶναι 
ς ΄ η 3 / / 3 / 

ὑπολαθόντες, τὴν δ) ὠμότητα µισήσαντες Οἰνομάου 

ἄλλος ἄλλον ἔφθανεν ἀποθνήσκων ὥσπερ δεδοικὼς μὴ 
ος ιλας ώς ἑμάρση. Πσὶ λθέ τοῦ τεθνάναι περὶ τῆς χόρης ἁμάρτη. ἸΚαὶ προΏλθέ 

γε µέχρι τρισκαίδεκα νέων ὁ φόνος" θεοὶ δ᾽ ἐκεῖνον τῆς 
΄ / ο 4 

πονηρίας µισήσαντες ταυτησὶ τούς τε τεθνεῶτας ἅμα 
ί / 3 ο λ λ / 

καὶ τὴν χόρην ἐλεοῦντες, τοὺς μὲν ὅτι κτήματος ἄπε- 

ΤΝΧΥΙΠ. " 6ΠΛΛΙΤΡΕΜΟΣ. 19. Τ9ί 

Ἰορυσί 1ο Τνο]απῖς τοδβῖία Ἠε]οπα βἶπο ΠθΙ 5ΙάΠά ἸΠοσ]οιο 
ΡαΜΙαΠα, Επωσὶς νου Ίο Π]ίς ρορηιίδκα, αῑβπομ]ιαίρις 
Ἠ6Ι1 αἴαπο εχροδἸΠοπῖς Ποια! : Ποι(Ἠ] {ΠΙΟ γο]ησγα, απϊ 
ρα νο! ΠΠΦ ΠΛΗ 96 ΕΙ οπξαίη, Ρο απᾶ ΠΠΟΓΟΓΟΠΙΗΣ, 
μαρίατος Ῥ]οογσυα : ἱρδίαιιο 4ἡ 51ος Π[ο5, 4πος αροτία 
5ο ομ{ η 1]ο Ῥσ]]ο Ῥουἴίανος, ποῦ. ροίίης ῥτοµἱμισνο, 5οᾷ 
ο0 Πάχορ ές που. πἠπονί 1ρεῖς. αἱουία (αΜαΡαηα αγ ρ]ινα!, 
ΡιισηαΠάο Πιουἵ Ῥγο Ἠο]θια, 411 αποᾶᾷ ἀσογύῃ ΠΙ{ ο88ΘΗΙ. 
Εί α]ά ἀἱέο ΠΙος 51055 1ρςῖ Ιπίοι 5ο πια]ς οἱ (ον ρῆῖας 

Ππ]θυϱ Ῥε]]αϊή. 6ο, αποα αἀγοισιις αἱραπίας αμ ΠΠῖς πεδία 

δι: εἰθηῖι π Ίο οοπ]αποί ρασπαβαπέ, Πίο γοιο οοπίγα 

56 Πγίσριη. Ο110 ΠΠαΓΙ5 4ποόΠαΠα 6550 ροίοςί ΔοοΠΠΘΗΕΠΗ, 

απ απΙΗΠὰ Ἠηαηίς τους οπηηίρας Ῥρίοί ἱπππιοτία ΠπΠα 

4ο Πὰ. Παά1οῖῖς ροή αάο” Ωπαπάο οπἵπα ἆς αἴαγΠα 1η 

ΠΠΙνΘΗΡΙΗΙ ΥΟΓΙΙΗ Ἠπ]ία. πη(αΙ1 ΟΠΙΠΙΠΟ. ἀῑςςοαϊςςα 1]ος 

οοηδίαί, ϱτο ροή πάἴπα απίσπα ποἨ. Π]ος (αηίπα 5105 

ἀεάΙά(φεα, 5εά Ίάπι οοπίνα 5ο ΙΠγίεσηι ρΗσηα»δο, (ποσα 

οἵαπα. γα]ηεγαίος οὖδο : 4πΠοπιοᾶο ΠΟΠ. δοπ{θη(ῖς οπηπίρης 

Ρο πάἵπεπα ΡυροπΗΠ{ 1ος οπηί ρα» 

19. Νε νου γΙάδαπΊΗΥ Ἱπορία 6ΟΡΙΠΙ, 4ιπά; ο Ίρδα ρυ]οιτ]- 

{μαϊπο ἀοῖ ροδδυ{, οἴνοα ἴδια 56ΙΠΡΘΥ πηογανῖ, πἆ αἰἰᾶ γοο 

ἱγαηδίθ Πη]]ο πποᾶο Ἱη[ονῖας αἲ ἀοπιοιςίταπάαπα ρ]οεῖέι- 

ἀμπίς ἀἱρη[ίαίουα Ες απ” ρυῖας ἀῑσία δαΠί, αἲ Ηἱρροάαπηίαμη 

Αισπάϊς Οὐποπιαί Π]ίαπα, αποί Ίαγεπος Π]α οβ(ομᾶ σεξ ἱρείας 

Γουπια οπρίο5 πιουί ρυΦορίαίο ἠπαΠα αὖ ἔρρα ἀῑοίαδος ας 

Ἰασσπα Ἱπίπονί! Θάπὰ ομἴπα ππα(α](αἴοα αΕαίςςεί ραε]α, 

γιάεισί(ε Π]αια ραΐεν που πποβΙοστἳ Ιπίοινα]]ο ορίογας Ρος 

5ο 1οΠΠάΙΙοΓο, [ογύα Πλας σαρία5 (οπ]ας πἰπλΐρα Πα {απίαϊη 1]]α 

ντα Μαβογοί, ἱρδαπα αἱ ρανοηίθα ῥΥά{ου παίαναη 5αμσονοί), 

6αΙΠ(Π6 ΟΡ 6αΗ58Π1 6Ο Π]απα αβογο οπρίθης, Πησοης ἵη- 

{οίηαν βαδρίσἴοπΠα. γἱίαπάανα. σα1δα. οἸοθατο 56 1ρβαπι 

νο]]ο οἱ απῖ ἀἱρηιι5 ἵρδα ο55δί, 6ΟΙΗΠΙΟΠΠΙΠΗ οοπηπη(ηΙςο Εαν 

Ίρδα οπρίἀαίο Ππ]α5Ηα5, Ύπο ραίαραί [ασῖ]ο 5ἲρί ος γα]]αί 

εομ[οο να. Οπυύὰ οπἵηι φπαπία ππανίτλα αγίο ροίσταί αι 

εσ]οηίαίοιη οἱαμογαίο, θΠ1ο5 ΎπάΠὸ Παηνχῖςδοί αἲ πα οναηέ 

η Αποπάΐα γο]οσϊςδίηος, οδυίαραί ο πα Ῥνοσῖς ρο]]α., ριῶ- 

{ουσ ρια5 5ο ϱγοροδί[ο ΡυῶΠΙΙΟ Ίρσα ρΗσ]]α, ἀθγίο[ῖς ρα"ηα 

σαρῖίς :Ῥοδπ]αραίφιιο ἵρδαπα ο ΓΓΙΠΗ ΟΠΠ Π]15 οοπκοσπάσθτο, 

αξ 1η λα οοσαρα[! οἱ ἀε[ικί, οᾳπος{νῖς τοἱ ο ΤΑΠ οΠΙ{θγΘΗ/.. 

ΙΤ, Ύαή [ογίαπα αἀνεισα πδις αἱςσεί απῖ Ρηίπηας ο Γ5ΙΤΗ 

ηδυοςδης [πογαί, οἱ υἱησίπα ππα οΠΠ γ]ία οχο]ἀϊςδεί, ἀοίτθ- 

οἵανς οριίαπ1θα, απί πηπίανα εοηςΙ Παπ ραογ]α αγρί(γαἲς 

ον θΠ{αἴοπια πο Γποπιαϊ οχο5ὶ, αἰα5 αΠαΏα πποτίο Ῥγᾶγε- 

πονΗΣΕ, (μαδί πιείαθηίε5 πθ ΠΙοί6 Ῥγο Ρηε]ία οκοἰἀάθγθηί. 

Ας Ρτοσίθ55α οδἰ οΦ4ε5 αἆ αἀο]οδοσπίος (γαζδοῖπ. ΡΙ αι- 

ἴοῦι Ῥναγ{ίαίεπα απο Ἰδίῖας οχοςῖ, Ιπογίαοξδαιο 5ἰππ] οἱ 

ΥΙβίΠοΠη πηἰδογα{{, ἴ]ος, ααὶ {αῖ ΡοββοβδίοΠε Ρη]γαἱ οβδεῃί 
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ο 3 τέρηνται τοιούτου., τὴν κόρην ὃ 
χαιρὸν απολαύοι, κηδόμενοί τε τοῦ 
---Πέλου δ᾽ ἦν οὗτος ---- ἀγωνιεῖσθαι, ἅρμα τε γαρί- 

τέχνης πεποιηµένον ἵππους τε 

ως. ο 3 

τῆς ὥρας οὐ κατὰ 
/ ν τν 

νέου, ὅστις ἔμελλε 

» , ος 
ζονται τούτω χκάλλιον 
: / ορ τν πας , ο] Ἡ 
ἀθανάτους, δι’. ὧν ἔμελλε τῆς χόρης χύριος εἶναι, καὶ 

τέρµασι τῆς νίκης ἄπεχτο- γέγονέ γε τὸν κηδεστὴν ἐπὶ τέρι 

γώς. 

90. Οὕτω τὸ τοῦ κάλλους γρῆμα ἀνθρώποις τε θεῖον 
εἶναι δοχεῖ καὶ τιμώμενον ὑπὸ πάντων χαὶ θεοῖς ἐσπού-- 
ο πολλα, ος κο δλ νο. ον κ οι κ: 
οασται πολλαχοσε. 10 οη και ημιν ουκ αν εγοιτις 

μέμφεσθαι δικαίως προὔργου λογισαμένοις τὸ ταῦτα: 

περὶ κάλλους διεξελθεῖν. Οὕτω μὲν δὴ καὶ Ἀρίστιπ- 
πος διΏλθε τὸν λόγον. 

91. ΕΡΜ. Σὺ δὲ λοιπὸς εἴ, Χαρίδημε. Ὅπως 

δ᾽ ὥσπερ χορωνίδα τῶν τοῦ κάλλους καλῶν ἐπιθήσῃ 
τὸν λόγον. 

ΧΑΡ. Μηδαμῶς, ὦ πρὸς θεῶν, περαιτέρω προελ- 

θεῖν µε βιάσῃ: Ἱκανὰ γὰρ δηλῶσαι τὴν συνουσίαν καὶ 

τὰ νῦν εἰρημένα, ἄλλως τ᾽ οὐδ' ὅσαπερ εἶπον ἄπομνη-- 

μονεύοντα. Ἔδον γὰρ ἄν τις μνημονεύοι τῶν ἑτέροις 
εἰρημένων ἢ τῶν αὐτῷ. 

ΕΡΜ. Ταῦτα μὲν δή 

Υὰρ 
τῶν σῶν ἀχοῦσαι. 

8 μι αν ο αν. ο 
ἐστιν, ὧν εξ ἀρχῆς ἐπεθυ- 

δη τοσοῦτον ἡμῖν τῶν λόγων 
ο . Ἀ Ωστ᾽, ἣν 

ος , ν 
καχεῖνα µάτην ἔση πεπονηκώς. 

μοῦμεν ἐπιτυχεῖν" οὐ 

ἐχείνων ὅσον ἐμέλησε 

τούτων ἀποστερήσης, 

Ἀλλὰ πρὸς Ἑρμοῦ τὸν ἅπαντα λόγον, ὥσπερ ὑπέστης 
ἐξ ἀρχῆς, ἀπόδος. 

ΧΑΡ. Ῥέλτιον μὲν Ἡν τούτοις ἀπαλλάττειν με 

τῶν δυσγερῶν ἀγαπῶντα" ἐπεὶ ὃ) οὕτω προθυμῖ καὶ 
τῶν ἡμετέρων ἀκοῦσαι λόγων, καὶ τοῦτ ὑπηρετεῖν 
ἀνάγκη. Ωδε τοίνυν χαὶ αὐτὸς ἐποιησάμην τὸν λό- 

ον” 

95. Εἰ μὲν πρῶτος αὐτὸς Ίρχον περὶ τοῦ κάλλους λέ- 
ορ ο. / Αν Αν μην ων. Ἄρθρα 2 ν λλοι 

Ύειν, προοιαιων αν Εοξοµ.Ων συγνῶν, Επει ο Επι πολλοις 

ἔρχομαι τοις πρότερον εἰρηκόσιν ἐρῶν, οὐδὲν 
ο) Γ / /. « { 3 ΄ Ῥο 

τοῖς ἐκείνων κεχρημένον ὥς προοιµίοις ἐπιφέρειν ἑξῆς 
μ / γ’ σος / .ω / ” 

τὸν λόγον, ἄλλως τ᾽ οὐδ) ἕτέρωσε τῶν λόγων γιγνομένων, 
3΄ ο νὰ ῷὸῦ Ὁω ᾳα / .ω 

ἀλλ᾽ ἐνταῦθα καὶ τῆς αὐτῆς ἡμέρας, ὥστ᾽ ἐνεῖναι καὶ 
. / δν. ζά ος) 3 ο 3ο / 

τοὺς παρόντας λαθεῖν, ὡς ἄρ᾽ οὐχ ἕχαστος ἰδίᾳ λογο- 
ο. 3 Δ .Ν ν [οά » ὰ / κ [δ4 

ποιοῦσιν, ἀλλὰ τὸν αὐτὸν ἕκαστος ἐπὶ µέρους διεξέρ-- 
/ « / Δ Σ Μ 3 Α 3 3 

χονται λόγον. Ἑτέρῳ μὲν οὖν ἤρχει Υ ἂν εἰς εὐφη- 
6! κ. ] Ὑ 3 Δ .ω 

µίαν ἅπερ ὑμῶν ἕκαστος ἔτυχεν εἰπὼν περὶ τοῦ 
9 -- / ο νο» 

κάλλους ἰδία, τούτῳ δὲ τοσοῦτον περίεστιν, ὥστε χαὶ τοῖς 
Ξ ο μΕΑ - ς 
ἐπιγιγνομένοις ἔξω τῶν νῦν εἰρημένων οὐ δεῖν ἐπαίνων 
-ω 3 - / λα κο 

τῶν εἲς αὐτό: πλεῖστα γὰρ πολλαχόθεν, αὐτὰ πρῦτα 
- . ο! ο / 

δεῖν λέγειν ἕκαστα, δόξαν παρίστησιν, ὥσπερ ἀνθέων 

Ε Ν 
ἄπειχος 

- ν 
εὐτυγοῦντι λειμῶνι, ἄεὶ τῶν φαινομένων ἄρτι προσα- 

ον ἔνά : 
γομένων τοὺς δρεποµένους. ᾿Εγὼ δ᾽ ἐκ πάντων ἐκλέ- 

απ ο ο µ π .. /Υ 
ξας ὅσα µοι δοχῶ μὴ βέλτιον εἶναι παραλιπεῖν, λέξω 

Δ / ο / 

διὰ βραχέων, ὅπως τῷ τε χάλλει τὰ γιγνόμενα ἄπο- 
ο. : Ξ Ν , δώσω ὑμῖν τε τὸ μαχκρολογεῖν παραλιπὼν δράσω χε- 

αρισμένα. 
39. Τοῖς μὲν οὖν ἢ δι ἀνδρείαν Ἡ καθ᾽ ἑτέραν τινὰ 

κο ονς οος ε τν 
τῶν ἀρετῶν ἡμῶν προέχειν δοκοῦσιν, ἣν μὴ τῷ καθ 

ΕΧΧΥΠΗΠΠ.:Ι  ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ. 50---98. (11. οὐ, οὐ») 

Ἰαμς, απο Γορηια Π]α αἴᾳπε αἱαία πο πί ἄροσναί [γαρΓδίης, 
όπγα αἀο]εςεσπέῖς ειδοθρία, απὶ οναί ἀοεσγίαίαγας, (16 Ῥο- 
1905 Γϊε) οἱ ου Γγπα ΙΙ 4οπαηε ρ]ομνίας αὖ αγία οἸαβονα- 
{απ 6Πποδαιε ἱπηππογία]ες, 4ποΡΙΠΗ ορθια ΓΗΓΗΡΙΙΗ ογαξ 
αἱ νησίπε Ῥοβτοίαγ. Αο ροίίας οδί, Ἰπίογ[οσίο ἵπ Πηδί15 
γοίογία» 5ο6θΓΟ. 

20. Αἀεο ριο]ηίαάο ἁλγίηα το Ποπωπίρας νἰάείυτ οἱ 

Ἰοποταίαν αὐ οπηπίρης, οἱ ἀῑς οδί πη]Ης ἠχοβίς οχρο[ῖία. 

Ῥτορίεγεα 6 πε ποβίς οδί αιποᾶ ααῖς Ί1γο 5ποσθηδραί, απῖ 

ορεγα; Ῥγε[ίαπα ρυ(α γεγίπ]ης ἰδία 46 ρολ (αάἴπο Πα ΓΓά1Θ. 

δΐ6 εἴ Απίςιῖρριι5 ογαΓΙοΠεΠΙ 5ΠαΠη αΏςο]γ]έ. 

21. ΗΕΒΜ. Τα Υετο 5"ρετες, ΟἸατίάθπης: αἴπαθ ]απα 

γε]αί εοτοπ]άεπι 6ο, απ ἵπ Ρο αάῖπε ρυ]οιτα 

5υΠ{, ἵπιροπας {παπι ογαΠοΠοῃ. 

Ο6ΗΑΜ. Χα, ρε θρο {ο ἀθος τοσο, αἰίγα Ρτορτες] Π]ε 0056: 

φα:ῖς οπίτα {πογίηί αἲ ἀεο]αγαπάαπη ἀἱδρι[αίοπειη οῖαπα ας» 

πἹοςο ἀῑσία 5απί, απ ϱΓα56ΓΙΙΠΙ ΠΟΠ 4ΠΦΡΟΠΠΙ4ΠΘ ἀῑκί ἆε- 

Ῥτοπηθτς οκ πιθηηογῖα Ρο55ΙΠ.. Οπἱρρο [αοῦίας αηυῖς τοίῖ- 

ποθαί ἀῑσία αὖ αλῖς, απαπα 5πα. 

ΗΓΕΜ. Οιἵή Ἠσορο ἴρσδα 5υηί άποΓΙπη αἲ ἸπΠΙο οαρΙεβαπηας 

Πετί οοπηροίθς : πεηιο ΠΠ {απίΗΠΙ ας απθ(γο ογαΊοηθς 

οπταβαπ]5, απαπα παπα. Ταφιε Ἠας δἳ πος Ῥηϊνανοτίς, 

5ο]ίο αἰίαπα ἵη Π]ῖς (γαςίτα {ο εἰαβοΓας»θ.. Ὑδγπῃ ρες Μοτ- 

οπγῖαα, ΠΙΥΘΓΣΑΠΙ ΟΓΑΠΟΠΕΙΑ, αποππαάπιούάσση αἲ. Ππῖίο 

Ῥνοπιΐδεγας, ποῬῖς τοᾷᾷο. 

ΟΗΔΗ. Με]ας Γπεναί {ο Ιδίς οοπίσπίαπα ἀῑ[οιμαίοπο 

παϊμί τοιη]ίοτο. Οπαπάοσαἰάθπα τετο Ἱία επρίάα5 ϱ5 π]θς» 

απάϊοπά αν ογαΙοπῖ5., θὰ οἴαιη 1π το ΠΡῖ οΏδεααῖ ηθεθςςθ οί. 

Ἠυπο ἴπ πιούππη 6160 1ρ56 4ποφπθ γειρα [εοί : 

99. « Αἱ πας οσο ἆο ρα]ομηϊζαάἶπα ἀῑσεγε Ἱπείροτοσα, 

πην]ίς ορι5 Ἰαῦεγοπα οχοτά 5; 4παπᾶο απίεπη Ρο5ί Ρ]ηΓος, 

απὶ απίο 1ης ἀἰκειηί, οΓαίγα5 γαπίο, Παμᾶ αὐκητά μη Γη6- 

τί Π]ογαπα πο ογαΠἹοπίρι5 Ῥ{ο οχοτά 5 αδΠή , ἵρδαπα δα πα 

ΠΙΘΔΠΗ ογαΠΙοΠεΠΙ αἀ[πήσετεο : 4πππι ΡγδεΓπα πο αἰῖας 

Μαλδίίας εἶπί ἴ]]α" οταίίοπος, 5οᾷ Πίο οἱ οοάεπα ας, πί ροδςῖε 

οἵαπα Ῥγωσεπῖρης βαοα5 Ποιῖ, αααδὶ ποῦ 88η 5)δί απΐσᾳσε 

ογα[ἴοποπα Ἠαῦσαί, 5ο4 ππαπα οαπάσπη(αθ ΡΓο ρατίε ᾳπἴδαπθ 

«ια οχδοαπαίωτ. Αίάιο αλ το δαΐῑς ο55εηί αἲἲ οο]σεπάαπι. 

ατα Ύπσο πα πἶαιο γοςίνύνη φἱπσα]αίπα Ῥγο ρυ]ορηϊία- 

ἀἶπο ἀῑκίί : αῖς Υογο {απίαΠα 5αροτοςί, αἱ θίαπα 5 4ἴ 

Ῥοδί βαν] δπί, Ῥγίος σα (πα) Ίάπι δυηί ἀῑοία, ποη 4ε[ῃ- 

{ατα οἷηί ο]ηςάσια Ἰαμά6ς. Ῥ]ηπίηια οπἴπῃ Ῥ]ΗίΡη5 οχ Ἰοοῖς, 

αίπο οπηπία ο] α5πος!, αὲ ρεῖπηα ἀῑσῖ ππογεαη{Η, Φ]ουΙαπῃ οἳ 

Ῥαταπί, Υα]αί Γε]οί ογαηα Ρίαίο, 5ΕΠΙΡΕΓ 5 απῖ 401 ο0Ἡ- 

αρίοϊππέαν, ἀδεοτροπίος αἰΠοϊοπίρης. Ἐμο γετο ἀο]ίσεης εκ 

οπωπίρας «πομππΠπε ποη τουίο οπι]Ηῖ Ραίαρο, Ραποῖς ᾱἵ- 

οππα, αἱ ο ρα]ομπα[ηῖ ηρία (πήρηαπι, εἰ γορίς, ορηίσθα 

Ἰοησ]ογί οΓα/οης, συαΠ[εοι. 

23. Τπίίαν αἱ γα] Γοτπάϊπο, νο] απαοπηαε γἰναίε αἶία. 

] Ῥναοε]]ογο ποθῖς Υάοπίας, Πἱ5, πςὶ Ρευ αποἰάίαπα Ρεπεβ-. 

4, 



(1 οπᾳ, 604) 

ἡμέραν ποιεῖν εὖ ἀναγκάζωσιν ἡμᾶς εὖ αὐτοῖς διαχεῖ- 
σθαι, βασχαίνοµεν μᾶλλον, ἐξ ὧν ἂν οὐ χαλῶς αὐτοῖς 
τὰ πράγματα πραττόµενα σχοίη: καλοὺς δ᾽ οὐ μόνον 
οὐ φβονοῦμεν τῆς ὥρας, ἀλλ᾽ εὐθύς τε ἰδόντες ἁλισχκό- 
μεθα ὑπεραγαπῶμέν τε οὖδ) ἀποχνοῦμεν ὥσπερ χρείτ- 
τοσιν, ὅσον ἂν ἡ μῖν ἐξῆ, δουλεύοντες αὐτοῖς. "Ἠδιον 
ἂν οὖν ὑπαχούσαι τις ὥρας εὐτυχηκότι 3 προστάξειε 
τῷ τοιούτῳ, καὶ πλείω χάριν ἂν εἰδείη τῷ πολλὰ προσ- 
τάττοντι μᾶλλον ἡ τῷ μηδ᾽ ὃτιοῦν ἐπαγγέλλοντι. 

34. Καὶ τῶν μὲν ἄλλων ἀγαθῶν, ὧν ἂν ἐνδεεῖς 
οὗ περαιτέρω σπουδάζοµεν τοῦ τυχεῖν, κάλλους 
οὖδεὶς οὐδεπώποτε γέγονε χόρος, ἀλλ᾽ ἐάν τε τὸν 

μεν, [ ρε 
δ ἡμῖν 

Ἄγλα- ε , Ες ἔης, τὸν εἷς Ἔλιόν ποτε συναναθάντα τοῖς Ἁγαιοῖς, 
ἐάν ϐ) Ὑάκινθον τὸν καλὸν ἢ τὸν Λακεδαιμόνιον Ναρ- 3” -- Αλ. σος εντος ζώο. ”33 3 Χισσον χάλλει νικῶμεν, οὐκ αρχεῖν ἡμῖν δοκοῦμεν, ἀλλὰ ρ 8 δεδοίκαµεν μὴ λάθωμµεν τοῖς 

ρ ον 
πόντες ὑπερθολήν. 

: Β ο) 5. Σγεδὸν δ) ὡς εἰπεῖν πάντων τῶν ἐν αἀνθρώποις 
΄ τ σι ΔΝ 29 πραγμάτων ὥσπερ κοινὸν παράδει 

χαὶ οὔτε στρατηγοῖς εἲς κάλλος 
ἱ ν ζ ατα συντάττειν οὔτε ῥήτορσι 

] / 3. ο. λ 
Επιγιγνοµ.ενοις αν χαταλι- 

γμα τὸ κάλλος ἐστὶ, 
σι ; ἡμέληται τὰ στρατεύ-- 
Δ / / 

τοὺς λόγους συντιθέναι 

Ἀλλὰ τί σσ. 3 σε οἱ. 5 λ ος ταῦτα λέγω, ὧν τὸ κάλλος τέλος εστίν; ὧν γὰρ εἰς χρείαν 
ἤκοικεν ἄναγκαίως, οὐκ ἐλλείπομεν οὐδὲν σπουδῆς εἰς : η / Ν ( / ὅσον ἔξεστι κάλλιστα κατασχευάζειν: τῷ τε Υὰρ Μενέ- 

ο ου / .» γ α λεῳ οὐ τοσοῦτον ἐμέλησε τῆς χρείας τῶν οἴκων, ἢ ὅσον ν / μ στον οπο) ω, τοὺς εἰσερχομένους ἐκπλήττειν, καὶ διὰ τοῦθ) οὕτω πο- ν, / η / λ λυτελεστάτους ἅμα κατεσχεύασε καὶ Χαλλίστους, χαὶ ον 5 ν. ων ΄ α ο τῆς γνώμης οὐχ ἥμαρτεν: ὁ Ύὰρ Οδυσσέως οὕτως αγα- Κω . -- ΄ Δ ΄ ο Ν ” σθῆναι λέγεται τούτους, κατὰ πύστιν τοῦ πατρὸς εἷς . ον ο ον αὐτὸν ἀφιγμένος, ὥστ εἰπεῖν Πεισιστράτῳ τῷ Χεστο- .. 5 

Ριοῃ, 

-» Δ ον ΄ 
οὔτε μὴν Ύραφευσι τας εικονας γεγραφεναι. 

ωσ 

Ζηνός που τοιήδε Υ’ Ὀλυμπίου ἔνδοθεν αὐλή. 

Αὐτός ϐ) ὅ τοῦ μειρακίου πατὴρ οὐκ ἄλλου 
µιλτοπαρῄους Ίγε τὰς ναῦς συστρατευόµενος 
λησιν ἐπὶ Προίαν ἢ ὅπως τοὺς ὁρῶντας 
Καὶ σγεδὸν εἴ τις ἑκάστην 

του γάριν 

τοῖς Ελ- 

ἐκπλήττειν ἔχγ. 
ἐξετάζειν βούλεται τῶν τε- 

χνῶν, εὑρήσει πάσας ἐς τὸ κάλλος ὁρώσας καὶ τούτου 
τυγχάνειν τοῦ παντὸς τιθεµένας. 

26. Τοσοῦτον δὲ τὸ κάλλος τῶν ἄλλων ἁπάντων 
ὑπερέγειν δοχεῖ, ὥστε τῶν μὲν ἢ δικαιοσύνης ἢ σοφίας 
ἢ ἀνδρείας µετεχόντων πολλά τις ἂν εὕροι τιμώμενα 
μᾶλλον, τῶν δὲ ταύτης τῆς Ἰδέας Χεχοινωνηκότων βέλ- 
τιόν ἐστιν εὑρεῖν οὐδὲν, ὥσπερ δὴ καὶ τῶν μὴ µετεσχη- 
Χότων ἀτιμότερον οὐδέν: μόνους γοῦν τοὺς μὴ χαλοὺς 
ὀνομάζομεν αἰσχροὺς, ὡς οὐδὲν ὃν, εἴ τί τις ἔχων τύχοι 
πλεονέκτημα τῶν ἄλλων χάλλους ἑστερημένος. 

27. Τοὺς μὲν οὖν ἢ δηµοχρατουµένοις τὰ κχοινὰ 
διοικοῦντας ἢ τυράννοις ὑποτεταγμένους τοὺς μὲν δηµα- 
γωγοὺς, τοὺς δὲ χόλακας χαλοῦμεν, µόγους δὲ τοὺς ὑπὸ 
ταύτῃ τῇ δυνάµει γενοµένους θαυμάζομέν τε φιλοπό- 
νους τε καὶ φιλοκάλους ὀνομάζομεν καὶ κοινοὺς γοµίζο- 
μεν εὐεργέτας τοὺς τῶν καλῶν ἐπιμελητάς. Ὅτε τοίνυν 

ΕΧΧΥΤΗΠ.  ΕΗΛΕΙΡΕΜΠΙς. η νι 
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Ι. οἷα Π05, πέ Ώρηο εἴβα Π]ος α[[εσιῖ «πας, νο]ιε] εοραπί, Ροῦης Ἱηγίάσιηας, ππᾷς ΠΟΠ Ῥεπο Π]ῖς 165 διποζρςςο]! - ρι]- : ομηῖς γθτο ΠΟΠ {αΠέΠΠΙ ΠΟΠ ἱηγ]άρηις ΓΟΓΠΊάΠΙ, 5οᾷ αά Ρῖ- ΠημΠη οηδρεσίαπι σαρίπητ, Σηρτα πιοάιπι Ἰ]ος ΔΠΠΑΠΙΗς, πεπιο [αἴραππιτ Π]ίς (απ υαπι ας απρησάαπα, απαΠίηΠα ποβίς Ποπογίξ, φογγίρῃ(ο. Ένδο Ππουπάϊας αἰῑηῖς Ππμσνη 
ΤΟΓΠΊΕΡ Γο]ἱοῖς Ποιη]ηϊ » 414Τῃ Ποη {α]ῖ ἱπιρεταγογ]! » 6{ σγα[ἶαιι Ἰιαβαθγ[Ε ΠΙΒΙΟΓΕΠΗ Πη[αησρπῖ πηπ]τα, συαπα ΠΤΙ 
Ῥγορεϊριοπ[. 

Ἰ. απἴοππαπι 

24. Ἐ! τε]ῖᾳπα Ῥοπα, 4ποΓΙΠΗ ΙπάΙσοιπας, πο η]ίτα ΔΡΡε- Ἠπιας, απ 5µπ]ης ἐοησεσυΗῖς ρι]ομγΠά1ῃῖς απίοΠι πι]]α. | απ(πᾶΠὰ οςὲ ςαβῑρίας : ΥΕΤΗΠΙ 5ἱ εἴ Παπι Αρ]αϊα ΠΠππα, αι εσπι Αολίνϊς γοπῖϊ οοηίγα Ἠίαπα, οἳ Ηγασίπί πι βαση ρ]- οἈγαπα, απἲ ΤιαοβάσΠΙΟΠΙΗΤΗ Νατεϊδειπη γίποαπηις ρι]ο]μτί- ἠπάΐηε, ΠΟΠ ρη(αηας κα[ῆς ἐ5σε, 566 πιείπῖπιας πο Ισηατῖ α Ρο»ίετῖς [ογία ΦΙΡΟΤΕΠΠΙΓ. 

25. Ἐετα οπιηῖρης απίεπι, αἲ Ἱία ἀΐσαπα, τεῦας μπα ης, ΕΟΠΊΠΊΗΠΕ απας!, αἆ ᾳποᾷ «ΟπΠΙΡΟΠΑΠΙΗΥ, εχεπηρ]Ηπι Ρο] - ἴπᾷο οί : εἰ πεππα Ἱπρεταίοτες ποη εμταπέ αἲ ρυ]οιγαᾶ]- ἨΕΤη 5ΙΓπέτε αοῖεπα; πεΠιε ογαΐογος «ΟΠΊΡΟΠΕΤΕ οΓα[ἴοῃειη : πε(ιε ΡΙείογος ΙΠιασίηες 5ης Ρ]ηχίς»α. 5εᾷ απ]α Ίιορο ἀῑσο, 4ποΓαπα Ῥπ]ομγϊαᾶο. βηϊς ες!» τα] Ίῃ Ῥής (ποτΗΠι αᾱ ΠΠ] περεκείίαίε απαάαπη. γοηίπηας, φ{ςῇ ΠΠ πιο ππιας,, 410 εα, απαΠ] Ῥοΐθςί, ῥαΓδηιις Ῥα]ομγγίπ]α, Ἄεππε θηῖπι Μεπε]αις {αι επταβαί Πα βάΐππα, Ύπαπα Ἰηργοα[θηίες αζπη]γα[ῖοπο Ρετοε]]ετεί; αἴηπο ο ση ςα εἰ Φυπηοςϊςείπ]ας δίπιη] Ραγαγ]{ οἱ ρπ]ομογεῖῃιας - ηεΠπε αβετγαγΙ{ αἨ 5110 ο0Π- 51ο Ὀ]γεεῖς οπῖπι β]ήας ἵ(α Ί]ας αἀπηίταίιης οςςρ ἀἰσ[ίην, τε- (π{γεπάϊ ρα(εῖς οπηδα αἲ 1Ρ5ΗΠΙ ἠΗΠΠΠΙ ρεγνεη[ςκεί, η ΡΙκῖ- 5ίγαίο ἀϊσργοί Ναςίουῖς Πο, 

Τα]ῖς πεπηρο [ααί ογῖς απ]. Πηίτοτεις ΟΙψπηρ]. 

105ε απἴεπι ραίοι αἀο]οςορη{ι]ί ΟΠ ἀ[ία οἈδα φρ]επάοηίας πηΙΠΙΟ Πᾶγες ΕΓΟΟΟΓΗΠΙ εχρεΦΙΠΠοπεης [αγαης αγογςιις Ττο- {8π1 ἀπχ]ί, απ αΠ1 πἱ Παῦογοί απο γΙάεπίες ρετορ]]εγεί. Εί Ἁγίες {εγε κἱηση]ας 5ἳ οχαμηίηαγα ἁΠααῖς γε], Ἱηνομῖοί αἲ Ῥα]ομτϊπάἴποπα «ο][πθατς οΠ]ῃες  εἴ ἵπ Π]α 
Ῥοπεγο οπιπία. 

260. Ταπίππη Ὑθτο ϱμηίπογο Ιῃ. το]ῖααῖς οπηπίριις Ῥη]ομτῖ- {πάο [ππογα[ίς, Λοπεκίας ] νἱάρίας, πἱ πηη]{α οΏεεγναγε Ποραί Ἡ5 απ νο] Παςίαπι γαι φαρίεπιίαπι γα] [ο ἴῃομῃ 5ἱΡῖ ἀἀ]απείαπι Ἠαβοης, οποτα[ῖογα: Εῖς γειο, απ Ἠη]ας σπα- Πία[ῖς ρατίεπ μαβοηέ, πείς πηγεπίτο πΙμΠ οςί (πεπ]αί- ΠΙΟΚΙΙΤΗ ΠΙΠΗΙΓΙΠΗ Ιδ[ῖ5, φαἰτπ]μί] οἷας Ἰαβοηί, ΠΙΗΙΙ σοη{ομηΊης. Οπ1ρρε 5οἶος,, απὶ ρα] [ιτ ΓΛοπις{ἱ ] πο 5υΠ{, ἵητρες γουα- 1ηη85 ᾳᾶςί ΠΠ αἴέ, ςἱ απῖς αἰἰπαίη οβίΘΓΕΓΙΠΙ Ρργοβα(1- Υαναπῃ Παβθαί, ρυ]ο μια άἴπο Γολιοδ/αίε | Ἰᾷθηι τίναίας. 27. Αίπιε ΊΠος, απ γε! ἵπ Ρορι]αηῖ Ἱπιρονίο ΤΘ ρυΡ]σπΠα ἀθπιϊηϊκίγαπί, γε] ἰγγαπηῖς 5υβ]εοίῖ υπ! ἀεππᾶσοπο» Ί]ος, 
Ἠ05 αάπ]αίογος γοζαΠη5 : ςοἷος σπΙ δῇ Ἰας ρι]ομεῖ { ΛΟπες{1] 
Ροίβείαίε επί, ααπηταπηις, Ἰαβοτίσᾳπε εί ρα]ομια[ηῖς 
[ποπος/αέἰς ] ἁπιαπίας γοσαίης » εἰ «οΠηπΊΗΠος Ῥεπε[ασίογος 
Ἰαβεπχας Ί]]ος., αι] Ρα]εἩΓογαΠι [οπιεδέογιῶ ] εαγαπη φιιςε]- 

οοησε(εηᾶα 
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. ' δὴ νο ιο. 

οὕτω μὲν σεμνὸν τὸ χάλλος εστιν, οὕτω ὃξ τοις πᾶσιν 
ν Μος ; ας 

ἐν εὐγῆς µέρει τυχεῖν κέρδος τε νοµζουσι τὸ τούτῳ τι 
ων ρα ο. σα οσα, . ” 

διαχονῆσαι δυνηθΏναι, πῶς ἡμᾶς εἰκότως οὐκ ἂν τις 
3 / 3 ο. Υ. / Φ Β Μ μι ϱ) ἐμέμψατο, εἰ τοσοῦτον ἔχοντες κέρδος κερδαίνειν ἔπει 

ο ο ος , 
ἐκοντὶ προϊέμεθα, μηδ᾽ αὐτὸ τοῦτο αἰσθέσθαι δυνηθέν- 

τες, ὅτι ζημιούμεθα: 
ο. λ λ) / / 

98. Τοσοῦτον μὲν δὴ κἀγὼ τὸν λόγον ἐποιησάμην, 
ο ατα ν ωώ ος μον 

πολλὰ τῶν ἐνόντων µοι περὶ κάλλους εἰπεῖν ἀφελὼν, 
ς - Β] Δ / 

ἐπειδὴ τὴν συνουσίαν ἐπὶ πολὺ παρατεινοµένην ἑώρων. 
σι 5 Α 3 
ΙΡΜ. Εὐδαίμονές γε, οἳ τοιαύτης ἀπολελαύκατε 

8 / ὃν, Ὁ Χὸά ο να Άν. 
τῆς συγουσίας. 3Σχεδὸν δ᾽ ἤδη κἀγὼ οὐδὲν ἔλαττον 
. ον Μὰ / 

ὑμῶν ἔσγηκα διὰ σε. 

ΕΧΧΙΧ. 

Σ ΝΕΡΩΝ ή ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΥΧΗΣ ΤΟΥ 
ΙΣΘΜΟ}. 

1. ΜΕΝΕΚΡΑΤΗΣ. Ἡ ὀρυχὴ τοῦ Ἰσθμοῦ, καὶ 

σα, Μουσώνιε, διὰ γειρὸς, ὥς φασι, γεγονυῖα, τῷ τυ- 
ράννῳ νοῦν εἴγεν Ἕλληνα: 

ΜΟΥΣΩΝΙΟΣ. Ἴσθι, ὦ Μενέκρατες, καὶ βελτίω 
ἔντεθυμῆσθαι Νέρωνα: τὰς γὰρ περιβολὰς τῆς ΠΠελο- 

/ Δ ς κ" / {2 ο δ' .. θ λ / 

ποννήσου τὰς ὑπερ Μαλέαν ξυνήρει τοῖς θαλαττουμένοις 

Τοῦτο ὃ) ἂν 
Δ υ 3 /. Ὑ ο χ Ἀ τω. 0 λ / ”λ 

καὶ τὰς ἐμπορίας ὤνησε καὶ τὰς ἐπὶ θαλάττη πόλεις 
καὶ τὰς ἐν τῇ µεσογεία’ καὶ γὰρ δὴ κἀχείναις ἀποχρῶν 

ὁ οἴχοι καρπὸὺς, ἣν τὰ ἐπιθαλάττια εὖ πράττη. 

ΜΕΝ. Γαῦτα δὴ διέξελθε, Μουσώνιε, βουλομένοις 

ἡμῖν ἀκροάσασθαι πᾶσιν, εἰ µή τι σπουδάσαι διανοῇ 

ϊ αδίων τοῦ Ἰσθμοῦ ῥήγματι εἴχοσι στ [ ήγματι. 

ἕτερον. 

ΜΟΥΣ. Δίειμι βουλομένοις: οὐ γὰρ οἱδ ὅ τι γαρι- ! ᾗ Ἱ χαρ 

φροντιστήριον ἐπὶ τῷ σπουδάζειν. 

9. Νέρωνα τοίνυν ἐς Ἁγαῖαν ᾠδαὶ ἠγον καὶ τὸ σφό- 
κ ολ 74: ον 4 Ν / Ε / 
ὃρα αὐτὸν πεπειχέναι μ.ηδ᾽ ἂν τὰς Μούσας ἀναθάλλε-- 

9 σώ λ Δ λ 

σθαι ἥδιον. ᾿Εθούλετο δὲ καὶ τὰ Ολύμπια, τὸν γυ- 
εν Εν. η κ 

μνικώτατον τῶν ἀγώνων, στεφανοῦσθαι ἄδων: τὰ γὰρ 
/ ΄ λ ς κ» ον ο Ἀ ον 3ὁ /' 

Πύθια, τούτων μὲν ἑαυτῷ μετεῖναι μᾶλλον ἢ τῷ Ἀπόλ- 
λωνι" μηδὲ γὰρ ἂν μ.ηδ᾽ ἐκεῖνον ἐναντίαν αὐτῷ κιθάραν 

: κ μανχς 
τε καὶ ᾠδὴν θέσθαι. ὍὉ δὲ Ἰσθμὸς οὐ τῶν ἄποθεν 
 οὉ ή 3 ος νὴ ρω / ο / 

αὐτῷ βεθουλευμένων, ἄλλ᾽ ἐντυχὼν τῇ φύσει τοῦ τόπου 

μεγαλουργίας Ἱράσθη, τόν τε βασιλέα τῶν ἐπὶ τὴ µεγαλουργίας ἠράσθη, τόν τ έα τὶ τὴν 
τ / νὰ Α. -. 3 0 0 Ν « ὴ 11ὔ6, ον ροίαν ποτὲ Ἀχαιῶν ἐνθυμηθεὶς, ὡς τὴν Ιὔδοιαν τῆς 

ᾗ/ Ε) / ο) .» ΔΝ λ 7 {9 Ν 

Βοιωτίας ἀπέτεμεν Πὐρίπῳ τῷ περὶ τὴν Χαλκίδα, ἔτι 
Ξ ; . ; ας 

γε μὴν καὶ τὸν Δαρεῖον, ὡς ὁ Βόσπορος ἐγεφυρώθη αὐτῷ 
ἐπὶ τοὺς Σχύθας: τὰ δὲ Ξέρξου καὶ πρὸ τούτων ἴσως 
Ξ Ὃν μς 
ἐνενόησε. μέγιστα τῶν μεγαλουργιῶν ὄντα, καὶ πρὸς 
- ’ « ”-. α ὸ ὦδν/ 3 σι 3 ία / ως 

τούτοις ὡς τῷ δι’ ὀλίγου ἀλλήλοις ἐπιμῖξαι πάντας εἷ- 
Δ -. ο ο) ΜΥ 

σοιτο τὴν Ἑλλάδα λαμπρῶς ἑστιᾶσθαι τοῖς ἔξωθεν' αἱ 
Δ / ο Υὰρ τύραννοι φύσεις µεθύουσι μὲν, διψῶσί δέ πη καὶ 

ἀκοῦσαι τοιοῦτο φθέγµα. 
. Δ Δ ο -ω οἱ 

8. Προελθὼν δὲ τῆς σχηνῆς ὕμνον μὲν Ἀμφιτρίτης 

αι ο - ο) 

Ῥιπηί, Οπαπάο Ιβίαν αἆθο ααφαξίαπα φπἱά άσμα οςί ρι]ομῖ- 

{1ο αἀθοφιο 1η ρατίο νοίογπη οδί ομηΐρις Π]απη «0η ςο- 

απἰ, αἲ 1η Π10ΓΟ ΡοπαΠ{ς 1 δἱ απα οι νΊνο ροξβίΏέ; πομιοάο 

ΠΟΠ ΠΙΘΠΙΟ πος γ{αροναγοανί απ αῖς., 5ἳ (απίαπα (ππη Πσραί, 

Ἰπογαπα [αθθιο, ένο ἀοϊπάς Π]ας αβ]οίαιπΙς, ασ πο Ίου 

1ρδΗΠῃ (πἱάθη] 56η/{1γο 4ΠδάΠ1Μ5, 44ΠΙΠΙΙΠ1 ΠΟΣ [α0εγ65 

28. Ταπίαπα εἰ οσο γαι ρονπα [οο, ππα](ά5 απο» ἵπ Ῥγοπηίη 

πημί εναί 4ᾳ ρα]ομγάἶπο ἀῑσσνα, αὐςοῖςείς, αποπίαη 1οή- 

δίας εχίναλμ εο]οαΙα πα απ]πιαά γαι]. 

ΗΕΗΜ. Ἰο]ίεος νο απἶάδπα, αι {αἰϊ οο]]οαυ1ο Εη]1 Ηΐς, 

Βεὰ Ίπο Ῥεπεβοῖο [οτε ΠΟΠ ἀοίονῖοτί οσο 4ποσιιθ οοπάΙΠοπε 

{11. 

ΕΧΧΙΧ. 

 ΝΕΒΟ 5πνε ΡΕ ΙΤΗΜΟ ΡΕΒΕΟΡΙΗΕΝΡΟ. 

1. ΜΕΝΕΟΒΑΤΕΡ. Ι5ίη1ά5 Ρε[οάΙεπάμ5, αποά ορι5 ΠΡῖ 

αποσαθ, Μαδοπί, Ρο ππαΠα, αἱ αἶσηί, Γα{, ἵγταηπο ατα- 

οἵπο τος εοηςΙ1 εγαί2 

ΜΙΙΡΟΝΗΠΙ5. Βα19, Μοποσγαίας, δΜίαπα πιε]ίογα 1π αΠΙπΙΟ 

Ἰαμιῖςεο Νθγοπθπα : οἵγουίας οπίη 1ος Ῥο]ορομποςί αργα 

Μαϊθαπι πανἰσαπίρις οοπιρεπάΙ[ασίθραί, Ῥειγαπιροηα1ς γ]- 

αἰπίῖ φίαα1ϊς Ἰςἡμηϊ.  Ἠου νοτο αἱ οοπιπιθτοῖῖ5 {11ο (ηἱςδεί, 

οἱ πιαυΗνηῖς αγορας ρατίίε αίαιο ΠπεΠειταπείς : ΠΠ 

5 4ποσιο {αοία5 ἀοπιεςίῖοί 5α[ῃοίαΠί, 5ἱ το πια πια 

Ῥεμο Ἠαβοαί. 

ΜΕΝ. Ηαο 6Γµο, Μαςοπί, 6παιΓα πορίς απάίτο οαρῖεπ{]- 

Ῥα5 ιππϊγοικίς, π]ςῖ απἰά απά 5εγίαπα ασεγο οορῖίας. 

ΜΙΡ. ΝαιταΡο 5ἱο νο]θηίίριας : πθσιθ οηἶπ 5οἱο 1η αὖο 

Ρος σαι [ασετο ΥοῬί5 Ῥοβδίπ, αἱ 5ιπάσπάΙ εαυδα 

Ίη5ᾶγο αἆσο απθΠίογίαπα Ἰησυοςδί δ{μ5. 

5. ΝΘΤΟΠΟΠΗ Ιθίμαν ἵπ Αολαίαπι οσεγιηί οαγπηῖπα, οἱ ααοά 

Πνηπ]ίθι 8ἳΡί Ρου5παδθγαί πθο Μιςδᾶς 63Π6ΓΟ 5ΗαΥΙΗ5. ΄ Ὑο]θ- 

Ῥαΐ απίαπα οἶαπι Ο]γπηρία, ἐεγίαπΙππα ΟΠΙΠΙΙΠΗ πηαχίπια 

ΒΥΙΗΠΙΟΠΗΑ , οϱ οαπίαϊη οογοπαγ : (παπα οΠΊΠα αἆ Ῥγίμία, 

ας πιαρίς αἆ 56 ΡοΓΙΙΠεΓΟ παπα αἆ ΑΡΟΙΙΠΕΠΙ, απ πο Ίρεα 

αἱάθιη οἶλαναΠὰ οαΠ{ΠΠΛ(Π6 ΟΡΡΟΠΕΤΕ 8ἱΡί αιάθαί. Ὑθγη 

5{ἨΠΏ5 ΠΟΠ. Ἰπίου θὰ Ύ ο Ἰοηβίπαπο οοβἰίανεγαίἰ, 5εᾷ 

απ 1η. πα(πταπα. 1οοἱ Ιπο]άϊφδεί, ππαρηϊΠορπία αποάαπι 

4ΠΊΟΓΟ οοιτορίας, οἱ τοροπι Παπ ΑοΠμίνογΙπα 4ποπάαπι αἆ 

Τνο]απη Ρο [δ0{οΡΙΠ οοσἱίαη5., αἱ 5 Επβαπα ἃ Βοροίῖα αὐδεῖ- 

ἀαν]ί 1]ο ἄτόα ΟΜα]οϊάα Ειπίρο; αἴααο Ἱη5αρογ Ώαπι, αί 

Ῥο5βοτο Ρύπ5 εοπίτα ΒΟγίμα5 αὐ Π]ο Ἱπιροδίίς μέ: Χειχίς 

απ{οπΙ ορεια [ογίο απηία ο Ίρεα οοβίίαγ]ί, πιασπίΠοοταπι 

ορογαα ππαχίπα : αὖ Ίαιο γάεγί 51Ρί ροίοναί, 56 ροηιίδορη- 

4ἱδ ἴαπι ραννο Ιπίεγνα]]ο οππηίρα5, δρ]οπάἰάο σναοἶαπι ηΙ- 

π6Γο οἱ γο]α{ ερι]ίς οχοίρετο. Ἰησοπία οΠΙΠΙ ΤΥΓΑΩΠΟΡΗΠΗ, 

ουσία λα φπἱάθηχ, {αιρ6η Ππίεγά Πα οἴαπ 6/α5ηοςἵ ας Π1ο- 

ΠΘΗΙ υπ]. 

3. Ῥτοβιθδιι» απί6Π1 46 Γεηίογίο, ΥΠΠΙΠΙ σαποβαί Απι- 



ΠΠ. οὐ - οι) 
᾿ πο Ξ π. 5. ε) /΄ ΄ τε καὶ Ποσειδῶνος σε καὶ ἄσμα οὗ μέγα Μελικέρτη Ἡ / 9 1 ο τον ξ- -- τε χα] Λευχοθέα. Ὀρέξαντος ϱ αὐτῷ γρυσην δίκελ- 

ὰλν. 3 ΄ -- 
3 3 4 λαν τοῦ τὴν Ἑλλάδα ἐπιτροπεύσαντος ἐπὶ τὴν ὀρυγὴν πχ / , ος -Ἡ Ἡ / -- Ώτε κροτουμενός τε καὶ ἀδόμενος, καὶ καθικόµενος τῆς 

γῆς τρὶς, οἴμαι, τοῖς 
Σ. 

' 
/ 

πεπιστευµένοις 
Μ 3 / 

ἔργου ἄνήει - ᾳ 
την 

. ; ας κε Κόρινθον τὰ Ἡρακλέους δοκῶν ὑπερθεβλῆσθαι 
τς ᾿ κδὶ 3 -” κ 4 παντα. Οἵ μὲν δὲ ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου τα λ9/ / ς ἃ αν τε και ονσεργα Ξξεπονουν, Ἡ στρατια οξ τὰ Ὑεωση τε 

που καὶ πέµπτην ἡμέραν προσε-- 
Ἰσθμῷ κατέθη τις ἐκ Κορίνθου λό- 
δὴ τοῦ Νέρωνος μετεγνωχότος τὴν 

Ἔφασαν δὲ τοὺς Αἰγυπτίους γεωμετροῦντας 
τέρας θαλάττης τὰς φύσεις οὐκ ἰσοπέδοις αὐταῖς 

ς 
τὴν 

μϱν 

4 
οξ 

κ] 

νος οὕπω σαφὴς ὣς 
΄ 

ἵ 
τομήν. ' 

κα 
ο.» 2 συντυγεῖν, ἀλλ᾽ ὑψηλοτέραν ἡγουμένους 

ο ορ Ἀεχαίου περὶ τῃ Αἰγίνῃ ὃ 
ος. / με ἂν ὀποέοις πρ ον 5ουτου νήσῳ ἐπιχυθέντος κἂν ὑποβρύγιον απενεγθηναι 

η λ .» . -- -- -ω τὴν Αἴγιναν. Νέρωνα δὲ τῆς μὲν τοῦ ἼΙσθμοῦ τομῆς τς ᾱ - / Γ / / οὐο αν Θαλῆς µετέστησεν ὅ σοφώτατός τε 
Ὅ] τεμεῖν αὐτὸν ἥρα μᾶλλον } τοῦ δη- ὺ 

τῆς 

κ τοῦ 
 ω ον ’ σε 

Ξοοιχκεναι’ πελαγους Ύαρ το- 

καὶ Φυσι-- 

΄ ἀ Απήγαγεν Ἑλλάδος τε χαὶ 
1 . Ὑεωμετρήσαντα: τὰς γὰ 

3 “9 σα ᾿ 
ἔσοπέρους οἶδα. «Φασὶ 

µης ὁλισθάνειν ἤδη καὶ ὃπι 

μ] 
ο. 
ο 

χθὲς ἠκούσατε τοῦ προπταίσαντος χιλιάρχου. 
” ΣΥ ι ; ον [α 6. ΜΝ. Ἡ φωνὴ δὲ, Μουσώνιε, δι’ ἣν µουσο- 

- ια) -- 3 ο] τ {9 ἡ “8 7”. -ω μανεῖ καὶ τῶν Ολυμπιάδων τε χαὶ Πυβιάδων ἐρᾷ, πῶς κ ͵ ὃν Ἡ ο ο δ ἔχει τῷ τυραννῳ: τῶν γὰρ Λήμνῳ προσπλεόντων οἱ κ αρ. ο» ς αὶ ΄ μεν ἐθαύμαζον, οἳ δὲ κατεγέλων. 
. - ή / ψ ΜΟΥΣ. Ἀλλ) ἐκεῖνός - Ἐ. ὦ ἸΠενέχρατες. οὔτε θαυ- η ν -- / απο σα ο ῇ ς , Ψασίως εχει τοῦ φθέγματος οὔτ᾽ αὖ γελοίως: ᾗ Ὁ . Εν το ; σις αὐτὸν ἁμέμττως τε χαὶ μέσως ἵ, βµοχε. Φθέγγεται μα ; ο ές 9ὲ κοῖλον μὲν φύσει καὶ βαρὺ, ἐγκειμένης αὐτῷ τῆς 

ο ὦ- φΦάρυγγος µέλη δ οὕτω κατεσκευασµένης βομθεῖ 
πως. Οἱ δέ γε τόνοι τῶν φθόγγων ἐπιλεαίνουσι τοῦ-- 

Γι - -ω / Ευ] ἀ ΄ του, ἐπεὶ μὴ θαρρεῖ αὑτῷ, γρωμάτων δὲ Φιλανθρωπία 
. / 3 ΄ Δ ο ] Δ δν 3 - καὶ µελοποιία εὐαγώγῳ μὲν δῇ καὶ χιθαρῳδία εὐσταλεῖ 
ι -. --« 

-ω λ -. χαὶ τῷ οὗ καιρὸς βαδίσαι καὶ στΏναι καὶ μεταστῆναι 
ἀ -ω κ. .. ν ΄ Ὑ καὶ τὸ νεῦμα ἐξομοιῶσαι τοῖς μέλεσιν, αἰσχύνην ἔχον- 
ἕ4 -. - 3 - - .. τος μόνου τοῦ βασιλέα δοκεῖν ἀκριθοῦν ταῦτα. 

- . - -. 3 7. Εἰ δὲ μιμοῖτο τοὺς χρείττονας, φεὺ γέλωτος, ὡς 
ἀ .” / - ΄ πολὺς τῶν θεωμένων ἐκπίττει, : ; ; 

Χαΐτοι µυρίων φόθων 
΄ επηρτηµένων, εἴτις Ὃ τς οληνιο, αν επ᾿ αὐτῷ γελῶν εἴη' νεύει μὲν γὰρ τὰ Ἔ σαι ΜΗ ς εν . : τοῦ μετρίου πλέον ξυνάγων τὸ πνεῦμα, ἄκρων ὃ 
-- -ω 

ο κας ο. ἵσταται τῶν ποδῶν ἀνακλώμεγος ὥσπερ οἳ ἐπὶ τοῦ ... 9 λ 
πω 9 τροχοὺ. Φύσει δ) ἐρυθρὸς ὢν ἐρεύθει μᾶλλον, έμπι- οι κ ης πραμµένου αὐτῷ τοῦ προσώπου: τὸ δὲ πνευμα ὀλίγον 

καὶ οὐχ. αποχρῶν που δή. 
8. ΜΕΝ. Οἱ δ- ἐν αγῶνι πρὸς αὐτὸν πῶς 
Μουσώνιες τέχνη Υάρ που χαρίζονται. 

ῃ 
ὑφίενται, ι 

ω 
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[ Ῥηῖίες ας Νορίηπῖ, θἱ «ΆΓΠΙΘΠ ΠΟΠ ΠΙΑΣΠΙΠΙ ἨΜεῄοειί εξ 
Ἰεπεοίπεα.. Θπππι γθτο ταςίε]] πα 1] 4ΗΓΕΙΤΗ ρογγον]εβεί 
Ῥγῶςες ΟτὌσῖα:, αἆ ΓΟβςαΤη 5ο Ῥτορετε οοπ{μΠ! [πίει ρἱαάςας 
Δίας οαπίας, Ἰαπιοηε ἴου, Ῥαΐο, Ῥεγοµρεα, Πογία[αξηρ 
εος απἴθις εηγα Γοβξα: ρογηηΐσκα οταί » αἱ 5ίπάιοξα ορης 1]αά. 
ασστεάετεπίης, σογΙπί μάπα τεοΕ, ο/ηῃες α 5ο Ἠοιοι][ῆς ςι- 
ΡεΓαίος Ίαβοτες αχἰς[ῖπιαης. Αίαπε ετσαςίπ]ογαη νίποιῖ 
Ναχοσα εἴ ἀῑΠΙοῖ]α εἰαβογαῦαπε, ἵσττοπα απίρηι ἃσ Ρ]απα 
εχειοῖς. 

4. 568 ΡθΓ 5εΡΗΠΙΑΠΑΠΗ [οτε οί απίηππε ἀῑες απππῃ ΤςΠηΠΙΟ. 
Ἠο5 γε]αί αβῖκ! Ἰακίσσεπιας, Ἱησγη]ί αἰααῖς ε Οοτπί]ιο ποη- 
ἀπ {αππεη οργίης ΤΗΠΙΟΓ ἆθ πηηίαίο α Νετοπε αΏπεϊπᾶεμα! 
εοηκο.. Ῥϊορραπέ απ[επα «Ἐβγρίῖος, ἀϊπιεηςο πγίασαπα 
ππατῖς ΓαςΗαίο, πο ε]ηςάσπι Π]α Ιργαπιοη!ῖ ἀθργεμεπάίκςα,, 
5ε4 αἰῆις αγρ]έγατϊ Π]αᾶ αποά εκ Τδεµαο 5ίπιι αἰ]αθίίατ, 
ἴηπα Ἐαϊπα ρτοῖηᾶο ππείπετε, πε [απο πιανῖ αἆ Ἱπςπ]απι 
ΠΠ ΔΡρε]επία, ρ]απο 5 Ώηεγςα, «Ἐβῖπα απ[εταίατ. ὙογαΠα 
Νετοπεπι φπ]άθπῃ α «ου ηᾷο, ΤΦΗΙΠΙΟ πΘ(Πε Τμα]ες Τα εαΡΙεῃ- 
Πκεῖπηας 6ἱ εοηςΕςςίπιας παἴαγα ἀεπιονῖςεαί : πιαρῖς οπίπι 
8εζατε Ἠ]απα Ίαπη ουρίεραε, απαῃα Ίρδαπα ρα ῦ]ῖορ «αΠθγθ. 

5. Αἱ οεοἶάεηεῖς Ῥορπ]οτιπῃ Ποίης δέ αοθττίπιας Π]ε ντ, 
απ τεππρυβ]ῖσαπα Πηὶ 14Π1 εαρεςεῖνῖξ, ΠΟΠΙΕΠ οἵ γ]ηᾶος τα 
ατοροῖα εἰ ςίηπιο αμάικῖί Νθτοῃθηι Επϊάα φπαράαπ; ἄᾳ 
ξεοππείτῖα οαηςαπίειη : πιατῖα οηῖπι αγ απάῖαπε [ας[ῖσῖο Ἰ]- 
Ῥγαία πονῖ. Αἴιπί απἴεπα ΠΠῖ οΗαπι Ίρεας Ῥοιπας 5αΡιγβαπας 
τεβῖοηες Ίαπι Ἰαατο οἱ εαᾶθιο. Ἠος 1ρ5ῖ αποσιε Πες αιι- 
ἀῑδίῖς ο {ήραπο, ααἲ πας ΑΡρυΠ. 

6. ΜΕΝ. 8εᾷ γοχ, ο Μπσοπῖ, Ῥτορίεγ απαπῃ Πα [ηῖοςο 
πηηδίεις εςί οἱ ΟΙγπιρίαᾶσπι Ῥγ μα άπιαπε αΠΠΟΓΘ Παρταί, 
4ποπιοᾶο Ἰαῦοί {γταηποξ ΘΟΓΙΠΙ ΘΠἶΠη αι] ΤειηπυΠ) αΡρι- 
Ἱεταπί αἀπηταραπ[η απἶόαπα, αἰΗ ἀεγίάσραπί. : 
Μ05. Ύετιπι Ιεία, ἈΠεπεεταίος, πεπαο αἀπι]ταδ]ῆς εςέ 

αμαπίαπα αἆ τοσεπα, πθηπε πἱάῖσσ]ας : παΐυγα εηίπι Πάπα 
5ίπε τεργε]εηςίοπο οἱ πιεάϊοσγ](ος Ἰηδίταχῆ, «ανιπι αὐίεΠι 
απ{άἆαπι εἰ σταγε ΡεΓ ΠΑ(ΠΓΑΠΙ ΞΟΠΔ{, ἀδργεςςο αἲ π{εγῖοτα Επίπγε ες απο ἴα ραταίο εαη[ῖοι (ποάαπαπποᾶο Ῥοπιβαπι 
εἀπηί. Τηΐοτῖη {οηῖ γοξήπι πημΣίεαγατη πηΙσαηϊ Ἠ]απι, 41 Πο 5ἱΡῖ εοπβᾶαί, ςοᾷ εοἱογτπι ΠΙΗΞΙΟΟΓΗΠΙ Παπ] - ἴα αἱ πιοάπ]αΕἰοπῖ Ποχϊρῖῇ :.π6, εἰ Ῥεπα οοπιροςῖἔο αἆ οἴζματαπη σαπ{αἳ, εἰ αποὰ αΏῖ Γεπηριις εί ἱπανεά[ίατ, οἱ ία: 
εἱ ἱταπε[ετί σε, εἰ αιιοᾶ πιέαπη εζοπηπιοᾶαξ εαηίῖρα5: ᾳπα 
Ἱπ το Π]αά «οἶαπι {αερί(πάἴποπι Ἰαβεί, αποά ἱππρεταίος τῖάε- 
ἴηγ 5ίπάἶοςε ασ 5η ρ{ΠΠ{ου ἴδία ἱτασίατο. 

7. Οποίῖες τογο Ἱπαίατ ΣΗΡΕΤΟΣ, τα] τίς ! αυαπι 
πηπ]ία5 εχοἰα1ί ρεείαἰοτίρης, Ηοοί 5εχεεπ!ῖ {θτοτες ἵ ΠἹρθη- 
ἀθαπί, φἳ ααῖς ἹΠαπη ἀετίᾶραι. ἈΧαίαί επἶπι 5αρΓᾶ ΠΙΟ Πα 

' οο]]θείο ερίτίέα, 5απιπηῖς Ρεάιπα ἀῑρ[εῖς Ιπςῖςεέ, τογογςΙπα 
| ἸηΠεχας, αἱ απ τοῖς» αΠΙκαϊϊ δηπέ : 4πππραας Παία τα, αἲέ 
| ταρίουπάις, ἴππι πιασῖς εἴῖαπῃ Ἱπορηςα ΠΠ {αεῖο τα ἱνοςοῖξ : 
δρΙηίης απίεπα ΠΙ οχ]ῆς, ηεΠπε Ἡδᾳιᾶπι 5.Πο ςωΠΙοΊοης, | 

| 
| δ. ΜΕΝ. Οι] γετο οοπίτα Ί]πι ορτίαπί, ποιιοάο 5 
 εαρη απ, Μαςοηί Ά5Π1ρε ατίῖ ου [οτίο σταΠΠεαηίαγ, 
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ΜΟΥΣ. Τέχνῃ μὲν, ὥσπερ οἱ 

Ἀλλ' ἐνθυμήθητι, ῶ Μενέκρατες, τὸν τῆς τρα Ἰφδίας 

ὑποκριτὴν, ὡς Ἴσημοι ἀπέθανεν’ εἰσὶ Ὑὰρ κίνδυνοι καὶ 

περὶ τὰς τέχνας, Ἂν ἐπιτείνωσιν οἵ τεχνάζοντες. 

ΜΕΝ. ἸΚαὶ τί τοῦτο, Μουσώνιε; σφόδρα γὰρ ἀνή- 

χοος τοὺ λόγου. 

ΜΟΥΣ. Ἄκουε δὴ λό ου ἁτόπου μὲν, ἐν ὀφθαλ- 

μοῖς δὲ Ἑλλήνων πεπραγµένου. 
9. Ἰσθμοῖ γὰρ νόµου κειµένου μήτε κωμῳδίαν ἄγω- 

νίζεσθαι μήτε τραγῳδίαν, ἐδόχει Νέρωνι τραγῳδοὺς 

νικᾶν. Καὶ παρηλθον εἷς τὴν ἀγωνίαν ταύτην πλείους 

μὲν, ὁ δ) Ἠπειρώτης ἄριστα φωνῆς ἔχων, εὐδοκιμῶν 

δ) ἐπ᾽ αὐτῇ καὶ θαυμαζόμενος λαμπροτέρα τοῦ εἶωθό-- 

τος ἐπλάττετο καὶ τοῦ στεφάνου ἐρᾶν χαὶ μπὸ ἀνήσειν 

πρότερον Ἡ δέκα τάλαντα δοῦναί οἳ Νέρωνα ὑπὲρ της 

νίκης ὍὉ δ᾽ ἠγρίαινέ τε καὶ μανικῶς είχε: χαὶ γὰρ 

δ) καὶ ἠκροᾶτο ὑπὸ τῇ σχηνη ἐπ᾽ αὐτῷ δὴ τἀγῶνι. 

Ῥοώντων δὲ τῶν Ἑλλήνων ἐπὶ τῷ Ἠπειρώτῃ, πέμπει 

τὸν Ἰραμματέα χελεύων ὑφεῖναι αὐτῷ τοῦτον. Αὐτοῦ 

δὲ ὑπεραίροντος τὸ φθέγμα χαὶ δημοτικῶς ἐρίζοντος 
εἰσπέμπει Νέρων ἐπ᾽ ὀκριθάντων τοὺς ἑαυτοῦ ὕποχρι- 
τὰς οἷον προσήκοντάς τι τῷ πράγματι’ καὶ γὰρ δὴ καὶ 

δέλτους ἐλεφαντίνους χαὶ Ἀοθόρους προθεθλημένοι αὐ- 

τὰς ὥσπερ ἐγχειρίδια χαὶ τὸν Ἠπειρώτην ἀναστήσαν- 

πες πρὸς τὸν ἀγγοῦ χίονα κατέαξαν αὐτοῦ τὴν φάρυγγα 

παίοντες ὀρθαῖς ταῖς δέλτοις. 

10. ΜΕΝ. Τραγῳδίαν δὲ ἐνίκα, Μουσώνιε, μιαρὸν 

οὕτω πάθος ἐν ὀφθαλμοῖς τῶν ελ ον ἐργασάμενος; 

ΜΟΥΣ. Παιδιὰ ταῦτα νεανία τῷ μητροκτονήσαντι. 

Ἐ1 δὲ τραγφδίας ὑποχριτὴν ἀπέχτεινεν ἐκτεμὼν αὐτοῦ 

τὸ φθέγμα, τί χρὴ, θαυμάζειν; χαὶ Ὑὰρ δὴ καὶ τὸ Πυ-- 

θικὸν στόµιον, παρ' οὗ αἵ ὀμφαὶ ἀνέπνεον, ἀποφράττειν 

ὥρμησεν, ὡς μηδὲ τῷ Ἀπόλλωνι φωνὴ εἴη, καίΐτοι 

τοῦ Πυθίου καταλέξαντος αὐτὸν εἲς τοὺς Ὀρέστας τε 

χαὶ Ἀλαμαίωνας, οἷς τὸ μητροκτονῆσαι χαὶ λόγον τινὰ 

εὐχλείας ἔδωχεν, ἐπειδὴ πατρᾶσιν Ἐ τιµώρησαν. Ὁ 

δὲ μηδαμῶς εἰπεῖν ἔχων ὅτῳ ἔτιμώρησεν ὑθρίσθαι ὁ ὑπὸ 

τοῦ ο φετο πραότερα τῶν ἀληθῶν ἀχούων. 

ο Λλλλὰ μεταξὺ λόγων, τίς προσιοῦσα ναῦς; ὡς 

πναν τι ἀγαθὸν ἔ ἔοικεν" ἐστεφάνωνται. γὰρ τὰς χεφα-- 

λὰς ὁ ὥσπερ χοβὸς εὔφημος, καί τις ἐκ τῆς πρῴρας προ- 

τείνει τὴν γεῖρα παραχελευύµενος ἡμῖν θαρρεῖν τε χαὶ 

χαίρειν, βοᾶ τε, εἰ μὴ παραχούω, Νέρωνα, οἴχεσθαι. 

ΜΕΝ. Ῥοὰ γὰρ. Μουσώνιε, χαὶ σαφέστερόν γε, 

ὅσῳ τῆς γῆς ἅπτεται. Βῦ γε, ὦ θεοί. 

ΜΟΥΣ. Ἀλλὰ μὴ ἐπευχώμεθα" ἐπὶ γὰρ τοῖς χει- 

μένοις οὔ φασι δεῖν. 

ΝΕΡΩΝ. 9 ---α1. αΠ. ο - 6δ) 

ΜΙΡ. Αγ Τί απἱάεπα , αἱ απῖ Ἱη Ἰποία οοποθᾶπί. 5οᾶ 

{ία οομίία, Μοπεοταίες, [γασίοπη ἀοἱΟΓΟΠΙ, απὶ ἵπ. Τ5ΙΠηοΟ. 

ῬογΗί: θαπί επίπι Ρρογίοι]α αἴαπι οἶτεα ατίας, δὶ Ιπ{οπάαΠέ 
6α5 αγ]ῇσες. 

ΜΕΝ. Εί απἷά Ίου, ΜΠδοπϊ» Ῥ]απα οΠΙΠΙ ΠΙΠΙ] σα 4 το 

απάϊν]. 

ΜΟΡ. Απ! ἱίίαν τουα ἹπογοάΙρί]οη Π]απι απἱάσμα, 566 1η 

οσ]15 ἀπαροίω [ασίαπη. 

9. ΟἱάΠ4ΑΠΗ Ιεχ ο5ί Ἰάἱς Ι5{Πΐ5, πο εοπιωάία οετία- 

τείχ πει ἱτασοαία, ΥΙδΙΠΗ οδί Νογοπί {νασαράο5 νΙήσθιθ. Αα 

γ6µεγθ αἆ ἰ]]αά εαγίαπΊεΠ απ Ῥ]αγος αλ, ἔππι Ἐρίτοίες, 

τους ορίπια ρισζ1ία5, απὶ θο Ποπιίπο ΤΠ [απια οσςοί αἴᾳπε 

αἀπηϊναἰοπί οπηπίρι5 ἆθ ρ]οπάονα γουῖδ Ιη5οΠίο: 15 Πη- 

5εραί 5ε οἱ οΟΓΟΠΦ 4ΠΙΟΓΟ σαρίΙΠΙ, ΠθαΙθ 6ΟΠΕΘΕΡΙΓΗΠΗ 

Ῥηα5, 4παΠ1 ἀθοεπῃ 8ἱΡὶ {α]επία Νετο Ῥτο γἱοίοτῖα ἀθά]ςεεί. 

Αἱ Ἰµο ακακρετατῖ αἱ [πγθιθ : οἰσηίπα ἵπ ἴαῬεγπασπ]ο εἴαπι 

απθἰοραίαγ 518 {ρδαπα ἴαπιρις οδγίαπαηίς. ΟἸαππογο {ΕΥΑ 

Ἰαπάσπιρας Ἐρίτοίεη ἀτῶσίς, 5ο ραία πΙΗ{, εαριη]ήαο 

Ἠηπο 51ΡΙ γοσσιῃ Ί1Ώ6ῃ5. Πο Υογο πιαρίς οίίαπῃ {ο]]επία γο- 

σοπα, εἰ ρορι]απίετ οοπίοπάεπία, πηπηϊΗ1ε Νοτο ἵη ρη]ρῖία 

81108 Ηἰςίγίοπες, {απαιαϊα 4πογΗΠῃ ρατίος αἰῑπιια» εδδεηί {π 

Ἠ]ο ποσοιο. Ηἰ ο/σο απἱ ρισί]ατο5 οῬιγηθος Πἱραίθηίας 

ριβίοΠΙΠα. Ἰηδίατ ρτοίεπάεμαπί, οτοοί αἆ Ῥγοκίπιαπα ϱ0- 

Ἰαπήπαῦα Ερίτοία σα{ατ ἀϊτοο[]5 Π]ί5 {αβε][ῇ5 [ογ]οηίες οἰ]άηί. 

10. ΜΕΝ. Τνασααἶαπα Υετο ν]οῖί, Μιςδοπί, {ατα ΙΠΙΡΙΓΟ: 

{αοἴποτο ἵπ οσπ]5 αγα.οἷα Ροτρείταπάο 5 

ΜΠΕ. Ίμαδις Ιδίο Ιαγοπί Ἱπίογ[εοίοτῖ 5105 ππα(π]ς. Β8ἱ Υοτο 

ἑπαβίοαπη ΠςίΠΙΟΠΕΠΗ οχδιΙγραπόα Πας νους Ππίθγεπη{, απίᾶ 

πηΙναΠά Πα. ο5έὀ αἱ οἰίαπα Ργ{Πήσιπα Ἰ]αά οδΐαπα, εχ. απο. 

ἁἰγίπα αδρϊταραπίαν ογασυ]α, ομίηναπάί  ΙπιρείαΠι ὀ6ρθ- 

ΙΙ, πί πθ(ιο 5ια ΑροηϊΙ γοχ Ρογ/ο θαςεί: ΡΥΙΙίο [οεί 

θηΠΙΙηθΤαΠΙ6 Π]απα Ιπίου Οτεδίας οἱ ΑΙΟΠΦΟΠας5, φαἱρας 

πιαίταπα Ῥογασία αἳ 1ρδίς οσᾷ65 θἱίαΠα [ΡΊ4ΠΙ Ρερεῖί ηΟΠ 

ΠΙοΠθΡίαΠΙ, 4111 ραΐγος εἷο ποϊδεογοπίαγ.  Αί Πίο (απ. 

ἀἴεσοτθ πο Ροβ56{ 4Πεπῃ οδοί {15 οοπίαπηθ]ία 56 α[Ποοίαπη 

α 4οο ραίαραί, απάπῃ πίογα {απηθΠ. γειῖς αμαἰγεῖ. 

11. 5εᾷ ἀπ ἸοηαἱπλαἩ, απ Πάπα Ἠά:0 πανί5 αοοθά[ί» αἱ 
ῬοπΠι φπἱάἀαπα γ]άείαῦ αἀγομεγο!. οοτοπαἵ επΊΠ 5ΗΠ{ ϱ8- 
Ρίρι5, (απσπαπη ομογα5 θοηί οπη]ηΐς, αἰᾳπο 46 Ῥτοια αἱ- 
ααὶς Ργοίθπα Τί ΠΙαΠΗΠΑ, ΏΟΠΟ Πο5 απίνηυ 6556 /106ης οἱ ϱα!]- 
46ο : εαπιαί απίθπα, Πηῖ5ί α]ά πο [α]αΠί α11γθ5, Ροι115δθ 
ΝΟΘΤΟΠΕΠΙ. 

ΜΕΝ. Ἐπίπινοιο φίο οἰαπαέ, Μασοπί, οἱ ἀἰδεγῆις απο 

Ρτορία5 ἴθινα αοοθθ. ΒοπΙΠΙ [ασίαα, ο 411 

ΜΙ5. 5οᾶ πο αἷᾶ Ἱπιργεσθιπα” : περαπί οπίπι Ίου ἀθ. 

οετο ἵπ ἀθ[απεί[Ι5. 
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ΤΡΑΓΩΔΟΠΟΔΑΓΡΑ. ΤπΔαΟΡΟΡΟΡΑαΜΑ. 
ΠΟΔΑΓΡΟΣ, ΧΟΡΟΣ, ΠΟΔΑΤΡΑ. ΡΟΡΛΑΒΙΩῦ5, 6ΗΟΒΤ5, ΡΟΡΛΩΒΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ, ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΑΝΟΙ. ΝΌΝΟΙΠ5, ΜΕΡΙΕΙ, ΤΘΟΕΤΟΒΕς. 

ΠΟΔΑΤΡΟΣ. 

Ὦ στυγνὸν οὔνομ”, ὦ θεοῖς στυγούµενον, 
Ποδάγρα, πολυστέναχτε, Κωχυτοῦ τέχνον, 
ἣν Γαρτάρου κευθμῶσιν ἐν βαθυσχίοις, 
Μέγαιρ' Ἐρινὺς γαστρὸς ἐξεγείνατο. 

Ε, καὶ πικρῷ νι 
ἰς χεῖλος ἑστάλαξεν Ἀλληκτὸ γάλα 

δυσώνυμόν σε δαιμόνων ται 
ς ἄντχεν 5 ἦλθες ἀγθρώποις βλά άθος. 

άν εθνῶσιν ἆ ἅμπι τλακημάτων. τίσις 
το Βροτοῖς ὁ ὀπηδεῖ, τῶν ἕδρασαν ἐν φάει, 

οὐ Τάνταλον πατοῖσιν, οὐδ) Ἰξίονα 
τροχῷ στροθητὸν, οὐδὲ Σίσυφον πέτ τρῳ 
ἔδει κολάζειν ἐν δόµοισι Πλουτέως, 
ἁπλῶς δε πάντας τοὺς χαχῶς δεδρακότας 

15 τοῖς σοῖς προσάπτειν ἂρ βθροκηδέσιν πόνοις" 
ὥς σε τὸ σος καὶ αλ πο 

ο. 

πνεύματι βιαίῳ δε διασφίγγον, ον 
90 ἕστηχε χαὶ μεμικὸς ἐπιτείνε 

Σπλάγχνων δ) ἀπ) αὐτῶν διάπυρον τρέ 
δίναισι Φλογμῶν σάρκα πυρπολούμενον, 
ὅποια αρατὴρ μεστὸς Αἰτναίου πι πυρός, 
3 Σιχκελὸς αὐλὼν ἅλιπ όρου διασφάγος, 

35 ὅπου δυσεξέλικτα κυματούµενος 

(ει κακὸν, 

σήραγξι πετρῶν αολὸς εἶλεῖται κλύδων. 
ὪὮ ὃδυσ τέχμαρτον πᾶσιν ἀνθρώποις τέλος, 
ὡς εἰς μάτην σε πάντες ἀμφιθάλπο μεν 

ἐλπίδι µαταία μωρὰ θουκολούμ μενο 

ΧΟΡΟΣ. 

30 Ἀνὰ Δίνδυμον Κυθύήθης 

ΦὈρύγες ἔνθουν ὀλολυγὴν 

ἁπαλῷ τελοῦσιν Ἄττει, 
χαὶ πρὸς μέλος χεραύλου 

Φουγίου χατ᾽ ὄρεα Τµώλου, 

35 χῶμον βοῶσι Λυδοί. 

Παραπλῆηγες ὃ᾽ ἁμοὶ ῥόπτροις 

κελαδοῦσι Κρητὶ ὀυθμῷ 

νγόµον εὐὰν Κορύόωντες, 

Κλάζει δὲ βριθὺ σάλπιγξ 

40 Ἄρει κρέκουσα θούρῳ 

πολεμηίαν ἀθτήν. 

) 

ΡΟΡΑΑΠΤΟΤς. 
Ηει ΙΠὶδίε ΠοΠΊεΠ, Πηνίκαπι ΠΟΠΊΡΠ ης, 
Ῥοάαστα Ἰαεγίπιοσα, ζοσγΗ 6επιας, 
απαπι Τατίατί τερεςςῖρις ἵῃ αμα 
Μεσανα Ἐτίπιγς πἱθτο ΒΙ1{ επο, 
εί υΏετε αἰαῖξ, οἱ αππατα» Ρατνα]α 
5ΜΠ]αν{ί ἵη Ἰαρε]]α Α]οσίο Ίας ππα [ην 
Οµἱ5 εγαο {6, πηπα]ε οπηϊπαίαπ 4 ΞΡΠΙΟΠΙΠ 
εμηϊς[έ ἵπ Ίασοπα, Ἰαῦθπῃ ππογίαΠβις» 
Β5ΐ παπ]Ππε Ῥσπα Ρεοεσαίογαπα Πιογίπος 
Πιοπιῖπες πηαπεξ, απ» γἰνὶ ρετρείταιί : 
ΠΟΠ ππᾶα Ταπία]απι Γηφίοπία, αι Γκίοπθη 
τοίὰ ἱογᾳπεπάπῃι εγαξ, πεΠΠθ ςαχο ΡΙΥΡΙΗΠΙ 
Ῥυπίτα ορογ{μ1{ί ἆοπιο ἴῃ Ῥ]πιοπία, 
ΟΠΊΠΕς αἆ ΠΠΙπη ςεᾷ ππα]εβοῖ τεος 
ἴπ]ς αρίατε ππεπηργ[τασίς οταεα(ἴρις : 
τί απἱάαπα αἴπιο αταπιπαβ]]ε οοτρα5 ππεΠα 
πιαπῖρης α 5απιπηῖς αἆ ρεᾶππι γεξ[σία 
ΣαΠ]Ε Πια]α αἴπιιε 4ΠΙάΓΟ 5πεσο Γο]]θο 
γΙο]επίο δρῖγῖτα οἰαιςῖς πιοαίῖρις 
εοπςΗ ΙΕ! τ{ εἸααςαπ ἀο]ογος οχασι]{ ! 
Οπίη γῖξορτα μετ Ίρεα Ἱσηϊίαπα επτγῖί Π]α]πα 
τοτ[ςῖθιας ΠαπππιαγΙΠι ΟΑΤΠΕΠΙ Ῥορυ]αῃς ΠΠΘΕΠ), 
απα]ῖς οταίετ Ἐἰποῖς ρΊεπις ἴρηϊδης, 
ΒΙοπἱΗ5γε επηα]ῖς [οςςα. Ῥοπίο ρεινῖα., 
πρῖ Ιπεχρ]ίεαΡῆίρας πιοᾶῖς οχαρςίπαῃς. 
(ανα Ῥετ Ῥείταγαπα {ογίας Πασίας νοἰγ]έηγ. 
Ηει Πηῖς (οηγα{ἷο πια[ῖ) πι]]ῖας εοπ]θείητα Ρ8ΙΕΠΑΙ Ξ 
αἱ Πςίτα οπΊΠες ΠΡΙ [οπιεηία Δρροπίπιας, 
ρε ταπα 5ἰπ](ἶς ΙαείαΙΙ παῖςεγα πιοςῖς! 

6ΠΟΒΙς. 

Ρετ ΡΙπάγππππα ΟΥΡεΡες 

Σ5αζΓΙπ1 Ῥητγσος π]η]αίππη 

πιοΏῖ Γτεπποπίαπε ΑΗ : 

εἰ αἲ οαπίαπη οεταπ]α» 
Ῥμγγοί ρεγ ατάπα Τπιο]ϊ ς 
6ΟΠΊΗΠΗ Τ,γά{ οε[εμταηέ. 2 
Ἰηςαηϊ εἴτουπα εἰανῖς 

πηππετῖς Οτε[εῖς πποδν]απίατ επ 
ΠΟΠΙΟΠ Έναν Οοτγβαπίες. Ώ α 
ΟΙαπαῖΐ Ρ]επο {ανα οτΕ 

Ματίϊ 5οπαης Οταᾶῖνο 

Ρε]ἱεοπη ΠΓάσοχοΠΙ. 

Ρε ΙΠπίετργεία[ῖοπο πηεᾶ Ίμος φοἶππῃ Ργῶᾶΐσο, ΠΠθ ΠΟΠ Ρτῶσίατε Ώοπος τετεις, 5εἆ απὶ ςἰησι]ῖ Σἰπσι]ῖς Τμποϊαπὶοῖς τεδροπάεαΠ!, εἰ φοπίοηῖαπι δυταπι, απαπίππα Ροΐα[ί α ποβῖς Πεν, εκρτίπιαηί. Τη εἰογῖς Ῥτασετῆπι αἱ πιθίταπι ο 5εη[επίῖαπι 5ἴησπ]ογαπ ΥΘΓΣΙΠΠΙ ἂδεεπαί ποὺῖς ἀαἴαπα ποπ Πα] ξ. 5εᾷ ποσπε ἀἴα ἴοταπετε Ἱππεπίαπι {απ ραίαβαπηας. οἰαιάϊκατε Ιρῖίις ἵπ ροάαστα γειςις αυαπῃ 5εη{επίῖαπα Πια]οβαπ]ης. 6Εδχεβῖς. 
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ΤΧΣΧ. ΤΡΑΓΩΔΟΠΟΔΑΓΡΑ. 

Ἠυεῖς δὲ σοι, Ποδάγρα, 

πρώταις ἔαρος ἐν ὥραις 

μύσται τελοῦμεν οἴκτους» 

ὅτε πᾶς χλοητόκοισι 

ποίαις τέρηλε λειμὼν, 

Ζεφύρου δὲ δένδρα πνοιαῖς 

ἁπαλοῖς κομᾶ πετήλοις, 

ἆ δύσγαμος κατ οἴκους 

μερόπων ροεῖ χελιδὼν, 

χαὶ νυκτέροις χαθ) ὕλαν 

τὸν Ἴπυν στένει βακρύουσ᾽ 

λτθὶς γόοις ἀηδών. 

ΠΟΔΑΤΡΟΣ. 

”ὌΩμοι πόνων ἀρωγὸν, ο ὢ τρίτου ποδὸς 
.Υ/ 

μοι νὰ λελαγχὸς βάκτρον, ἐξέρε
ιδέ! μου 

βάσιν τρέµουσαν χαὶ κατίθυνον τρίδον, 

ἔχνος { βέξαιον ὡς ἐπιστήσω πέδῳ. 

Ἔγειρε, τλημον, γυῖα δεµνίων ἅπο 

καὶ λίπε | ελάθρων τὴν ὑπώροφον στέγην. 

κέδασον ὃ) ἂπ᾿ ὅσσων νύχιον ἄξρος { βάθος 

μολὼν θύραζε χαὶ πρὸς ἡλίους φάρος, 

ἄθόλωτον αὔραν πνεύματος (Φαιδροῦ σπάσον. 

Δέ έκατον γὰρ ἤδη τοῦτο πρὸς πέμπτῳ φάει, 

εξ οὗ ζόφῳ σύγκλειστος. ἡλίου δίχα
 

εὐναῖς ἐν ἀστρώτοισι τείροµαι δέµας. 

ψΨυχΗ μὲν οὖν μοι καὶ προθυμία πάρα, 

βάσεις ἀμείθειν ἐπὶ θύρας ὡρμημένῳ, 

δέµας δὲ νωθρὸν οὐχ. ὑπηρετεῖ πόθοις. 

ὍὌμως ὃ) ἐπείγου» θυμὲ, Υιγνώσκων ὅτι 

πτωχὸς ποδαγρῶν, Τ εριπατεῖν | μὲν ἂν θέλη 

καὶ μὴ δύνηται, τοῦτον ἐν νεκροῖς τίθει. 

Ἀλλλ’ εἷα. 

ίνες γὰρ οἵδε ῥάκτρα νωμῶντες χεροῖν. 

χάρηνα φύλλοις ἀχτέας παταστεφε εἲςς 

τίνι δχιμόνων ἄχουσι κωμαστὴν χορόν» 

μῶν, Φοῖδε Παιὰν, σὸν γε βαίρουσιν. σέδας; 

αν, ονται Δελφίδος ον δάφνης. 

μγος Βακχίῳ κωμάζεται; 

ο) 
4λλ' οὐ 

Ἠ μή τις 

ἆλλ᾽ οὐχ. ὄπεατι Χισσίνη σφραγὶς χόμαις. 

ίνες ποθ᾽ ἡμῖν, ὢ ξένοι, βεθήκατε; 

Αὐδᾶτε χαὶ πρόεσθε νημερτῃ λόγον. 

Τϊς ὃ' ἐστιν, ἣν ὑμνεῖτε, λέξατ’, ὦ φίλοι. 

ΧΟΡΟΣ. 

Σὺ δ) ὢν τίς ἡμᾶς καὶ τίνων προσεννέπεις; 

ὡς γάρ σε βάχτρον χαὶ βάσις μιηνύετον, 

µύστην ὀρῶμεν τῆς ἀνικήτου θεᾶς. 

ΠΟΔΑΤΡΟΣ 

Εἰς εἰμι κἀγὼ τῆς θεᾶς ἐπάξιος» 

ΧΟΡΟΣ 

Τὸὰν μὲν Κυπρίαν Ἆς φροδίταν 

σταγόνων προπεσοῦσαν ἀπ᾽ αἴθέρος 

ἀνεθρέψατο κόσμιον ἁρμογὰν 

ἁλίοις ἐνὶ χύµασι Νηρεύς. 

Τὰν δ Ὠκεανοῦ παρὰ παγαῖς 

Αίπος ΠΡΙ, Ῥούαρτα, 

Ῥήπηας Υου5 Ρευ Ἠογᾶ5 

αφίσας πηγδία; απογοῖας., 

4παπάο ΟΠ1Π6 σταηΠοδῖ5 

οβηογαῖϊε ρταίαιη Ἰοτβίς, 

Ζοριγνῖαπε α Πα[ἴριις αΡΡΟΥ 

πιο]! [ομίο (οπάςδοῖί : 

ας ου 40Π1Ο5 πηα]θ ΟΠ/ΗΝ. 

ποσίγας Παπά 5ἰας, 

ποςίητηασΠθ Ρε 51γαΠα 

γη Ἰασι]πηῖς Γγοππεηίαί 

ΑεΛί5 Ίάσεῃς αεάοη. 

ῬΟοΡΑΔαμΙοῦ». 

λάἠπίου ο ΙάροσΗσα , ο [ου Ρο415 

γἰσσπα 5ογ{ία, 5αἱρίο, πλ Γα]οἷας 

σγαθ πα {νοπθηίουα, 5ομη(αππ( πε ἀῑίρας, 

γοφβσίαπα ἔσηαν αἱ πβσαπι 5010. 

Ἠοιη ΠΙΘΙΙΡΙΑ 5αδοῖία, πηἱς65, 46 5ἰτασι]ῖς 

Ἰαορτασαο παπο, π]στῖ ἐρεία ου ]πι]ηϊ5. 

Οσμ]ῖς ἀείοισε ποςιαγΠᾶπα αθιῖς οαἱἱθίπείη, 

(ονας οσγο»5.5 αἲ Ῥ]απύ πα 5ο]ἱς Ίάραν 

Ἱπ{οηποταίαπα απγαα δρ]έας 1981 {Γ4µ6. 

παπι ἀσοίπια Ίνα ο 5αρτα ααἰπίατη Ίαν, 1 Γαοῦ, εδ, 

οχ απο {οποῦτίς οοπε]ήδης εἰ Ῥμαμο «ἼΤοη5, 

ου] διας ποῃ οἰτα[ἶς σονρα5 ΠΙᾶΟΕΤΟ. 

Απίζιας πημῖ σπἰάσπα εξ γο]απίας Ργα5ίο αἲεοί 

σοπαπ{1 σνοςδης αἰίεγπανε αἲ Ιαμᾳδ: 

εοᾷ οοτρι5 σπαναπα μαιά εουσῖί ουρίατη]. 

Ταπηθη πγσο απἰσαα» τος απ πογετῖς, 

Ροβασοι παοπάῖεας απ ρα]αγο εἰτοµί, 

που Ρορδῖέ, 6556 οπή ΡΟΠΟΠΟΗΠΗ {η πηονμ]5. 

ΥαΓΠΠΙ θἶα! 

Ῥιοπῖπι απὶ δαπέ ἴ5Ι ασι]ίς. [αἱ ΠΙαΠΗΠΗ 

καπιραο] Ποπβῖρς του]ποίῖ ἴδπαρογα 

οπἵπαια ἀεογαπα ασαπί σομηϊςπαμίθια 6πογάΠ) 5 

ησπι, ΓΙ Ἠ8 Ῥῶαῃ, ΏΠΠΠΘΗ Πἱ οσ]απί {1ΠΙΡ 

κο] πο παπί Ἰαηῖ [ο]1ο Ώε]ρηίου». 

ΗΥΙΠΠΗΣΠο Ῥασζμαπ{απα οοπΗΙ5ΓΗΗ ποια 

αξ ποἨ Ἰποδέ πρίσης ΠδεγασσΠα 60115. 

Οι {απάσπα ποβίς αοοθδί»ίί5 Ιοδρίίε55 

Ῥνο[αηϊηϊ, οἱ Υ6γασθΙι Υοσθπ} αι. 

ΟιῶπαΠι οδὲ, ἆπαπῃ σαμῇἶς, απιῖοἲ, ἀῑσΙί. 

0ΟΠΟΒΟΣ. 

Τι Υοτο απὶς 4ποπηγΕ, απὶ ΠΟ5 αοιθγῖςἓ 

ττί ομῖπα {6 Ῥασμ]ας αἴπο Ἰπορδσας Ιπάἰσθηί, 

πηγδίανα γἱάσμηας Ἰηδαρεταρη]5 ἀοαο. 

ῬΟΡΑΑΒΙΟΟΡ. 

Έσοπο οἱ Ίρδο ἀἴσηι5 πας δππι 4εαῦ 

6ΠΟΒΟΡ. 

ΟΥρηΙαπι Ὑ6μθγεΠι 

σηἡ[ῖς ἀεἰαρσαπι αὐ απετῖς : 

οπη(γἩ{ σαπηρᾶσε ἀεεεηίεῖη 

πηατίπος. ἰπίον Πποία5 Χθες. 

Οεοαπί αἲ Γομίες 

ΠΠ, ὦ7-δί5) 

ο) 
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.) Ῥανὸς παράχοιτιν Ολυμπίου, 
/. / 

λευκώλενον, εὐρέσι χόλποις 

ῆραν Στιθήνατο Τηθύς. 
ψ. -.. 9 σαι ον) 

“- Κορυφαῖσι ὃξ χρατὸς ἐν ἀφθίτου 
Ν 

ἐλόγευσε χόρας ἄτρομον Φυὰν 

Κρονίδας, μέγ ἄριστος Ὀλυμπίων 

τὰν ἐγρεκύδοιμον Ἀθάναν. 

Τὸν ὃ ατση δν ὁλθίαν 
Γι 

2 

ο 
του. ὅὃ γέρων ρε. ἐν κ 

πι ν 

νέα 
λαμπέτις ἀὼς, 

Γ ᾿ ῶ / ωἳ 

χαὶ παμφαὲς ἀξλίου σέλας, 
/ ] ε ΑΔ 3 ΄ 

1η Ἅµτότε καὶ Ποδάγρας ἐφάνη κράτος. 
.ὶ ΄ Ἔ 

τε γὰρ μα ας σε 
τ σος 

... ενα τότ η ρών 

μα εὔδιος αἴθὴ Ἶρ, 
ον ο ινα 
εὐγλαγέτοις ἐνὶ µαζοῖς γ 
ς ἐθρέφατο Πλούτων. 

ΠΟΔΑΓΡΟΣ, 
οσο ο μή αδ εν. 

Τίσιν δὲ τελεταῖς ὀργιάζει προσπόλους: 

ΧΟΡΟΣ. 

πας έομεν ἀποτομαῖς σιὸ δάρου, 
μὸΞ / 

οὗ τριγὸς ἄφέτου λυγίζεται στοοφαῖ. 
τ 

το τὰν 

φαῖσιν αὐχῆν, 
Β . κ. 

{15 οὐδὲ πολυχρότοις, ἀστραγάλοις ς πέπληγε νῦτα, 

οὐδ) ὠμὰ λακιστὰ χρέα σιτούµεθα α ταύρων: 
ἔαρι βρύει τὸ λεπτὸν ας 

λαδος χόσσυφος ἐπὶ λα ἄδοισιν ἆδ 

µελέων ὀξὺ βέλος πέπη ηγε μύσταις, 

πωανὲς, κρύφιον, δεδυχὸς ὑπὸ µ. μυχοῖσε γυίων, 

πόλα, γόνυ, κοτύλην, Ἀστραγάλου ους, ἰσχία, μηροὺς. 
χεῖρας, ὠμοπλάτας, βραχίονας, χόρωνα, καρποὺς, 
ἔσ 2 νέμεται, φλέγει, κρατεῖ; πυροῖ, µαλάσσει. 

τὸν πόνον ἄπι 

ΠΟΔΑΤΡΟΣ. 

τρα χἀγὼ τῶν χατωργιασμένων 

τοιγὰρ ὖχε 

μέχρις ἂν ᾗ θεὺς οφυγεῖν κελεύση. 

Έλαθον ὃ ὑπάρχων; 

Δαΐμων φανεῖσα., σὺν ὃ᾽ : ἵ 

Ἡ 
πρευμενῆς 

/ « - 

ἐγὼ μωσταις οµου 
. ,γ μμ θες ; 
Όμνων κατάρξω., τὸ ποδαγρῶν ἄδων µέλος. 

ΧΟΡΟΣ. 

Στγα μὲν αἰθὴρ ϱ γήνεµος ἔστων 

1ο σα πᾶς ποδαγρῶν εὐφημείτω. 

Ἴδε. ποὺέ σας ή αλινοχαρὴς 
΄ ᾧ ν ρ” 

ο. ορ σκέπωνι βασιν 
/ 

σοῖς ων 

Ὄδος, ἃ ὄμματι φαιδρῷ. 

πόνοις σαν ο ὠχειαν 

ταῖσδ᾽ εἴαριναῖσιν ἐν ὥραις. 

ΠΟΔΑΤΡΑ, 

Τίς τὴν ἀνίκητόν µε δεσπότιν πόνων 

οὐκ. οἷδε Ποδάγραν τῶν ἐπὶ Ἰθονὸς βροτῶν: 

140 ἦν οὔτε λιθάνων ἀτμὶς ἐξιλάσχεται, 

ΤΧΧΧ.ΤΑΔΑΟΡΟΡΟΡΑΑΒΛ. κα ῶ .ω 

Πογί5 πκογοπη ΟΙΥπιρή! 

Ἠ]αια α]ηῖς οππά1άϊς, Ἰαίο είπα, 

4πΠοπεΠα ἸαείανΙί Τεί]ιγς. 

Ῥε νεγίες εαρΏῖς αἰίογηϊ 

Ρερεγῖῖ νἱταϊπ]ς Ἱπιροτίογγίαπα πα 

ΡαπγΠΙΗ5, δΗΡΓΕΙΗΠΣ οΦ]Ημπα, 

εκοαίτίσθιη Ώε]ῇ Μπογναπι. 

ΝΟΡΙΤάΠΙ γετο ἆθαπα Ώδαίαπι 

5επονχ ἵη πιο[Ίρας π]ηϊς 

ΡΤΙΠΙαΠΙ ποπεταν]ί ΟΡΠΙΟΠ. 

σπα ἀεξίησιεί {επεβγοδιπα 0Ίαος, 

οτογείαταπε Γη]σίάα Απτοτα., 

εί Ιαοάυπα 5ος Ίπρατ, 

{απο Ῥούαρτα: νΙς αρραγηί. 

Οἱ 1Π1 οηἵπα Π]θις {ο οηίχα 

Ῥατεα ΟΙοί]ιο ἀοϊπᾶςε αβ]αῖξ, 

Τἱ5Ι οίηης Ίηθαγ οΗ, 

να]άσφαα Ἱη5οπα]ξ 5εΓοπΗ5 οέ]ιοι : 

6αιη γετο 46 Ἰασ[εςοσπίῖρας αΏογῖρης 

ἀϊνος πην]νΙέ Ῥ]αίο. 

ῬΟΡΛλαπτοῦς. 
Οµἵρης αἱ 5πος ςαοτῖς 5οοος παπα συταί5 

οΒομῖς. 
ΧΟΠ 5αησηίπεπη Ἱππροίποδιπα αβαπάίπιης ἆρ αεῖς [εγεῖ : 

ΠΟΠ οηῖς Προνῖ ποάῖς Ἱπρ]εσΗίας οειτῖκ : 

πες ΞΟΠΑΠΙΗΡΙ5 {εγσα {αῑῑς οοπεγοραπί : 

πεΠιε ογις!ς., Ιασθτῖς (απγογαπα οαγηΐβας τεςοῖπης : 

564 απαπἆο π]πηῖ γοτε {επογ Πος αβηπᾶαί, 

Αἱ ατξαία εαπίαί ἵπ ταρηῖς πιενα]α, 

ἴαπο Ῥες ππεπηρτα ασπίαπα {είαπα Πατεί πινςίῖς, 

οΏδευΓηπα, Ἰαίεῃς, 5ΡΤεης τεοθςςις αγαπη, 

Ρεάεπα, σεπα, αεεἰαρα]απα, ἴαῑος, εοχεηᾶϊσας, [οµοτα, 

ΤΠΑΠΙ5, 5εαρι]ᾶς, Ὀτασμία, τοδίτα, 6ΆΤΡΟΣ 

αἀθα1έ, ἀεραςοίίας, απέ, ἴοπεί, Ιπβαιηπιαξ, οοσι1Ε, 

ἄοπος ἆρα [αοεςςεΓε ἀοΙογεπα Ππςςεγῖ!. 

ῬΟΡΑΔάΒΙΟΤΕ. 

Ὁ πα 6γ5ο ΙπΙΠαίογΙπι εσο πιετπεί 4ποΓπθ 

ε.α ἴσποταραπι. ΤΕϊέατ τοπῖίο ργορῖῖα 

ἀθα αΡρατεῃς : [π]ς οσο οΠα τηγς!ῖς ςἴππα] 

ἨΠΩΠΟς ἹποΙρίαπα , ῬοάαστΟγΙΠα 6ΔΙΠΊΕΗ Ο3ΠΘΗ5. 

6ΠΟΒΟΣ. 

Ταεείο εσ]απα, αἱ ἱταπαΠαπῃ ορίο, Ὅ 

οπιπίς Ρούᾶςος Ππσηῖς [ατοίο. 

Έπ αἆ αἰίατῖα Ἱεοίο σαπάεης 

γαςΙ( ἀΐνα , 5οἴρῖοηο σταάαπα 

51] [α]οῖεης. βαΐνε ἀῑν ήτα 

πςείηια α, [απππ]ίσηε {αῖς 

Ρ]ασῖᾶα αἀθςίο Ἰαπιίπε Ῥ]απάο 

{πρμασξαπε ἀο]οτί Ππεπα 6ΡΊθγθΠΙ 

5 ἱοπιροτῖρας τογηῖς. ' 

ῬΟΡΔΩΒΑ. 

Οπἵς Ιηςαρεταβί]οπι ἀο]ογαπα πιο ἀοπαίπαπα 

Ῥούαρταπα ΠΟΠ Πον]{ ἵπ ἴθττα πποτίαππα» 

Σ ΠΗ81Π Ἠθο ΤάΡΟΓ ἰμηγῖς Ρ]αζαΓθ ἄΕΤΕΠΙ μοίεςί, 
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ΧΧΧ. ΤΡΑΓΩΔΟΠΟΑΑΓΡΡΑ. 

3. Δ ο 4 ο ΄ 
οὔτε χυθὲν αἴμα βωμίοις παρ ἐμπύροις, 

οὐ ναὺς ὄλθου περικρεμὴς ἀγάλμασιν, 

Ἂν οὔτε Παιὰν φαρμάχοις νικᾶν σθένει. 

πάντων τρὸς τῶν ἐν οὐρανίρ θεῶν, 

οὐ παῖς ὅ Φοίόου πολυμαθὴς Ἀσχλ ππιός. 

Εξ οὗ γὰρ, ἐφύη πρῶτον ἀνθρώποις γένος, 

τες τοὺμὸν ἐκθαλειν σθένος, τολμῶσι π τ ἄν 
, 

εἰ φαρμάκων τεχνήµατα. χυχῶντες ἄξ 
ο ο ποειραζει ας» Ξ Ἄλλος γὰρ ἄλλην ἐπ᾽ ἐμὲ πειράζει τέχνην 

3 ο 
τρίδουσιν ἀρνόγλωσσα καὶ σέλινά µοι 

Π 

καὶ φύλλα θριδάχων χαὶ νοµαίαν ἀνδράχνην, Ἱ 
πράσιον, οἳ δὲ ποταμογείτονα, 

; » , 
τρίθουσιν, ἄλλοι σύμφυτον, 

- , 
ι τοὺς ἐκ τελμάτων, 

ος αερα 
ἄλλοι δὲ 

; 
ἄλλοι χνίδας 
93 να 
ἄλλοι φακοὺς Φέρουσ 

τ 

σταφυλῖνον ἐφθὸν, οἳ δὲ φύλλα Περσικῶν, 

μήκωνα, σίδια, ῥοσχύαμον, ! βολθοὺς, 
Ψύλλιου, ολ δίζαν ἑλλεδόσου, νίτρον, 

τΏλιν μετ οἴνου, γυρίνην, κολλάµο Φακον, 

λωπαρισσίνην κηχῖδα, Ἵδριν αρ ηρν 

κράµθης ἀπέφθου φύλλα, γύψον ἐκ Υάρου, 

σπυρ ράθους δρείας αἰγὸς, ἀνθρώπου κόπρον, 

ἄλευρα Χνάμων, ἄνθος Ἀσίου λίθου. 

Ἔθουσι φρύνους, μυγαλᾶς, σαύρας, γαλᾶς, 
βατράχους, ῥαΐνας, τραγ: ελάφους, ἀλώπεχας. 

Ποῖον µέταλλον οὐ πεπείραται βροτοῖς; 

τίς ουὶ Ἰυμός: ποῖον οὐ δένδρου δάκρυ; 
ζῴων ἁπάντων ὀστὰ, νεῦρα, δέ έρματα, 

στέαρ, αἷμα. μυς ελὸς, ο ο ἁπόπατος, γάλα. 

Ἠίνουσιν οἳ μὲν τὸ διὰ τεσσάρων ἄχος, 

οἳ δὲ τὸ δι ὀκτὼ, τὸ δὲ δι ἑπτὰ πλείονες. 

Άλλος 

ἄλλος ἐπαοιδαῖς 

Ἰουδαῖος ἕτερον μωρὸν ἐξάδει λαθών. 

Ὅ δὲ εραπείαν ἔλαθε παρὰ τῆς χοιράνου. 
᾿Εγὼ δὲ τούτοις πᾶσιν οἰμώζειν λέγω, 
χαὶ τοῖς ποιοῦσι ταῦτα καὶ πειρῶσί µε 

εἴωθ᾽ ἀπαντᾶν μᾶλλον ὀργιλωτέρα. 

Τοΐσι δὲ φρονοῦσι μ.ηδὲν ἀντίξουν ἐμοὶ 

ἴπιον ἔχω νοῦν εὐμενής τε γίγνοµαι. 

ο γὰρ ψεταλαθὼν τῶν ἐμῶν μυστηρίων 
πρῶτον μὲν εὐθὺς εὐστομεῖν διδάσκεται. 

τέρπων ἅπαντας εὐτραπέλους λέγων λόγους 

πᾶΆσιν ὃ᾽ δρᾶται | μετὰ Ἰέλωτος, καὶ κρότου, 

ὅτ ἐπὶ τὰ λουτρὰ φερόμενος βαστάζεται. 

Ἄτη γὰρ, ἣν Ὅμηρος εἶπεν, εἴμ) ἐγὼ, 

βαίνουσ᾽ ἐπ᾽ ἀνδρῶν κρᾶτ χαὶ βάσεις ποδῶν 

ἁπαλὰς ἔχουσα, παρὰ δὲ τοῖς πολλοῖς βροτῶν 

Ποδάγρα καλοῦµαι, γιγνομένη ποδῶν ἄγρα. 

Ἀλλ' εἴα μύσται πάντες ὀργίων ἐμῶν, 
γεραίρε(’ ὤμνοις την ἀνίκητον θεάν 

ΧΟΡΟΣ. 

Ἀδαμάντινον Ίθος ἔχουσα χόρα, 
πουλυσθενὲς, δεριµόθυμε θεὰ, 
χλύε σῶν Ἱερῶν µερόπων ἐνοπάς. 

ΔΑ / νεο ον Ἰ κα ἐψι 
οξε πινων την τεραν παθαῖρε ται 

3 πε , 
ἐπιθετῶν ἐμπαίζεται, 

ω 

[πες α[αξας Γοοῖς ατάεπίῖρας οτπος, 

ΏΟΠ ορ4ε5 5ἶδηα ἀῑνΙαΠα 5α5ρεηδα Ἰαβειις : 

απαπ1 πθο Ῥόαπ πηε({σαππεηῖς 5προτατε τα]εί, 

οππείογπα οσρΗἴηπα πηεαῖσις ἀεὺπι Ἰοοί : 

ηΟΠ Π]Πα5 Ῥ]αβί Ρετίίας Ἐκοπ]αρίις. 

Ἐἰοπίπη απ ΡΓΙΠΊΠΙ αα[θ ΠοΠΙΙΠΙΠΙ σοηης οχςΗΗ!, 

ΠΠΘΑΠΙ νο]ηηί ΟΠΥΠΕΣ ο[ίεετε ροίοη[ίαπη, 

πϊκεθηίες 5ΕΠΙΡΕΙ ΡΠαΓΙΙαΕΟΓΙΠΙ αγι]βοῖα. 

Α]ῑας οπ]πῃ αΠαιη εοπίτα η] {θηίαί τίαιη : 

{εγαπί ρ]απίασίπεπα, αἴπιο αρία πα {εγπή, 

οἱ [ο]ῖα Ἰαοίπσαταπα, οἱ ρογ[π]ασαπη ΓΡΓαΠΗ 

Μ ππανγαβίαπα, 5ο αηπα[ἴσαπα ΕΙ ρ]απίασίποιυ, 

αἲ υτῖσας, αΏῖ οοηςο]όάαπα οοπ{θγη! : 

αἲΠ Ἰοηίος [εγαπί παίας ρααάἴνης, 

ΡαδΗπασαιη εοείαµα, Γο]α Ι5Η Ρει5ίοῖ, 

Ἠγοξογαιπαπα, ΡάΡαΥοΓ, Ῥ]μος, ππαΠεοτίατη, 

ρυσαρίαια, ας, γαάισοξηι Ἠεϊ]οροτί, πΙταπα, 

5]σιαπ] οΙΠα Υίπο, ΤΠ: ΞΡΕΤΠΙΑ, ϱΟΙΙΑΠΙΡΗάΟΟΠ, 

οπρτεςς! ρί]απα, ρο]πεπι Πογάθασθπα, 

οταπηῃςς ἀεροσία. [ο]α, σαταπα 6 Παπαιηῖηα, 

5ιορα]ος «αργα Πιοηίαπα:, Ποηη]ηϊς 5ί6ΓίτΙ5, {6γιή, 

Ιατίηαπη [αβαταπα, Ἱαρῖαϊς Ποτεπι ΑΣ. 

Οοσυμη{ ταβείας, πιηδίε]ας. Ιαερτίας οἱ οαίος, 

Τ8ΗΔ5, ἨΥΠᾶ5, ΠΙγοούθινος εί τυρεσμ]ας. 

ΜΠείαβαπῃ αποά ποπ. εηίαίαπα εςί πιοτία]ρας2 

απῖς πο 56ος» αὐα Ποη οί Ἰαοίπια ατβογῖς 

αΠΙΠΙΞΠΠΙ ΟΠΙΠΙΠΠΗ ο55α πθτν1, οοτία, 

ῬΡίησαε, οΓΠΟΣ, 5ἴετοις, ππεάπ]]α, ππίμα, Ίας, 

Ῥϊραπί αἲΠ απαίποΓ ἆθ τεβις ΡΠαΤΙΙΔΟΙΙΗ, 

5εᾷ οσἰαρ]εχ α, 5ορίεπιρ]εχ Ῥ]αγπηῇ. 

Ας 5αοτο εροίο ριγσαίαγ ρΙαγπασος 

οαγπηϊηῖρα5 αἴῑας Ἱππροδίογαπα Πα ας, 

παάσας πασίας 5α]ίαπα εχοαμίαί αἰἴεταπη. 

Ας πιραϊεῖπαπα οερῖί Ιπιρ]ογαης Ἠθταπῃ. 

Έξο τετο ἀϊοο Ρ]οτατε μή5 οπιηῖρΗς, 

[αοϊεπΙρηδαιε {α]ία εἰ πιο {εμίαπ{ῖθιις 

εοπξπθγ1 ἰαηίο οΕΟΙΣΓΕΓΕ Ἱτασμπά]οτ. 

564 ααἲ πΙμ]] ςαρίαηί πηΏῖ οοπίτατΙαπα, ΑΝ 

αΠΙΙΠΑΠΩ 5ετο ΠΙΕΙ οἱ Πο Ρ]ασαβ]]ς, 

ΜΥΣίαγίογΙπη ΠαΠΙ4Π6 [αοίας Ῥαγίῖοερς 

ΡΤΙΠΙΟ 5ίαίπα Ἠπσιαας μιοδοτατί Ιη5Ηίατ, 

ο1ηἨος5 οὐ]ερίαης. οἱ Ἱερίάος ἀϊσεις 10605, 

αΏ οππηῖρας ουπα τῖδα εἰ Ῥίααδα οθΠΠΗΣ, 

ὅσα ἀε[ετίαι’ σοδἰαἰῖοπο αἲ Ῥαΐπεας. 

Αίοι ο[οπῖπι 4 παπι ἀῑκιίς ΠοπιθτΙς, Ίρδα 5ΗΠΙ : 

Ρος οαρίία Ίες υ]γήτα, Ρεάυπη γεςεσία 

Ῥαῦεῃς ἴοποτα : ΥθτΙΠΙ Υα]σο πιογίαΠαπα 

Ῥοάαστα νοςος, πας Ροῦ πα εαρίαγα εἴτη. 

γογιπῃ οἷα πηγςία ουποΙῖ ποδίτοτατη ογρῖήπα, 

Ἠοποταίς Ἠγπωπίς ἱπςαρεγαβί]οπα ἆθαιη. 

6ΒΗΟΒΟΣ. 

Αάαππαηίῖπα Ρεείοτα Ἰπαῦεής Ρπθτα, 

{οτίῖς, στανΙίεταε απίΠιοξα ἀθα, 

αιζ1 5απιοίοΓΗΠΗ ΠΡΙ νουες ΠοιηΙπΙΗΙ. 

(ΠΠ. ο5»- οσο) 
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Μέγα σὸν κράτος ὀλθιόφρον Ποδάγρα: . 

τὰν καὶ Διὸς ὠκὺ πέφρικε | βέλος, 

κύμαθ' ἁλὸς βαθέης, 

ει βασιλεὺς ἐν ἓν έρων λίδας ο» 
κα 

σμογαρὲς, Χ ο νοραος 
τν 

ας υσιδρόµα, βασαναστραγάλα, 
; ; 

σφυροπρησιπύρα, μογισαγεδάφα, 

δοιδυχοφόόα.. Ὑονυκαυσαγρύπνα, 

περικονδυλ οπωροφίλα . 
ᾖ ο. 

γονυκαμψεπίχυρτε Ποδάγρα 

ΑΤΓΕΛΟΣ. 
/ / Δ ψ .. νὰ 

Ἀέσποινα, Χαιρίῳ γὰρ ἤντησας ποδὶ, 

ἄχου᾽, ἔπος γὰρ οὐκ ἐτώσιον φέρω. 
: αν ο , 

Ἁλλ' ἔστι πρᾶξις τῶν λόγων συνέµπορος. 

᾿Εγὸ Υὰρ, ὡς ἕ 
σα 

πόλεις ἰ ἰγχνεύων πάντας Ἱρεύνων ὀομους, 

ταξας, ἠρέμῳ ποδὶ 

µαθεῖν ποθῶν εἴ τις σὸν οὐ τιμᾶ κράτος: 

καὶ τῶν μὲν ἄλλων εἶδον ἤσυγχον φρένα» 
νικωμένων, ἄνασσα, σαῖν βία γεροῖν. 

Δύω δὲ τώδε φῶτε τολμηρὼ θράσει 

ἐφραζέτην λασαι σαι χατωμνύτην 

ὡς οὐκ ἔτ᾽ ἐστὶ σὺν κράτος σεθάσµιον, 

ἀλλ’ ἔκβολον βροτῶν σε θήσουσιν βίου. 

Διόπερ κραταιῷ συνοχµασας δεσμῷ, πόδα 

πεμπταῖος ἥχω, στάδια διανύσας δύο. 

ΠΟΔΑΓΡΑ, 

Ὡς πραιπνὸς ἕπτης, ἄρ ο Ὀκιστέ μοι. 

Ῥΐνος ὃ δὲ καὶ γῆς ὅρια δυσθάτου τοι 

χεις: σποῶς μήνυσον, ὡς εἴδῶ τάγος. 

ΑΤΤΓΕΛΟΣ, 

Πρῶτον μὲν ἔλιπον πέντε βασμῶν κλίμακα, 
ξύλων τρέµουσαν διαλύτοισιν ο. 

ὅθεν µε δέχετ ται κορδυθαλλῶδες πέδον. 

σχληροϊ σι 

Ὅπερ διανύσας ἴχνεσιν ἄλγει ινοῖς ἐγὼ 
ἐστρωμένην χάλιξιν εἰσέθην ὁδὸν 

καὶ δυσπάτητον ὀξέσιν κέντροις λίθων. 

Μεθ᾽ ἣν ὀλίσθῳ περιπεσὼν λείας ὁδοῦ 
τευδον εἷς τὸ πρόσθε, διάλυτος ὃξ µου 

συρεν ὀπίσω πηλὸς ἀσθενη σφυρὰ» 

.. περῶντι νότιος ἐκ μελῶν ἵὸ θρὼς 

τ βάσιν σαθρὰν ἀνειλ υσπωμένῳ. 

«ρον με δέχεται πᾶν δέµας κεχι.ηκότα 

πλατεῖα μὲν αέλευθος, αἀλλ᾽ οὐκ ἄσφ φαλής. 
Τὰ μὲν γὰρ ἔνθεν, τὰ δέ μ᾿ ἐκεῖρ᾽ ὀχήματα 
ἤπειγεν, ἠνάγκαζεν, ἔ ἔσπερχεν τον 

Ἐγὼ ὃ δὲ νωθρὸν ἐλαφρὰ χουφίζων πόδα 
δόχµιος ἔβαινον εἲς ὁδου πέ ςζαν στενὴν, 
ἕως ἀπήνη παραδράμῃ τροχ. ἥλατος. 

Μύστης γὰρ ὢν σὸς ταχὺ τρέ έγειν οὐχ ἔσθενον. 

ΠΟΔΑΤΡΑ, 

Οὐκ εἰς μάτην, βέλτιστε ; πρᾶξις δε σοι 

δρθῶς πέπραχται, τῇ δὲ ση προθυμία 

ἴσαισι τιμαῖς ἀντισηχώσω χάριν. 

ΗΕΘΙΑΝΟΡ. 1. 

/ 
ο ἄντερειδον κ ούμασν. 

ο 

ο ως ϱ2 «πά Ὡς 
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1] 
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Τηᾶ Π]ᾶσπα γἱ5 οςί, ΟΡΗΠΗ απ]αῃς Ῥοάαμτα, 
41401 ἴθ]α Φογῖς ποσο {οτία Επιοπί : 
Πποηπηίηιο {6 Πποίας ΡΤΟΡΙΔΙ πηαγίς, 
Ιπομηἰίᾳο (γταππας Ῥ]α[ο Ἰη[ογή πα: 
βαπάσης Πραπποη!ϊς, Ἰουίος οΡίεις, 
ΕΠΙ ΙΠΗ ΡΓοἱΗ0ε5, ἴαἱος ογησίας, 
πια]]οο]ος ππῖς, γἷκ {απσῖς ΠΗΠΙΠΗ : 
ΡΙΗΗΤ ἴππεης, σοηι1 Πγεης ΡΟΙΠΟΝ, 

σα] ηπα αγΠοπ]]ς ἱπάπσσγο ΔΠΙΩΠς., 

Ῥεπια Ιπῇδείεης ἵποπτγα Ῥοάαστα. 

ἈΓΝος. 
Βοπιίπα, οΡροτίυπο θΠἵΠα νοπῖς ο, γαι Ρείε 
ἈπΟ15 ΝΟΓΠΙΟΠΘΠΙ ΠαΠ(ΠΘ ΠΟΠ. ΥΑΠΗΠΗ α[Ιογο. 
504 τες ΦΠπο ρᾶ55 οππη γοιβῖς απη]αί. 
πο πλ ῖγιπη, α{ῖ Ἰήδκογας, Ρ]ασῖᾷο ρεε, 
προς γοείσαης, οιηΠος 5ογπ{αβαι ἄοπιος η 
νίάετο νοῖθης, 5ἱ απῖς ΓπαΠα γἷπι ηθρ]]σαί 
οἳ Γο( πο ΓΙ Πα (Γαπηπῖ]]α Υ]άΙ ροσίοτα, 
5ΗΡΟΓΑΙΟΡΗΠΙ, τοσίπα, [Ηἱ γἱ τουοιῖς. 
Ὑουαῦα ἀπό γἱπῖ ἴδιῖ, ΠοΙΙ απᾶασῖα, 
Ρορι1ς ἀϊοσναμί, αἀθτο ροι]απῖο 
ΏΟΠ 6556 γΥἴπῃ {παπη γεπεγαβ[]οη απηρῃας, 
ἸοπηῖπΠη ἆς γἷία {6 [ποίατος 6χΧΞΙΙΘΠΙ. 

Αδίινιοϊς ε/σο [οβίθι γἰπο]ῖς μοά η 

απ]πίο γομῖο ἀἷο ἀμήΠι φἰαάἴήπα να. 

ΡΟΡΛΩΠΑ. πο 
ΑβΙΙϊ5 νο]αδίῖ, ΠΙΠΟΙΟΡΙΠΙ ΠΠ] οθἱογΙη1ο., 

Ου]α5 5ο ἴσιγα. Ἰπποῃς βῃος ἄδρογος 
νοηῖς» ἀλαοίάο Ἰπάῖσα, απο Πιον ςοἶαι. 

ΝΓΝΟΙΠΣ. 

Ῥνπιο γο]φαἱ απἰπογαπη 5οα]ας σιαά Πα» 

ἱταβίυπη [ουεηίος Ἰαναἰς οοπηρασί Ρις : 

μήπο αοζδρῖέ πο βας Ρις 5ἰγαίαπα 5οἶ πι, 

Ρη]δι {α]ῑς τοηΙθῃς «09 ἄδρετο. 

Οποᾷ 6ππεηςι5 ἀοἰομίίρης νεςσῆς 

δἰγαίαπα Η[είρις Ἱπίναν! νίαπι, 

ΦΗπηπ]ίδαπο Ἱαρίάππη ασπιῖς Ἱποα]οαΡΙ]σι. 
Ρυ5ί ἵπ Ιαῦοα ἀοίαρδας Παῦτῖσας νῖα", 

πίεραν απίοδας, 5οΙα {πα 5ος πη]ιῖ 

{αἱο5 γείτο Ιτα]ιοραί πῄτηιος ΠΗ{1Πη : 

μας γαηςθιη ηζος πιθηυεῖς Ππηῖσ ας 

Πέ, ρου Ἱπορςδηα 5ο]α{ο ράσα. 

Τοἱο [αΗβαίΠΠ1 πιο 6ογροίο οχεῖρῖϊ 

5α1ἱ5 Ἰαΐα Ίμα, 5οᾷ ΠΟΠ ἰαΐα ηἰπηϊς ία. 

ἨΗωο μπα, αἱ Πίο ἴδία παπι νδμ]σμ]α 

Ὀνποπηίααε, εοσηίαπε, Ἱπροταπί( 6 οΙΓΥΘΙΘ. 

Έρο γΥογο {ατάο5 ἴεγαῃς οἶἴο ρεᾷες 

ομα 5 ατοίαπη 5επη[(απα νἷα" ροίο, 

4 αμα Ρ]αυδίγΙη Ργαἴογοαί δα]ς ασ] γο[ῖς. 

Μγριος επίπα {μ15 πο πβαπι ο ΓΘΥΟ. 

ῬΟΡΔΩΒΑ. 

Νο [ηδίτα, απιῖος ποβίος, ἴ]α τος ΠΕί 

Ῥεπε αἀπιη]κίταία ος. Ὑδγιπη 5ἰμάϊο {πο 

| ἀϊδηῖς Ἡοπονίωα5 τερρµάαπη ααίαπῃ. 

πι 



αὐ’ ΕΧΧΧ. ΤΡΑΤΩΔΟΠΟΔΑΓΡΑ 
Ἔστω δέ σοι δώρηικα θυμΏρες τ δε, 

9/5 ἑξῆς τριετίας πειράση χούφων πόνων. 

γμεῖς δὲ μιαροὶ χαὶ θεοῖ ς ἐγθίστατοι, 

τίνες ποτ ὄντες καὶ τίνων πεφυχότες, 

τολμᾶτε Ηοδάγρας ἆ ἀνθαμιλλᾶσθαι κράτ τει, 

τῆς οὖὐδ᾽ ὁ Κρονίδας οἷδε νικῆσαι βίανΣ, 

960 Λέγετ’, ὦ κάκιστοι, καὶ Ὡρ Ἀρόων ἐγὼ 

ἐδάμ.ασα πλείστους, ὥς Υγ᾿ ἐπίστανται σοφοί. 

Πρίαμος Ἡοδάρχης ποδαγρὸς ὢν ἐκλήζετο" 

ἔθανε δ᾽ Ἁχιλλεὺς ποδαγρὸς, ὢν ὁ Πηλέως: 

ὁ Βελλεροφόντης ποδαγρὸς ὢν ἑκαρτέρευ 

266 Θηόῶν δυνάστης Οἰδίπους ποδαγρὸς ἦν: 

ἐκ τῶν Πελοπιδῶν πας. ἣν ὁ Πλεισθένης" 

Ποίαντος υἱὸς ποδαγρὸς ὢν "ον στόλου" 

ἄλλος Ποδάρκης Οεσσαλῶν ἦν ἡγεμὼν, 

ὃς, ἐπείπερ ἔπεσε Πρωτεσίλαος ἐ ἐν μάχη, 

900 ὅμως ποδαγρὸς ὢν καὶ πονῶν ηργε στόλου: 

Ἰθάκης ἅ ἄναχκτα Λαρτιάδην Ὀλυσσέα 
ἐγὼ κατέπεφνον, οὐκ. ἄχανθα τρυ Ὑόνος, 

ς 
Ὡς οὔτι αιρήσοντες, Ὅ δυσδαίµονες, 

ἴσην πάθησθε κόλασιν οἲς δεβράκατε. 

ΙΑΤΡΟΙ. 
τσ / 3 3 ως μοβ μᾷ 9 

906 Σύροι μέν ἐσμεν, ἐκ Δαμασκοῦ τῷ γένει, 
- Ἂ ᾗ 

λιμῷ δὲ πολλῷ καὶ πενίᾳ κρατούμενοι 

γῆν χαὶ θάλασσαν ἐφέπομεν πλανώμενοι. 
Ἔχομεν ὃ δὲ χρῖσμα πατροδώρητον τόδε, 

ἐν ᾧ παρηγοροῦμεν ἀλγούντων πόνους, 

ΠΟΔΑΤΡΑ, 
; Ὦ 

9ο Τί δὴ τὸ χρῖσμα χαὶ τίς ἡ σκευή; φράσον. 

1ΛΤΡΟΣ. 

Μύστης µε σιγᾶν ὅρχος οὐκ ἐξ φράσαι 
: ῃ ; πας ν 

χαὶ λοισθία θνήσχοντος ἐντολὴ πατρὸς, 
Ἔ 

ὃς ἔταξε κεύθειν φαρμάκου μέγα σθένος 

ὃ καὶ σὲ παύειν οἶδεν ἠγριωμένην. 

ΠΟΔΑΤΡΑ. 
ν οχ ο ω 

Ειτ', ὦ κατάρατοι χαὶ καχῶς ὀλούμενσι, 

976 ἐστιν τις ἐν φαρμάκου δρᾶσις τόση, 

ὃ γρισθὲ ν οἷδε τὴν ον παῦσαι βίαν; 

Ἀλλ' εἴα, τήνδε σύμόασιν συνθώµεθα, 

χαὶ πειράσωμεν εἶτε αρ απ σθένος 

280 ὑπέρτερον πέφυχεν εἴτ᾽ ἐμαὶ φλόγες. 

Δεῦτ, ὦ σχυθρωπαὶ, πάντοθεν ποτώµεναι 

βάσανοι, πάρεδροι τῶν ἐμῶν βακχευμάτων, 
: μα] δ. ΣΑ ΑΝ Ν ο Μ. 
πελάζετ᾽ ἆσσον. Καὶ σὺ μὲν ποδῶν ἄκρους 

ολέ ... ταρσοὺς δακτύλων ποδῶν ἄχρι, ἵ 
»ρὔῦ σὺ δὲ σφυροῖς ἔμθαινε, σὺ δὲ μηρῶν ἅπο 

ἐς Ὑόνατα λεῖδε πικρὸν χώρων βάθος, 

ὑμεῖς δὲ γγειρῶν δακτύλους λυγίζετε ὑμεῖς δὲ γειρῶν ὃ ς λυγίζετε. 

ΠΟΝΟΙ. 

δ', ὡς ἔταξας πάντα σοι δεδράκαµεν, 
.. -ω / 

πκεῖνται βοῶντες οἳ ταλαίπωροι µέγα, 
{ -- ρα ΄ 

300 ἅπαντα γυῖα προσθολῃ στρεθλούµενοι. 

ΠΟΔΑΓΡΑ. 

ὦ ξένοι, µάθωμεν ἀτρεκέστερον ξένοι, μεν ἀτρεκέστερον, 

Ι5ίπό αΠΙΙΟ ρίασσης Ἠαῦα ππάπιις ΕΠὶ : 

αὐ]ήπο ἰπομηῖο Ίογος ἀο]οιές 5εη[ῖο5. 

Αί γος Ἱπιρι], νος ας [ην] ςἰφεἰπη], 

απἶποπὶ2 απἶθα5 πα! ραγοηίῖρας, 

απάθίϊς ου] Ῥοάασνω νἰῖρης 

ου] γ]οῖσςο γΙπι πεςοῖί Φα [υγηῖας ο 

Οπή ἀῑσ[ῖς, εχδεεγαρί]ο5 1! ἨσγοιΠῃ Παη(πο οσο 

εμοςί ρ]αήπιος : 4064 ναίος ςοἶΠ[. 

Ῥνίαπηιας Ῥούατοος ἀῑσίας α γΙΠο ρού η]. 

Ῥογῆϊ ρεᾷθ οαρίας Αολί]ες Ῥε]οο δαΐτις. 

Ῥο]]ογορμοπίας ρούι» ἀο]ογος ρογι]{. 

Έμεραπιις αταἴρας σαρίᾳς ροᾶΐριις ΓΕ. 

Ῥο]ορίάας Ἰπίει Ῥ]εποπος ρούαστίοις. 

Ῥοάασει ϱἸάδδεπη ἀπχΙί Ῥωαπίῖς βίας. 

Ας Ῥοάαγορς ΤΠδρδαΙογπα ἀχ οια{, 

απῖ, 4111 ερεῖἀἰδδοί Ῥτοίεσί]αις ργῶ]ίο, 

Ροᾷο οπρίη5 οἱ Ιαρογα!ς οἶαδδί ργα{. 

Τπασα) ΟγΤαΠΠΗΠΙ Τ]γσδδήα ΤΑΓΠΠΠΙ 

ρογοπηῖ οσο, πο Ίπαγἰπῖ δρῖπα {ανιητῖς. 

ΝΗΜΙ ουσο σανἰςανῖ, Ιπ[ο[οΙβκΙηῖ, 

«1 «ΠΗ δηυἱία ραΠαΠη γοδ!γῖς αο[ἴρις. 

ΜΕΡΙΟΙ. 

Ἁγτί ΗΙΠΗ5, Ὦαπιαςοο ἀποῖπιας σοπι5 

{απο 5α]ασΕ, πηπ]ία γἱο Ἱπορία, 

{εγγαπα ῬογογΓαπ]α5 {οίαπῃ νασί, οἱ π]ατο : 

Ἰαβεπηας Ίου πηραθηίπῃ αοσοορίΙΠα α μαίῖριθ 

ΟΙ4ΠΊΗΥ Ἠου Ῥωπας ἀοἰοπίίηπῃ ρεάςδ. 

ΡΟΡΑΘΠΑ. 
Οπος Ιδίπά οδί υηβπεπ{α ” ααα; ρατα(1ο». 

ΜΕΡΙΟῦΣ. 

συταία Π465 {ασστα, ΠΟΠ ]οᾳἱ 5ἰπῖί 

οἱ πἱήππαπα ππογ]επ{{ς ΡγορεδρίαΠη Ραΐεῖς 

απῖ ᾖΗδδῖί οσομ]ίατο πος γἷπι ΡΠατηας!, 

ααοᾶ 5αγΙοη{θπῃ {ο αποφΠθ δοῖς 6οΠΊΡεςςΘΙ6Θ. 

ῬΟΡΑΘΒΑ. 

ἘΙβο, εχεοογαβί]θ, πια]επιθ ρογα1 

5προγοςί ἵπ οτΏυ {απία Ῥμαιπιασϊ Ροίεπίία, 

αποά Ρροβδῖέ ΙΠΙΠΟΙΙΠΙ ΥΠ] ΠΊΘΑΠΙ 60ΠΊΡΕΡΟΘΓΘ 2 

56 οἷα ραοϊδεαΙηΙΓ Ρας{Π 6] Π5πιος!, 

{αμίσιπας, {γαπα ϱ]ανηλασί Ροίοπ/ία 

πα(ατα δἳ{ γα]επ/ῖου, απ. Πηθα) [1065. 

Ἠπς, ο 58Υ6ΓΥ3, Ἠπο οοπγο]απίο5 απάίαπε 

Ῥῶηίς, οοπη]{65 ΠΊΘΟΓΙΠΑ ῬασςΠαΠΕΙΠΙ, 

Ρτορίας γεπῖίο. Τα ααἶάειι ρεάαπα οχ{]πιας 

5ο]εας αἀωπ{ο ἀῑδίίο» αά πδαπα ροάπι. 

Τι παΙ]θοΙος Ἱπναςς. Τπα1ο ἃ Γοηποίβς 

αἲ σοπια 5] αΠΙΑΓΑΠΙ Τη ΠΠ ή Ίπλα 5ΑΠΙΕΠΙ. 

Φοὰ 05 ΠΙΑΠΙΙΙΠΙ ἀἰμίίος, σφἰ{ε, εομδιηρῖϊο. 

ΡΟΕΝΑ:. 

δλι οπημία, αἱ Παβδίςῖ, οί ρογεσίπ]ης. 

{ασσπί, Υουος οά πηί πηϊκον μηϊσεγαρ]]θς, 

Ρος πιθηῦνα {ου οὐποία ποδίτο αὐ Ιπηρεει:. 

ῬΟΡΑΩΒΑ. 

Απίία, Ἱιοδρίίας, ἀἱδεαπιας Ίαμα γεΓϊδδίπιο, 

(11, οφ-εσι] 
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[αλ μ] ον 
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εἰ χρισθὲν ὑμι 
Εὶ γὰρ σαφῶς τόδ᾽ ἐστὶν ἀντίξουν ἐ μο 

λιποῦσα γαΐ ἴαν εἲς μυγοὺς εἷμι ...- 

ἄιστος, ἀφανῆς, πύματα Ἱαρτάρου βάθη. 

μὲ υη 
Σα 

Ὅ 
[νά μ 

δν. 
-« 

ι 8 
Θ Ε 

οσο 
ω 50 

ᾧ- Ώ 

1ΑΤΡΟΣ. 
το ο. 

Ἰδοὺ, κέχριστα:, κοὺ γαλᾶ φλογμὸς πόνων. 

ΠΟΔΑΤΡΟΣ. 
ο : άρως 

Οἴμοι, παπαι γε, τείροµαι; διόλλυµαι, 
αν, ἅπαν πέπαρµαι γυῖον ἀσκόπῳ κακῷ: 

οὗ Ζεὺς κεραυνοῦ τοῖον αἰωρεῖ βέλος, 
οὐδεὶς σης τοῖα μαίνεται χλύ 

οὐδὲ στ τς πε λαίλαπος τόση βία. 
Μ} κά Χαρον 1 πορθεῖ µε ὄ]γμα Κερέέρου; 
μή τα µ ας τὸς ἀμφιδόσκεται, 

ϱι Κενταύρ ρου πσπλοςς ξ ον οι 
ο ο ον 
Ἂ”, 1... ο 

3 ν ἄασα,, φάρμαχον ὰρ οὔτ᾽ ἐμὸν 
ᾗ , 
ναται σὸν ἀναχαιτίσαι δρόµον, 

Ἴφοις δὲ πάσαις πᾶν ἔθνος νικᾶς βροτῶν. 

ΠΟΔΑΓΡΑ, 
’ η ι ῃ , κ 

Παύσασθε, βάσανοι; ο πε με ώσατε 

τῶν μετανοούντων εἲς ἐμὴν ἔριν ὤρει ἃ 

γιγνωσχκέτω ὃξ πᾶς τις ὡς µόνη θεῶν 

ἄτεγκτος οὖσα Φαρμάχοις οὗ πείθοµαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

Οὔτε Διὸς βρονταῖς Σαλμωνέος Πρισε βία, 
ση 
αλλ’ ἔθανε Ψολόεγτι δαμεῖσα θεοῦ. φρένα βέλει. 

Οὐκ ἐ ἐρίσας ἐχάρη Φοίόῳ Σ Σάτυρος Μαρούας, 

ἀλλὰ λιγὺ Ψαΐρει χείνου περὶ δέρμ’ ἅ πίτυς. 

ένθος ἀξείμνηστον δι ἔριν τοκὰ ς ἔσε Νιόθη, 

αλλ’ ἔτι μυροµένη προχέει πολ ὑ δάκρυ. Σιπύλῳ. 
Μαιονία δ᾽ Ἀράχνη Ἐριτωνίδος Έλθεν ἐς ἔρυ 

αλλ’ ὀλέσασα τύπον καὶ νῦν ἔτι νήματα πλέχει" 

οὗ γὰρ ἴσον µακάρων ὀργαῖς ἴς θρᾶσος ἐστὶ µερόπων, 

ὡς Διὸς, ὡς Ληποῦς, ὡς Παλλάδος, ὡς Πυθίου. 
Ἠπιον, ὦ πάνδηµε, φέροις ἄλγημα Ποδάγρα, 

92 

χαῦφον, ἐλαφρὸν, ἄδριμυ, β ρα μμόλαδὲς, εὐώδυνον 
εὔφορον, το. λιγο δρανὲς, εὐπερίπατον. 

Πολλαὶ μορφαὶ τῶν ἀτυχούντων, 
΄ σα ͵ ος ᾿ Ν ΄ 

µελέται δὲ πόνων καὶ τὸ σύνηθες 
.α ; 

τοὺς ποδαγρῶντας παραμυθείσθω. 

“Όθεν εὐθύμως, ὦ σύγκληροι, 
β , 

λήσεσθε αι 
ιδ 

εἲ τὰ δοχηθέντ᾽ οὐκ ἐτελέσθη. 

τοῖς δ᾽ ἀδοχήτοις πόρον εὗρε θεός. 

Πᾶς ὃ) ἀνεγέσθω τῶν πασχόντων 7 7 
ἐμπαιζόμενος καὶ σχωπτόµενος. 

Τοτον γὰρ ἔφυ τόδε πρᾶγμα. 

005, 605) ΕΝΧΧΝ.ΤΑβΔάΟΡΟΡΟΡΑΑΠΝΑ. 803 

ΤΠΙΠΕΙΙΠΗ τος τοςίτηπη {αγείηε Ρµασπιαζπῃ. 

Ἄαπῃ 5ἳ Παπίᾶο Ημαά οτε παῖῖ οοπίταρίαπι, 

Ίεττα τε]εία αΏεο {ε]ητῖς ἵῃ εμας, 

Ἰβηοία, Ἱπνῖςα, ρτοβαπᾶα ἵπ ἴπια Τατιατῖ. 

ΜΕΡΙΟΙΣ. 

Επ εξί παπείππῃ : πος ραπα. ππΙῖ [ασος. 

ΡΟΡΑΠΙΟΙΕ. 

Ἠεῖ, Πεῖι Ῥαρα1 ρεγῖῖ, ΕΟΠΞΗΠΙΟΣ, οσσἶᾶῖ ! ο 

οΦοο ρε οπηηῖα ΠΙΕΙΗΏΤα Πχας ΞΗΠΙ 1Πα]ο. 

Ἐιηπι]ηϊς Ἰαπᾶ {αἱ ἴο]απι γῖρτας ζαρίίες, 

πηατί5 πθς α]]ας ἰαπίππάετα Παοίας Γαγῖέ : 

πες Τοτία {απία ο5ί (ατριηῖς γεοππεπ/ῖα. 

Α5Ρεγηε πια ρορπ]αέαγ ππογςας ΟοτΏεΓῖ 

ΠΕΠ γίρεγα γεπεπίπα τηε ἀθραςο αγ 

«απίοπε Οεηίαατῖ πιαᾶεί πηηῖ ραΗ απ 

ἌΠκευετε, ἀῑνα ! ΡαπιαζΙπῃ ἨΒπῃ πες ΠΠΘΗΠΗ, 

που παπα, ἴπμῖβοτε (παπα οΠΓςΗΠΙ Ῥοίε5ί, 

Ῥυποβξδαπε σππο[ῖδ οΠΊΠε ΠΟΠΗΙΠΗΙΩ 5"ρετας σθη. 

ῬΟΡΑΑάΒΑ. 

Οερραίε, Ῥωηας, εἰ μὶς ἀο]οτος πηπαϊίε, 

41ος ορη{επάϊςςε εἶκα ΠΠεΟΙΠΗ Ρα "ΠΙΤεί. 

ΟοβπΠοδεΒί ππαςᾳπίδᾳπθ. ΠΕ 5οἰαπῃ ἀεήπα 

ποῦ ἀεμηϊτῖ ρµατπιασϊς, πον οΏσοπι1. 

6ΒΟΠΤΣ. 

Νεο {ογίς βα]πιοποῖ σοπ{επαΤ: νῖς (οπ](γυῖ, 

5εὰ Ρεξ Γαπηαπίε ἀοῖ οος ἤχα ]ασμ]ο. 

Νες τῖχα βααάεί Ρα Ρῖ Βαΐγτις Ἠαϊγας, 

5εᾷ οπἰῖς αἆ ρἵπαπα 5Π5ρεηξα ἀγσαία Γοςοῃαί. 

Ίμποταπα Παβεῖ ἴεγηππι οϐ Πίος [ρεμπᾶα Νίορε, 

Ἰαππεηίαίατ αἄλιιςα, Ιαοτίπηας Εαπά [ίσο 51ργ]ο. 

ΜΠΡοΠΙς ἄηςα Ατασμπε σοπίθμᾶετε Τοπία! 

Ρεναῖά1{ αἲ [ΟΓΠΠΔΠΗ , 5ηᾶ παπο 4ποσπθ 5ἰίαπηίπα ρ]ῖοαέ : 
Ίπιρατ εσί 1πῖς 5αρεγοταπη απᾶαεῖα Ποιηίππα, 

αἱ 1ονί5, πὲ Ταΐοπα., πί Ρα]]ααϊς, αἱ Ρνίμ. 

ΜΠίεπι Γετίο ογπορπα, Ῥορη]ατῖς ἀΐνα, Ροάᾶστα., 

αἴαπε Ἱεγεππαιε Ώτεγεπισπες αοτίᾳπε ἀοίοτο οπτοπέ : 

Ραπςὰ ποῦεης οε5ςεί , {ο]εταβῆ]ῖς, ἵτεαπε εἴπαί. 

Μα]ία" [ογπια; Ἱπ[ογέαπαίοταπη : 

πιρὀΠα[ῖο ραπα. εἰ οοηξπείαᾶο 

Ροάᾶστος πηῖσετος οοΠςοΙΘΗΠΗΓ. 

Όπάε αἰασγῖζες, ο ο0ηβοτίες., 

ἀεροπεί]ς 

ἀοΐοτες, 5ἱ 5Ρεταία ποπ ρεταραπίας, 

Ἰηδρετα{ἴξαπε ἀοί εςςε ἀθις. 

Ρυῇεταί ππηξαπἴδαπε «ΟσΤΟΓΗΣΩ 

Ἠ]ααϊ 5ε εἰ ἀεγιάεγί. . 

Ἠαο εοί παίητα Περο[!. 



ΤΧΧΧΙ. 

ΓΗΧΧΧΙ. 

ΩΟΚΥΠΟΥΣ 
- 

᾿Ὠχύπου: Ποδαλειρίου καὶ "Αστασίας υἱὸς 
ων, γνµνασίων τε καὶ χυνηγεσίων μὴ ἃ 

λῶν. Ηολλάκις δὲ θεωρῶν τοὺς ἐχομένους ὑπὸ τῆς ἄτέγχτου 
Ἰ]οδάγρας, Χατεγέλα, φάσχων μηδὲν ὅλως εἶναι τὸ πάβος. 
Ἡ θεὸς τοίνυν ἀγαναχτεῖ καὶ διὰ ποδῶν εἰστρέχει. Τοῦ δ᾽ 

εὐτόνως φέροντος καὶ ἀρνουμένον,, ὕπτιον ὅλως τίθησιν ἡ θεός. 
Ἡ μὲν σχηνὴ τοῦ δράματος ὑπόχειται ἐν Θήδαις: ὁ δὲ χορὸς 
συνέστηχεν ἐξ ἐπιχωρίων ποδαγρῶν, συνελεγχόντων τὸν Ὠκύ- 

Τὸ δὲ δρᾶμα τῶν πάνυ ἀστείων. Τὰ τοῦ δράµατος 
πρόσωπα, Ιοδάγρα, Ὠκχύπους, Τροφεὺς, Ἱατρὸς, Πόνος, 
"Αγγελος. Ἡρολογίζει δὲ ἡ Ιοδάγρα. 

ΠΟΔΑΓΡΑ. ΩΚΥΠΟΥΣ, ΤΡΟΦΕΥΣ, 
ΙΑΤΡΟΣ, ΠΟΝΟΣ. ΝΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ. 

γαὶ δυνάμει διαφέ 

πουν. 

ΠΟΔΛΑΤΡΑ. 

Δεινὴ μὲν ἐν βροτοῖσι καὶ θυσώνυμος 

Ποδάγρα κέχληµαι, δεινὸν ἀνθρώποις παθος: 

δεσμῶ δὲ νευρίνοισι τοὺς πόδας βρόχοις, 

ἄρθροισυν εἰσδραμοῦσα μὴ νοουµένη. 
ο Γελῶ δὲ ἐμοῦ προ " 

καὶ μὴ λέγοντας τἀτρεχῆ τῇ τῆς 

ἀλλ) εἰς ματαίαν 

Ἅπας γὰρ αὑτὸν βουκολεῖ Ψευδοστομῶν, 

Ν / [ά 
τοὺς πληγέντας ὑπ 

ε ν 
πρόφασιν ἐξησκημένους. 

ὥς ἐνσεσεικὼς Ἡ) προχόψας ποι βάσιν, 
; 3 ; 

1 λέγει Φφίλοισι μ φράσας τὴν αἴτίαν: 

ὃ μη ο γὰρ» ὡς θοχῶν λαθεῖν τινας, 
Υ᾿ ἕρπων | μ.ηνύε . κἂν μὴ θέ λη. 

Καὶ τότε δαµασθεὶς, ὀνομάσας μου τοὔνομα 

πᾶσιν ϐ θρίαμόος ἐμθεθάστακται φίλοις. 

15 Ηόνος ὃ δέ µοι συνερ ρτός ἐστι τῶν καχῶν: 

ἐγὼ Ὑὰρ οὐδέν εἰμι τούτου δίγα μόνη. 

Τοῦτ᾽ οὖν δάχνει µε καὶ φρενῶν καθάπτεται» 

ὅτι τὸν ἅπασιν αἴτιον πόνον κακῶν 
ος - ες ; 

οὐδεὶς καχούργοις λοιδορεῖ βλασφημίαις, 

50. ἀλλὰ κατ’ 
3 3 - 

ὡς δεσμὸν ἐλπίζοντες ἐχφυγεῖν ἐμόν. 
αι οτβο ας η η 
η ταῦτα Φλυαρῶ κοὺ λεγω τίνος χάριν 

πάρειµι, μὴ φέ ἔρουσα τὴν ἐμὴν χολήν: 

ο. δόλον γενναῖος» ὁ θρασὺς Ὠκύπους, 
κ 97, 

χαθ᾽ ἡμῶν, μιηδὲν εἶναί μ ἔτι ΛΕΥΩΝΥ. 

.ω / / 3 Δ 

ἐμοῦ πέµπουσι δυσφήµους αρᾶς, 

95 φρωνά 
Εγὼ ὃ δ᾽ ὑπ᾿ ὀργῆς ὡς γυνὴ δεδ δηγµένη, 

ἀντέδαχκα τοῦτον ἀθεράπευτον εὐστόγως, 

ὡς ἦν ἔθος µοι κονδύλου ποδὸς τυχεῖν. 

"Ηδη δ᾽ ὁ δεινὸς πόνος ἔγει λεπτὸν τόπον 
- ο Δ / 

πο. χαὶ τὴν βάσιν νυγμοῖσι τρυπᾶ τὴν χάτω" 
εως ολο πλ τας νο. ὃ δ) ὥς δρόµοισιν Ἡ πάλη πλήξας ἴχνος, 
πλανᾶ γέροντα παιδαγωγὸν ἅθλιον, 

Γ ᾽ / {8 Γι 9 ΄ 

χαὶ χλεψίχωλον πόδα τιθεὶς μον 
δύστηνος αὐτὸς ἐκ δόµων προσέρχετα 

ΩΚΥΠΟΥΣ. 
’ - ο - .” 

ο Ἰόθεν δ) ὅ δεινὸς κατὰ ποδῶν οὗτος παρῆν 
- ῃ ελ. Μ Ἐν. ὰ 
ατρανματιστ ς, αΏατος, αστατος πονος» 

ΣΟΚΥΠΟΥΣ. {111 οσχ- οσθ) 

ΕΝΧΧΧΙ. 

οσοΥρῦ» (6Ε1.ΕΒΙΡΕΣ). 

Όσσρις Ῥοα τῇ εἰ Αξίας Πας [αἱ Ῥα]ομεαάϊπο οἱ νῖ- 

τίρας Ῥγωξίαης, απί Ευπιυαδία εἰ γεμαίας που πεσ]ῖσετεί. 

Φαρεσασπῃ γΙάετείεος α αἱ αὖ Ππιρ]ασαῦΗΙ ρούαστα ἴεπετοπίας, 

ἀετῖάεραί, ἀἴεεης Ρ]απε ΠΠ] οσδε Πάπα ποτ ραπ. Τηάἱσπαίατ 

εσο ἀεα αἱ Ῥετ Ῥεύος ἵη εαπῃ Ἱγγα[!. Π]ο νογο [ογ{ον Γεγρηίε ας 

ηθσαπίο, 5αρίηαπα οΙπΠΙπο ἄθα αΡ]ίοΙΙ.. 8εθηπα ἀταπια[ῖς ροπϱ]- 

{ασ ε-ςεο ΤΠεΡῖ5. Οποσα5 σοηρίαἰ ροὐασεῖς εἶας τοσιοηῖς ΟΟΥ- 

Ῥοᾶεπα οοπν]ποεη μας. Ἐδί ααίεπι ἀταπια να]άε Ἱερίάοταιι 

απάπῃ. Ῥουδοπί ἀγαπια[ῖς: Ῥοάαστα, Όενραξ, Εάπσαίος, Ἠε- 

Ῥτοίοσαπι ασῖί Ῥούαρτα. 

ΡΟΡΑάΑΒΑ. ορ», ΕΡΓΟΑΛΤΟΒ. 
ΜΕΡΙΟΣ5. ΡΟΙΟΒ, ΕΤ ΝΙΝΟ 5 

ἀ1οας, Ὠοίου, Ναποῖας, 

ῬΟΡΔΩΑΒΑ. 

Ρίτα Ποππίρης οἱ Ιπαπδρίσα ποπ π]ς 

Ῥοάαδτα ΥοςΟΓ; ΞΦΥΙΠΙ ππογία θα ππαϊαπα, 

Ρεάεξαπε πεγγεῖς οοη5ίτῖησο τοςῖνης, 

αππαάγετίεπία π]]ο ἵπουττοης αγίαῦας 

Ἐ Πίτα πια Ρετοῦσ5ος Ρίασα τάσο, 

ηθς Υθγα ἆο 51ο Γα{θγ 41805 πιαίο., 

εεᾷ ταπα οαηδαγῖ ποπη]]α οχεγοῖίος. 

1Ρ5υΠΙ ΠΠ απ]ξαπθ 56 Ἰαείαί πποπήσο]ῖςς 

αιαςῖ οοπνε]]ογί απί ο[οπάοτῖί Ρεᾶεα. 

Ἰοφαἱἴας απη]οίς, ΥεΓαπα οαησαπη τε[ῖοεί. 

Οποἆ οπΊπῃ ποη ἀῑοΙΕ, π{ Ἰαΐοτο 5ο ταξας, 

εἰαπιςί ΠΟΙΕ 1ρ5ε, {οπιρις Ιπάῖσαί. 

Ας ἴαππι 5αρασξας, οἱ [αἴας ΠΟΠΊΘΗ ΓΡΙΠΗ, 

αΏ απη]οῖς οπαπῖρας 1π ΓΠαΠΙρΙΟ ἀποιας. 

Ὑογαπῃ 4οἱος π]μῖ πιαἰογαη α]α[ου ο5ί - 

ΠΙΠΙ] 65ο ΠαΠΙ(16 51Π1, 5ἱ αὖ Ίου γε] εία 5ηπη. 

Ἠος 6Γ6ο0 πιογάεί, ος απίπαπα δα ὐ]σιε πε 

4ο1ογεπι αποά ΠΠάΙΟΓΙΠΙ οΓἱ5ίΠθΠὰ ΟΠΙΠΤΙΠΙ 

πια]εβοῖς πια]εα]είῖς λαιιά ααἴξα παπα 5αοἶαἰν 

564 οοπίτα π]ο Ἰαχαπί τοσθπῃ αχδθεΓαβΙ]οπῃ, 

πιθα δρεταπίος οτ[ίατο νῖποι]α. 

Ου]ά Ιδία ΠΗΚΟΓ, Πθς ἀῑσο σπα. σταίῖα 

ΔδΙΠΙ, ΓΕΓ6Πά55 ΠΟΠ Ρατ ΙΓαζπάία» 

Ὦο]ο 6επεΓος5 ἶδίε, [οτῇ5 ΟεΥΡρι5, 

εοηΐτα ππθ 5επ/Η{, ε-ξε Π16 Πλ] Γεγεης. 

Ἐβο., απαπῃ πιογᾶεί Ίτα, (απἰάπῖ, ΓεππΙπαιη ο) 

ΏΙΟΙ5Η Ἠπηο τεπιογᾶῖ οργίο οἱ ΙηΣδαπαΡ], π 

τί οδί 5ο]εππο πι [εηῖτο αγίαπα ρεᾶἰ5. 

Ἐ{ Ίαπι ἆο]οτ ἀῑγας ραϊνπα [επεῖ Ιου, 

«οἴοαππαπε {εγορταί ἵπιαπα ραπο(ἸομΙραςτ 

αἲ Ί]ε αἱ σπγςῃ το] Ἱαοία Ἰ5ο ρείο;, 

Ἱπιροπ]{ εἀεαίοτί παῖςεγο 5οη]. 

Ἐπγίῖπι οἸαπάππα Ῥεάεπα , Υίδοο εαρίΗΠΙ πηοο, 

Ἰπ[ο]ῖχ ο[ργοης, πο αὐσθζ1ξ, ἀοππο. 

οσους. 

Αί απᾷθ ἀϊγιας ἵη Ῥοᾶες ο Ἱπατιτ 

5ἶπο τυ]πεγθ, δίαγα, ΙποράεΓο Ἱπιρεάίειις ἀο]ο; 

αδιει.. 



{ΠΠ οὐς, α5β) ΕΧΧΣΙ.3 

τείνει δὲ νεῦρον οἷα τοξότης ἂν)ρ 

βέλος προπέµπων χαὶ στένειν βιάζεται, 

τὸ τῶν πονούντων ἔσγατον στοιγεῖ ]ρόνῳ. 

ΤΡΟΦΕΥΣ 

40 Έπαιρε σαυτὸν, ὢ τέχνον, καὶ κούφισον, 

µή πως µε πίπτων χαταθάλης σὺ γωλὸς ὤν. 

ΩΚΥΠΟΥΣ. 

δοὺ, κρατῶ σε δίχα βάρους χαὶ πείθοµαι, 

χαὶ τὸν πονοῦντα πόδα τιθῶ καὶ καρτερῦ. 

Νεωτέρῳ Ίὰρ αἴσχος ἐν παισὶν ἀεὶ, 

4 ὕπη πρίν της ἀδύνατος γογγύζων γέρων. 

οι 

Μὴ μὴ σὺ ταῦτα, μωρὲ, μή µε κερτόµει, 
ος 

µή μ’ ὣς νέον χόμπαζε, τοῦτ εἰδὼς ὅτι 

ἐν ταῖς ἀνάγχαις πᾶς γέρων ἐστὶν νέος. 

ἨΠείθου } η τὸ πέρας ἂν ὑποσπάσω. 
τ 

ΩΚΥΠΟΥΣ. 

Σὺ δ) ἂν σφαλῆς, πέπτωχας ἄπονος ὢν γέρων. 
/ 

Ἡροθυμία γὰρ ἐν γέρουσι παρέπεται, 
κ.” κ ’ 3 3 Δ Υψ πρᾶξις δὲ τούτοις οὐχέτ᾽ ἐστὶν εὔτονος. 

ΤΡΟΦΕΥΣ 
Ί / 

Τί µοι σοφίζη κοὺ λέγεις οἵῳ τρόπῳ 
56 πόνος προηλθε σοῦ ποδὸς κοίλην βάσιν; 

ΩΚΥΠΟΥΣ. 

Ἀρόμοισιν ἀσκῶν, κοῦφον ὡς τιθῷ πόδα, 
᾿ 

τρέχων ἔτιλα, καὶ συνηνέχθην πόνῳ. 

ΤΡΟΦΕΥΣ. 
.. -µ / 

Ἠάλιν τρέχ’, ὥς τις εἶπεν, ἢ καθήµενος, 

πώγωνα τίλλε κουριῶν ὑπ᾿ ὠλέναις. 

ΩΚΥΠΟΥΣ 

60. Οὐκοῦν παλαίων ὡς θέλων παρεμβολὴν 

βαλεῖν ἐπλήγην. Τοῦτο δ) πίστευέ μοι. 

ΤΡΟΦΕΥΣ. 

Ποῖος στρατιώτης γέγονας, ἵνα παρεμθολὴν 
βαλὼν σὺ πλην Ώς: περικυχκλεῖς Ψευδη λέγων αλ πληγῃς: περικυχλεῖς ψενοῇ λέγων. 
Ἕον αὐτὸν ἡμεις εἴχομεν λόγον ποτὲ, 
αν, ν 

66 μηδενὶ λέγοντες την ἀλήθειαν φίλων. 

Νῦν δ’ εἰσορᾶς ἅπαντας ἐξ... .. 
υ / ο. ΕΠ ος ας / 
Ὁ πόνος δ) ἑλίξας ἐμμελῶς διαστρέφει. 

ΙΑΤΡΟΣ 
κό Ξ ; [ 

Ποῖ ποῖ καθεύρω χλεινὸν Ὠκύπουν, φίλοι, 
τὺν πόδα πονοῦντα χαὶ βάσιν π ρειμένον» 

70. Ἰατρὸς ὢν γὰρ ἔκλυον ὑπὸ φίλου τινὸς 

πάσχοντα δεινὰ τοῦτον ἀστάτῳ πάθει. 
5 ο.) Ελ) το. πο α 3 / ”. Ἀλλ αὐτὸς οὗτος ἐγγὺς ὀμμάτων ἐμῶν 
χεῖται κατ᾽ εὐνῆς ὕπτιος βεόλ ημένος. 

Ἀσπάζομαί σε πβὸς θεῶν, καὶ σὺν πάθος 
ο ον ο Ίνα 

τὸ τί τοῦτο λέξον, Οχύπου., τάγ᾿ ὥς μάθω" 

εἰ γὰρ µάθοιµι, τυγὸν ἴσως ἰάσοιμι 
ον δεινὸν ἆλ αμ : 
τὸ δεινὸν ἄλγος, τοῦ πάθους τὴν συμφοράν. 

ΩΚΥΠΟΥΣ 
« .. το ον ὶ ῃ π. δις 
Ορᾶς µε, Σωτὴρ, καὶ πᾶλιν Σωτήριγε, 

ὧς ώς : 
- σάλπιγγος αὐτῆς ὄνομ’ ἔχων Σωτήρι/ε; 

οαΥΡῦ»Σ. ; 806 

τ πΘΕΥΗΠΙΠΙ6 {επά1ξ, νῖν κασ[ίαίου νοἰαέ 

ἴείαπ ομἱκεηνῃς, οἱ αΡ]αϊ{ ππο ΡΙαµαθτο : 

{πα δυπί ἀο]επίπτη εχίγοη]α, αοοθθ η! δημο θ, 

| ΕΡΌΟΔΤΟΠ 

1ρ5ΗΠ1 {6 φαςίῖπα, πηἱ ΠΙ, οἱ αἴενα, 

πο πα, 41Πὰ εἰαμάῖσας, οπάθης Της ΡΥΟσΗ5. 

6ΟΟΥΝΡΕΟΣ. 

Έπ ἴοπεο {6 5Ίπο ροπάσνε, εἰ ΕΗΡί οΏδε(πος, 

ἸαροιαΠ{εΠΊ( ΠΕ Ρο 6Π1 ΡοΠο., οἱ δΗ5ίοηίο 116. 

Χαπη Πηπίονί {πτρα, ὤαπα]ος Ἰπίος, οδε 

πηϊη]κίου Ιπνα]ίά ας, 4πογη]άς «61ος νεπον. 

ΕΡΤΓΟΑΤΟΝ. 
Ν6, πε απἷά ογαπα, θα]έο! απ[ογ οοηνἰοῖα. 

Νε μ]οτῖατα α{αίε : αἱ Π]αά πογοιῖς., 

ΝεοθςςΠα[ρα5 Παγοεπῖς πΙκαπε ο5Ε5εῃεν. 

Αιάϊ πιοπεπίθια, Ὠοπίαπα,, 5ἱ Π1ε 5 ίγααα, 

5ίαῦο 5οπεχ οσο, [αγοπῖς [αοευῖς Παπ, 

οσουρῦς. 

Τα 5ἱ εαἆα5, ἀο]οίε 64ΓΘΠς, 50Ποχ εαάο5. 

Ἐιοηίμη γο]απίας ῥγοπηία 56ηος ποπ (αι ντος; 

ποινῖς 5ε4 Πογαπα σατοί οπιηίἰς αείῖο͵ 

ΕΡΤΟΑΤΟΠ. 

| 
| 
| 

Οµἷᾳ ατσμίατα, πες ἀῑσῖς πημΙ, αποπποᾶο 

4ο1οΥ ΠπταΙ{ 5ο]εαπα ροςῖς οαναπι {15 

οουρῦς. 
Ῥυπα ουΓ5Η 6χθτέΘΟΥ, ΊΕΥΕΠΙ π{ ΡΟΠΠΙ Ρεά σι 

ουστθης οοπίταν!, εί ἵπ ἀο]ογες ΙποΙα]. 

ἘΡΠΓΟΑΤΟΠΗ. 
Πίναπα οπ1Γ6, αἱ ΠΟΠ ΠθΙΙΟ ἀῑχ]ε, α{ δοίεης 

Ῥατβαπα {α γε]]α5., ἴ]ο 500 αἰῖς Πράις. 

ΟςΥΡΕΟΣ. 

Πποίαίας 15ο, ἆπΠα Υο]ο ἸηξεΓίο ῃοο 

Γεγο, 5αΠῃ ΡεΓομδδ5 : λα ογοᾶς μη]. 

ἘΡΌΟΑΤΟΗ. 

Οπα]ίς Γαἱςίί αλλ]εία., α{ Ιηςοτίο ροάο 

Γαογίεης [οἱγοτίςὸ Ὑαριας ε5 πεπάαςἷ]ς. 

Ἐοδάθπα ΠΟ5 άποηάαπι 56ΓΠΠΟΠΕς Παραίπιας., 

απηϊοογαΠα ἀεθηίος γεγα Ποπηϊπ]. 

Ναμο Υοτο οποίος γίάες.... 

Ὑετπα γο]υίαη5 αἆ παΠπεγος ἴοταπεί ἀοΐοι. 

ΜΕΡΙΟΤΕ. 
ὈῬί ποβί]ειη Ἰπγεπῖο, 5οἀαἱες, ΟΕΥΡΙΠΙ 

ἸαβοταπίεΠα Ῥεᾶθε, εἰ 5ο]α(15 συρβρῖριι5 2 

Ε{οπῖπα πιοδῖεο πηῖμῖ 5ο αἲῖς ταιια!, 

πιο ἀἶτα ΠΠΟΤΏΟ ποπ οοηδίαπ{ο Ροτρεί]. 

Οµἵη Ίρςε ΠοΣίτος απίθ οσυ]ος ἵπ Ργοχίπιο 

Ἰασεί, δαρίπιις αβ]δοίας ἵπ Πεοίυ]ο. 

Φ1Ώεο 5αγθγθ Ρεγ ἀθος {6. 8εά πΠα]{ 

αιά ]αά 2 Οουρα, ἀῑο οοἵας αἱ 5οἶαΠῃ. 

5Ι 5οἶτο οοπ/{{ησαί, [ογ5δαἩ οὐ Ταν οτΟ 

ἀἴαπα ἀοἱογοπα, αἱ Ἰ]αά, ααἰάααῖά οδῖ, πλω]. 

| οσχρῦς. 
Γ Ν]ᾶος π1ο » Βοΐα, οἱ τΙΥ5Η5 Φοἱοτίσμε, 

εορποιη]πῖς βα)ρίηδί5, ο Φοίειίσμε: 



906 

συ 

90 

ο] 

1ου 

105 

1920 

κκ κι. 

δεινὸς πόνος µε 

δειλὸν ὃξ βῆηµα 

ο κά ο ον 
τοῦ ποδὸς δάχνει κακῶς» 
κοὺγ ἁπλοῦν τιθῶ ποδί. 

1ΑΤΡΟΣ. 
/ πα / ος / 3 

Πόθεν; τί παθών; µήνυσον, Ἡ ποίῳ τρόπῳ; 
ΔΝ ΝΑ λ 3 λ 3 . ο 

μαθὼν ἀλήθειαν γὰρ ἰατρὸς ἀσφαλῶς 

κρεῖττον πρόσεισι, σφάλλεται δὲ μὴ µαθών. 

ΩΚΥΠΟΥΣ. 
/ 3 ο Ν / Ἕς ΑΔ 

Δρόμον τιν ἀσχῶν καὶ τέχνην γυμναστικὴν 
ΔΑ ο. » / « μ (λ ὃ λέ ἄ 

δεινῶς ἐπλήγην ὑπὸ φίλων ὁμηλίχων. 

ΙΑΤΡΟΣ. 

Πῶς οὖν ἀηδὴς οὗ πάρεστι φλεγμονὴ ὣς οὖν ἀηδὴς οὐ πάρεστι φλεγμονή 
ὃς 5 ο Ες ο 

τόπου κατ᾽ αὐτοῦ χοὺκ ἔγεις τιν ἐμόροχήν; 

ΩΚΥΠΟΥΣ. 
3 λ / Δ Α λ -- 5 δ/ 

Οὐ γὰρ στέγω τὰ δεσμὰ τῶν ἐριδίων, 

εὐμορφίαν ἄχρηστον εἰς πολλοὺς καλήν. 

ΙΑΤΡΟΣ. 

Τί οὖν δοχεῖ σοι: καταχνίσω σου τὸν πόδα: 
ζ ἂν Ὑὰρ παράσχ: ης, τοῦτο Υιγνώσκειν σε /ρὴ, 

ὡς ταῖς τομαῖσι πλεῖστον αἷμά σου χενῶ. 

ΩΚΥΠΟΥΣ. 

Ποίησον εἴ τι καινὸν ἐξευρεῖν ἔχεις, 

ἵν' εὐθὺ δεινὸν ἐκ ποδῶν παύσης πόνον. 

1ΑΤΡΟΣ. 

δοὺ., σιδηρόχαλκον ἐπιφέρω τοιὴν 
2 ηρ χ. φερ {κό 

..- ες /9 ς / 
ὀξειαν, αἱμόδιψον, ἡμιστρόγγυλον. 

ΩΚΥΠΟΥΣ, 
ε, 

Εα. ἔα. 

ΤΡΟΦΕΥΣ. 
ο κά ντ ; 

Σῶτερ, τί ποιεῖς; μὴ τύχοις σωτηρίας. 
Τολμᾶς σιδηρόσπαρτον ἐπιθαλεῖν πόνου; 
μ.ηδὲν κατειδὼς προσφέρεις καχὸν ποσί. 

» 

Ψευδεῖς γὰρ ἔχλυες ὧν ἀχήχοας λόγων: 

οὐ γὰρ πάλαισιν Ὢ δρόµοισιν, ὡς λέγει, 

ασκῶν ἐπλη Υη- Τοῦτο ουν ἄχουέ μου. 

Ἠλβεν μὲν οὖν τὸ πρῶτον ὑγιῆς ἐν δόµοις; 

φαγὼν δὲ πολλὰ καὶ πιὼν ὁ δυστυχΏς 

Χλίνης ὕπερθε καταπεσὼν ὑπνοῖ μόνος” 

ἔπειτα νυχτὸς διυπνίσας ἐχραύγασεν, 

ὡς ο ος πληγεὶς, πάντας ὡς φόθον λαθεῖϊν" 

” Οἴμοι, πόθεν ἔ εχω χακὴν τόχην» 

δαίµων τάχα αρατῶν τις ἐξωθεῖ ποδός. 

Πρὸς ταῦτα νυχτὸς ἀνακαθήμενος μόνος 

ὁποῖα κἩρυξ ἐξεθρήνει τὸν πόδα. 
Ἐπεὶ δ' ἀλέχτωρ ἡμέραν ἐσάλπισεν, 
οὗτος προσΏλθε, σας θεὶς ἐμοὶ πικρὰν, 
θρηνῶν, πυρέσσων,"  ὅπς' ἔμοὶ βα. 
Ἂ πρὶν δέ σοι κατεῖπε, πάντ᾽ ἐψεύσατο, 
ὰ δεινὰ χρύπτων τῆς νόσου µνατήρια. 

ΩΚΥΠΟΥΣ. 
Γέρων | μὲν αεὶ τοῖς λόγοις ὁπλίζεται, 
Χαν  ώμενος τὰ πάντα . μηδὲ ἓν σθένων. 
ε 

0ο Ἱὰρ πονῶν τι καὶ φίλοις Ψευδη λέγων, 
πεινῶντ᾽ ἔοικε µαστί; 7Ἠν μασωμένῳ. 

 ΟΚΥΠΟΥΣ. 

ἀἴνας 491ου Ροᾷἱ5 τηε ππογᾶδί ρεςίτηε, 

Μπηίά πΠα Ῥεᾶς ΠΟΠ ΙΠηρίεχ, Ῥοπο γοβ[ϊσία τη, 

ΜΕΡΙΟΠΣ. 

Ὀπάαεὃ εεᾳυ]ά ρᾶδδι5» Ιπάίσα, Υοὶ αποπιοᾶο 2 
ΠΑΠΑ γεΓα 5ἱ πιθάῖσο Ρος ομηηία ἀῑχονῖς, 

α]ηρτίος γεπ]ε: ποη ἀοοίας Ιαβίίαν. 

ΟΟΥΡΤΙΡ. 

Οπ1δαπῃ πηεα[ίαίας εἰ παπόαπῃ αγίοπ σγπηηίσαι 

30 απιϊσἰς σταν]{εν γαρι]αν! ὤᾳπαβας. 

ΜΕΡΙΟΟῦΣ. 

Οσς πο αἀεξί 6ισο στανῖς ἱπῃαππιπαίῖο 

1ρ5ο ἴπ Ίορο, πθυ ΠαπηΙά πα Γοπιθηίαὰ λαβοςο 

ΟΟΥΡΟΡ. 

Χες οπΙπῃ {το [αοἴ]ᾳ ΙάΠΑΓΗΠΗ γ]ποι]α, 

Ππα{]ο ογπαπιεπίαΠα, αποά πα]ῇς ρ]ασοί. 

ΜΕΡΙΟΠ5. 
Ου]ά ουδ ΕΠΡῖ ρ]ασοί ὁ 5εαῖρµαβο Ρδάθιη 5 

ο πομης 3 : 9 
ΠΟΠΗ 5ἱ πη{ ρύά0δαδ., Πλιά Ὄσπο πογοτῖς, ' 

5εύαπά0 εχλαδίαΓΙΠ) ΠΕΠ Πλ φαησ]η]ς. 

ΟΥΡ. 

Έαος ο1σο, δἱ απἷᾷ ηγείτο πονῖ ροίος »] Ι ” 

410 Πηοχ 4ο1οΓε5 ἀἴπο 6 ρε(ε οχίσα». 

ΜΕΡΙΟΤΙΡ. 

Έπ ]απ1 ραταία [ου εἱ αγῖς 5οσ(1ο,, 

8Η1εη5 ογιοτῖς, ασομία, οἱ 5ειμίοιος. 

οουρῦς. 
Οπιία, οπα{{ο 1 λ-' 

ἘΡΓΟΑΤΟΗΕ. 

Βοΐθι, απ]ά οεοἱρίς2 Βἱ6 {6 ασίαί 5α]ας! 

Αιάε5 απᾶ"δίία5 Γ6γΓΟ ρῴπας αἀθγο 2 

Ίβπαγας οηληίαΠα, ΠΙα]ΗΠ1 αἆμιογος Ρο. 

Μεπάασία Εβί ἀῑσία, 4πῶᾳπθ ἀῑσία απ. 
Νες αηῖπα Ἰαείαπηγε δρα ΟΥΚΗΠΙ, αποα παϊσαέ . 
ΕΧΕΙΟΘΗΡ 1οί5 οδί : αἲ Ίχου πιῖ ογοςΙ{ο : 

Ῥτοῦο απἰάεπα γα]αης Ρεῖπιο νο]! 4Ο ΗΗΠΗ , 

Ῥεπε {πα ααγαίας, αΠα πα Ρόία5., πιίκοι: 

ἵῃ ]εοία]ο ]ασθης 5ΟΠΙΠΙΠΗ 5ο]5 σαρ:; 

ἴππῃ Ποςίθ ΦΟΠΊΠΟ θχοµδε5 οχο]απιαί οἵίο 

ἁἰγιηϊέας γε]αί Ἰοία5 : οἱ οπΠοἳ ΠΠΙδΠΙ : 

ἀῑχίίαπε, Ὑδ ΠΗΙΗ1 πάς {απία νς πια]ἰς 5 
4θμδπο απῖ Ῥεᾷθηα ἴθηθις οχίνα γαρῖί 2 
Αά ως, 41αΠ1 Ίοησα οδί, ποσίο 5ο]α5 τοςί(σῃς. 

νε]αί ργαεοπί5 γουθ ἀθρ]οταί Ρο 6η. 

ΟπΠ) γὶκ ἀῑεπη {ανα ρα]]ας εἰρπανεγαί, 

ἃά πε γοπ]έ, ἰπ]δίοπα ΠΠ ΠΗΗΙ Πη/ΤΟ! 
Ῥ]ογαης., Γεμνίθηδαπα, Πθ(6 πίχις απηνη(αης. 
5εᾷ 48 Πποᾷο ἀῑσθραί βπηκΙ{ οηηῖα,, 

ἀσπι ἀῑνα πποτΏῖ ἀκείηιυ]αί πιγςίοτῖα. 

οοΥΡΏς. 
Γ Υενρῖς ᾳπἱάθηα 6ΕΠΙΡΟΙ δοµεχ αγιμαίς οςί » 

εἰ βοπῖαίαγ, πΗπη ροςδῖ{ ΠΙΠΙ, οπηπία. 
ΜοτΡο ΙάβοΓαμς, πιεηῄθης 5οὔ ανα, 

{απιε]ίοῦ ΙΠΙΗ5 πια [1 ΙΠαΡΙΙΟΙΘΗ. 

111, σοθ, 670) 
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ΙΑΤΡΟΣ. 
αἃ- ας Σον / 

Πλανᾶς ἅπαντας, ἄλλα δ’ ἐξ ἄλλων λέγεις, 
τς τς ρ 

λέγων πονεῖν μὲν, ὃ δὲ πονεῖς οὕπω λέγεις. 

ΩΟΩΚΥΠΟΥΣ. 
Γ. α. .. / 

Πῶς οὖν Φράσω σοι τοῦ πάθους τὴν συμφορᾶν; 
9 ή ο / 

πάσχων γὰρ οὐδὲν οἶδα, πλὴν πονῶ µόνον. 

ΙΑΤΡΟΣ. 
5] 3 ο. 9), ο ες 
Όταν ἀφορμῆς δίχα πονῃ τις τὸν πόδα. 

ς κ ιψ; 
πλάσσει τὸ λοιπὸν οὓς θέλει κενοὺς λόγους, 
2νλ λα 

εἰἶδὼς τὸ δεινὸν ᾧ συνέζευχται κακῷ 
Δ Γ ν στ αχ κ καὶ νῦν μὲν ἀκμῆν εἲς 

Δ Δ [. 3 / “ν 

καὶ τὸν ἕτερον ἀλγήσης πόδα, 
/ Γ / ΑΔ α/ / / 

στένων δακρύσεις, ἓν δέ σοι φράσαι θέλω: 

Ὁτ᾽ ἐστ᾽ ἐκεῖνο, Κάὰν θέλης, κἂν μὴ θέλῃς. 

ΩΝΚΥΠΟΥΣ. 
Μ αν9 - { 1 3 λ Δ / / 

ἔστ᾽ ἐκεῖνό Υ’. εἰπὲ, καὶ τί χλήζεται; 

ΤΡΟΦΕΣ. 

 νροι ο ο ὅπ- μὲν ὄνομα συμφορᾶς γέμον διπλῆς. 

ΩΚΥΠΟΥΣ,. 
υ ο Ὑ 9 ; 

Οἴμοι. Τί τοῦτο; λέξον, ὦ, δέοµαι; γέρον. 
ΤΡΟΦΕΥΣ. 

Ελ τοῦ τόπου μὲν οὗ πονεῖς ἀργὴν ἔχει κ τοῦ τόπου μὲ πονεῖς ἀρχὴν ἔχει. 

ΩΚΥΠΟΥΣ, 
Δ Ν Μ .»ν Αλ ν / - 

Ποδὸς μὲν ἀρχην ὀνομ’ ἔχει; καθὼς λέγεις; 

ΤΡΟΦΕΥΣ. 

Τούτῳ σὺ πρόαθες ἐπὶ τέλει δεινὴν 

ΟΚΥΠΟΥΣ. 

Καὶ πῶς µε τὸν δύστηνον ἔτι "3" Ἡ: 
ΤΡΟΦΕΥΣ. 

Δεινή περ οὖσα., φείδεται γὰρ οὐδεγός. 

ΩΚΥΠΟΥΣ. 
ον Ἐκ ος .χνχ. 
Σωτήρ, τί λέχεις: τί δέ µε Ξ 

ΙΔΤΡΟΣ. 

ο. 2λό ης ο τή μικρὸν, Πλόγημαι σοῦ γάριν. 

ΩΚΥΠΟΥΣ. 

δεινὸν, ἢ τί συµθέθηκέ µοι; 

1ΑΤΡΟΣ. 

Ίλθες πόνον ἀγώριστον ποδός. 

ΩΚΥΠΟΥΣ. 

Οὐκοῦν µε δεῖ πρόχωλον ἐξαντλεῖν βίου; 

ΙΑΤΡΟΣ. 
Δ Γ ο κ ”ν/ 3 Ν 6 ω 

Χωλὸς μὲν ἂν ἧς, οὐδέν ἐστι, μὴ φοθοῦ. 

ΩΚΥΠΟΥΣ. 
.ΣχΧΧ3Α 

Ἄρφες με 

οι δ 
Τί δ᾽ ἐστι 

πω. 
Έής δεινὸν 

Τί δ' ἐστὶ χεῖρον; 
1ΑΤΡΟΣ. 

. ος ο ος ον 
Ἄμφοιν ποδοιν σε συμποδισθῆναι μενει. 

ΩΚΥΠΟΥΣ. 

Οἴμοι. Πόθεν μος χαινὸς εἰσηλθεν πόνος 

ποθὸς δι’ ἄλλου, καί µε συμπάσγει καχῶς; 
ο .ω / ρω 

Ἡ πῶς ὅλος πέπηγα, μεταθῆναι θέλων ; 
ο / Φλ Ν ρα ον 
δειλαίνοµαι δὲ πολλὰ μ.εταστῆσαι πόδα, 

ς ας 
νήπιος, ὅποια βρέφος ἄφνω φοθούμενος. 
ωμό , ικα μες 

Ἀλλ) ἄντομαί σε πρὸς ἠεῶν, Σωτήριγε, 
εἴπερ τέχν σί τι δύναται. μηὸὲν φθονῶ εἶπερ τέχνη σή τ' ὀύναται;, μηθεν φθονῶν 

ΤΧΧΧΙ.' ΘΑΥΡΠΤς. 

ΜΕΡΙΟΙΡ. 
παροπϊς οππίριι5 ἀινοιδα α4θο ΙοΠ1ΘΗ5: 

αατοίας 55ο ἀἱοῖδ, απο Ἰαβοτες. ποπάιπι αἲ. 

ΟΟΥΡΤΣ. 

Ἐὶ ᾳποπιοίο γαἱοπες αχρ]ίσοπη πια] 5 

Μα]ε αππῃ δἷέ, η]] 5οἵο, πὶςί Ίος, Ππα]θ οδσο 1. 

ΜΕΡΙΟΤΕ. 
Οεσαδίοπεπα ργῶ{6ι' 5ἱ οί πες ἀο]εί, 

15 απ εί {1πα ναπα σοπηπαηἰςοίίαν, 

Ἰιαυά Ἰηδοίας ἁῑτι, ουΙ Ιαποίας εδί, πια]. 

Ἐί{ ΠΙΠΟ ΠΟΙΟ ΠΡ,” 3 

Αἱ ααπῃ ῬοάεΠα ἀθίπ ἀο]ερῖς αΠἴογα, 

66ΠΊ65 ΟΠΗ Ἰαογίπαῖς, παπα οὐίσο ΗΡΙ : 

που 1]ιιά οδί 1ρδαΠα, φοι ΠοΙῖς, 5611 γε]ίς. 

οςΥρῦ». 

Οµἷά Ἰ]πά ἵρ5ιπῃ 5 ἀῑο, απο ποπ]ῖπο ος) 

ἘΡΌΟΑΤΟΠ. 

Ἠαβοί πια]ο τερ]είαπα ποπποπ ἀαρ]οί. 

Ο6ΥΡΠΗ5. 
Ἐμοα ! Οπῖά Ιδίας» ἀῑς, ο 6Ώδοςγο, 88η0ν. 

ἘΡΠΓΟΑΛΤΟΠΝ. 

Ἐκ απο ἀοῑες Ίοσο, εαρα{ Παβοί ποπαη]ς. 

οουΥρῦς. 

Όϊ ἀῑσῖς, α Ρεᾷε ρνϊποΙρίαπα ΠΟΙΠΘΠ {γαδήί 2 

ἘΡΠΟΑΤΟΗ. 

Ηιῖο {π ἀἴνοπα Αστο ΠΟΙΠΘΗ ἵπ [πο αἀ[ίσα. 

οοὗΥρῦς. 

Εί ααἱ πηΙδο ΥΠ] δαΐ ή5ροι {ος Γαοἱς 

ΕΡΠΟΑΤΟΠ. 
Ἐδί 5απο ἀῑνα, πάπια ρατοῖί ποπα(η]. 

οοΥΡΌΡ. 

δοίον, αι]ά αἷςὃ απ] πλο... 

ΜΕΡΙΟΤΙ. 
Βἱπ6 π]ο ΡαΥΙΠΙ : ἵπα Ῥογεβιίπου σιαἰἷα. 

οοΥΡῦ8. 
Ου]ά οδί ἰσίίαν πια]ί 5 ααί παηῖ απἰά αεοῖα 

ΜΕΡΙΟῦΣ. 

Ῥεᾶϊς ο5 παοία5 ἀο]ογεπῃ ἀἴταμα , Ἰηξεραταβ]]θπῃ, 

ου Ρρῦ». 

Βἱο 6150 οἰαπάϊσαη{ϊ οδί οχαη{]απά1π ππαΙάΠΗ 5 

ΜΕΡΙΟΤ5. 
Μοάο εἰαπάιι5 ε55ες ! ου πἰ]] : Ίππο απο πιοίη. 

οσοΥΡῦ». 

Ουἷά 6Γϱο Ρε[52... 

ΜΕΡΙΟΙΡ. 

Ῥαρογοςδί πίτο(ιθ {6 ρεᾷε Ἱππροθ( του. 

0ΟοΥΡΙΣ. 

Ἠει , 16 ΠΙ1 Πογ15 ππάο πιοιβις [πο 

Ῥεάθια Ῥευ αἰί6Π1 , αἱ πιο τοχαί Γ]α]ο 2 

Οπαπι ἤχας Ἰάγεα, ἀἰδοράσνα 4Η ΥΕΙΗΙ 1 

Γ ππείποσιε να]άς, ρὲ5 41011 (ΓαΠ5Γο (δη α5 ο5ί, 

Ἰησαία5, αἱ Ρο) 5αΡίίο ρογίοα5, 

Θεά οἨ56στο {6 ρ6Γ 46ος, οίετίε]μα, 

αἲς 5ἱ Ροίονί απἱάᾳ παπι ἴμᾶ, πο η Ιπγίάεης 
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θεράπευσον ἡμᾶς, εἰ δὲ μὴ. διοίγοι.α! εραπευσον ημας, ει ος μη. οιοιχου.α!.. 
ας ανν ; 

Ἡάσχω γὰρ ἀφανῶς, χατὰ ποδῶν τοξεύομαι. 

ΙΛΤΡΟΣ. 
Δ μ / ον ου ον 

Τοὺς μὲν πλανήτας περιελών λόγους ἐγὼ, 

100 τοὺς τῶν ἰατρῶν τῶν ὁμιλούντων μόνον, 
κ ; 3 

ἔργῳ δὲ μ.ηδὲν εἰδότων σωτήριον, 
7 ; ; 

τὰ πάντα σοι πάσχοντι συντόμως φράσω. 
ο ο Β / - 

Ἄφευχτον Ἴλθες πρῶτον ἐς βάθος χαχῶν. | 

Οὔ γἁρσιδηρόπλαστον ὑπεδύσω βάσυ ὐ γὰρ σιδηρόπλαστον ὑπεδύσω βάσιν, 
μες - / ͵ 

166 ὃ τοῖς καχούργοις εὑρέθη τεκμ.ήριον " 
« Εν ; 

δεινὴν δὲ καὶ κρυφαῖον εἰς πάντας χάκην 
κά . εά Μ 3 ; ’ 

ἧς οὐκ ἂν ἄραιτ᾽ ἄχθος ἀνθρώπου φύσις. 

ΩΚΥΠΟΥΣ. 
Αἰ .ρ »- γι οἴι 

ἰαι. αἴαῖ, οἴμοι, οἴμοι. 
/ ω Δ {5 - Ν / 

Πόθεν µε τρυπᾶ τὸν πὀδ αὖ χρυπτος πόνος; 
1. «ώς κ ον λ ο. οτ 

170 Δέξασθε χεῖρας τὰς ἐμὰς πρὸ τοὺ πεσεῖν; 
ΑΙ, ῃ ο σρη, 

ὑποῖα σάτυροι Βακχίους ὑπ ὠλένας. 

ΤΡΟΦΕΥΣ. 
ρ αν 5 ας ς 
ἔρων μέν εἶμι, πλὴν ἰδού σοι πείθοµαι., 

καὶ τὸν νέον σε χειραγωγῶ πρέσθυς ὤν. 

ΕΧΧΧΗ. 

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ. 

1 

(Απο. Ραϊαί. Αρρειιᾶ. 49.) 

Ἐὶς τὴν ἑαυτοῦ βίθλον. 

ν 3ΔΑ 
Λουχιανὸς τάδ’ ἔγραψε, παλαιά τε μωρά τε εἰδὼς, 

μωρὰ γὰρ ἀνθρώποις καὶ τὰ δοκοῦντα σοφά. 

Οὐδὲν ἐν ἀνθρώποισι διαχριδόν ἐστι νόημα, 

ἀλλ’ ὃ σὺ θαυμάζεις, τοῦθ᾽ ἑτέροισι γέλως. 

ολ. 

{Απιλιοί. Ραΐαί. 9, 307.) 

Εὶς ἀσώτους. 

Τὸν πατρικὸν πλοῦτον νέος ὢν Θήρων ὃ Μενίππου 
αἰσχρῶς εἰς ἀκρατεῖς ἐξέχεεν δαπάνας. 

Ἀλλά µιν Εὐκτήμων, πατρικὸς φίλος, ὡς ἐνόησεν 

ἤδη καρφαλέη τειρόµενον πενίη, 

δ. καί µιν δακρυχέων ἀνελάμδανε, καὶ πόσιν αὐτὸν 

θῆκε θυγατρὸς ἑῆς, πόλλ᾽ ἐπὶ µείλια δούς. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ Θήρωνα περὶ φρένας ἤλυθε πλοῦτος, 
αὐτίχα ταῖς αὐταῖς ἐτρέφετ᾽ ἐν δαπάναις, 

γαστρὶ χαριζόµενος πᾶσαν χάριν, οὗ χατὰ κόσμον, 

ο. τῇ θ) ὑπὸ τὴν μιαρὰν Ὑαστέρα μαργοσύνη. 
Οὕτω μὲν Θήρωνα τὸ δεύτερον ἀμφεκάλυψεν 

οὐλομένης πενίης χΌμα παλιρρόθιον. 
Εὐκτήμων δ᾽ ἐδάκρυε τὸ δεύτερον, οὐκ ἔτι χεῖνον, 

ἀλλὰ θυγατρὸς ἕῆς προϊκά τε χαὶ θάλαμον. 

165 Έγνω δ) ὥς οὐκ ἔστι χαχῶς χεχρηµένον ἄνδρα | 

τοῖς ἰδίοις εἶναι πιστὸν ἐν ἀλλοτρίοις. 

5αΠα{ο π]ο : ααοᾶ. ο πηίηιις » Ῥ]απο ορς1ᾷ]. 

Οορα]ία επῖπι Ρα({ἴος, ἰο]ῖς Ρεᾷος ροίου. 

ΓΝΜΕΡΙΟΤΣ. 
Ύειρα ο υἱάετη [ῶομπθα (αιαῖς απραίαης 

πΘάΙΕΟΓΗΠὰ, απ] ΠΠ η]ςί αἰοηιί φοἶθηί, 

16ᾶβ5ε 564 5α1αῦγο πῇ] αἰάφπαπα κοἶμηί, 

Ώσγο ΠΡΙ οοπαρεπά1ο ἀἰσαπα οππία. 

Ῥηίπιο ἵη πια]απῃ ΙποΙάΙς[Ι Ἱποναρῇο, 

Χεο πιγῖσος οπίπῃ Ππά 15 Γογγοος., 

Ἰηγεηίαπα τηα]ε[οῖς εαρίεπᾶ1ς ἀεοΙρη]απη : 

564 ἀἴταπα αἱ ααίαηα ογαζθπα ουηηίρας ππα]απα, 

ου]α5 παίηνα ΠοπηῖΠΙ πα ΠΟΠ θα5(π]οηέ οπ115. 

οσασρῦς. 
Ἠσαῖί Ἰιαί1 Παῖ Πο! γα να! γω γω! 

Ἠαί υπάςο πα {ετεβγαί ρούσπα αμα [ας ἀο]οι 5 

Ῥγελοπαϊία, απίσηιαπα οα4αηα, πιθᾶς ΠΙΣΠΙΙ5 

Ῥαΐγτῖ η 5οἱοπί Βασσπαπι (αἱοίτο Ὀνασλήῖς. 

ἘΡΌΟΑΤΟΠΗ. 

Β6Πεχ Ἰἱοεί, {απιεη ΠΟ οη! οΏίαπιρονο : 

Ρτογθοία5 αηπὶς {6 Ί1γεπεπι ἀποο ΠπαΠΗ, 

ΕΧΧΧΙ. 

ΕΡΙΩΠΒΑΜΝΜΑΤΑ. 

1 δι γι. 

Ἰμιοῖαηις 5οπὶρ»ϊ σα, απ ασ πε 5(πἱίασπο ἀοσίας 

1ᾷ 4ποσπθ επῖπα δμ]έαΠη ο5έ, αποᾶ ΗΡὶ [ονίε ςαρί!. 

ΝΠ οπιπί οἙΓίΠΠΙ οδέ, πθς τοίο ΙΙ υπο : 

564 τίάθης οαά ΕΠΙ Πίο οἰεναί , Π]ο Ργοβαί. 

2 

1 ΡΓΟοᾶΙΠΟΝ. 

Τχητία Π]αΥΟΘΗ5 1αγοπῇϊ πιογο Μοπίρρί 

Τ[ατοῦ (πΗπα ραΐτίας ἀἰ]απίαξςεί ορες, 

Ἐποίεπποη ἀο]α]έ, φποπάαη σοη](ουῖ5 απηίοις 

Τη πηῖςθγα ΙΥΕΠΕΠΙ γΙνεγθ ραμροιῖθ. 

Οµἵή ἀεάΙί αἱ Ἰασγίπιας : αἴᾳιο Τη 8ᾳ ἰθοία Γδοθρίο, 

Νορίαι οµἱς, ἀῑκΙί, ΠΟΠ 5ἶΠ6 ἀοίθ µ6ΠΕΓ, 

Ἠ]ο 564, αἱ πιοηίθπα ἀοίαϊ5 σαζα δυλ]ν]!, 

πᾱ νοίοτος 5πηία5 ποίασιιο ἆαπππα γ6οΙ{ 

ἁΠαρίάαί ορη5ι5, οοπεεᾶθης οπιπία γοηίηῖ 

οἱ (πας 58 γδπίγοιη ἀθίθγίοτα Ια{οηῇ. 

Αίσιο Ἱία ΤΗΕΓΟΠΕΠΙ ΠΙΙ5ΕΓΙΠΙ Πα] ΤΙΓΦΗ5 οροςίας 

αὐφοτρί{ τοβυῖ σιησ]15 Π]αγίο : 

Ίαπησιο Ποί Ἐποίθιπον, πο πο 4πθπΙ Πεγεγαί αηίθ 

566 ἀοίσια εί παία. Παβῖ]ε οοπ]αβίαπη : 

ἀοοίιας αΏ οκοπηρΙο, απαπα, απὶ 5αα Ρο, ΠΠ 

ΠΟΠ δἳέ ἵη αἰίοίας τοὺς Παβοπάα Πά65. 

(111. στ: 575) 



(ΠΠ, στο, οὐ7) ΙΧΧΧΗΠ. ΕΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑ. β09 
”- 

ὃ. 8, 

(Απο. Ρα[αί. 10. 90.) 
ο κτας 1π διΠοῖεη {ἶαπι. 
Εὶς αὐτάρχειαν. 

Ὡς τεθνηξόµενος τῶν σῶν ἀγαθῶν απόλαυξ» Μους απαςῖ ἷέ νὶοῖπα ΕΠΙ, εἷο π{εγο τες : 

ὥς δὲ βιωσόμενος φείδεο σῶν χτεάνων. εἰ απα»ῖ πποῖς Ίοησο 51 ΠΡΙ, Ρατσο ΠΠῖ5. 

Ἐστὶ ὃ' ἀνῆρ σοφὸς οὗτος ὃς ἄμφω ταῦτα νοήσας | Ἠ]6 γὶς εδί ςαρίεῃς, Ίιας απϊ ἆπο οομῖϊαξ, εἳ ῖο 

᾿φειδοῖ καὶ δαπάνη με τρον ἐφηρμόσατο. Γο ΗΠΙΕΗΣ οἱ τείίπεῃς πετναί π{ίπιηε πιοδη. ἳ ἳ 

ο. 4. 
(Απ. Ρα]. {0 9{.) 

. ον ΄ ΄ η Ἀ Ἐὶς τὸν ἀνθρώπινον βίου. ΤΠ υἱ/αηι ΠΠίπιαΠαΠΙ 

Θνητὰ τὰ τῶν θνητῶν, καὶ πάντα παρε αι ἡμᾶς" | Οπηπῖα ππογία]ῖ πιοτία]ῖα : ριῶθιθιηί τος, 
αν ἂν δὲ μὴ. ἀλλ’ ἡμεῖς αὐτὰ παρερχόµεθα. απέ Ἰοππο : τες γἷέα ργοεγειπία [ας τε. 

εδ 5 
2. 

(ΑπίΠ. Ρα]. 10, 98.) 
Εἰς μικρὸν βίον. ἴπ ῥγουε αυ. 

Τοΐσι μὲν εὖ πράττουσιν ἅπας ὅ βίος βραγύς ἐστι: | Θααπίαπι για ραΐοί, Ὀεονῖς οσί Γο[ἱεῖριις : πα 
τοῖς δὲ κακῶς µία νὺξ ἄπλετός ἐστι γρόνος. ποχ πηϊκοεῖς Ίπσεης {επιρονῖ5 οδὲ 5ρα[ἴην. 

0. 6 

(Απ. Ραἰ. 10, 59.) 
Εϊς ἔρωτα. 1π απιοΡεΙΙ. 

ε ὁ ἔρως ἀδικεῖ μερόπων Ὑένος » ἀλλ᾽ ἀκολάστοις | Χο Υοποῖς ριες οσἰ, Ι41έ ααἱ εοιᾶα, 5ος Ἠίιη- 
Ψυχαῖς ἀνθρώπων ἐσθ᾽ ὅ ἔ: ἔρως πρόφασις. ῬτορςεγΙβῖξ νΠΤ]ς πηοῃς πηα]ο ς«αΠα 5ης. 

7. 7 

(ΑπίΠ. Ρα]. 9, 190.) 

Εἰς ἀχαρίστους. 1π ἴπφγαίο». 

ΦαΌλος ἀνὴρ πίθος ἐστὶ τετρηµένος, εἲς ὃν ἁπάσας | Ῥετίησας οἈᾷις ε5ί ἨοΠΠο ΠΟΠ Ργοῦι5 : ομιπῖς ἵα [11 
ἀντλῶν τὰς γάριτας εἰς χενὺν ἐξέχεας. απῶ» οο]αία Γα]{ σταῖῖα, Υαπα ρε. 

ας ᾷ 
(Απ, Ραἰ. 10, 57.) ' 

ΜΕ η : 
Εἰς θεούς. 1 ἄεος 

Ἀνθρώπους μὲν ἴσως λήσεις ἄτοπόν τι ποιήσας: Τιτρο αφ π]ᾶ [ασῖεῃς Ἰιοπηίπος [ογίαςςο Ιαἰοβῖς : 

οὗ λήσεις δὲ θεοὺς, οὐδὲ λογιζόμενος. «εὰ [α]ληηί πες αἩσς πιεπίε ρηϊαία, ἀθος. 

9, . 
(ΑπΙΠ. Ραἰ. 10, 96.) 

Ες Ἱολατας: 1π αἄι]αίογεδ. 

Οὐδὲν ἐν ἀνθρώποισι φύσις Ἰαλεπώ ὕτερον εὗρεν Ἠεβιις ἵπ Ἰηιαπῖς [η] ες! εταᾶο[ῖας Πίο, 
ἀνθρώπου χαθαρὰν Ψευδοµένου φιλίην: [πῶντες συἳ 5αΏ ρεγξοπα [αἱ απηῖοἰῖος. 

οὗ γὰρ ἐβ᾽ ὥς ἐγβρὸν προφυλασσόμεθ’, αλλ) ἄγα- | Ναπι αμῖᾶ 5θομιῖ Πος ΠΟΠ τί αὐ Ἰοσίο πθιαη, 

ὥς φίλον, ἐν τούτῳ πλείονα βλαπτόμεθα. Ρ5 µοσεῖ;, αἴηιε Ιαὐῖίαπη νου! ἵῃ αὐπιᾶ Π46η). 

10. | 10. 

(ΑπίΗ. Ραϊ. 10, ἀλ.) 
Εἰς μυστήριον. Ιπ πιης{εγ ση. 

Ἀρρήτων πέων, Ἰλώσση. σφραγὶς ἐ Επιχείσθω- Ηϊ5 ασε ἀῑεία πορρηί Πησιιαπα ΕΠΙ ροπε φἰα]ωπι : 

κρείσσων γὰρ μύθων ἢ κτεάνων φυλακή. Ρίή5 γοςες, Πίπας εδί γες τείῖπενε 5ιᾶ». 

1. τε. .. 

(Απίμ. Ραἰ. 10, 41.) 3 
Εἰς πλοῦτον. ἴπ ατοτέ[ς. 

ΗἩλοῦτος ὅ τῆς ψυγῆς πλοῦτος µόνος ἐστὶν ἀληθὴς, | Ὠϊνιῖας απ]ιηῖ 5ο]ᾶς Ίου ΠοµΙΙΠα πας 



διο ΙΧΧΧΠ. ΕΠΙΓΡΑ 

τἆλλα δ᾽ ἔχει λύπην πλείονα τῶν κτεάνων. 

ηὸν δὲ πολυκτέανον καὶ πλούσιόν ἐστ ι δίκαιον 

ζειν, ὃς χρῆσθαι τοῖς ἀγαθοῖς δύναται. 

ἂν Ψήφοις κατατήχεται, ἄλλον ἐπ᾽ ἄλλῳ 

σωρεύειν αἴεὶ πλοῦτον ἐπειγόμενος, 

οὗτος ὁποῖα μέλισσα πολυτρήτοις ἐνὶ σίµθλοις 

μοχθήσει, ἕ τέρων δρεπτοµένων τὸ μέλι, 

12 

(ΑπίΠ. Ρα[. 10, 35.) 

Εἰς εὐτυχεῖς- 

Τὸ πράττων φίλος εἴ θνητοῖς» Φος εἴ μια. άρεσσ 

χαίΐ σευ ῥηῖδίως ἔχλυον εὐζαμένου" 

ν πταίσης Υ’, οὐδεὶς ἔτι σοι Φίλος» ἀλλ ἅμα πάντα 

ἐγθρὰ, τύχης ῥιπαῖς συμμεταθαλλόμενα. 

195. 

(απίΠ. Ρα. 10, 57.) 

Εὶς ο νηριν. 

Ἡ βραδύπους βουλὴ µέγ’ ἀμείνων: ἡ δὲ 

αἰὲν ἐφελκομένην τὴν µετάνοιαν ἔχει. 

: 14. 

(ΑπίΜ. Ρα]. 11, 481.) 
Εἰς βορόν. 

ταχεῖα 

ιο] ταχὺς ἐς τὸ φαγεῖν καὶ πρὸς δρόµον ἀμθλὺς 

ὑπάρχεις, 

τοῖς ποαί σου τρῶγε, χαὶ τρέχε τῷ στόµατι. 

15. 

(Απίμ. Ρα. 11, 438.) 
Εἰς ἀδύνατον. 

Εἰς τί µάτην νίπτεις δέµας Ἰνδικόν; ἴσγεο τέχνης, 

οὐ δύνασαι δνοφερὴν νύχτα καθηλιάσαι. 

16. 

(Απ. Ρα. 11, 400.) 

Εἰς γραμματικούς. 

Ἴλαθι Γραμματικὴ, φυσίζος» ἵλαθι λιμοῦ 

φάρμαχον εὑρομένη « μΏνιν, ἄειδε θεά. » 

Νὸν ἐχρῖν χαὶ σοὶ περικαλλέα δωμήσασθαι, 

καὶ βωμὸν θυέων μήποτε δευόµενον. 

Καὶ γάρ σου μεσταὶ μὲν δδοὶ, μεστὴ δὲ 

χαὶ λιμένες, πάντων δέκτρια Γραμματική. 

1η. 

(Απ. Ρα. 11 427.) 

Εἰς δυσώδεις. 

Δαίμονα πολλὰ λαλῶν ὀζόστομος ἐξορκιστὴς 

ἐξέθαλ᾽, οὐχ ὅρχων, ἀλλὰ κόπρων δυνάμει. 

19. 

(ΑπίΙ. Ραὶ. 11, 274.) 
Εῖπ εἰρομένῳ», Κυλλήνιε, πῶς χατέδυνε 

Λολλιανοῦ Ψυγὴ δῦμα τὸ Φερσεφόνης; 

Θαὔμα μὲν, εἰ σιγῶσ . τυγὸν δέ τι καὶ σὲ διδάσχειν 

ήθελε: φεῦ, κείνου καὶ νέχυν ἀντιάσαι. 

θάλασσα, 

ος μ.οἳ ν 

ΜΜΑ ΤΑ 

6556 ρυία : Ἰαοίας ορίοια Ρ]οπα Ώοπα. 

{11ο ππλῖ ἆσπππτη Ἰοευρ]ος ἀϊνοσαια νοσσίιις 

απ] δαρενἠνη που οοηηχο(αίο θε]. 

Αί απῖ Ρευρείπο παπηθναπάο ρα[]οί 1π σπα, 

αἰσιι αἰίας αἰῑ5 5ειηρον ασετναί ορος, 

{1ἱ5 οη{, ᾳπαίες ῥευ εογεα οασῖτα [αρογαΠί, 

5ἱο Ἡἱ ΠΟΠ 1ρ5 πηθ]]ε ΓΗΠΙΗΝ, αρθ5. 

12. 

πι Γεἱοςδ. 

Ώοπος οτῖς [είς , Ποπηῖπες Ε1Ρῖ ΞΕΠΙΡΕΙ απηΐσος, 

εί ργεσίθις {ασε εχρεγίεγο 49ος : 

5ἳ 5665 ασοἰἀθεῖξ, ]αῦ1 π]]α5 απηίσις, 6ἱ ιοδίος. 

υπάί(ο τ (ογίαπ πποίας οἱ Ιδία (ναμ1{, 

19. 

Τι ργιζοπ{ίαπι. 

ΟοπςΙ η πηδίίας, ἰαγᾶε αποᾶ αηη(ας : Ἠλαή 

απο Ῥτορεγαί, Ροδί 56 ρωη]αίςςο ἰναλή!. 

14 

ἴπι εαεσπι. 

Μαπάισατε οθ]ε; {1ΗΠ1 5ἱ5, οἱ οα/εγο ἰατάας, 

πιαπάπσα Ρ6(ρας, ου 564 οἱ6 {πο. 

15. 

[πι Ἰπιροδςἰθι[ο. 

Ουῖά Ἰαγίς Ἐίορθπα5 ροϊίαγο ρανζθ ]αροιίς 

πος[ῖς οηίπ] {θποῦγας Ιγαάίανο ποσα». 

10. 

[πι Φαπιμια{ἶσοδ. 

Οταπηπιαξἶσα ο 5.ἱνα, ἀοπα(γῖκ Μιδα 5α]α[ῖς : 

α Ίταπη, ἀῑνα, Τε[εΗς » Ἰχορο πηθασίηα [αΠ1ἱ8 

Ἐι εἲρῖ ἀερασγιπί ροπῖ [α]ροπίία ἵεπιρ]α, 

ατααθ Ῥετρείπο (νατῖς ἨοΠΟγΕ 6416Π5. 

Ναπα {οτα Ῥ]οπα ἐπ], ρ]ομο» δαπί ααποτῖς απάα, 

οἱ Ρουία5., αἰίτίκ οριίπια ἀγαμηα(ἶσα. 

17. 

πι 11ο». 

Εκονοϊῖδία οἰἶάιις ασίίαί ἆππη ἆσπποπα, γειρῖς 

ο]ῖοῖε Παιά Ἰαπα, 5εὰ Γοηίαία σαἱα”. 

18. 

Ρίο πηῖ φπαγοῖ, Μαία 5αΐα, ἀποίας αἲ ΥΕΑ 

Τιοίαπιας ἵασυπα αποπποο ες! Που 

ΜΙΤ δἱ (ο : απἰη {ο φπἷᾶ, οσᾷο, 4οσθγε 
σοδἰΏί; ο 6ομη]{οπι Ρο5ί 4ποσ6 [αία πα]υη) 

(11, 6τ8- 051) 



(ΗΠ1, ο52-οςτ) 

9- 

(ΑπίΠ. Ρα. 7, 908.) 

Παϊδά µε πενταέτηρον, ἀκηδέα θυμὸν ἔχοντα, 
νηλειῆς Ἀϊδης ἥρπασε, Καλλίμαχον. 

Ἄλλα µε μὴ χλαίοις: καὶ γὰρ βιότοιο µετέσχον 

παύρου, καὶ παύρων τῶν βιότοιο κακῶν. 

20. 

(Απίμ. Ρίαπ. 4, 1639.) 

Εἰς ἄγαλμα Αφροδίτης τῆς ἐν Κνίδῳ. 
φ 
οεις 

οὗτος ὃ τὴν γυμνὴν στησάµενος ὕτος ὃ τὴν γυμνὴν στησάµενος ῄ 

τν. 
.οεν Τὸν Παφίην γυμνὴν οὐ 

σης 

(ΑπίΠ. Ρίαπ. 4, 164.) 

Εἰς τὸ αὐτό. 

Σοὶ μορφῆς ἀνέθηχα τεῆς περικαλλὲς ἄγαλμα, 
ε ος απ. 

Κύπρι, τεῆς μορφΏς φέρτερον οὐδὲν ἔχων. 

λα. 

(ΑπίΠ. Ρίαπ. 4, 938.) 

Εἰς ἕτερον Πρίαπον. 

Εἰς τὸ κενόν µε τέθεικε, νόµου χάριν, ὧδε Πρίηπον 
Εὐτυχίδης, ἔ ξηρῶν κληματίδων φύλακα" ... θη, 

καὶ περιθέθληµαι κρημνὸν βαθύν. Ὃς δ᾽ ἂν 
οὐδὲν ἔχοι χλέψαι πλὴν ἐμὲ τὸν φύλακα. 

29. 

(ΑπίΠ. Ρα. 6, 164.) 

Απὸ ναυηγῶν. 

Γλαύχῳ καὶ Νηρεῖ καὶ Ἴνοι καὶ Μελικέρτη, 
καὶ βνθίῳ Κρονίδη καὶ ος ος 

σωθεὶς ἐ ἔχ πε άγους Λουχκίλλιος ὧδ 

τὰς τρίχας ἐκ χεφαλῆς: ἄλλο 

24. 

(ΑπίΠ. Ρα. 11, 499.) 

Ἐν πᾶσιν µεθύουσιν Ἀκίνδυνος ἤθελε 

τοὔνεχα καὶ µεθύειν αὐτὸς ἔδοξε µ. ο 

25. 

(ΑπίΠ. Ρα. 11, 492.) 

Ἔσθεσε τὸν λύχνον μῶρος, Ψυλλῶ ὢν ὑπὸ πολλῶν 
δακνόµενος, λέξας: Οὐκ ἔτι µε βλέπετε. 

26. 

(ΑπίΠ. Ρα. 11, 494.) 

ν ἐσίδῃς χεφαλὴν μαδαρὰν καὶ στέρνα καὶ ὤμους, 

μηδὲν ἐρωτήσῃς, μῶρον ὁρᾶς Φαλακρόν. 

27. 

(ΑπίΛ. Ρα. 11, 408.) 

Τὸν κεφαλὴν βάπτεις, γῆρας ὃ δὲ σὺν οὖπι τε β γ ἄγεις, 

1ΧΧΧΠ. ΕΡΙΕΒΑΜΜΑΤΑ. 

19. 

1 ἵπ[απίες. 

Με ΡΠεΓΗΠΙ πΗ]Η5 οποταίΏ ροείοτα ομΓῖς 

απίπαπεΠπεΠ ταρηῖ{ ΠΊογς [εγα 0αΗππας ΙΙ. 

Νε πιε Πεία ἴαππεπ : Παχῖί πημῖ ἔεπιροτο Ραϊνὺ 

γῖϊίας 5εᾷ αἱ γἱία 5ιπὶ πηα]α ρατγα πηεα». 

20. 

1π δίαίµαπι ΤεΠΕΓΙΦ φις εδ ἵπ Οπ]ᾶο. 

Ναί πηζα Ὑεπας τῖςα εδ, Ρηίο : ϱἳ ἴαπιοτ η], 

γίδα νίτο παᾶαπι απἱ ἀεάΙί Ἰαπο Ὑοπθτοιὴ. 

8. 

1π εαπάσπι. 

Άμπα Ύθρις, ΕΡΙ 5αογο ἴπαπι 5Ώ Ιππασιπς [ΟΓΠΙΑΠΗ : 

Ρα]ομτῖας Ίαο ροίαῖ πῖ] ΗΡΙ, ἀΐνα, ἆαιε. 

22. 

1π αἴἴωπι Ργίαριω. 

Απίᾶα Π1θ Ῥοδαῖέ Ῥτορίεγ 5αγηθηία Ριίαριπι, 

Ότ πιοτῖ ΠΙΟΤΕΠΗ 5ἷο σεταί Εαἰγο]ιῖάος. 

ΑΠΙΡΙΟΓ εί [ο5δα; 5ἳ απῖς {αππεη αἀγειίαί ας, 

η 5ἰί, ομδίοᾷεια πια Πἶ5ῖ, αποᾶ ταρῖαι. 

ἰ 29ὸ. 

Α παι/γαφὶς. 

6α"σε, ΠΡΙ, αἱ Χετεια, Μαϊπίσαιο 6ἱ Μειοριίας, 

Βα{πΓήοΠΙε, δαπαῖ Τητοϊοίσσιε ἀεῖς, 

ΦΟ5Ρε5 αὐ ἵηξαπο Πμοϊ]Η5 ποτε, ογῖπος 

ἰοπάθογ Ἠῖο : αἰιά ᾳπῖρρε οσο πῇ Ἰαῦθο. 

24. 

ΡοΡεῖας ἵπ ρο[ῖς ἆαπι σπατ]ί Αοϊπάγπις 6556, 

εο]ας αὖ Πὶ5 Ῥοΐας ου Ἰαβραίασ, Ἰαροί. 

25. 

ΠΙΟΓΙΟ, 11η Π]8 Πο Ιηγεμ]ειϊῖς, αἲῖ. 

20. 

5ἱ εαραΐ αΏξαπε ΡΗΙ5, Ἠπππεγοξδαιε οἱ Ρεείοτα 68ΓΠᾶς, 

ΊΠ16η π{ εχςηχ]ξ τεχαία5 ρι]ῖοο πηπ]{ο 

ἀϊσοετε πε ἀπρίίος, Οαἴνας 1ο εἰ [αἴαις. 

27. 

Τῖηςε «οΠΊ45., 5ἱ υὶ5 : Επαί πεσαῖ Ίρσα 5οποσἴα5- 
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το οπος 
παρεισων τανύσεις ῥυτίδας. 

Μὴ τοίνυν τὸ πο ταν Ψιμύθ απλαττε Λη τοίνυν τὸ πρόσωπον ἅπαν Ψιμύθῳ κατάπλαττε, ἴ 
υπεῖον, κοὺχὶ πρόσωπον ἔχειν. ὥστε προσυ ξ 

0ὐδὲν Ὑὰρ ον ἐστί. Τί µαίνεα. : οὕποτε φῦχος ἥ 
τὴν Ἔχαό 

258. 

(Απ. Ρα. 11, 404.) 

ην ὁ Ἑλένη ην 

η , 
οοθμεῖον ὃ κηλήτης Ἀιόφαντος 

. εν δὲν) ος 
ἕλλων εἲς τὸ πέραν ἀπίναι. 

ν 
ἄγωθι τὰ τεθεικὼς, Έπα 

δ.σ 2 
ὄνον, ὃ διαπλεῖ σιοον ΕΤ τρόμος, 

ο ας ”. α/ 
ταυτο ποιειν ουναται. 

29. 

Ν 
απ. 

ὡς ἂν ἔχων ηχο ν « 

ο Ἡ 

ο, Ἡ κ ο ια] 
"5 
2 Ξ 

Ὢ μεγάλου μυκτῆρος, ὅτ ἂν ποτ πμὸν διαθαίνη, 

θηρεύει τούτῳ πολλάκις ἴχθύδια. 

90. 

(ΑΙ. Ρα. 1, 493.) 
ιά 3 λ 

ζωγράφε ο τὰς μορφὰς χλέπτεις μόνου" οὗ δύνασαι δὲ 
ζ 

φωνὴν συλῆσαι χρώματι πειθοµένην. 

91. 

(ΑπίΠ. Ρα. 11, 495.) 

Θαυμάζειν µοι ἔπεισιν, ὅπως Βύτος ἐστὶ σοφιστὴς, 

μήτε λόγον χοινὸν µήτε λογισμὸν ἔχων 

92. 

(Απίμ, Ραἰ. 11, 496.) 

Θἄττον ἔην λευκοὺς χόρακας πτηνάς τε χελώνας 

δόχιµον ῥήτορα Καππαδόχην. 
ο ε ἃ 

εὑρεῖν Ἡ 

98. 

(ΑπΙΠ. Ρα. 11, 490.) 

Εἰ τὸ τ τρέφειν πώγωνα δοχεῖ σοφίαν περιποιεῖν, 

καὶ τράγος εὐπώγων εὔσ πας ἐστι Πλάτων. 

94, 

(Απ. Ρα. 11, 410.) 

. 
Τοῦ ὃ παγώνος ρου Νυνικοῦ., τοῦ βακτροπροσαίτου, 

ὂομεν ἐν δείπνῳ τὴν ο, σοφίαν. 
πρῶτον ἀπέσγετο χαὶ ῥαφανίδων, Οέρμων μὲν γὰρ 

χ νΝ.» 

μη δεῖν Σο λεν Ὑαστρὶ λέγων ἀρετήν. 
αι ον 
«ὖτε ο) ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἴδεν γιονώδεα βόλθαν 

σος 
στρυφνὴν, ἢ πινυτὸν ἤδη ἔχλεπτε νόον" 

μ / 

ἤτησεν παρὰ προσδοχίαν, καὶ ἔερωγεν αληθῶς, 
5 ο. | κοθὲν ἔφη βόλθαν τὴν ἀρετὴν ἀδικεῖν. | 

(1, ο56-οϱς) 

που ἁαβίίαν τάσας οχρ]οπῖςςε σεῃῖς. 

Ῥανζθ, ΡΤΕΟΟΙ, Υγεία] ορΓαςδα Ρίησογο τι : 

ΡΕΓΞΟΠΑΠΙ γ]άθος 68ΓΠΘΓΕ, ΠΟΠ Γα016ΙΗ. 

διπ]ία, Ίαρος ἴοίας Ῥοπῖέ ο ΠΕΙ : [αοµς οἱ ου]ς 

λος πεπιας οχ Ηεσπβρα ΠΟΠ Γαοθηί Ηο]οπαπῃ. 

35. 

Χαν] πῇ] ορι5 ο5ί Γἱορ]απίο, αἱ {Γαηδεαί άΠΙΠΘΙΗ : 

Ἰπηρ]αί οηΊπα {ατσεης Πεγηῖα πανῖς ορι5. 

Ἠυ]ο παρ ςατοῖππ]ας Ἱρεαππαπο Ἱπιροπίί αξείαι. 

εἰ 5ἱπποσα Ίεναῃς Πηίρα {γαηςῖ! απιας. 

Ἐτησίτα 5ε Ιαοίαηί Ιπίίαν Τηίοηες ἵπ απᾶῖς, 

αυππα Ῥίορίας 1πασπο ταπηῖος ργωςίεί Ι4ε(. 

29. 
-- 

ΟΙ{αςἳΓ οστοσῖο παραίας ρουπ]α Νϊεοῃ, 

5οᾷ οιἵο 5ἰς γίπαπα ἀῑσστο (πα]ε πεφια]ξ. 

Νάπα Εἶρις αθνἰς νῖκ 1ρ5ο 14 ρεταῖρῖί Μουῖς, 

Ρἱ5 ορηίαπα σποπίαπα Παδι5 1 1η οπβ]{ο5. 

Ἐπτεσίας πας, σασί 5ῖ απεπα Γογίο ΡεΓ ΠΠΠΕΠΗ 

ἀπσαί Ἰίος, Ῥίσεες ΠΟΠ ςειηε] 1ρ5α οαρΙ!. 

90. 

Βιγηρίς, ο Ρἱείος, ΓΟΓΠΙάΠΙ : αἲ τος 5οἷα γευυδαξ 

ατϊᾗοῖς ἀθχίταπα γἱεία «ο1ογθ 5θηπ]. 

51. 

ΜΙταηυς τείος απἲ [αοίας 5 Βγίας, ἵς σπεῃι 

οοπηπηιπῖς 58η55 ἀθ[οῖί εἰ γα[ῖο. 

92. ι 

Ά]ρας οί οοντας Ρας, εἰ ἰοσίπάο γο]αδῖέ, ἱ 

απαπα ἀοσίαπα γ]άθας τηείογα Οαρραάοσεπι. ς 

55, 3 

5ἱ Ργοπηίδεα Ροίοςί 5αρίεπίεπα τεάάετε Όατρα, 

Ῥατραξας ροίεεῖί Ίαμ1 οαρεν 65ςε Ρ]αΐο. 

94. 

Μεπα]οῖ απα» 5ἰί ΟγπΙοῖ δαρίθηίῖα (Όατθα 

απ]ά [αοῖί απί βασσία5 1) οα"πα γἰάετο 4ο. 

Οαπ1ρας αὐςΗπι{ Ῥεῖπιο [εηίσια Ἱαρίο : 

παΠα γ]τίας γοπίτϊ πο [αππμ]αίαι, αἲἲ. 

Αί Ροδίαπαπα νναπα γάΤΕ πνθαιησαο ομµαιπαΠε, 

εν απϊηηϊ γῖνες αὐδίαί Π]α οα11. 

Νάπα μθρορίπαίο ΡοΓΠΜ, γδγοσια οοπιε1!, 

σἰτίαΙ γυ]ταπα Ῥο556 ποσείς Πεσαη5. 



(111. οὐ, 60:) 

9ο. 

(ΑΛ/Η. Ρα. 11, 409.) 

Εἰς ποδάγραν. 

Μισόπτωγε θεὰ, µούνη πλούτου δαμάτειρα, 

ἡ τὸ καλῶς ζῆσαι πάντοτ ἐπισταμένη. 

Ἐἰ δὲ καὶ ἀλλοτρίοις ἐπιιζομένη ποσὶ χαΐρεις, 

ὁπλοφορεῖν τ᾽ οἶδας, καὶ μύρα σοι μέλεται 

τέρπει καὶ στέφανός σε καὶ Αὐσονίου πόµα Βάκχου. 

Ταῦτα παρὰ πτωχοῖς γίγνεται οὐδέποτε. 

Τοὔνεκά νυν φεύγεις πενίης τὸν γάλκεον οὐδὸν, 

τέρπη δ’ εἲς πλούτου πρὸς πόδας ἐργομένη. 

50. 

(ΑπίΠ. Ρα. 6, 17.) 

{ τρισσαί τοι ταῦτα τὰ παίγνια θῆκαν ἑταῖραι, 
Κύπρι µάκαιρ’; ἄλλης ἄλλη ἀπ᾿ ἐργασίης. 

ων ἀπὸ μὲν πυγῆς Εὐφρὼ τάδε: ταῦτα δὲ Κλειώ, 

ὥς θέµις: ἡ τριτάτη δ' Ἀτθὶς ἀπ᾿ οὐρανίων. 

Άνθ' ὧν τῇ μὲν πέμπε τὰ παιδικὰ., δεσπότι;, κέρδη" 
τῇ δὲ τὰ θηλείης: τῇ δὲ τὰ µηδετέρης. 

97. 

(ΑπΙΠ. Ὀα. 1, 402.) 

ΔΑ 

35 ’ Ἆἳ / τ 

Μ{δείς µοι ταύτην, Πρασίστρατε, τὴν σπατάλην 
δν ας ο. 

ποιήσειε θεῶν, ᾗ σὺ κατασπαταλᾶς, [σου 
. τῆς ο ρορα 

ἔσθων ἐκτραπέλως στοµάχων κχκὰ, γείρονα λιμοῦ, 
ιο 3 οὃὉ / 

οἷα φάγοιεν ἐμῶν ἀντιδίχων τεχνία. 
σσ , 

Πεινάσαιμι γὰρ αὖθις ἔτι πλέον ἢ πρὶν, ἐχείνης 
ὃς ; 

εἰ χορτασθείην τῆς παρά σοι σπατάλης. 

9δ. 

(ΑπίΠ. Ραῖ. 11, 401.) 

Ἰητήρ τις ἐμοὶ τὸν ἕὸν φίλον υἱὸν ἔπευμνεν, 

ὥστε μαθεῖν παρ᾽ ἐμοὶ ταῦτα τὰ γραμματικά. 
Ὡς δὲ τὸ «Μῆνιν ἄειδε» καὶ «ἄλγεα μυρί ἔθηκεν » 

Ὑ. Δ Ν / ας -» ο) 9 ”λ. τες ὃν 

ἔγνω, καὶ τὸ τρίτον τοῖσδ᾽ ἀκόλουθον ἔπος, 
πλκν . 

α πολλὰς ὃ᾽ ἰφθίμους ψυγὰς ἄῑδι προΐαψεν, » 

οὐχέτι µιν πέµπει πρός µε μαθησόμενον. 
λ ΕΜΜ ΄ ον ορ τς 

Ἀλλά μἰδὼν ὅ πατὴρ, Σοἱμὲν χάρις, εἶπεν, ἑταῖρε 
κ) Δ ο - κ 

αὐτὰρ ὃ παῖς παρ᾽ ἐμοὶ ταῦτα μαθεῖν δύναται. 

Καὶ γὰρ ἐγὼ πολλὰς ψυχὰς Αϊδι προϊάπτω, 

καὶ πρὸς τοῦτ᾽ οὐδὲν γβαμματικοῦ δέοµαι. 

99. 

(ΑπίΠ. Ρα. 11, 997.) 
1. 3 ”“”Ν 

Πολλὰς μυριάδας ψηφίζων Ἀρτεμίδωρος 
ο ω /. σ / 

καὶ μηδὲν δαπανῶν, ζἩ βίον ἡμιόνων, 
ο Μ 

πολλάκις αἳ γρυσοῦ τιµαλφέα φόρτον ἔχουσαι 

πολλὸν ὑπὲρ νώτου, γόρτον ἔδουσι µόνον. 

40. 

(ΑπΙΝ. Ρίαπ. 154 : Δ., οἱ δὲ Αργίον.) 

Ἐϊς ἄγαλμα Ἠχοῦς. 
.ω / Ἠχὼ πετρῄεσσαν ὁρᾶς, φίλε, Πανὸς ἑταίρην, 
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95. 

1π ροάαφταπι, 

Μοπάϊοος Εασΐοης, ἀοπεῖκ ἆσα ἀἰνΙαναπν, 

εχεπιρ]Ηπῃ γ]ία απ Ροΐος 655 Ῥομα.. 
ΑΙίανία5 Ρεάίρας παπα απαπη(παΠη Ιποσστο σα ]ος, 

ευηί πησιθηία {πῖς οπΙβας, αγΠῑά ΠΑΠΙ : 

δεγία πες, Απδοπίϊ πες 46βί οορία Ῥασομῖ, 

ππεπ[αί ῥγθρεί απα[ία ππ]]α ἄοππῃς. 

Ὅπαε εἰ εσοδία(ς ΓαπίοδΙπη πιο αὔ]ουγες,, 

ἃᾱ ἀοπηπίήπε γομῖς ἵπ Ίαγο ἀῑ[ο ῥοᾷος, 

96. 

Τνος ΕΡῖ πηὶςαγιηί Ἰάνο, ππανίπα Ογριῖς, απιῖσα» 

Ἰπάϊοτα , 4[νεγκαπα φποᾶαιιο ΠοίαηΣ ορογαη. 

Ῥεαἶεαί παρο αὖ οἶππο Ἐαρίτος ἵ]α αἰίογα ΟΙἱο 

ἴπὰς αβί [α5 ΑΕΙΙί5 ἴδγίία αὐ οι]ιοι]]ς. 

Ου15 οοπίτα πηίας, Ρνπι ριονῆία Ἱπονα : 

Γομηίπεα Ο1ἱ0;, [αγία πουίτα [ογαξ. 

97. 

Ρε]ίοῖας α ηχο [ασίαπέ, Εγακίκίταία, Ίοησο . 

Ἠ]ας ἀἴσο ἴπας, Ύπῶ5ο τοπο(ιιθ ἆθος; 

Πα ΙΊΦ6 Ἰογγεηάα γογας φ(οπασί πηα]α, αποα [αμ1ο Ρε]ας, 
μας οπρίαπι πος[τῖς οβίβιις 6556 «αρο». 

Οι] ορίεΠη {ο]ειατε [ΑΠΠΕΠΗ απ Πιαχίπηα, 4111 Πε 

εοραν 4ε]ίοῖϊ5 πια βαἴατα {πῖς. 

9δ. 

Ναΐις εγαἰ πιοδῖεο σας, απί παν αἆ πιο 

(οί βυαηπηα[ἴοα ἀῑδοαί π{ ατίῖς ορια. 

« Ταπ Ἠηαδα Τοίες, » Ίαπα πογοταξ, αἴᾳπο « ἄρ]ογος 

ηηΠ]ο 4θθ1έ; » 5οᾷ αἱ Ίου αοᾷ 5ο]εί ἱπάο 5ο, 

« Μι]ίαςαιιο Π]ηςίτος απίηιας ἀθπηῖςίί αἲ ΟΤΟΠΠΥ : 

πηίοιο ἀἰδείρα]απι ἀοδηί Π]α πμ, 

ποια γ]άοης φοη]ίου, ΤΡΙ σναίἷα, ἀἰκ]έ, αὐπίσο, ο5ί, 

ἀῑδεσνα 5εᾷ 46 ππε [ης Ιδία Ροίε»!. 

Μπα]ίος πἴρρο απ{ηλα Ῥ6υ πιο πα πηίαν αἲ Ον ουπή 

ΒάΠΠΙΑΠΙΟΙΗ πθς οῦ 14 Ύμνο πηπαἰδίογ η. 

59. 

Ατιοηηϊάσνας μαῦοί ἀθοῖες αποᾶ οοπηρι{εί, οἱ π] 

εγοραί : Ιαιιὰ αλίοι νῖνογα η]]α 5οἱοί 

Ῥα]α]α, 4Ο Πη](ο 411 θά δί Ῥγοςδα 5) α1πο, 

{αΠ1 ΡΥΘΙἴοδα 6εγθης Ροηάετα, πἴΠΠΟΠ οὐ. 

40. 

1π ἠπιαφίπεηι Εοᾖῖς. 

Ῥαχα οο]θης Το]ιο ἀαία' Πίο ΕΡΙ, Ῥαπος απηῖσα, 
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Δντίτυπον φθογγὴν ἔμπαλιν ἀδομένην, Ί]α τερεΓοιΙ55ο5 ἀοοία Τ6[ΘΙΓ6 5ΟΠΟς, 

παντοίων στοµάτων λάλον εἰκόνα, ποιµέσιν Πδὺ | παπᾶῖα ραδίοτυα, οι5]ροί οχῖ5 Ίπηασο. 

παίγνιον. “Όσσα λέγεις, ταῦτα κλύων ἄπιθι. Αιάϊίο απαπίμΠα νους 5οπαΡῖς, αλὶ. 

41. 
41. 

(ΑπίΠ. Ρα. 14, 3996.) 

ἔπεμψας[ ἐμοί ]., καὶ πολλάκις ἔγνων Πολλάκις οἴνον ἔπεμ' Βρε ΠΙΘΓΙΠΗ πη]μί πηῖςϊςι1, σταίοςᾳθ ρεγοσὶ 

εραΐδι5 πθείατθί Ρεοίογα ΤΟΥ ΠΙΕΗΙ : σοι χάριν, ἡδυπότῳ νέχταρι τερπόµενος" 

νὸν δ᾽ εἴπερ µε φιλεῖς, μὴ πέµ.νης' οὐ δέοµαι γὰρ | 3ἱ μηλί πο πη]έίας Ροσί]ας, τοςο. Θ110 πμί ασθίαπαὸ 

οἴνου τοιούτου, μηκέτ᾽ ἔχων θρίδακας. Ἰαο[οῖς οἱ απϊ επ] ρας αβΗπεαπη. 

432. 
45. 

ωπή. Ρα. 11, 919.) 

[ρο]σῖίς ΠΙἲ {6 [αοίαγαπα ςἵπγα]ασγατη ,] 
ἂς ΕΤΕ ΣΕ 

6) πηί {α Ῥηδγπα [ος αΠεπίσεπιπη, 
ϕώ Ν ΄ / / 3 / 

ἀλλὰ σὐ μοι προφέρεις τέχνιον ἀλλότριον, 
ν δὲ : ς ς ραώρ. 

τὴν προτομὴν αὐτῷ περιθεὶς χυνός' ὥστε µε κάµνειν | Ἱπανέαπα [αοἷε {6ἰε εαηῖς : ταξ πηα]ε νεχος, 

αυ! παηῖ 51ἱ σεη]έας Ζοργτίο οχ Ηοσμ)α. πῶς µοι Ζωπυρίων ἐξ Ἑκάδης γέγονεν. 

Καὶ πέρας ἓξ δραγμῶν Ερασίστρατος ὃ κρεοπώλης | Βεπίηιε δες ἀγασ]ιπηῖς Εγακίκίταία ἵπ Ἰαηῖεηᾶ 

ἐκ τῶν ᾿σικίων υἱὸν Ἄνουθιν ἔχω. 5ίαῃ5 οκ Τ5ἱοἷϊς βΗ παπι Απιριη απιο. 

-ωκκω 1) που» 
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1Π, 98. γιάὲ Ἐχετο]ία, Ῥϊκοῖρ]ίπα, Εάπσαίῖο. 

Αἀοπίς, ΜΗ, η Αάοηῖς Πυπεή αποίαπηϊς ογποπίαίης, 
ΧΧΊΗ, 8. Αάορίᾶϊς οτρία, ΤΧΧΙΙ, 6. 

Αἀταδίεα, ΧΥΠΤ, 6; ἨΧΥΗ, 0,2: ων 23ἨΧΧΙ, 2911χ, 
340511, 24. 

| 
Αἀταδίας βΙαπα Ογωςὶ Ππίογ[οοῖξ αμοιγαπίο Ἰησία, ΧΩ, 12. 

Αἀῑαςίας Αιρῖνας, ΧΧΧΗΠΙ;, 42. 
ΑάγΠΙαΟΙΗ5, ρηίπεορς ΜαΗΙγοµα., ΧΙ, 44. 
Αἀπ]αίΐογες, Ἡς απἴρ5 αἀπαπίατ ρο[ογος οἱ οπμςᾶ [αδίας 

ἁἰνίίαπα, ΠΤ, 90. Δἀπ]αίογΙπι γἰγοπαϊ ταΠο, ἐδια., 23. 
Ρωμ αἀπ]αίοτος αζμα[οτίρης αλίς Ππ{οἰοαρῆίοτες, 
11ᾷ., 245 αἀπ]αίοτες ἀθοερίῖ 5ο Πογοζιαῖς, Χ. 6, 8 
ο σῷ δν πἹοισσάο ας [απμα]αία Ῥοίεπβίοσαι ἀἲ καί, 
ΧΥΠ, 4. ΔάπΙαΙο απἷά 5, ΧΙ, 5: ο ΧΥΠΙ, 9 
Απ]ιοῖς πθορσκαμία, ΧΥΠ, 985 ΠΟΠ οοηγοηῖέ ο 
ΑΧΥ, 7, 8; ἃ πιασηίς απϊηηϊς το[οίατ, ΧΧΥ, 12. λάπ]α- 
τοτίς Ἱησεπίαπα, ΧΙ, 20: Ἠορίε ρε]ον, στο. ος 5 ἃ ἰαιι- 
ἀαἴογα (ποπιοᾶο ἀ[ογαί, ἐία. Δάπ]αῖοηα πα] βαιάεη!, 
ΧΙ, 2. Γἱᾷε Ραιαδίίας. Α ἀιαίου Ἰέπι εποπιρία ϱγΦΡΟΠ/Ι 
υουέ ΕπαΙἱιομίάες, Ῥμήίαᾶος, Ῥεπηεας, ΤἨτακγο]ος, 
Ῥ]ομδίας, Ἰμασµεδ, ΠίρΙοΠ, Ομαήπις, ἨαπιοἩή, Τοι- 
Ρίο”, ΟΜατῳαάες, Ῥ]άου, Μεϊαπί]ης, Ζοπορ]ιαμίος, 
Απκίορη]ας, Οπορίοπας, Ῥο]επποῃ, Απίκΐρρις, Απὶκίο- 

Ι4ΦΙΠΘΗΘΙ5, Λπξίοχοηις, Ογπαίμας, είσ., φτιος 
5ο Όιαο {ουο. 

Ααπίοϊ ραπ ππίατ Γαρμαπίσηιο, ΤΕ ΧΥΠΙΤ, 9: Ρήογιπι γι]- 
5ομο, ΕΧΙΝΧ., 30. Ααπίογία 46ΟΓΙΙΠΙ (αχαμίως, Νιςπας 
ΕΗΝΧΝΗΠ, ἆδαα. Γιαε ΡΙΙ. Ίνθρεπι ἰΗ]1έ δα]ωίμις ἆς α.ι]- 
ἰονίο, ἔρςε Ρορίθα ἴπ 60 ἄερτεμοποις, ἉΥΠΠ, 4. Βαμρας 

αἁμ]ίει, ΧΧΧΥ, 10. 544. ΑάπΠιεϊ Ῥωπα ο οΗρίί 
σοπβαβας, ἀοππομςἰταμάο 58 οαδ[αίαπα, ΤΧΧΙΗ, 20. 

Έαοις Ὃ ο Χ, 19,4. Χ,16,2: Ρρονία Τη[ογηί 
ουξίο., Χ, 20 ΧΙ, 8δ; ΧΝΙ, -- πηοτ(ηῖς αἆ ἀθοι- 

Ῥεπάατα δουν ώρας. ΧΙ, 17; ΧΙ; 24. Ῥνορθ ΘΙΠΗ ]άΠι 
6556, ΧΙ, {5 ΤοβδεγαΠι αἲ Αἰτορο τοορῖ, ΧΝΙ, 4. 

αειδ, δα ας. ΧΗΠ, 2: Έαοις απὶς ϱοµθιοῦ τὸ 4, 

Αεάοπ, Χ., 28. 35 4εάΟΠΗΠΗ (μαοπίαταπη) βαρη]α, ΠΠ, 8. 
Ἐθίοε, ΧΧΧΗΠΤ, 55. 

φααπι Τοίππινε (Πιατθ) οταίε ἰγα]ίσενα, ΧΧ, 98: 1, δ: 10 
«Έσοις, Τμεσεῖ ραίθς, Ὦ, ο; ΧΧΧΗΤ, 40. 
πια, ΧΧΧ, 57. 

Ἐρίάειη απαί Ιταίας Φαρίίευ, ΕΧΧ., ὃ. 
Αἰρίπαπη ἰτα]ἰοῖοηἶ Αἰλοηῖς απαΠίαπῃ παι]ί 6556ἱ εοἱνοπάιπη, 

ΤχΥΙ, 15. Πῖ Ἐποαία, [οδίατη ρα. 

Αἰαϊποιῖοῖ πιο, Ὑ, 57: ομοΙΙ, ΤΝ, 10. 
Ἐαδίμας α αωΐδις οοσίεις, ΧΧΧΥΗΗ, ἀπ. ΕΧΙ, 29. ρὶ. 

είο ἆπο ἴαία {αρίίεν Ρρτοροπίί, ΕΧΧΥΠ, 10. 
Ἐστοίῖς αἰῖα,, αἷία γαἰεπίῖρας αηπθηία ἀθηΙ{ ἆθις, ΕΧΧΥ, 7 

αγρ1ἱ : αογα 6ογΙΠη Γπίη5 [ωζᾳ, εχίτα ουπαία, ΧΧΧΙΧ, 11. 
ΑΞαγρίοταϊα. ποπ Ἰησο]αρίες, ΧΙ, 15. πυρ αἲ 

οαπιθ]ῖ αδρθοίαπι ρετίογη, ΤΠ, 4 5ασβσσηί ασασ, 

ΧΗΙΝ, 42: ἀθα εοΓΙΠΙ δίδ, ΥΠ, 5, ἐς Χ., 10, ὃς 51ρθί- 

5ίΙοπος θοΓΗΠ1, ΧΗΙ, 14: οἵτεα φασγ]βοῖα πας, τθία. 
56. πε(Πθ Ῥϊποίρις γεδοππ{ητ πθπιθ ϱ1ΡΓΟΡ πι 

οαηί, ΧΧΧΝΙ, 7: οο/. ΕΧΧΗ, 14: νατία ΘΟΓΙΠΙ βᾶθγᾶς 

θίά.. Ἐσγριϊ φαρουςΠοδίςδίπα Ἠοπηίπες, ΧΙ, 57: 
αὐ ἄιμιορίρις ἀῑάίσοειε αδἰτο]οσίαπα, ΧΧΧΥΤ, 55 οΟΓΙΙΠΙ 
τΙΠ5 δερι]οτα]ες, Ἡ, 51 : ΑΡΙ5 αριά ε05 ο μπεηςς ΧΗΙ, 
15: ΧΧΧΥΙ,7; ἄροῦ ρϊπιή 605ΠΟΥΕΓΕ, ΕΧΧΗ, -- 
Ριίογιηι ἀἳ τἱάσηίατ, ΧΗ, 15: ΧΗΙΥ, 42: ΕΧΧΙΝ, 
ΘΟΤΙΠΙ (απιρ]α ο πα. 5ἷηθ ηαἰηί θα», ΗΧΧΗ:. ὃ; θογυπα 

σος 
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παστῖ 5ο να. 5υπί Ἰοησων], ΤΝ, 5 εογπα 5ο] εμά{ { Ασεπογ Επτορῦ ραΐοι, ΙΧ, Το, {ς ΕΧΧΙ, 4, 
ταῖο, ΧΧ., 44. Αριά Ἐσνρίϊος 5ἴσησπη ποΙΠίαιΙ5 οοπια 
εταῖ, ΤΙΧΥΤ 5; οοπΠαΠΙ. (παπάο ἰοϊοπάσηΙ, ΕΣ, ὔ. 
«ανριϊαστος εοἰαπὲ, ΧΕΥΙ, 10. 

«Ἐσυρίϊος αααῖς »Ιπιῖος 5αἴίατε ἀοσεί, ΧΥ, 56. 
σνρίῖας Ώαμαις, ΙΧ, 6, 1. 

αξσυρίας τεσῖο, Τὴὰς ρεγ[αςίαηι, ΙΧ, 7, 3. Τἱᾷε Ἐανριϊ. 
«Ἐσνρίης, Ραπμαῖ [ταίος, ΤΝ. 6, ὁ. 0ο. ΧΧΧΗΠΙ, 44. 
Έποας, ΧΧΧΙΙΙ, 46: ΧΧΧΥΙ, 20. 
«Ἐπίαηος Ιπιρεί]ες, ΤΧΧΙΗΠ, 09. 
«Εο]οσθηίαατης, ΧΝΥΙ, 42. 

«Ἐοία», Ἠε[οηῖς Πῖας. ΥΠ. ἐς σοπῇ. ΧΧΧΠΙ, 46. 
ΑΕΓΟΕΟΠΟΡΟΣ, ΧΝΥΊ, 16. 
Αοτοσζογάασο», ΧΝΥΙ, 10. 

Άετορε, ΧΝΧΥ, ὃς ΧΧΧΗΠΙ, 40 αἱ 67. 
αἘπομίπες ἰγπιμαπιςίτια ΗΠας, α ΡΙΙΗρρο οϐ. αγά 1ΠοΠ οι 

αρςπαίατ, ἰ, {5 ἄεοΙδαϊΙο Τ1πιαίοίο ρα Πατ ςΙπηα, 

ΧΥΠΙ, 7: εἶας Οτα!το ἵπ Γήπατομα οἴἵαίαν, ΕΝ ΗΤ, στ 
«Αἰτοππείς ἀῑσίαν, Τμ 10 ραἰτία ρτο ου, ΧΙΙ, 457 
εἶας αρο]οσία, τὴ. οὔ. 

15ΕΗΥΙΙ ραβί]αγες ους εππεπί Ὀἱοηνδίας Ιγταβη5, ΤΝΗΙ, 
[5.. Ἐκολμν]ας ἵη νίπο (γασωάῖας 5οηῖρςῖ, ΤΕΧΝΗ, 1ο. 

«Ἐδοπ]αρίας Αροιηης μας, ΧΗΙΝ, σος ΧΧΧ, 1ος οοἱ0- 
ΠΑΠΙ σεηί, ΧΧΧΗ, ὅδς 5απαμάί οΠιοίπαπι Ῥεισαιηῖ 
εοης τί, ΧΤΥΤ, 245 ππθἀείαν, ΥΠ, 20, 2: αποπιοάο 

εαπαῖ, ΤΠ, 10ς ππο]εςίῖα Ἰπάς οί”, ΧΤΝ ΠΗ, ἰς πάδορης 
η ουαῖῖς ΑΙοχαιάντηλασί, ΧΧΧ, ὅδς αΕεοπαρίϊ εἰ Ηει- 
οἱ χα, ΥΠ, 19 ροςῄιαβείατ οἳ Ηοτοπίες, εὐτά., 
{ς εἴ Ἱταίας ε5ί προς, ΧΧΧΗΓ, 45 ΓΠ]ΠΙΠΘ Ῥει- 
οὔδδας, ΥΗΙ, [0, Ἡς ΤΧΥΠΙ, 4. ΤΝ, 10: παπι α 

Ῥοεταίο ΠΟΠ αοεορῖῖ, ΧΙΝΗ, ὃς Ῥααπ ΔΙςοάεπηϊ ἵῃ 
«Ἐδευ]αρίαπα, ΕΝΧΗΙ, 275 Ἐδοπ]αρίο εἰ Ηετοιῖ ραγοῖϊ 
ΜΤοπις, ΤΧΝΙΥ, ο. 

«Ἓνοριας, ΧΝΥΗ, 18: ΧΙΗΥΙ, 10: οἷας οογηϊοπ]α, ΤΝ, ὃς 
οἷας [αῦα]α 4ε Ποπῖπα, αἱ Παοίας παπηεταν1έ, ΧΝ. δ4. 
«Ἐφορί αδίπα5, ΤΝΙΝ, 10. 

«ἰμίορες 49ος εχο]ρίαπ{ οοην]νῖο, ΧΗΤ, 2: οοπ/. ΥΠ. 
ΙΤ: ΧΙΗΥ, 98: Ππρίεγαά εος εοπῖςδααπῃ αὈἲς ΤΧΧΥΗΠ, 
άς 5α]απάο ἀεργωΠαπίατ, ΧΧΧΗΙ, 185 αδίτο]οσῖα Πῃ- 
ΥεΠίοΓε5, ΧΧΝΥΙ, ὃς οεἰετῖς σεπίῖρας δαριεηίῖογες, 

τὐιᾶ.; άπαπαπα το α[α αδίτο]οσίαπα ππε]ίας [τασίατεα 
ροβρῖηί α[ῖς, {δίά.: Ρ]απείίς ἀεάετο ποπηίπα, ΧΧΝΥΙ, 4: 
καοηβεαηί Ὠῖοί, ΧΙΙΥ, 42. θα αὐὖ ΓΙορῖρις Ῥαο- 
οας αἰα]ονῃ, ΕΧΧΗ, 16. ἘµίορεΠή ]ανατο, Τ ΥΠ, 258: 
ΗΧΧΧΙΙ, 15. 

«Ἐμορῖα, ΙΧ, [4, ὃς οππι Ιηναςῖί 0απηῦγσες, ΧΠ, {9. 
Αεἰίοη, Ρἱείος, ΧΥΗ, 4. ΧΧΙ, 4: ΧΝΝΙΝ, 7. 

«Ἐϊπα Πποῦς, ΤΝ, ἵ, ὸν Τς ἀοπιοηίαπα ΟγεΙοραπι, , 
195 ἵηῃ ΘΙΗ 56 ριοροἱρίίαί Ἐπιρεάος]ε», Χ, 20, 4. 

ΑΙοΠοΙ σα5.5, ΧΠΠ, 1. 
ΑΠ α ΒεΙρῖομε ν]είΙ, Χ, 12, 7. 
Ασαππεπηποηῖς 1Π]ασο αραιά ΗοΠΙΘΤΗΠ, ΧΧΥ, 5 ΧΙ, 25: 

εἷης ΠΙῖα Ἐ]οσίτα, ΧΙΝ, 22: 5οΠΙΠΙΟ ἀθεθρίας, ΧΙ Υ, 40: 
Ασαππειιποπϊς Ῥείξδοῃα Ιπ 5εεπα, ΗΤ, Πἰς ΧΙ, Τὸς 50 
ΑΚΑΠΙΘΙΗΠΟΠΕ τεςροπάετθ, ΧΙΙ, 26:4εσο, Χ.20. 1: 
ΧΙ, ος ΧΧΧΗ 49: ΧΙΥΗΙ, 44 Παπ 5ασγ]βσαί υἱ 
{αυςία Ἠήαπα ρειτομίαί, ΧΙ, 2. Οσπὰ ΟἨ1Ύ5ε, ΧΗΙ, 3. 

Ασαϊλιατο]Ιᾶος Ἰααάσαίας, ΤΣΗ, 22. 
Απαϊμορηϊας, ΧΧΧΥΠ, 5 ΤΧΥΗΠΙ, 17. 
Απαΐλμοσ]ες ππεάίσας, ΧΥΙ, 6. 
Ἀφαίμοσ]ες ρεπραϊείους τ οἶας οοπ[αίαίατ σἱογαίτο, 
ΧΧΧΥΙ,23: ἂε πιογεθ(ε οι ἀῑςοιρι]ϊς σαι, ΧΗΝ1, 
16: εἶας αἱ Ὀῖπία απη]ο]ῖα, ΧΙΙ, 125 εἶας αία»,Τ.ΧΤΙ. 10. 

Ἀφαΐ]ιος]ες Βαπιΐας αριιά. Α]οχαπάναιη ἀείαίας, ΗΝ, 18. 
ΑΡΑΙΊΙΟΠ απα]ῖς Ροεία, ΤΠ, 11. 
Ἀβανο Ῥασσ]να, ΤΥΠΙ, 19. 

Αρεπαϊ Ῥεμε ἵομιρης Ἰιαιά ργογοσαπά έπη, 1, 27. 

Ἀξίαϊα πΠας Ἀίταυς, Χ, 20, ὸ. ΗΧΧΥΙΠ; 24. 
Απιιεο]α: εἴτεα Ραπίας επτα, ΧΗΙΝ, 50. 
Ἀπιϊσομιιηϊ Ώογίθῃςες, ΧΧΧ, 14. 
Αἴαν, Ν, 30, 1 Τε]απιοηίας, ΧΧΥΙ, 7: ΌΊγεκεπη οί, κ. 

39 δν οοπῇ. ΧΧΧΗΙ, δὺ: εἶας Ῥησια ουΠα Πεσίοιε, 
ΔΙΗΥΗΙ 44,45, 40: [αῇοδης, ΧΧΧ, 40: Χ,09ς ΧΧΗΙ 
15 θἷα5 εερυ]εγαπῃ, ΧΗ, 25. Χου εταί {α]ῖς, απα]ἰς ἀοςοι 
Μιας, ΧΙΝ, 17. 

Α]αν Ἰνουγας, ΧΧΥΗΠ, 17: Α]αν αἲίου, ΧΧΧΠΗΠΙ, όδ. 
ἈἰαβαΣίτατο πησαεπ, ΤΧΥΗ, 14, 2. 
Αἰαπί 4ο ἀῑδίεηί α Φον ῆς, ΧΙΙ, σἱ. 
Αἰαΐα γετρα, ΕΝ, ὃς ΧΗΙ; 20 
Ά]οθας λΠ]εσίας, ΧΝΥ, 9. 
ΑΙΟΔΙΕΗΟΣ, ΑΝ, 1 ΧΧΥ, δΗς ΧΧΧΙΣ, ὁς ΧΙΠΗΝ, 7. 

| ΑΙοονιῖς, Χ, 20, ὃν ΧΧΧΙΗΠΙ, 52; 1; δ. 
Αἱαϊρίαᾶος ἀειίοία Αλεπϊοηρίαπη, ΧΧΙΥ, Ε15 εἶας ρεῖπια 

5ρος ἵῃ εχροεζ(Ποπθ Θ]ου]α, ΧΝΥ, 98: απιαδῖας δουγα[ῖς, 
ΑΑΝΥΠΗ, 4ὓς οἷας τούίας, ΤΧΧΗΙ, 541. δι οογι- 
Ῥίμ5, ἁἰνιής αριηᾶαί, ΧΙ ΠΠ, 105 Ἠειππας απιραίαί, 
ΧΧΧΥΠΙ, 24. 

Αἰοϊάαπιας Ογηῖσας, ΤΧΧΙ, 15. [ονπήδαυῖς, οαιο- 
5µ5 εἰ Ἱπιρηάῖοας; Ῥασπαί ου 5ευτα, εὐίά., 15 δή. 

ΑἹοϊάαπηπας οταίου, ΤΧΧΗΠΠ, 139. 
Απο», ΧΧΥΙ, 5. 
ΑΙΟΠΦΟΠ, ΧΧΧΗΠΠ, 50. 
ΑΙΟΠΊΕΠΟΡ Ε]ῑας Τη εω]ο οπταΗΤη 6χρεις, ΥΠ, 245 ΑΙ6ΠΙΕ- 

πα σπα φογε οποίας, ΥΠ, 10. 601. Χ., 10, 4. 
ΑΙεγοῃ. Τιά6 ΗαΙογοῃ. 
Ά]θα Ιαάοτε ἀεπασῖρας, ΤΧΝ. δ οἱ Ὁ5 αἱεαπῃ ]α0ρίθ, ΧλΗΗ, 

ὃς ΧΙ, 10. 

Αἰθοίο ἘΠΠΗΧς, ΤΧΧΝ., 6. 
Αεχαπάεγ ππαβαα5, Ες ΡΙΗΠΡρ, [αἰδο ἀῑσίας Απιζηοηις, 

Χ. 12, 1. Χ. 14, 1; αὐ Απῑξιοίε]ε ἀοοίας, Χ, 15, 4ς Ηο- 
πθγίοος οὐ]ςοιί Υδιςης, ία; εἶας τες σεσία, Χ. {2, ὃς 
Ἰπ Ογάπο]ανατε οπρ], ΝΤ, 1: τεῃοῖι εοπςΙΠαπη Ῥγον1ογῖς 
τις αἆ αΕσνρίππη, ΤΙ, ος ἀῑνίπο ου] ία αποῖίαν, Χ. 10, 
2: ποπΠθ Ὠεῖ απ]ά οἳ ρτοιαεηῖϊ, ἐὐ.; εἶας αὈδηποηίῖα αὖ 
πχοτο Ὀαῇ, Ν, 14, 4ς ΑοΓΠΙΠΙ ρείταπα εχρασηανΗ, Χ, 
14, 6: ΧΝ., ἆς ΟΙ απα Ππίει[εοῖῖ, Χ. 4, ὃς 6οΠ/. ΧΝΥ, 
9δ. Ὑεπεγοα ΤΠ ΗερμαΣίοπεπι Ῥτορεηδίο, Χ, 14, 4: 
Ἠορ]ι5Ιοποπα Ιπίοι ἀθος γοῖοί, ΗΝ, {τς ΑπΠδΙοΡΙΙὰ 
πάίσπαίατ αἀπ]αΠυπο, ΧΧΥ, 12, εἰ οπ]α5όαπα αγοἰη(οοῖ1, 
τὐιά. Οπεδίοίαπα ἨΠϊδιοτίοαπα, αἀπ]αίογεπα τορνε- 
επί, ΧΧΥ, 40: Ῥοτεπίοσπα ατο]Π{εοῇ Ῥγομηῖςδη ἆε 
ηιοηίε οἱ αδ5πη]απάο ους ποῃ αἀπηίσεηϊι, ΧΙ, 9. Ασα- 
νος]θπη ΦαΠΙΠΗΠΙ Γη Ίθομο οοπε]αάετε νο], ΤΙΝ. 18. 
Αάπια[ἴοπί εἰ εα[απηπ]ο; [ασ]ε5 απγος ργαρεί, ἐδία.ς να: 
Ίεγε Ίή55.ς Ίοεο σαμάετε, ΧΙΝ, δ. Ε]άς ἀερῖεία παρα, 
ΧΧΙ, 4: εο Φστοίο Μαοθάοπες α]ά Γοοεηηί, ΧΧΧΗ, 10; 
εἶας 5ορι]ογαπα αἱ Χ, 10, ὃς εἶας Γογη(αάο, Ν., 14, ο 
εἶας νέας Ἰαιαίας, ΧΧΧΗ, {ς οππα Βαοςμο εἰ Ηεγει]ε 
οοπιραταίαῖ, Χ» Τά, ὃς εἶα5 [α5ία5, Χ, 15, ὃς 8αρτα 
Ἠαπηίβαίεπι Ῥοηπίίας, Χ, 12, τς ΧΧΥΗ, ο. 

Αἰεχαπάετ Ππασας απαῖϊς οοΓροΓ6ε, ΧΧΧΗ, ὃς αὐα]ς απ]- 
ΠΟ ΧΧΧ, 4; οτασ]ῖ 4ε ο ο[[αίαπῃ, ΧΧΧΗΠ, Ες εἶας 
{γαμάες εἰ 5οε]ετα, 10. 5α.: εοηθς Ἐρϊοινί Βδηίεῃ- 

Πας, ΧΧΧ, 4ος οὐ Ἰωοαπαπα, ΧΧΧ, 405 ΠΙ5ΕΓ- 
ΠΙΟ Πποᾶο Ρον, ΧΧΧ, 58. 

Ἀ]οχναπάσοι πηράῖσας, ΤΕΧΝΗ, 44. 
Αἰεχαπάετ Τ{εδξαίας αἨ πκογο Ππίει[εοίας, ΧΙ, 1ο. 
Αἰοχῖς οομαῖοις, ΧΙΝ. ῦ. 
ΑΠκοάθιηας Τγασεπίας ροεία, ΤΧΧΠΙ, 27. 
Αἱοθὶ Ποτά [αοίαπα, ΧΗ, ὃ. 

ΑΙρΙεῖ οἱ Ατείιαςω απιου, ΙΧ, ὃ, ἴς οοη/. ΧΧΧΗΙ, 48, - 
ΑΙίατε ἵπ Ίαοα πισᾶίο, ΤΧΧΗ, 46. : 
Αἰίνα, ΧΝΧΗΗ, οὐ. 



ΙΝΡΕΧ ΝΟΜΙΝύΜ ΕΤ ΒΕΒΟΜ. 

Απιαῦιίας οἱ Οαρίάο, Ηἰπογας οἱ Έτος, μοι Ὑεποτίς, 
ΙΠ, 19, 15. 

Απιαιίους μαβογο οοα, ΧΥΠ, 1095 ΤΙ, 6. 
Απηαδίνίς, αιΏς Ῥοπίϊΐσα, ΧΧΧΗ, 25 οἱ 56 ΧΙΙ, 27. 
ΑΠΙΑΙΟΤΙΠΗ Πας]αταπά απή γα, ΤΝ ΥΠ, 7; 6ογ πα 41024 8Π1 

Ρτορτίθίαίος, ΠΠ], 75 5η ΤΠ ἵναπα ρτος]ἱνες, ΥΠ, 24, 2. 
ΑΙΠΒΖΟΠ Ηἱρρο]γία, ΧΧΥΗ, ὃΣ ΧΗΝ, 94. Απιαζοηίς α{[- 

σίο5, Ρμἰαἷα. ορα5, ΧΧΧΙΝ, 6. 
Απηρηασϊοίες ΟΙεοπιρτοίας, ΕΧΧΝΗΠ, 1. 
Αμϊοϊία, ορίῖπια ἸουηΙπαπη Ῥοβδορρίο, ΧΗΤΓ, 62: σο/. 

ΑΧΧΥΗΠΗ, 10, Τα Ιπίει Ρ]αΤε5, απάτη {τας αἆ ΦΗΠΙΠΙΙΠΗ, 
Ππ]γὶ ποιές, ΧΙ, 357. Απιῤοία φποπιοᾶο οοἰαίαν αριὰ 
Ἀεγί]ιας, ΧΙΙ, 75 αἰίοι αί(πο αριᾶ Ἰοδος οὰ σο Πα 
πρι ἄτῶσοςδ, ΧΗΙ, Ὁ. 9015 ππαία Ῥιοβαί απο ίαπα, 
ΧΙ, 56. Απιζοηία επεπιρία ϱγῦοπέ υοςο8 Ραΐνου]α5 
οἳ ΑομΙ]α5, ΟΓοδίες εἰ Ῥγ]αᾶες, αγπάαπῖς οἱ ΑΡαπσίας, 
Τοχανῖς εἰ ἨΠποδίρρις., Τμοδευς ας ΡΙΠίΠοις, Ατεζώμς 
εἰ Επάαπιῖᾶας, Ζοποίμοπιίς οἱ Μοποογαίας, Αραΐιος]ες 
οἱ Ὠἰπίας, Ώαπποη εί Επίγάίοας, Απιίζοσα5 οἱ Γαπάα- 
πας, ΑπΡΙΙα5 οἱ Ποιπείίας βπ]ομδί5, Βαλίία οἱ Ρ4- 
5Η115, Ἠασσης Τοπομαία οἱ ΑΠδασοΠΙα5, Τοχανίς οἱ ἰδΙη- 
ης, οίο., (ιο Ὁ. δι ἰοεῖδ. 

Απηϊουπι Ἰπγοπίτο οί ἀἰ[ΙοΙίο, ΧΙ, 615 απαπίο ΙΘΠΙΡΟΤΕ 
δίπί [ομσίρας απη]οῖ, ΤΧΝΧΧΗΠ, 12: 5ἱ απηὶοὶ το Ώοιθ[ίοίο 
810{ Ἱην{ορια αραπί σναίἶας, α]ά Ι5έά 5ἱρη]βοεί, ΧΙΙ, 59. 

ΑππϊσιΙς: Πάπα οχ 60 ΙηβδΠΙΠ Ἰοπηϊηϊς οοβποδΟί Ροβδ!ΐ, 
πχ. 19. 

ΑπΙχοε εἰ Γαπάαπιϊαἰς απηϊοϊμα, ΧΠΤ. 98 δοφη. 
ΑΙΙΠΙΟΠ Ἰπιρορίου, Χ, 19,1. Εἶας βΗας ποπ. νἰάσνί νη]ί 

Αππίραί, Χ., 12, 2. Ναπι Αἰοχαπάοι δἷί οἷας ας, Χ, 
14, 1. Ανὶοιῖς εροοῖο οοΠίαν, ΧΧΧΥΤ, δ. 

Ἀππογίς ἀεβηϊίο, ΧΧΧΥΠΠ, ὅτ Απιονῖς αἰήήδαιο νίς, 
ΧΧΧ, ὅδ. ΑπΠοῦ πΙαΠης, 1. 8. ΙΠΟρΗΣΙ4Π5, ΕΧΧΗ1, 
19. Εἰδιπί ρογνία οπιηία, ἴρίά., Γ45 οἶας νιοιεπίία, ΥΠ, 
6,ὃς Χ, 19,1. ΧΧΧΝΙΠ, 19: ΧΧΧΝΥΗΠΙ, 52 εις 
5οαἰα» ΑΧΧΥΗΙ, ο. Ἐναί οααδα Τιο]απὶ Ροἱ, Χ., 19, 
25 οδί νΙΠοτΙΠῃ [οη5, ΕΧΧΧΗ, ὁ: ος αιρυπηεπία, 
ΕΧΝΗ, 8, 1: οεου]1 δίσπα, ΤΧΧΗ, {7 απποτΠΙ πη]- 

τανίαπα (ποίας Ῥρίασα οἱ Πίος, ΤΧΝΠΠ, 15, ὃ. Απιου ρηϊνῖ- 
η] ἵπ ΠΟΥΟΓ6ΑΠΗ α πιεδἶέο ἀθίοοίας, ΕΧΧΗ, 17. ΑπιΟΡΕς 
Πογῖς, ΤΧΧΙΝΥ, 7: αππογες αΠογαπῃ ἀδοναπα, ΤΧΧΙΝΥ, δ. 

ἈπηρΗΙαΤαΙ5, ΧΧΧΠ, 19. 
ΑΠΙΡΙΙΙΟΟΠΗ5, Απιῤηιαναϊ Πα5, ΧΧΧΗ, 195 ΤΗ, ὃ 5 οΓᾶ- 

οπ]α (απάσης, ΤΧΧΙΥ, 15: Χ, ὃ απα]ῖς ναίε5 [οπιρ]ο 
51{ Ποποναῖας, Χ, ὅ, {5 ογασμ]α οος ἵπ ΟἨ]οία, ΧΝΧΗ, 
(Φδ: ΧΧΧΠ, 29. 

ΑΠΙΡΗΙΟΠ, ΧΧΧΠΙ, 41: Απιριίος οπηθς 5ἱς. ἰπαπῖ- 

πιαία ποσο αεχς, ΧΧΧΙΝ, Ιά. 
Απιρηηιηο αἱ Νερίππιας, ΤΝ, 55 ΤΝ, 10, ὃ- 
ΑΠΙΡΗΙΙΥΟΠ, ΥΗΗ, 9,1: Χ, 16, 5 οἶας ΓΟΓΠΙΠΙ κα αρίίου 

αδδυπηϊς, ΤΧΧΥΠΙ, 7. 

Απιγεία, ΥΠ, 14. 
Απιγοςς, Βεβτγχ, να]πεγαί Ῥο]ποσπι, ΥΠ, 20. 
ΑΠΙΥΠΊΟΠΕ ἃ ΝερίΙπο ταρία, ΤΝ, 6, ὖ. 
Απηγηία βήμ5, Χ., (4, 1. 
Απαζμαιςίς, ΧΧΥΠ, 17: ος ἵπ σγαοίαπα νεηθηί, ΧΠΗΙΝ, 

145 αταοῦ Πηδισ οα"δα ΑίΠοπας πῄσταί, ΧΧΙΝ, Τς 
εἶα5 ΠἨκίοτία, 1δία. 5η. 

ΑΠΑΟΤΟΟΗ, ΧΧΥΗΠ, 15: οἶας σίας, Τ ΧΙ, 20. 
ΑΠΑΧαΡΟΥα5 5ορ]δία, Υ, 10. 
ΑΠΑΝΑΤΕΜΗ5, Ῥαταδίίας Αἰοχαπαη, ΧΙΝΠΙ, 90. 
ΑΠΑΧΙἨΘΠΟ5, ΧΧΙ, ὃ. 

Αποκ οἱ Ὑοπονῖδ αΠ1ΟΥ, ΥΠΤ, Τ1; 5ῶρο αἆ οΙΠ1 ἄεξεθη- 
αἴέ Ὑοπις, ΥΠΙ, 50, ὃς ΙΧΧΙΥ, 8. 

Απάτος]ες, Ερίομανῖς ΠΙ., ΕΧΧΥΠΙ, 1: ρτω]οσίς απ 
5υμπα, Ἰαμάαίοποα Ηοιομ]ῖς, νἹπεϊίαο ΡΙοΠΠΙΙΠΙ, 
ΕΧΧΥΠΙ, ὃ. 

Τ061Ανύς, 1. 
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ΑΠάΤΟΡΘΟΣ, ΧΧΧΠΤ, 49. 

ΑΠάΤΟΙΠΕύΙα, ΧΧΧΗΙ, 44. ΧΙ, 22: ΧΧΥ, {; ροίτῷ αί- 
ἤνα, ΙΧ, 4, ὃς εἶα5 ἄπιοτε οί οαρίας Ῥοεεις, ΤΝ, 
ολα. 

Αποηιοσνοηι, ΧΧΝΤ, 12. 
Αηρίπα οἱ ἘΧχ, 27. 

Αησηῖς απ{ απο] Τη ΠΊΟΤΟΠΗ Π{6Γ ἀῑδίίος οἰαΡῖ, Υ, 29. 
ΑΠΙΠΙΩ ΡΓῳ5αΠΠΙβδίπης Ίπ]ασο, ΧΝΧΙΝ, 1 σσφᾳ. ο ο[ς 

πιππονίαμ{αία Ρ]α{οπίς Πβρεμας, ΕΧΧΝΠ, {ς ΤΝ, 7. 
Απίηια]ία παίγα 5εγναΠ{ Ίερος ἵπ οοθιμάο, ΧΧΧΥΠΙ; 20: 

απαπάο. οππα Ποηπίριας ἵπ οοπΙΙΠΙοΠΘ γἰχοιηέ, 
ΧΧΧΝΠΠ, 56. 

ΑπίπΙΙΣ Ποππ]5 5οορο εἴπι]ής, ἨΗΤ, 36 οἱ 97: αἲ Ρειρθ- 
{παπα οοΠΙΟΠΙΙΟΠΟΘΠΙ ΙΠΗΡΠΙΗΗΣ, ΧΧΧΥΠΗΓ, 1. Αππιο η]ᾶ- 
Ἰοῦ 411 ρογροίτα{ογαα ποίαν ἵππργρδδα, ΧΥΤ, 24. 

Απηϊραις το σερί, Χ, 12, 2. ναί εχρεις ατα ἀἱςοῖ- 
Ρπο, Χ. 15, 35 Ιαΐτο, Χ, 12, 4: νολρίαΙ ἀθθϊέας, 
Χ, 12, 05 αβί δἷς πιοτίαας, Χ, 12, 6: ΒρίοΠΙ εί ΑΙοχαῃ- 
ἀνο ροδμαθοίας, Χ, 12, 7: ΧΧΝΗ, 9. 

Αηπίσθιϊς ΟΥΤΟΠΦΗ5, πες οατίσαπάἰ Ρος, ΤΧΧΗΠΙ, 
25. 

ΑΠΛΗΣ α (πρ Τη ΠΊΘῃΣΕ5 δἷί ἀοδοηρίας, ΧΧΧΝΙ, 0. 
Έ]ας ρεϊποΙρίο νοία οἱ 5αοΓα [αοἱοραπί, ΠΧ. δ. 

Απίθα σαλαπηπίαίαγ Ῥο]εγορ]οπίεια, ΠΙΝ., 26. 
ΑΠίΙσυῃο, ΧΧΧΗΤ, 40. 
Απησοπί οοσ{15 ορία5 οἱ οχέις, Τ ΧΗ, {15 6[ης Περος Δη- 

Ώπφοπας Ώοππεί(γ Π1., 1ρία. 
Απσοπας Ιπθάίσις, ΠΠ, 6. 
ΑπΠΙΙσοηιις 5ίηργαί 5ο, ΧΠΝΤ, 10. 
ΑπιῑΙοσΙας Νοδίονῖς Πήης5, Χ, 10, 2. 
ΑπΠΙΜΙαΕΙΗς Ροδία, ΧΧΥΠ, 42. 
Απιιοσμία, ατῃς ἱπσοηίορα, ΧΧΧΠΤ, 76: ορείαπα ἀαί απίι 

δα]ίαπα!, 10. 

ΑπίΙΟσΙΗΣ, βο]ειοῖ ΠΗ5, Βἰταίοπίσες 4ερογῖί αποίΘ, ΧΝΝΥ, 
οδς ΧΙΥΙ, {ος ΑπΟσΙΙς Ῥοΐως, ΧΙΝ, ὃς ας [ποίΙη 
οοπίτα ἀαοσιῶςος, ΧΧΙΤ, 8. 

ΑπίΙορο, ΧΗΙΝ, ος ΥΠ, 24. 
Απβρῥαίΐοι, ΧΙΝ, ὃς ΧΧΧΗΙ, οὓς Απηρα(νί Το]αί ΠΗ] οίας, 
ΤΧΗ, Π15 τον Απραίεγ ΏεπιοίμθποΠι νῖναπι αᾱ 5ο 
αἀάμοῖ ουρίέ, ΕΧΧΗΠΙ, 28. 

ΑπΙΡΙΗΙΗ ουπα Ὠοπηθίτίο βηπ]οηςί απηϊοϊμα, ΧΙ, 27 5σᾳη. 
ΑπρΗΙΙΙς ΑΡρεἰ]οπι [αἱ5ο ομ]ηι]ης ἀθίονί, ΕΙΝ, 25 η 5ου - 

νἰπίσιη ΑροΙ (ταδίαν, 10., 4. 
ΑΠΙΙΡΙΟΠ, 5οπΙπίοταΠα ΙΠίΘρίες, ΧΧΥΠ, 00. 
Ἀπ[ροᾶσς, ΧΙ, 22: 6ΟΠΓ. ΧΧΝΗ, 27. 
ΑΠΙΙδίΠοΠος, ΧΙΙΥΠΙ, 45: ἵπ ἀϊσεπάο Υεμθπιεῃς, ΧΥ, 20. 

Εἶας Ῥασυ]ης, Χ, 11, ὃς Χ, 27: οἱ ΊἸασεπα, ΕΧΙΝ, 20: 
οπή Ηθιις ππογίποἵαη ἀειεσίαίας, Χ., 27, 6. 

Απυρὶς, Χ., {0, 5: ΧΠΙ, 28: ἰοία5δ απγεις, ΧΠΗΙΥ, δ; σᾱ- 
πὶς αἰσγροταπαι 4εις, ΧΙΥ, 106, ΕΧΧΧΙ, 42. 

Απιριώσιπι [αοαπη, ΧΙ ΥΤ, 24. 
ΑπγίΗ5, ΧΙΥΠ, 6 ἀε]αίου Βοστα!ῖς, ΧΥ, 10ς ΕΝΙΝ, 5. 
ΑογΠΙ5, Ροΐγα Τπάῖσα Μασθάοπίρας αἀδορησι ἀῑΙο[]ίς νίςα, 

ΤΗ, 7: αΏ. Αἰοχαπάνο 5αβασία, Χ, 4, ς ΧΝ,ά. 
Ἀρθε[]ο5, ΧΥΙΠ, 42; ΧΧΧΙΣ, 7. Αρεί]ε5 Ερ]εδίας [αἶδο οτ]- 

πιΙπο ἀε]αίας, ΤΙΝ, 25 αὐδο]αίας οἱ ππονίρις α[[ες- 
15 α Ῥίοίοπιωο, 10. 4: ἀορ]ησίί εαΙαπηπίαπι, 10. 5. 

Αρμίάπα., ΧΙΗΥ, ΙΤ αηςδ ΑΠῑσς, ΕΝΧΧΥΠΙ, 10. 

Αριτοβϊδία, Ὑεποιίῖς 8αοτα, ΕΧΝΗ, 14, ὃ. 

Αρ5 τθγ Πα. πππ]ίαναη ορί[οχ. αποπιοᾶο Γοιππείατ τη {αγο, 
ΙΡ Εις 

Αρί5 ἀθις, ΧΗΤ, {55 Ἱπίειίεσίας α 0απιῤγςα, ΧΙ, 19, 
ΑΠΡΥΡΗΙ5 5αποία5, ΧΧΧΥΙ, 75 ΧΙ, 155 πιογίαπα 18 
σοηί ἰοηςῖς αρ ρας, ΕΝΧΧΗ, 0. 

ΑΡοΙΙο, 1γοία5, ΧΠΗΙΝ., 7: Ὠδ]ί παίις, ΤΝ, 10: ραΐει ;δοι- 
Ἰαρᾶ, ΧΧΧΗ, 10: ἀεξοηρίίας, ΠΠ, 10, 1: αἀοΙθεεεῃς 
βησίίαν, ΧΗΤ, Ες οοπ/. ΧΙΗΝ, 26. Βαιραίαπι ΘΗΠΙ 

ὅδ 



85 

{αοῖαπέ Απδγηή, Τ ΧΧΧ, 955 βο]ΐδημα χοδῖρης ουπαη!ῖ, 

τὸ. Οἴίλαναπι Ῥη]καί, ΤΝ, ος οἶας οὐ (ες, ΕΝ, 45 

ατοι οἱ ςασίῖς ρο]αίας, ΥΗΤ, 7, 15 Πεππεπίεν α 

Ουρία(πο νυ]ησναίας, ΥΠ, 195 ἃ Ῥναπο]ιο οἱ Ηγαοιπί]ιο 

απιαίης, ΥΠΙ, 5, 2, ἘΧΙ, 245: α Βαρίπε δρτεία5, ΠΠ, 

9, 90ἱ 15, 2: ΧΙΠ, ᾱ, ΧΧΥΙ, 7; Ἠγασπί παπα ἀῑδοῖ Ἱπεία 

ἸπίσιΠαί, ΝΗΤ, 14 οἱ 1ος ΧΗ, ὁς ΧΧΧ, 45: επι 

5θρο, ΥΠ, 14 εἰ 155 εἰ ἵπ Πονθη γογΠξ, 10. εαν 

οῶ1ο 5ἲί οἶοείας, ΧΗΠ, 45 5ευνΏῖ Παησίίαν αριά Δάροθ- 

(απι πηϊηϊςίοπῖο, 10. οοπῇ. ΧΙΗΠΙΤ, δ: Ιίθα «ΙΠΙ Χθ- 

Ρίππο αριᾶᾷ αοπησάομίθηι, ΧΗΤ, 145 ανανά ας, 1ὰ- 
ομ]αίου, πποᾶίσας, ναίΐος, ΥΠΙ, 10, ἐς ΥΠ, 205 ναι] αἲ- 
ἄδας ἁῑίαίαν, ἐὐ.: θἶας περοίῖα, ΧΙ ΥΗ, ἐς ἈΧΧΙ, 10: 
ατίθια ππηδίσαπι οἱ ἀῑνιπαπαϊ εἶας 6556, πεσαί 2 Ηπο, 
ΝΗΠ, 16. 5: αὈὶ εσας, ΧΗΠ, 105 οἶας ἵδπαρ]αηι Οα]- 

σεᾶοπθ. οί απ(αϊςκησπα, ΧΧΧΗΠ, 10: αὓ σγ- 
ΡΗῖ5 5αετα ου ἀσοίρενα, ΤΝΝΙΙ, το. 1. στα αηα 
Ομηγςίς Ῥεσίαπα ἱπιηϊΗΙ Αολῑνίς, ΧΗΙ, ὃς ἵνα εἶας 
ῥρισάἰεία λολνίς, ΤΧΥ, 8. Ποα]ριῖς οΗιοίπαπα ἀῑν μαμά! 
οοης ΙΕ, ΧΙΝΤ, 45 πΙΙ αατο (ρα ΧΗΤ, τα 

Οτῶ50 Ιαΐοιες απτεος αοοῖρίς, ΣΠ, ΠΠ ο. ΧΗΙΝ, 

ὖδς οἶαδ. ονασπ]α  ἱταάασοίανς ΧΙ, 1 οἱ 45 
ΧΙΗΥ, 6: ΤΧΧΥΠ, ὃ- Ποπιση οἶας Ρνίμασοια 4. 

κ, 50, ὃς παδοϊπς ἴν οὐδῖς ΑΙεχαπά πιαδί, ΧΧΧΗ, 

38. 
Αροηοᾶοστ Ομτοπίσα οαπίαν, ΤΝ, 93. 
Αρομοάστας Ῥε[σαποπς, ΕΝΗ, 20. 
ΑΡοῄοπιας Έγαπδυς, ΧΧΧ, ο. 
Αροβοηίας ΡΗΙοδορίας, ΧΧΧΥΗ, οἱ. 
Αροριιτας (άἱες) απῖά 5 ΕΝ, 15. 
ΑΩΠΠΑΠΙ «ΟΠ σογΘΤα Ἡν 4ο Ώαπαϊό σα, Ἡ, δν 11,4: 

ΧΝΝ, 61. απ ςασ]βεαπί σνρί, ΧΙΙ Υ, 495 Ἰαπάαἴα 
α Ριπάατο, ΧΙΗΥ, 7. Τη ασια 5ογῖροιθ, ΥΠ, 2ἱ5 ἄαπαπα 
ἵπ πιοτίατῖο {απάενε, ΧΝ, 79: οκ α”πα. 5αογα παπα 

ππετοθᾶϊς εαρίί σας, ΤΕΧΝΗ, 4δ: ασπαπὶ ροίαης Ώ6- 
ΠΙοΣίεΠος οιαἴομος 5ο], ΤΕΧΝΗ, 1ος Ίοσι5 4ο οἩ 
το, 10. Βεπογα!{ῖο ρε αήπαπα, ΕΝΥ, 12. 

Ααπῑία αογῖς τάείας, ΤΧΝΙΥ, 8. 
Αηιηεία, ΧΧΧ, 4δ. 
Αταβίο οὐος, ΤΧΧΗ, 90: εἶας απτα απα]ῖς 5εοπ Πα 

Ἠενοςοίμ, ΧΧΥΗ, 5. 
Αταθια Ππίουρτοίες [αραΙαγάπη, ΤΕΧΝΗ. 4. 
Α1.Χ65, Ν, 27, ὃ. 

Άτβασες ΙπίονΠοΙί ΑΙδασεΠα, ΧΙ ΥΤ, 1ο. 
ΑἈτηθία, Χ., (5, ὃ- ΤΙ, δ. 
Άγας ΆΊρμεις, ΙΧ, ὖ, 2. Ατοπάος αδίτο]οσίαπα ΟΟΠίΟΠ - 

πηυηί, ΧΧΧΥΗ, 20. 

Αποαϊσπιι, ΤΝ, 29. 
Ατομείαας ἱτασωσάμς, ΧΧΥ, 1. 
ΑτοηοΙαΙς τον; οἷας ραταρίίας Ειρίάες, ΧΕΥΗΙ, 50. 
ΑΤΟΜΕΠΙΟΡΗΣ, ΧΧΧΗΙ, 44. 
Ατοβίας ο Οαἱαυτία ΥοΠῖθης, ΤΧΧΠΙ, 25. 
Ατοηημιις πποάῖοις, ΧΙΥ, 10. 
Ατοζημοσμι ραϊνία οἱ Ἱησοηίαπα, ΤΝ, {. 
Ατοζημισάις Ίαμ5, ΤΙ, 5. 
Ατοηιοις πχου ΕΙππωηείο, ΧΧΙΥ’, 2. 
Ατοηγίας [απηϊαπῖς Ῥγίμασοτα, ΧΙΝ., ο. 
Ατεα]ία, Γοδίήπα Οογοἵς, ΤΧΥΗ, ἐς ΕΧΝΗ, 7, 4. 
Αγοοραρίία 1η ἴοπεβεῖς Παάϊσσηί, οὖν, ΧΝ., δάς οοπ/. ΤΝΤ, 

18. Τοσαπαπα ασια αἰεγπα τη ἀῑερπα1 οοποθαπί 

[αρα]αίοπα, ΧΗΙΝ, 195 απαπο οἳς 5Πεπίῖαπα ΙΠΙροπαΠί, 
101. 

Ἀνοορασας Ί5 ἀῑοε, Ὑ, 46: ΧΙΝ, 7. Ατεορασί Παάϊσίαπα 
Ῥυη, ΧΝΧΗΠΠ, 90. 

Αποζο οἱ Επάση]ά απηϊο]ία, ΧΙΙ, 22. 

Απτείε, ΣΕ, 7: ΧΧΧΙΧ, . 
Άτευς συρίϊας, ΧΧΝΙΙ, 2». 

ΙΝΡΕΝΧ ἍΟΝΜΗΝΙΟΝ ΕΤ ΠΕΝΌΝ. 

' Απίες εοΗ (αν αϱ. Ἐσυρηϊς, ΧΧΧΥΙ, 7. 

Ατείμαςας 51οπ]ῶ εἰ Α]ρμοῖ αππος, ΙΧ, 3: οϱη/. ΧΧΧΙΠ, 
48. 

ΑΓβαΠΙΠοπΙ Τατγίοςδίογη τορῖς οἶας., ΤΧΗΠ, 10, 
Ἀπαϊνοταα εοπίγα Τασρᾷα ΠΙΟΠΙΟ5 46 αστο Ῥομαπα, ΧΙ], 

24. Αγαϊνϊ Φ1ΠΟΠΟΠΙ σο]απῖ, ΧΠΙ;, 10. Άεσπο αἀπιο- 
ποπί αδίτο]οδΗα, ΧΧΝΥ1Τ, 12. 

Άγςο πανί, ΧΝΧΗΙ, 62: ΧΗΙ, 5: ΧΙΥ, 5. 
ΑΙΡΟ5 5σμ]οδηη, ΙΧ, 6, ὃς οἷας πππ]ῖογος Ῥι]ο]νος, 
ΥΠ, 90, 19. ΕΙ ἨπασΠΙ αἶνοις οταν], ΧΗ, 0. 

Άϊσυς ἴοίο «οΓρογο νῖάεης, ΝΠΤ, 50 δ. Αοπίίας οο τῖ- 
ἀεια, ΧΝΥ, 10. Οπδίο5Τὴςδ, ΤΗ, 2, τς ΧΧΧΗΙ, 45. 

ΑΠΙά0Π6, 5ἰείς Π]αία, ἘΧΧΙΝ, ο. Ἐμις Πο Ἰαβγπί]ιο 
οχῖί Έμδδεις, ΧΝ, 47: 46 οι ΧΝΝΗ, δ- ΧΧΧΗ. 
13 6ἱ 49, 

Απαταἰμῖς Οαρραάοσυτη Τοαῖς οίας οἳ οχίας, ΤΝ, 12. 

Απϊσποίας ΡΥ(μαροιῖοις 4απΠΟΠΟΠΙ οχρυΠί, ΠΠ, 99 5η. 
ΑΤΙΟΠ Ἰμεδρίας, ΧΧΥΗ, 155 παίας Μαίγηπω, ολανα-- 

ὅμ5, α ἀαρηηηίοις δουναἴμη, ΤΝ, δ, 1. ΟΡ αγίονη. πιις]- 
εαῦι Ῥετίαπάνο αεεερία5, ἐρίά. 

Απρῤηναᾶες, ΤΝ, 5. 
Απδίωηείης Ρμοδορμς, ΤΧΝ, 10. 1. Τποιδαίας ρα ᾷ]- 

οπί5, 10. 11ο Ζοποπϊ πκοίοΠα ἀαἲ, ΤΧΝΙ, ὃς αἴαηπα 
1Π ΘΗΠάΟΘΠΙ, 10. 

Απξίαγολας Ῥ]α]εύοις ἄΤΟΠΟΠ. ΤΝ, 1, 6. 
Απίκιαιομῖ ο Ζοποᾶοίο ἀἹερυϊα[ῖο 4ος Ἠοπιοο, ΧΧΝΗΗ, 

90. 
ΑΠΙΣΙαΠάεΙ, ΤΧΧΥΙ, 91, 

Απϊδίσας, Χ., ΤΠ, 1. 

Ἀπιδϊάες ΤΠομηϊρίοσ]ειη οὐ, Ἠ1χ, 27. Ἐἶῑας Ἱπορία, 
245 οἶας ΙαςΗῖα. ΧΝΥΤ, 10. οµπι ΡογςαΙα Τον 
6πη6τθ ΠΟΠ Ρο, ΤΕΧΝΗ, 0, Ου ρήσπαπα ἀε]οσίαίης 

5θγΠ]οηίρης, ΧΝΝΥΗ, 1. Ῥα.ρεν πποτίας, ΧΙΠΓ, 1ο. 

Απζρρης, ΧΝΥΤΕ, ΤΤ: Ασαςιοηῖς Ε]ίας, ΕΧΧΥΗ 1: 
υησηοηία ορῖταί, Χ, 20,9. Ες τῖία αἱ ἀοοίπα ρει- 
εἰηησίίαν, ΧΙ, τος τἰπαἰς οἱ Ιστ 5οοἰαίου, 
ΧΙΥΗ, 20. Ενα ραταδίας, ΧΙΗΥΗΙ, 95. Ῥίοηγδίαηι 
βίομ]άπα Ἠρονας, ΧΙ. 10. 

Απίκος Οαδδαράήηας, ΤΧΠ, 22. ΑπδοριΙ αάπ]α- 
ιουῖς ΠΏναπα η Παπιοη ρτο]οῖς ΑΙεχαπάεν, ΧΧΥ, {δ. 

Απίκίοάσιπας, ΧΧΧ 4 ΧΥΠΙ, ο: ΧΗΥ. ὃς ΧΠΗΙΠΝ, 41. 

Απἰξίιοσίίοη ραναδίίας Πανποςἳ, ΧΗΕΥΗΙ, 45. | 
ΑπΙςΙοΡΙ5ίοη. ΏοπιοΣίΠοΠθΠα πο πηον]ξ, ΓΕΝΝ, 48. 
Ατϊξίοπίοις Μαγαἰλοηῖας, ογαἴου, ΤΝ, οἱ. 
ΑΠΙδίορμαπος, ΧΧΧ, 295 Νοσγαἴθα [η 56θΠαπα ΡγοοΙ!, 

ΧΥ, 25. Απϊζίορμαπίς Άνοςς ΕΝΧΥΗ, 1ὁ 5 Ῥοεία ποι- 
αχ, ΧΙΝΗ οὐ. 

Απδίοίε]ο Ῥειραίείοςς, ΧΙ, 255 απιίοις Προγίας, 
050Υ δονγ η, ΧΥΤ, 245 Ῥοπἳ πηαπη ο[[οοί, ΧΥ, 20: 
εταῖ ραταρίίας, ΧΕΥΗΤ, 60 οἱ 45: αἀπ]αίου εἰ ργωςί]- 

ἰαΐου, Χ, 1. 5. Ώουπΐ Αἰεχαπάταπα, Ν, 15, ὃ σοἷας 
απαράαπα Ῥταεθρία, ΧΙΥ, 205 οα[εροπία, ΧΧΧΥΗ, οὐ 
ῬΡαεϊίαπα αποήᾶαπι ἆς ραομηπάίπα, ΧΧΧ, Τ0: 
οἶα5. ἰοςηπιοπίπα 46 Ὠομποδίμεπε, ΕΧΧΗΤ, 40. οτία- 
ας ΧΧΝΥ, 9. 

Απ]δίοχοπι5 πηησῖσις, ραταςας, ΧΕΥΠΙ, οσο. ΕΧΗΠ, 18. 
Απησίίσα, για αἀο]εσεεπίῖ ἄνωσα ἀῑκορίπα, 

ΝΙΗΗΙΝ, 2{ 5 ππα αἴππε 6Πά ΓΙ οδί αριά ΟΠΊΠΕ5 Ῥορμ]ο: 
ΧΙΥΠΙ, 27. Απμμιειιοα Παδ]αταπά σπα, ΕΧΧΥΠ, 12 

ΑΤΠΙᾶ βεσίατο οταί γεβίαπα η ἀταεῖα, ΧΗΝ., 54. 
Αγπηθηϊϊ ἵη Ῥγα]ο απβασιεηίος, Χ. 12, 2. 
Αππίαπας, ΕρίοίοΙἳ ἀἰκαρι]ας, ΧΧΧ, 2. : 
Ἆϊς πἷά κἲί, ΧΙΙΝΗΙ, ας ΧΧΧΥΙ, ὃς αἲς Τϊείω, ΤΝ, 

90. Αγς Ίοησα, υἱία Ὀνονῖς, ΧΝ., 1 οἱ 60. Αγίο αἱ ἀῑδοῖ 
ΡΙίπα ἵη απανῖς το ορις 6556, ΧΝΥ, 56. ΟΠ6Π«ΠΙ ΠΊΕΙ: 

οεᾷε αοθορία ἀῑκοαίαν, ΧΙΗΙΝΗΤ, 18. Απ5 ππεσλαπίσα, 
φἰαιηστία, ςααίοτία, ἀῑσοπάϊ, «αυ. ἵπ Πὶς υο0ς. 



ΙΝΡΕΧ ΝΟΜΙΝΟΜ ΕΤ ΑΛΕΛΙΜ. 

Απγδασϊά ας ρα]σμτα ποτ. οπνασαΠί, ΤΝΤ, ο. 
Αιδασί, ΜοοναΠα ργα.[οο1, ους, Χ, 27, δα. ΧΙΙΥΙ, 10. 
ΑιδασοπΙ Τοποαίῶ οἱ Μασοπς απο ία, ΧΙ. 14. 
ΑΠΑΡΑΙ τορίς φία5, ΕΧΠ, 10. 
Αγιαχενν{5 πιομιονγ]οδῖ Οία5, ΕΧΗ, 5; Οἱοδίας, οἷα5 Πιθ- 

ἀἶεις, ΧΧΥ, ο. 
ΑπανοιχΙς ΡΕΙΤΗΠΗ τορῖς οποίας οἱ οχίας, 10. 
Αποηιἒοστις Ερ]ιοξίας, ΕΧΧΝΗ, 02. ΑΙΗ5, ΤΧΝΧΙΠ, 09. 
Αγίοηηϊδία, πχου Μαμδο, Χ, 24, 5. 
Ἀδαπάεν Βοδρονί τον, ΧΙ, 17. ας ον], 10. 
Ἀκοπίαρμις, Μανίῖς βΗα5, ΧΧΧΥΙ, 50. 

Ἀδόρπαο. Ο11 οἱ 4ποιποᾶο αΠῆδείηιος Ρ]α]]ο5 Ισπθος ἄδεθ- 
ἀσπί η γα, ΕΧΧΗ, 28, 909. 

ΑδόοζιάΙηῦι Παβίθας πηίδου, ΕΧΧΥΠ, 51. 
Αδίαπι ἱηναθίί ΑΙοχαπάσν, Χ, 12, 3. 

Αδίπς ΟµππαπΙ5 Ἰουπίπαα ρο]]ομι ΙπάπΙέ, ΧΥ, 35. 6ο. 
ΗΝ, ὃς ΕΧΙΝ, 12. Ὀοπιραταπίας οΗΠΗ 0 ΡΙΙΙοβορΗί, 
1ὐἱᾳ. Ομίά αδῖπο ου Ίγναῦ ΤΝΗ, 25. Αβίας αἆ 
Ίνα, ΤΧΝΥΝΗ, {τς 14 αθίηις ο]λαναπα ἰτασίοτο 
ΕΟΠΦΗΡ, Ῥτου. ΗΝ, 7. Ώο ῥτοβρεοία αδΙΠΙ, ΡΟΥ., παπάς 
ουίη ος, ΧΜ, ἀσ. Ἐν αδ[ηῖ τοῦῖτο ροάίσς, ΧΗΠ, 
ο6 οἷας σαἰαηηίαίος, 10. 

Αεδραδία ππογεῖν, χΧΗΙ, 25: ρμοδορμαίαν, ΧΧΧΥ, 
7: οο/. ΧΧΧΝΙΝΧ, 17. Α Ῥοαπίο]ο οπηδα ο]5 οδί αεί. 
ΧΧΧΥΠΗ, 60, Τη απ (ΓαΠςΓογιΠαία5 οδί Ῥγίμαροτας, 
ΧΙ}, 19. 

Αβδοπίαίον, Όἱαο οσον Λάπ]αίου, Ῥαναδίέας. 
Αδθντίας αἀο]οςορηία]ας απιαίην α οποιο, ΥΠ, τι. 
Αδαγνϊϊ α ΟΥΤο ἀαγίοα, ΧΙ, 9: 6ονΙΠ] Ίθρος, ΧΙΙ, 5. 

ΑΡ ανρίϊς οπίαπι ἀἰνίπια ἀῑάίεενο, ΤΧΧΗ, 2: 
θᾳπ6 αἰᾳαο αταοί φαοιβσαπε, ΧΗς 14: κασγϊβεαπί 

σο]υπρ, ΧΗΙΥ, 45: οοπ/. ΕΝΧΗ, 14 εἰ 54: αἱ 

460 δγτία, ΗΧΧΗ 2. ΟΥ υπ οἱ 8ο Πηαρίπος 
πο Γαοἶαηί οἱ Αροποπι μαναίαπη οχ[ἠηθαπί, ΤΧΧΗ, 
Ἆσ5 βεναπί δΗσπηαία, ΕΧΧΗ, 05 θοΡΙΠι ἱπίριριοίος 
{αρυἱαναα, ΧΙ, 4. 

Αδίατίο ατα, ΕΧΧΙΤ, 4. 

Αδίνο]οβία Ἰπγεπίοιος, ΧΧΧΥΙ, ὃς φπαπᾷο Ῥαυγ]ομ]ί 
θαπι ἀῑδΙοθηϊηί, ΧΧΧΥΙ, 9: ἄνασῖ πάς οπΠ1 Ἱάάςο- 
τΠέ, 10, : οί 5εἰοηίία απίίσαα, ΧΧΧΥΙ, 2: πιθηάαχ 
ογοβ (αν, ο0ἱᾳ.5 αδίπο]ορίοο ἀῑνίπαίίοπες απίά ρνο- 
ἳηί, ΧΧΧΥΙ, 99: οαιυ αὐ Αγοιιρις οοπίεπηπαπίαι, 

ΑΝΑΥ1, 305 αδίο]ορυΠΙ 1ορπο αἀπιονοηί Αιοϊγις 
ἈΝΧΝΥΙ, 105 αδΙΙΟΡΗΠΗ Πηίου ο 6ογεώ, ΧΧΧΗΠΙ, 7 5 
Τ]ά6 Όο6ςδ Βίε]]α, Ῥ]απεία, δ]η15. 

Αδίγαμαν ἆᾳ (α)ί ριαάρίίαία», ΧΙ, 6, 
Αίααπία, ΧΧΧΠΙ, ο0, 

Αίθας τον Βογμανα, ΟΧΙ, 10. 
Αίμαπιας, ΤΝ, 9: ΧΧΧ, 4». 

Αἱοί, ΧΧΧΙΙ, 25 οἱ 38: ΧΙΙΝΙ, 9. 
ΑΠΙαπαΤΗΠΙ ομοοπα(απη, ΤΗ, 12 5ᾳᾳ.. ΕΧΧΠΙ, 10, Απο. 

(πομηοάο Ρος ]επί]α δἰηί Προιαία, ΧΧΙΝ, 5 Αἰιομίς 
58 ἄνοο θδί 5Ρε]αησα Ραπίς, ΥΠ, 50, 3. 

Αλλοηίεηςος Ἱπηάθηί ἀῑφεϊπιιαπάο, ΧΙΗΙΝΧ . 18: 5υηί 
Ὠελἰοοςί, Χ., 14,25 Πβαπι, ΧΙΝΙ, 16: πλαρίς(Γαίιις 
ΓαραΡΝ. κα[αρίίς οἰσιπί, ΧΙΝ, ο. Ὑϊποιπί Ἀρανία- 
Π05, ΝΙΝ., ὁ. ΜΙΠεΙναΙΙ οο]απί, ΧΙΙ . 10: ο) 
Ιᾳηοίας ἀ915, ΤΧΧΥΗ, 9: απῖά πιο Τ 5ἷπί αμ ήρ 
ὃ, Ῥογ απ Ῥ]]οξορηῖ ροδί ππονίοα Φοσγαιῖς, Χ, 40, 5, 

Αἰμεποάστας Τανδοηςίς, Αιρας Οωδαιῖς Ῥιοροθρίου, 
ΕΧΗ, 215 α Τανδοηεῖριας Ροδί πποτίθιη οοΠίαν, ἐθία. 

ΑΙΕΙείαΡαΤὴ αἲ οαπον Ῥγαραναίο, ΧΧ., 03. ΧΧ » 40. 
Ομαπάο οπή οπρίαηί, ΧΧΥΙ, {. ΑΠείας, Ώαπια- 
5ἶαπι, ΜΠοπεπα Ογοιοπίαίθηα , ΙαΠοα » ΝΙοοδίναίατη, 
υἱάσ σιῦ Μὶ5 υοσἱθιιδ. 

Αίο5, ΧΧΥ, 12: ΧΙ, 9: Αἰο παγίρατα, Π, 18. 
ΑΙιοίς δυηί Ἰοησανί, ΧΙ, 5. 
Αἰπιωσμι», ΕΝ, 27. 
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Αῆά5., Ῥαΐον Ἠμου, ΥΠ, 24: Ροίαπῃ 5α5ηοί ΧΠ. ή. 
Ίλας Ἰαρου, ΧΧΧ, 20. 

Αοις ἀδίτο]οσις, ΧΧΧΥΕ, 12. 
ΑΜΟΡΟΣ, πα Ῥαόη, ΧΧΥ, ὅδι ΧΗΠ, 2 οι11: 

{65βογαΠα αςο πι, ΧΝΙ, 4. 
Αοησιας, ΤΗ, 10. 
Αἴίαῑας, ΧΗΥΤ, {δε τον Ῥοιραπιί, ΤΧΙ, 13. 
Αιίες ἀειςδ, ΧΗΝΥ, 8; ΧΙΝΙ, 27: Διίο α Ἐϊιοα απ]α- 

ἴα5δ, ΥΠ, 12, 1. Οναία ος ἀοσσί, ΕΧΧΙΙ, 15; 
επ οαδίτανΙί Ἀμεα, ἰδία. Ἀιάσίαν, 1ΧΧΙΥ, 5. 

Αἰίμί5, ππογε(τῖχ, ΤΧΧΧΙΙ, 06. 
Αίῆοα δα μραπηα(ἷο, ΠΗ, 1. ΑΠίοα ραυροτίας, ΕΧΙΧ, 24. 

Αἰίίσα επτορ]άα, ΠΗΙ, 10. 

ΑΙΙΙοΙ πιηα]ία ἵπ. δα Ππησιια πππίανοιπηί, ΤιΧ, 14. 
Ἀνανί, ΤαπίαΙο 5ος, Υ, 18: ἀοδονρπίας, Ὑ, 105 νίίαπα 

πηίδργαπα ασαπί, ΧΤΥ. 29-00: οαζπρία 6ΟΥΊΩΠΙ ΡΥ(ΡΟΟΠΙ 
Ὅοςύ ΠΙΡΜΟΠ, ΜΙογΊα5, ΑραΐμοσΙος, Ἠϊρραιομας, 
ΜΠΕΡΙίμθιΙ5, {110 Φο οσο υἱάο. 

Αΐντα αλα α]ά. πἱ αδίηιις Ίγταπα, ΕΥΠΗΠ, ἆς απᾶἶτο υηρι]- 
Ρα5, ΕΧΧΥΠΙ, 3, 

Αγονηί ἀθδοθηδας, Χ, 97. 
Άγες ασ, ΧΠΙ, 10: οοποιπτενο α αἰἴᾳπῖᾶ, αἱ αἲ πο- 

οίπαπα ανα», ΧΧΠΙ; 1. 
Απβίας περιήσατο δίαβα]αα, ΧΧΧΗ, {ς ΤΙΧΙΝ, 90. 
Απαιδί! ρυωεσρίοτος, ΕΧΙΕ, 51. Αασησίας πρ ἶς Ίονας 

Ταή80η565, ΧΙ, 21: οἶας οἰοπιοηίία, ΧΙΧ., {8: ΑδαΠ- 
ἁγαπὰ Τοπαη(ἷαί τοσθια, ΧΙ, 17: απἲῖ δα ίαπα1 ΊΠογο- 
πιοη(Πα ἀαἱ, ΧΧΧΗΠΠ, 4. 

Απο ΓάΠΙ σα]αμηίαϊίος, ΧΥΠ, 1, ου] Ἰίδφιιο αἲἰ /πιοηι 
αἰαῖοφί προ φιιοηποᾶῖο Πἱ κἰ{ πιουσβσαγία ααία- 
{το Απ]ῑόης 5οπεχ (ο νοιπ]ο ἰμη]]ς, ΧΥΠΙ, 40: αα]ίσα» 
γίίῳ οΠΙ νοςιῖρι]ο εοπιραταο, ΧΥΠ, 42. γἱία Ίῶς 
ἀο[επαν, ΧΥΠΙ. 

ΑπΌΘΙΠΙ [οπαν, ΧΧΧΗΙ, 40; ααὖθα ἰοσία, ΕΧΧΥΠ, 535 αιι- 
ΤΘΙΙΗ Ἰάσµπας, ΤΧΧΙ, 50 αγσα Ύδηις ο) 8)Ε 
ΗΧΧΥΠΤ, 11; απγοῖ οβιίηος, ΤΝΝ, 7 οἱ δ, 50: οαρΗΙ! 
Οᾳδίονανη απγεί, ἘΧΧΙ, 95: απΤοΠΙ ΡΟΙΗΠΗ, ΤΝ, ὃς 1. 

Αραπαἶ πηνίβσα ροηία, ΤΕΧΧΠΙ, 20, 
Αιπὶςκεα]ρομάς πο πα ρογς ο άμα, ΧΙΙΥΠΙ, {. Ααπίοιις Πέ 

β4ΜΙίοτος οομΗ{, ΧΧΧΗΠΙ, 78. ζ0Η/. ΧΧΧ, 295 Τ.ΧΙ, 20. 
Απάπ οἱ ΡΗΥΡΙάΠΑ 65ο ΓΗΠΙΠΙ, ΤΧΧΥ., {95 αάγάΠΙ 

πη]{άΓΗΤΗ ΤΘΓΙΠΗ οδὲ 6αµδα, ΧΗΥ, {5 πηπίαί ΏΊΟΓΘ5, 10. 
Είά6 υο00 Βἰνῖμαο, Ἠοπονος, ΝΙΠΗΠΙΗ5., Ῥοομπῖα, Το- 
Ἠοϊίας. Ονεαῖ πηπ]ία. πιαία. ΧΗΠ, 1, ΕΧΧΥ, 15: οί 
πηυ]ία Ῥετίοπ]α, ΕΧΧΥ, 8: βρΡογηοπ( τη οί ο Ποτά 
οπου], Ὑ, 56: ΗΝ, 96: ο] ας οοπ{σιη{οΥ Βο]οΠ, ΧΠ, 11; 
εἶας αἀπιίγαίον ΡΙπάσγης, ΧΙΥ, 7. Οοπ [ος οΙΗ [οι- 
1ο, ΧΗ, 12; αγῖ εδ ργα[ογοπά απ, ΧΙΗΥ, 7; αἲ ογπαΠά αν 
α]ᾷ (ποἷαί, ΤΧΙ, 7 οἱ 8; οἷας οπι]δα Ἐλτίριγ]α πιαγαπη 
ΡνοβΙά1ί, ΕΧΧΥ, 8. 8ΙΦΗΗ{ 6απαιἵπονη, Ύ, 40; ἄάΤΙΠΗ 8ΡοΙ- 
Ἠ6γε 5ὲ πιηί φορ]ἠεία», 5οὰ γα]ᾷο αρροίιηί, ΤΧΙΧ, 20. 

Αιδοπίας Ῥασσμας, ΤΗ ΧΧΧΙΙ, 30. 
Απίοιγους, αν, ΧΧΧΥΙ, 20, 

Ρ. 

Ῥαβγίοῦ, Χ, 19,4: ΧΙ, 6: ΧΙ, 93: Ῥαβγ]οποπι. οερίςςε, 
ΑΥΗ, 195 Πα ῦγΙοπεπα ρογάϊίαπα νἰάστο, 1 νοιΙς οί : 
ΣΧΧΥΠ, 295 α Ογτο ἵπ ροίεδίαίοπι γοάσσία, ΧΙΙ μα 
ΡαΡΥΊΟΠΟ εί δορπἱογαπι Αἰεχαπανῖ, Χ,, 10, ὃς Ῥαγ]οηῇϊ 
ΠπζαπαΠοπίθης πο, ΧΙ, 6, ο/. ΕΠΙ, 11; 4παπᾷο ἀκίτο- 
Ἰορίαπα ἀῑάΙοθηηί, ΧΧΧΥΙ, 9. 

Ραζο]Ιέᾶ βαἰαΠο οδί φαϊγεῖσα, ΧΧΧΠΙ, 79; σοπ/. δπία. 
225 αλ αἱ ἀείαν οροτα, τθία. 79. 

Ῥασολα5, Φου]ς εἰ δοιπε]ος Π]ίας, ΥΠ, 18, 1: αποπιοίο α 
70γε δἷί ροηίέας, ΥΠΠ, 9, 10: ΧΠΙ; ὃς ἵῃ Νγδα ο ποαΠ- 
4μ5, ΥΠ, 9, 25 6ἷ ας πι εῖκ, ΤΧ, 9, {. ΟΡ νίπιπι ΙΠΥοΠέαΠι 
ορίπεοίαίατ, ΥΠ, 18, 2; Ώε]ριήππα Γοσπιαπα ποπίαί, 1Χ,, 

65. 
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8: Γνάίαπι, ΤΗΓΑΚΑΣ, Τππο]ππησαθ Ἱπεο]οπίος 5αβῄίοῖς, 

ΠΠ, 18: ος Απορία τοβῖοις νοπῖε ἵπ γπαπα, ΕΧΧΗ, 

16: [επιρ]άπα οοπαϊϊ, {ἐδία.: Παποπί πονειος Ἰη5οτῖ- 

Ρίομεπι ἀεάισαί, τὐτᾶ.: Βαεολῖ εοπίτα ΤΠά05 Ῥτο[ος[ῖο, 

ΝΗΙ, 18: 11Ν, 1-ὰς εἶαδ ΠΟΠΙΕΠ οοἱαπιπα. ἸπδοΠρίσηα, 

ΧΧΥΙ, 5 εί 7; εἶα5 ἀπέὲ5, ΤΝ. 2: τα[ῖο Ρε σαιεά!, 

ΥΠ, 18: ο, αδαιε ΠΟΓΕΣ; οτπαίας, εοπηϊ(αἱ ας, ἐδ.ς Τίδα5 

ΑΠΙΠΠ5, ΧΥ, 25: εἶας τομβίος ΡαἩ, ΦΗΙΕΡΗ5, Μαηαάθς, 

φαΐγη, ΥΗΙ, 22, 2 εἰ ἃ ΗΝ, ὁ δᾳᾳ., αΙπῖπε ρεηϊ, 

ΧΝΗΠΙ, 4: ἵπ οΦΙΟ ΟΠΤΑΤΙΠΙ ΕΧΡΕΙΝ, ΥΠ, 54: ἀαρῖς 

ἀῑνίκου, ΤΧΧ, ὁσ 5 οἶας ἀῑντηϊίας ἰάείατ, ΤΧΧΙΥ, 4 

οἶας σεη5 οἱ οοπῇ{ο5, Τ0τά.; Βασσ]ιο εοπιῳαἴα 58 ἰοίαπι 

μααῖίς Ἡ, ὃ- Βασεμας 156, απῖᾶ αἆ Βαεο]απῃ 2 63 ΡΤΟ- 

νεγὺ., ΤΝ, 5. Βαοζλας Απδοπίας, ΧΧΧ, 5. 

Ῥαοῖς ναία», ΤΧΥΗ1, ὁ05 εα5 οτασπ]απι οἱ 6ΑΤΠηΘΗ, 10. 

Ῥασΐτα, Χ. 12, ἆ. 
Ῥασἰτῖαπα οαΠΙΘΙΗ5, 1, 4- 

Ῥασοα» αἀπ]ιοηῖ Ἱπομδαία:, ΧΧΝΥ, 10. 

Ῥα]ποιπι αὖ. Ηἱρρία αἀονπαίαπα, ΤΗ, 4 5/4: Οι ἵπ 

α]ποῖς Πειῖ 5οἰῖία, ΠΠ, δ45 επη15 πιβαίποο, 
ΡΓΟΥ-, ΧΕΥΗΠ, 

5: απἷᾶ οαμὶ εΟΠΙΠΙΗΠΕ εἰ Ραπ6ο, ΡΤΟΥ., ΕΥΠ, ὃ- 

Ῥαρίίδηιας ομϊκΙαπογιιη, ΕΝΥ, 12. 

Ῥαϊία οπεϊ[ογηιῖς, ΤΝ Χ, 24. Ῥατβαπι αἰεθαπί γείεγες τι] 

Γοιίες, ΤΧΝΥ, 14. 

Ῥαμνανῖ ἀν ανασα, ποἩ. ε]εσαπίῖας εἰπαϊοκϊ, ΤΝΤ, ὃ- 

Ῥανανϊςηὶ, ΤΝ, 24 οἱ 29. 

Ῥαιναά αραιά Ῥά1ΡαΓΟ5 αἳ, ΤΧΣΥ, 205 Ῥατραίις ὁ πρίίος, 

ΤΧΧΝΙΠ, ας οοπ/. ΧΗΙ, ΤΠ. 

Ῥατοοίῖς, ΧΙ, ο0. 

Ῥατάγ]ϊς, τες Π]γγίογΠ], ΤΧΗΠ, 10. 

Ῥαρία Οµία5, ΤΝ, . 

Ῥασίλῖς οἱ Βοϊίία απι]οϊα, ΧΤΤ, 49, 

Ῥαΐπασμίου Ῥγτιο Ερίγοίω 5ης, ΤΥΝΠΠ, 21. 

Ῥοα[ῖ ρτο ἀῑνίήρις, ΤΧΧΥ. 9: επ. ΧΝ, ΤΙ. ΒΕαΙοΓΙΗ 

Ἰηφιία, Χ, 90,15 ΧΥΙ, 245 ΧΣ, τις ΧΧΥΠ, 75 ΧΙ, 

7: ΤΧΧΗΙ, ο0; πτῶς Ῥθαίογαπῃι, ΧΧΥΗΠ, 11 56- 

Ῥοῦννν Απιγοις τ]πεταί Ῥο]πσεπα, ΥΠ, 26. 

Ῥο]ίτία οἱ Ραςιῖς απιϊοίῖα, ΧΙ, 49. 

ἨῬεΙΙετορβοῃ, ΧΝ ΠΠ, ὃ7 ΧΧΧΠΙ, 42; ΤΥΠΠ, 15: εἶας αἶα- 

ἴα5 6(5, ΧΧΧΥΙ, 10: Απο, Ἰηδία[ϊς ροβίαν, ΤΝ, 26. 

Ῥε]]ίαϊς Γαοίῖς σ]ονῖατί, πον. εοποῖαί στα[ῖαπι αριᾶ ππη]ῖθ- 

το, ΙΧ, {0. 

Μοπιρ]ῖ οοίατ, ΧΙ, 4: Ῥουες ες Ἐνγί]εα αρασοΏ, 
ΧΧΧΠΠ, 66: Ῥουος Φο]ϊς απδαί! οχδ]ηυπί, ΤΧΝ., 29. 

ἨῬοβρογη», ΧΙΙ, ἆ οἱ 44: ΕΧΧΙΝ, ὁ. 

Ῥοβρογαπ], ΧΙ, 445 πΠΟ5 ΡΓΟΟΟΡΤΗΠΙ αριά οο5, {ρία. 

Ῥιασλπιαπὶ, ΧΙ, 94: Ἰοημορν! απ, ΤΧΗ, ἆ; οἱ ἴρπε Ἱεπίο 

«ο «ο]οπί πδςπτθ, ΤΧΥΠΙ, 25 οπ[. ΤιΧΤΝ, ὃ αἱ 7. 

Ἠταπεο]ήάατιπα ἀῑνίααν απο οτίορ δηί, ΧΧΧΗ, δ 5 ΘΟΓΗΠΗ 

αἁγία, ΧΧΧ, 29. 0οπ/. ΧΙΝΗ, {. 
Ῥναπομας ΑΡροΙποια αππαί, ΥΠ1, 2, 2: ἀερίοίας, 1ΧΙ, 54. 

Ἠνίανοις, 1ονῖς αανἰαίος, ΥΠ, 21, 2. 0οπ/. ΧΗΙΝ, 40. 

Ῥηϊκοῖς, α1γοῦ» Ὑδηθι1 οἰπη]]]ς, ΝΤ, 24. 

Ἠγυιίία ρῖΧν, ΧΧΧ, 51. 
Ῥιορρμαϊ!, ΧΧΥΠ, 44. 
Ῥη]ίη 5ρετομήπαπε, ΠαοβάΦπιοπῖος, Χετχες ΠΟΠ οσσ]α!τ, 

ΤΧΧΗΠΙ, 50. 
Βαρα]α5, ΤΝ, 2. 

Ῥιςὶηῖς ἱπςπ]απι Ῥοαίογαπη Ἰηναάθτο βηφίίας, ΧΧΥΗ, 201 

Πας ία οοπίοπιίοῦ, ΧΕΥΗ, δ. 

Ένας πὴς, αλῖ Εγρ]ία Ὑεπας εοΠίατ, ΤΧΧΙΠ, 6. σαριί 

60 αἀπαίαῃς, 10. 7. 

Βγιτῖᾶ ΠΟΠΙΕΗ δεν], Ἡν 22. 

γίης, Ἱπερίης τ]είος, ΕΝΝΧΝΗ, 51. 

ο. 

Οαμρα]ασα Ἱηδυ]α, ΧΧΥΗΠ, 40. 

Οαάπιας Ἱπνοπίου Πίοταραπα, Υ, 5, 125 εἶα ΕΣΗΞΓΟΓΠΙΣ- 

Πο, ΧΧΧΗΠ, 415 ο[α» Βία Φοπιοῖε, ΠΠ, ὃς ΥΠ, 24. 

6ωποαις, ΧΧΧΗΠ, οὐ; ΧΙΝΠΠ, 45: ΕΙαΙ βΗΗ5, ΧΗΥ, 19. 

Οα]απιΐς, ΧΧΧΙΝ, 6. 

Οᾳ]απας ατάθης, ΤΧΥΠΗΠ, 25. . 

Οαἰααπας Ὠομπείτία», ΤΧΗ, 10. 

σαἱαπία, ΤΧΧΗΠ, 28. 
Οᾳ]ανας Ἠοπησείοις, ΧΧΧΠΠΙ, 36; ναίος, ΤΧΥ, |. 

σα]ίας, Υ, 4: ΧΙΙ, 16. 
θαΠοταδας, ΧΧΧΥΗΠΠ, Ὁ. 

ΟᾳαΙἱάδιηίᾶος Υοποπο, αἰορί ραταῖο, εσδπσιήίας, Χ, 7, 2. - 

Οαππασμας, ΧΧΥ, 57: οἶας σεις, ΧΧΧΥΗΠ, 49. εν 

ΟαἩπιεάοη, ΤΧΧΗ1, 40. 
0α]πας, ΕΥΠ, 2. 

6ᾳΙδίμοπος, Χ, 12, 6: ΤΧΧΤΠ, 15. 

ΟᾳΗΙδίο 1η ἴσταπα πηπίαία, ΧΧΧΗΙ, 4δ. 

Ῥεπαϊάσυπα Γαπαπα, ΧΙΗΥΤ, 24. 3 

Ῥεπο ασεπάῖ ἴεππρις μανιὰ Ργογοσαπάσπα, ΠΠ, 27. 

Ῥοποβορηίῖα: ἵππασο, ΧΧΧΙΝ, 21. 

Ῥοπογοϊοπίϊα Ίπασο, ΧΧΧΙΝ, 20. 

Ῥοπϊση]ίαιϊς ἵπιασο, ΧΧΧΙΝ, 10: 

Ῥουνωα, πιο Μασράοπίσα, ΧΗΠΤ, ο4, 

Ῥος[ῖω 1π ἴθπιρΙο ποσεΠίες ποηηϊηϊ, ΤΧΧΗΠ, 41. 

ΒΙμ]ορο]ῶ" : Ώοπῶ) 5ρες αὐ Ἰή5 ΠΟΠ Ρεἰεπάς», ΤΥΠ1, 241. 

Βϊοο]ος Ἠοπ1ο, 1, ἆ- 

Ρνγπῖσια ππαποϊρίαπα, ΧΥΗ, 28- 

ΡΙγπα [αρα]α, ΧΧΧΗΙ, 21. 

ΡΙίομ οἱ ΟΙθοβῖς, [οἱοἰςεϊπηί Ποπῖππι, ΧΗ, 10. 

Ἠ]οροίας Ρίδαα5, Χ, 27277 αἀπ]αίος, , 58 Γαππθ Ροντ, 

χοπ η. 
Ῥωοι ο]]ἱοοςῖ, ἂν, 14, 2 Τϊς Ῥε]ρμ]σα ἀοπανία ρα 

ευηπί, ΧΗ, 12. 

Ῥοπὶ αποῦ5Ινη γεηίαηί Ρος Ἰαπο ν]ίαπῃ, Χ, 90,1 ΧΧΧΥΠΙ, 

49: Ἡ,, 7: ΘΟΓΗΠΗ Ρο5ί Ἰαηο ναπαρισοηῖα, ΧΙΙ, 17,15; 

οοπΓ. ΧΧΧΝΗΠΠ, 4δ. 

ΊΟΠΟΥΙΠΙ Ροδδοβδίο {επιροταία, ΤΠ, 260: κ πα ας 

ΧΧΧΥΠ, δ- ΤΧΧ, 90. Βοπαπα πα]απη 5ίπε Τεσίε 4008- 

Ῥίππα, ΥΠ, 12: σοπ/. ΗΧΧ, 29: νυ]σαιῖα Ῥοπα 5ογάεπί 

Ἀλή]οξορμῖα, ΤΗ, 4. 
οποιο Ἰαβίεας, Ἡ, 54: Ῥοτοας ταρῖί Ἐπηγίαπι, ΠΠ, 5. 

Ῥο5 ὤπει», Ρώπῶ 6επι5, ΧΧΧ, ΤΠ: εοπ/- ΙΧΝΥΝΗΙ, 21: 

Ίπ υπ Γαμείσαίος Ίρ5ε Ιπ]τοίίας, ΧΧΧ, 125 05 ἀθ6ις 

θαἱΗκίταίας οταίοῦ, ΤΧΧΗΠ1, 12. 

σα λαπωπῖα, ποσα πηα]ογΗπὴ ϱαμδᾶ, ΗΝ, 15 ἀερίοία αἲ 

Ἀροϊς, ΙΧ. 55 Αππρ]α εἶας εχροβ!ῖο, ΜΗΧ, 6 δᾳᾳ.: 

ππαχίππο Ποτοί ἵπ. Ροίοπίππη απ]ῖς, ΤΤΣ, 105 Ρεγαπ(πε ' 

ποχαί Ποποταίος, ΗΝ, 12. 

σαυπωπίαίος φποπποᾶο εἳί απάἰευάα5, ΗΙΣ, 30, 

σαῖνας απἰάαπι οἱ [αίπας, ΗΧΧΧΗ, 26. 

Οαἱγάοπίοταπη οα]απη(αίος, ΧΙ, 1. Οαἰγάοπῖ αρ εχι- 

τίας ορίοηίαπί Τεπεαία», ΤΥΠΤ, 14. 

6ᾳἱγρσο, Αἰαπίϊς μα, ΧΗΥΠΗ, 105 εἶα5 Ἱησυ]α, ΧΧΥΠ, 27. 

0απιῤγσος, Ἡ, ᾱ. Ογ Πα5, ππεηίε εαρίας, ΧΠ, 13: εἶιδ 

ογπάε[ία, ΤΧΗΠ, 14. |) 

Οαπιθ]ας ἵη Ἐσυρίο, Ρίου., πάς 5ἷέ οι, Ἡ, ὃς 68 ν- 

Ίὰ5 απέ Γοτπιῖσα, ΡΙΟΥ, ΠΧ, 13- 

6απιρης Αολμοτηςίας, ΧΙ, 15: εαπρί ΕΥ5ῆ, ΧΧΥΗ, 

1,, ]. 
͵ 

Οαπᾶαι]ες, ΧΙΠ, 28. 

Οαπᾶος θἶπο τή λογο αἆ ΓοΗΠΠΑΙΗ [αοἷί ηἰλ!, 18, 1, ὅ- 

Οππάγ5 Ρευεῖσα, δν 14, 7. . 

Οαπῖς ταυὶοςὶ Πποῦδα5 χαδίο πβοῖι, Π1, 98: σοπῇ. 11, 10. 

Ῥτουονυία: οαηῖς 1πμαΐπεο, ΧΗΥΠΙ, δἱ; αἱ οαηῖ 

ὮημΠα οἱ Ῥαἱπθοῦ ΤΗ ΥΠ1, ὅ5 οπηῖς ἵπ ρηβερίο, ΕΝ η, 

80: Υ, 14; σαῖς τεβῖτε Ροᾷΐοε, ΧΗΗ, 56. Οαπίς ΙΟΠΙΠΙ 

ἀοπιίίος, Χ1,, 19: οαηῖς Οταΐες, ΤΧΙΝΧ, Τὸ: οηῖς ἵῃ δἰ- 

ἄθτα γουθρίας τἱάσίας, ΕΧΧΙΥ, ὃς οαπ]σ]α ΜΕΙΙΘΠΞΕ8, 

ΧΥΙΙ; 345 ΠΠ, 27: οαπ]αΡίϊες 4, ΕΧΧΙΥ, ον 
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Όαποῦ. οϐ. Ποποςίαίσπη οομποπηπαίας Ίοη. Ρ]αοπίοις., | ΕΧΧΙ, 7. 
ΟΠ αγ ΠΟΠΊΘΗ 56Η γ1, ΤΧΙΝ, 58. | Ὅαπίις φα]ίαίογῇ, ΧΧΧ, 11, 

;Ὄαρεν ΠΟΠ. ππασίαίας αριιᾷ “Ἐβγρίίο, ΧΧΧΥΙ, 7. | ΟαρΏἳ ααγοὶ Οαδίογυπι, ΕΧΧΙ, ὅν. 
Οαρραάοεσπι Ποπ γ]άθας ΥΙΕΙΟΡΟΠΙ ἀοσίαπη, ΕΧΧΧΠΙ, 0). | Οαριυα Ηαπηίρα[! Ρεγηϊοίοδα, Χ, 19, 5. 
Οαρι1α5 : αἰίεγυτη ΊάΠῃ {η οὐ Ἰπαρογο Ῥοάεπι, ΧΧ, 78. σαραί φποίαηπῖς αἀπαίαί Ἀγρίο, ΗΧΧΙ; 7. 
Οαγαπρίς τῆς, ΧΙΙ, ο7. 
Οατοϊποσμῖτες, ΧΧΥΙ, 05, 
Οαπάίαπη5 Ἐπησπος, ΧΙΧ, 8. 
Οασία, ραΐτία Ἠειοάοίί, ΧάΙ; 1 

96, Ἱ. 
Οατίο, [απιη]ης Μεραρεη!]]ς, ΧΥΙ, 10. 
Οανπιῖμα σταπηπα 1ο τοσίαηέ ἵῃ οομν{ψίο, ΕΧΝ1, {7 : οπι- Ππ6Ἠ πηρίῖα]ε ΠΗρίάαπι, ΤΕ ΧΧΙ; 41. 
0αγηθας]ς Φίας, ΤΧΗΠ, 20. 
οατο αἆ οἵ πα, Ποῃ αἲ ρργα ΤΠΠΕΙΘΠΙΟΓΠΙ ετοαία, ΧΧΥ, 1". 

Οα{]]άσο α δεἱρῖοπο Γιασία, Χ, 12, 7. 
αγ, ρᾶριας Ικασοηῖρας, ΧΧΧΗΠΙ, Ι0. Οα1γαίίσα, φα]ίαῃ αἱ Εεηι», ΧΧΧΠΙ, 10. Οατγοπαμία, ΧΧΥΠ, 57. 
Οαδρία ρονία» ἵῃ 6αμσαςο, ΥΠΠ, 4. 
Οα5δαμάνα α Ῥο]γρποίο Ρίοία, ΧΧΧΙΝ, 7. Οαβεἱερεῖα Ἰαμᾶςς πάπα ΧΙ, 7; ἆς οὰ ΧΧΧΠΙ, 4. ϱπδίαΕα5 [οης, ΧΠ, 6; ΧΙΠΗΝΥ, 50. 
ΟαδίοΥ κα[ίαίου, Χχχμι, 10, 
Οαξίου οἱ Ρος, Το 111, φΙπηῖ]ος, ΥΠ, 26,1; φποπιοᾷο ἀἰκοριπαπίας, ἐθία,  [αἰθγης Πο ΠΟΥ, ἐδία., αΠίογηῖς πιοπίας, ἐρία,; ομ0, ἐθία.; ΘΟΓΙΠΙ οαρΗΙἱ αι - τε, ΕΧΧΙ, 30: αἱ Γαο, ΤΧΧΝΠΙ, 65 ἵπ πηα]ο Πανίς αρρατεσί, ΥΠ, 26. 2: ΧΥΙΗ, 1; ΕΧΥΙ, 9, ΕΧΧΥΗΠ, 0; ΕΟΓΗΠΙ οράος Γα]πῖῃο ἰαεία, Ὑ, 105: ΘΟΓΙΠΙ Σαζθτάος., ΕΧΧΙ, 9. Τἱᾷο Ὠϊοκεπῃ, 
Οµᾳ5ίτο, Οαδίταί 5ο Ίρδιπι 0οπήραβας, ΤΧΧΙΙ, 20: ππᾷο α4 [05 (γαης]Τε ἱάσῃι ΠῃΟ5, ἐφίᾳ. 36. Ρἰάσο (α]]ς. ισα εα5ιγαπμαϊ, ΈΧΧΗ, οἱ. 
«α{εσμηπηθη!, ΗΧΧΥΙ, 17. 
Οαίομα Πογὶς, Γἱάο φαρίίου, 
Οαπσαδς 11015, Η, {: ΥΠ, 1: ΧΠΙ, ὃ. Ὄάγεα. Ῥτου., Μους Ἰηγαίθί, οἱδί οανοα {6 Ἰπο]αᾶας., ΕΧΧΠΠ, ο. 
Οαμοπιγορίος, ΧΧΥΙ , 10. 
Οαμςίά1οῖς (ος Ίηρςςε ἀθροαηί, ΧΥ, 59. Ὄερος, ΧΥΙΙ, 4»; 11, 6. 
Οεότορε ποβί]ίου, Ύ, 235 4660 ΤΙΧ, 115 ΧΙ, 16. Οεα1οπ ἀερίοίας, Τ,Χ 1, 28. 
Οεἰεάοπος Μουποτί, ΠΠ, 0. 
Οείεις, ΧΧΧΤΠΙ, 40. 
Οεἶδις, απηίθιας Τμπο]ωΠϊ » δαρίοΠς, 

εἷας οοπίγα ππᾶρος 
Οείία., ΧΧΥ, ο. 
Οε]ρευῖ ἵπ ροίεςίαίρηι Απηϊῥαιις τοβας!1, Ῥ ποσο. Οεἰῆῖσα α Βαμίπο Ρεταργαία, ΧΥΠΠΠ, 1ο. Οεπογεῦ». Νο 0θπο]τοης "δη16 ἀἰφορεείσα, ΧΧΥ, 29, Οσιοιτοροί, ΧΧΥΙ; 13. ζ Οεπίθαγιας Γοπιίπα α Ζειιχῖάε ρἰπαῖμαν, ΧΧΗ, 9. Οοπίαμνο- ΤΗΠΗ ΓΗΤΟΥ, ΧΧΧΠΙ, 48, 60Η. ΧΠΗΥΝ, οι. | 6ερα ἀοιις Ῥο]ακίοιῖς, ΧΙΙ Υ, 4». Οερα οἵρης ΡΑΠΡΟΡΗΠΗ, ΕΧΥΗ, 14, 0: ΗΧΧ, 28. 
Οερῃεῃς ραίου Απάτοπιοᾶς», ΤΝ, 14, Οεγαιηῖσας, Ίοσις. ΑΠιομῖς, 
ΗΧΥΗ, 10, 

Θείρετας, χ, 10, ὃ, ΧΙ, ὃς οπηῖς ἀθμ5, ΧΙΥ, 105 Ἰαΐναης, ΧΙ 105 οπη(α 5ορίέις, ἐθία.; οἷας οβἹοίηι »Χ, 20 6] 

26ης το Ἠαμκο]ας, δρ 

νογίαπηαης, ΧΧΧ, οἱ; - 
ΙΙ ΥΝΠΠΗΙ ἐοηηεαηί, ΧΧΧΙ, 51. 

Ο0η/ ΧΧΧΙΠ, . | Χγ, 19; ΧΧΊΨ, 5, ΧΙΗΥ, 15; 

| ΟµαΙεράον ιὴς, 

δ5Ι 

Σ]ς Ἡ, 4: ἀαπιηαίος ἀΠαπίαί, χι, 145 ΧΥΙ, 28. σωμα τυΠΙ γἰάϊςκε ἀἰουπίν Δ{οΠΙΗ, ΕΧΧΝΙ, 1, Οεγόορ6Ε, πια Ποςίςς]ηηῖ Ἰομίηος, ΧΧΧΙΙ,ς Ο6(6γοή α Τ]οςρο οέ61515, ΧΗΤΥ, 1. 
6ετος, ν, 7; εἶα5 βία, Χ, 23, 15 αἱ 8 τογας, ΧΧΧΙΠ, 0, Οεγευῖς Ιορί[ογα εασθτᾶος, Ἱ. ε, ἐαδία, ΤΕΧΝΗ, 7, 4, Οεγίαπηίπα Ταπαμδία, ΧΧΝΗΙ, 3». Μἱᾷςσ Εκογο ία. | Όειγορς, ΧΧΧΙΙ, 39. 

Ἡ Οθδία5 ὙοηοΓίς, ΗΧΧΥΠ, 50. ΥΠ, 20, 10. Ἠἱᾷς Με. ος. 
Οσἵμορις, οοηδυ]ατίς, γἱάίοι]α οοπιηΙ μέ πηη]ία, ΧΧΑΧΥΙΗ, 30, 
Οδί5 α Ῥογςεο Ἰπίετ[οσίας, ΤΝ, 14 51Χ1. 20. 
Οεις Ροδία, ΧΧΙΥ. 11. 
ΟεΥχ Τνασμϊηίας, ΥΙ, 1. 
Οῶγδα», ΧΧΧΙΥ, 9: ΤΧΧΙ 7 56(.; ΤΧΥΙ, 7. ΟἨΦΤΘΡΙΙΟΠ. 4 ποπιοςο πρι]κις αἆ ΡΗΠοδορ]ίαπι Βιοΐσατη, ΧΧ, 15: απἷά ονασπ]ΙΠῃ οἱ πεδροπάεΠί, ΕΠ, 13. 

ΧΧΧΙΗ, 9 Πί ορί απρ]απα. Αροζημἒς ὉΠΠΙΡΤΠΠΙΝ ΧΧΧΙΗ, 10, 
Οµα]άαῇ, ΤΠ, 11 5 ΗΝΙΝ, δ; δη! ναίος, Χ, 111: αἱ 5α- Ρἱεηίθς, ΧΙ, 6; απο Πἰ(ρῃίρς εἴ τηο]]ες, Χ, 14, 25 1οιι- δῶν!, ΤΧΙΠ, 5. 
Όανες Ππρειαίος, ΤΧΧΠΙ . 57. 
Οµατίαᾶος αἀπ]αίου, Χ, 6, 5. 
Οµαπίεεπας, ριἶάιας 5ΕΠεΧ, ΤΧΧΥΠ, 90, 
Οματίε]θα, Ώρθιποπας(ἷς πκοΥ, πχεγοσίκ, ΧΙ, 13. Οματίο]ες, ΧΧΧΥΠΙ, 9. 

: Οµατίάσηιης, ΤΏΧΧΥΠΙ, 4. 
Οµατίπας αἀπ]αίου, κ ο1 
Ομανῖς, ΥΠ, 15,2. 
Οματίχοηις (α5ίαιποπίο. αππίοὶ 

ατα ἀοίΐα, ΧΙΙ, 29. 
Οαπιίάες, Χ.,, 20, 6, 
ΟΜαγπηο]αις Μεαατεπεῖς, Χ. 10, 3. 

ΣΗΧΧΙ, 1. 

Παρείαγ εἶας β]απι εο]]ο- 

Ὁ Ὁματαᾶος αἀπ]αίοι, Χ. 6, 5. 
. ΟαΤοΠ ΠΠ έοναγαπι 6ΧΡΕΙς, ΧΠ, 4: αππίαο ἵππατις, ΧΙΙ, 11. Εἰ πο Πσρί ἵπ τερῖαπι Φογῖς ἰπίτανο, ΧΗ, ὃ. Οατο- ΊἨΘΠΗ 1ρδΙΠΙ ὤαπατε απης, Χ, 17. ΑΙίογοαίμγ ου Νο- πἱρρο, Χ, 22: γοιίρας Ηοπιογῖ γίδια γοοῖρί!, ΧΗ, 7; 84 5Ἡρογος ο πα]σταῖ!, ΧΠ, 1. ΑΙἴΡΙΠΙ άµὰ Ῥείειη ἵπ ας Παβογο 6γπηΡα, ΧΥΠΙ; 1. 
Οπαπορς, οἵπωαης, ΧΙΠΙ, (6, 
Οματορης, ραΐου Ν]ταί, Χ, 25. 1. 
Οµαυγράϊς, ΧΙ, 7. 
Ολεμάσπθα. «πα οἷπί Ρειϊσμ]οςε», ΧΧΧΥΠΙ, 7. Ομε[άοπῖης, οπαάα5, ΧΥΠ, 50. 
ΟμοάοηΗ, ΤΗ ΧΥΙ; 7. 
ΟἨθ/κοποςι5, ΙΧ. 9. 
Οµήπιὄωνα, Χ, 30, 1 2ΧΧ, 72: 1ΗΧ, 26: ἁριιά η/δγος, ΧΙ, 14. 
ΟἨγοπ Ῥγορρίου ΑΟΜΠΙ Χ. 15,1: 

155 ἵη Ῥεγροίηα ΥΘΓΙΠΙ Πημ{α{οπο 
Χ, 96: Ιοπίθγ πιοπίμης, 

ΟΠεποσαγηνας, ΕΝΧΧΥΙ; 21. 
0Ἠοαβρες, ΧΙ; 7. 
Ομουάα : Ες ρου οΙΠῃος ομοτᾶας, ΤΠ, 6. 
Οκ Ιαπϊ, ἵπ ἐπρίΐνος Βοηθοί, ΊΧΥΠ, 

ΠΛΠΗΠΙ ΠΙΟΓΙΘΠΙ 5ρο Πηπιογα[{αεις, ἐδ., Τὸ 8 γοσαηί {αίνος, ἐθά. οπημία( ας απβή(αηέαγ οοπηΠηΗία » ἐλία.; Οκ απ! ἵπ Ῥοπίο, ΧΧΧΗ, 25: αἆ Ουᾳία ΑΙεχαπα εί πιασί ΠΟΠ αὐπη]καῖ, ΧΧΧΠΙ, 08. Ρος οὐ[ίφιο {απιςις Γι οἰαπτ αἰζφιιο/ {ος ἱι ἀἴα]οσο ἆθ πιοτία ῬεγορηηΙ(μχνΠη; Ομηϊδίας ογαοῖ αῆχας, ἐια. 11. 
ΟἨγγείρρις, ΧΧΥΙ, 18: οἶας αίας » ΕΧΗ, 20: απηῖους Ἰμεγίαίἰς, οξος κι γ]Η] » ΧΥΠ, 24: ἵπ ἀἴσρηάο νο]δ- ΊΠΕΗ5, ΧΥ, 23 : νανία ο Ογγδρρὶ ἀοσίπα, ΧΙΥ, οἱ. 3ο οδί οπηία. φἰπι], ΧΙΥ, 505 εις ἐ]σσς, ΕΧΧΙ, 30: 

6115 Ῥεᾷε», ΕΧΧΥ, 
Ροπῖί νοαρίαίσιη, 

ευσ, {βία 

115 οοπίθ- 
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αἱ 5γ]]οσίςιηϊ Εηἶσίαϊ, ΧΙΥΤ, 24: ΠπαΙεγοηίῖα γοσαί πηα]α, | 
ΤΧΧΙ, οἱ. | 

Ομγδίς, Ῥεππωποίί ΠΙία], ΤΠ. {- 
Οἴπογαπι ναπσίας Ἰααδαίας, ΤΧΧΥ, ὃς αἳ αἀνειεατίο 

Ἱπιρτοραίας, ΗΧΧΥ, 6: ΠΊΟΓΡΟ5 εαάεπα Ἱη[ογί, ἐὐία. Ὁ 
οἴρῖ Ρεγεστίπί αρρείυπία αρ. πίεπιρεταμίρις, ἐὐίά. ὃ. 

Οἰσαάαπι αἲῖς ρτεμεπάστε, απἷά οἳί, ΤΝ, 1. 
ΟΗ]οος Ἰαΐοπο65, ΧΙΥΙ, 10. 
ΟἨίοῖα οοέ Απιριιἄσαασι οτασυ]α οἀρηίεπι, ΧΧΧΗ, 19. 
Οἴπαάπς Ἰαΐθγε πο Ροίο»ί, ΕΥΠ, 25. 
ΟἼηγταδ, ΕΙ, ΠΕ ΕΛΣ, ὐ. 

Οἵπντας, δρϊπίλατί Η]α5, Ηε]οπαπαταρίί, ΧΧΥΠ, 25 οἱ 51. 
Οἱρρῖ απα ἆθ οααδα δἰηί οχδίαοίΙ, ΧΗ, 22:05 6556 ἵπ- | 

π[]ος, Ἡ, 22. Οὗρρας Ῥοπεπά5 Ῥτο αἰίαί, ΕΝΧΧΙΥ, 
18. Οἵρρις νἰγῖ ΠἹοῦς ἀἱρδααϊς οχδΗποιΙ, ΤΧΙΝΥ, 0. | 

οσα, αὐμα εν Τ]γδείς, ΧΝΧΥΙ, σάς εἷας βΗας, ΧΧΥΠ, 
95. 

ΟΙΠΙΦΤΟΣ, ΤΧ, 9: Χ, 27, 2. 

Οἵνίίας απἷά εἰ, ΧΙΗΝ., 205 οἶτεα ΘΔΠΙ Ώεῃο 1η5Π{πθη- 
ἆαπι ἀτορεοταπα επτα, Τρια. εἰ 5εφφ. Οἶνιίαιϊς ου]ας 
ὅαπα Ῥοαία: ἀοξοπΠρίίο, ΧΝ., 22. 

ΟΊαπ1ογ σαδας ἀἰεοπῆριης ας, Ὑ, 11. ΟΙαπιατο τοςε | 

Βίοπίογθα, Ἡ,, {55 ΛΙτίπ εἶαππατα αραιά Βογίμας ααἷά εἳέ, | 
ΧΙ, 40. 

ΟΙαΠΗ να οπαπά1 αγία οε]εβγες, ΧΧΧ, 29: οοπῇ. ΥΠ, 
16. Ὁπάε ἁῑνίίες [αοἰ1 δηί, ΧΧΧΗ, 8. 

Οἶανα πρ αγ Ῥ]ή]οξορμῖ», ΧΥ, 24: ΧΥ1Τ, 24: ΧΗΝΗΙ, 
σδ» ΗΕΧΙΣ, 14: ἳΧΧΙ, {4 

ΟΊανο οἶανπι οἴεργε, ΧΥΠΠ, 9: ΧΙΧ,ΤΣΤΗΠ, ὐ. 
ΟἸεσποίας, ΤΧΥΙ, 22. 
ΟΙεαπίμῖς ορίας οἱ πποις, ΤΕ ΧΗ, 195 5αρίεης ργαἰσαίαν, 

ΊΧΧΙ, 3». 
ΟἸδατομας, Χ, 14,2: ΧΙΥ, 25. 
Ο1ροβίς εἰ Βίοι, ΓοοιςΣΙπϊ ΠοπΙπΙπη, ΧΗΠ, 10. 
ΟἹεοστέας οσοῖδας, ΧΝΙ, 9. 
ΟΙεοάεππας Ῥεπραίε[ίοις, ΤΠ, 6 σἰαθῖας οἱ [αἰκ οοσΠο- 

πΙπαίΙς, ΤΝΧΙ, 65 ΡΠΘΓΙΠΙ ΟΟΤΓΙΠΠΡΕΓΕ {θμίαί, 5εά 
Ῥτοςἴέατ αγσοπίο Πα οαἀεπίε, ΤΝΝΤ, 10. 

ΟἸδο]αας, ΤΧΧΥΙΙ, 59. 
Οιεοπιργοίας Ἱεοίο Πο[]ο 4ς απἴπασ» ἹπιπιογίαΠίαία 5ο ρα 

αἱριίαί, ΕΧΧΥΗ, 1. 
0Ἴ6ομ., οταίος ΑίΠοπΠΙΕΠΣΙάΠΙ, Π, 25 ΧΙΝ, ὃς ΧΧΥ, 08. 

Τη ΟΊεοποπα απί ΗΥρειβο]απη αἰσπεπα 1ποἱάστα, Υ, 00, 
ΟἸεοπα, ΧΗ, 22. 
Οεοπγίπας ρι]σ]ανς, ΤΧΧΥΠΙ, 4. 
ΟἸθοραίτα Ἰηαδίνῖς, ΧΥΗΠΙ, ὃς Ἐσνρίία, ΝΧΧΠΠ, 37. 
Ομῖας, τοίος ναστεσας, ΧΙΝΤ, 18: οἷας βΗας, Χ, 20, 

ος ΧΧΙΥ, 11. 
Οίας, Χ, 10,6:Χ, 14, ἃς ΧΧΥ, 08. 
ΟΙοῦνο, απα Ρατοαγαπα, Χ., 90,25 ΧΗ, 10: ΧΥΙ, 5 οίος 

ΧΧΥ, 08: ΧΜ, ». 
ΟἸνππεπε, ΥΠ, 19, {5 πιαίετ Ῥ]ιαθί]οπίϊς, ΥΠ, 20. 
ΟΙγλππα, ΧΧΧΗ, 44. 
ΟΙγίαπηηθείτα, ΧΧΧΗΤ, 4: αἃ απ ρας εἷί Ππίετίοεία, 
ΧΧΧΥΠΙ, 47. Οεοἴξα ροίητα, ΧΙ, 25. 

ΟΠΕΠΙΟΠ {ου τηῖπα ορρ/θσΣΗς, Χ. δ. 
Οπίάα5, πτῃς Ὑοηειῖς, ΧΧΧΥΠΙ, ΤΙ. 
Όοεσοπμας, ΧΧΧ, 6. 

Οοσγίας Πανίας, ΧΗ, 6: Τ,, 5. 
Οοἵτας Ἰαπάσίας, ΕΝΧΧΠΠ, 46: ΤΝΝ, 1δ. 6οάτο πορῖίος, 
σος κος 

Οὔ]α5 οἱ Τοενγα αἰσαπίπτη ρατεηίες, ΥΠ, 16: 6α]ϊ οαδίτα- 
Πο, ΧΧΧΠΙ, 97: οοπ/. ΠΠ, ὃς ΧΗΙ, 5. Οω]απι Ύπα]ε 
ἵε, ΧΗΤ, 8. Τη ἱοπῖαπα οΦ]απα Ροπείταης ααΠἱωας, 
ΕΝΧΥΗ, 12. σσ]απα αἱ ρε]οη εχρ]σαν]έθεις, ΕΧΧΥΤΠ 
17. Οα]ηπι ἴδγας πιῖκεοτα, ΥΠ, 9. 

Οώπαταπι αρραταίοχος πϊπαϊς ουεῖοςῖ, ΠΠ, 34. Οωπα αΏσο- 
δπί8 (ἐντελὲς δεῖπνον) ἀοππιπι [ετίας, ΙΧ ΧΙ, 98. 

ΙΝΡΕΝΧ ΝΟΜΙΝΟΝ ΕΤ ΝΕΙΤΜ. 

Οοἵί5. Ώε οοἵτα επ ππ]ο ρης 5οπίοπίῖα Επηρίαϊς, 
ΧΧΧΝΥΠΙ, 98: Γομήπεαπα ἵπ ϱο νο]αρίαίοιη Ῥτα [οί 
η Τϊπεείας, ΧΧΧΥΠΠ, 27. Ναί 5εγναπί Ίοσος Τη 
οοεΙπάο απίππα]α, ΧΧΧΥΠΙ, 22. 

Οο1ομῖς, ΧΙΙ, ὃ. 
Οοιγπίαπα, ΧΧΧΗΠ, 91. 
Οοἱοσγπμορίταία, ΧΧΥΠ, 57. 
Οο1ο55ς Ἠμοάας ατΠεῖοςο οἱ πιασηῖς Ἰπρεηςὶῖς [αποίµς, 

ΧΙΗΗΝ, Τ1 5 οἷας πιασπῖίαάο, ΧΤΥΤ, 15. Οοἱοςςί Ἠ]οῃ 
σαραῖ ΙπΙροΠοτε Ἱπαπί εοτρδοει]ο, ΧΝΥ, δὸς Οοἱ055ι 
αχίτα. οπα1, Ἱπίας (ωάΙ, ΧΙΥ, 24: οἷς οοπηραΤαΠ ΓΕ 
Γ65ᾳ65, 11. 

ΟοάπΊρα ποπ. νοδευπίαγ Ἐσυριϊ, ΕΧΧΗ, τή. Ἠε5 5αογα 
οδί Απκγηῖς, ΤΕΧΝΗ, 14 εἰ σάς αἱ εἴ 5αογΠοσηῖ, ΧΗΙΥ, 
42. 

Οοπια βἵσηιπα ποβ]Π{αῖς αριά Ἐσγρίῖος, ΕΝΥ, ὃς απθ- 
ηΙΟΔΟ 6αΠῃ ογπαν]πί γοίθγος αταο], μια. ὃ. Οοπια Ποἰ]- 
Πα πιογοίτίσΙπη, ΤΧΝΗΠ, 5 οἱ 1: οοπῇ. ΧΝΧΥΠΙ, 40; 
εοπ]ας ροπυπί παλεπίες, ΤΧΧΗΠ, 60. Οοπια! ρπειί ἵπ 
ἀε[ιοῖς, ΤΝΧΙΧ, 205 ΤΧΝ, 24: νοσαπίαχ Ηγασϊπή 
ΑοΙ]]ος οἱ Νατοϊσδῖ, ρα. 

Οοπβαβις οπδίταί 56, α{ 5α5ΡΙΟΙΟΠΕΠΗ απιογίς τ{οί, ΤΕΧΝΗ, 
205 ἁπηαίιις α τορῖπα, ΤΧΧΗΠ, δἱ: Ἰεναί 5ε α 5αρρ]ῖ- 
αο ἀεπιοηφίταία οα5ίτα[ῖοπα, ΤΧΧΠ, 20. Γιο Οα5ίτο. 

Οοπιοί Ῥοεία οϱ. [ααίαπι πια] ἀεδοηρίαπα 5ΡΕΓΠΙΠΙΗΣ, 

πι, 8ἳ 
Οοπιϊςκαίογο5, φπῖπαπα 5ἷηί αριά ἄΓΦ005, ΧΧΧΥΗΤ, οῇ. 

Οοπή ία φουῖς, ΙΧΧΙΥ, 14: οοπϊ ία ἀεοταπα ἵπ ΟΙΥΠΙΡΟ, 
ΤΧΧ1Υ, 15. 

Οοπιώάῖα απα]α «ροοίασπ]απη ας, ΧΧΧΠΙ, 995 επι ἀἷα- 
Ίοσο οοπ]απεία, ΠΠ, 65 εἶας Πορηίία Ώἱοηγςή», ΣΥ, 14: 
οἳ 5αάΠα 1Ποςί ςα[α[οηίς πες, ΧΧΧΗΙ, 26: εοπιᾶ- 
ἀἷας. φοπρῖ (παπάο ἀοδίππα, ΕΧΧΗΠΙ, 27: εοπιῶάο- 
τάπῃ αρπᾶ πΦο0ο5 Πορηίία, ΧΗΙΣ, 225 ρει5ι]ηαίϊ 605 
Απαθμαιεῖς, ΧΗΙΧ., 20.. Οππα(απῃ ΡεΓ5οΠαΓΗΠα πι] 
αοἰοπῖριας ἀεμοποδίαπί, ΠΠ, Π{ς ΧΥ, ὁ Λε δὐς ΧΥΗΙ,5. 

Οοπιρατα[ίο.. Τη Ἰαπάαπάο σοπιρατατα, δοίίαπα, ΧΕ., 19. 
ῬαϊναΠῃ ΟΠΠΙ πιασπο αἀπ]αίοτῖε οοππραΓαΤε, Ὑπά 51, 
ΧΙ,, 19: σποπιοάο Ἱαδία 51 Ἰηδίπεπάα οοπηραταίῖο, 
ΧΙ, 19. 

Οοπιρορίία νοτρα [ασεία, ΕΧΝΝ, νγ. 191-202. 
οποιος αά αἰσυ]ά, αἱ αἲ ποσίααπα αγςθ5, ΧΧΗΠΙ, 1. 
Οοπ]ασίαπα ἱπσπαία, [ουπιοδί υπ οἱ ἀο[ογηιίς Γεπίμα, 
ΧΙ, 24. 

0οποΠ. Ἐν Οοποπο ο[βσσγο ΤΙΟΓΙΗΗΠΗ, ΧΧΥ, 94. 
Οοπςίίο ομποπάατο ἀ[ΠοΙαξ, απατά νοργοµεπάετε, ΧΗΙΥ, 

93. Οοπ5Η ατα πιαίατα, Ερ]πηεἰ]οῖ, ποπ Ῥγοπιδίμεϊ εδῖ, 

Ἡ, σῇ πι. 
ΟοπίσπέπΠα. ΠΕΠΙΙΠΕΠΙ 6556 51 5ονίο, ΧΤΙΥΙ, 255 ΡΙή]ο50- 
Ρα ορροΓίοί ο.ςα οοπίεπίαπη. Γτάε Ῥμοξορμας. 

Οοπίταάίσστο 16, ΧΝ., 13: ΧΙΗΧ, 17. Τἱάε ΟΡΡΟΠΕΤΘ. 
Οοπίππηθ]ία {6 ἵρβαιη αῑοϊί, απ 56υγος5 ΠΠππιαπε παπα, 
ΗΧΧΥΙ, 10. 

Οοπνίείο, ΕΙοποίής, ΧΥ, 17. 
Οοπν ο πΙμΙ! Πί ἀοίονῖας, ΧΥ, 14. 
Οοπν]νίαπα Ἱορίάαπα, ΕΧΧΥΗΙ, 1. Τα οοηνϊνίο σεΣίας πο 

ἀοοσί να]ρατῖς, ΤΝΧΙ, ὃς οοηνῖναπι ΠΙΘΠΙΟΓΕΙΗ οἱ, 
Ῥτου., ἐθτα.; ἵπ ο οαπηῖπα οππυπίας, ΕΝΧΧΤ, 17. Ῥεαν- 
Τ05 Ιπίου πποτας οΏςοπίογαπα ἹπάποΓῖ, ΤΧΧΤ, 18. ΒΕεΙΠΙΟ- 

ΤΙΠΗ ἵπ οοηνἰνίο Παβρίογαπα ππεπα]πίςςα, ἀΠοῖιε ο-»6, 
ΤΧΧΝΠΙ, 2. Οοπνίνα]ος [Γαμᾶςς, ΥΠ, δ. 

Οονασί, απίπαπα σε αραιά Βογίμα», ΧΗΙ, 7. ἳ 
Οοτάαχ, αίαπάί σοµ5, ΧΧΧ, 22 626: ΧΗΝ{Η, 27. 
Οοππ(]ος ασστοαέυν Ρμήῖρρας, ΧΧΥ, ὃς Οογιπ μίας μη”. 

Ἰίογος ρυἱομνω, ΥΠ, 20, 135. Οοππία [αυυ]α, ΧΥΗΙ 
ὃς Οονπίμῖ ΟπαπδιΠΗ, Χ, ν 1 ΧΝΥ, ἃ- Οο ΥΠΠΟ 10 
Ῥιοία]ΐσσο πΠ(παα αἰεγη ροάοπα, ΧΧΥ 19. 

Οοτπίσες ἵπ Ηεςὶοάϊ 5οραἱογος ΕΝΥ Η1, 41, 



ΙΝΡΕΝ ΝΟΜΙΝΟΜ ΕΤ ΠΕΒΟΜ. 

οοπΙα οἱοραίοα), ΕΝ. 10, 
οπή» 5γοβίδηνας, ΕΝ, 20. 

αθίαν, ΕΧΝΙΝΥ, 10. ἃ 

Ον ρα απί ΜΟΙ άοΠ ρίανο ασε, ΧΧΧΥΠΙ, 23. 
Οὐνώνί ο5δο απϊ Μαισίί, 14 οδί 5ίοἱάἱ ααἲ αὐδανο!, 

μμ... 
Οσο” δαῦ. πας Ρος, σααπα Ἱπ. σαρίίο ροδίαπά, 

ΗΗ1. ὐ). Οσο. Υ]οἰ]οῖν νανία 6εηονα, ΧΙΗΝ, 9. 0οτο- 

πα] παπί, ΕΝΧΧΙΝ. ΤΗ. 
Οοτοπ]αϊς παρ, ΧΧΧ, 5δ. 
Οοἱρονα νο ΡΗΠΙ οἱ Πλ {οΓ ΙΓ αποπποᾶο ἀῑ[οναηί, ΧΧΙΝ, 

385 οοἱρα5 αθιῖ, οἱ νίσφο α»διιο[αοἰσπά πα. {οπροςίαί!, 
λΗΥ, 2415 οουρ5 οας πηραηί ἀναο, ἵπ. ρα]5ίαΠΙ 
αλα, ἐθία.. Ἰαὐονίρης δα λασίαα, 54 ογίδ 6χροις., 
{μή ἵπ οοάσπα 6ο1ροΓς΄ που 56Πηρος [ουσια οἱ γἱγις 

Οονπα(α5 οφ αρρίίοι τ]- 

αμα μαρια, ΧΧΧΙΝ, ΕΠΣ οοπαρανα αγ ἰδία οχίθνοιίς | 
οἱ Ἱπιονιοιϊς ἀῑνοιδίίας, ερία. 

ϱουνυαηίος, ΥΠ, 19, ἴς ΧΙΙΝΙ, 27: ἃ (10 δα]ίαγο δἷπί 
Ίάρδί, ΧΝΧΗΗΙ, δ. Οογραπίοας πποιρας, ΧΧΧΙΥ, 16. 

Οοιγρας, ΕΧΧΙΥ, 9. 
Οο μα πΙ5 ποππο, ΤΧ., (6. 
Οοίαβρας ααἷὰ 5, ΕΧΧΥΠ, 17. 
Οσἰμυπίόαπα οοηίνα σα1ο5 αραιά 19605 ρσπα, ΧΗΝ., 

57. 

οοις πιοβίοας, ΧΝ., ἵ, 
ΟναπθΙΠ Οοτ]πηί, Χ, 1. ΧΧΝ, 5. 
Οναίος, Χν Πίς Χ, 27: ΧΗΝΗΠΙ, 45: Ἱπ ἀἱσθπάο ν6µε- 

ΠΠΘῃς, ΧΥ, 23: οἶα5 απ]α5, ΕΝΥ, 1ο. 
Οναμπί οοπη]οί οοίας, ΓΧΗ , 25. 
Οναίο, Ογηίοιςς ΦαΠα[οπεπι οὐ, ΧΧΧΗΠΙ, {: Ύπαπι 

πιθηίο ηλαἰαϊα Ἰααάαί, ΧΧΧΗΠΤ, 8ο: οι γἱία σοεηθνί 
5Η αδδαοίας, ΧΧΧΗΠ, {5 οἷας ἵπ αίφαθα Ἰαχατο 6ΑΠ6ΠΗ, 
ΧΑΧΗΙ, 4. Οναίοπίς αἰἴοη]ας οχδε(ἶῶ οΥαΠοπε Ρἱο- 
Ῥαπ!ῖ οο]οπείαία., Χ, 10, 12. 

Οπεοῃ, ΧΧΧ, 455 οἶαδ ροξοπα, ΠΠ, {15 ΧΙ, 16. 
Οερενείας Οαἱρανηίαηας, ΧΧΥ, 12. 
Οτεία επι ἱείΦο απίτο, ΤΝ, 12, 4. 
ΟτοίθΗ565 Ἰαιάο 5αἱἰαΙοπῖς πορί]ος, ΧΧΧΠΙΤ, 8; οδίθη: 

ἀσηί «ονῖς δερυ]οναπ, Ὑ, ὃς ΧΠΙ, 10. ΧΗΙΝ, 45; 
ΤΗ, ὃς ο]. ΕΧΧΙΝ, 6, ΤΧΧΥΙΗ, Ι0. 

ΟΠ ΡΥαΠΙ. Αἰίου πλπ]σεί ΓΙτοππα, αἰίον 5αρροπῖέ ο ΡΡΙΠΙ, 
ῥιογ., ΧΧΧΥΠΙ, 28. Οπρτο νασϊπα, ΧΧΧΗ, 9. 

ΟΗδίας αμα απί πηΠίος, ΤΧΥΗΠ, 15, 9. 
Οίας. διαἰπανῇ οοἱεῦτος Οίας ((σφεθαίιγ ΟΥα8) αἱ 

ΝεβΙοίεδ, ἨΗΠ. 18: 11. 9. 
Ἠηίοίαι Ῥονϊραίείιοί αοίας, Τ ΧΙ, 20. 

Ονῳδ5, Χ, 20, 35 ἀϊνος, , 203, 42: ΧΝΠ, 205 νονῖίαιϊ 
Ῥαγπι απιίοις, ΧΙ, {95 Ἰωγάοταπα ροδδῖπιας σαν, 
Χ, 2, {5 επι Φο]οπα οοἠοσυίαν, ΧΗ, 105 οἷας ΠΙο- 
ταπα αἰίου ουαί σατάας, ΧΙ, 205 αἰίον ρενῆ{ αβετγαπία 
Αάταδ{ἰ Παδία, ΧΙΙ, 5; ο 6ο ογασο]ήπα Ποἱρηῖς ἀαέαπη, 
ΧΧΧ, 48: ΧΙΙ, {45 Αροηι Ιαίογος εοηςεσταί αἲι- 
1605, ΧΗ, ΠΠ: ἁῑν]]5 μγονῖ ἴεπαροιο οχοἰά{έ, ΤΧΥΙ, 
265 ἵπ δουν Ππίεηι ἁαίας, ΧΙ, 16: τοβο Ἱπιροδίία», ΧΗΠ, 
19: ΧΙΥ, 23: 615 πιο», ΧΗ, 19. 

Ονοσσάμας ἀθις, ΧΠΗΙΝ, 42. 
Ονοίοη, ΧΙΥ, 6: Ονοἰοπίαίω, ΧΥΠΤ, 4: ΧΙ, 18. 
6116658. αἱ ΙΠΙ{αΠΙΟΠΕΠΙ Πίονα. Ἡ, 1Υ, 15. 1ο οιιοῖ αἴ- 

Πχας ἵπ Ραώδπα, ΤΧΥΠ, 11. 
Οἱεδίας, 5οἱρίου [αὐη]οδας, ΧΧΥΙ, ὃς ση. ΧΧΝΗΠ, 21; 

111, 5 Απιαχοιχϊῖς Μποπιοπῖς πιοίσας, ΧΝΥ, 59. 
Οἱας[βίί οία», ΤΧΗ, 22. 
ΟπΡΙίο ἄΠΟΥΕΤΟ αἀδίαηίος, ΤΝΧΧΥΠ, 9. 
ΟμπαΠΗ5 αδίηας, ΧΥ, 55 ΤΝ, 9. 

Οπρίάτίας Ἠαβοπς! [ος ππαϊογαπα, ΤΧΧΥ, 12: επρίαὶ 
Ἰουηίηθς θἰηί]ος 1ἶς; απ! (ουτοπία απογαπίν, θά. 18. 

Θπρίάο, Ἱαρείο απαπ]ου, ΥΠ, 2, 5 ἠαΐθι Ηοτππαρ!ιγος Τά 
εἰ Ρηαρϊ, ΥΠΠ, 235 εἶας ροίοηίἶα, ἐδίαά., εἰ Ἱπάσ]ος, ΥΠ, 
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2, 15 πηπ]οῦθηι απηαγο οοσῖί, ΥΠΠ, 20, 155 ομτ ΜΙΠΟΡ 
γα, Μαδας, Παπά τογογοαία., ΥΠ, 195 γιος ἃ 
Μονουπίο, ΥΠ, 7, 3: ἃ Πλαίγ6 µοσθαία οΠΗΠΠΟΓΗΠΙΟ γ]- 
ἱπροιαίης, ΥΠ, 12, 15 εἰ οπρίϊσαίας, ΥΗΕ, ΤΠ οππι 
αηγπιοίς Ἰπδυας, ΥΠ, 4, ὃ.. Οπρίᾶο Τ]οςρις, 
ΧΧΧΥΠΙ, ΤΠ Οαρίάϊπος Ἰπ {αθι]ΐς αὖ Ααίῖοπο Ρίοιἶς, 
ΧΧΙ, 5. 

Ομπατα. Ῥτουοι»., Νοπ. οπταί Ἠϊρροσ]ᾶος, ΧΥΙΠ, 15: 
ΕΧΧΥΙΙ, 08. 

Οπτείες φαρίίίας Πησιπί ποσο, ΠΠ, 97: α (πο κα]ίαγο ςἷηί 
{1φδι, ΧΧΧΠΙ, 8. 

Οπγοπά1 οχογο πα αριᾶ ἄνωσος, ΧΙΙΝ., 07. 
Οπντής Ώογαπα 5ῶρο ο[[ουί, Χ, 6, 2 ΟΙΥΓΙΠΙ ποβοΠά1 πηῖγα 

ρε ία, ΕΧΧΠΙ; 20. 
ΟγΡα]Η5, εο]οπία Αἰοπϊθηκίπι, ΤΠ”, 7. 
Ογεἰαθαπα Πηκα]α., Τι, 17. 
ΟΥά1ορε8,1Χ, 1, 6118, 2,4:ΧΠ,7:ΧΥΙ, 145 ΘΟΡΙΠΙ 

ἀοπηϊο πα, Ὑ, 19 αὐ Αροϊῄηο οσοἷδί, ΧΗΙ, 4. ΟΥ- 
610Ρ5 Ρο οπιίπο ἵπιρηγο, ΤΝ, 27. 

Ογάπασµα, Μεποογαῖῖς Πα: ἀθ[ονηιῖς ππ]ῖου, ΧΙΙ, οο ονΙαναὐίς, ΥΠ, 11. πτΜμι 
ΟγΙεπ! κασηβσαπί Ῥ]μαποίϊ, ΧΙΙΥ, 40. 
ΟγπΙΡαΙαπ, ΥΠ, 1, 1 ΥΠ, 18. 
Οππαίμας, Ὀοππείπ! αἀπ]αίου, Χ1,, 20. 
ΟΥΠΙΟ15 ΡΗΙοσορ]ας βαπηϊνο ἀῑσίίαν, ΈΧΥΠΠΙ, 6: 5οβιης, 
ΕΝΧΧΗ, δ4 ΑΙοϊάαπιας Ογηΐοις ἱγαῖέ ποη νουσίης ἵμ 
οοην Ίνα, δίαης νυ]ί οἀσιο, νο] πηί Ίασρῃης, ΤΧΧΙ, 
13, 195 ἄς νΙγίαίο οἱ νΙῖο αἱκραίαι, ΗΧΧΙ, 14: αἰῖα τ]- 
ἀἰσπ]α 46 Ογη]αῖς, ἐ)1ᾳ. οἱ δέᾷ4.5 ΘΟΡΙΠΗ ΠΊΟΤΕ5, ΤΧΧΥ: 
εογηΠ Μαδίέας ασ νῖία ἄπνα, ΤΧΧΥ, {ς καῑῖς δοδί, ᾳαοάᾶ 
4 πεορδνίαίσιη, ἐθία. 3: ἀτσΙΠΙΘΗΙΑ ΘΟΥΗΠΙ Ῥτο ραιι- 
ρενίαίε, ἐὐίᾷ. 6, οἳ ὃς δαπί οοιπαίί οἱ Πἠηςυ 1, {ρί. 1 
ἑοΡΙ γ]ία απϊεία οί Ημονίας, ἐθία. 19; απτοῦϱ 6ΟΓΟΠΑΣ 
εἰ Ῥαρητα αρ. 15 θαηας Παβομίαν, ἐλία, 

ΟΥπῖσοιδ ΡΗΙοξορμ», ΧΥΤ, 7: ΧΙΥ, 50: Εἰοιεηϊϊς 
Ππίμαίας, ΧΝΤ, 22. 

ΟΥποβα]απί, ΧΝΧΥΙ, (6. 

ΟΥποσσρμαίας, ΧΠΗΝΥ, 4, δᾳᾳ. 
Ογνς Ἰπα[ου, 4. Χ, 20, 2: νοκ ῬθιδΡΙπ, ΧΧΥΠ : 
5 ἃ 63Π6 Πας, ΧΠΤ, 5. Ἠος αὐ 60 βερία, Χῃ, 9. 
Έ]α5 πηος, ἐρία. 19. Ογτας ποιο, ΧΧΥΗ, 17. Ογτί 
πηα]ονῖς αἷας οἱ ππογίῖ5 οαηδα. ΤΧΗ, [ά. Οοπίτα ΓΑΙΤΘΗΙ 
Αγίαχογκοπι ΟΥ Τις πιίπου εχρεΦΠοπεπη ππογ]!, {δ1(]. 12. 

ΟγΙπΙῖά65, αὐα]ο πηρπθπίαα, ΧΧΧΗΠ, 50, 

Ὀ. 

Ραςἳς ἀἴο5, ΧΧΧΠ., 90. 
Ῥαήσ]ας, ΧΧΧΗΤ, 49; 4ποπιοᾷο γοἰαΠέ, ΧΧΧΥΙΗ, τά, 
ΧΧΧΙΝ, 21: ΧΗΝ, 20. ΑδΙοτυπι 5ογη(αίου, ΧΧΧΥΙ, 
14. ΟΠΟΙΑ ἀπας, ΧΝΧΠΤ, 10. 

ῬῶΠΙοΠος : 4ὲ 15 Ῥ]αμςίνα πιοπάαοἴογαπα, ΠΕ, ΤΙ αφή. 
Ῥαηλαδίας, αἰλ]εία. Χ, 10, 5ο 10, 15 ΧΧΧΙΝ. 1. 
Ῥαπηϊς, Ερίουιτεις, ΧΗΙΝ, 4. Έα ουπα ΤΙΠΙΟςΙ6 ας οἷῖς 

ἀἱκρυίαίιο, ΧΗΙΥ, 4 αἱ 16 544. ΛΠάς, ἀῑνες Οομπίμίς, 
ΝΘΗΘΠΟ ροιης βΙΗ, Χ. 27, 7. 
ἨΒαπιοἩ, αἁπ]αίου, Χν 5, 1. 
Ῥαπιοηί5 οἱ Επιγαἰοί απηϊοϊία, ΧΗ, 19 94. 
Ῥαπιοχεπας Ἰποίαίου, Χν 1, ὃ. 

ΡῬαη6, Υ, 19: ΥΠ, ο: ΧΙ, 2: ΧΧΧΠ, 44. ΧΙΝ. 
135 αὐ ΑοπΙδΙο ἵπ οἰδίαπη ὀοη]οσία, ΤΝ, 12, 1, οἳ ΤΠ ΠΙαΘ 
οσα Πο ρτο]εσία 5ουναίαν, θα. ος 1 14, 1. 

ὨαπαίάοΝ. Ααπαπι «οΠςοιονο η ἀοίαπα Εαπαϊάσπαι, Υ. 

πθ χι πας Χα δις 

Ώαπαι5, Ν, Π1, 4 ΧΧΧΗΗ, 445 ἀπτίας εὔασαί Ἰρογος, ΤΝ, 
6,1. 

Ῥαποαπιἰάΐς οἱ Απηΐζοσς απηϊοιία, ΧΙ, 55 οσῃ. 
Ῥαρηποα, ΥΠ, {4 [αρίήνα Ὑεμοιῖς, ΧΧΧΥΗΗ, 125 {αοῖ 
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ΣΧ, 4; εοπ]- ΧΧΧΗΙ, | 
ποπι, ΥΠ, 2, 2 εἰ {5 ΑΡΟΙΗΙΠΕΠΙ, ο ο {5, ὃς Χ, 28, 35 4ποµΛΟΔΟ 

48: ἵπ 4ΙΡΟΓΘΠΙ Υθιδᾶ, ΥΗ1, 

φαί Ρίοία, ΧΧΥΤ, δ. . 

πας, τος Ῥογσαταπι, Π, 4, { σἰσοίας, Χ, 12) ὃν ο 5 Ί 

οἶας πκοι, Ραϊγδα!5, ΧΝΥ, 23: [οπιοδᾶ, ἂν 14, 45 εἶ15 

Ροη5, ΕΧΝΙΧ, 2. ᾿ 

Ῥαΐῖς, Ὀανϊ Ῥνα[οοία5, ΧΤΝ π, 9. 

Ὀεενίαπις, 5ορη!ςία, ΧΤΠ, 2- 

Ῥο]απίτα , 2εἱοἱγρᾶ, ΧΧΧ, 50. 

Ῥο]α[ίο. Τ1άε ΟααππΙα. 

Ὠο[οῖαταη θἱ απ. τοργομοηςίο, Π1, 05. 

Ροἱριῖ, ο[βεῖπα αἲἲῖ5 αἰνίπαπαϊ, ΥΠ. 16: ΧΙΙΝΤ, 24: Ώε]- 

Ρις εἰ Ὠοῖῖ ΑΡοΙΙο οοµίας, ΧΗΠ, 10: Ῥοαἱρ]ιογ1πι υπο 

οτία οἶπί αἰνίήω, ΧΧΧ, δ- Ρεἱρι]οί ἱορ]ί ἀομανία, 

γ, 4: Πε]ρλίσα ἀοπανία απἰ 5ἱΡί νἰμαἰσεηϊ, ΧΙ, ῳ, 

Ρεἱρ]ίσα ἀῑν]παϊτῖν, ΧΧΧΥΙ, 50: Ποϊρίήσα απ »είία 4εο 

Ῥίεπα, ΧΝ, 605 Ῥο]ρΗΙεπα. ουαομ]ι ΟΥα:50 4αἱ1πῃ 

4ποπιοάο 4θ[οηδαΠα 5, ΧΧΧ, 48. ή ν 

Ῥε]ρ]μῖπες απία [ΟΓΠΙΔΠΙ 5ΗΔΠΙ πιπίαίαπα Μοπαίήος, ΙΧ, δ; 

αππαηίθς Ποπ, ΙΧ, δ.[. Ἡ ν 

Ῥο]ριίη γαι Νερίαπυσα, 1Ν, ὃς πολυπί Νονείάος. ΤΝ, 

10, ὃ. 

Ώο]ις, ανα]σα ρανς Φἱοίεο, ΤΝ, 10; α Νερίηπο πη Ι106Η1 

Ριο]αία, ἐὐίά., εἶα5 6ΓΓΟΓΕΣ, ΧΧΧΠΙ, 38: 1οο15 παἰα]ίς 

Αροιης οἱ Ρίαπα», ΤΝ, 10: Τη 60 αποπιοάο. ρεναμαβία:’ 

αοηβοῖα, ΧΧΧΠΠ, 16: οἶας ἀῑνῆα υπάε δἱηί ονία, 

ΧΧΧΙΠ, δ. 
Ώοιηαάο5, αἆ οἱαπα ἰπηίσας, ΧΙΥΠΙ, 45: οπίου εν παπα 

σαττη]α5, ΤΝ ΧΗ1, 10: ΠαςΙΕΤη οοη5εἰιάἴπθπα παπάαπα 

Ῥεπιοβιιοηίς, ΤΧΧΗΙ, [55 αὐ εοάεμι(πε ἀσοσηδα(α», 

ΤΧΧΗΙ, 4θ. 
Ώο]ηθα, τηείου, Ἡ, ἄν. 
Ὀοηθίίας, γοχαίας. {ας πποβν]αίε 5ο1θαγε οι αὐ 

αἀπ]αίοτο, ΧΤ,, 20. 

Ώρηαθίτ]α5, Ογηίσις, 5αἰαίοιίαπα αοοαδαί αγτοη, ΧΧΧΠΠ. 

ες ϱηουῖ Ῥοδί νἹαρενία πιπίαί ἵπ Ἰαυᾷ65, εὐίά.ς εἶα5 

Ίοσις αἀνουειις Ἱπάοσίαπα, ΤΝ ΠΠ, 19. 

Ποιηδίτῖας, Ῥϊα{οπίοις, αριιὰ Ῥιο]οππση ασοισαίας, ΗΝ, 

16. 

Ῥοπηθίγϊ!, Φημίθηςϊς, υπ. ΑΠΗΡΙΙο απι]σϊίία, ΧΗΙ, 27 504. 

Ὀρηπθίγία5, εἰαίπαττας, 11, 18. 
Ώο/1οςΠαΓ65, ΙΧ, 10. 
Ὠοπιουταίθς, ΕΝΥ, 23. 

Ὠεπιουγῖίας Αβάοτίίαπας, ΤΠ, 327 εταί πιασπο Ἰησεπίο, 

ΧΧΧΗ, 17 οἱ 48; ἀθηϊάοί Ἐσυρίϊος, ΧΙ, 155 ουν οπ]η]ᾶ 

ἀονίάσαί, ΧΙΥ, 155 οο/. ΤΧΝΠΗΙ, 7, 5ρεο ΕΟΤ ορρι- 

πηα!ος, ΤΠ, 955 οἷας αία5, ΤΧΗ, 18. 
Ῥοεπιοάοσ5, ΤΧ1, 18. 

Ώαπιοπακ ου]ας Παοῖέ, ΧΧΧ, ὅ5 πο Πθοο ναι οἷα5 
βοπϊρίε Τμποῖαηις. Ιμποϊαπῖ εταί [απ Ιανῖς, ΧΧΝΥΗ, 1: 
οε]οσίῖσας ΡΗΙοδορ]ας, δία. 55 αἲῖς παπάς Ρτορο- 
παν, ἐρία. ὃς ἃ παίπτα αᾱ νΙίαπ τουίογθη θχεῖ- 
(αἴμες Εὐία. ὃτ οἶας Ῥτοοθρίογος, {λα-: ΠΗ5, ΠΠΠΞΗΘ- 
ἴα5, Μας, ἐθία. 7, 9 οἱ 10: απαπα 5ο γ]ῖα αονατη 
οονγοχογῖέ, {ρία. Τ5 εἰοηαεπίῖα ρορα]απα 5εᾶαί, {ὐία. 
Ὁ5 5ο {Ποποπι 5οἷα Ῥγαδοπίία τος Πησιί, ία. 645 ον 
αοοησαίας 5, Τρία. ΠΠ. οἱ αποπιοᾷο. αἀνοιςαγῖος 
5ἱρῖ γοδΙά ον]! ργορῖ{ῖος, ἐὐίά.; οἷα5 απσράαπα αομίο οί 
Όραπο ἀῑσία, ἐρία. 12-62: αποπποᾶο Ογπίσπη 41εΗ- 
4απι Ῥ]ή]οδορ]πα αρρολανί, τὐτα. 19 αὐ Ερίοίείο 
πηοηῖτης πἳ πκογοπῃ ἀποσγεί, 4Ποοᾷο 6Η Τεάαισιιο- 
ης 1014. 595 Ἱπαρπο 56ΠΡου ἵπ Ποποιο µαδίας, {δία. 
68: επ 4ᾳ ν]ία 5ροπίε αρῖοηί, θία. 4 απο 4ΠΠΟΡ 
ν]κεί, 19{ᾷ. 03: 46 5ορη]ίατα 5υα ααἰᾶ. Ιαςεουέ, ἐθία, 
665 πιασηϊβσς οδί 5οριίις, ἐλία. 67. 

Γεπποδί]εηος : 46 οἶας οαρ(ϊν]ίαιο η Φζομ]α οαἆο, ΧΧΥ, 98. 
Ἰεπιοδίμοηος, οΥά1ου Ρωαπ]σοησίς, ΧΙΙ, δἱς οἷας ραίγ]α, 

Αἱμομα, ΕΧΧΗΗ, 10: ματ φο][οϊταίου, ΧΙΕΥΗΙ, 42; 

ΙΝΡΕΧ ΝΟΜΙΝΟΜ ΙΤ ΠΡΛΟΜ. 

Ρο ο η Φ 11ο δή Πάσης, 1, 125 οσ(ἷος ἀοδοτῖρςῖί Ηἡβίο- 
τίαπα Τμαογαἶάῑς, ΕΝΗΤ, 4: ααπαπι Ῥοίαης ο ρεβραί, 
ΈΧΧΗΗ, 10: οΠ1 Ἠοππετο οοπιραταϊας, ἐθία. ᾱς, 8, 8 
Ἰαμάαίατ Ῥνορίες ροδίἴσαιη φηαναίσπη, ἐθίά. δε 5ο]ας 
γίναν οἱ 5ρἱγαπίοΠα ογαοποπι ο[[οσῖε, {λα Τά: Απ- 

Ραἱ6Γ 6µΠΙ αἲ 5ο αἀάποὶ ουρῖέ, δίά. 28: εἶας Πλενίας 
ἵπ ἀἰεεπάο, ΤΧΧΗΠΙ, 96: νῖς οἱ αισυππεηία. ναίάα, 
ΤΧΧΗΠΙ, δ, αἱ μιανῖία, ΧΥΠ, 25. Ῥτοῦ μή οἱᾶ- 
Ποηί5 αἲ ο. ἵπ Ῥ]ή ρρυπα Παρθία, ΧΗΙΥ, 45 οἵαιαν, 
1διᾷ., 255 αατο ΙπεχρησπαΡ]ῖς, ΤΧΧΗΙ, 905 δοἷας υἱρῖ- 
Ἰαΐ, Ἰοδίσπα οοηδῆἶα ἹπιρεάΙί, Ῥτορασηασυ]απα ραϊτῖα. 
ο5ί, 1. 95: 81Π6 60 ΑΠΙοΠΙΘΗΡΟς 5η πίαπος οἱ Τ]ος- 
51, 1θ1α. 99 5 Απὶδίοίαἰῖς 6 60 [ος Πιο, ἐθίΙ. 405 

εἶα5 Ἰαμάες, ἐὐίά. απ{ο, οί ἀεϊπεερς. Μαρς Πππεπάα5, 
414Π1 6]α55ε5 οἱ {ΠΤΟΠΙΕΣ, 11. 985 θἶΙ5δ 5ΕΙΠΙΟ απΐε 
πηοτίεπι, 1θία. 43 δᾳᾳ.: εἶας ΠΊΟΙ5, ΥΕΠΘΠΟ 5ιπηίο, 
10ἱ. 49. 

Ῥεπποδίταϊας, ΧΧΧ, 10. 
Ῥεπάηία, ΧΧΥΙ, 22. 

Ῥογνοείο, ἀθα 5οππηυ]ῖου, 5ομηϊρίςοῖς, ΤΧΝΗ, 14. 
Ὠοιίδος Ἰαπαπος Σα ]α ία, Χ, 15 ἀειῖδοιος ριοραπίς 

νι]ςο. ΧΥ, 25. 
Ῥείοηςης πιοπίθια, ΤΧΧΥΠΙ, 20. 
Ῥεισα]οἨ, Υ, Τὸ. ΧΧΧΗΠΙ, 05 ΠΠ, 905 οἶα5 {6πΊροτο ἁἴ]ιι- 

σίππι, Ἡν ὃς ΧΧΧΗΙ, 95, Ηἱεγαρο!! γα]σας ΏεμεαΙοπθπα 
αἰσαηί ο.ςο ΘΙΦΥίΙ6Η, ΤΧΧΗΠ, 125 ἵπ αΓζαΠα Ἱηργεςδιις ᾱἷ- 
αγ 11 6αυδα, θά; ροδί α Παν ίαπα αταπα οοηδίγαἲί, ΕΧΧΗ, 
1ὸ5 νάθπι Φαποπὶ οοπα{, αθίά.Σ πΙΠη ἵπ οἶας ἁλαν]ί 

πηθῃοΓἱαΠῃ σηοῖ Ρα] αἰ]ς5ηί αποϊαπηϊς 1η Ῥγ τα α5- 
οοηάαπίης, ΤΧΧΗ, 28, 29. 

Ώου ΙοςρΠῖο οχοΙρΊοη {1 φΙο]ΐς, ΤΧΧΥ, 7; εἶας 5αρίεηι]ᾶ 
πο ροίθοηίία, ΥΙ, ὃς Δάά6 ν. ΡΗ. Ώουις ἰσποία5 Αἰοπίση- 

ΒΊΗΙΗ, ΤΧΧΥΠ. 9,465 ππας δἰα ταν, ΤΕΧΧΥΠ, ἴδτ ας 

γίαπας, 1θίά.; οπηπ]α Υἰὰδί, οὔαπα οορ[αΠομος,ΕΝΧΥΗ, 
175 αἱ Πουίπεπι οχ Πίο, ααοά απία ΓΗἱ, Γουπιαϱῖ, 

οσ]πα οχρ]{σαηί, εοἰσογα( πο οΓθαΠΙΙ, ΤΕΧΝΗ, 10, 17. 

Ῥονίνα Ῥιοοἱδίο, ρα αραά Βογίμας σεηις, ΧΗΙ, 10. 

Ῥια]οσιις Ῥμ]οδορμία Πας, ΧΙ ΥΗ, 28: ααοί ἀε[ογπηείας 
πιοςίς, ΧΙΥΗ, 93 τα. ΒΥΤο (Ππιοίαιο) 6]α5 επιεηόαἴαν 
Γουπλα, ΧΤΥΗ, δ45 ἀα]οσας οἱ οοπιωάία Παησυπίατ, 
Ἡ, ὃς ΧΙΙΥΗ, 945 4ποππούο ἀῑ[[εναπί, 1, 6. 

Ρίαπα Ὠε]ί παία, 1Ν, 10: οὐδιομήν ΥΠ, 16, 5. ΥΠΙ, οὓς. 
ο) Γουπιαπα Ἰαάαίαν, ΥΠ, 16, 25 αὖ Αοἴαοπο γίδα, 10.5 
οι α Ουρίάϊπε σαρί πεφασαί, ΥΠ, 19, 2: αἲ Ἐπά γη]ο- 
ΏΘΙ ἀθξοσπα!ί, ΧΗΙ, 75 Ἰταία (που, αποά 5ο]α ΠΟΠ 1Π- 
γ]αία 5 αὖ δαοΙΠΟ σπα, ΧΙΗΥ, 405 ΤΧΝΙ, 250: Ἰαπο 

ο) οα δα) οἳ ο/οαί νανία Ἱπαία, ΧΗΙ, 1. Μασίαίϊ ΙιοῬρί- 
ιο, ΥΠΙ, 16, 5. ΥΗΙ, 23: οὐ]. ΧΙΗΥ, ἀάνεατη Β0Υ 1ο. 
Ἰπππαπα ρ]ασαηί οαΙΠε, ΧΗΙ, 155 Ταυίσαπα ἀεδογίαγα 
Πησίίαν, ΠΠ, 205 ο Βογμία αρ]αία, ΧΙ, ὃς ο]ας [οι 
Ῥ]απι ἹπερπαΙί απἰάαπα, οἱ παπα οοηδε(ιθτείΗ. 
ΕΧΥΠΙ, 22. 

ΡἰαπεΠα, ΧΙΥΗ, 24. 

Ρἱαδία, Ἡν τς ΧΙΗΥΙ, 24: ΕΧΧΥΠΠ, 1 οἱ 3. 
Ῥιεθηαϊ {αομ]ία». Ες Όοςσν Μλοίονῖσα, Ελοφπθηίία. 
Ῥϊοίαραπα απίνΙΠα, ΤΝ, 1ο, 4. 

Ῥιάσσοίπαπι. Ώο ο0 Ργα Ε6ΡΙΟΥΗΑ οµΠὰ ἀἰδοῖρι]ῖς οχρο5{μ]α- 
Πσπος, ΧΝ, δ0, δίς ΧΙΥ1, 10. 

Ρίο, ΧΧΧΠΙ, 46. 
Ριάγπιω ναοϊπαπόΙ αγία οο]ορτες, ΧΧΧ. 22. 
ΡΙάγπΙΦΙΠΗ ο αοΊΠΙΗ, ΥΠ, 16, ἐς ΧΧΧΥΙ, 90 
Ρἱεῖ φαοβοσηί μΙορες, ΧΙΗΑΥ, 45 Τη ἀἴοη Ἱη[αιδίαπη 

Ἰπο]άστο, ΤΧΧΥΙΙ, 23, 
Ῥϊσίίο οχίγοπιο αμησογο αηπ]ᾶ, ΧΝΧΥΠ, 4. ΠἱΡΙίο ΠΊοῃ- 

εἰνανῖ, ΧΧΙ, 5: ΤΧΙΝ, 96: ΤΧΥΊΙ, 6. 
ΡίΙ: εοτΙΠῃ γαρία σοησνα, ΧΠΗΥ, 45: απανΙπάαΏα σοη απ. 

αὗς ΧΠΙ , 105 ου ΓΙ η αάο ας ποιδίτα τάσπίαγν 

ΙΧΧΙΥ, ὃ δᾳή.: ΕΧΧΝΗ, 4 οἱ 11: οἱ τεσεηδης αρίέατ, 

στ 



ΙΝΡΕΧ Νομινῦν ΕΤ ΠΕΜ. 
ΕΧΧΙΥ, 15 ᾳΠ.; 4 ροτ[ος{ῇ, οαςς]εῖ, ΤΧΧΙΥ. 1 οἱ 15; 
δριπῖ, ΤΧΧΤΥ, 7 αἱ 13; βατραίῖ, ΗΧΧΥ, 20: ΓΗΣΙΙΟΟΡΙΠΙ 
Ίογηια, ΤΧΧΙΥ, 4; ἄς ρηϊπιαία εοπἰεπάνηί, ΧΗΗΥ, 9, 
5ᾳφ.,Ρετε(Πηρσπίατ, ΥΠ, 18 δσᾳ- ΧΕΙ, 8. [ΑΗ ποξοῇ, 
ΧΧΧ, {ς ΤΧΧΧΙΙ, Ὁ; απηρίσια. ΘΟΡΙΙΗ. ΤΕΣΡΟΗΞΗ, ΧΙ, 145 νατίω 46 Ἡς ορἰπίοπος, ΧΗΥΙ, 8 δφη.; Ρτον]άρηίῖα α 
απἱρης Περαία δῖί, ΧΤ1Π, 6; οπ/. Ὑ, 10: ΧΠΙΝ, ιδ: ΧΗΥΙ, 95; οἱ οι ο δα 5ἷί ἀπρίαπᾶσπη, ΧΠΙΥ, 19 5ᾳᾳ. ε{ 96 94φ.: σοηῇ. ΧΙΙ, {5 δᾳᾳ.; εα Περαίας, ΧΠΥ, 4, 10 εί 90: εοη/. ΧΙΙ, 14. Τε ἀῑς εοπἰπί]ᾳ Ευπρίάϊς, 
ΧΗΙΥ, 41. Μαια αἰσαπίηπι Ἱῃ “Ἐβυρίυπι (γαηββησίιηί, 
ΧΠΠ, τάς αὈῖ ΡοβΒαγΙΠΗ Γογῃ]άς πάσι! ἐίά.; ραἰτῖαπι 
514051 απ]αΠ!, ΤΧΗΠΠ, ο απα]ῖ ΘΟΓΙΠΙ γίία, ΧΠΠ, 5-0: εοτιπη [αχαπίηγ αἁπ]ίορία, ΥΠ, 17; ΕΧΧΥΠ » 4 δύᾳ.; 
εοτπῃ ἆοππας αΕί οἲι Ροδίία, ΧΠΙ, 8: ογΙΠ Πη(τ]- ππεηία, ΧΗΠΠ, Ὁ)ς ςααπᾶ1 5ἐαάίο ἀε]εσίαπίας, ΧΧΧΠΠ, 2035 εογαπ1 ππο]ος[ία., ΧΗΝΗΠ, 1 οἱ Ὁ: ΠΟΠΙΙΠΙΠΙ Τη. ϱ05 Ἱπάϊσπα[ῖο, ΧΙΥΠ, ὃς ες ος εασπβοθίας, απ πι Ώοπὶ ΠΤΙ ρε θο5 οομ]ησαί Ποπηπῖρας, ΧΙ ΠΠ, ὅ- Ἰοα]ηϊ- Ῥην τοπᾶΠῖ Ῥοπα, ΧΠΠ, 2; αἲ «ΠΠορίρας οχοἰρίαπίας εοηνϊνίο, ΥΠ, 17; 6οπ/. ΧΗΥ, 38: ΧΠΙ; ; εἰς Ρο- ῬυπίΓ Ἱεπηρία, ΧΠΠ, Τ{; οοηῇ. ΤΧΧΙΙ » 25 δἱρπα απσρ- ἆαπα απἰπηϊαπίην, ἐδία.; οἱ ροπυπίαν αἰίατία, ἴδια; οίπι θίῖαπι Ποπήηος αὐμήρισγς αἆ εοηγ]νία, ΧΠΠ, δ- επΓ οἳπι ἀθίπάς ςι5ίπ]ογῖηί εοηδηθίαάἴποπα, ἐδία. ; 4ετπα εχ πιασΠ]ῃα ἀάγοσατε, ΧΥΗΠ, 1: 1µ1, 39: ἀαὶ ε5δε, εοττίβετε ροοσαΐα, ΧΧΧΥΗ, 7. 

ῬήανΊαπη ἴθπιροτε Ρειεα[ιοπῖς, Υ, ἃ- ΧΧΧΠΠ, 39: ἁΠαν]ϊ υπ]γειςα]ἶς ο8ι15 ἨοπηΙΠΙΠ] πιαία, ΤΧΧΗ, 1ο; απῖ- πῃα[ία οΗπη Ώειησα]οης αΓΟΛΠΙ Ίηργθςρα, {ίᾷ. 
Ἠ]πιωπείε, ΧΧΠΥ, 2. 
Ωπία εί Ασαϊιοσ]ῖς απηϊοιία, ΧΙ, 5: Ῥ]πίας, α ΠΊΘ/6- πῖοε γεχαίας, αἨ απη]σο ἸἨνεναέας, ἐλΙά. 16. ΠΠηῖας αἁπη]ΤΕ ραγηκΙηη Ζω. μον, οσα τς Ῥϊπο Ηϊίοπίοις, ΤΙΧΤΙ, 15. ΑΜπ5, Ραΐθυ Ἐποταίῖς, Ἡ, 17. ΡΙποππασµης, δίοἴοις, ΤΙ, 6. 
Ρίο, ΧΗΥ, 25: ΊΧΝΠΠΠ, ΙΑ. 
ΡΙΟ ΒΥγταεΗδαπις, ἀἰκοῖρα]ας Ώοππείτῇ οί ΑπδΗρρΙ, ΧΙΥ, 19: σα] αππῖοις, {)1Π. 
Ρίοε]ες ρΙ]οςορ]ς εοπίθη{οσης, ΧΧΣΧΥ, 4: Ἰαπο, ΧΧΧΠ, 02, 

Ῥίοσεπες, ΧΗΥΠΙ; 405 ΒΙποροηείς, Χ, 16, δσΧ, σάς 1: εἶας ἀοβππ, ΤΧΙΧ, 205 οµν Ίου το]νεμε, ΧΧΥ, ἃ- εταί κᾳπα]όας, να] ἰπκίής, ΧΙΥ, 7: 5εσίαίος Ἡοισι- 15, ΧΙΥ, 8; εἶας ἀοοίτίπα, {Φίά. ; οπιηῖρις σοηγ ἱοἵαῃ- 401 655ε ἄοσοί, ΧΙΥ, 10: άποπιοᾷο ας σ]ογῖαπα Ρ05- 5ἱ οοπ5θααἱ, πποηκίγαί »ΧΗ, 175 οεἶας ἵπ ΤοϊαπΠη οταΓο Πεία, ΧΥ, 20-27: ἵη ἀἴεεπάο νεβεπηεῃς, ΧΥ, 23; 6115 ΠΊΟΥ5 βοπα, Χ, 20, ὃ, απαπ1 αἰαογ]ίο ορ]ειῖί, Σ,»1. 35 θἶις μεγοδῖίας, Χ, 50, ὃ5 ο]α]αίης Βαγζαπαρα]!, Μιάα», ΔΙΟΤΙ ΠΙ(16 ἀεγίάσι, ΧΙ, 18: Ηοιοι]ῖς αἰνιηΠαίοια ἆς- πάεί, Χ. 16 ΣΙπ5θςίαἴ: Μαμσο]απι, Χ, 24, 3 ΠΙΔΙΟΓ 1αἰάῑ5 ἴηπ πα] ΒεπίΟΓΗΠΙ οςςς Πησίαν, ΧΧΥΙ; 18: ΟΟΙΩΙΠΕΙΠΟΤΑΠΟΠΕΠΙ φαϊ φαρίεη[ἰςς]ηηῖς ν]ηῖς τοπ πῖς, ΙΡ ΡΕΝ 
Ρἱυποπῖς, δε]ειε]επαῖς, ορίας, ΤΧΙΙ 20. 
Ῥιοιηεᾶος, Χ, 20, 1 ΧΙΗΙΥ, 40. λΗΝΗΙ, 41. Ρίο Ηετας]εεῃεῖς, ΧΝ, 9. 
Ρίου, ἄεοιςαΓος ΡἱοηγΣΗ, ΧΙ, 10. 
Ριοπῖεις πιεάῖσις, ΤΧΧΙ, 1 οἱ 50. 
Πιοηγσίασα Πλοία», 11,6; ΧΥ, 4 οἱ 255 κα]ία[ῖο, ΧΧΧΠΙ, 23. Βἱοηγδίασα Ἀφετο, ΧΥΠΠ, 10. 
ΡΙοηγδίης δἷο, ρτῖοι, Ῥωπα ἃ ΜΙπος εχεο]αίας, ΧΙ 13: 6γιι- ἀῑίος Ἱανῖί ροευπῖα,, διά. 
ΡΙοηγ»ία5 ΠηΠίος, τησ]. Ροεία. Ιτασῖομς, ΕΥΠ, τὸ: εἷας ΥΠΙηΗ5 η Αροῄηοιι, ΧΙΧ 4. Ε]ας Ρατας!1 ΡΙΗ]οδορΗ!, λΗΝΗΙ, 55 σσ. Ιὲ γάμο ῥῶάάβοµις, ΧΙ Υ, 03. - Ρίο οἷμς Βἰοἶοις » ἀεἴμόυ Ερίσαεις., ΧΗΥΗ, 1820 9/4. 

ΡΙορμαΠίη5 µείος, Χ, 10 

855 
Βἱοηγεοᾶοιης τ]οίου, ΗΧΧΙ;, 0 οἱ 39. δΙίις γεαδ[ου οο]ιο δΙῖ ερἰδίο]ας Ρ/{ο]οιησοϊ ας, ΧΙΧ, 0. 

ΣΙ ΙΧΧΧΙΙ, 28. 
ΡΙορίειο5 Ἱπαρογαίου, ΙΧΧΠΙ, 27. 
Ῥ{οξδΟΗΤΟΓΗΠΙ εχρεάήο, ΧΧΧΙΠΙ, 40 αἰίογ ηανεῃι 5εγναί, ΗΧΥΙ, : εοπΓ. ΝΠΙ, 26: ΧΥΠ, 1; ἵη πια]ῖς πανῖς αρ- ΡατοΏί, ΧΥΗ, τς ΤΧΧΥΠΙ » 35 ΕΟΓΙΠΙ εππρ]απι, ΧΥ, 4». Τἱ46 Οᾳ5ἱοἵ οἱ Ρο]ωκ. 
Ριοίίπια, ΧΧΧΥ, 7; ΧΧΧΙΣ, 18. 
Ρἱοίπιας, Μεαατεηςῖς, ΕΧΧΥΠΙ, 1. 
Βιρ]ή]Ης, οοπποπ]ῃα 1μαργτίπί ης, ΤΧΧΙ, 6, 20, 36. 
ῬὴρΣας1ς ἀεσοτίρίϊο ας ποπη]ηίς, ταιῖο, ΧΙ Υ, 4: ες νσῃο- ΠΕΠΗ 4Ποππούο πιογδαίας, 14. δ4(.5 Ύ4παπάυ ἀἱρεαᾶες ΠοηΙηΙβας Ροδδίμη Ἰωκίάῖρητας, {δ. 8. ΡΙργ]απα, Αἴοπις, ἈΧΙΥ, 2: 1ΧΥΙ, 17 οἱ 14. Πικείρ]ίπα αἀο]εςερη[ίαπη τοι πποϊα[ἴογεπη, ΧΙΙΧ, 20: απ]ά ἴπ οᾳ ΡΟΠΙΡΣΙΠΊΠΙ ομδεγναπά μπι, 1, 27 5 δίαΐΐπι 5αῦ ΙπΙ[1ο, 1, 3: οι]. ΧΙΗΝ, 20: νΙπρις πάο]εςεθη[ί: ᾖ6- Ῥαί ε5δε αᾳια!ῖς, Η1, 25. ΡκαρΙίπα πῶεογαπι, ΧΠΗΝ, 20 544. Τϊάε Ό0ςε Εχωςί, Αἀο]εςορηία, Ἐάιοα[ῖο. Ου ῶπαπι Βογ(]]οιρ αἀο]θςορη βία» αἰί Ῥηα, ΧΙ, ὃς ᾱπ- Πίος σπάαπι, ΠΠ, 27. 
Ῥιδρυαἴῖοπες ρΙ]οςορ]ιογηπη αἲ νπ]ησια Ριοζεάμηί,ΤιΧΧΙ, 15 Πνο]α., ΧΙΥΠΙ, 94. Τίάσ Όοσος 1οβοππας]ία, ΡΙΙ]ο- 5οΡΗΙ. Τοησα: ᾳπαάαπι οἱ 8ετΏα, ΧΧ, 11. Αἆ πουας ἀἱδρηίαίίοπες ᾳποπιοᾶο α[[οσιί απἶάσπα, ΤΙΥ, 5 ΟΥ. ΧΧΠ, 1. 
Ρ]εἰτας[ῖο πιοηίῖς Ρος ορ]ηίοπες, ΤΥΤ; 10, 
Ῥήνιπαιἴοπίρας νείοτος ας ἀθάΙΙ Γιογίηί » ΑΧΧΥΙ, 23: ἀῑνίπαίοτ φπἶάαπη α Ώοπιοπασία 4ποπιοᾶο Τθρτεµεηκις, ΧΧΧΥΠΙ, 37: ἀῑνίηαίῖο τοια ας [α]α, ΧΧΧΝΙ, 27:1ΧΥ. 7 504. 
Πὶνϊέες εἰ ἁἰν]ία., Ῥϊνίίος αἀπιοηοπίης, Χ, {, ὃς αν Τη Γαίας ρεικιγηαῖίας, ΤΠ, 315 ἀῑνιία τοζοπαῖμα, νά. 195 τε]ευπέα, Ὑ, 38: ΘΑΤΗΠΙ Γασασῖίας, Υ, 99: ΤΧΥΙ, 20: (πΦπαΠι οᾳς γ]ία οοπηεπίας, Ὑ, 2δ: 41 ΦΦΠΑΠΗ τεγο, ΕΧΧΧΗΠ, ΠΠ; Πκάοπη οαιῖς 6ΠἱδΠαΠΙ 5η- Ῥεγνεπίαί οπδης, ΧΧΧΙΝ, 21: 6 πιοάργαία υ{εηίες 5πί εσυ, Εὐίἄ.; 4ποπιοάο. ἁῑνῖίος γ][οπί Πηγ]άίαπα, ΤΧΝ, ο, αἴν{άτη ᾳπογε]α 46 Ραπρετίρης, ΤΧΝ, 37 οἱ 9δ; Ῥαι- ῬεΓυπῃ δίαίας ππε]ος, (παπι ανασα, ΧΙΥ, 15, 9: ᾱ- γῖίες ΠΟΠ 5ΙΠί Ῥεα!1, ΕΧΝ, 26: 60Η]. ΧΙΥΠΠ, 12: ναµᾳα: ορ6ς8 δίηο {ορις, ΗΧΧ, 29: οοη/. ΥΠ, 105 ἀῑνες αῑά 5ΙΓΦΙΠ ΡᾶΓα[ίο, ΧΙΥΠΠΠ, 58: απ]ά ΠΠ Ἠῖς ρτος!ε, ΧΙΥΠΙ, 59. Ενα πιῖσεγα γΙία, ΧΙΗΥ, 15, 29, οἱ: ΗΧΣΥ, 17 εί 15: ΤΧΧ, 20-30: ἀϊν]αγαπη Ῥεπομ]α, ΕΧΧΥ, 8; σοπ{. ΕΧΥΙ, 27, φπἱᾶαη ἀἰνίβαταπι ση µςα Ῥεπίου]α «αῃθιηί Ειαγἰσθίπια, Ἡ, 50: ἀῑνίίαπι πι] Ἀάγεικα να]είμάίηα πυπίας, ΤΧΥΙ, 07: 60Π/. ΕΧΧ, 28: Χ),Υ, 25: πιογίθῃι πατε [εγοηί, ΧΥΙ, Τά: ἀῑνί]α πια[ῖς Ποπηἱηίνης ομγαπῖτε 5οἱεηί, Υ, 25: ΗΧΧ, 3 οἱ 115 αἲ ΠπάΠεγοπίία γο[ο η. ας, ΤΧΧΙ 06 οἱ 37: ο]. Ὑ, 66, ΧΥ, 35; εοπίτα ἀἰγῖίος Ῥτουηη]ραίαν αριᾷ Ἰη[ργυς ΡΙεϊκο[έπη, ΧΙ, 19, 90. Το ροςες Ναπηῖ, Ῥοεμηία, Άναγης. 

Ῥοείη». {46 Ετζ]. 
Ῥούσπαα πσας, ΧΧΧΥΠΙ, 34: Ώοάυσπα πεπηιις Ίούπεῃς, ΧΗΥ, 2. 
Ῥο[απα γο]νοτο ἵπ Ο014Π6ο, ΧΧΥ, 63. Ώο]ῃη Ῥαπαϊάσαι, υἱᾷο Ώαπαϊᾶο». 
Ώο]ογ ποπ ο Ἰπά[[ίογοης, ΤΧΧΙ, 17. 
Ῥοπηϊπί απ]ά οἱ Ποηοςίο οἱ Μτρῖΐες ορο]Π!, 5οἵαηέ 5εττ!, ΧΙΙ, 5. 
Ώοπιας α Μίποινα εχεοβίίαία, ΧΣ, 50, 
Ώοτῖς ο ΡΟΙΥΡΙΕΙΙΗΠΗ ἀογ]ᾶσί σαἰαίεαηι, ΤΝ, 1. 1, Ῥουτπηϊτο 5ηὴ πια ύτασονῖς, , ὃς ἀοτπηῖτο ἃ πια γαποτᾶ. ΤΧΧΗΠΙ, 06. 
Ποδίαᾶα» Άτα, ΧΧΧΙΥ, 25. 
Ώτασβητα ογα[οτί 5ο]αία, ΗΧΧΠΙ, 5ο. 
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Ώνασο οἶδμς, ΧΧΧΥΙ, 23: Τμπίοπα» Ἰπ[οδίας, ΤΝ, 10; ομδίο5 

αι, ΧΧΧ, 56: κἴσπιηα πο] αρα Ῥαγίο», ΧΧΥ, 
99. Ώνασοπος α- ποτ ρις αἰαπίας, ΧΧΧΗΠ, 75 απάε 

Ριοβαρί]ο δι οχίσσο [αρη]αμι 4ος ΟΙγπιρίαςο {αἰὶ οΗὰ 

απσιαο οπραπία, 111. Ώνασο 4εΙΙ5, 414Π4Π1 αγία Β1{ αᾱ- 

Ἰρίίας αὖ ΑΙοχαπάτο ππασο, ἐδία. οἱ 195 αποάπαπα οι- 

ἀαπα ΠΟΙΠΕΗ ΙΠΙροΡΙΠΠΗ 5, 18. οἱ 9δ. 

Ῥνασοη Ἰοβῖς]αίοῦ, ΠΧ, ὃ- 

Ῥνπαγ]ας. ΧΕΥ, 14. 
Ώνοπιο ΠΟΠΊΘΗ δουν! Ἡ, 93: Ὠνοπποπίς Ἰαροτες, ΧΥΗ, 20. 

Ώου» ργαο]ανῖ, ααἲ {απη [ογΠίος ρυσηαηέ, παπα φαρίεηίος 
οτά πανί αοἶθηλ, ΤΠ, 1. 

Β. 

Ίνήα5 ἀοξογρίίας, Ὑ, οὰς οοπ/. ΧΙΙΥΙΠ, 16. 
Ἐοοσναίο5, ΧΝ, δ0. 
Εοπαάσς, ΧΧΧΗΙ, 00. 
Ἐσμο ραναία, ΙΧ, 1, 4 ἃ Ῥαπο αππαίαν, ΥΠ, 22, ᾱς 

Τ ΧΧΧ, 40. 
Εοἰοσίίοις ΡΙΙΙΟΣΟΡΙΗΙ5 Ύα Ίερο ααῖς Ποπ απθαί, ΧΝ 

49 οἱ 00; οἰεσ[οηί5 ρ]ή]οδορ]ίος τοβϊδίία, ΧΝ, 4 σση., 
θ4. 

Ταν: ἵπ Ἐάασεπι, ΕΧΧΧΗΠ, 14. 
άμοαἰοπῖς ἀμγ]ος οχθιηρ]α, ΠΠ, 27518, 6, 1. Ἠάο 

Ρικοϊρ]ίπα, Δάο]εδέθηίία, ανως]. 

Ε]αίς [ορίαπα δα (αἱ 5αρογγεηίαί 63515, ΧΝΝΙΝ, 21, 
]οσίτα (ΓαἱΓΟΠΙ ΠΟΠ ΠΟΡΕΕΗΣ, ΧΙΥ, 22. 

Ε]ορία νάίοπ]α, ΤΝ, 41. 
ΕΙοποἱα5, οοπνἰσίῖο, ΧΥ, 17: Μεπαπάτῖ, ΤΝ, 4. 
ΕΙενάΠα Ιαοαἱαίουες, Χ, 14, ὁ. 
ΕΙορμαπί! Ππάσγαπα α Βασσο ἀοπαϊα, ΥΗΠ, {8 εἰορηαπίί 

ΑΠΙΙΟΟΜΙ, ΧΧΗ, Ὁ οἱ 10: οἱαρ]απίογαα ο πα, ΕΧΧΗ, 
16: οἱεραπία Πα {α06{6 ον ΠλΙδζᾶ, ρου... ΕΥΠ, 19. 

Β]οαιοθπίία πορΗἰβδίπιος ο/οῖί νίτο», ΤΗ], 5 πι 5οπεσία{α 
ἀθπαα ππαίητα, ΤΥ, 4 οΙοααεπίίαπα ἀπάζαΠΙ 41οπΠοᾶο 
6οπιρανατο ἀθοθαί, ΧΧΝΙΥ, 225 πραππί θα ανω 
Μοτομτῖο, ΤιΥ, ἄ. ἄαἰ Ἠσνγοπ], τθί. 

Ε]γςίϊ οαπαρ!, Χ, 50, 15 ΧΙΙ, ΙΤ: ΧΧΝΗ, 11. 

Ἐππιπο[ία, δαἱἰαἰοηίς σοπια»5, ΧΧΧΗΠΙ, 22 οἱ 26. 

Ειροε(ος]θ5, Χ, 20,4: ΧΧΥΗΗ,2{: ΟΟΠΓ. ΧΙΙΝΤ, 13:ΤΧΝΠΙ, 
{5 ΕΧΙΝ, 2: αδδαίς, Χ, 20, ά: οµΓ 5ο 1ρ56 ἵπ 41ίΠᾶπι 
Ἰπ]οσστίί, εὐίά. 

Εππρασα, δαα]χ, ΧΧΧΗΠΙ; 19. 
Γμάγπιίοη απἰὰ ουάἱπαν{ Τη αδίγο]οδία, ΧΧΧΥΙ, 18: νεχ 

Ῥε[απα σον] εοπίτα Ῥο]θιη, ΧΧΥΙ, 155 αππαίαν α ππα, 
ΥΠΙ, 11. 1ς ΧΠ, 7; ΕΧΧΙΝ, 8. 

Επίρεο πορ]εσίαπῃ Ρηεἰίαπα ρυαη]ρῖί Νορίαμας, ΙΧ. 10. 
ΜΠΠΘΑΟΤΙΠΙΗς [οη5, Υ, 96. 

Εραρηα», ΧΧΧ, 50. 
Εροις, ΤΗ, 2; ΧΧΥΙΙ, 22. 
Ερμία]ίο5, ΧΙ ΥΤ, 203: ΤΠ, 10. 

Ερίο]ιαγηϊ οοπηῖοῖ αίας, Τ.ΧΗ, 20. 
Πρϊοίοίας α Ώομποπασίθ, 41ο αἀπιοπαπέ, πἳ πκογθη ᾱι- 

ὀθ6γθῖ, (ποπιοίο γοὐαισαίας, ΧΧΧΥΠ, 6ο: εοπβάθης ἵηπ 
ἀϊορπᾶο, ΤΧΥΠΠ, 185: οἶ ας ἀἰκοίρυ]ας Αγαμις, ΧΧΧ, 
25 εἶας Ἰαίονηα, ΤΝΗΠΠ, 15. 

Ἐρίουτα», ΧΧΧ, 17, ΧΧΧ, 6; οἶας αἰοπαί Ἰαπάσηίας, 
ΧΗΝΤ, 18: νολαρίαίοπα οπίρς 1ορις ριωίοί, ΧΙΝ, 6; 

Ἠηυ]ία, απ) αἲ οἶα5 ἀοοιήπαπα Ρον που, ΧΙ ΥΠ, 11 
ο4ἱο οδί Αἰοχαπάτο Ἱηήσο, ΧΧΧ, 47; α ᾳο Ηρηὶ οἷιις 
σοι απίς, διά. Ἰωασοἱαπὶ φεη{οη]ία ἆ6 Ηήςες Ηρνῖς, 
ἐδία.; απ]ᾶ ασαί αριιᾷ η[ογος, ΧΧΧ, οὗ: οδί ἵπ ἱηδι]α 
Ῥεπίοταπα, ΧΧΥΠΙ, 17. Ερίεπνοοαπι ἀοοήμα, ΧΙΥ, 
19, ΧΝ, ὔθ; ἆθος οξςε ποσα! ΧΙΥΤ, 35: αἲ ουρία ΑΙοχαη- 
ἀπ πιασῖ Ποη αἀηιὶςςί ΧΧΧ, 38; αμαίες οί, ΧΝ, 
16. Ἐρίομιεος ἀαππσπί ασ ΤάΠ1ΟΙ νο]ρίαίοπα 5οοἰαπί 
απἰσαα, ΧΕΥΗ, 51: 1ΔΔΙ, ὁ6, 

ΙΝΡΕΧ ΝΟΜΙΝΟΝΜ ΕΤ ΒΕΒΌΜ. 

Ἐρίσνανηνια ἵπ γίναπη ἀἱρδαςϊς πποῦςιι οχδΗποίαπι, λα Υγ. 
[ 

Ἐρίππεπίάος, Υ, 6; ΤΠ, 26. 
Εριπιδίῃεις, ΠΠ, 7. 
ρίροία, ΧΧΥ. 08. 
πριγοίος οαΠίου οχ]πίας, ΤΧΧΙΝ, 9. 
Ερ]μα]απα η πη πἰάΙουΠαπη, ΤΝ ΧΙ, 40, 
Ἐριλεία 5υπί ροε(ῖς αἆ ναιξηπα περ]οπά η απίίαία, Ἡ, 1. 
Εθυϊίος ἵπ ΟΑΠΙΡΗΠΗ γοσα1ο, ΕΧΧΥ1, 8. 
Ῥαπς. Ἐσπαπα ἵπ αΙΠΡΙΠΙ, Ῥτου., ΧΥ, 9: (πο ΗΠά επρ]άο 

οχρτοβταίατ Ἠοππαπ]ς, Π1, 29: ού 15 ΤΠ ΡΤΟΠΟ 6ΠΠΠΡΟ Ἰ- 
μου 5 ουγῖές ΧΙ, 10; ού ΗΠ1 56 γοἱα{απ{εΙα Ἡ{ Ρίηχο- 
η{ Ῥαμδο, ΤΕ ΧΧΗΠΠ, 24. Ωποἵδαπα αθίς» ΟποἵδαΠΙ ος 
ΥΙδΗΠΗ [αου]ί, ΕΧΧΥ, 18. Εσα: ΤΠορραία, ΧΧΗ, ὁ, Εαπῖ- 

[ουηπίσα, ΧΝΥΙς 12 αἱ 16. Εααϊνα]ίατες, ΧΧΥΙ, ΠΠ. 
Ἐναπαςξ, σαπα οοΠαἶσία, ΤΝΥΠΠΙ, 7. 
Εγαφἰκίναίας, ἨοΠιο ἀθλσαίας, ΕΧΧΧΗΠ, 07. ΔΙΗ5, Ιαπΐα5, 

τρία. 49. 
Ἐτα(οξιποηῖς, Ογτεπα, οίας, ΤΠ, 27. 
Ἐνουβ(]ιοῖς ἐρας, Ὑ, 49. 
Ενουλίοις, ΧΙ, {6. ΧΧΧΠΙ, 40: οἷας ἠΠα., ΤΧΧΗΠΠ, 40. 
Ἐολοπίας υπάο δἷί παίας, ΤΝ1, 275 σο/. ΧΝΧΗΙ, 90; 

46 ἴ6υγα ΕΧΒΙ5ίΕΗΣ, ΤΠ, ὃ. 
Εάσπα5: αἲ ο Ρορι]1 41ἨΟΥ65, ππάς 5]]ατο ἀἰσσραίαν 

οἱοσίαπα, ΤΥΤ, ἴ5 οοπ/. ΝΗΙ, 20. 
ΕΙδ0Π6, ΧΧΧΗΠ, 40. 
Ενίροπες οαηΐς, δἶά5, ΤΧΧΙΥ, ο. 
ἘΙΠΗΥΟ, Χ, 20, 15 ΕΧΧΧΝ: ΕΝΠΗΥΣ, ΤΙ5ἱρΙοπθ, ΧΥΙ, 22. 
ἨηρΗγ]ο, ααπὶ οααδα Ῥτοδἷαῖί ππατΙαπη, ΕΝΧΧΥ, δ. 
Ἐπις ΠΙαΙάΠΗ. Ῥτο]ίος αΘΙΗ, ΤΝ, ὅς ΙΧΝΙ, ὅο: 6011. 

ΗΧΧΥΠΙ, 10. 
Έτος, Υοεηονίς Πας, ΥΠΠ, 20, 10. 
Ἐγιά]ίίο ραἱομγαναπα. ΤΡΙΑ Ῥιηό6ρς, ΧΧΧΙΝ., 16: 60Η/. 

1, 95 ΧΝ, 16; οἶας ἴπασο, ΧΧΝΙΝΧ, τά. Μιά Ῥίπδῖα 
Πονανάπα. Ἐγιιδ[1ο. Π{ογαγάτη πο. Ργοςοδέ, μὶ να 6 
«ροπάσί, ΕΧΧΙ, 34: ογαά Το ππαρηϊ αδπιαίαγ : υίάο 
ϱο605 Ἐδομίπες, Ώοπποδίπεμος, ῥα]ατία, Ῥταιηία. Εγά- 
αῑᾖς ἆαρία Ρονίῖο ἀοθοαίας, ΤΧΧ, {5. Εγαθα βαμαγπα]1- 
Ῥι5 παϊ(ίθγο Ἰρτος ἀῑν τάς ανομίας, ΤΕΧΝ, 16: ογααεῖς 
6556 {γρε 56 4αΓ6 ΤΗ 5ο ν Παπά, ππογοθάο ρτορορίία, ΧΥΗ, 

ᾱς ου Π{οτάτη ΠποτΡΗς, ΧΧΥ, 2. 

Ἐτγίωταί ΙαρΏΗ, ΧΧΧΥΠΙ, 41. 
Ἐναπάνίάας Ἐλοις, ΧΝ, ὅ9. 
Ἐναησο]α5, πημδίοας τας15, οθγίατο πεί Ώε]ρῃῖ5, εοά ον- 

εἰριαίατ, ΥΠ, ο. 

Ῥιβαάῶ 4οππα5 5ροσ(5 νοχαία, μία τεδίίας, ΤΠ, 51. 
Ἠβίοία5, τοχ ΜασμΙγοηα, ΧΙΙ, 00. 
ρα ά6ς οτγαίου, ΕΧΧΗΙ, 12. 
Ἑυυυ]α5, ΤΕΧΝΗ, 41. 

ΤΠΟΠΕΠΟΙ, ΕΝΑΧ, Το. 

το]ίᾷ65, ΧΝ, 70. 
Ἠοναίο5 ΦΙογομῖης, ἀῑνος δεµεχ, Χ. ὃ, {. ΑΣ ἀῑνος ανα” 

τα5, ΧΙΥ, 9 εἰ 9». Εαοταίες πορ]]ς, ΧΧ, 1. 
Ἐποτῖίας (ωπογαίου, ΕΧΧ1, ὁ οἱ ὁ7 844. 
Ἐποίοπιοη, ΤΧΧΗΙ, 48. 

Ῥζ απ] οἱ Αιοζώ αη]οία, ΧΗΙ, 22. 

Ἐπηθ]ς Πίος Ῥαρου, 564 ροηἱ5δίπιας, ΕΥΠ, 10. 
Ειπιο]ρίάς» ο Ῥαρμ]αρομία, ΧΧΧΗ, 05. 
Ευπποῖρας, ΧΧΧΥΠΙ, δ4ς ΧΙΗΝ, ὐάς ΕΧΙΝ, δ. 

ἘυποηίΗ5, Χ, 1. 2. 
ΈμΠοηςς Ἰοσα5, ΧΝΥΠ, 10. 

λΠΟΗ5 ᾳπα]α δἷ απἰηα!], ΧΧΧΥ, δ ομηπίρα5 πλοτῖ- 
Ῥα5 εχο]αἀάσμάας, ΧΧΧΥ, 6. 

Ἐαραίος τεχ, ΧΧΧ, 07. 

ΤΡΗΤΑΠΟΥ αἰ[οχ, ΧΥΠ, 42: ΧΧΧΙΝ, 7; ΧΗΥ, 7. 
Ἐαρ]ιοτῦα5 Ἰηίοι[οσίας α Μεπο]αο, ΧΙΗΥ, 175 6115 ΠΟΠΠΕΗ 

Ῥγ{μασοτω ἀαίαν, Χ, 20 35 σας εοπηα, Χ1,, 205 ο). 

ΧΙΥ, 13. 
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ΕπΡΙΜΟΓΙΟΠ, ΧΝΥ, ὁ7. 
Εαροῖϊς, Ροεία πιογζαχ, ΧΥ, 20: ΧΙΙΥΙΠ, 53. 
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ἴππα, ΠΟΠΊΕΗ ναπαπη, ΤΧΧΙΥ, 10. 

Τερτιοϊίαπίες 5απατε ογοᾶϊέως Ῥο]γάαππαπῆς οἱ Τηθαρεπίς 
εἰαΐμα, ΤΧΝΧΙΥ, 15. 
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ΤΧΧΙ, 4. 
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Ίποσπα ποσα ρτάαῬεης, ἐρία. 
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ΤΧΧΙΥ, 9: σοπῖαπα (Φοιέ{ Γι) α]άαπα Ἰοπεδί, 
ΙΧΧΥΗ, 17 

οιωρίας, ΧΙΗΙΥ, 20. 
οιπιαπίοαπη Ῥεαπι, ΧΧΧ, 48. 

ἄΕΙΥγοΗ, ΧΧΧ, 56: πα] εοτροτο, ΧΙ, 62: 615 0554 
οδίοπίαπ{ Τε απ, ΤΗΥ ΠΠ, 145 εἶας 6γ6ρος, ΤΥ, 2. 

αδίᾳ, ΧΝΥ, ὅ; ΧΙΙΥΙ, 16 
Φσαπίες ας Ῥο]απη Πη[ογοηίος, ΥΠ, 195 αυτα 5οο1ἷο, 
ΧΧΧΠΠ, 98; ορηίτα οος Ώδ]]άπῃ, ΤΧΧΥΗΠΠ, 18. 

Ιαάτας εἰ [αν εορποπήπαίας ΟΙεοάσηςς, ΤΧΧΙ, 6. 

αἰαπσοο, ΧΧΧΗΠΙ, 42, ΧΧΧΠΙ, 80. 

Ιαισίας ΑΙεχίαϊς β]α5, ΠΠ, 14. 
απο, ἀειςδ, ΧΧΧ, 49: ΕΧΧΧΗΠ, 29. 
αἰοτία Ργείοδιος ργῶπηῖς, ΧΗΙΝ, 105 6απι οομ5εαιἱ ἸαΏο- 

1ΙΟΡΙΠΗ, ἐθά.Σ ε]α5 αΠποτ πεααα παπα οχ. γ]ία οχρε]]οτι- 
4μ5, 96. Τίαε Τιαα5, ΠοπΠοί, Έαπια. 

αἰγεσηίαπα, Ῥε]εχ Μορ ἑαρομιμής, ΧΥΙ, !2. 
ἄΊγεοσῃ, ἀταςο ΑΙεχαπάτί πιασί Πα αρρεβαίας, ΧΧΧ, 158 

οἱ 985ᾳ.5 ἵπ ΠΟΠΟΓΕΠΙ 6] 15 ομαϊέας ΠΙΠΙΙΛΗ5, ὅδς 6ο. 
49. 

Επαμοπίάες, αδθοπίαίου, Υ, 4ὖ5 ΤΧΙΝ, 19. 
ΠΙΡΜΟΠ, ἀΐνας ανανά», ΧΗΥ, ὐἱ [αποταίου, ΧΥΤ, 17 

Ραταδίίας, Υ, ὁδ. 
σοαῖ, ΟΠΙΑΠΟΤΗΠΙ γοἙίς, ορίας, ΤΧΗ, 17. 
«οβατος, ΧΥΤ, 6. 

ἄοιβίαξ, δορη]ςία, ΧΥ, 22: οἶας σία5, ΤΧΗΠ, 90. 
(.0150Π65 50Ρ0Γο5, ΤΝ, 14, ὃς ΧΧΧΗΠΙ, 44. σοισοπῖς5 ν]γσῖ- 

πῖς Ηἰδίοτία, ΤΝ, 14, 2 ΧΧΥΠ, 9: ἀοιροηίς Ἱπ ροοίοτε 
Ῥα]αάῖς αΠΠίας, ΤΧΧΥΙΙ, δ. ἄοἱβοποπ ππδιηί Οτ- 
ρίᾶο, ΥΠ, 19: 9Ι5ΟΠΕΙΙ νἰάοηΗρας απ]ά αοὐἰἀοη!, 
ΧΧΝΙΧ, οο/. ΧΙ, 19. 6ο/β0Π05 55ο 5οπηπία, ΧΝ, 72 

Οτωοῖα Αἰοχαπάταπα ἀποθιη οἰσί, Χ., 19, 2: Πλαθ ΠῃΟ- 

χ4ἱ05 αἆ γἱίαπα Ἠοποεδίαπα τοὐοῖ, ΠΤ, 1ὸ: σας πημ]ίθ- 
χο» Ῥυ]ομτα, ΥΠ, 20, 13. οτωο Ῥο] σος, Χ, 14, 2: 
ροτοι]ςί, Χ, 12, 5: απ Οποπδαπα γΙος, ΤΧΗ, 53: 

6οΡπά. ουγα. οἰνιίαιἶς Ῥεπο Πηςποπάα», ΧΗΙΝ, 20, εἰ 
ἀἰκοῖρ]ίπα., ἐδία. Οµς εχενο ία ἀταο Πηςοτηί, 
διά. 1ος Ῥταπιία ἀαπί νἰοίοτίρας, ἰδία. 96: αἲ 
να {επα εκοϊίαηί αἀο]εσεθηίίαπα οχεπηρΙ!ς απἰπιαίαπη, 
Ίδια. Ὁτς Ἱηδίαηί θαπ αγληπείῖσα, πηηδίσα, Ῥου5ῖ, 
ΤΠΟΤΗΠΗ βο[εηίῖα, βία. 31. ἀτασ νοίθτες αποπιοᾶο 
6ΟΠΊάΠΙ ογπατς Γηθηη{ δοΠ1, 1 ΧΥΙ, 3 οἳν Ποῦ αὐΠ]- 

Ῥοαπερί]ειπα, ΧΗΓΝ, 10. ἀναοοΡΠα {α5]αναπά σπα, ΧΙ, 
15 4ποπιοᾷο 5οἶθπῃ αἀοτοηί, ΧΧΧΗΤ, 17: ΠΙΟΓΙΗΟΣ 

ετοπηαπ!, ,, 91. Οοπιαάογήπη αραᾶ οο5 Πσρπίῖα, ΧΙ1Ν, 

255 αταεοτηπα [αρα] πάς οί, ΧΧΧΥΙ, 205 αμάθ 
αδιτο]ορίαπα  Παοίης,  ἐδία. 105 νο ποδοὶ 
4ΠΙΟΙΟΤΟΣ 4Η.ΠΙ το, ΧΙΙ 

βαπίίαπη, εί. 
ΤΥ,ά 

Οταηπα σα αἰτῖς, Οταηπλα οἱ, ΕΧΧΧΙΗ, 16, 

455 να ἀἰσρπαϊ αραπηί Μονοιτίο, 

ΙΗΝΡΕΣΧ ΝΟΜΙΝύΝ 

» 9: ναι ΡΟΗ 5θοἰαΠίΗς οἱο- | 

ΕΕ ΛΕΝΙΝ. 

ΟΤαΠΩΠΙ5, ΠΟΠΊΕΗ ον ΤΧΥΠ, 19. 
ταπῖσμς ΠΊΟΠΣ, Χ, 

να ηχου Ύ ἰοαι, ο. 15, 1. ατα Ἰαμζδηίας, ΧΝ, 

:. Ενα οοπη]ίος γοποεῖς εἰ Ραάΐς, ΥΠ, 20, 15: 
σος 1π. 4ἱορπάο. οΡεΓαΠΙ 6556 ἀβπάαια, ΧΧΧΙΝ, 25. 

ατπθπη δαἱίαγε απίάρ ΧΧΧ, 94. 
ΙΥΡΙΟΕΣ, ΤΝ, 15, 4. 
απβίατα. Τη σαδίαπάο σῖπο ΠΟΠ. ορις οδ εβίροιο ἆ οτι, 

ΧΧ, 08. 
απίίατ απαἴπος ἀῑρίίος Ἱοηρυπή, ΠΠ, 90. 
ἄγαταδ, Ἱηδυ]α, ΧΗ, 18. 
αγρὶς απη]5, ΧΕΥΗ, 215 

ΤΗΤΗ, ΧΙ ΥΠ, ὁδ. 
ἀνρρις, ΧΝΥ, 78 
αγυπαδίάῦα (πσ]ῇ5 Ίου» 5, ΧΙΗΙΝ, 75 ΡΕΥΙΠΙ5 ἱρποίυπι, 

ΧΙΙΧ, 0. Γιο Εκοτοϊῖπα, ἀαναοῖα. 
Ογπιπορφάία, 5αΠαἰοπῖς ΤασοεάαρπιοπΙοσ.ρεµας, ΧΧΧΗΙ, 

15. 

ἀγπηποδορηἰρία», ΤΧΙΝ, 7. 
αγπάαπὶς εί ΑΡασ]α απηϊοϊία, ΧΗΙ, 61. 

Η. 

Ἠῶηνις, ΧΧΧΠΙ, σἱ; ΤΧΙΝ, 25. 
Ἠα]ογοπίς [αρι]α, ΥΠ, {: οοπ/. ΧΧΥΠΠ, 40: ἀῑες ΙαΙΟΥο- 
π, ΥΙ, 2. 

ΗαΙσαγηαδξα5 Μαιςο]ί πιοΠπΙπηεΠίο οτηαία, Χ, 24, 1, 
Ηα τος, ΧΧΧΗΠΠ, 5. 
Ηαἱγς, ΧΙΠΠΙ, (4. 
Ἠαππίρα]. ΓΙ Αηπϊρα. 
Ἠαγπιος] ρατας]ία5, Απςιοσίΐοῦ, ΧΙΥΠΠ, 48. 
Ἠαιπποπ]άος Ἰπίου οπΠΕεΠΟΠΗ ονδρίταί, ΧΧΗΗ, 2. 
Ηατρίπα 1105, ΕΧΥΠΠ, 9ο. 
Ηαιργία ΡΗΙΠοΙΙη ρτϊναπί οἱρο, Ἡ, 18. 
Ηουε, ΥΠΙ: ὅ, 5: Χ, 16,1: ΧΧΧΥΠΙ, (4. 
Ηοριο γα νους οΏδουτα, ΧΧΧ, 10. 
Ἠεργας Πανίας πιανίηας, ΤΧΤΝ, 20. 

Ἠοιαίω οανϊπιοηῖα, ΤΧΥΙ, 15; τν ἱποδη αἱ Ἰορίριις ΙΠΥΟ- 
σαΐα, ΧΙ, 9; εἶας ο6πα, Χ, 1, 1: Χ, 22, ὃς ΧΙΥ,7. 

Ἠεείοι ἃ Ἴονε Σαράποίας, Η1, .ς ααὶά ἨΙΟΙΊΘΗ5 Ιοσυίως. 
βς, ΧΙΙΥΠΠ, 20: Ηοοίοτί αεβοαίαςγ, ΤΧΝΙΥ, 19. 

Ἠερορῖας, ἰαἰπαήης, 1, 9. 
Ἠοειβος ςπη 5 πες, ΧΙΙ Υ, 17; Πεοπρα ΜΙπειν ἆ0- 

παί ἆπος Ῥουες εἰ Ρορ]αα, ΧΙ, 25 Ηε]επα 5ἰπ]]ς. 
ηπ]]α ατίο τοάοπάα, ΤΙ ΧΧΧ, 42. 

Ἠο]επε Ἰμεία βία, ΥΠ1, 20, 145 οἶας ρυ]ομγίπάο, ΧΧΧΙΣ. 
235 ΠΟΠ οταί φαΐ ἀοδορίίς, ΧΙμΥ, 17 εἶας ΓΟΓΠ8. 
ἀδσρίοταν, Χ. 18, ὃς αλαϊἰοτία. πο ία. ρονιία, ΥΗΙ, 20, 
195 αὐ Αολῑνογαη ρήπορί ος εχρείία, ΥΠ, 20, 145 
σοπιῇ. ΤΧΧΝΗΙ, ΙΤ: οἷα5 ρνίος ταρίαδ, ΣΧΧΗΙ, 40: 
ΑΠΙΑΙΗΥ α Τμεδοο, ΕΝΧΧΝΗΙ, 10: οοπ/. ΧΝΥΙΙ, δ; αἳ 
6ούπο ταρίέας, ΥΠ, 20, 14. ΧΙΥ, ΙΤ Ιάεἴτου Πιᾶ- 
5ΠΗΠΗ οχονία Ῥε]απα, ΥΠ, 50, 145 εναί εαμδα Ἔνο- 

ΤΧΥΙ, 42. ἀγσίδ μαβογε αιι- 

Ιαπὶ Πο, Χ, 19, οἳ πιασης» Ἰπίογηοοϊομίς, Χ, 18, ὸ 
Ρυ]ο μη πάἰπῖς. σναίῖα 5ο ἵη ἀθαπα πηπίαί, αι ραδάπε 
ἀῑνηϊίαίοπα σοπιραταί, ΤΧΧΥΗΙ, ὃς ταρία α Οἵηγτα 
ἵπ Ἱηδυ]α Βοαίοταπα Πηβίίαν, ΧΧΥΠ, 25 οἱ 27: οἶας 
Ἰαμά1ρς Τίοδοις Ἰηδοτίής, ΤΧΧΗΙ, 10. ο οἃ τθ- 
εαηίατο 1π Ῥεοιας, ΧΝΗΙ, 1. Τη Πεϊοπαπ πια ατίε 
γοτίας ΗεσοβαΠα, ΕΧΧΧΗ, 42. 0ο. ΧΧΝΥΗ, δ. 

Ἠο]σοι, ΧΙΗΥ, 26: ΗεΙσσπεια ΠΟΠ. απθ[ῖδδο απ(παπη, 
ΙΝΗΠΙ, ὃ 

Ηε]ίοροῇ5, ΤΧΧΗ, 5. 
Ηε]απίεις Τεςρίας, ΤΧΗ, 22. 
Ἠε]αποά]ϊσε, ΧΝ, ὅ9: ΧΙ, 11. 
Ηο]]ε Πα Νορίιείος, 1Χ, 9, 2: ον αὓ ο σίο θεοἰά εν], δις 

ΠΟΠΙΕΠ ἀθᾶῖι ΠΗε]εδροπίο, ἰδίά. {ς αίπαπι 5ὓ- 
ρι]ία, 101. 

Ἠε]εβοτο Ιπάίρεινε, Χ, {7 2. 



ΙΝΡΕΧ ΝΟΜΙΝΕΟΜ ΕΤ ΒΡΒΟΜ. 

{ Ἠετορμί]ας Ογπίοςς, ΧΙΙΥΤ, 10. Ἠα]ίθῃ, Ραΐετ ἀοῑϊ, ΥΙ, 1. 
Ηο]]εεροπίι5 πάο ἀἰσαίαν, ΤΝ, ὃν Ες Πποία5 α Χθιχο, 

Χ. 50, 25 θπι (αηρῖτο ρδάΐρις, ΠΗΙ, 18. 
ἨειηΙ μεση, {.Ν, 0. 
Ἠορ]ιωκίίουη ἀποίος. δΡροπςί Αἰεχαπάνί ΧΧΙ, 5; 4ποπιοάο 

Αἰοχαπάτιπα φαἱη{ανετίί απία ράμπα αἆ Ίσδυπι, ΧΙΝ, 
Ἀ: αῦ Αἰοχαπάτο Ιπίει 4ος τοογίας, ΙΗΙΝ, 17. 

Ἠετασ]άθς 04115, ΧΧΥΗ, 22, {5 Εριεδὶ παίας, ΧΙΥ, 19. 
Ηετασ]ίέας οπηπία ἀερίοταί, ΧΗΠΠ, {ος ΧΙΥ, Γ45 οἷας5 ἆ0- 
οίπα, ἐθία. ; οὐ. ΤΧΝΗΠΠ, 7. 

Ἠοταπηίέμτος, ΧΥΙ, 91. 
Ἠοτομ]ος ἀῑσϊίαν (ποσα μς, 1, {το ταδίίους, ΧΗΙΝ, 00 

Βοείταία5, ΧΧΧΥΠ, {5 Ορπιῖας, ΤΝ, 1. Ἠετοι]ος Τγ- 
πας απΠσμίος ατῶσο, ΤΧΗΠ, 35 ΠΙαΙΟΤΙΠΙ ἀθριΙδος, 
ΤΧΙΚ, 52. 6οπ/. ΧΧΧ, 4: ΧΙΥ, 2. Έναί Φονῖς Ας, 
ΥΠ, 19, τς Χ, 10, 15 ον οἱ Απιρημιιγοης Πας 
«55ο Πηρίίαν, Χ, 16, ὃς αἀπιίταπάας νῖν, Χ, 15, ὃς 
συἶθας τορας αιπιαίας εί, Χ, 16, Τ5οἷας τοριαν. Ἰαάα- 
ταν, ΧΧΧΗΠΤ, 73: Ηενομ]ες αριά Ῥ]οίαπ ρἰηδία οιἰ- 

Ῥαπ5 οι οπ]ίσα, ΤΧΧΙ, [45 αποπιοᾶο ρίοία5 δί, ΧΧΥ, 
105 πποηςίτο5ο αριιά ααο5 ρίηρίατ, ΤΝ, ς Ποπιίπες 
ἹταβΙ αατίῖρας νἰποίος, ἐθία. ὃς ἵπ ΥΕΠΕΙΟΠΙ ἄθθτ, 
ΧΧΧΥΠΙ, 15 ορτίαπη]ηϊ5 Ῥγῶδο5, ΧΧ, 40: απἷά Ρο[ο- 
ορ, ΧΙΗΙΥ, 21: η}. ΝΗΠΙ, 12. 5 ἵπ Αισο παν]σανῖίς 
ΤΧΙΝ, 20: Ηεινοσ]ς οοήπππ, ΧΧΝ, 45 οἶα5 ΠΟΙΠΕΠ 

Πκάθιηα Ἱηδοπρίαπα, ΧΧΥΙ, 7; το Ααπίε [οί εθ]αϱ1, 
ΧΗ, 145 οἷας οππα Παπιίπο Ἰπσοία, ΧΧΧΗΠΙ, 50: αἲ Οπῃ- 
Ῥμαία οαρίι5 Ίαπας οαιπηπαν]έ, ΝΠΠ, 10, 2: ΧΧΥ, 10: 
ΕΧΝΠΠ, 2: 1Ῥετος αἱ πχοτοπι οσο, ΥΗΙ, 15, 2; 
ΧΧΧΗΙ, 44: Οαπίαιγί 5αηριῖπο χο, ΥΠ, 19, ο: 
ἵῃ αΡία οοηβαρναν]έ, ΥΠ, (9, Ες ΧΝ, 7: ΧΧΧΗΙ, 50: 
ΧΧΧΥΠΙ, 4: ΤΧΝΠΙ, 4, 21, 25 οϐ υΙπίοπα ἆθις εδ 
{ασ{15, ΤΧΧΥΙΠΙ, 6,Ηοτομ]ος ἵπ σῶ]ο ομγατΙΠΙ. 6χρεῖς, 

ΥΠ, 24: αἱ σναΙβοαπίας 4 Ππ[ο, Χ, 22, ὃ 5 Ἐδοι]α- 
Ρίο ροδίμαρείας, ΥΤΠ, 10,2: Ηατου]ϊς Ιγιάσίατ ἀῑνι- 
πῖίας, Χ, 16: ΤΧΧΙΥ, 7: 56 ἀῑοῖι ἰπππ]ασταπα ἀαὶ, Χ, 
16, {5 οἱ ἀεοίπιας {εγίας Ίαῦου Ἱπ[πησεπά ας, ΕΧΙΧ, 29: 

αἀκοτθαηί οἳ 6αΗ1 νῖπι ἀῑσσπαϊ, ΤΙΝ, 4. Τιᾷε Ἐἰοααοη- 
Πα. Νο Ἱπ[οκ, αποά παάας οδὲ, ΕΧΧΥ, 13: Ηετει- 
15 οεγίαππίρις. φαἰίαίίο οοπιραταίας, ΧΧΧΗΠΙ, 78: 
Ἠοτομ]ϊ5 ουπα ατοα δαρ]ίίας Ἰαβογα, ΤΥΠΙ, 5. 

Ἠειραιρεία, Χ, 11, 1Χ, 5, 1:Χ, ὃ, δσφ.; Χ, 72 Χ, 8; 
Ἠετοθίίαι{5 5ϱε ἀθορί!, υἱάε ἵπ Αἀπ]αίου. 

Ἠετεφίίας Πθεπῖς ἀερίία, Χ, 8: Χ, 6, 9. 
Ἠοιπ]αροτα», ΧΠΗΝΥ, 99. 
Ἠοιπιαρμτοδίίας απα]ῖς 5{, ΤΧΥΤΙ, ο, ὃς σοπ/. ΥΗΠΠ, 15: 

{γαίες Οπριάτηῖς 5ομηῖν, ΥΠ, 23, 1. 
Ἠοτπι]ᾶς, επ ΗΗ5, ΡΗήοδορµΗς, ΧΧΧΥ, 9. 
Ἠετηπίπας Απίδίοίοᾖσας, ΧΧΧΥΠΠ, 26. 
Ἠειπηρρί Ρεί5οπα, Ρᾶ55ΙΠΙ Τη ἀῑαίορο. ΕΧΧΥΠΠ. 
Ἠειπιος]ε», Βμοάία5, δίαίπατίας, ΤΧΧΗ, 26. 
Ἠετπιοσταίες, ΧΧΥ, ὅ8. 
Ἠοιπιοδοτῖ Ρο ήπῃ, ΧΙ ΥΤ, 16: ΧΙΙΝΙ, 26. 
Ἠετπιο]αις, Χ, δ. 

ἨεΓΠΙΟΠ Ερίουγεις, ΤΧΧΙ, 6 οἱ 9. 
Ἠεγπιοίῖπας, οἳσ ΡΗΙ]οδορηία» φἰοῖσος» 5ε ἀθάθηί, ΧΧ, 16: 

οἷα5 [αρα]α, ΤΝ, 7. 
ον εἶαδ ορε Πἱορμαπίες πανῖ5 ορια5 Ἱπιρ]εί, ΕΧΧΧΗΠ, 

Ἠετοάςς, ΧΧΧΥΠΙ, 24, 33. 
Ἠετοβῖοις, ΧΧΥ, 95. 
Ἠοιοάοίῃ5, εἶης Ἰαιμᾷες, ΧΧΙ, 1, Ργῶ]θαῖέ Μκίονίας, ἐδία.; 
Ὁ εις Πρ ἀἰοππίαν παρα, ἐδίά.; ἀῑρίιο  πιοηςίτα- 

ας, 1ρίᾷ. ον οαίαν, ΧΧΥΠΙ, 5; νογᾶ πο 5ορρίέ, 
ΧΧΥΠ, 515 πιεπάασῖα ἰταβίάἶςςο ἀῑσίέατ, 1Η, ὃς οσμ]ος 
ος ία αππίρας Ρυίαν, ΧΧΧΙΠ, 78. Ο0πΓ.ΧΧΥ, 
9. 

Ἠετοῃ, ΤΧΥΙ, 6 οἱ 9. 
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Ἠορίοάα5 Γαίηνα. ἀῑνίπαπαί [αου]ίαίοηι α- ἀἡς αεοορῖε, 
ΗΧΥ, ἴς οππιίπα οἵἳ ομεοία, 1ίά. τσ απο ἆᾱἷ- 
ππανεη!, {ρίά. 5 οπιπία ἀῑνίπο α(Παία ἀῑκιε, τρια. 

95 Ροείῖσα Περηίία ἵπ σα] ονοβΙέας, ΧΗΙ, ὃς αὐας 
τες πατγανοτί{, ΧΙ, 35 οἷα5 4ο νἰαῖο οπγηίπα, 1ρΙά. 4 
εἶας 4ο γἰτίμίο 5οπ{οηίία, ΧΧ, 25 οαιπηῖπα εἶας 4ο πα- 
Μν]ίαϊια ἀθεοταπῃ α Μαδὶς οππυπίην, ΧΗΝΙ, 27: πΠι 5ἱἱ 
Ῥοβίθιῖοι Ηοιηθτο, ΕΧΧΗΙ, ὁς ΧΧΥΠ, 22. ἩΗορίοᾶιις 
εί Ποπιενης πηπ]ία Ἱπηίαίίοπα ἀῑσπα εδεῖποτο, ΧΗΙΝ, 
9ἱ5 πηνία [αὔ]οδα πανταταπί, Τ,, ος πάθη αγ ο {αβι- 

Ίαῦι 4ε Ραΐαγπο, ΤΧΧΝ, 6. Ηοσίοάμς Ἰααδαίατ, ΧΧΧΠΠ, 
94: ΧΚΧΥΗΠΙ, ὃς οἶας Ἰαάγας, ΤΕΧΧΗΠΙ, 15. δααπάϊ 
5ιπάππα Ἰαμάαί, ΧΧΧΗΠΠ, 29 οογη]σος ΤΠ οἷας 5δρι]ονο, 
ΤΧΥΠΙ, 41. 

Ἠεεροιίάο5, ΧΧΧΠΠΠ, 00. 
Ἠοίαποσ]ες ΡΙΙΙοδορµ5 απογ{), 56ο Πο. νοσαίμα αἲἲ 
ον ]νίπηα, ΤΧΧΙ, 22. 

Ἠ]ιοναρο]ΐς ατὴς, ΕΧΧΗ, 1 ΕΧΧΗ, 15 σα. 
Ἠίσνο ΒΥΤΑΘΗΡΑΠΟΓΙΠΙ γταπη5, ΕΧΗ, 10. 

Ἠϊοετοηγπας Ἰαάαίαν, ΕΧΗ, ΤΙ οἱ 13: εἶ5 5εΠΘΟΙΙ5, 
1ρία. 22. 

Ἠϊπιοτῶι5 Ροδία, ΧΙ, 10. 
ἨΙπιειφις Ῥμαϊοτεις, οταίος, ΤΧΧΙΠΠ, 01. 
Ἠίπποιας, Ὑοποτίς Ε15, ΥΠ, 20, 195 Ἰιοπίπθι απιαΡῖ- 

Ίοπι τούφτί, τὐίά. 
Ἠίππι]ας Ι6ΟΠΘΠΙ, ΡΤΟΥ., Χ, δ, 1. 

Ἠϊρρατολὴς, ἄνατας ἀἴνος, ΧΙΙ, 1-45 οἶαδ πχος Ίπαρα 

Ἰαδοίνα, μία. 45 ανὶς 5ροοῖο Π]α ενο]αί αἲ αππαΣΙΗΠΙ, 
δια. {2. 

Ἠἱρρίας εορηϊδία, ΧΧΙ, ὃ. 
Ἠ[ρίας, ΧΝ, 95: νῖν οαίας, πλοσλαπῖοις, ΠΠ, ὃς 

οἷας Ῥα]ομουπίπιο ουπαίαπα ῬαποΠη, ἆ σσφ. 
Ἠϊρρου]ίά65 πο ευναί, ΡΙΟΥ., ΧΥΗΙ, ΠΟ: ΕΧΧΝΗΠ, 20: 

46 6ο, ΤΥ, δ. 
Ἠιρροσσπίαπτας, Η, ὃς Χ, 16, 2: Ηἱρροσοπίαυτί απ]ᾶ 51πί, 

ΧΝ, 72: οοππραταΓΙΓ ΟΠΠ ἀἱα]οπο, ΧΙΗΥΠ, 395 Ηίρρο- 
οεπ{αατῖς οοπιραταπ(α δορηήσίω, ΕΧΙΝ, 10. 

Ἠ]ρρουγαίΐδ, ππεδἰοί 6οἱ, ἀῑσίαπα, ΧΧΧ, 1. σοπ/. ἄσοο, 
ΧΧΝΙΙ, 7. 

Ἠ(ρροςτοπα, ΤΝ ΗΙ, ὃ. 
Ηιρροδαπηία:. 6ἶα5. Ῥτουί. ποσαπίητ αᾱ- Ῥαΐτο ϱποπιαο, 

ουἵτας οργαπηῖηο νο, ΕΧΧΝΗΠ, 19. 
Ἠϊρρορειαπί, ΧΧΝΙ, 1ὁ. 
Ἠϊρροβυρί, ΧΧΥΙ, 11. 
Ἠϊρρο]γία, ΑΠΙΑ7ΟΠ, ΧΗΝ., 54. 
Ἠϊρρο]γίοα ταςήσο]ίας, ΧΧΧΥΗΠ, 2. 
Ἠἱρροϊγίας, ΧΧΧΗΙ, 40: α Ῥμωδτα ἀε]αίας, ΕΙΝ, 26: 
1ΝΧΗ, 203. Ηἱρρο]γίο οοπια5 ροπυπί παβροπίες, ἐδία. 
00. 

ἨΗΙΡΡΟΙΗΥΤΠΙΕΟΕΣ, ΧΝΥΙ, {2 οἱ 20. 
Ἠϊρροπαχ, Ροεία, ΤΥΠΗ1, 275 ΤΝ, ὁ. 
Ἠιρροπίοις, , 24. 
Ηἱτοοσεινί, Η, 7. 
Ἠίνοιπα πια]ποί αἱίου, αἰίου 5αρροπί{ ορια, ΧΧΧΥΠ, 

28: Μτουπι οἱαί γαξίῖους, ΤΕΧΝΗ, 7. 
Ἠιβραπία, ἴδινα Πγοζϊηϊ Απηϊραιις, Χ, 12. 
Ηϊειίῶας, συαηπιαίσας, ΤΧΧΙ, 6. 
Ἠϊείοπία : εαπα αν νυ]{κοίρεταε, ΧΧΥ, 2 6αΠῃ 60η- 

ὤρχοτε ἀ[ῃοῖ]ε, ἐθία. ο. Ηϊδιοτίοοταπα γ]ῖα, 1δίά. 6. 
Ηἱείοτίαπα αΏ ΕΠΟΟΠΙΙΟ 6996 ἀἰδιηπσιεπάαπι, ἐὐίᾷ. 7: 
Ἰἡκίοτίεις ποι. ἀαβοί. ο. αἀπ]αίου, {θία.; Πβίοτία 
αζπἱαΓἰοπῖρης τορ]οία. Ἱπιρτοβαίαν, ἐδίΠ. 8: ἵπ θὰ 
(παπάο εἰ ᾳποπιοάο Ἰαμάαπόυπι, ἐδία. Ὁ οἶας Ῥτίη- 
αἱρίππα ε5αο γεπίαίοη, 1θίά.Σ Ἠϊκίοποις απἱάσπι 
πηα]ας πάϊομία οοπἰονΙῖ Πκίογίαπι, ἐδία. 145 Ἱπορίο- 
ταΠὰ ἨκίογίσογΙπη χεπηρ]α, ἐδία. 15-27, 29, 30: πμῖ- 
πι ἱ5 Ππηππογαπίε», αἆ τες πιαρηας Ἱπορίῖ, ου θἰπηί]ος, 



Σο 

ερία. 50, 97, οἱ 28; ῃοδί ΡιοςΙΙΗΠη δρθ0ἴοδΗη Ρ5ῇ]- 
Ίαπ απο ὕσπο ἰναείαηίος, ἐὐίά. 205 ἵπ. τασίαίῖοπε  Π]- 
ςἰοπίοι οπηπία 5ἱρί ἀοθοπί ο.5ο ςἰωη]]ία, ἐδία.: ἸΗδίοι]- 
οα5 απἶάαι πια]α5 σοοπίαρµας, τὐλα. 145 Ῥοπῖ πεφιῖ- 
εἴία, τί. 94-ὔτ: Ῥιπάρηίία οἰνῆῖς εἰ εἰοαιεμᾶο νἱς 
Πςίοιίσο πΠδορξξατία, ἐθίά. 94: αά Πἠπίοτίαπι 5ογἱθεή- 

4 απ ποη φαἰνῖς 1άοπευς, τὐίά. 955 νου[α[ῖς 4εβοί ε5δε 
αππαΏΣ, πίνορίάαις, 1ὐΙα. 38 εἰ 415 4πΠᾶο 5 6586 ΠΟ 
Ροψβίΐ, {ρίά. 385 ἀασῖάο εχρ]ἰοεί, {ρίά. 445 ἀἱοθῃά!ς 
οχσᾳ πανί ἀθβεί ἀ1οίῖο, Τά. 45. Ώθιιε τες ἀἴπροπαί Μ5ίο- 
τἶοιας, ελιά. 475 οπἵπαπα βἸππ]]οπι 55ο οροτίεαί, εί. 
5Η: 4ποπιοᾶο Γοππαπά πα Ῥτοςηίαπα, ἐρία. 595 4ο- 
πηούο. απ πατγαοποη πάς {ταπσεππόπι, 1δίά. 95 
πηπ]ια ἀθβεί οπη[{ονα, ου[α5 Ιηδίας, οὐτά. 565 νε νερο 
ο]οηπῖ 1θίά.: πιοβοιαίο Ἰαμάοεί, 1θία. 995 ποσο σὰ- 
απη]οίαν, 1βίά.: ἆᾳς [αρα]ῖ5, απας ργο[ογί, 5α5ρεπά αἱ 
Παδϊοῖππα, ἐὐίά. 60: Ῥτο οπιπὶ αἰαίο 5ε/ρετο ἀεβαί, 
τοι. 61 Ίου [ασἴεης, οἱ 5 ΣΙπηῖς, ἐριά. 62. 

ΗΙΕ(οπίεοταΠα ΙοηβΩΥΟΤΙΠΑ οχοπηρ]α, ΤΝ. 922. 
ΗΙςιτίοπες, ΡειδοΠῖς, απας τει, ἰπρπεπηίο5 αεί[ῖο- 

ηος Ιηπσοπνοπη]θηίος, ΧΥ, οἱ οἱ 905 ΠΠ, δ-ΗΗ  ΧΥΗΠΙ, οὐ. 

Ἐιάς Οοππααία, Τ{ασααἷα. 
ἨΠο]πιοις [οἨ5, ΕΥΠ, ὖ. 
Ποησγας. Ε]ας ρατία, ΧΧΥ, 20: ἴεπαρησαιθ, ΤΧΧΗΠ, 9; 

οπ]ας 5ἳἳ, ογασπ]απα Αἰεχαπάν πιασὶ α Ἰείαπο 1Πίου- 

τοδαίΗν, ΧΧΧ, οὖ 5 ραϊα 5. παδα παπα Γαοἱς ΤηΘΗ- 
ΊΊρΠση, ΧΝΥ, 145 πι οθοις [πο ΧΧΥΠ, 20, 
οροας ἀἰσίαν, ΤΧΝ, 6: Χ, 20, ἴς 5οπΙπΙοαΠα Ιπιροι]- 

ἴμ5, 6015, ΧΙΥ, ὃς οἶας 5αρίοπίία, ΥΠ, 255 ππι 

ΥουδΗς αὖ 6ο δοη1ρίϊ δυπί, ΧΧΥΗΠ, 205 οἶα5 απϊάαπὶ 
ΥθΙ5Η5 Ρεμίθγθ, ΧΧΥΠ, 24: οί πιασηϊοσυας, ΧΗΠ, 20: 
Ροεῖσα. Ποοπίῖα ἴπ οσα] ενοηήίας, ΧΠΠ, 85 Ῥοηῖς 
γοιςῖνας απ ἵπ οΦ]απα οοηΠαί, ΧΗ, 4 νοιδίρις 
φΐ5 {οπιρεςίαίεπι εχοϊίαί, ΧΗ, 75 το ΟΠανοπίϊ νῖ- 

5υπῃ, 1η. 245 4παπι οστεσίε ]αμάοί, ΧΙ, 24, 5. 
ΙἸαπςαἴοῦ, ποπ αἁπ]αίου, οοπ/. ΧΧΥ, 405 οἶας ΡΙΟΠΕΣ, 

Οεἱοᾶσπος, οἵο., ΠΙ, ὃ: Τμοδυςίος ἰαχανΙς οαγπ]ῖης, 

ΧΧΥΙΙ, 20: Ἀθτοας α ροΐρας, εαρίία οἱ οοτπα Ἰαμάαἱ, 

ΤΧΧΠΙ, 1: Νίτθαπα [ογπιοδῖςδΙπΙπα Ποπηῖηοπα Ἰαπθαί, 

Τδίά.; Μοπε]αιπα 4ποπιοάο ἀερίηραί, ΧΧΝΙΝ, ὃς εα]- 
{απαἳ φίαάίαπα Ἰααδαί, ΧΧΧΠΙ, 23: 6 5ρεεἰασμ]ο τουῖί 
ἀοσμου, ΧΧΧΙΠΙ, 4: σας τος πατγεί, ΧΙ, ὃς ΟΠΙΠΘΡ Τ05 

Ἰῃ ἆ πας οἸαβςος ἀῑγίδίςςαο νἰάσείαν, ΧΧΧ, 255 ᾳπϊᾷ 

Ῥο]]ο. ορροφαοπῖ!, 1ὐίά.: ποπ. πεοεδδατῖα π. ςίοιῖς 
ομδ, ΧΝΧΥ, 57: 46 ΑΟ] πημ]ία [αμια]οςδο 5οπῖρΣ, 
1ριά. 4θς οἶας γδιςις πππ]ία οπΗπεπ{ αἆ αδιτοἱορίαπα 
ρου μομίία, ΧΧΧΥΙ, 22: οπἱραίατ οὗ Πεία ραβπαπ{ῖαπα 
οοοφπία, ΕΧΧΗΤ, 75 πο. νΘΓΙΠΙ 6556, Ύιιοᾷ 46 415 
οαπαί, ΧΙ ΥΠ, ἓς πποπάασῖα ορεϊηίςςαο ἀἰσίαν, 1, 9: 
οἳ Πάσπι ποή αροπάαηι 6556, ΧΙΗΥ, 405 οσπι Ἠεξίοάο 

{αμ]οδα. ἆς Ἱη[οίς παιταν{, Ὦν, ὸ.. Ἠοπιεγὴξ οἱ Ηο- 

εἰοάας πἱάσηία οἳ {αμι]απα 4ο βαΐαππο, ΤΧΧ, 65 60Η, 
1Π, 5: Πάσα πηπ]ία Ἱπιίαίίοπο ἀῑσπα οδοϊπεταηί, 
ΧΙΗΙΝ, 51: ομπι Ὠοπιοδίπεμαο οοπίοπάἴαν, ΕΧΧΗΠΙ, 
55 πλοίο οἵἳ Ῥταίοτίαν Ποο Ροδίροηίῖα, {ίάσηι 
οἱ 6 ἰοίιπι αἰαίοφιπι καρίιδ. Ελα ΟΔΤΠΙΠΙΠΙ 
ἄεοσνα αβ]θοία ασοπίέ, Χ, 20, 25 εἶας οανηίπα. αβ! σἩ- 
παπί, ΧΝΥΠΙ, 15: εἶας νδιδι5 τοοαπάο ἀθεαηίαπί, 
Χ. 12, 35 αγΏῖς 5ΟΠΙΠΙΟΓΗΠΑ ΠΙΟΠΙΙΟΠΕΙΗ [οοί, ΧΧΥΠΠ, 
9ρ οἱ 35: Ἠοιπετίος Ῥίασ., ΧΝΥΗ, δ. Ἡοπιθγιπῃ αα[ί 
Μεπῖρρας, ΧΙ, {5 Ηοπποτας αἀοναίας, ΕΧΧΗΠΙ, 25 εἰία- 
ας, Ἰ, ὃς ΧΙ, 19: ΧΠΙ, 5: ΧΧΝΠ, 96: ΧΧΧΠΙ, 13; 
ΧΙ}, 2: ΧΙΝΙ, 14: ΧΙΝΗΠΙ, 44: ΤΝΠ, 5; ΠΧ, 30: 
ΗΧΝΧ, 25) ΤΧΧΥΠΙ, 4. Ὑοιδας εἶας οἰαπίαν, ΠΠ, 6: 
ο 1ο δν ατα. ατα. χι ος ΧΙ 15. κ οκ, 
8: ΧΠ,9:ΧΠ, 14: ΧΙ, 22; ΧΙΠΠ, 145 ΧΝ, ὃν ΧΧΧΙΙ, 
ὅσΧΥ, 4! οἱ 4», ΧΥΠ, 11, 16: ΧΥΠΙ, 8 οἱ 14: ΧΙΝ, 
2: ΧΧΗ, 10: ΧΧΧΠΙ, ἁ, 8 6ἱ23 οἱδδ; ΧΧΧΙΝ, 

ΙΝΡΕΧ ΝοΜμινῦμ ΕΤ ΒΕΛΙΜ. 

29: ΧΧΧΥΙΙ, 60; ΧΧΧΥΠΙ, 53: ΧΙ, 20, δ4, 38: 
ΧΧΧΙΧ, 52; ΧΧΥΠΙ, 31, δά; ΧΙΗΠΙ, 24: ΧΙΙ, 
6 οἱ Ἰά αἱ 401 ΧΗΝ, 19 ΧΗΝΙ, 0: ΧΊΝΗΙ, τῷ 
οἱ 19, 22, 23, 94, 25, 341 ΧΗΥΠΗ, 10: 1, δὰς 1,7: 
ΗΝ, 105 ΗΧΙΝ, ὅ05 ΤΧΧΙ, 25, ἀ4ς ΙΧΧΥΗ, 14 αφ 
95. 

Ἠοπιο α Ὑπ]εαπο οοΠροδίίΗ5, ΧΧ, 26: ομηπος [ογημαῇῇ, 
ΧΧΧΠΙ, ὁδ; ΠΟΙΟ Πἱ εχ Ρί5ίΠΙο, ΤΙ, 35 οἱ 36. 
ιάε Ψἱία. Ἠοπιο ῬίσοΙος Ἡι Ἠσγρίππι α- Ρίο]εππο 
αὐἀάποίας, ΠΠ, 4. Ἠοπιο Ἱηίαης, ΥΠ, ὃς Ποπηῖπος α 5α 
Ἰπγίεοπα ἀῑνοιςί, Υ, 55 Ἰοηιίπες ρποῖρίο γ]ία" ροΠῖ- 
Ῥι5 αμἰπιαΠαπα ἸπάυΗ, ΧΧΧΥΠΙ, 45 α τις ρηπαϊρίο 
αγίρας οἱ 5οοπίϊ5 ροὐείοηίίπα ἰαίππι 5αΠΠΙ ε[[οοργο 
πηΘΙΙοτΘΙὴ, 1). Πομαηῖ5 6556 Ῥοσσατο, ΧΝΝΥΙΙ, 7. ες 
παπί πε(πε 5ρ6, πε(πο πηεία ἀἱρηα, ΧΧΧΥΠ, 20: 
πη]]α Ποπ ΠΠ. γἱία ἱταποί]α, ΧΙΗΥ, 27, 56ὰ οί τῖ- 
ἀου]α, ΧΗΥΤ, 45 εοπηραταἴας ειπα οἰν]ίαίο Γογπιῖσαταπη, 
διά. 195 επα ςα[ίαϊογίο 5ρεείασπ]ο, τὐία. 17 τΠοπηῖ- 
ηο5 ἀθδίσπαταπε ἄθος, ΧΙ, {05 6ογαΠὰ Ἰπ ἄθος Ἱπαῖ- 
βηαίίο, ΧΗΥΠΗ, ὃ5 Ἠοπιο πεηιαα ναηῖς ποπηπίρας 

αρροαία5, ΤΝ, 275 Ποπηπίθας αἱ ργο ΠΠΠΙοΠΙΙ5 Τ1ά6- 
ἴαν, ΤΧΧΥ, 10. 

Ηοποτῖς απΠΊΟοΥ πεαα(αΠῃ ο ία εχροµεπάας, ΧΠΙΝΧ, 260, 
ἨΗΟΠΟΤΕΣ πιπίαπ{ Τπογες5, ΧΙ Υ, 145 Υ, 22. Τε Όοςςς 

ΝΟΠΙΕΗ, ΕΙνΊα., ΑπτΗΠῃ, ἘεΠεϊίαδ. Ἐχ εγάΠ]ομς Ρ)0- 
Ποϊδοϊίαν Ἠοπου, 1, 11. Υἱάε Ίιαι, Νοβία, Ετιπάϊο, 
45ΟΗΙΠΟ5, Ὠεπιοδίμεηες. 

Ἠοια, ΧΠΙ, 8: ΧΧΧΝΙ, 5. 
Ἠονί Ἰργος οἱ Ἰδίάϊς οὐ]δοῖί Ῥγί]ασοτας, ΧΙ Υ, 18. 
ΗοΤΠΛΙ5, 5αἰαπᾶϊ οη5, ΧΧΧΗΠΤ, 12. 
Ἠοτίατί υπο εεΗπαπίεπα, ΠΤ, 6. 
Ἡοδρί(α]Ι ον 5αεβεαπ{ τοάραπίες Ῥεερτο, ΤΧΥΙΙ, 9. 
Ἠορρίίες ἀοοίοτες, ΤΝΧΧΙΙ, 06, 
Ηοξί απαιες ἀῑῑδ ῥρταμοαπίαν, ΧΠΤ, 12; τας οἴνσα 

οα5, 1ΦΙάΙ. Ἐιάο ΒαογΙΠοΙπη. 
Ἠιππαπίίαϊς ἵππαρο, ΧΧΧΙΝ, 19. 
Ἠγασπίλας Ταοοηί5 αρα βΠα5, ΥΠ, 145 εἶας ρα]ομτῖ- 

μάᾶο, Χ, 18, 1 ΙΧΧΥΙΠ, δά: ση. ΧΧΝΙ, 17: 
ΑΡοιπθπι αμιαί, ΥΠ1, 2, 55 ἀῑςοί ]ασία αὖ Αροϊιηο 
Ἰπίρε[οσίης, ΥΠ, 14 οἱ 1ος ΧΗΙ, ἆς ΧΝΧΙΤ, 45 αὐ 
θο46Π1 5ορο[ ία, ΥΠ, 1ο ἵπ Πογδια γατα, ερ. 

Ἠγάναιπατάια, η», ΧΧΥΠ, 40. 
Ἠγάτα, ΧΧΝ, ὃ; ΧΗΥ, 21: εοπιραγαπ{Η} 6ΗΠΙ θα ΠΙΟ- 

16, ΧΧΧΥΙΠ, 2, αἱ νίτος Ἠησπα, ΧΙΗΙΝ, 05. 
Ἠπτ]ας, ΧΧΥΗΠ, 17: ΤΧΝΙ, 49. 
Ἠγππρησς, ΥΠ, 20, 10. 

Ἠγπιείίας, Ὑ, 7. Ηγπιεί1 ρ]οπας 5ο πιο, ΥΠ, 00. 
Ἠγραία 195, ΧΗΗ, 1. 
Ἠπροιβο]ε οποτπηῖς, ΤΧΧΥΠ, 5. 
Ἠγρειβρο]ης. Ἰποῖάετα ἵπ ΟΙεοπεί απί Ἡνροιρο]ανα αἲ- 

σπθπι, Υ, 00, 

Ἠγρετίάες, ραΐ(νῖω 5οἡοἰ(αίου, πλ]]ε5 ἱτορίάιας, ΧΥΗΠ, 4σς 
1πβά15, αἀπ]αίου, ΤΧΧΗΙ, 51. 

Ἠγροτολεπησία απα]ία οατηηῖπα κἶπί, ΧΧΧΠΙ, 18. 
Ἠτρείργ]ο, ΧΧΧΗΠ, 44. 
Ἠγρείεταιϊς, Απιϊσομι, οία», ΤΧΠ, 02, 
Ηγεραδίπίς γορῖς Οαγαςοῖς αίας, ΤΧΗΠ, {6 

1. 

Τασε]ας Ἰασεγαία5, ΧΧΧΠΠ, ου. 
4409616 αἰθα, ΧΧΗΠΙ, ὃς ΧΙ,, 16. 

Ἰαπηβ]ας, 5οπΙρίου [αρη]οξις, ΧΧΥΤ, ὃ. 
Ἰαροίο απἰ(πίου, ΥΠΤ, 2, ΤΗ ΥΠ, 7, 1. 
Ταρυχ, Χ, 11,2. 
185ἱ0Ἠ, ΤΧΧΙΥ, 8. 

Ί460Π, ΧΝ, Τό: ΧΧΧΠΙ, 01. 
1εα5, Ιπίου ροσµ]α οσσῖδας, ΥΠΙ, 18, 2: νίπειο ου]ίος, 

ΧΝΧΗΠΙ, 40. 
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ἴοατή βία, Ῥεπειορο, ΥΠΙ, 5ἱ: ἵπ οα]απι τεεερία, ἷ 

ΤΧΧΙΥ, 5. 
οσα, ΧΧΧΠΤ, 49; ΧΧΧΙΝ, οἱ: ΧΙΥ, 25: 

τῖας αδίΤοτΙΠΙ 5ογαἰαίος, ΧΧΧΥΤ, 12. 

Ίεοις, ΧΧΥ, 32. 

Ί4α πιοής, ΥΠΙ, ἀ, 2: ΥΠΙ, 11. ΥΠ, 12,1: ΥΠΠ, 50. 
1άσμ5 ριογ (απγπιοάες), ΥΠ, 6, 2. 
ΤΙοίαταπη ορίίπια νίία, ΣΕ, 1 εί 4. 
1άοπιοποις Ῥγωςίαμβςεηας ἄτῶοστυπ, Χ, 9ἱ, 1 εταί 

ραταδίας, ΧΕΥΠΙ, 44. 
Ισηῖς Οηνίο φαὐάποίας, ΧΧΧΗΠΠ, 38: ἰσηῖς που εχδίτη- 

συϊέυν Ἰσηι, ΧΧΧΥΗΠΙ, 2: Ισηῖ αογίβεαπί Ῥειςδα, 
ΧΙΤΥ, 4: ΤΠ ΙσΠΟΙΩ 5ο οΟΠΙΘΥΓΟ οχ {ηππο, ΧΙ, 4 5 ἱρηῖς 
πεορςςίίας, ΥΠ, 19: εοπηηαπἰσαίας ποπ ἀθογοςοῖί, ΥΠ, 
18: δο]ῖς Ισηῖς Πασιαπος, ΝΗ, 19 1ρπὶς οεἰεγα πιοτῖς 

σοηΗς, ΤΧΥΤΠ, δἱ 5αοἩοσογπα οἱ Ἰοπιοίά αλ 
Ῥῶπα, δια. 34. 

1βποναπίῖα ρ]άΤαΗα ππα]ογαῦ εαὔδα, ΕΙΝ, ἴς οο/. Χα, 

31. 

Τσποίας ἆθας Αἰποπίοηδίπη, ΕΧΧΥΠ, Ὁ. 
Ί]ας ππαϊοτάπα, ΤΕ ΝΧΝΙ, 05. 
Ἠπεηςὶς ἱτασαάος ἴρ5ε οοπάαν{{, Ῥτου., ΤΝ, 11. 
Ἠιοῦ, ΧΠ, 29. 
Ἠϊδεας, ΤΧ1, 45 ΤΝΥΙ, [0. 
Π]ντίϊ [ονίος, Χ. 14,2. Ηἰγτίοταπα οφα{αίας, ΤΧΧΗΙ, 54. | 
Ἠπασο ΓΟΓΠΙΟ5 εοτρουῖς ργοδίαη[ἰςδίπιο, ΧΝΧΙΝ, 6 5οφᾳ.5 

οτι ΠΙοπῖς, ἐδία. 16: Ὠοπισηϊίαιϊς, 1ρίά. 19: ὈεπεΠεθη- 
σα, ρίαᾶ.; Ώδπευο]επίία», ΓΙά.ς απῖπια ργωδίαη[Ιςδίπλα», 

τθία. 19 9οηφ.; αριεπίῖα οἱ ρναάρηίῖα» , ἐρια. 17. 
Ππιασίπαπα απαναπάαπη πατασ]α. Ἐτάε ῬΙππιΙαστΠ], δία- 

τ1α. 

Ἱπηϊίαίος Τον σἷαϊς, ΧΧΥ, 16. 
Ἱππροςδίρήε, ΕΝΧΧΙΙ, 15. 
Τπασβαξ, ραΐοτ Τὴ5, ΥΠ, ὁ, 1. Ἰπασηί βα, Ίάτεησα, ΤΧ, 

7, 15 οοπῇ. ΧΧΧΠΠ, 45. Ἰπαςμί αἶτοις Ατβῖς, ΧΗΙ, 33. 
Ἰποπη{αΠοπες, τεμιθά]α πιοΥΡοΓτη, ΤΠ, ὃ οφ. Ἱποαηία- 

{ποηῖ5 ἀεξοτῖρίῖο, Χ1, 7 οἱ Ὁς 111, Πας ΕΝΥ, 4. 
Τπάῖα α Νοίο ρεγῇαία, ΤΝ, 15ο, 1. 

1πά1, Ιπανῖπια οτυῖς ἔθιταταη σεΗ5, ΤΧΤΝ, 6: α Βασσμο 
νΙοα, ΥΠΠ, 15: ΤΙΝ, 4: ατίο 5ααπάῖ ἀοπα, ΧΧΧΗΠΙ, 
23: αἲ Αἰοχαπάτο νἰοίι, Χ, {5, ὃς αὐἀοταπέ 5οἱθπῃ 5α]- 
Ἰαπάο, ΧΧΧ, 17: νῖπο ἀθάᾶ, ΠΠ, ο: νΙπο ορ παπί 

πΙΟΤ{ΠΟΣ, 1, 21. ΠπάοΓΠὰ εἰερ]απῇ!, Ν, 14, ὃς πάπα 

εραν, ΧΠΠ, Ες Τηδῖσα ἴεδίπάο, ΧΙΙ, οὓς Τηά]σα νοδίῖς, 
ΤΝΗ, 1: Ἰπάῖσα σεπΙπ], ΤΝΧΝΙ, 10. 

ἸπάΙΠεγεπίῖα ἀῑσείαπί πια]α δίοἶοῖ, ΕΝΝΙ, οἱς εἳ ἁῑγτπας, 
ΤΝΝΙ, ὁ6 εἰ ὃτ: τοαγσιπηίας 51ο 6χοπ]ρΙο, ἐθία.; 
4οΙοτείῃ ΠΟΠ εσςε Ιπή1Πετεῃς, αΙά5 τρτά. 47. 

Ἰπάϊσεο. Ῥαπεῖς Ιπάΐσεγο εσί ΡτονίπΊαΏα 45 6556, ΤΧΝΥ, 
12. 

Ἰπάοραίτες, ΧΙ, 91. 
Ἰη{εγηα]ε πο, ΧΙ, Τά σοι]. Ἡ, δ. Ίεδες ρα σας 

Παυί ταίας, ΧΙ, 20. 
Ἰπίριηιις. Τις Οτοις. 
Ἰπατα[!, Τη 605 ορίσγ., ΕΧΧΝΗΠ, 7. 
πϊΠαιΙ ἀἰοππίατ ροδαστίοϊ, ΙΧΝΝ, 125, 179, 239. 
Τη]α5. Τιάο Μαϊϊ. 
Ίπο, ΒασεβΏῖ πας, ΤΝ, 9, 5 ου Πο ΤΠ πιαγο Ῥτοο]ρῖ- 

ἰαία, ΤΝ, 8 εί Ὁ: α ἀε]ρήπῖοας τουΙρίταν, ἐδία. 
Ἰηδαπῖα, ἀεα, ΧΗΥΠΙ, 2. 

Ἰης[μ{ῖο. Ἐτάο Ἑάποαίο, Ὀϊςοιρ]ίπα, Δάο]εςορηίῖα. 
Ἰηδα]α Ἠεαίογαπη, ΧΙ, 24: ΧΧΥΠ, 7; ΧΝ, ΤΙ. Πηςα]α 
ναι, ΧΧΥΠ, 97. 

Τηζετῖας ευπῃ οχ{θγϊογί ΠΟΠ ΞΕΠΙΡΕΓ οοηγοη!ί, ΧΧΝΙΝ, 11: 
εχθπηρ]α εἶας ἀῑνεγςιίαίἶς, ἐρία. Νπα αἆ Ππίδνῖας Που]ηϊς 
αὖ εκ{εν]οτῖ ναἰοαί οοπο]ηδίο, ἐλία. Ἐίᾷο Απιϊοίας. 

Ἰπίθιρτες. Ππίετρτοί» ορΏ5 οδί Ῥγ{λίο, ΧΙ, 28. Τ]ο- 
πηϊδίοε]ε ηἶμ1] ορας οταί Ιπίειρτείε, ΧΙ, 51. 

{επιοτα- | 
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Τη{ειτοσαπάο οἱ ἀπ)]α ορροπεπάο {αοίας ἀἰδοίατ. ΧΧ., 10. 
Ἰην]άῖα. Ππνίάσπηας ναί αλετίας Ῥυἱομίς ποπ. Ππν10- 

ΠΙΝΣ, ΤΧΧΥΠΙ, 20. 
Το, Πα ΠπασλΙ, ΥΠ, 5, {ς ΧΧΧΗΠΙ, 43: ἵῃ Ι5ΙΠ νοεγμή, 
ΥΠ, ὃ, 1 Ἰίοπι Ἱη Ἱαγεπσαπα, ἐθία., εἱ ΤΝ, 7: θα 
{αρσία ργῶοπέ πανΙσαπίῖρας εἰ ἀοπιίπα ο γοπίοΓ, 
ΠΙπα 

Ίο]αις, ΧΧΧ, 8, ΧΧΧΥΠΙ, 2:τερυβεξεθης, Χ. ὅ, }. 
Ίο. Ῥ]αϊοπίσοις, ΤιΧΧΙ, 75 νουαίατ 60αΠοΠ, τά. σοῇ. 
1, 6. 

Τοπία οαρία, Χ, 12, 4: α Μαιδο]ο ἀερεμαία, Χ, 24, 1. 
Τοπίας είπα, ΧΧΧΥΠΙ, 6. Ιοπίαπι ΤσΦΙΠΙΥΟ ΠΠαΤθ 

εταία {ταᾖεοτο, ΧΝ, 28. 

Ίοπορο]ίς, ΧΧΧΗΠ, 58. 

ΙΟΡΗΟΠ Ραΐτεπα Βορμοσ]επι ἀεππεπίῖο αοθαραί, ΤΧΗ, 24. 
ΤΡΙΗΕΙ Πης, Χ, 25, 1. 
Ἰρμ]σοπία, ΧΕΙ, 6. 
5, πα]ηϊδίτα 4ογίς, ΧΗ1,8. 
Ίτας, ΧΙ, {ο. 

Ίβ15 ογαΐος, ΤΧΧΗΠΠ, 12. 
15αςῖ5 (46), ΕΧΧΧΗΠ, 42. 
Ιδιάϊς ργος οἱ Ηοσί εα]ςοῖε Ῥγίμασογας, ΧΤΥ, 18. 
Τ5ίς Ἐπγρίοταπα θα, ΥΠ, ὃν ες Χ, 10, ὃς ΗΥΙΠ, 14. 

ΙβΙάογας Οµατασρπς, Πδίοτίοις, ΕΧΗ, 1ο εἰ 17. 

1ςπιοπῖα Πρία. οε]ερτες, ΤΥΤΠΙ, 5. 
15ΠΙεΠΟΙοΓΙΙ5 1π ΠΙπεγό οοοἴδας, Χ. 27, 2. 
1εοσγαίος αἲ Ῥο] πι πάς, ΧΙ ΥΠΙ, 49: Τίιοδοα Ιηξεγι]ί 

Ἰαμάρις Ἠε]εηας, ΤΧΧΗΙ, 105 οἰίαίας, οὐία. [5 ας 
σίας οἱ οχ]ίας, ΤΣΗ, 259. 

Ίδεις, Ν., {2, 5, 4. 

Τδίος Πανάς, ΧΗ, 4. ΧΧΧ, 48. 

5ίΠΠΊΗ5 Πα ξ νἱσϊη!! ἰαάΐα, ΕΧΧΤΣΧ, {5 6υΠῃ ῃογ[οάθγο 
ους αρσγεςςιις 5ἷῖ Χεγο, 1θΙά. : απἴπαπι απίο οππα ου 
{απίαπη!, 101ᾷ.; ἀοξῖςιί α οοπΣΗ]ο πιοία ἀπαπόαἴομῖς, 
τὐτᾶ. 45 νετῖας πιεί τἰπαϊοῖς, τηζά. 

ΤίαΙῖα: ααἲ, ΤΝ, 9. Παῖα 5αβ]εοία αὐ ΑπηϊραΙο, Ν, 15, 1, 

1. 

Παπάς πραῖοι, ΤΧΧΝΧ., 204. 
ζπ4οκ αἆ ααἷά αἰεπάετο ἀοροαί, ΧΧΧΥ, ὃς πίναπι(πο 

ἀελοί ααάϊτο ρατίοπα, ΧΝ, οὓς εοπ/. ΗΝ, δ. Φαά1ουηι 
Ίπθγςθς {Ιοβοίας, ΧΙΙ, 12: ΤΧΧΗΠ, 96. πάσι 
παπα. ραίαί ο5δα νεγαπι Ῥγμο, ΧΙΥ, 27. ΦαάΙοΙπηΙ 
πΙΘΠΟΤΗΠΙ ἀῑδίαί α να]σί Παιεῖο, ΧΧΗΠ, 5. 

Πο χο οἱ 5ο{οῦ {ονῖς, ΧΠ, ὃς πιαίεν Υμ]οαπϊ, ία. 
6- οἷας οσο] εοπηραταπία, ΧΙ, 265 6ἶα5 οοιπα Ρῖοία, 

ΧΧΝΝΧΙΝ, 75 ΓΟΤΠΙΠΙ παπι Ἰααδαί, ΥΗΤ, 20, 10 5ιρὶ 
γΊπαϊσαι ΡΟΠΙΠΗ, ΤΝ, ο, 25 ἵπ ]πάϊσίο ρα]ογϊἑαά [ας Ῥα- 
141 Αίας Ιππροτίαα Ργομη ΕΜ, ΤΧΧΥΠΠ, 17: α Ῥο]γε]είο 
ο[Ποία, Τ, 5. Φαπο Αγία, ΤΧΧΗ, {5 Ἱεοπίρας ΙΠξίάεης, 
11. 9ἱ: εαᾶεπι πιπ]ίας ςἴππα] ἀθας τε[ετεης, ἐρία. Ἐν- 
Ῥτοβγαί {οτί απποτος, ΧΠΗΥ, 2: ΥΠΙ, 5, 2: Ζε]οίγρα 
οὗ Βοππε]εη, ΥΠ, Ὁ, 95 Ιεπι οϱ απγπιεάειι, ΥΠ, ο, 
9: ΝΠΙ, 3, 1: Ππασλϊ β]ίαπα Γαοῖξ Πάνοπσαπη, ΤΝ, 7, τν 
Τιαίοπα» ραγ(αγ]οη! Πη[οδία, ΤΝ, {05 οἷας σας, ΧΧΧΗΙ, 
305 Ἰηδίαϊῖας ἰροῖί ἆονὶ, ΥΗΤ, 21: αἲ Τνίοπε {ερίαίας, 
ΧΥ, 12: ΙΤΧΝ, 38: Τἱγοξίαπι νῖδα ρη]ναί, Χ. 25, ἃ, 
Οραπι ἀοπαίην, ΤΧΥΠ, Τσ: αθί εοἰαίαν, ΧΗΠ, {05 εἶας 
{απηρ]απα, ΤΧΧ1, 12. Ἴαπο ναδοΙη, ΤΕ ΝΧΥ, 11. 

φαρρίϊΐετ, Έ]ας ερἰπεία, Ὑ, {5 Ῥαατηϊ εἰ Ώλαα μας, Ὑ, 
ὃς εἶας πα ϊνίίας, ΧΧΧΗΤ, 57: οἶις παία]ες 5αιἰαπίατ, 
τηιά. δ0; Ῥετ βαΙ{αΠἴοπειη 5ογνα(, ἐρία. δ; ἃ εαρτᾶ Πι]- 
ὑπέαγ ἵπ Οτοία εχροςία5, ΧΠΠ, ὃς οχρι]5δο ραΐτθ, ΙπΙρε- 
τίαπῃ αἆ 56 ταρίί, τθία.; Ῥατραίας Πηρίίαν, ΧΗΠ, 115 
απείῖπα αραιά Ἐσυρίϊος {αοῖε βηβίίας, ΧΗΤ, 14. Ταυτὶς 
Ἰηδῖάεί, ΕΧΧΗΠ, 91. Α ῬμΙάΙα τερτῶςεπία{ας, 1, δ; ΧΙ, 



σ5ν 

{4 ς Ἱτασιπαία α Ρτοπιεί]θο ἱπουσαίας, Η, δ, 9 5 Ἰπαῖ- 
πηαῖας., αποᾷ Μορηηίρας Πο ἀεῖ ἀείεῖοταο εδςεηί 
οοπᾶϊοπο, ΥΠ, 195 Ῥεπῖσηις εἰ εἶεπιεης α Μεγουγῖο 
Ῥγαάϊσαίας, ἐδία. ὃς ἵπ ο(ΡΙΟ ΠΠάΡΠΙ5, ΟΝΤΓΓΙΠΙ Ά6ΕΗ5, 
ΧΥ, 55: Ῥνοίου πππἰαρου, ΧΗ1, ο Ρο αάἶπεα ϱὰ- 
Ρίις εἰ πιαηδηεἴας τοῖς, ΤΙ ΧΧΥΗΙ, 7: πἰάείατ, ἐδία.: 

αἷας υπο οἳ πεβοίῖα, ΧΗΥΗ, ὃν ΧΗΥΙ, 25 ε{ 305 Ρεγθ- 

σιϊποταα ρι5ε», ΧΧΙΥ, ὃ; ἁῑντπατητα ἀαΐος, ΤΝΝ. 2. 

(0π/. Υ, 24 εἰαἲς ΕΧΧΝ, 14. Ε]άδ ακοτος, ΥΠ, δ4: 
ΧΙ, 5 ας Μίπειναπι, ΥΠ, ὃς ΧΗΠΠ, ὃς ΠΙΟΠΥΣΗΠΙ 

π [οπιοτο αἆ ππαἰαγαίοπα ρειάποί, ΥΠ, 9 ΧΠΠ, 5; 
πιαπόαί, αἲ πον Ῥτοάποσίας, ΥΠ, 10: Ροδξεςδίο Ἰαάἡς- 
απο απιονῖς, ΥΠ, 6, ὃς απ]οτες εἵ εχρτορταπίαν, ΠΠ, 
ὃς 25 ΧΙΗΙΥ, 5 ἵπ αΠΙΟΤΟΠΙ θ[/αδας, ΧΠΙ, 55 4ποπιοᾶο 
αππαβ]ς οτί ρος5ίΐ, ΝΠΠ, 2, 2: ἵη νατίας {γαηδ[ογπ]αίαΓ 
ερεοῖος, ΥΠ, 2, 15 ΥΠ, ο, 5; ΥΠΙ, 15, 1: ΥΠΙ, 16,2: 
ΧΗΠΙ, 55 ἵῃπ ογσηππα πηπίαίας, ΥΠ, 90, Τά η αάγΙΠΙ 
πημίαας, ΧΤΥ, 10. Υ, 41. ΤΝ, 19: απιαῖ Ἱανεπεα], ΤΝ, 
τ, ς Ἰνῖοπίς πκοτοπι αἀπ]ίοταίας, ΥΠ, 6, ὃς 4ΠΥΠΙΕ- 

ἆοπῃ ταρῖί, ΥΗΠΠ, 20, ὃς αὖ 6ο, ο5ε]ο ἵπ οΠΙΠΙΙΠΗ 60Π- 
ερεεία ἀαΐο, εαἱγοθπα αοοἰρῖῖ, ΥΠ, 5, 2: ρεγ[ασίαπῃ Τ.8- 
ἴοηςς ραναπ{οΠ{ῖ Ῥραναί, 1Ν, 10; ταρῖί Επτοραπ, 1Ν, 15: 

ζοπ/. ΤΕΧΝΗ, 4: ν]είοι ἰσαπίυπα οἱ Ταπαπαι, Υ, 
Βα{ΙΤΠΙΤΗ ΠΟΠ γΙηχ, ΧΧΧΥΙ, 21: ΡάΙΠΙΟΠΘΙΠΗ Ρτο5ίει- 
Πῖ, ΤΧΧΥΠΙ, 4; Ῥτοππείπειπη 0ασ.5ο αἰβχίί, ΧΠΙ, 6: 

οἳ ΙηξΙάΙ ραταπίαν, ΥΠ, οἱ ΧΙΙΥ, 40; απἷά [αοίπτας 
8πγθα οαίεπα, ΧΝ., ὃς ΧΙΙ, ἆ: οπ/. ἆθ Ίνας εαίεῃα., 
ΥΠ, 91: ΧΧΥ, δ, ΧΧΧΥΙ, 32: Ἐδοιαρίαπα Γα]πηῖηε 
ῬετουΗί, ΥΠ. 19 5: Γαἱπιπο οσσἷά]ί Ῥμαείμοπίεπα, ΥΠ, 

255 ϱο/. ΧΧΧΥΙ, 19: αἶας (ά1ππεη Οαρίάο ποῃ [ουπη]- 
ἀαῖ, ΥΗΠ, 195 Παάϊοῖαπα ρολ πα Τηϊῖς τοσασαί, ΠΠ, 90: 
εοερίτο δροµαίας, ΥΠ, 7, ὃς παπαϊατ 4ἳδ, ΥΠ, 21: 
γι]εαπαπα 6 61ο ε[ἰοξ, ΧΠ, 2: ΧΠΤ, 6; οµπ1 5οἱθ εκ- 
Ῥοδίμ]αί, ες, ΥΗ1, 2ο, {5 οοπιπη]ςδαἴαπα αἲ Ἐϊμίορες 
αδῖί, ΧΠΠ, 2: τεάατραίατ α- ΜΟΠΙΟ, ΓΧΧΙΥ, 6εί 7, οἱ 
Ό6γ {οίιπι αἰαί. ΤΝΧΙΥ: εἷας αἆ εεἰετος ἆθο5 ογα([ῖο, 
ΧΙΗΙΥ, 14 δφφ.; Τϊγεσία ατίεπ ἀῑνίπαπαϊ ἀοπαί, Ν, 25, 

ὃς θἶας πϊπϊς(ῖ, ΠΠ, ὃς 6]ας τορία, ΧΗΠ, ὃς 5αησῖπε 

Ῥιαῖί, ΧΧΥΙ, 17; π0ὶ εοἰαίαν, ΧΙ, 10: ταιῖας οἳ 41αΠὰ 
οεἰοτῖς ἀεῖς αοπβοαίαν, ΧΙ Υ1, 245 εἶας ατα ἴπ ἄαἱβατο, 
ΥΠΠ, 4, ὸ: ατῖες εἱ ππασίαίας, ΥΠ, 4, 1 5ερυ]ίής 4πο- 
ηιοᾷο ἴοπαγο ρος5ῖΐ, ΧΙΗΙΥ, 455 615 5ερ]σταπα, Ἡ, 6; 
ΧΙΠ, 10: ΧΙΗΙΥ, 455 ΠΠ, 3, ΤΧΧΥΙΙ, 10. 

Φα5]ηταπάσα απιαίογΠα ναππα, ΤΕΧΥΗΠ, τς ἵηπ οχῖτεηηϊς 
Ἰαυῇ1ς, ΤΧΥΗ, 7, 5. «πτατε [αἱςο πο νεγεηίαν Ῥου πι- 
ΊΠΘΗ, απος Ἱπιροίθης ογεάσηί{, ΤΧΧΥΤ, 4. «πτατε ρε 
απεπα ἆθιπαῃ ἀθοθαί ἀεμρεταίαγ, τρία. εξ 5σᾳ. 0οπ/. 
λΗΙ, 11 εἰ 9δ. φαδ]αταπάσπα Ργίμασοτα, ἀτΦεοτΙΠ, 
Βογίμαγαπι. Τἱά6 ἵπ 5 ὑουϊθας. 

φαξ, τας Βοπ]. 
φαξ μα Ἰααάαίας, ΧΥ, 1δ: ΧΙΥΠ, ὃ; τοις Ῥ]οδορμία" 

6οηες, ΧΥ, Γ6: εις Ἰπ]παῖοΙ, ΧΙ ΥΠ, 7 εί δ. 
ὀαγεπίας. Τίάε Αἀοιεςορηίία. «Φάνεπαα. εχνεμδαίἴοηες 1ῃΠ 

ἀοπαπάο, ΤΧΥΠ, 75 εογΙπῃ ΥαβΙΠΗ Πα5]αταπάππῃ, τρί. 
κο”, ΥΠΠ, 6, {ς ΧΙ, 14: ΧΧΥ, οὐ: ΕΧΧΣ, 10; εἶας αχοΓ 

ποτ Ῥ]πίποιπα Ρεροπί, ΥΠ, 6, ας ἴοπίαίου ἀθῑ, ΧΗΠ, 
8; ΤΧΝ, 9δ; εολ]ο]ίαία «πποπε, α ζογεαβκο]ντίαν, ΥΠΠ, 

6, 1-ὰς πεβα]α εἵ Ίοσο Φαποπί5 ομ[ἱοἵας, ΠΠ, 6, ἄς 5Ρο- 
Ο1εμὴ ναπαπα αππρ]εσβίας, ΧΥ, 12. 

κ. 

Καϊοπάας Ἡοπιαπα», ΕΧΧΥΙ, 7. 

{ 

Ἠαροτες Ῥνοπιοηῖς γε] ΤΙΡΗ, ΧΥΠΙ, 25. ΤαΏοτος 5ας[ῖπεια 
αιίᾶ Ριοδίῖ, ΧΠΙΧ, 4, 27: ΧΙΥ, 93. γἰᾷε Οοτρας, 

ΙΝΡΕΝΧ ΝΟΜΠΝΟΝ ΕΡΤ ΝΕΝΟΌΝΜ. 

Ύ1τες. Ἐν Π]ής παςουπίαγ Ῥοπα, ΧΙ, 30: ΤΠ, 8. Ῥοςί 
ΗΠ{Πὰ ΊαβΟΓεΠη αἱ απίς Ἰαβεπηης, ΧΝ, 69. 

Ἰαῦτα πίρατε, 5ἱεοαπι Ππαπενε ρα]αίαπι, ΥΠ, 90; ΧΥΤΠ, 
6. 

Ταβγήπίμας, ΧΧΧΠΙ, 49. 

Τας σαλϊπον πια]σογα, ΧΥΠΙ, 15. 
1,αεθάα πιοπῖϊ οππη Αγαϊνις ππαπας οοηδεγοπίος, ΧΙ, δ4: 

6ΟΓΙΠΙ Τεσες αποί Παρηθηϊηί οα]εμ]ος, ΧΧΗΠΤ, 3. Ταςε- 
ἀαρπιοπΙοτΙΠα οχοτοῖα, ΧΠΙΧ., 98δ: 4ε ρα ἀεοενία[ῖο, 
1ρίά.: 5ααἰ]οπίς απ], ΧΧΧΗΠ, 10; Παρε]]ῖς κο οράμηί, 
ΧΙΝΥ1, 16: Ῥηϊδίίπος εχαηί ππογες, Ν, 1, 4; θΟΥΠΙ ΠΊΗ- 
Ἠετες (ους, ΤΙΧΙΝΧ., 27. 

Τασ]απορίονϊ, ΧΝΥΙ, 19. 
Ίμας]ε6ς, Ῥαταρίίας, Ὑ, 68. 
Τ.α0Πε5ῖ5, παπα Ῥαγοαγπα, ΧΤΠΠ, 2. 
Ταοτίπης» Νερίιπ] πάεπίαν, ΤΧΧΥΠ, 6. 
1.αοαπαν ἱεπηρ]ῖ ααγεΙΠα, ΕΝΧΧΗΠ, 00. 
Ἰαἶας, ΤΙ, 15. 
1.απ1ρας τοσαίαΓ ρντα, ΤΧΧΗ, 49. 
1 απηρίεμας, ἵγταπηςς, Ν, 10, 4. 

Ταπυρῖς αΠ1ΟΓΘ πηεγείηῖοῖς Ροῖέ, Χ. 27, 7. 
ΤαΠ1ῤΡᾶ615, 56ᾷε5 Ρπαρί, ΝΗΙ, 29. 
Ἰιαοάαπία, ΧΧΧΗΠΙ, 53. 

1,αοπιεᾶοπ ΑΡΟΙΙΠεΠΙ οἱ Νερίαπαπα πιγοθἆρ Γγαμᾶαί, ΧΙΤΗ, 
ᾱς ΧΙ, 8. 

ΤαρΏ1 Ισηεῖ οο]οτῖς, ΤΧΥΠ, 6, ΧΧΝΥΤΗΠ, 41. 
1,ατί ἵπι ΠΊΟΓΘΙΗ ἀεγογατε ἴοίαπα 65σαίη, ΤΕΧΥΗΠ, 5. 
Ἰματίκδα, ΧΙΙ, 5. 
Ίυναπα Ταπηίαησθ Πλδίπετο, ΤΠ, 2. 

1αἴοπα, ΥΠ, 16, {ς ρατῖῖ Ὀεῖῖ, ΙΧ. 105 οἶα5 ῬπεγροτίαΠα 
ἄρεραία, ΧΧΧΗ, 55: ςα]ίαραίατ εἶας ρατίας, ΧΧΧ, 
3δ. 

Ἰιαἴοπα παει Ένασογα τοσῖς ΟΥρτίογτη, 1, 27. 
Ἰαἰταίου ἀεις (Απιαρις) τιάείατ, ΕΧΧΗΥ, 10. 
Ίιαις αἱ Τιαιάαίος. Ίιαας εςί θεια απϊάάαπαι, ΧΤ,, 18: 

ΤΟΠ Ἠαβοί απαπ Π{αἰῖς Ίεσεπῃ, 12ίά.Σ 1π ]απάαπᾶο ϱΟΠΊΡα- 
Τ8Τ8 5εἴζατη ος, τα. 19 Ἰααάεπι αποπιοᾶο σπῖς Ρροςδίέ 
σοηςοφαἳ, ἐδία. Ττ; οοπῇ. ΧΧΗΠΙΠ, 2. Γιᾷο Νοϊϊία. Πηνί- 
ἀἷα ποη ἀεθεί Ία15 ε.5ο ουπονῖα, Χ,, 23: Ιαπθαίογ 4πο- 
πιοο ἀῑδίαί αὐ αὐπ]αίογε, 11. 905 νετ Ἰαπάα[οιῖς Ίπσε- 
πίσια, Τρία. Γαπᾶες 5αας ο απ]νϊς [αοἱο αἁπηίαί, 
ἐφια. ὃς Ἰαπάς δια οαρί (πἴρας 5ππη]]ες, τ0Τά.; εα ἀείε- 
οἴαπία [ορηίπας, Πσοί »Ρῖ [αἰςο 5ωρε αἰηραία, εί. 4: 
επ π]πηῖα Ἰαιάς ουἷά Ἰαΐοας, ἐδίαά. 1: απαπάο Ἰαμᾷµς 
5ιηί {ο]εγαρί]ος, 101. ὸς οοπῇ. ΧΝΝ, ὃς οαἱ Ίαις Ἱ- 
οππᾶα, γε] στανῖς, ΧΝΥ, ΤΠ οἱ 15. 

1,371, αἆ ΒοδρογΙπα Ρροριυ]ἱ, ΧΙ, 44. 
Ίοασογα», ΧΧΧ, Ὁ. 
Τ,οαγἨά5, ἨοΠΠΟ Ιη[οἱΙοΙςδΙπιας, ΤΙΧΧΙΥ, 7. 
1ιοραάῖα, Χ. ὃς ΧΙ, 22. 
Ἰωθεάας 8ἵπις, ΤΧΝΙΝ, 4. Ἶ 
Τιευῖσα τἳ ε[[οπιϊπαίαπῃ, ΤΧΧΥ, 10. : 
Τευγ{]]ο, Παβ1νις, ΤΝΤΝ, ὅλ. 
Τεᾶα, ΥΠ, 20, Τά 5 Τούς Ἰρειί, ΥΠ, 24: ΥΠΙ, 28: Ρες- 

Ῥα]εμτα, Χ, 18, ἴς πα οα Ρτορίετ Ρυ]ο ή {αἴποπη Ἰ- 
εἵε ζαρίίες, ΤΧΧΥΠΗ, 7. 

ΤΙΕΙΩΠΟΣ, ΠΠ, 1ος Τεπιπῖϊ Ὑπ]οαπαπα εχοιρῖαπί, ΧΠΠ, ο: 
Τιοηπ]αάες τημ]θγος, ΧΧΧΥΠΙ, ΣΕΧΥΠ, Τὸ. 

Ίο ἀθν]ποίας Πο, ΧΥΠ, 50. Τδοπῖπα Ῥθε ἴθσεγο 5ἷ- 
πσπα, ΧΥ, 92: ΤΠ, 5. Τεοπεπα Ἰήππα]α5, Ν. δ, 1. Ἠεο- 
ηες 5οἡναςί, ΤΧΧ, 94. 

Τιοοπί1σ]ας, ΤΠ, 6. 
Τεοδίοπος, ΤΧΧΗΠΠ, 14. 

Τ,οοἵτορ]ῖς. ΜΠοπεΠΙ ες Ἱεοίτορ]]άε ε[Πσετε, ΧΧΥ, 4. 
Ἱορῖάας, ΧΧΧΗ, 20 ε{ 42. 
Ἱεριι5. ΤμεροΓεπὴ ἀἰπηϊςί, ΤΝ, ὃ. 
Ίνθγπα, ΤΝ, 6 ΧΝΥ, 25. 
Ίειπωα εαρίία, ΧΧΧΥΠΙ, 2. 



ΙΝΡΕΝ ΝΟΜΙΝΟΝ ΕΤ ΛΓΠΙΜ. 
Τωςροπας 4ποπιοᾷο αρρε]]αης 5α][αίονος, ΧΧΧ Η1, (9. 
ἀοί]ες αφπα, Χ, 13, 6; Χ, 20, 2: ΧΥΙ1, 1; ΧγΥΙΙ, 9,1, 5: 

απ[ᾷ ο[ῄοῖαί, ὐΤ.Σ οπΠι. ααἳ ΠΟΠ δαπίανίηί, ΧΥΤ, 28; 
1μείμα εοπιραΓαἴαΓ ΟΠΠ Ἰαηογαπ[ἷα Πονηίπαα, ΧΗ, 1. 

8ΙΕΑΠΟΣ, ΒοδρογαΠογαὴ Γοσυ]ας, ΧΙΙ, 44. 
οπσυίμαα, ΧΧΥΠΙ, 95, ΤΧΧΙΝ, 3. ι 
εκ. Ίερες Βαιπιααπη. ἱηςοή μανία ρί]α» Φηθα, ΤΧΝ., 

18. Έθμες ΟΥ εἶπί Ἰπαίῆος, ΧΧΧΥΠΙ, ον; ασαἷά ροτυ- 
ΕπΗΙ Ἠαβεπίες τογογοίηι’ να]ρς, ΧΙΙΝ, 18. 

1 απΗ15, ΤΝΗΠΠ, 3. 
1ήραπ5, ΥΠΙ, Π; ΈΧΧΠ, 8; αἵοπα ταῦτα 1ΠβΟΙΕ ΠΙΠΙΘΠ 

Αάοπίη, αἱ καηραἴπεις γἱάραίε, ἐρία. ΣΡἱα5 (παπι ἀῑσί 
που αἰίας, ἐὐία. 9. 

1196/05 51ος Ιπιπιο]απί οἱ ἀογονεπί Ἁγῃ, ΤΧΧΠΙ, 28. 
Ἰαβεγίας, κοοῖα γονῖ(αιῖς, ΧΥ, 17; Πιοηγδίασα Πογίας, υἷᾶα 

Ρἱοηγδίασα. ΤάῬοτίας Ώοππος[]οηῖς ἴῃ ἀἰεσηπάο, ΤΧΧΗ, 
33, 96, 40; Προτίαίοιη ἀἱσρηκ{ εοπορθάςτε, πιασηαπΙππαΠι 
οδί, ΤΧΧΙΥ, ᾱ. 

11 εα]εσίας, ΤΧΧΥΠΙ, 16. 
ΗΙΡΤΟΓΗΠΙ Ιθοίῖο (παπάο πο βιΠϊοῖαί, ΤΝ, 9: 6οτΙΠΙ 

ομηίοτες 1πηανί αἱ ταάες ομἱ εἰπη]]ες, ΤΥΠΙ .4,ὃς6ίθ 
54.5 εογαπῃ Πέη]ος 5ο]ος ποςςθ, ΤΥ1, 18: 1ργο Ιηςοτ]- 
Ῥαηία ΠοπΙπΠα ασῖοῃος, ΤΧΧΥΠ, 10. 

11ΡΗΥΠΟΓΙΠΙ Ῥορα]ας, ααἲς ΧΧΧΥΠΠΙ, 6. 
1ρνα, ΤΝ, 14, 9: 1 ργα απδίτα]ος Ῥατίος ἱπμαβιαβί]ες 

δυΏί, ΕΝΥ, 1 δευρθηίαπη, απο» αί, Βοπετᾶ, ΤΧΙΥ, ὃ. 
1 1Ώγες ΑΠΙΠΙΟΠΕΠΙ σο]πη{, ΧΧΧΥΙ, 8. 
1ήηδπ ατῶσα 5 σπα ποπιοᾶο {Τασίαπά μα ΜΗ ΧΧΧΙΥ, 

235 Τη ο ασια πἰπιϊς αεουτα[ο ἰαχαπίαν, ΧΧΥ, 21, 
Ἰπίενας Ἱηνεπ]ξ Οαἆπιηας, 1Υ »5, 12, οἱ οπάῖπο οο]]οσανῖί 

Ῥηποπίᾶες, εὐίᾷ. ς Πογας 5οἶτο πί] Ῥγοςθςί, Πὶςί νῖίαπι 
6ΟΙΗΡΟΠΑΣ Τη πιο, ΤΧΧΙ, 45 Πσγατμπη ςἰπάίὰ. Τιᾶε 
Ἐτιάίο, δίμαία. 

Τοροππαθ]ῖα ἀπογαπα Ιπζοσίογαπι Ρι]οδορµοταπη, ΧΧΥΗ, 
28. Μιας Βικραία[ῖο, ΡΙΗ]οςορ]ία. 

Ἰο]Παπας, ἀοσεπᾶῖ 5ἐᾶϊο εμῖαπα ατανῖς, ΤΧΧΧΙΠ, ΙΑ. 
1ιοπεμαία:, Μασρηϊῖς αἱ ΑΙ βαςοπΙα» ἁπηϊοϊία, ΧΙ, 44, 
ῶοηβανα Μοπιήπαπα 6εµεγα, ΤΧΗ, ὃς Ίοηβωγα σοηίος, {ὖ.; 

Ἰοηβαγ[{α[ῖς οασα», ἠλΙᾷ. 2 οἱ 6: ΕΧΕΠΙΡΙα ΙΟΠΡΩΡΥΟΓΙΙΠΙ 
τθσυπα, ἐδία. δ---Ιτ: ΡΙήοδορµοτπη, ἰδίᾷ. 18---21: 
ςίονΙσοταπα, ἐθίά. 2. 

1οφαομά1 βδμσία, 5οσῖα γογίίαιῖς, ΧΥ, 17. 
1οἴορμασί, ΧΧΧΠΠ, 4. 
Ἠοΐυπι Ὀ]γοεῖς απςίαγιηέ φοοἳἳ, ΧΥΗ, δ. Τοίις Ηοπιοηῖ , 

Η1, ὃς ου οὔδουτατα, {λί. 
Τνοχίας ρη]σπιαί[ῖοε ο1θης, ΧΙΝ:, 14. 
Ἐπεθίηαπι οἶεπί Ώεπιοδίμοπίς εοηρία, ΤΧΝΤΠ, 15. 
Ἐπείαηα5. Ε[άς ραίτία, ΧΧΥ, 24: χΧΠΠ, 55; εἷα5 πᾳσι, 
ΧΙ, 54, ἀθο]ας ἱηςΠΠίοπο Ραΐε «ερογαί, 1, 1 ανιη- επ]ο, 5ιαἰπατίο., εοπιπη ας, ἴς ος [οἱοἳ παίμτα οταί ρτορζας, τὐίᾷ.: οἳ [τασίαια ἱαῦα]απι αὖ ΥΝΠΠΟΠΜΙΟ νγογ- Ῥεταίης, ἐδτα. ὃς ἀΟΠΙΗΠΙ 5ο 4Β ϱ0 Ῥτουἱρίε, ἐδία.; οοπι- 
1ΠεΠΔαἱ 5ε οἵ ας ςἰα{ιαία, {ῤΙ]. 75 Πθια οι [ῖο, ἐδτά. 5 σας 6ἳ αγία» πιευμαπίσας ἀἰδεπαδοι, 1, 10. δρτοία ατίο δἰα[πανία, αἆ αγ ΠΙΟΠΘΙΗ 5ο εοη/[ εν, Να. 14: α ουτει Ῥθμαςθο ΟΠΊΠΘΠΙ εοπ{οπιρ]αίτ ΠΙΙΠΠάΙΠΙ » 1θιά. [ος ος Ἰιος ΦΟΠΙΠΙΙΠΙ εχροβιεν!, ἐθίά. 18: αἲ ΡΗΗοδορΗίαπη οκ- "οπαίας, ΠΠ, ο ΡΙ]οδορ]οτιπη αρροἰΙαίη Μος[ΐ, ΧΥ, 1; ΡΙΗΙοςορΒογπι βἀπη]ταίος, ἐδία. 5 οἱ 40 ΠΟΠ Ιπνοη]ί ου] 56 ἰγαάσγα Ροδεῇ! ΡΗΙΟξορΗαπα, {ὐίά. 11: 5) 5ροσίο πημ]ἱουῖς ΡΙΗΙο5ορΗίαπι Ρειςἰπ]ησ]{ [αΙδαπι, ἐθίάΙ. 15: ΠΟ ῬΠοκορμίαια, 5ο Ἱπιροδίογος. Πας ταδιοῖί, θίΙ. {0 6{ ὃν Ιάείτου δορηῖςιῖς Γοτπάαπαις, εί. 95. Ἱμμ. οἶαηῖ ΠΟΠΠΕΠ αἀορίΐναπι, 121ᾳ. 39, 080Υ δαροιῦία, Πηρι- «ΔοἴογΗΠΗ, ἁπηῖοις Ῥτοβίία(ἰς, εί. 20: αἲ οΓαΠΙΟΠΘΠΙ Ῥ]οπεπίς γαςροπεί, 1). 295 τε]]οιῖς ουγία) Ἠθροίς, ΡΕΙοξορΗίω 5ε πιαπεῖραί, ἐλίῖ. ν--οὖς οπηπίριας ἵπι- 

μκολνες, τ. 
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Ῥ(αἰς αμεο]νίαν, ἐλία. 39: Ερϊοιηϊ 5αΡίοΠ{Ίαπα νο]ις- 
ΠΠΕΠΙΕΝ ρτοραί, ΧΧΧ, 20, 47 οἱ οι. Ροτοστπαἔα 1 
Ἑμεδεαἴαπα, ΧΡΠ, Πς οἶα5 επι Ῥα]ώφίτα αποϊ]]α ο0η- 
ηθίαζο, ἐΡίά. 8 δοφφ.; ἵπ αδΙΠΙΙΙ Μαη [οτηπα(α, ἐδία. 
19 5ο(4.; αἲ ἨΠπαπΠαΠη Τοβ1{ {ογήπαπη, ἐφία. 54. Ἱπ Μι- 
ορᾷοπίαπα Ῥεγοαπαίαν, ΧΧΙ, 7. Ἠαλοίατ οὔίο 4Ἡ ΑΙθ- 
Χ4Πά1Ο Πιαβο, ΧΧΧΙΙ, 55: οἷις Ῥοπίομ]ατῃ, {δΙά. 50 εἰ 
565 ΟΠΠ Χοπορ]μοπίο 56 ρθγοσγΙΠα Πα αῑοῖί, τά. 26. 
Γαπηϊαπίας οµπα ροίοπ{{ουῇ, 5οἰῖας ἴκείας (αμα, ΡαΓΗΠΙ 
ἄΡΙΊ46{ Ἰπαοίαπο, ΧΥΠ, 1. -ᾱ δσᾳ4-5 Ἱαρξήπη Ἱπίον ςα]ῃ- 
{από πι αἆ ἆθος το[ογΕ, ΧΙΝ, Τὸ: οΙΓ 5α 1άΠ 6θηον α- 
Ἰμας ἵπ πουν ῖσπι ἀεάθηί, ΧΝΗΠ, 10 δέή4.; ἵπ Ἠσγρίο 
οΗἵσίαπα συ ογηα{ονῖς πασίας, ἐλία. 125 Ῥαγπιαζορο]α» 
55 εομαραταϊ, Εὐία. Τε ον Βα]αίμο, ἐθίά. ᾱ- Ἱ[εια ποἰο- 
Πρι ἱταρίοῖς, ία. 6: Ίαις εἶας οιαοπίς, ΧΧΗ, 1: 
ου Πείας οοηςο]ρςογίέ Ἠἡδίονίας, ΧΧΥΙ, 4: Ποια ο[ας 
Ρεγερηϊπαίο, ΧΧΥΤ, ὃ ο. ; επ, τὐίά. ; φοπρία 5ιιᾶ 
ἐχίομπαί, Η, 15 οἶας φορία οκ ἀἱα]οφο οἱ οοπιααἷα 
ἑρπαρορῖϊα, Ἡ, 5. ΑΡ Ἱπθρίο Ποπηΐπο ἀοηίζείαι οἱ νοσει 
Ἀρορητας, ΤΙΝ, 7. 

Ἰπο][ου, ποπ! {ου 6εγαῖς, ΥΙ; 1; ΧΧΥΙ, 15. 
μαθ μίας παπ[νασας, απ]ᾷ ἀοῖς ο ογαί, ΧΧΧ, 23. 
Ἰμασίπα οὐκ{οιεῖχ, ΥΠ, 8. 
Ἰπσία εχεοῖῖαια φπἱά» ΧΕΙΚ, 8. Τἱάο Ἐκειοάμπῃ. 
Ἰμποίας ἆθ πιοτίαο πάΙσυ]ας, Τ,, 1, 19, 51. Ἰωασίας ΕΧΡΕΙς 

ε5ίπεπιο, ΧΧΧΝΙ, 55. 
Ἰμαου]]ας Ῥείαπα σογῖ{ ου Τΐδταπε, ΤΙΧΠ, (5. 
ἨΠΟΙΕ ΦΕΠΙΡΕΓ νίτεης, ΤΧΛΧΥΗ, 10. 
Ἰμαα]ς φονίαΙνας ρτα]εσίίαν 1ψει, ΗΧΧΥΠΠ, 1. 
ΊμΙΠΙ6Π απο οοηβί]ίο αᾱ- [81ο 4υοᾷσπα. κκ ησπαίαγ, 

ΗΧΧΣΧΙΙ, 95. 
Ώπα Αδίατία, ΤΧΧΤΙ, 1. Ίπα Ιοήπθης ἱπάποῖίαν, ΧΗΥΙ, 

20. Έαπι εω]ο ἀθάποῖι Οπρίᾶο, ΥΠ{, 1,1. Ίαιπα" οἱ 
Ἐπαγπηϊοπϊς απο, ΥΠ, 11, 1 ΧΠΤ, 7; οἷις οἱ ΑΙοχαῃ- 
ἀπί Π]ασί απλοτος Ποιί, ΧΧΧΙΠ, 35 ο/ 955 εμας Πιο]οκίία, 
ΧΗΝΗ, 1. παπα. εἰ 8ο]ἱ ςἰπιπ]αστα Γ1οςγο Πρ[ας 6556 ᾱἷ- 
επηί ΑβδγνΗ, ΕΧΧΠΠ, 94: 6πΠ1 5ιΏ) Ποπηίηθ οπως οσο]! 
Ῥμιγσες, ΧΙΤΥ, 4». πα παϊανγα αἀπαϊταρῃῆς, ΧΗΝ, 
4 οἶα5 Ἰπαπίγεηάς Πας ομγῖοςϊ τερτεμοπάαπίητ, 
ΑΕΝΤ, 20 εί 21. Ες Ἱπῆπχις. ΧΧΧΥΙ, 25. Τππαπ] ἱοηίο 
116 55 ΗΓ15 Μετοιπιας. ΥΠ; 10. γη αἰίαπι αἶας ΓΟΓ- 
ΠΠΑΠΗ νετίαίαν, ΧΧΝΥΙ, ὃ- α 8οἱο πιπ{παίς πόσα, 
ΧΧΧΥΙ, ὃς εορείφἸαπα, ΧΧΥΙ; 19: Ἱαμα Σο]ΐσαιο ορ- 
ΡοδίΠο οἱ φπαἀταίτα, 1ΧΧΥΙΙ, 24. 

Παρί ςο]ἱναρί, ΤΧΝ, 54, 
ΤΗΡΙΠΟΣ ἴπ Ῥεγα σοςίαηί ΡΙΗοΟςορΗΙ, Χ, {, 1; οἱ δαρίις 

ΤΝΙΝ, 51. 

Πδοϊπίατατη [αῦα]α, ΤΠ, ὃ. 
παπα εἰ ρα]νῖς οἳ κα ]ἰοίαπίαγ ἵπ 

28 οἱ 20. 

Τυνκ αίθιπα, ΤΧΧΥΠΙ, 19. Τωασσπι ποσί επ απί δεπιπια, ΤΧΧΗ, 00. 
Ἠακυπία παϊαγω Ίοσος νἷο]αί, ἈΧΧΥΠΙ, 20. 
Ίμανας οπ]αξάαπι ΑΊλθηας νοη]επ[]ς, ΠΠ, 15. 
Ίνέαπ]βος, ΤΝ, ». 
1,νεαπ)ες βΠα, Ῥ]απᾶα νοσο Ριῶάϊία, ΧΧΧΥΠΠΠ, ο, 
1ιγεαοηῖς ΒΙΙα, Χ. 28, 3. 
Ίγοραπι ΟοΗπΗΙ, Χ, 1, 1. 
Ἰμγοἰηῖς σΠηπια, ΓΙ ΧΧΙΠ, 3ὐ. 
1 οποροΙῖς, ΧΧΝΙ, 29. 
γοῖπι5, δα[ίαίος, 4ποπποᾶο «6 ενα ΧΧΧΠΙ, 2, Ἠναμὶ ρεγερηηα(ίο, ΧΧΧΥΠΙ, 6. 
1μνοορλχοπίς Αἰεχαπάτα, ΧΧΧΙΥ, 250. 
ΤΥΕΟΤΕΙ5 ΠΊοης, Ύ., ὃ. 
Έγοινμας, ΧΧΥΠ, 17; Ἰρεῖς]αίου αοεύαπποπίοτµη, 1αΠά Ξ0Π6ν Ίοσος (π]1{, ΧΠΗΙΧΝ, 38 ης εχετοία, ΧΙΗΧ. 9δ5 Ραϊτία 5ο[Πο]ίαίος, πι]]ος ἱπερίάας, ΧΗΥΠΙ, 4». Δδίτο]οεας, ΧΧΧΥΙ, 25: «ααμάο ἵπ ῬεΙΙΗῃι Ρτο[οιοι 

23 

Εγπηαςής, ΧΗΧ, 
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Επ.» ρΙᾶ.: εἶας αίας, ΤΧΙΗ, 25. 

Ἰγουταῖ πρριίσἶυια {ρ6ς Βασ σ]ιας) φαἰίαΐίαν, ΧΧΧΗΗ, 97. 

"ατα, α Ῥασσμο Σαδαεία, ΥΗΙ, 155 αἲ ΑΙεναπάτο σαρία, 

Χ. Ιὸ. 4. Τνα αγία 5αἰίαπάϊ ἀοπι[, ΧΧΧΗΙ, 22: Φηπε 

Ἀίᾳμο ανῶσῖ 5αοηβεαηί, ΧΗ1, 14: οτδῖα Βμες αὐ Δια 

οιάιοσναη{, ΥΧΝΗ, . {νάμβσσμος, βίοπις, ΧΧΙΝ., 4, 

ααπσ στη ος Χ, 28, 15 ΧΙΙΥΙ, 12. Εο εεΙπεΓε αοπ ας, 

3 ΧΙ, 10: 

ΓΎΡαος : τὰ, 16. 
Γνδίας, Ρα απηαδίας, ΧΧΧΥΠΗΠ, 
Ιδίππασμα5, Ροεία εοπηίοις, ΤΝ, 7. 
ΤδΙΠΙάΟΗΗ5, Ταχ, ΧΧΥ, 5 ΧΙΗΥΤ, τος οἷας αίας, ΤΧΗ, 11. 

1μγβίρρας 5ἰαἰπαῖας, ΧΗΙΥ, 9. 

Μ. 

ΜασθάοπΙσογΙή. τοσαπη οοπληθη{αν, ΤΧ ΧΙ, 26. Μασε- 
ἄυπος αρα ἀἰαάοπιαία τονἰπείαπα τενογοπίαν, Ν, 12, ὃ 
Μαοεάοηῖσα εἨΙαΠΙΥ5Σ, Ν. [4, 4. 

λΙασθΠΗ15, Τιοποιαίω οἱ Αγξασοπια; απι]ο]ία, ΧΙ, 44. 

Ἀ]ασλ]οὶ ΤΠ], Π1Υ, 6. 

Μασμ]γος εξ Μαςμ]γοπε, ΧΙ, 14 δη. 
λΙΦαΠάγΙΙ5 ο. Ῥο]γεταίῖ, ΧΙ, {65 ΡτοςΙα]ς Ῥο]γογα- 

ἴδια, ΧΗ, 
Μαιος ας ΥΠ, 5. 2: οπαΠὰ ἀθεερίῖο, ΤΗΥ, 15 ἃ 

Ῥαπο απιαπίν, ΝΠΙ, 22, ἂν Ρεπίμεπι ἀῑςεθιραπί, ΕΝ, 
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Μηθινα ϱ ΟΘΙΟΡΙΟ Πογίς παία, ΥΠΙ .δ οἱ ΧΠΙ, 5: ᾷᾳ ας Ῥγαςίαπ[ἷα ΟΠΗ Νερίιπο οἳ Ὑπ]οπῃο ορπίαηα1ε, ΑΝ, 20: αγπιαία, ΥΠΙ »δ; απα[ῖς [ιοῖς, ἐδήά. 5 σ]αιοῖς οσπ]ῖς βησίαν, ΧΙΙ » 11: 6οη/. ΥΠ; 20, 10: ατπιπία ΤεγΠβ]ῖς, ἄοὐσοηῖς όρια Τη Ρεσίογο σργθῃς » ΕΗΧΧΥΠΗΠ, δ; σοηῇ. ΝΠΙ, [95 ἀἰσαπίιπι Πη(οι[οο (εἰς, ΗΧΧΥΗ, 8: αοιροπῖς μίας, 1ὐΙᾷ.: γῖταο ρενρείπα, ΥΠΠ, 8; αἴ. πού πα ρμάἶσα, ΥΠ 20, 9: οἱ αἆ ΑΤΟΙΠΙ Οαρ]αϊπῖς Ιππομ]ς, ΥΠ »1νς ἀερῖοία [απ υαΠΙ ραζθῃῃ Ἀσεης, ΗΧΙΗ, 25: Πας άΠΙΟΤΘΠΙ γα]εαηῖ, ἐίά:; αά[αναί Ῥοι- 5εΙΠη, ΣΧΙ, 0: εοη/. ΙΧ, 10,50. Ιογὶ ΡαΤαί Πη]άῖας, ΥΠ; 21: ΧΗΝ, 405 αθ]αναί Ῥποπποίμομι, γΙ, 1: 1, ὦς ΤΟΠΙΗΗ Ἑἴῃι γπάῖσαε, αχ, ὃν ἓσ Τῃ Ππα[εῖο Ρυ]- ομη μα ἰηῖς  Ῥαμαϊ ν]οίοπίαπα.  Ῥε]σηῃι Ρο, ΗΧΧΥΠΙ, 17: 1 γβδοπι δειναί, Χ., 29, 9. Τηπη]θίμ εἰ ο), γἱοίογίαῃι, ΕΗΧΧΥΝΗ ΠΠ: 6/. ΧΠΙ, 51: αΒῖ οὐ- Ἰαμη, ΧΠΠ, 10. θαίαα εἶας α Ῥ]α]α εΠῖαία, ορ5 ρη]- Ολο, ΧΧΧΙΧ » 45 ἵπ τες, Ύ, 1. ΜΠΠεοΙν σρ]- οπ]άπι αἀᾖοργο, ΧΧΙΠΙ, ο. 

Μϊησο. ΜΙησϊε ἵπ εοη ν]νῖο Αἱοϊάσπιας, ΕΧΧΙ, 35. ΜΙΠΟς, 1ογῖς ΠΠας, ΧΧΧΥΙ, 20, αἱ Οτοἰθηςίιπῃ Ιοβίκ]αΐου, ΧΗΙΝ, 59: Ἱπαναίας, ΧΧΧΠΙ, 41: οἳ ἀπίηπι 65ί ναι]ο]- πΙππη 6 Ιπογ[ο ΠΗ, ΕΧΥ, 8; ε]α5 οῄϊοίππι, 1 75 Ἱαάες ριά Ἰη[ονος, Χ. [9,12 Χ, 80,1; ΧΙ, [87 οἷας μ]- Ῥηπα!, ΧΙ, {1 2 ΠΕΠ {απ Τη συαΓίαπῃ ᾖααϊσσπα, ΧΙ, 13 

ΜΙποίαιτας, ΧΧΥΠ, 44. 
Μου, Φγματίία, Τχ, 3. 
ΜΙίητος, ἄθις ΜΕΠΟΓΙΠΗ, ΕΧΧΠ, 9: ΧΙΙΥ, 8. ΜΠΗνΙάαἱς οσέας οἱ οχίας, ΤΧΠ. τῇ. ΜΠΗΙγοραιζαπος, Ἰηήρηης Ἰησαπίαίου, ΧΙ, 6. ΜΙΓΟΡΟΓΗΠΙ πηοηίες, ΧΙ, 52. 
Μπαςε]τῖς, Ῥαγί]νογῃῃ τορῖς, αίας, ΤΧΠ, 10, ΜΠΕΠΙΟΔΥΠΑ, ΧΧΧΠΙ, 26. 
Μηπεκανο]ης, ΧΙΥ, Ι0. 
ἨΜποδίρρις, ΧΙΙ, 245 απιϊοϊ(]απι ΙΠ]{ ΟΠΠ Τοχαι!, ΧΙΗ, 0». 

ἈΠηεςίῆ]θις Πα ε]σγῃς Ἀνατης, ΧΤΙΥ, 12. Μοάθδίία (ποῃιοίο «ο ενδειαί, ΧΧΧΙΧ, ΟΙ: 6]Ι5 Ππασο, ΑΧΧΙΧ;, ου. 
λΙοαί πηηδίο, ΧΧΙΠΠ, 1. 
ΛΙΟΚΠ Εαἰποιἰοῖ, ὑ απ. 
ΜΦΕΠΟΤΗΠΙ πα γαρμαηίκπηιις, ΤΧΥΗΙ, 9: ΤΧΙΣ, 3. Εἶά6 λαπΙίου, 
Μαπίσμης, ἀϊνοι Οοη ης, ομ]ης εἰησι]ατο [ΠΓΗΠΙ ηα- ταις, Χ. ος 
ΜΟΙΙα ἁῑν [επι γεςπιοηία, ΤΧΝ., 560 Μοπιις αἲ πγεργεοπά θά Πα Ρνος]ἱνῖς, ΧΙΙ, 255 ϱ0ΗΓ. ΥΠ, 20, 5: τε] ἆρ ΓΕΡΤΕἨΘΗΡΟΥ, ΠΠ. ὅρ αγβίίοτ ἑοηδΗα[ην, ΧΑΝ, 20: Ιοπηῖηίς περγδοηά1ί αοβιοοίατῃ, 1θία. Έ]ας ΡΕΙΡΟΠΑ, {οίο ἁαίοφο ΕΧΧΙΥ; ταρτοοπᾶ1ί ῬασσΠῖ οοπη][ος Ἱπίοι 4605 το[εγῖ, ΗΧΧΙΥ, 4: Ἡοιοι- 1εΠ1 οί «κοπαρίανη. Ιπίασ[ος το]ποξ, Παροπία στα, ἰθίᾷ. 6: Ιογὶ εχρτοβγαί ρεγεριη[αίοπη, )ίά.; ΔΠαηυε οΙπηπα οῦ/1οΙ{ » ἐφία. ; πη]ίος Ἱπηπιορ]{ο ἵῃ ἆθος γοσα- Ρίο5 εκ «οτί, 11. 7 δ, 9 «4Φ.; Απιῖη 4Παπιθ ἨηοΠ5ίγα Ίποπογα ἀνίπο ορ] Ἱπάϊρπαίαν, ἐφία. 10: ουαζπἱογαΠὰ ργαφΗαἶας ομ/ίοῖέ, εθίά. 19 5 οηῇ. ΧΙΗΥ, 30 οἱ 98: οππι ἆθοτυΠι {αγρα αποία Ῥογ]ηγῖα ετεγίςςε, τὐίά, 19: ΡΗΙο5ορΙιογαΠη Ρασπαπ[ία Ποπίπα, Γαἴμπη, 

9ῦ, 
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Γογίυμαπα, γἱτεαίοπι οἱ παίαταπη τ]άεἵ, ἐδία.ς ἀασγδίπα 

αἆ ἴπανο ρτομίμεπᾶα τεσῖ(αξ, 107. 14 οἱ 152 1η 41ο ἀῑοῖία 

εεπῖρα, ἐδίᾷ. Οοτηπα 5αῦ οεμ]ῖ5 Ῥοπεπάα ε55ε ορηςεῖ, 

ΧΧΥΠ, 5. 
Μοης ΤΥΟΟΓΕΙΣ, Ἡ, 9. 

Μοιθις Οοιγραμίίομς, ΧΧΧΙΠ, 16, Τ6δβίιι5 εἰ Ῥ]απίσϊα5, 

ΤΝ. 58. Αράοπίαταπα ΠΙΟΙΡΗς5, ΧΧΥ, {5 ΠΙΟΓΡΗΣ εκ 

4ΠΙΟΤΟ, ΤΧΧΗ, 17. ΛΤοΟτΡΏΟΤΙΠΙ παΐατα ἵπ οπιηῖρα5 ΠΟΠ 

οί οπάεπα Ποπαϊπῖρης, ΧΧΙΝ, 27. 
ἍΤοτος πια]ί ἁῑγίαπῃ, ΤΧΧΥ. 17. 

λΤοις αἆ γεγςαγίογαπη. Ἰην]οιϊςκίπηας, ΧΠί, δ: ππογῖδηά Πα 

οπιπίρς, Χ. 15, 3 οἱ 24, 1: ΠΙΟΙ5 ταρῖϊ οηΠος, ΧΧΧΥΗΗ, 
τς Ἰηναᾶεί, οἱςῖ εατεα {6 Ἱπο]πάας, ΤΧΧΗΤ, 55 οΠΊηε5 

{αοῖἱ αᾳμαίες, Χ, 1, 45 Χ, 10: ΧΝ, [ο, 25 ΧΗ, 225 ηε- 

απα παπι αἀπη εί ρογ5οπ 4ἴδο πει, ΧΙ, 15 οί 11; 
σοπ/. ΧΝΙ, 15. Υανῖα νι]αῖ 4ς ππογίε οΡΙΠΙΟΠΕΣ, Τ., 
9. Ῥο5ί πιοτίεπι απ οοηδε(παμίατ, ἴσποταης, Χ, 1, 
1. ΜΟΥ Ίπάοχ Γοσϊία[ῖς, ΧΙΙ, 105 εἶας πι] ας πηῖ- 
πϊςιτῖ, ΧΗ, {77 Ποπιῖμες ππεάῖας Πίου 5ρες οχδι]ησιϊ, 
ἐθιᾶ.; οἶας εοσϊία[ῖο απατο Ῥγοδίς, ἐδία.: ΠΙΟΓΠΙΟΓΗΤΗ 
ποπο[ία ας νἰνοπ πι Ἰομσίςίπιο ἀῑσοτεία, ἴδία.; 4ε 
πηογίθ ΞΕΠΙΡΟΥ εοσἰαπάππα, ΧΗΠ, 505 εσί 5[Ποἰεη{ία» 

ἀοειπιεπίηΠῃ, ΕΧΧΧΗ, ὃ-. 
ΜΟΤΞΗ5 οαπῖς ταρίοςῖ ταῬίς Ιπβοῖε, ΤΙ, 5δ οοπ/. ΠΠ, 40. 

Μονιαϊ αραππίας, απσυπίας, Πορις εοτοπαπίαΓ 5ΡΙεῃ- 
ἀϊάθαπε τεςαπίς, 1, 11 (4.5 ταιῖα ΕΟΓΗΠΗ 5ερυ νο» 
βοπογα, 1, 515 ν]σας εἰς οβο]απῃ Τη ος ἱππροπήϊ, ἐὐία. 
105 πιοίπο5 ος Ἠοπονατα ἀεσοσαί, ΧΙΙ, Ι. 6ο]. 

ΜοΙ5. 
λοδος {αγά ἡΙπσας, ΤΧΧΥΗΠ, 10. 
Μαΐσετε Ίας σαπα, ΧΥΗ, 19. 
Μα]ιετῖς 6οτροίε ργαςίαπ[Ιςςῖπια ἴππασο, ΧΝΧΙΝ, 6; οἱ ε]ης- 

ἆθπα Ἰηεπίε ριςίαπ[Ιςδίρια, ΧΧΧΙΝ, Τ0---205 ΕΑΓΗΠΙ 
πιο]]ῖα εοΓροΓᾶ, ΧΧΧΤΚ, 28: ΧΠΗΙΝ, 25: ΤΝΧΥ, Γ4: γΙ- 
{ας ἵπ. 1ῑ5 Ἰαιᾶ Ῥει[ροία, ΧΝΧΥΠΙ, οἱ: πημ]ίθιες αἆ 
Ἰαμάµς ΙΙ [αἰςο 5α0ρο αἰραίας. δες ηί, ΧΗ,, ὸ δύᾳ.; 
απσπποᾶο Ρίπαί νε]ηέ, ΧΝΧΥ, 105 ΓοΓπιαη Ἱπ[αζαηί, 
ΧΧΧΥΙΙΣ, 59: Ιαρῇιος ἵη αατ]ου]ς 5αδρεπά η, ὐτα. 41: 
απηθηίία 6αγΠά ἵῃ αἀογηαπαῖς σαρ]ῇῖς, εείστασιο επ]ίης 
Ἰαχιποςϊ 6οπεγα, ία. 40 5φφ.; Ρο5ί ΠπάΣΠΙΠΙ αρραΓα- 
{απι σπῶπαπι πυπηῖπα 5αλη{αἴαπα οαπ!, ἐὐία. 43: 4016: 
είῖοα οαΓΙΠΗ Ἰαχατῖα, ἐδία., πιυ]]ετ ριἰσα οἱ ΓΟΓΠηΟΣὰ 
οἳσ 5ε εχογηθί, ΤΝ, 7; παμε Γοιπποδίίαίεπι  οὐς- 

επταπί ογπαππεπία, ἐὐία. 15: εαγαπα γοἱαρίαίεπ Ργῶ{ετί 
πΙτηϊ Τ]γοξίας, ΧΧΧΥΠΠΠ, 27: οοπ]απείῖο ΟΠΗ Τῑ5 οί 46- 
Πεοίαρῃῖς, 1α.; 4ο εοηδτεςσσα ΟΠΗ 15 5οηἰθη ία Εωτ]- 

Ρίάϊς, ΧΧΧΥΠΙ, 38: πιπ]ο μας π]εγες οοη6τεςς», 
ΤΝΤ, 5, ὃς [ο]απα ΠρΙά[ποδατιση Ῥησάνα, Ρα11116- 
πορε, Ἠμοάορε, ΧΧΣΙΠΙ, 2: πππ]ῖε [ωα, Παπατῖαιιο α[- 
Πἰοία πιοτρο, ΧΙ, 24. Τοπάστϊ πο]επίος ρτο5αμπίας, 
Ὑεπετίαπε οκ ππεγοσᾶο 5αοιϊβοαίαν, ΕΝΧΗ, 6. Ῥήσηαπι 
ἀἰηπηνηί, ΤΝΧΙ, 45. Ηοεομρ οηιαἰῖς πηπ]εν, ΧΕΝΥ, 

Χ, 28, ὃς ΤΧΧΥΠ, ὃ. 3 
Μιπᾶμ5. Ὀ6 οο γατίς ΡΙΙΙοςοΡΜΟΓΙΠΙ ορίπίοπες, ΤΧΥ1,8. 
Μις Ἱπνοσαπίαν α ροείῖς, ΧΗΙ, ὃ- ο οἳς τε[ησίαί Ο- 

Ρίάο, ΥΠ1, 19, 5: εαναπι οεγίαπησα, ΧΥ, 65 ΕΚΤΙΠΙ Ῥο- 
πΗΠΙ, ΧΧΧΗΠΙ, 7; εαπιηί ἵῃ οοην]νίο, ΤΝ, ὃ- Ιάΐσες, 
ΥΠΠ, 16, 2: κα]ίαηίες, ΧΧΧΠΙ, 24: ραρἰονῖρης αρρατεηί, 
ΤΥΠΤ, 5 απἴραςουπαπο εἰ απαπίαπα νοἰαεηϊ, ἵπῃ- 
Ῥεγηππίας, ΤΧΥ, ᾱς Ἰαμάσπίας, ΧΧΧΙΝ, 14, 16. 

ΜΗξΩς, ςα]ίαίον, ΧΧΧΠΠ, 15. 
Μαξσα Γεπηῖπα. Ἐ]ας [αυα]α, ΕΥΠ, 10. 
Μαδῖεα, Ῥεῖπια αἀο]εδεθηίί απῶοσς ἀἰκοῖριίπα, ΧΗΤΝ, 91 

πιηδίζα Παγπομῖσα» ἀαξοηϊρίῖο, ΧΧΧΙΝΧ, 14, αἀμιροί 
. 5αοηϊβοία, ΧΧΧΗΠ, {6: 6απι αππαί Βοσταίος, ΧΧΧΠΠ, 

ΙΝΡΕΝ νομνύ ΕΤ ΠΕΝΟΜ. 

Μαδῖοις Ῥγασίῖοις πηθ]ογ ἰἸοογθίίσο, 1ΠΙ, {. Μος πι- 
εἴοῖ, ΧΧΧ, 1. Μαδῖοις απἶάαπα Ιπίογ απεπά Πα οχδρῖ- 
τα, ΧΧΗΙ, 2: πιςίοί ου]αςάαπα ταάῖς απἀασία, ΤΥΠΙ, 
8 οἱ Ὁς πΙΙδΙεογΗΠὰ ΡΤΟΥ., Βΐ5 Ῥες οη]]ος οπονθας, 1, 6. 

Μιςοπῖας, ΤΕΧΥΗΙ, 18: ΤΧΧΙΧ. 1. 

Μαδίαπι Ῥίρογα γεπίτοιη ἵπῃαί, 1μΠ, 98. 
Μισῖτϊς, υτὸς αριά Ἰπάος, ΧΧΥ, οἱ | 
Μγοσρημ» ΧΗΠ, 20: ΧΧΧΥΠΠ, 47. 
ΜΥεοΠΙς, Ν, 1, 1. 
ΜγσάοπΙῖ Β]εαπι οοἰαηί, ΧΠΤ, 10. 
Μγτιπϊάοπος, Ποπηῖπες ο Γουπαῖοῖς ου, ΧΙΙΥ, 19. 
ΜΥΤΟΠ, οοἱεβοτ ςἰαίπαῖας, Τ, ὃς ΧΝ, 9 ΧΗΥ, ΤΣΗ, 

18. 

Μντορπι» Πασηἶνας, ΤΝΤΝ, ὅλ. 
Ἠ Ίντα, ΧΧΧΗΙ, 5δ. 
Ἠγττηῖπα εαηῖ», ΧΝΥΗΠ, 94. 
Μντίῆ]ας, ΧΧΧ, 47. 
Μγν πα, πιογεῖν, δν 27,7. 
λπνπίο, ΥΠ, δ. 
Μγρία ἆοσο Ῥοάαρτα, ΤΧΧΝ, δὸ οἱ 290. 
Μγςίογῖαπα, το ππασηί πποπιεη, ΕΗΧΝΧΗΗ, 10. 
ΛΙΝ ΙΓΦΟΓΗΙΗ πποηίες, ΤΝ, 92. 

νε. 

Νατοϊςεί ρι]ομ(άο, Χ, 18, 1: ΧΧΥΗ, 1: ΤΧΧΥΠΙ, 24. 
Ναςο {ταμῖ, ΥΠ, 6, ὃς ΧΝ, 73; ἆς παςο ΙππποᾶΙσε Ίοηπο, 
ΧΧΧ, 99. Ναξαπι πποῖξδα απ[ονο, ΝΝ, Ὁ οἱ ΤΙ; 

ΤΧΧΙ, 44. 
ΝαςίανΏπη οἵθης Ραήρεταπι, ΤΧΝ, 28. 
ΝαἰἴοπΗπη απαταπάαπα ποία, ΧΗΥΤ, 16: ες παίῖοπε Ώομ» 

ποπ Ἰπάιοσπάας νῖς, ΧΕΙ, 5. 
Ναΐο. Ναίαγα νἴδαπῃ αἰίαγα 1π ασ, ΤΧΧΗΠ, 40. 
Ναίηγα ΠοπΙΙπΙΠα ἀἴνοισα, Υ]ς το ΧΝΙΝ, 37, 75. 
Ναα[τασί, ΧΥΠΠ, { οἱ ». Τιά6 πο 5. 
Νανίσαιε ΑΙΙο, ΗΙ, 18. 

Νανῖς ἀοσοηρίϊο, ΤΧΥΤ, ὃς οοη/. ΧΠΙΝ, 47 οἱ 48: οἳπι 
Ροδουτογπη. αἰίοι 5οιναί, ΙΧ, ὃΣ οοπῇ. ΝΗΙ, 26: 
ΧΝΠΙ, 1: πανῖς ἀῑσυρίῖα απαπίανα Ιου α[[εναί ἀομηίπο, 
ΤΧΝΙ, 19. 

Ναιρ]ίας ΡογΗίου, ΧΧΥΤ, 2): εἶας Ίνα, ΧΧΧΗΠΙ, 46. 
Ναπδίσαα, Πα Ατοίο, ΧΧΧΙΝ, 19; ΧΗΥΠΠ, 24. 
Ναπία οοτοπα(ί, ΤΧΧΙΧ 5ιῦ Το. 
Νοαπίμας, Ρας γναππί πας, ΕΥΠ, 12. 

Νοσ]ιγαῖ, σοης Ῥτασπαπίρας υοῖπα, ΤΧΤΝ, 6. 

Νοείατ οἳ απηργοδία Ὠ]ασπο γοπειηΐ, ΕΧΝΙΗΥ, 12. 
Νοίαςιῖ ἀῑσς, ΤΝ, 19. 
Νο]οῖ ραταδίίας Απσίοίο]ος, ΧΗΥΠΠ, 57. 
Χεπηθα Ῥαξεπα Ατδς ΥΠ, ὃ, 1. 

Νοορίοϊσππα5, Δολίιῆς βΙίας, 5αἰίαίος επτερῖας, ΧΝΧΗΠΗ, 9, 
Νερ]εῖθ, πιαίον Ἠσίίος, ΤΧ, Ὁ, ΧΧΧ, 49, 
Νερμε]οσοπίαι!, ΧΧΥΙ, 16. 

Νορίμηιις ἴθειοο απαςδαίος, ΧΗΥ, ὃς {αγεπῖς οσργα]θο ϱἳ- 

Ρίμο παϊναν, ΧΠΠ, ΤΙ Ναρίππας εἰ Απιρηηιηιο, ΤΝ, ὁ, 

{ς οσα Απρ (ο {1 οσα Υοοίας Νεγεϊάῖρας οἱ Τη10- 

πῖρις εοπη(απίῖθας, ΤΝ, 15, ὃ5 Ῥε]ρηίπο νδμίίας, ΤΝ, 

6,2: Ώο]πα ἵπ. Ἰπσθή Ῥγοῖουί, ΤΝ, 10, 2: {ερ ρηϊς εἶας 

γος; πιῶομας ο5ί; Ιαουϊπιαίατ οϱ ΝΤαΓΙ6ΠΙ 46ΡΓΕΜΕΠΒΗΠΗ, 

ΤΧΧΥΙΙ, 6: οἷας πηηϊσια, ΥΗΤ, 265 πιαῦε ἐατραί, Ῥτο- 

ορ]]ας εοποῖίαϊ, ΧΗΙ, 7; πιαν ἐγαπσ Πάπα 5εγνανε ]αραί, 

Τκ, ὃ, {5 Ρογευσσα Ροΐτα, Γοηίθπι ργο[οί, ΤΝ, 19ν -- 

πἰάοπίο δρο[ίαίας, ΥΠΙ, 7, ἰς ΧΗΙΝ, 20: εἴ α ουρία πε 

νϊοίας, ΥΠΙ, 19: Ἰησίάϊας κἰγαῖί Φου, ΥΠ, 91, 25 εἶαδ 

οἱ δοῖῖς Ρασπα, ΧΧΧΗΤ, 42: οἷας 4 αἲῖς Ῥνοςίαπίία 

ουπι Μϊποτνα οἱ Ὑπἱοαπο οοπί{οπ{ίο, ΧΝ, 20; εἶα5 ΠΊΕΓ- 

οσματία αριιᾷ Ταοπιοδοηίεπα ορετα, ΧΙ, 4. ΧΗΠ, δ; 

Ἐπίρουπη οἱ απη]εαπη οἶης Τντοπεπη ἀοοῖριε, ΤΧ., 10, { 

ταρῖί ΑΠΙΨΠΠΟΠΟΠ, ΤΝ, 6; εἶα» Πας Ῥο]γρλεαας, 1Ν, 

ὠ 



ΙΝΡΕΧ νομινύν ΕΤ ΠΕΙ. κ: 
1, ἵς εοπςΠίαπι ΠΠ π]οῖςοσῃαϊ οπρίέ, ΤΝ, 5, {ς εις ςἰα- 
ἴπα ὤτγοα ΟοΠπίμ, ΧΤΗΥ, 9. 

Νενοῖς (Τ]ιοιῖς) 1ουὶ Ρειϊέμ]οσα, ΥΠ, 2: Νοτοῖ(ος ἵῃ οοΠ- 
ν1ν]ο ἀεογαπα, ΤΧ, 5; Πα]ρ]]ηϊς νεοία, ΙΧ, 15, 8. 

Νεγο Τδπαπη Ῥογ[οᾷσγο {ρηία{ ΗΧΧΙΝ, 1; οἶς εαποῃᾶἱ 
5ιπάίμπι, 10. 9: Αροηιηϊς απηπ]ας, 0. ἀοδίδίί α οο- παία, ἐρία. ἆ οἱ ὃς απ» οἶας γοχ οἳί ἵῃ οαπίαπάο, ἐριή. 
6; απῖς ποσίας, ἐρία. 7: Ἐρϊτοίοι αοπππ]α Πα ΙπίοτΠοῖί, 
{0. ὃς οτασπ]ῖ ΡΥΙΠΗΙ οκίἵππη γι]ί ομβίγιογα, 10. 10; οτα- 
ου ἀῑοίαπα ἵη επι, ἐρία. Έλις Πιοῦ5 πυποἰαίας, 10. 11. Νεκίοίες, φίαμαατίας, ΤΙ, 9: 111, 18. 

Νεδδη»ς, ΧΧΧΠΙ, 50, 
ορίου καρίεης, Υ, 485 Χ, 90, 4; ογαί Ρατακίέης, ΧΤΙΝΠΠ, 445 πιε]Ηία οἷας Ἱπσια, ἴδ., οοπ]. Χ, 20, 4: ΕΥ, 4; 

6[ᾳ5 Ἰοησασνίίας, ΤΧ1Ι, ὃς ΟΠΠ Βοσταία εοπ[αρη]ατί βη- Βία, ΧΧΥΠΙ, 17; εἶας απιῦτα δαττα]α, ΧΙ, {8 οπη]{ το- Παπ παπι, ΧΠ, 5. Νοξίοτοις 5ογρµας, ΧΝ, 11. ΙΝοςίου]ς 5οἷοῖ ορίας, ΕΧΠ, οἱ. 
Νομτοδραςία, τἱγαποπ]ϊ Ιρηοῖ, Τ.ΧΧΙΙ, 16. 
ΝΙζΔΠάΟς Ῥοεία, ΤΧΙΥ, ο. 
Νϊείας, ἆπκ ΛίΠοῃ. η δΙοΙία, ΧΙΝ, ὃ, 6ἶας Ἠ]οΙς5, ΧΧΥ, 28. 
ΝΙΟΟΠΙᾶΕΙ5 ἄεαδεηις, ΕΧΧΥΗ, !2. 
Νϊοοκίταίας, αἰβ]οία, ΧΧΥ, 9. 
Ν{βνίπις, απαῖοιας Πποίαμ], ΠΠ, 1: ΡΙαίοπίσις ΡΗΙ]οδορ]ης, 
11. ». 

Νῆι5 Ρἱείατα εκ ρῖέας, 11, 6. 
Νίπις Ἰηρῖσηϊ», ΧΙΙ, 20. 
ΝΙοΡε ἴπ. Ἱαρίάρηι πημίαία, ΕΧΧΥΠ, 18; ΧΙ, 27: ΧΙΥ, 25: 

ΧΙ, 145 πιαβηΠοφπεης, ΧΧΧΗΠ, 445 Ῥτο]ῖς Ἰαμᾶο ριῶ- 
δίαΐ, ΥΠ, 16, 1. 

Νίοις, Ασἰαίος Πας Ρυ]ομείηας, Χ, 18, 1: Χ» 25: ΧΙ, 
2Η ΝΧΥΠΙ, 24: ΤἼγεξες πιαρῖς ΝΙΤοΟ ]απάαΐας, ΑΧΧΥΙΠ, 
235 ΝΙγεο Γοιπηοςίοτ, Ὑ, 99: Χ, 9, 45 ουπη Τ]θις]ία ἆο 
ραἱομη(πάἴπε πἰκαίαγ, Χ. 255 Εἶα5 ο55α ου Τιουςί{αρ 
οδείρα5 εοπιραταπίας, ΧΙ, 15. 

ΝΙΦἱ οἵττας, ΧΗΠ, 15. 
ἨΝΐνες νδιρογιπα ΤΧΧΠΙ, 0. 
Νοσίμα. ΟΟΠ6ΙΤΠετο αἱ αἰηαῖᾶ, αἱ αἲ ποσίπαΠι Ἀγθς, 
ΧΧΗΠ, 1, 

Νοπη[ηῖς τηπία[ῖο οἳ ἁῑνίίῖας, Ὑ, 215 ΧΙΥ, 14: ποπηθῃ αἷ- 
{εγῖης, βΙΙο Ἱπιροδίίαπη, Ποπουῖς ΜΙ6ΠΊΠΙ, Ὑ, 52. Νοππίπα 
ῬλΗ]οδορΗῖς α[ῇοία α γ]ῖς, ΤΧΙΧ, 26. 

Νο5ε {8 ἵρειπῃ, Χ, 5, 5; ΧΧΧΠΙ, 81. 
Νοιίία. Τη ΠοπιίπαΠς πο βίαια 4ποπιοάο απῖδ γοπῖτο Ρος- 
8, ΧΧΠΙ, 5. 

Νοίΐας5 απας ἵειτας Ρρετουτγαί, ΤΝ, 5, {, 
Νογνασπ]α. Βες οοηςίς(έ ἵπ πονασυ]α, ΧΠΙΥ, 0. 
ΝΟΥΕΓΟΑΓΙΠΙ ΟΟΠΙΠΊΠΠΘ ἵῃ Ρηϊνίρηος οὔἵσα, ΧΧΙκ, 31: 

ηΟΥεΓΟΟΡ α Ρηϊν]ρηϊς απηαία, ΧΧΥ, 35. 
ΝΟΥΞΑ γες δμΠ{ ρταία, ΧΧΠΙ, 1 544. που Ῥι]ομάἰπῖς 

εχοορίίανα ερθοϊπιίπα, ΠΟΠ Ρα1ν 3 εδί ςαρίεπα, ΠΠ, 
ὃ; αἆ πονας ἀἱδριία[ίοπος 4ποπιοᾷο α[[οοί απἶάαπι, 
ΗΝ, 5, οοπ/. ΧΧΙΙ, ῃ. 

Ἀυπηςς Ῥοπυρῆῇ οίας, Τ.ΧΠΙ, 8 τας απϊάαπι αἲ ϱο Ἱηςίῖ- 
πίης, ΤΝ, ὃ; οδί ἵπ Ἱηςπ]α Ῥεαίοταπα, ΧΧΥΠΙ, 17. 

Ναπηίάίεα ρα]πα, ΧΥΙΠ, 17. 
ΝΗΠΙΠΊΗς ἵη ΠΟΠΟΓΘΠΙ ἀΙγεοπίς οµςης, ΧΧΧ, 58; πιπι- 

ΠΙΟΓΗΠΗ γἷς, ΧΧΧΥΠΙ, 23. Υἱάο ΑΗΤΙΠΙ, Ῥοσμηῖα, 
Ναρίία ος ηγεηίῳ εἶπί ΣΧΧΧΥΙΠ, 555: παρίῖας ἱπ]αγί 

ϱοπιά» Ροπιηί, ΈΧΧΗ, 00. Ναρίας ς)Ρῖ εοπο]αγα, 9ο- 
Ἰωοίηνας, ΕΧΧΥΙ, 9. 

Χαπ. Νποῖρας Ἰάθτο αἶσα, ΙΧΧ, 8, 9, 18. 
Ἀγοίθιίοη, ΧΧΥΙ, 15. 
Άγσα, αί Ἁγππρίια ΓίομγδΙΠι εἀισαταπί, ΥΠΠ, 8. 

ο. 
ΟΡο]απὰ γη]σας ἵῃ ο5 πηροπῖΐ πποταῖς, 1, 10. 
Οοθ]115 Ἰμασαπης, [απηϊ]ίατῖς Ργμασοτς, ΧΙΝ, 6. 
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Οοἱρεάες αριᾶ Βογί]ιας, ΧΧΙΥ, 1. 
ΟομΙῖ παπάο οργπαπί Δζουγα ΓΗ», ΧΤ,, [55 πι]ῖ Ρ]ης γί- ἀεῃί απο, ΥΣ, 14: οεμ]ῖ βἠο]ίογος αποης, ΧΧΥ, αὐ; 
ΧΙ, 20, ΧΧΧΠΙ, 78. 

ΟΦρΡι5, ΤΧΧΧΙ. 
Οάἱππι ΠΟΠ τοζοπᾶθηΠάιΠ ἵῃ ἐταδήπιπα, ΥΠ, 8: πππαηο οὔ[ πα ΦΗΣΙΙΠοΓ6, Ρτον., ΤΥΠΠ, 16, 
Οὐογαίἵ εαρΏ πἱάσμίαη, ΙΧΧΥ, 17. 

| ταις ρπ] [ου Ἰπείίαί οταίοτθπι αἆ ἀἰσεπάππι, ΧΙ, ἵς οςί Παοππά5αἆ Ροτοταπά πι, {0. 3 εἰ 195 ε]α5 Ρατίος ἀρεοτῖ- Ρία», 1)/ά. 6; Ἰασπηᾶν εἶας απο ἀἰδηποίαπη, 10. δ: ος Ῥυ]]ες ο] οἰπη]]ϊς, {βιά. 75 «015 ΒΟΠΟΓΙ5 ση ΡΙΠάΙΕ νορεπα, {θ. 165 οἶας «ρ]επάον {αγαί ογ4ΙΟΓΕΠΗ, εβίᾷ.; 
ἁπά[ίογες αἲ απάἰοπςο. Αγοτί, 1, 18. 

ἀ4ἱρια5, ΧΧΧΗΠΙ; 41; οππι ππαίγθ οπου, ΧΥΠ, 41. πεις Πίαπαπα ποή αἀ]ωοί αἲ Σαο/βοίαπα, ΧΗΙ, 1; ΧΗΙΥ, 40: σ0οη/. ΕΧΧΙ, 25. 
ποπιαις, ΧΧΧΠΙ, 47; Ῥνοσος βίο ους οργαπηῖπε γἰαίος Ιπίοτ[οῖε, ΙΧΧΥΗΠΙ; 19, 
ία, ΧΙ, 4; ΧΣ, 7. 
Ο16ο ρει[αςί Ιαρίάος εί ἁἰίαιία, ΕΧΧΙΥ; 10, 
ΟΊπιεις [οης, ΤΥΠΠ, 9. 
Οιγπηρία, Ύ, 4 ἵπ ΟΙγπηρίῆς Ηοτοβοίας ΠΙδίογῖας 55 τουῖ- 

αἱ, ΧΧΙ, {5 1 Ααἰίοη οἰίαπι ΡΙείου. νἱοίογίαπι τείοτί, 
κχιάς ΟΙγπιρίαπη, πε «ρεσίαἴογος. 51] Ροτεπί, αηυα 
Ρεάποία, ΕΗΧΝΙΗ, 19. ΟΙγπρίῳ νἱοίοηβις απα]ες 
ΡΟΠΕΤΕ Ἰοραί κἰαίπας, Χ1,, 11: ΟΙγπιρίω ν]οίονὶ 5ίαᾶϊῖα πῖπης Γογηδαρί]α, ΧΧΠΠΙ, 45 ΟΙγπαρίογαπ. «οτο]]α- 
παπι, Υ, 4 ΟΙΥπιρίῖς εοτοπαίπι 6556, ΧΥΠΙ, 15. 

ΟΙγπηρίας, πιαίεν Α]οχαπανί. Οπα]ε οἶας ρπαυρεγίπη Γ18- 
τς Χ, 19, 15 παπάς οΠΠΙ ἆνασοῃα εοπουΏμίςςο ἀῑσαίατ, ποοσίοπ. 

ΟΙγπρα5: εἶας Ηλία, ΤΥΠΙ, 55 6οῇ. ΧΧΗΠΠ, 1. 
ΟΙΥπιρα5 ΠΊοης ; εις ταβίςςς, Χ11, ὃς οἳ Σαρετίπιροπί{ατ 

Ο5-α, ἐρίά. ἃ. 
ΟΙγηίμας, ΧΧΥ, 38, ΤΕΝΝΙΣ το). 
Οππῖπα απεράαπα Ἱπίαυρία, ΤΝ, 17. 
Οπιρµαίαε, ΥΠΠ; 10,2: ἀεοῖρῖε Ηενοπ]εα, ΧΧΥ, 10. 
Οπεκίοη(ας, ΧΧΥ, 40; ΤΧΗ, 14: ΕΗΧΥΠΙ, 25. 
Οποδοε]εῦ», Ἠλη]ίθιε», ΧΧΥΠΙ, 46. 
ΟΡΡΟΠΕΤΕ εκεί π]ο, ΧΙΗΧ, 17: ΟΡΡΟΠΕΠ4Ο αἱ Ιπίαντοσαπᾶο 

Γασῖ]τας Ῥγοβοί(ας, ΧΝ, {0. 
ΟτασπΙογαπα απηρήση]ίας, ΧΙ, 14: ΧΠΝ, 20 οἱ 28, 43: 
ασ ριαορθαηί οπασπ]απι, ΧΠΗΙΥ, 30: εἶα5 σπααπι 
εἴἴαία, ΧΧΧΗ, Ε1. 22, 24, 35, 97, 98, 99. 33, 34, 35, 
96, 40, 43, 47, 48, δ0, 61, δὲ, ΧΠΙ, τὰ: ΧΙΠΥ, 20, 
5Η τε[ακαίας, ΧΧΧ, άάς κο ἀε[επα!ε, ἐὐία. 48: εἶας 
46 Ἰωποίαπο ε[[αίαπι, {λιά. 5ῦ5 ΟΥΑΟΠΙΟΤΙΠΙ ροςί Θτεῃ- 
ἴαπα οοπίταπίαπα. πηπίαίίο, ἐρία. 275 οταεπ]α γοσα]ία, 
1014. 36: ογαοα]άΠΙ [ΑἱδΙΠι ἀε[επάϊίαν, βία. 88: αἆ 
σα ῬτοβαβίΠ {οι οὔεπᾶα φα]ᾶ Ῥεγίίησαί, {ὐ. 235 οτασα]α 
πηπ]ία ἵπ ατωοῖα, «Ἐσγρίο, 11ργα, Αδία, ΤΧΧΠ, 36: 
οπ/. ἨΠ, 38: ΧΧΧΙΙ, 29: ΧΙΗΝΗΠ, 1: τιάϊσπ]ας πιος 
ογασπ]α εεπάῖ, ΤΠ, 98: ΤΧΧΗ, 96: εογΠΙ Ρος σῖα» 
πάθπίαν, ΤΧΧΙΥ, 12. Οτασ]άΠι Ῥγίμίουπι ομείταστε 
γα]έ ειο, ΕΧΧΙΝ, 105 ονασμ]ἱ τοιςις 1η 6υπα, {μια 

Οταο πἰπιῖς οτηαία ο[ [ορ 4πΟπΠΟΔΟ »ἰπη]]ς εἴέ, ΧΧΥ, 44 
εἶα5 ε[[εσίας, ΤΠ, 95. 

Οναΐοτες Οα]είταίας, ΑΙοϊάαμπας, Ἰδοεταίος, Ίδωας, Έτ- 
Ῥημάες, ΗΧΧΠΙ, 19: Ώθπιαᾶος οκ παπία οταἴος, 
ΗΧΧΠΠ, 16; Ῥομίσ]ες, ΕΧΧΠΙ, 50: ογαίοτες γυ]ματος, 
ΕΧΧΙΠ, 5: θοτΙΠῃ Πθισας ἀνασπηα, ΤΧΧΠΠ, 36, 

01615. Ν]]ας εχ «ο αἲ 5αρετος τοβῖ ές, Χ, Τὸ, ὃ. Τε 
ΤΠΓΕΓΠΙ5. Τὰ 60 ΟΠΊΠΕς πιο πτε δυπί, Χ, 25, 2: απᾶ- 
Ίειη 5ἱβῖ ογοππη Πππασίπαίατ γα]σις, Τ,, 2: Ἱποαπία[ο- 
πίρας αρεπίίαη, ΧΙ; 6. 

Ονερία εἰ ΡΥ]αᾶἱς απο α, ΧΧΧΥΠΙ, 47; ΟΡ ΧΧΧΠΙ, 
465 Ἱπιεβοαπί αΕαϊσίμαπι οἱ Οι ΠιποΡίταηι, 
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ΑΧΧΥΠΙ, 47: ΤΧΙ, 235 εαν αριᾶ Βενί]ας οἳς 5αοιΠ[- 

οδίητ, ΧΙ, 5 54. εογαῃ οοππιπα. αἀο]εςεθηίία. { 

5ογιῖους ἀἰδαῖρίίπα ριίππα, ΧΕΙ, 0. ο 

Ουσία λάοπίάϊς, ΕΧΧΗ, ὃς Ἀ]οχαπά πιασί, ΧΧΧΗ, 98. 

Ἐμεα; ους ΑΙίς5. 

Οµἵοι, ΧΙ, ὃς ΟεάαΠοπεπ Γγεης ἀορίησίέα, 111, 2δς 

πξυπα οσπ]ογα ία τοοῖΙρῖί, εὐία. 29. 

Ομ ]ιγία, ταρία α Βογοα, ΠΠ, ὃς ορΗΓ. ΧΧΧΠΙ, 40. 

Οιπαπιοπία οΏβουταπί παπα εγαπη Γογηλοςαίεπα, ΤΝΤ, 15. 

Οτοάσαἶάες, ΤΝ, 2. 
Οιῶίος Αγπιοπῖας, Χ, 27, 2: 5αίταρα, ΧΠ, 14. 

Οιρμαπῖ το(παπίατ ἀῑφεῖρι]ϊ, ΤΝΗ1, 7. 
Οιρµοις, {αβῖ εἰ Οαίορες βμαξ, ΧΧΧΥΤ, 105 εἶας 

πκος εταί Επίάῖοο, Χ., 23. ὃς παν]σανΙί ουπι Ἠειοπ]ε, 
ΤΝΙΝ., 529: οππίῖρας κπῖς Ἱπαπίππαία 4ποήπε αλοχί, 
ΧΝΝΙΚ, {ά:α πείνας Τητοςςίς ἀῑδορτρίίας, ΧΧΧΗΙ, 
δι: ΤΝΗ, Πίς ΤΧΝ, ὃς εαν Ιπίου ἀϊνος τε]αϊας 5ἲί, 
ΧΧΝΥΙ, 10: ε Τμνασῖα α Ῥ]ή]οδορμία ἵπ ἀταοῖαπα Πηῖς- 

εις Πησίίαν, ΗΧΙΧ, 8 φαμίαίος, ΧΧΧΗΙ, 155 εἶας Ίντα 
κίο]Ἰαγαπα οδίθπά1ί Πανπποπῖαπι, ΧΧΧΥΙ, 10: αποπιοάο 
ασίτο]οσίσας Ῥγοροδπεηέ 5οἰεπί]ίας, ἐδία.Σ Ἰοήποης εἶας 
σαραίς ΧΧΧΠΙ, σ0ς ΧΥ, 2: ᾳποά Ίγτα ηπαίαί, ΕΥΠ. 

ΟΣ115, ΧΧΧΠΙ, 68 Χ, {3, 3: 5ερυ]ίας ΒΥΡΗ, ΕΧΧΗ, 7. 
ντους, ΧΧΥ, {8 5φπ. 
Ό55α ἄΡΡΟΠΟτε Ρ]ησαεάίπα ομάπεία, Ἡ, 7. 
Ό55απα ΠΠροποτε νο]απί Αἱοθί ΕΠΙ ΟΥππρο, ΧΠ, ὃ. 
ΟΣίοπίατο ααπ[ᾶ, αἱ Τοσεαία 0αἰγάοπ] αρτῖ εχανγίας, εἰο., 

ΤΝΠΠ, 14. 

Οἰμιγαάος, βρατίαπας5, [ας Πίο 5αησαϊπες, ΧΗ, 54: 
11. 158. 
Ἀμπα ποπ Ἠαῦθτο «οαἱρεπός ας, ΧΙΗΥΠ, 1. Α]οία 
απαμᾶο εαρίαπἰ οὕσπα, ΧΧΥΙ, 1. οὔσπι εαθτῖς 
οοηνοηῖί, ἐφΙα.: απα]ε εςςεα ἀεμεαί, ἐλίά., ὁ. 

οἵαξ, ΧΗΥΙ, 255 ΤΙ, 10. 
Ονίεν]ας (άἱδειριίος) ἴοπάεηί ρμοξορΗῖ, ΤΝΙΝ, 14 
Οπτοτπι πξας 1π Ίήργα, ΤΙΝ, 7. 
Οκγάτασα, Χ, 14,5: ΧΧΥ, 9ἱ: ΕΝΙΝ, 0. 

Ενα 
Ῥασαία, Ρἰοία 4Ώ ΑΡρε]ε, ΧΧΧΙΧ,7. 
Ραᾶ1 νυϊοϊπῖαπι ἀερορα]αίατ Ηαπηίϊραί, Χ. 12, 2. 
Ρας, ΥΠ, 12,2: ΕΧΧΣ, 142, 
Ῥωοπες [ογΐος5, Χ., {4, 2. 

Ῥοίας, πιεάῖοας, ΧΧΧΗ, 60. 
Ραρυπάς, ΧΝΥΙ, 95. 
Ῥα]ασίτα, αποῖ]α, ΧΙΙ, 9: απιοτῖς πιασϊσίτα, 10. 6-9. 
Ῥα]απιεάες, ΝαιρΗΙ Βπας, ἴπίει Πίεγαταπι Ἰπνεπίοτος 

οταί, ΤΥ, ὃς Ὀ]γδείς Ἰηδίας οἴνουππνεηίης, ΗΝ. 28: 
οοηῇ. ΧΧΧΠΙ, 46; ἀείεσιί εἰπππ]αίαπα Ὀ]νοςίς {απογθπῃ, 
ΊιΧΙ, 905 ςαρίεης, Χ, 20, ἆ5 οἶας αππῦγα σαγγυ]α, ΧΙ, 
18: οππα Ῥοσταίε οοπ[αβρα]ατί Πησίανς, ΧΧΥ, 17. 

Ῥαμποάῖαπη εππ]ΐ ροεία Ἠϊπιεγοηςί5, Βίεσῖε]οτας, ΧΤ,, 15. 
Ῥαμα5. Ἠιάᾷε Μίπεινα. 
Ῥαϊπιας αποπιοάο 5εαπάαπί Αταβες εί Ἐσγρίϊ, ΤΧΧ1Π, 29. 
Ῥαμππιεπες, ΤΕΧΧΙ, 22: ΤΧΥΠ, 4.1. 
Ῥαπαρηνγ ας εἴπας, ΧΧΧΥΠΙ, ΣΤ ΧΥΙ, δ. 
Ραπ, Μετειτή εἵ Ῥεπείορες ὁρατίαπα 5ε ἀἷοί Παπ, 

ΥΠΠ, 22, {5 οι Πίτες ςἰπη]]ς 5ἳέ, ἐδιᾶ.; Ππαδίσις, ορ]- 
Ίο, ΥΠ, 22. ὃς Ῥασσμῖ 5οάα]ῖς, ἐὐίά.; απας Τες 60556- 
τί, αθίᾶ.; 5Ρε]απσαπι αεοῖρῖί ντα ας Ῥγαηηῖαπα, ἐδίά. 5 
Ἰασοῖνας, εδτα. ; απ πας εἴ απεερς θα», ΧΙΙ, 277 
Γαππυ]ας Ῥαεομῖ, Ππίοι δαΐγτος εαποπᾶ οἱ ςαἰίαπᾶῖ ροτῖ- 
Πρείπιις, ΧΥΗ, ὃς εαρίπα βηαίίατ αριᾷ δγρίϊος 
Τασΐς,, ΧΠΠ, 145 σας, ΥΠ, 4ς 1 ΧΙΥΠ, 9: εἶας 

ἀεεοΠρίῖο, ΠΥ, 2: εἶαα [οτπια τάσίας, ΙΧΧΙΥ, 4: 
ΥΗΙ, 515 εἰ Ἰἶπο οἱ τ]επο οοπσεταπίας, . ἄλς αρὶ 
Μαβιεί, ΥΠ, 4,1, ΧΕΝΙ, 9: η ΜαγαίμΟΠΕΙΗ γοηῖϊ, 
ΧΙΗΥΙΗ, 105 ΠΠ, 5. 

| 

ΙΝΡΕΧ ΝΟΜΙΝΟΝ ΕΤ ΒΕΒΓΝΜ. 

Ῥαπαί]ιοπαϊοῖ αἱ, ΠΠ, {4 ς ΧΗΙΝ, 9. 
Ῥαποταίος, πιααιῖς, ΤΗ, 95. 
Ῥαποταίῖο εθτίαταο απ]ά 5ί, ΧΙΝ, ὃ: Ραπογα ή αποῖα, 

ΧΧΥΠΙ, 22. 

Ῥαπάίοη, ΧΧΧΙΠ, 40: Ῥαπαϊοηϊς ἴῆρας, ΤΧΧΙ, 15. 
Ῥαπορο Ἀεγοῖς, 1Ν, 0. 
Ῥαημας, ΧΤΙΥ, 19. 

Ῥαρμῖί Ὑοποίθιη εοἰπηῖ, ΧΙ, 10. 
Ῥαμμ]ασοπες, Ἰιοπηῖπος 5ἱαρίάϊ, ΧΧΧΗ, 9 οἱ 17. 
Ραταίοπία, ΧΧΥ, 62. 

Ῥαταρίίας. Τἱάς Δἀπ]αίον. ΑΙ5 ῬαταςΏῖσα απ]ά εἰ, ΧΙΥΗΙ, 
ὅ-θς εἶας τεφιϊσίία, ἐδιά. ἆ δᾳᾳ.. Ῥαταδιίατί Ῥδπίηηὰ, 
ΧΙΙΝΙΠΠ, 10: ΡαταΣίίας, απίπια] ΓοοΙςςίπιαπα, ἐὐίά. Τίς 
Ῥνα ἁῑνῖίο ας ρα“ροτο ειν, ΧΙ ΥΠ, 155 ατίθηα ραγα»]- 
Πσαπα 6-5ε ορπ]απα, ΧΙ ΥΠ, 105 ἀῑδα ας ππετοσάε 

ποοθρία, ΠΟΠ ἀαΐα, ΧΙΙ, 18: οαπα ο εν απο τα, 
ΧΙΝΤΠ, 9): εαπα εχζο]αθΓε παα]ῖ Ρή]οδορΗΙ, ΧΗΤΗΙ, 
91-ὅ8δς Ραταδίας Ῥε]ίο αὐ ρᾶσί Ἰάοπεις, ΧΕΥΠΗ, οὃ 
κζπ.ς εἶας ποπιοπ πάς ἀπεαίατ, ΧΕΥΗΙ, 05 Ὀ]γεςίς 
4ε Ἡς φεπίεπΊα, ΧΙΙ ΥΗΤ, 10. 

Ῥατος αποί 5ηί, ΧΙ, 5 5ἴαπιῖπα Γα5ο ἀεάποπηί, ΧΗ, 
105 5οος ας παίητα ἆς για ἴεππροτε οοηςΕπυπί, Χ, 
6, 1. Ἐαταπῃ ἀθετεία ετ]ίατὶ ΠΟΠ Ῥος5θ, ΧΙΙ, 1: ο. 

ΧΥΠΙ: 8; ΧΙΗΥ, 255 115 πΙ] ε-δε Ῥοίουίίας, ΧΙ, 
35 θαταπῃ Πεηπη τὶς ἵπ ἀ4εος5 Ἠοπιϊπεσαπε, Χ, 19, 
2, ΧΙΙ, ἆς ΤΧΣΥΗ, 14. ζοπῇ. Εαϊσπι. 

Ῥατομίαίῖοπος 1Π ππογίαος (ταπουπίας, ΧΗ, 23 Τ,, 20 οἱ 
95, Ῥατεπία]ες ερι]αῶ., υἱάε Ἐππις, βερι]ογΙη. 

Ῥατοεπίῖθις πεπηῖποπη Ῥτα[εγαπί ρε, Ιθιῖς ποπΙπεΠι 
Ρατεηίες, Τ.ΧΗΠ, ὃ. 

Ῥανίαποτιπῃ πτὸς, Ῥεγεστϊηϊ ραΐἰτῖα, ΕΧΥΠΙ, 14. 
Ῥατῖς, Ῥγαπηϊ ΠίΠας. Ῥαα]οις, Υ ΠΠ, 20, Ἡς οοσηαίας ἄ5ΗΥ- 

πηοάϊς, 1βίάεπι; απο ἀθδϊίας, [ογπιοδας, ἐὐίά.: Ἱα- 
ἄενς ρα]ομγα]πῖς οοης αἱ ζας, 1θία. εἰ ΤΝ, ο, ὸ: οἷας 
οη ππ]Ίετα ἹἸάσα οοπηπιετοῖαπι, ΥΠΤ, 20 45 ΙΕ 
τεριςαΐ αϊ(τί, δτα. 7: αἲ ΡΤοπΙΙςΣῖοπες Φαποηῖς οἵ ΜΠ- 

Ώθιγας ΙΠΙπΙοΡΙΙΙ5, δία.; εἶας Παάἱοίππιτατςας, ΤΧΧΥΠΙ, 
17; ΠπαΡη:5 6αςα Ἱπίεγπθο]οηϊς, Χ, {9, 1. 

Ῥατππεπίο, ΧΙΥ, 255 ΤΧΧΗΙ, 59 δεφῃ. 
Ῥατηαδδις οσα Γοπία ϱαδία[ίο, ΧΗ, 6. 
ΡατγμαδΙς, ΧΥΠ, 42. 
Ῥαπτῃθεία, 5οἵα Ὑοηίαιϊς, ΧΥ, 17. 
Ῥατίμοπίατη, ΥΠΙ, 932, ὃ. 

Ῥανίμοπίας, ΧΧΥ, 07. 

Ῥατίμεπορε, Γεπιῖπα Πρ]άίποσδα, ΧΧΧ, 2. 
Ραιγσαίῖς, ΧΧΥ, 20. 
Ῥαξῖρμας, ΧΧΧΗΠΙ, 49: ΧΙΙ, ο): αδίτοῖορα, ΧΧΝΥΙ, 10. 
Ῥαΐατα , 111, 9δ. 

Ῥαΐθι Πο αππαπ{ῖ ΠΧΟΤΕΙΗ 5παπα εθᾶ1έ, ΤΧΧΗ, 18. Ῥαΐετ 
ηορίοι γοζαίαΓ Ῥτοζα[ο α ραΐτε, ΕΧΧΥΠ, 27. 

Ῥαἰτῖα η] ἀπίοιας, απσαςίίας ας ἀῑπ]πίας, ΕΧΠΠ, ἴς 6πΠα 
απίσσιε 5ααΠ1 οοίεγῖς αγ βίρης ῥρια[ετί, τὐίά. ὃς εαν 5 
Ἰοποταπόα, τί. 4---6: ραϊτία ΠΟΠΙΕΠ ἀΠς οαταπῃ οί, 
τθίά.Σ αἳ ραῖα Ως 5ἳί, υπ]σπίαπθ ορετα ἀαπᾶα οί, 
1ὐτα., ραΐτῖα ον ΙςοΙίατ ΠεΠ]Ο Ππ Ῥετορεϊπαίοηε, τ0ζΠ. 
δὲ Τη οα απίσαπε ν{ίαπι Πηΐτο 5ἰπᾶεί, ἐδιά. Ὁς Ππάϊβοηϊς 
ΊΟΠ ἀθξιπί ο]ις Ἰαμάος, Εὐά. Τς ἵπ οα 5ορεΗτί (υἵξηαθ 
5απάεί, ἐὐίά.; ΠΕΠΙΟ Ρ{ο εα επ ράσπατε ἀείτεοίαί, εὐτά. 
12. 

Ῥαίΐτοσ]ας λος ἀῑεῖίαν ραταρίίας, ΧΕΥΗΠΠ, 46; ατηϊοϊἷα 
ος εἰ ΑομηΗς, ΧΧΧΥΠΗ, σάς ΧΙΗ, 18: πιονίαῖ εοἵρας 
ἀῑξίτασίατα, ΤΧΧΙ, 40. 

Ῥανο ρπομγίαάῖπαο Πογαπι οοηδρεεία Ῥεηπας εχροπῖξ, 
ππνκής 

Ῥαμροτος οαἴογες ἀῑν ίσης, ΧΙ Υ, 15. ΤΝΝ, 205 6ογαπὶ 
ξίαΐας τηε]ίογαπαπῃ ἀἰντίαπα, ΧΗΕΥ, 21 5ᾳ/.; εογαΠ1 άε- 
τοίος, ΤΝΧΝ, 20, 915 γεξίες 6ογαπι ογἴῷγο οἱ τοι εΙπηίας, 
ἴδια. 245 εἴθας γετο οδί παδαγίίαπα, Ροῦγήπη, ο6ρα, εθία. 



ΙΝΡΕΧ ΝΟΜΙΝΟΜ ΕΤ πι Μ. 
21 οί 28: 08 ἀεερίοσιο ᾖιοσρί αρραταίαπα ἁῑγτίπηα, {ρα. 20-. 30. Εθν βοἰαμίτη, Χν 1, ἆς κο]αἴαπη ραπρεγία(1ς, | Ύπος ἀῑν[ίος πιονίαῖ ΠΙ] 5ο] [οαηί, ΤΧΧ, 38. Ὀϊν]- ΜΙΟΠΕΠΙ ορΙΙΠΙ α 1ογο Ρείυπί, εί. 9 Ῥαπρενες Ἰμοι- τίπ]α ππονπίαν, ΧΥΙ, 105 8ἱΠ6 ραπρενίρης 1ος μαλῖ- Ιαἱ ΠΟΠ ροδδηέ, ΤΧΧ, σος φηπί Ππηρογ{ηϊ Τη Ῥείεπάο, ΗΧΝ, ὅῇ: εογιπη(Ε οσίου πια! πηοτος, 1λίά. 99. 

Ῥαπρονίας ἀθ[οπαίαη, ΧΙΥ, »ι---28: ΤΧΧΥ, 4 οί ο: εἶας 6αᾳδα, Ὑ. ὃς ΤΠ 6ῦΠῃ Ιποῖᾷσγο οςςο [ασ]1ε, εὐίΙ. 29: αιῶ- 41 Ε4ΠΗ γη {ες οοπη[(ρπέαν, ἐδίά. 91. δι ΠΟΠΠΠΠΦΠΑΙΗ 5ΕΓΥΠΗΙ νο]απίαγϊ Ρυσεχία5, ΧΥΠ, ὃς 6ἱ Ρειροία οὐἼηος Ἰηθιόσᾷα οοπάμοίοτιη, ἐθιά. Ῥαπροτίας πα]οςπαία, ΧΙΙ, 10, 
Γ4ΠΡΟΗ Ρίοίου, ΤΧΧΗΠ, 93 οἱ ο4, 
ῬθύσαΤ6 6596 Ἰοπη[ηίς, ΧΧΧΝΙ, 7: 
Ρεουπῖα. νὶς, ΧΧΧΥΠΙ, 20, γἱάς ΑΟΤΗΠΙ, Ὀιντία. Ῥοραςις, ἐφιας αἰαίας, 1, {2. 
Ρο]εί οἱ Τ]ιο[Ι αἷς εοπηὈ Ίσα, ΤΝ. ο, 1: εαςπαρία, ΕΧΧΙ, 30, Ρο]οἳ ΠΠΠΠΙ οκ ΡΙΟΠΙΡΙΙΡΣΙΠΠΙ Ἰουοθίὴ, Χ. 10, 1. Ρε[ίας, ΧΧΧΙΠ, 5» απἰά ρονα!, Χ1;, 2. Ῥε]ῖοη ΟΙΥπιρο δαρενήπροπίας, ΧΙ, ὅ, 
Ῥε]]α, ορρίάπι Μασράοπία, ΧΧΝΙΙ, 0. 
Ῥο]]οπι Ἠαπηί φἰγαίαπχ Ιηδίᾷους απ] βἱρηίβοσί αραιά 80Υγ- Όνας, ΧΙ, 48. 
Ῥε]ορίάαναπα σοης, ΥΠ, 20, 14: ΧΧΧΠΠ, 43. 
Ῥε]ορς Ἠιρροάαπτῖα Ρροβίν, ἱπίογ[οσίο 50σετο, ΕΧΧΥΙΠΙ, 195 ππαοία{ης, ΧΧΧΠΙ, οά; εις μπεις, ἐδίά.Σ απαηι οὗ Τ6ιῃ Ιπίου ἆθος τεθερίης δἱί ΤΧΧΥΗΠΙ, 7: ε]ας Ῥοι- 8οµᾳ Τπ 5εοπα, ΧΙ; 16. 
Ῥο]ηδίοία οσα Θεραη, ΧΠΗΙΥ, 19. 
Ῥεποθ]ομα, πια(θ Ῥαπο», Ἱοσγῇ [ῑα, ΥΠΙ, 23, {5 4ποπποᾶο 88 Ρίοία, ΧΧΧΙΝ; 50: πι κἲι οπδία, ΧΧΥΠΗ, 96 θἷις ἴο]α, ΤΧΤΝ, 51. 
Ῥεπί]με]ίοις Ἰαρῖς, ΧΠΙΥ, 10. 
Ῥεηίμεις, ΧΥ, 2: ΧΧΧΠΙ, 44: 

ΗΧΧ, δ; ΗΧΧΙΥ, 7. 
Ῥεγὰ 5περοησα ΡΙΗΙοξορΠοΡΙΠΙ Βεσίαηοῃ, ΧΥ, 45; ΧΝΙ, 19, ΤΧΙΝ, 14, οἱ αἰἰῖς [ο6ἱς. Ῥογα ἀἆπος Ἠρίπαίῖους Πο- 4105 σαρίεης, Ὑ. 57. 
Ρε παίον Οναΐοη, ΤΧΧΥΠ, 19. 
Ῥειάίεσας, ΧΙΥ, 295 ΠΠΠΤΗΗ αοἰρ]! Αἰεχαπηί, Χ, 13, 2. (οη/. ΧΗν, 2δ- ΧΙ, 1. Έ]ας ἐοπμηεηίαπ., ΗΙΝ, 18. 
Ῥετοβιηϊ. Πῃ οἳς σποφπε Ἰαπζαπάα ος γ]τίας, 1θςΕΙΠΠΙΤΙΠΙ εἴδα ραπίαπη Ρίδίας, ΤΧΠΙ, 8. Ῥετερυηϊ νίία, ΤΧΥΠΠΙ, 9 δ44-5 6115 Που, Τπ ἴσηθηι ἆ μπι ΠΠ ΜΑ 96, Ῥαΐτοπι Πηἰογ[οἳέ, δια. 10: Ομηῖςίαπο- ΤΗΠΗ ςαρίοπ{ίαηι αἰαίοῖ, ἐδία.; Ῥγοίοις αἰίθυ, βία. 1. 

9. 
) ΤΝΗΙ, 19 ΤΧΥΠΠ, 

ΧΗΙ, ὅ; ρο- 

Ῥνυίοις Ογπίσις, {0. 145 ραΐτία ἀοπαί συηστα {αἱοι- 1ΟΡΗΗ Πα, 12. 4 
Ῥευραπηϊ αἰκοπ]αρίας οΓΠ σπα δαπαμάί εοηκ 1 ες ΧΙΥΙ, 24. 
Ῥειν]απάθυ ΑΤΙΟΠΘΠΙ ΟΠΠΤΊΡΠΗ αῑίαί, ΤΧ., 8. ΧΧΥΠ, 17. Ῥετίε]ες , ἀοίοηςοι Ἀπαχαροτα, Υ, 10: Αδραςί ορῖέ οπιι- 541, ΧΧΧΥΠΙ, ου: 6/1. ΧΙΝ, 19: Ρογῖο]ῖς ΟΙυπιρίϊ ΕΠΕΟΗΜΗΠΗ, ΈΧΧΗΠΙ, 20: ΧΧΧΙΧΝ, 17: ἆθ 6ο ΤΧΧΗΙ, ὅτ5 ο]ας Ίαις Μαἰίαίονῖς, ΧΧΧΠΙ » 56. Ῥομΐε]οα διαᾶα, ἈΝΧΥΠΙ, 20. 
Ῥε]αι», [αργίσπίου Ῥουῖς αῃοῖ Τη 4161 ἴρδο ἴπ]οσίης 65, ΧΧΝ, ΠΠ αἱ 15 ΧΗΙΝ, 98. 
Ρεηραιεἰἰοῖ, ᾳπα]ας. δηί, ΧΙΥ, 20: Ἀγ, 5Ο: ΧΧ, 10: ΧΧΧΥ, ὃς ἀῑνῆ]ας ΠΟΠ να]ζο ὀοΜεηΠαΠΙ, Γδίά. οἱ ΧΧΧΥ, ὃ. ΠΕ ΗΙΤΠΠΗ Ηετιποάυηῇ, ΑΙΗΥΙ, 10: ΧΙΗΝΙ,26: ΠΤΙ 6οπΠΙἴθυο ρου ΠΗΠΠοῃ, Ἰπηροίοης π]οἱς σης | 1 ΛΧΥΙ, 

Ῥειεῶ Ἰρπαν!, Χ,ιή, 22 6ΟΡΙΠΗ ΤΟσΟ5 α)ὶ «ἰοηί η ἁαεῖα,ΤΧΥΙ, 915 ΘΟΓΙΠΗ γα(ῖο 5αμ{αμί, ΧΧ, 5 ΘΟΓΗΤΗ Ίθσος, λΠΙ, ὃ, 4επι]ςδο γι]ία σου, ΧΥΗ, 50, Φπομιοᾷο τΤορθε 
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ἁαἀοτεπί, ΤΧΥΙ, 30; φαογίβοαηί Ἰπηϊ, ΧΠΙΥ, 49; Ιποτίμος Ἰαπηαηί, Τι 91. 

Ῥογδειῖ ΟΠΠ ΠΠαίγο Τη Ίηαγο Ῥγοροιρίίαίιις. δεγναίας, ἐθία. ΤΝ, 12, 1: Μεᾶικα. ππηρηίαί οπρηί, ΤΝ, 14, 25 01. ΧΧΧ, 44: ΤΛΧΥΗ, 0: αἀνοιςιις (01 60Πα5 ἵῃ 6ΡΓ{ΑΠΠΟΠ. εν, ΤΝ, Τά, 5 αἰαίας νοηῖξ ἵῃ 1μργαπ, ἐδίά.; Απάτο- Ἰποᾷθς ΙΠοθΟ ΙΓ ἄπογο, ΙΧ, 14, ὃς Ππίρ[ο]ι σείπα, 1Ν, 14, ὃς ΗΝΙ; 25. οπΠιοᾷο Ρήηραίαν οΠι [αἱσο, ΧΧΧΗ, ΤΙ οἱ ὅδε ΗΝ, ΤΗ: 0Η. Ἐ ΧΙ, 205 Πομηίηος Ἰαρίάος το- 46ης, ΧΙ, 25. 
Ρενεῖσα οππἀγς, Χ, τά, 4, 
Ρου5ρ]οΙ{αἰἶ φοιπιομίς ἆαπάα ορετα, ΧΧΧΙΥ, 23. Ῥε5. Νο αἰἴοΓΙΠΙ πη( πάπα Ῥείεπα ρνοξα]ίδςο Οο η ί]ιο 5 ΧΧΥ, 29: 4ποζμ](με ρε ες π]ομίηί, 0 Πας, Χχ, 355 Ῥεύ[ρις ΠΠοἱἱς ασστος1 αμφυ]α, ΤΙ, 14: Ἠλ, ας εφ]- 05 Ρείες ορίαί Ογµίοις, 1 ΧΧΥ » 105 ροή νας Ἱπορᾶεγο 40.1 Βοτίαῖ Ργῶδίαί, ΤΧΧΥ, 17 
Ῥοξι]επίία, ΑΙιοηίς 1455015, 4ησπάο  ἀοκπνα [αοηῖς, ΧΧΙΥ,2. 
Ῥμαασες, οΓα{ἴοηο Ρενπημ]ςί, ΠΠ, 95 φα{αιίομο σαπάοηί, 
ΧΧΧΠΠ, 15 6ΟγΠΙ τος κενο. 

Ῥμαᾶνα, ΧΧΧΠΠΠ, 49; [οηῖμα Ἰἠ]άἴποσα, ΧΧΧ, 2: ἀθ[οτί ΗΙρροϊγίωπη, ΗΝ, 26, 
Γηαήνας, Χ, 20, 65 ΧΧΧΥΠΙ, οά οἱ]; ΤΧ1, 4. ΡΙαΘΙΊΟΠ ο ἐρο]ἀογῖ, ΥΠΠ, 55, 2, αἲ ΕπΙάΑΠΙΙΠΗ εορε[]- ἴσα, Οία; 5ογογος οἷας παπί 1η Ρορα1ος, ἐίά.; οἷθ- οτί Ἰασίπ]ας Ῥ]οναπίος, ΧΧΧΗΤ, σσ: ΝΤ, Ες οἷης {α. Ῥμ]α, ἐίά. 1 ΕίΧΧΝΥΙ, 19. Οπἷά οπάἵπαμ]ς 1η αδιγο]οσία, ΑΧΝΥΙ, 19: οξί τος {ποσα γάΠι 5οἱἱ5, ία. 15. Ῥ]πα- {ποηίου» εοπῇ]ασραἴοπος, Υ, 4. 
Ῥιμα]ανῖς φπῖς, 4ποπιοςο. ςἰἰ εἀπεαίας, ΧΧΧ, ο: Ἱαδη τα ΕΟΠΙΕΠΗΙΟΣ, ΧΙΥΠΠ, δὲ Ἱηςη]αήα ἨδαίογΙΠῃ ΙηναάεΓο βῃ- Είίν, ΧΧΥΠΙ, 50: πι]: Ῥε]ρ]ιος (ατιπη, ΧΧΧ, 1: ομαάσΠα(ἰς σα ]πηηία 5ο Ρυήμαί, βία. οαι ςἰοὶ νπαῖσα- η ππρενῖπι, οὐίά. ο τεπαραΡ]ἴσαπα ΠΠ. ΠΠΠΙΟΥΘΠΙ γοᾷθ- ΕΙί φἰαίπη, ἐδίά. ἃ. 
Ῥ]αΠ1 οι Πιδοηριοπίρης, 

ἴο5 Ρᾶ55ι5, {ὐίά. 28. 
Ῥ]ιαποί! καοι]βοαηἰ Ογ επ, ΧΙ Υ, ο. 
ΡΙαποΠιασ]ιῖς ἀΐνος, ΕΧΥΙ, ὐ7. 
Βάρη, Χ» 9, 2: ΧΙ, 5) ΗΧΥΙ, 40. 
Ῥμανπιασορο]α, αἰίς ἀαἱο ΤΕΠΕ(ΙΟ {ηδδίς, οᾳ Ίρςο Ιαβοταί, ΧγΙ, 1. 
Ῥμανος, ΧΧΥ, 60; ΧΙΙΝΙ, 12. 
Ῥ]αξίαπα σα]ἶπα, ΧΥΠΠ, 17. 
Ῥ]μανογίπις α Ῥοπποηασίο Ἰλήδας, ΧΧΧΤΠ 5. »θδθίρος Ῥ]θ]ο, ΧΧΥΠΙ, 00. 
Ῥμε]οροάος, ΧΧΥΠ, 4. 
Ῥμοππίας, ΤΧΙ, 8. 
Ῥ]ιοιοσγάες δγνίης, ΤΧΙ, 2». 
Ῥμ]άῖας Πογοιι οκ] μοι, 1, δὲ ομ]ας Ιπιασίησῃι θ]αΏογα(αηι Ῥνοεγεπη ανα θχροΠ1( Ππάίσίο, ΣΤ, τά, οἷη5 ορις ρις- ΕΕΠΠΣΠΠΠΟΝ ΧΧΝΙΝ, ά; ΤΝΥΠΠ, 6: ος ἵῃ ΠΠσεπΙο ΊεοΠε ο]ἱθηίία, ΧΝ, 54. Μειποταίαν 1, 9: ΧΗΙ, ΠΗς Χν, 19: ΧΧΥ, οι; ΧΙ, 23. 
Ῥμίάση αξςοπίαίου, Ἀ 65. 
Ῥμή]ορις, ΧΙ, 30, 
Ῥμοπιο, Ροσία 61615, ΧΙΝ, 6: εἶας αίας οἱ Πιο[ῖς 5θ- ημ5, Τ ΧΙ, 20. 
ΡΙΗ]είωνῖ 6γσαΙΠΘΠΟΓΙΗΙ τορῖς αίας, ΤΧΠ, 1. Ῥμ]αᾶος αἀπ]αίος, . 47. 
Ῥ]μ]ρρίάος, εµπκον, ΡΥηης ἀἰοῖαι Πδιγρᾶςςο 5α]η{αη(ϊ ΙΕ ΠΠΠΙΤΗ χαίΐρετε, «αμβείε, ΧΙΧ 35 Τη 1ρο σα επαϊ ΥΕΙΡΟ ΡτοππΟΙσηᾶο. εχερίνας, {ρία. 
Ῥ]ήἩρρις, Πας Απινηϊας, Χ. Τά, Ἡς ΠΠΠΗ ςἲί Ραΐος ΑΊεχαπ απ, ἐδία.; δμα [ποιη ἐπαμιθγαί, ἐρία. ὃς αχρτοβναίαι’ οἱ Ριος1ίο, ρουάία., Γθ. 5 οοηίνα (ος Ρηρπανει!, 1ΧΗ, 10; ἄνα σος αἲ Οοπραπα γἰαῖί, ΧΙ, 29: ερη- 

ΙΝΧΠ. 16: οαπί αἰεῖ ΓΤούΘΗ- 
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ἵνα σογπ{μῖος ατπηα σαι, ΧΝΥ, ὃς οσπ]ο Ρεϊναίης, 

ΧΧΥ, ὁδ; φομίποπι οοΗς οὗ οι Πομεπα, Τ, 15: πιο 

Ρέας, Χ, 19, 1 εἶας ΓεςΠπιοπίαηι 46 ΓεΠιοδίµεπα 

ΤΧΧΗΙ, 905 απα]ῖς Μασεάοπίρας, ΧΗΥΗΤ, 455 εἶις 

οὐγίοίαίος οἱ ςαἰίαίίοπες Ἱπιραάῖσα ἵπ. οναΙοπίρας 06- 

πιοδ[]θηϊς, ΕΧΧΠΙ, ο; απα]ῖ5 αριιά ΠΠ6γο5, ΧΙ, 17. 

Ῥ]ή]ο, Ρἰπῖα Πας, ΕΧΧΥΗΠ, 4. 

Ῥ]]οσταίος, Ργοδ του ραΐπῖας, ΧΙ ΥΠΠ, 42, ἘΧΧΗΠ, 41. 

Ῥμή]οσίοίος, ΧΧΧΗ, 48: σεἰεῦει ςασίαίας, ΤΕΝΗΙ, ὃς 

αοαας Ηετοι]ῖς, ΤΙΧΝΗΙ, 215 ο Το ηΠο αὖ [Ἴγ5ςε τούι- 

ο», ΧΙΥΙΠ, 10 7 Ῥοάαρτῖοις, ΤΧΧΝ., 207. 
Ῥμήο]αις, ΧΙΝ, ὅ. 
Ῥ]μ]οππε]α» δίαίαα, ΓΕΝΝ, 40. 

Ριµ]οραίτῖς, ΕΧΧΥΗ. 
ΡΙΗΙοδορμῖα οἱ Ῥ]ή]οςορ]ή. Ῥμοσορίία Ῥτο[αρίεης 40 56- 

πιά οσ[]5, ΤΧΙΝ, 4ς αὖ ἆονε ἀεπιῖσσα, αἱ 5αεί ΠΠΟΙΗΙΠΕΣ, 
ἐὐτά. ὃς ῥηίπαυπη αἲ Ῥαγρανος ΡτοΠοϊςοζης, ἀεῖη αἲ ανα- 
ε65, ἴδια. 6: οδί Ἱηνεπίεῖν νου, ΧΥ, 155 εἶας οομλίε5, 
Τδίά. 16: εδε ἱησοπῖο πιαηςιθίο οἱ μη, Εὐίά. 245 ΡΙΗΙο- 
5ορΗί νοιί γΙία Ὠδαία 5υηί Ἰορίσ]αίοτες, τρία. 905 Ρ]- 
Ἰοδορ]ιῖα Ποπηῖπες Ἠραίος τοὐΚΙί, ΧΧ, 1; απ εἶας πιαίθ- 
τία 5ἲί, 1δία. 98; οας 6αΠ1 απΠρΙΘΟΙΙ ορον{θαί, ορια. 05 
εσί οτί Ἠαπιαπατπα σομ{οηη(τῖν, ἐδίά. 75 πὰ εομι]θ- 
(αΐοπη του πος ομγίο5, ΧΙΙ ΥΠ, 17; ΡΗοδορ]ῖα [αἶσα 50 
φρεσῖο πιπ]εγοπ]α: ρεγςἰηρίίας, ΧΥ, Γὅ: α εοπιῶΦἷα {ε- 
Ις Ροιϊίατ, ΧΥ, 145 πιειοεπατῖαπα. σοηα5 Ἰομήππα αἆ 
θαη {ταηςῆε, ΤΝΧΙΝ, 15: Ροδορ]!ς αἀαία ποηηῖπα ἃ 
{ες ἐδία. 26: Ῥ]οφορ]ῖα απποτε ραμοῖ, βἰοτία ας 
Ῥγορη κα πε ρ]οιῖα ο ἀπουπίας, ΧΥ, 915 οοπιραναπίαΓ 
Ῥ]ΗΙο5ορΗΙ οππα Μἡςιπ]οπίρ5, ἐδία.; 6ΗΠΗ α5ΙΠπΟ ΟΙΛΑΠΟ, 
ΧΥ, 30: οπΠη θἰμηῖς, {ὐ. 96: απάΠογες ΡΙ]οδορ]ήα; ΠΟΠ 
εκ ὤΠιιο οΠΊΠ6ς οναά υπί ΡΗ]οςορ]ῖ, ΠΠ, 37: ΡΙ]οδορμῖα 
Ππ]πηῖσα Ὀοπῖς να]σατίρας, ΠΠ, 4: εἶας απ Πίογες ΟΗΠΙ Τη- 
καπϊοπίῖρις οοπιραταπίι:, Π1, 97. Ῥμήοξορμογαα π]- 
Πίμάο, ΧΙ ΥΠ, 6: πποπίο ἵεηας 5υη{ Ῥαπί 5ἰη]]ε, εὐία. 
115 εοταπα σπα ἆαπα εἶσηα οχίειπα, ΧΙΥΤ, ος Ρεταπη εἰ 
Ῥασπ]απι σεδίαπί, ΧΙΗΥΗ, 6: ΧΥ, 15 ρΙΠιοδορΙ Ῥατραίτ, 

Ρα1οἱο απο, ΧΥ, ΕΙ 5ἰ Πτα Ῥατυα Ππά{σαπά1, απ]ά 56- 
απαίατ, ΧΧΝΥ, 0: ΟΠ. ΧΝ, 18: ΧΧΧΗΙ, 905 1π εἰδ ε0Π- 
ἰάεγαπά 5 απ]ηλας,θία.; ΡΗΙΙΟΞΟΡΗΗ5 πα 1ἶ5 6οΓρογ855θ 
ἀθρεαί, ΧΧΧΥ, ὃ: ΡΗΙοξορμΙ αποπιοάο 5ἰπί εχρ]ογαπα1, 
ΧΥ, 4»; 56εἱα» ΘΟΤΗΠΙ ναιία, ΧΝ, Τά δή ΧΗΥ1, 29. 
Ἰτάε ἀιαῖ. ΧΙΝ. Υεπάππί ἀοοϊτῖπας εἴ αὐμίθγναηί, ΧΝ, 
οὓς ἀἰνειςα ϱΟΓΙΙΗ. ος παίατα ΤΕΓΙΠΗ 5επἰοηίῖα, ΧΙΥΙ, 

ὅς ϱοΤΗΠΙ α6θτβο» Πβαἴἴοπος, ΧΙ ΥΗ, Γἰς (οππείίας Τπ 

ἀἱδρυίαπάο, ΧΙ Υ1, δε ηξοῖ]α οἱ ἀπρΙίαΙο, ΧΙ. 45 σσ]. 
ΧΥ, 11; ἀϊνεισα αἰ[εῖας αὖ αἰίογο ἀοφηπαία, ἐθίά., ]εα» 
ἀἰδεερίαΙοπεσααε [Πσίάα, δα; παπί Ιοβοπιασμ!, 
ΧΝΧΥ, [; αὐ τα αλοπί, ΧΥ, δ; 5 Ιπάῖρηαι] Ποῦ 60ΟΥ ο- 
ηί, δια. 14: Ῥναεθρίί5 εοτΙπα αἀνοισαίατ γ]ία, Ὑν 545 

Χ, 10 οί 11; ΧΙ, ὃς ΧΥ, 34; ΧΙΝΙ, ἱς ΗΧΙΧ, 16 δφή-: 
πηπ]Η ρατας[απίας, ΧΙ ΥΠΠ, 91-38: σοπ/Γ. ΠΠ, 201 5υῖ 
ΤάπηΙό{ εἱ ανανῖ, ΧΗΥΠΙ, οὓ: 5ορ]]δίίοα οσα υἱία τα- 

Πο, ΧΙ ΥΠ, 245 οπή ΠΙ Πα 56 ρηιοΏοΠί οοΠίΘΠΙΙΟΓΟ5, 4εο- 

ΤΠ Ἰήκοτε, {ρία. 90. ΡΙΗΙοςορΗί5 σοη5ααπί 5α]α- 
τα, ΧΝΧΥ, ὃς αἰἴογοαπίαπα αάεν α απἷᾷ αἰἴεπάετε 

ἀερεαί, εὐίά. 55 θ05 οροµίοί 65ςε ραιοῖς οοΠἰθηίο5, Ὑ, 
575 αἀπιοπεπίαν, Χ. 1, 2: απ]άαπι ἀἹδριίαπίος αὐ νι]- 
ποτα ριοσε η, ΕΧΝΙ, {ς Πππιοδεδίος εἰ ΙππριάΙσος. 58 
Εεταη! η οοπνΤνῆς, ἐρτα.Σ ΡΗΤΗ αοουΡΙυπη ροξ{α]απί, 
εθίᾶ. Ὁ 5 ππαπας οοηδοτηῖ, ἐδία. 98 εἰ 405 πιμσαηἳ 1η 

εοηγ]νίο, 1ρία. 355 εαπάε]αβτηπι εγείυηί, ἐθία. 46: 
Ῥ]η]οκορ]ᾶ απἰόσπα Γαοῖας ἀείετῖος, ΧΝ. 80: ΡΙΙΙοδορΗί 
επ]ηδάαπι ἀείοδίαπάα αναντηῖα, ΧΝ, Ὁς οπ]αςάαπη οΠὰ 
γογασ]ίαίε οοπ]απεία ν]ποδίίας, ΧΝ, ΤΠ; απΙάαπα 5οερίῖ- 
ος, ΧΙΥ, 27: απἴάαπα ἀπτίας οὐασαπί αἀο]εςεθη[ίαπα, 
ΤΙ, 27: 4πογαπάαπα ΠλοΥς πιῖδογα, ΧΙΥΠΠ, 57. ῬΗ]οςο- 

ῬμογμΠα Ιοηβῶνογαπα θχθπηρ]α, ΤΧΗ, 18-51. ΡΗ]ο5ο- 

Ρος νατία οχεομίία»5ε ποπηῖπα Εαῑῑ, Εοτίππο», υγ (]ς 
οἱ Ναίπνω, ΕΧΧΙΥ, 19. 

Ῥ]μήονεπης ἀετίάεί ΕΙΟΠΥΣΙΗΠΙ, ΤΝ ΠΙ, [ος ουηΓ. ΗΝ, 14. 
Ῥμίπους «εις, Χ, 28, {5 ΧΙ,, 20: ναίος, ΓΧΥ, 1, οῖς αὖ 

Ἠατργῇς ρηναίας, Ἡ, 18. 
Ῥμουθηφες Ῥομἱοο»ῖ, Χ, 14, 25 ς ἀοπατία Ώε]ρ]ίσα ρτωζα 

βυπί, ΧΠ, 12. 
Ῥ]ιοσίοη ἵπ 5ΗΠΊΤΠα Ῥαυρετίαία πιοτίαας, ΧΙΙ, 10. 
Ῥ]ια μίσος πιογσαίοτος, ΧΤΙΥΤ, {6: ΧΙ, 4: 5(δΙα γη 5εἴθη- 

Πω ἀεδλῖ, ΧΙ ΥΙ, {ς εογΙΠα χοςες οΏδευτα, ΧΧΧΗ, 10, 
Ῥ]ιωηπίσία, ΤΝ, 15, 4. 
Ῥ]απῖν, Ῥγοεθρίος ΑοΡΙΗΙ5, Χ., 15, 1. 
Ῥ]ιωπῖνκ, Ππάἶσα αγί5, ΕΧΥΗΙ, 27. 
Ῥμηγσία οπρία, Χ. 15, 4. Ῥ]ηγσος Ἱσπανί, Χ, 15, {5 οσοἳςῖ 

αὐ ΔομΙΙα, ΙΧ, Τίς οισῖα Βλοα αὐ Αίίο ἀῑάιοεταπ!, 
ΤΧΧΗ, 15; δασοΠοαηί 46ο Ίππο, ΧΙΗΙΥ, ας Φήπε αἴαπε 
αγως φαο]βσεαπί, ΧΠΙ, 14: οοτά. φαἰίαμαϊ 6ης, ΐ 

ΧΧΧ, 541. Ῥμνσιπι Πρία, Η, ὅτ. Ρμνσίας ρε 
(απγιηθάος), ΥΠ, 5, 15 ΥΠ, 20, 6. Ῥμηγαίας αἀο]ε- 
5οοηίη]ας α Βλθα αρρεία5, ΥΗ1, 15. 1. : 

Ῥμιγηο, ΧΥΙ, 25: ΤΧΧΙΠ, 1. 
ῬΗΙγπο, ΤΧΧΗΠΙ, 41. 

Ῥ]ηγποπάα», ΧΧΧΗ, 4. 
Ῥμηγχις, [ιπίοι Ἠοῖ]ος, ΤΧ, 95 [ας Νορ]ιε]ος, ἐδίά.Σ 

οχ Αἰλαπιαπία, ΧΧΧΥΤ, 45 ος Τπ απείο νοσίας 65δε 
ἀῑσαίας, τρια., οἱ ΤΝ, Ὁ, ὃ. 

Ῥ]ηοίίς, Ν. 15, 1. 
Ῥιιγ]ῖς, ΧΧΧ, 40. 
Ῥ]οίογες αἴθπε Ῥοείαδ ποπ οσα αἲ ἀἰσσπάσπα οΠΠ54ΠΙ, 

ΧΙ,, 185. Ῥ]ηςί γο]απί πα ία οἱ αἲ 15 αχ η ρεαη ία 
{ογπποδῖοτος, ΧΤ,, 6. Βοπιπία ΡΙείοταπη, ΧΝ., 72. 

Ριοΐπτα, νου εχρεϊπιεπᾶ ας Ίπρατ, ΕΧΝΧΗ, 90. 

Ῥϊα. Ώο ἴ]α αριιά Τασσθσρποπίος ἀεοθτίαί[ῖο, ΧΙΙΝ, ὁδ. 
Ρῇεο ος ΠΟΠ Ιπάϊσοαπί αταοῖ, ΧΙΗΙΝ, 20. 

Ῥϊποριηα αοπίΗΠα νίάεαί οἱ απαίαί, ΤΧΝ., 18. 
Ῥίπόστας, Ροεία Τεβαπας, ΧΧΧΙΝ, ὃ: φας, ἀοϊηάςε ααπὶ 

Ἰαμδαίου, ΧΙΥ, 7: εἶας Υεικας. τθοϊαἲ διά. ΕΕ ΧΧΗΗ, 
(9: εἶας Ἠνπηηῖ α Μαςίς σαππίατ, ΧΕΥΤ, 275 Ἰαμδαίας, 
11Η, 7. . 

Ῥ]ησιιοάίπο οραπεία ἀΡΡΟΠΕΙΕ ο55α. {46 Ῥνοππείμεις. 
Ῥϊτωθις, ΧΥ, ΣΤ ΑΛΧΥΗΙ, 1, εἰ ραδείπι. 

Ῥίπή]ιοις οχ πχογο 1χοηῖ5 α 9ογε σοηίία5, ΥΠ, 6, ὃς εἶας 
αἰσιο Τμεδεί απηϊοἰίία, ΧΧΧΗΙ, 60: ΧΤΗΙ,ΓΟΣΕΧΧΥΗΙ, 10. 

Ῥϊκοαίογες αποπιοᾶο τείε ααθαί ἀεεῖρειο, ΧΝ, 65. : 
Ῥϊκοῖς 5αθογ. Ρϊκείρας γεδουπίπτ που Ἀγτί πες Ἐπγρηϊ, 

ΧΧΝΧΥΙ, 7: ΤΧΧΙΗ, 14: ρῖσες 5αοτῖ αἰαπίαν ἵπ [επηρ]ο, 
ΤΧΧΙΙ, 45: ποπηίπα Παβθηί εί νοσαίῖ ασζεάαηί, τρία. 

Ῥϊκϊςίταίας, Νεςίογῖς Πας, ΤΧΧΥΠΠ, 20. 
ῬΙς Παπ: οχ ο0 Πί Ἰοππο, ΤΠ, 35 οἱ 26. 
Ῥ]ίασις 5αρῖθης, Χ, 20, 45 εἶας οίας, ΤΧΗ, 18. 
Ῥ]ηϊία Ῥ]εια πανῖ5 οπ]ο, Χ, 6, 2: ΤΝ, 20. 
Ῥ]ιγοσαπηρίος, Η, 7: ΧΧΥΗ, 205 ΧΙΗΥ, 2Ι: ΧΗΝΥΗ, δ. 

Ἰ 

| 

ῬΙ{γ5 α Ῥαπο αιπαία, ΥΗ1, 22, 4. 

ες 

ο μα... 

Ῥ]απείῖς ποπηῖπα αὖ ΕἰΙορίρις (πραία, ΧΧΧΥΙ, ἄ- θογΙΠ.. 
6Ἰογοα», ΧΧΧΗΙ,7; αἴηπαο ορρος!ἴοπες εἰ απαἀταίαγα, 
ΤΧΧΝΙΙ, 24. 

Ῥ]αΐο Βίεπ]ος ἴγταΠΠΟΣ σοἩί, Χ, 20, ὅ5 5οπῖριί αἲ ΏΙΟΠΥ: 
εἶωπα, ΧΙΝ, ά: εναί ροταςῖτας πῖπις Ἰάοπεις, ΧΕΥΗ1, 
845 56οᾷ απιίοι5 Ιωογία[ῖς, ο5ος ειν, ΧΥΗ, 2415 
Πᾷ6 ἀῑσπις Ἰοπίσ]αίοι ἆο πδα ΥεΓΡΟζυΠΙ χαΐρευ», εὖ 
πράττευ, ΧΙΧ, 4: εἶα εἰοππεπίῖα εἰ ριπάεηίῖα, ΧΥ, ᾿ 
95: Ἱτοπία αἱ Ἱερίάα Ππίογγοραίίοπο», ἐὐίά. ; οἶας πιᾶ-- 
πϊΠοσηίία, ΧΥΗ, 25: θοπίἱ παπα εἰγεοί, ΧΥ, 205 α0- 
ουδαίας ραάθγαδίίας, ΤΧΧΙ, 90; οσί εοππηππ τα 1ς πχο- 
ΤΠ αΠΟἱΟΥ, ἐδία.; 6ΟΠΙΠΙΙΠΕΣ νυ]ί πωυ]Ίογος, 5ο αυ { 
8οηδιι ἂο νη]σις ογεάΙ!, ΤΕΧΙΝ, 15: απ]ά φἰαιμεῖς, ΧΝ, 
36: απ]πηᾶπα Τη ἔτος Ρατίος (ἵγαπα, οαρ]ἀΠίαίειη, ΤαΙΟΠΘΗΛ) ν 
αἰνίαί, ΧΧΧΗΙ, 70. ΟΙαπίατ εἶας Οἶνῖίας εί Ἠερε», Ἡ 

ω 
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ΧΧΥΠΙ, 175 6]α5 1μου 4ο Λπίπια /αξαιο ἱππππογίαλίαίο, 
ΕΥΠ, 71 6Ο. ΧΧΝΙΙ, 19: Ἰαπάσίαν 46 Ῥμ]ομτο, ΤΧΙΝΥ, 
3. Ωυ 4 σπα φαλα]ομῖς σοπετα Ἰαιάα{, απαάαπα τοσο, 

ΧΧΧΠΠΙ, 54: αποπ]οάο δαιαίαπάππα. ἀπχοηί, ΧΙΧ, ᾱ. 
Έ]ας αἰας, ΤΧΙ, 20. Ρ]αἰοπίοῖ ᾳμαἱθς οἰπί, ΧΝ, 16. Ηϊν- 
οµ5 ρα Ῥ]αίοπί, οἱ ο Ῥαιρα Ρή]οδορµπι ἅδίπιος, 
ἘΧΧΧΙ, 38. 

Ριεἰμρίαπα, Ίοσις ἵη σγπιπαρίο, ΤΧΥΤΠ, 51. 
Ῥ]πίο : απ46 ου. ΠΟΠΙΘΗ οἱ δἱί, Ἰ,, 25 ἵΠ 41ος οἶις 1Π1ρε- 

τίαπα, ἐθίά.Σ τον ππαμίαα, ΧΙ, {05 οἶας τορία, ρα. 
ΠΟΤΕ Οπρία5, Χ» 29, 25 παίος ἁῑσίαν ροάαρτα, 
ΗΧΧΝ, 110, 

Ῥ]α[15, 4 παπά οἸαάμ5, απαπάο αἰαίας, Υ, 50; οἷας απ 
4 πα ερί(μεία, Υ, 29; οὔεμ5, ἴδια. 20: Ἰανρίίοι ορυτη, 
21. Ῥ]αία5 ερ]οπάἶάα οἱ απο θρεοῖθ ἵη γοςρ]ο 5ο σης, 
ΧΥΠΙ, 42. 

Ῥοάαπτα ἵπ οσα ργοξμοίίας, ΤΧΧΧ οἱ ΤΧΧΧΙ. λάνοι- 
5.5 64Π1 ῬΙεγήπηα ιο Ἱπηία, πηθαἰσαππθηία, ΧΧΧ, 115, 
2955 ου]ᾳο εἶας οχ {ανίατο, 6ἱ εαι]δα ριγδίσα, ἐθίά. 100: θ[ι5 
παγῖίου Ῥ]αίο, εὐζᾶ. 1105 ἴοππρις ἱπναφίοπϊς, ἐὐΙά. Τ10: 
Ίσοις. ἀο]οτααο Ιπίρηἱςδίπας, {920 οἱ 300. Ῥοάαρι]οί 10- 
οοβῖ εἰ ἀειϊκαϊ ορποχΙ!, ἐθία. 180 οἱ 331. ΙΠΙο ποἰαηί 
{α{οί 5ο ροᾷαστα Ἰαβοτανς, ΤΧΧΧΙ, 6 οἱ αἰἰθί. ΕΗΥΠΙΟΠ 
Ροάμβιῦ, ΕΧΧΝΙ, 187. Τη ρούασταιη, ΤΧΧΧΙΙ, 90. 

Ροάααιο»ὶ Ἠθτοςς, ΧΧΧ, 2οῦ---θ4, 
Ῥος αγ εἰ πια ῖ5 Αἰεχαπά τῇ ππαςί πηρίίω, ΧΧΧΠΙ, 11 οἱ 99. 
Ῥωσῇε, ΧΥ, 18: ΧΠΙΝ, 16: ΗΧΥΙ, 13. 
Ῥαπα ἱπίσπα]ος, Χ. 10: 135 1, δ. ἰάο Πίος. Ῥαπα 

Ρο5ί απο νίίαπι, ΧΙ, Τά. ΧΜΠΙ, 17 944. Ῥῶπα 5ο]ίο 
ΜΙποϊς αἀδίαπί, ΧΙ, 1: Ῥωπα. ἴπ ἱποαπίαοπίρις ἵπνο- 
οσία, ΧΙ, 9, Ῥεχίνα ρναρδίο, ρα.” 6οµης αριιᾷ 50Υγ- 
Όνας, ΧΙΙ, 10. ΜΩΟµοτάπι ρώπα, υἰάο ΠαριαπΙςπις. 
Ῥηπίγα Ποπηϊηί Ώοπο 4 βοΏίας Ύπαα ραπ], ΧΧΧ, ὃ. 

Ῥοε»ῖ5, Ῥοεία». Οποπιοάο Ροθδῖς αἀο]οςεσπίία: αγαος ἱτα- 
ἀαἴαι, ΧΠΗΧ, 2: Ροεδῖδ απ ογα[ορία ρνανίοί, ΤΧΧΠΠ, 6: 
Ροεβίς ἱπιασίηίριας οχογηαία, ΧΙ, 20. Ροδία ἱπνοσαπί ἡΠιι- 
985, ΧΙ, ὃ; 6οΓΗΠά. ὠδίτας, ΧΧΥ, 8; 5 ππασηα Ἰσρμ[ία 
εδί, ΕΧΥ, ο: οφ δις σοπιραγαπία, ΕΝΧΗΙ, ὃς [πτοις 
Ἡψ ορι5 ο5ί, ἐθίά.; θΟΥΗΠΗ αάασία, ΧΝ, 74: ἀἰομηίαν αἰ- 
(οπή, ΕΧΧΥΗ, 2: εονιπι ροτίοπία, ἐθία., οἱ ροἱἱςοί- 
πι ΤἘΝΧΝΗ, 10, 10. 6ογαπη ῥτορνῖαα ΠπΙΙ] απί οἱ 
γε! ρτο]οφα, ΧΙΗΙΥ, 59: ΤΝ1, ὃ: 4παπᾶο νοια ϱ- 
παπί, ΓΗ, ὃς 605 Ιπομπά[αίθηι 5οἰαΠ. φροοίατο, 
ΧΠΜΙΥ, 5 θοΓΗΠΙ φοηπία, ΧΝ, 725 ΓΠΙΗ5 ροθἱ]- 
ουδ, Ὑν 5 ΧΙ, ὃς εοραΠΙ ππεηάασία 55ο {οἰοναδίία, 
ΑΧΥ, 8 ΠΠ, ὃς πἰπηῖς ο,δοιν!  ΓαρΓΘΙΘΗΡΙΟΠΘΠΙ Ἱη- 
ουταπί, ΧΧΧΙΥ, ὃ5 νΙοτΙΠΙ 5ΟΘΠΙΟΟΓΙΠΑ Ποῦ ευη{ 

Ρατίϊεῖρες, 1, 8 οἱ 9: οὐβάθΠι ἄς ΡίοίοΓο5 ΠΟΠ Υο- 
σαν α ἀἰσρηδαπα οαδαπη, ΝΤ, 185 σπἱά αι αβδεΠ{α{ος, 
ΔΙ, 45 οοῖαΠ{ Τη Ἰαπόαπάα οοπ]α δινα(οηίοςς, ΧΙ, ὅ, 

Ῥο]επποῃ. οοηρδαίου, ΧΤΙΥΗ, 16. 

Ῥο]αν νη]ηεναίας, ΥΗΙ, 26, 15 Οαδίον δἰπι]]ῖς, ἱδία. : 
4πομιοᾷο. ἀἰξοσπαπίαν, ἐθίΙ. " αἰουα πα πιο: 
τδτά.; εαν 2 ἐὐίά. Εναίοιηας 6οΓΙΠΗ αἴΠΟΙ: Γή. ; 81Ρο- 
ΤΟ ΤΕΜ Ροκ, Χ, 1,1. Ῥο]]αχ δαἰίαίου, ΧΧΧΗΙ 10, ρνα- 
505 αοίαναπη, ΧΙ, 195 ες οοαηίπα, ΧΧΧ, 78. 

Ῥοἱας, Οµαρίοίς Πας, Βιπίοηκίς, αοίου (ταρῖοις, ΧΙ, 
66:ΧΥ, 20: ΧΥΠΠ, ὃ, ΧΗΙΝ, ὃ; ΗΧΙΥ, 4». 

Ῥο]α5, Ασιησοηηης, ΧΧΙ, ὃ. 
Ρο]γΡΗ. Μομα]ορο]ίαπί αἴα5 οἱ Πουΐς σοπας, ΤΧΠ, 92. 
Ῥο]γρίῖας απάαπα Ἰπάοσίας, ΧΧΧΥΙΙ, 40. 
Ῥο]γο]είας ε[βηχῖί Φαποπεπα, 1, 8 οἶας 6ΠΟΣ, ΧΧΧΙΙΙ , 

705 ΗΧΝΠΗΙ, 9. Μειποταίαν, 1, 5 ΧΠΠ, 11: ΠΠ, 18. 
Ῥο]γεναίος, ΒαπιίοτΙη. {γταπνας, ΧΙ, 10; ΧΧΧΗΙ, σ4 

ΗΧΝΙ, 205 πηΐδες οἷας Πηΐς, ΧΙ, 14: 1ΧΥΙ, 96. 
Ῥο]γάαπλας δουίμςδαδις, ΧΧΥ, 05. Ῥο]γάαππας. Ιαοίαίου, 

ΧΧΙ, δ: ΧΙ, 19. Ρο]γζαπιαπίἰ5 αἰΠίοία Φίαίια Γουρίοϊ- 
ἰαπί6ς αμα, ΕΧΧΙΥ, (5. 

δ1Η1 

Ῥο]γαποίας, Ρίοίου, ΧΧΧΙΝ, 7 
Ρο]γίαις, ΧΧΧΗΙ, ἄθ; ΕΧΥ, 1. 
Ῥο]γπιπία, ΧΧΧΙΠ, 906 «ΧΧΧΙΧ. 10. 
Ῥο]γηίοςς αριιά Εμρίάσιη, ΧΙΧ., ὁ. 
Ῥο]γρμειηης Νορίππί βίας, βίομ]η», ΙΧ, 1, 1; εἶα5 [ασἱθς, 

Ίὐιά. Μιδίοις, εθίά. 5: α- ἄπἱαίρα απιαίας, ἐδία. ο, 
ογαάϊνογης ΟγΥς1ορς. Ἱοδρίίος ππασίαἰ Ἰἴδηπο ΥΟΡΟΙΗ, 
1θίά. 5; πῦ Ὄ]γδςο οχοσρσαίΗ», 1Ν, ο, 1; ου]15 ἀεγοταναί 
506105, ἐρίᾷ. 2. Ῥογρ]απη5 νο. Ιοπίμο Ἱπριτο, ΤΝ, 
27. 

Ρο]γρί ρῖςοῖς νοικυίῖα, 1Χ, 4, 5. 
Ῥο]γρίοροι Εἰρίσοι, ΤΧΧΙ, 90. 
Ρο]γείταίας, Χ. Ὁ: σοπ/. ΧΙ.. 
Ῥο]γχεπᾶ) Ρογςοπα ΤΠ 8οσπα, ΠΠ, Π. 
Ῥομπαπι ΕηΙάΐ5, ΕΧΧΙ, 05: ΤΧΧΝΗΠΙ, 10: Ῥνο]ἰοίας, ΤΝ, 

ὃν ἐς Ῥα]ομιογεῖπια ρνωηηίαπη, εθίά.ς ΥΠ, 20, Ῥοηα 
48ΙΠΟΙΣ4 απηονῖς δἰσηΙΤΗ, ΤΧΥ1, 10. 

Ῥοπίας Ευκίπας οσα η]ιοδρίίας, ΧΠΗΙ, 5. Ῥοπίης 
Ομήεαπῖς Ρίοηης, ΧΧΧ, 20. 

Ῥοπ!ϊαῖ, γπάθς Ιοιηῖπος, ΧΧΧ, 17. 
Ῥορι]ῖ αἲ Επίάαπαπι ΠΗΠΠοΙ, νι, ου. πτι, Ἱ. 
Ῥορι]άς ΒοπΙΜΙοΓΙΠΗ, ΕΧΧΥΠ, 51. 
Ῥονόθ]]ας ΑσαΓΠΑΠΙΗ5, αΠΙΑΓΟΓ α4οἱεδεθῃ», ΕΧΥΠΠ, 7, 4. 
Ῥονό05 ΠΟΠ ἱπηηο]απί θγεῖ, ΕΝΧΙΙ, σ4, 
Ῥογία [θείθα, ΤΧΧΝΙ, 23. Ῥογίῷ ΨΟΠΙΙΟΓΙΙΠΗ » ΧΙΙΥ, 6. 
Ῥοτίσις, Ραΐτοπα {ηδμμία., ΧΙΥΠΙ, 8. 
Ροτιδ, Χ, 12, 5. ΧΧΝ, Ι2. 
Ῥοδίάοπϊ Αραιποθηςίς σίας, ΧΙΙ, 50. 
Ῥοίαπιο, ΤΠδίος, ΧΙ, 239. 
Ῥοΐεπίας Ιπιργορί ου Πμηῖς αἱ ραςάαπι οοπηραταπίατ, 

ΧΥΠΙ, ᾱ4. 
Ῥοίμις, Ὑοπονῖς 60Π165, [γαἴοι Ηγπιεπαί, ΥΠ, 20, 16. 
Ῥναπηία γἱείοτατη αμα, ΧΗΧ, 9: Ρο5ἱ απο γίαςι ργῶ- 

πιῖα, ΧΗΠΙ, 17 δφ4.: ΡΗοδορΗῖοί οσγαμη]ηῖς ρτοπηῖα, 
ΧΧΧΥ, ὃ. 

Ῥναδη]ος αὐἱπαπα δἱηί Τ]ιοςκα]ΐς, ΧΧΧΠΠ, 14. 
Ργαχί(ε]ες ἵ αἀππῖνα[ίοπο Γη1{, 1, 85 οἷας ορι5 αἀπη]ταβ]]θ, 
ΧΧΧΥΠΙ, 1. Μοαπποταίας ΧΗΠΠ, 1Η ΑΧΥ, ΟΙ ΧΠΗΥ, 10, 

Ῥτοζα(ανϊ ἵπ. Ἁγτία οομδοσπάΠ{ί αἰδείηιος ΡΙΑΙΙ05, 
ΤΧχΧΙ, 59. 

Ρη]απηϊ Ρειδοπᾶ ἵη 8ορµα, ΧΙ, {651 ζ ΠΙΟ 5, Γον ο), 
Ῥνίαρις 5α]ίαγο ἀοσίᾳς, ΧΧΧ, 5ἱ: ογαί [ναίος Οαρίάπηῖς 

οἳ Πενπιαρητο!, ΥΠ 93, {5 πἰάϊομ]απι. αποᾷ ἆαπα 
οοπηλ({ς θία. 2. Τη Ρηαρί οβὶρίοπη, ΧΧΧ, 22. 

Ῥτοσῃος σίαίπα, ΤΧΧΙΙ, 40. 
Ῥιούογπῃ αριιά Ώοδρογαος Π105, ΧΙ, 44. 
Ῥνοαίοις, ΧΥ, 0): ΧΧΙ, 3. 
Ῥιῶίη5, ΠΧ, 20. 
Ῥνομηοί]ιαις ΤΠαπαπη ροηἱςδίμαας, ΤΠ, 1: απα]ΐς Βηραίυτ, 

1, δ; α Μίπαινα αα[οίας, ΠΠ, τς [ουπιαί ΠοηιίΏος 3 
ΥΠ, 195 οἷας ορΗς, ΧΧΧΥΠΗ, 43: αοά. οοηβ (αι 1 
Ἠοπηπίρης βησοπαἰς 5σσπίας δἰί, ΥΠ Τὸ α ἆογο ἆςα- 
πηπαία5, ΥΠ, 4: οαοί α[βρίας, ΝΠ, 2, εί ΧΙΙ, 8 αἲ 
οΡ]εσία α Μοτουπίο οηῖηα, τεδροπάοΕ, ἐὐα. 7; εἶας 
Ραἱ0 α[ν{ οα]απηίίας, ΧΠΠ, 6: οἶπ Ρώμα, ΧΧΧΗΙ, 08. 
Έά5 ΡαγίοΠα [ευνο, ΧΥΠΤ, 26. Τη Προγίαίομα το5ϊ ας, 
ΥΠ, 1. Εἶαδ ποπιῖπα Ππρϊσηϊπηίαν Επί, 1, 2. Εοι]- 
ΠΙΠΙ 8θχ115 Ποίος Ῥτοππείμοις, ΧΧΧΥΠΠΙ ας. 

Ῥνορυρηασμ]ήπη ραϊτία Ώοιηοδίμθηος, ΤΙΧΧΗΙ, 05. 
Ῥνοδειρίμα Οεγειῖς Η]ία, Χ, 20, {5 ο] ας απλου, ΥΠ, 11, 1 

Ἰηνεπία, ΧΧΧΠΠ, 40: αριᾶ Ἰη[ογος ἀοπήπαίαν, Τ,, 65 
ἵπ Ἱποαπίαοπίρας Ἱπγοσαία, ΧΙ, 9. 

Ῥιοίατομας, , 29. 

Ροίοσί]αις, Χ, {9 οἱ 93 ΧΧΧ, 5ῦ5 1, 5: ΧΙΝΠΙ, 46; 

1ρΙα]ϊ β]ας, Ῥμγ]ασίας, Χ, 20, {5 Ηεσιοτῖς οροῖᾶ]ί ηα- 
ηα, ἐδία., ἵπ ία τοδῖτα οαρίί, ἐδίά.Σ απίας ἀῑθί 
αἱ ουπεσζ [αν αἲ 5προτος τοῖς, Χ, 20, 1; οἱ 5αοΓί: 
Πσαίαν, ΤΧΧΙΥ, 12. 
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Ρτοίους πιπἰαδ]ς, ΧΠΠ, ὅ- ςααίου, ΧΧΧΗΙ, 195 τα 

οἷας [οησς, ΤΚ, 4, {ς ΤΧΧΗΠΙ, 24. Ρνοίεις αἰιεγ Ῥεγε- 

αῖπας, ΤΧΥΗΤ, 1: οἶᾶε Ῥενεμηα. 

Ῥνονίάση[ία ἀεογαπα α απίρας πορείας, ΧΙ ΠΠ, 65 περαίας, 

ΧΙΠΠ, 14: ΧΗΙΝ, 4, 16 17, ὃσς ει 46 οα ἀπριίαη- 

αμπας ΧΙ, 15 δφη.: ΧΗΙΝ, 9δ 544. Ῥτονίεπ[ία 

υἰπῖχ, ΧΙΗΠ, ὅ5- 
Ῥνοχεπίζας, Δεοπῖς 5οσ6ς, ΧΧΙ, 4. 
Ῥτοχεηὴς, ἄν Αιοπ]εηςῖς, ΤΧΧΙΠ, 37. 

Ῥνπάεης ργςεπῖρις εσ οοπίοηίας πἰπή]απε 6ὐΓΙΠΗ ἴαὶε 

οχἰςεπιαί, αποά {ο]ετατ πεααθαί, Χ. 26, 2. 
Ῥγιδεμ]α Ἱπασο, ΧΧΧΙΧ, 17. Τι ρππάρηίίαπι, ΕΧΧΧΗ, 

19. 

Ῥτηξῖας Βηγηας, Χ. 12, 6. 
Ῥηγίαπευπι, ΧΥ, 40, ἴ5 η 60 σ]οίας ρταβρείης, ΥΠ, 4- 

Ῥε[ίοροάος, ΧΝΥΙ, ὅ5. 
Ῥεν]οίοχοία, ΧΧΥΤ, 19. 

ΡίΦοάσγΗ5 ΞΕΠΕΣ, Χ, 7, 1. 
Ῥιοίοπιώας Τασί Πας, ΧΗΥ, 25: ῬϊοοΙοτεπι Ποτηῖπεπι 

εί οπππεῖαπι Ἐσυρίϊς «ρεοίαπάπα εχΗ]ρεί, Ἡ, 4: ΤΠε- 
κρίη, Εβίσίποπη, οϐ ατίῖ5 Ρογήῖαπα ἆοπο αἲΠοῖί, διά. ; 

εἶας ερἰσίο]α αἲ Ρε]επεππα, ΧΙΧ., 10: απῖά ρει[εοργῖί ορε 
Ατοηιεώις οἱ Βοπίται, ΤΠ, 2. ΕΙο τα ςαἴε]]ες ΑΙεχαπά τῇ, 
Χ. 19. 3: απαπιάῖα τῖχεε, ΤΧΗ. 11. Ρα ε]ρίνας 5ο- 
τουῖ5 πιαπίας, ΧΙΥΙ, {55 εἶας Φίας. ΕΧΗΠ. 15. --- ῬΙΙ- 
Ἱοραίοι απα[ῖς ετζα ΑΡε]Ιεπι αριιά 5ε ἀε]αίαπα οἱ ἵη Απι- 
Ῥή]απη ἀεαίογεπι, ΗΙΧ, 25η. 

ΡΙο]επιῶης Πίοησδς, ΗΝ, 160. 
Ῥμάου γαπῖααπο εἶας α ταπῖς ορλεία εἰ ΞΥΠΟΠΣΠΙΣ» 
ΧΝΠ, 11: ριάστε οἨ Ἰαπάος 5ααπάϊ πιοδεταϊί ε5ί 
απϊπηϊ, ΧΤ,, 17. 

Ῥποτί οοπια ἵπ Ῥτοίίο, ΤΧΙΝ, 205 ΗΧΧ, 24: τοζαηίαΓ 
Ἠγασϊπίμῖ, ΑσμῆΙος, ἈΝατοῖςςί, εὐία. 

Ῥπσηα ΡΙΙΙΟ5οΡΒΟΓΗΠΙ 1π οοητ]νίο, ΤΧΧΤ, 95, 94, 49. 

Ῥπ]ομες Ἠοπιο, 46 ἨοποΙπῃ πἹογαπῃ τοὶ εἰοσαπίατιπα 
εἰπάίοςο, ΤΧΧΥΗ, 1. Ῥα]ομτος 5επΙρεΓ ος σταῖο5 
Γμἶ9δα, ΤΧΧΥΠΙ, 6 5φφ.; Ῥρα]οτῖ οοαπίατ αἲ οπιηῖ- 
Ῥης: ἀε[ουππες οὔἵο Παβεπίας, ία. 15. 

Ῥι]ομπαᾶο ππεηῖ[ῖς ο εοτροτῖ5 ΠΟΠ 5ΕΠΙΡΕΓ ἵῃ δοάεπι ἵη- 
πεηαγ ἨΠοπῇπε, ΧΧΧΙΧ, ΤΙ: ρε μγααϊπίς οοτροῖς 
Ῥγαςίαμ!ςςΙπιις Ίπιασο, ἐδια.  5δεφφ.; Ἰεπι ππεπΗς, 
1ρΤά. 19 5φφ.» Ῥαεμεάϊπῖς πονο εχεοβίίαγε 5ρεεῖ- 
πηΙπα, ΠΟΠ ραιν ασε 5αρ]οηίῖα, ΤΠ, δΣ Ρυ]εβγαγΠα 
τατΙπῃ δρεείαίου, ΧΙ, 25 εαΓΗΠΙάεΠα αἀδρεοίας ΡεΙοί 
απίπηος, {λία. 105 τες Ρυ]οτο, αμα γΙἀεπίας, ααπι 
αὖα απάυπίατ, Πίο πιαςίς Ῥεγοε]αηπί απ, 
Τρια. 30. Ὦε Ῥριεμαάῖπε ἀῑξεετία[ίο, ΤΧΧΥΠΙ. 
ΌπΊπος εἶας ρατίιοῖρες ο5ς5ε εωρίαΠί, 5εὰ ραιοῖς οοπΗρῖ!, 
τὗτά. 6: Ῥα]εμτήμάο ἄογεπι τεάάΙί πιαηξιείαπα, εμα. 7 
ϱ{ ὃς ἃε 5αα ἀθ πιασηϊ]βσο 5εηΠυπί, {ὐίά. 10: εἵ 
ηΟΠ Πην]άείας, εὐτά. 295 εἳ ἰπάείαγ Ἱῃ οπιπῖρης ορετῖ- 
Ῥας. ριά. 25. Ὀο ρα]εμγπάϊπε Ρ]ασϊία Απιςίοίε]ῖς οί 
Ῥιαϊοπῖς, ΧΧΧΗΙ, Τ0ς ΤΧΙΥ, ϱ- 

Ῥι]αισασιίανῃ, ΧΧΥΙ, 19. 
Ῥα]ουπι νες[σία πο, ΕΧΧΥΗΠ, 1. 

Ῥα]ν]ς οἱ Ἰααπα ος πι συπηπας!ῖς 5αῇοϊαπίας, ΧΠΙΝ, 28 
εί 29. 

Ῥυπίτε. Τιᾷε Ῥωπα. 

Ῥυτρυναπα σεξίαί ΣΗΠΙΠΙΗς ςασρτᾷος, ΤΧΧΠ, 42, Ῥατρυν 
«οζμ]εα Ῥτορτίε αἲ οἵῬηπῃ ἀεςμαία, ΤΧΧΥ, 11. 

Ῥγαπερδίοη, 1, 1. 
Ῥυσπια!, ΧΝ, ο. 

Ῥγαπια]Ιοῦ 4ερενῖξ 5ἰαΐαατα Ὑεπειίς, ΧΧΧΥΠΠ, 12. 
Ῥγ]αςῖς εἰ Ονεδίω απ ία, ΧΧΧΝΗΙ, 47: Ρετρείταία 

αράε εναδαπί αηθο, ἐδία. 6ο. ΩΧΙ, 23. Οι ἀϊνῖπο 
ου] ἀἱρηῖ : υἷάο Οτοςίες. 

ΡΥΙΗ5 5εποΣσ, ΧΧΝΙΝ, 13, 
Ῥγταπιῖάες απαπῃ ο. επαςαΠι ενδίτησία, ΧΗ, 932: ΘάΓΙΠΙ 

εαρογνασυίας, Τ., 525 απαπανῖς αἰα, ποἨ ῬγΏοπέ Γη- 
Ένταση, ΧΙ, 27. 

Ῥγήρμ]ερεί]ου, Χ, 20, 1. Χ, 50, 15 ΧΙ, 10:ΧΠ, 6: 
ΧγΙ, 58: Ἱ,, 5. 

Ῥντιμα, πκου Ποπσα]ομῖς, ΤΠ, 19. 
Ῥντιλίας οοὔ..5, ΧΙ, τος 5ετνας, ΣΥ, 23. 

Ῥνιτηίσ]α, φαἰαἰλοηῖς 5επς, ΧΥ, ὀδς απάε ΠΟΠΙΕΠ Ίος 
ογίσπα δί, ΧΧΧΗΙ, 9. 

Ῥνιτὴο πυ]ία πι γεγαπα ρηίαί εσςε Ἰπάιααπαι, ΧΙ, 27: 
ΧΙΥΠ, 255 εεερίίοιξ, Ὀϊαιπν, εἶας ἀοεϊτῖμα, ΧΙΥ, 
ο. 

΄ 

Ρινηας νατῖας [οτίπηος τίους ευ ρΗς, ΧΙΧ. Π{ς απίᾶ α 
ας ροἳςείπιση Ῥειοηῖί, δια. Ερίτοία αἲ αἀπ]αίοτί- 
Ῥας οἰτοππηδοηρίας, ΤΝΗΤ, 51Η ουῖ οτε εί Παβία 5ἷ- 
πας, βία. Τιάε ἄε ϱο ΧΙΝΙ, 25. 

Ῥγίλασοτας, Μπεςατομῖ Πας, δαπηῖας, ΧΗΥ, ἆς ου]α5, αὈὶ 
ἸηξΗ(αίας, ΧΙΗΥ, ὃς ρετεστϊπαίατ πι Ἐσνρίαπα, ΧΗΥ, 
18: Ἠονί ἤρτος αἱ Ι5ίά1ς οὐ ἴςοί, τά. 5εεϊαίοτος εἶας. 
Τρτα.ς π Απραξῖαια πηπίαίας, οὐτά. 195 εκ πιεγεἰτῖςς 116- 
τη [ασέας ΡΗΙΙοςορμας, ἐρτα. 20: αποπιοᾶο εν Επροι νο. 
{ασίας εἷί Ῥγίμασοτας, ΧΧΧ, 20: ΧΙΥ, 1ο, ἵτς ἵπ βα]- 
Ἰὔπα ππίαίας, ΧΙΥ, 45 οταί ααοπάαπῃ αἰῃ]εία, ΧΗΥ, ὃ- 

εερίῖο5 ππυἰαίας εἰ ἀεχίτο ΓεΠιογε ατθῖς, ΧΧΥΗ, 2Η: 
οἳ ΠοΙπεη Επρμοτρί ααἲξ Αροηηηις Ἱπαίας, Χ. 20, ὃς 
αατθιπ οἶας [επιν, ἐδία. εί ΧΧΧΗ, 40: ΧΙΥ, 18. 
ΤταησπηΙσταΙοπεπα απίπια: φἰαΐαῖί, ΧΙΥ, 5: ἄε φπα νἶαε 
ΧΧΥΗ, 21: ΧΗΥ, 17, 20. Ἐταί [αΏαταπα 050Η, ΧΧΥΗ, 
24. ος αγνειδοίατ [αθας, ΧΙ, 6: ΧΗΥ, 18: 4ε ς 

ποη εἀοπαῖς Ίεσεπι (πλ, τα. εί ΧΗΝ, 4: εἶας 5εἴεῃ- 
πα, ΧΙ, 2 5φᾳ.5 εἶας Πα5]αταπάσπη, ἐδία.: εἶας απᾶ- 
{αγπατίας, ΤΙ ΧΧΥΠΠ, 1ος εἶας αποά σπα ἄοσα, ΧΧΧΗΤ, 
Τ0: εἶας ςεαρ]επίῖα εἰ ἁῑνίπα πιεης Ἰαμάσίατ, ΧΧΧΗ, 4 
η] ςοτρε τεααε, ΧΙΝ, 5: σποπιοάο 5απΙἴα{εΠα 
εἰσπ]βεατί, τθίά.ς εΠοπάππι εσσε ἀἰκεῖραϊς απἴπαιε 
8ΏΠο5, ΧΝ., ἀδ; Ῥοπί παπα ε[Πραί, ΧΥ, 25: οοπ]. 
Χ. 20, ὃς εταῖ πιοίο μά1ρος, πιοάο ἀἴνες, ΧΙΥ, Το: 

αυτί αἴπαῃς, ΧΗΥ, 195 οοπίτα Αομίνος ἴπ Ῥε]απα Ῥγο- 
Ποϊκοϊίαν, στα. 19. Ἐταί 5αρετυις, εὐΙά. 45 ἨΟ5Ρ65 
Ὀντανηϊ Ῥμα]ατιάϊς, ΧΧΧ, 10ος ἆε 6ο ππη]ία Ἱπ]ητίοςε 
ἀϊουπίατ, ἐδία.; σαοπιοᾶο ςα]πίατε εοπσαεγετῖ, ΧΙΝ, ἃς 

ἀῑσϊέαν φορ]ξία, ΧΙΗΥ, {δ. Ἐαρη]α 4ε Ῥγίιασογα 5αθτῖς 
Ε]δμ5]ηΙῖς Ιπίεγεςςε Ρτομϊρ]ίο, ΤΝ, ὖ. 

Ῥγίιθας αοοαςαίατ α Ὠεπποξίπεῃε, ΤΧΧΗΤ, 48: ε]ας Ιαάἷ- 
οἵαπι ἆᾳ ογαΠοπῖρας Βειποδίμεηῖς, ερία. 19. 

Ῥνήία Ώε]ρ]ίσα, ΧΝ. 60. Ειάε Οταυυ]απι. 
Ῥγίπίας, Χ, Π, ος ΧΙΝ, 4: Ιαΐετος απτθος αεθερῖί, ΧΗ, 

Εἱ5 ποπ οπταί απτάπῃ, ΧΗ, 15: αἲ σπαπα ΡἱηΙοξορμῖα 
εοσίαπα Ἠοπαίπες Ἱπιρείίαί, ΧΝ., 15. ΔΙο Ρίο αἲ Τη- 
ετργείαπά σπα ορας αῦετε, ΧΙΗΙΥ. 25. 

Ῥγίμοπίς ναπα Ῥτοη]ίδεα, ΕΧΝΗΙ, 2. 
Ῥγῆιο 5αρ]αίας ςαλαίας, ΧΧΧΗΠΠ, 0δ. 
Ῥγίίπεα, Οταπῖ [αρη]α, ΕΝ, 25. 

ο. 
Οµπαἳ, οἱ ἀῑνΙ ΜΤατοῖ Βε]απα Τη 605, ΧΧΧ, 4δ. 

Οµῶεήοπος ΠΊνοία, ΧΙ ΥΗ, 04. 
Οπαἰετηίο, πιανΙπιαπα Ἰας]αταπάνπα, παρεα πε Ρετ[εείῖο 

Ῥνίμασονίαίς, ΧΙΝ, ὃς ΝΙΥ, 4. 
Ου παπα θας ππσπετα τη απίαν, ΧΥΗΠ, ὁ7. 

Π. 

Βααἱ αἆ οπίοιη, ΧΙΥ, 20. Τιᾷε Τοπάετε, 
Ἠαρ]ιαπίδηχας, πΙΦεµοταπι Ῥώπα, ΕΝΧΥΗΠ, ο. 
Ἠαιιοσπίαπα εἰ (μας, Υ, 10. 
Ῥεσιπῃ οπΦ1{ο παίδετα, ΧΗΥ, 24: εοἱοςςῖς αποπιοᾶο εἰ- 

τηῆος εἰπί, δίά.; απαπάο ἰταρβῖοῖς αοἴοηρας, ΧΙΥ, 26, 

15 5υηί πιυ]ία πηαία οασα Ῥναῖς οὐηηυπία, ΧΗ, 1δ, 



ΙΝΡΕΧ ΝοΜινύμ ΕΤ ΠΕΒΟΜ. 
τεσπα ἸοηβνογιΠα οχοπιρ]α, 1 ΧΙ, 8-17. Τεν ΟΟΠΊΡΟ- 
Μαἱοπ]ς {αἱογαπα νἱοίορία ογεαίας, ΤΝΝ., 4. 

Περτεμοπάσταο [ασῖ]α οί, οοης]ῖα ἆαγο οἱ επιοπζατο ἀἴβ 
Ποϊμας, ΧΙΗΙΥ, 50. 

Ἀεπι]είειι ᾳπαπᾷο επρίαηί αἰμ]οία, ΧΧΥΙ, 1. Εγπάίοναπα 
τέηυ]ε5 αμα]! 655 ἀομοαί, {)ήά. ὃς ουπνοηίί 1ρ5ῖς, 
1θίΠ. 1. 

Ἠεκροηρα, απ Ἠθμιο οΦ]αΠι πεσιο ἴοιναπα [απσαπέ, 
ΧΧΧ, δ4. 

ΒείτοσμΓτογε Πιο]ίᾳς, 4π1αΠ1 η]α]α ΟΠΙΤΟΤΟ, ΧΙ, 18. 
Ἀμακαιπαπί μας: οἷης ο[βοίαπα, ΧΥ1, 19.18.20: ΧΙ, 2; 

1. 7. Μείπεης αἲ νίνογαι Ἀδρεοίυη, ΧΙ, {0ς 1π Πηςπ]α 
Ῥεαίοτυπα. Ἱπρερίίαης, ΧΧΧΥΠ,7. Έ]ας ἹπίοτάΙσίαπα, 
ΧΙ, οἱ: ΧΙ, οἱ. 

Ἠ]ιθα πιαίος ους, Ύ, 6: ομπάσθπι εετναί, ΧΠΤ, ὁ : οἷις 
ναι», ΧΧΧΗ, 97: ἄο Λαοσ γο 6ο]. ΤΝΧΝ., 6 πια ΠΙ 
εοηδίαηίοπα Ἰαρεί, ΥΠ: 10 αγία ςαἰἰαμᾶϊ ἀθ]οσίαίαν, 
ΧΧΧ, δα Οπρίάϊπο ρεγο"ςκα, ΥΠΠ, 19: απυς ΔΙΙΠ 
Ῥηδίοπεπη αππαί, ΥΠ, 5. ας ε]οίγρα, ΧΠΠ, 7; εαδίνας 
ΑΠΕ, ΗΧΧΗ, 15 οἷ ας Ἱπείρηῖα, βία. ; οονπΙρῖε ΡΗΤΥ: 
δε5, ΤΗ, ὁ7 5 Ἱη Ἰά4α οππ ΟουγραπΗριις οἴτουπηναραίας, 
ΥΠ, 15, τς αδί εοἰαίαν, ΧΙ; 10. 

Ἠλείονίοα Πασαία, ΧΙΙΥΙΠ, 91 ΣΕΔΠ1 6556 ἱπ[γα Ροβδ!Ἡ, ἐδία.; 
εἶα5 ἱπιασο,, ἐὐία. 6; απ οἶης απιαίοτο Ώομα 60Πςθ- 
απαπίατ, ἐδίά.; ἀιια) 5ιηί αἲ οαπα νἷα», ἐλιά. 7. Ἠοίονος 
απάαπι πονῖ Ρεις(πησιπίατ Ἰααάαπάο, ἐδ/Ι. 1 ἴς πα] 1 
ε{ ανατὶ, 10. 48, 5». ΒΠΕίου πα]ας απἰάαπα, ΧΧΧΥΠ, 00: 
απογιπάαπη είς αθἰἴοπεσηπο πάϊσ]α., 19: οκ- 
Τεπηροτα]ες απ ἱάαπα, ἐφία. 50. 

Ἠλοαίας ααἱάαπα φορἡἱδία, ΧΙ, 27. 
Ἠμοάσσματος, ΧΥΙ, 17. 
Ἡποάοάαρμπε φπἱᾷ 5 ΤιΧ, 27. 
1ούορο Ἰλοης, ΕΧΙΝ, νο; ΑΔΑΧΗΙ, 51. 
ἨἈμοάορο. [οίηα Πμ]άἸηοσα, ΧΧΧ, ο. 
Ἀλοάας, 5ο]ἱ βᾶθτα, ΧΧΧΥΠΠΠ, 7; οἶα5]αις, ἐδίά. 8. 
ΒμαἰοπΠα οι ππηπΙο Α]αοΐ, ΧΠ 3. 
δις. Ομπα Βατάοπίο τα ἀῑσεγε αἰηπ]α, ΧΙΙ, 24: ΧΗΝ, 

10. ποσά νἰνίηας, τἶδης οδί ἵπ απιρίσιο, Χ. 1, 1. 
Ἠήνα[ες Ῥοδρογαπί ἴη παρ ΐς ρείοπᾶΐς, ΧΙ, 44 δᾳᾳ. 
Ῥουπα, πητῖκ νοταπα, ΗΠ, 16. Εκριοβταίας Ποππαπῖς ἵη- 

5απα εσποταπι οαρίἀο, ἐρια. 39. 
Ῥοχαπε: 6ης παριῖω οµπ Αἰοχαμάτο ἀδρίεία. αὖ Αοίϊοπο, 

ΧΧΙ, 4ξ ααπο ραἱεΠογΙΘΘχργοςδα οΓαπ{αθία, ΧΧΧΙΧ,7. 
ῬπΏγΗΠΙ 1πατε α Νοίο ροιΠαίπη, 1Χ, ος ἴιο 
Ἁπήηης, Ουρτία», ΧΧΧΥΠ, σή. 
Ῥαρες. Βαρεγ αἶμα ταρο ἀοτιηῖτα, ΤΧΧΥΊΙ, 51. 
Ἠακιτοῖίας Ηιρρο]γίοα, ΧΧΧΥΠΠ, 2. 
Ἰαμμαπας, ΧΧΧΗ, 4 φαροι5(Πῖοσας, αμοηαίπ Ῥομις., 

ἐθίά. 90 δε(Π. 

8, 
Βαραβίας ἆοις, ΤΧΧΙΥ, 9: 0η). ΧΙΝΙ, 27. 
δαίπης. Πποϊαπϊ αἆ 61 Ἰηθγζσᾶς οΟΠΟΠΠΠΟΙΟΡΗΠΙ Ιη5οπρία 

ἀθ[ρηρίο, ΧΥΙΠΙ. 
Ῥασαυτασί δογίμα., ΤΧΗ, 10. 
Ῥα660 Π]α]ος {αμο]α, Ῥνον. ΓΕ ΧΧΠΙ, 10. 
Ῥασετάοίαπα οἴτοα Ἰιορίίας περοίῖα, ΧΗΤ, 13: Ῥ]ητος {ο- 

οεη[ῖς Τη ἴοπιρ]ο ἆθα για», ΤΧΧΙΙ »4325 ΕΟΤΗΠΙ γοδ[ῖς 
εδί ἑαπάῖᾶα 5ΙΠΊΠΙ5 5ασσγᾶος. ΡΗΤΡΗΤΑΠΗ αοεία!, αἸἴαπιια 
46 Ἡψ, ἐῆίά. εἰ δε. : νι]ποταπί Ὀγασ]ία ΣΧΗΠ, ὁ7: 
ΗΧΧΗ, 20. 

ῬαομΠοῖα γαπίαναΠα ΠΑΙΟΠΕΗ, ΧΗΝΙ, ο4. ΧΗΥ, 4. 
σας Παπὲ, ΧΠΠ, 2; ΧΙΙ, 7. Έα 6.ςο 5ρεγνασαπεα 
ΧΙΙ, 5: αάμρεπίης αἲ δα Μα[ίαίίο, πηηκῖσα, πη]ηη, 
ΧΧΧΗΙ, 16. Βασπβοῖϊ πας, ῬεθοτίβΒ οκ ατΏογς 5ιΙς- 
Ρεηρίς, ΤΧΧΗ, 49: αἰίας καογβσαηα] πίας, ἐθίά. 50 
δεᾳφ. ; 44. 

Ῥετῆερι5 (πάση, ΧΙΙ, 29. 
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{ αρίίαίης, ΧΝ, 585 ΘΟΡΙΠΙ πριά Βογίμας αἴηπο Ῥργςας 
ταίο, ΧΝΧ., 33. Ογοίος ορίο Ιπβοῖαη{ δασίμας . ΥΕΠΟΠΟ Βογί]να, Η1, 37. Βασ{αγ]! ΕΟΡΗΠΙ αιᾷ [ομἱομίος, {δι. 56. Φαρανίας Τ{οβαπιις. (Πενοπ]ας), ΥΠ, 51. 

δα]ῶ{Π5, Ἰαΐα Ίοσο οοπίτα αι] {θυΊΠΠῃ » ροο ἵη ϱ0 «6ρτο- πεησης, ΧΥΠΙ, 4. δα]ῶί]ιο ςἴπηῖ [ία [αεθγα, {)Ιά1. 
δα]ατία οι] εοπδπυπίας, ΧΧΧΥ, 0. γιο ΡΙΠοδορΗΙ. Β4ΠΟΓΗΠΙ φα]{α[ῖο, ΧΧΧ, 20. 
Βα1π]οηθι5 ογί5 Γη πηῖπα, Ππη[αίας, αἲ 60 ἀε[οείας, ν, 5 ΕΧΧΥΙΙ, 4. 
Ραἱρίην ΠΤΙ ΟΟΣΠΟΠΙΕΠ 5οἱρε]ο]ῖς 5ἱ{, ἀαῦίηπη, ΤΧΧΧΙ . 79. 

δα]ίατε Τη {οποριῖς, ΧΧ, 49. 
Ραμία[ἴο, (παία ΠΘβΟΙΤΙΠΙ 5, ΧΧΧ, 1; ἀε]οσ[αί τη Ῥνοάο»ί, ἐρία. 6: Ἰαπάαίος δαΠαΠοπίς ϱηγ]οςὶ ΒΙπ]ς, 1θίά.; οἶας κἰπάἴππι ΠΟΠ ΤΕΟΕΠ5, 4απάο οἱ μπα 5 οί], ἐθία. 7: 5α]ἰα{ῖο αγπηη{α » 1ρία. δ ἩπεσβαοπιοῃΙϊ ἐογίαηί ΤΠ Ίου οχοτοΙ ο, ἐδί4. 10; οπαςί οἱ Ττο]απῖ α απο ἀῑθ[εσηί, ἐθίάΙ. 8: Οτοίοῃςος Σα]αΠοηῖς Ἰαμζ 6 Ἱιο- ΡήΕ5, ἐφία.; Ῥμωασος ο Ραπόθηί, ία. 18: Ἡι οαριί Φαἱίαπίος, ΕδίΙ.; Ροπιπίας οἳ ἐχοσΠεπριις. είαίμα» τὐίά. 14. Λα ροίαν αἆ ςαογίβοῖα 5α[αιίο, ἐὐζα. 16: αριά 19405, οἱ αὐἵ κα]ίαπᾶο ἀαρτω]απίην, «Ἐορος, ἐβιᾷ. 1: ἩοπΙαΠοτΙή. ςα]α[ῖο » ἐθία. 20: δαἱἱογιηι δα]- [απο ὐΙᾷ.; ορ μη]ής αγῖς δεηίες ἀοπηία , ἐρία, 235 5μάΊαπα ἀἰνίπιπι οςί βαίο[ίο, βία. 93 5 αἨὮ Ἠοπιοτο οἱ Ἡοξίοᾶο Ἰαπβαίαν, δι. Βα]απίος ἉΠι- 5. ἐθία. 24. Οογαπϊηῖρις α αι, ἐδία. 3: οςί 5οΙοηίία π]ηίπια Ἰενῖς, {ὐί. 35 οἱ 905 οοηραγααγ’ ἐίᾷ.; φπα][ῖς κἰέ, ἐδίά. οἱ ση: Ρααίου απῑᾶ «οἶγο ᾱς Ῥθαί, ἐρία. 36 οἱ 37 δ6(Π. ; δα[[α{ου οἱ Ἱπη[ίαίου, {)ίαΙ. 625 Ἰηθϊαηϊς φπἱάαπι, ἐδίά. 63 οἱ 04 ΕΕ ΠΠ ΤΗ Ῥατβαναπι α[Ποῖε, ἐδίά. 06 5 εἶας Παουηαϊίας, ἐις. τι; εχεγοῖ ατα [τας οπηπίηπη οςί ορίπνπῃ, 121. ; δα Ι{αίοτ ἀἰσιίατ Ῥαπίοπιίπιις, {)ίά. 67: Ἰαπᾶσπα Πιοαγις απα]ίς 65ο ἀεβοαί αμίπιο, ἐδίά, 745 αα]ῖς ΟοΡο:θ, ἐ0ίᾳ. 70-77: εἶας ροσίις. εοπηραταπίαη, θίᾷ. 78: ἵῃ Ἠαο αγία ππαΣΠΙΠΗ Ρος βία ἴππα γης ΑπΠΗΟσΜΙαΣ, {4. 70. Βο]α.οἳςπηϊ φαἱίαμοηῖς, ἐφία. 80 5 ἱππρογί[ία ποπ σπα βαΠἱαίογΙΠῃ ΠΟΠ ἐρςῖ αγίὶ 4ετοραί, ἐδίά.; καἰἰα[ἰοηῖς σἳ- οοζε]ία, ἐβίΙ. 8: ἄηοης. αφαῖς κα[αίου, ἐδιά, 3. α τς οπηραταίαν Ο1Πὰ ἄαμγοα λογο] γτρα, ἐθίά. 85. γαπία εἶα5 δοηθγα. «Πέ Ῥγτιήσομα αγπιπορααῖα, Ἐπηπισ]ία, Ἠοιπηις, ΦΙοἱμηῖς » Οοιάας, Ῥασσμίσα, α- ταίῖσα, «τοπ οἱ ἘΠευπιαγδτ]άα Φαϊΐατο, ῬΡμγγοῖι φα1{αἱῖο, 1 υἱᾷς φιιΐς {οοἳς. 

Ῥαΐνε, καλαἰα[{οπ]ς [ογηα]α, απ]ᾶ φἱβη[βϊσει, εἶακηιιο πδις, ΧΙΝ, 2. 

Ῥαπηοσαία, ΧΧΥ, 24. 
Ραπιοίῃτασος οιδία Ἠμου» αὐ Αα ἀἰ]εσνπί, ΤΧΧΠ, 15. 
δαπάα]ία Ἱπαπταία ο Ῥαΐαεῖς, ΕΧΥΗ, 14, 9. 
Ῥαηβι]ησα απια αἲ ἄἴοπα ταῦτα, ΤΕ ΧΧΙΠ, 8. 
δαρετάα Ρἰδοῖς, ΤΧΥΠΙ, 14, 0. 
δαρίορμίω Ἰπαρο, ΧΧΧΙΝ, 17: αρίεηίία ραΐτοπα Ιαδήσα, ΑΗΥΠ, δ; ςαρίεηῖς α 5ορ]κία ἀΠ[οτοηίία, 111, 2. 
Ῥαρρηίσα οαγπῖπα, ΧΥΤΙ, 96. 
ΡΑΡΡΙΟ Πεκρίαζα, ΧΧΝΙΚ., 18: οί ΕΙοτῖα ΤιοςβΙογιΠη : 
ΧΧΧΥΠΙ, 90; οἷας γία εἰθσαης, ΧΧΧΙΧ, 18. 

Ραάαπαρα]α5, ΑΦΕΥΓΙΟΡΙΠΙ Ρεδείπης, Χ, 5, {1 αρυς Ιη[δγος 
Ἰαχυπία: τοπηπῖκοας, ΧΙ, 18: 1, ΤΠ ογας Πιο][ῖς ον ῷ 20, 2: αἱ εἰγομηϊπαίας, ΧΙΙ, 16. 

Ῥαγά05, 5ε4ε5 Οτω5Ι, ΧΗ, 10. Φα (μπα α9ΟΘῃ1 Εχρυρηαςςεε, 
ΥΠ, 10. 

Ῥαγζοπῖο οι π]δι ἀἴσοιο αηαῖᾶ, ΧΙ, ο4 ΧΙΗΥ, 16. 
δατροάο, ΧΗΥΗΙ, 46: ΧΝΥ1, 17. ! 
Ρα{μγηα]ῖα [οςίπιη δορίθηι ἀἴδναπη, ΗΧΝ., 25 80ΓΙΠΙ Ίομος, 

1θίΙ. 139 δεφφ.; οσπη Ίου [οδίο πηρεγαίαν ομρηῖρς 
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οχοορίίς οοπαῖς οἱ ἀπ]οίατις, {ία 195 οΠΙΠεΞ(Ιθ Ίιο- 
πιῖηες 5υηί ὤπυσ]ος, 1ὐίά. Ὠϊνιίο Ἱπμποτα παπί 
Ῥαυρειίρις, ἐίά. 14. 6ο. ΧΝΗ, ὅτι. 

φαΐυτηας Οα]πα Ραΐτεπα παπα οασίταί, ΕΧΝ, 12: 6ἱ ἀ4ε- 
ποταί Π]ΐο5, ΧΠΠ, 5: ΧΧΧΗΠ, δ0 εταῖ ραίεγ φονί5, , 
Ρ. Ἐ]ας νο οπηπῖα δροπίε παςοεραπίαΓ, Υίπαπα Πμ6- 
Ραΐ, αἱο., ΤΧΧ, 7 εί 20: εοπ/. Π1, δ; ΕΧΙΝ, 17: εἶας 
ορίας, ΥΠ, 10, 25 ΠΗΠ(ΠΑΠΙ α Ἠ]ιοα 5οευραδα!, ἐρία.; 
ἨΟΠΟΤΕ 5ροΠαίαγ, Ὑ, ἄς οἳτ νῖποίας ἀῑσαίαι, ΧΧΧΥΙ, 21: 
σοπ/. ΧΧΧΗΙ, 57: οναί ἵῃ Τατίατο, ΧΙΙ. ὃ- 5ορίθια 
ἀἴσριας {απίΠΠΙ τερηαί ῥα{ΙΤΠΗ5, ΤΧΝ., 2: Ἠμεγος 56 46- 
νογᾶςξθ περαί, {ία. 6: ἵπιρεγίαπῃ δἱ ποῦ αἀ επί Φαρρῖ- 
έος, 1λία.; 5οά 5επεχ εί ῬοάασεΓ 5ροπίε Ἰά οαἵ (ταςῖαΙί, 
τ0ί. 7: [αἶσεπι σε, δια. 10 εί ΤΠ: εἶας 5αεθτζος εί 
καοτβοίαπαι, {ία 1. ΒααΥΠΙΠΙ οεία, Ῥτουεγῦ. ΗΙ, 10. 

βα{γτίοη 5ουττα, ΤΧΧΙ, 19. 
ΒΑίΥΤΟΓΙΠΙ ἀεξοπῖρίίο, ΤΙΝ, {ς ΕΧΧΙΥ, 4. 
Ῥαΐντις Τηδοσίιίοηίς Ματαίμοπ, ΧΙ, 16: ΧΗΙΥ, 41. 
δαμγοηιαία Ἰηναάυπ{ Φογῖμας Ῥε]ίο, ΧΙΙ, 99. 

Ῥοαρμα τ]πηίπθα {τα]ίεθγα Ππατθ, ΧΧΝ, 25. Ῥεαρ]απα ἀῑσοτε 
56αρµαὴ, ΧΙΤΥ, 02: ΧΧΥ, 41. 

Βεα]ῃοαίῖο Ῥοᾶἱς αἆ πππεπά μπι ἀο]ογοπ Ῥοάαστα, 
ΤΧΧΧΙ, 91. 

5ΟΕΠΑΤΗΠΑ ΤΠ {τασαρά]]ς πππία Πο, ΧΤ, 16: αἵς 5ἰπιῖ]ες ε.ξο 
τος (ο Ἠπππαπα», τί. 

Ῥεορίίεις απἶάαπι, ΧΙΥ, 97. 
Βοϊηίματας, ΧΧΥΙ, 26. 

Βοἱρίο απας τος σο5σου!{, Χ., 2, 75 Αἰαχαπάτο ΡοδίροπΙέα!, 
ΑπΠΙΡαΙΙ ργαροηίίας, ἐὐίά. 

ΒΟΙΤΟΠ, Παςία. εοπ{θιηίος, ΧΙ ΥΠ, ὃς, ΧΧΥΙΙ, 23: ΧΠΙΥ, 
21. 

Βοϊτοπῖα 5αχα, ΙΧ, δ. 
Βοοπιπηαῖε ΠΙΜΙΙ Π{ ἀείοτῖας, ΧΥ, 14. 
Ῥεοτοάοιπαο, ΧΧΥΙ, {9. 
Βογ]]α, ΧΗΠ, 7. 
ΒΟΥΡΗΙ5 56 Ἱπιρείππί οοηνίνα, ΧΝ, {5: ΤΧΧΙ, 44. 

Βογί]ια 6απσαςί Ἱπεο]α., ΥΠ, 45 ἵπ απο ἀῑςίοπί αὐ Αἰαπῖς, 
ΧΙΙ, οἱ: Φογίμα βασατασί, ΕΧΗ, Το 5αηέ [οτίες, Χ, 
14, ὃ5 απα]ες εἴπί, ΧΠΗΝΧ, ὅ45 ΧΗΝΙ, 15: ςαρῖ{1ς {ου- 
ἴ65, ΧΙΙ, δ: απ]οϊῖα πΙμΙ ρηϊαπ{ πια]ας, 10. 7 ἵη 

συα 5απί Πάε]ες, τρία. 95 εαν βαοτ]βοεηί Οτεςία αίᾳπα 
Ῥγ]αάί, {βία 5 δοᾳ.: 5απί Ἱηποδρίία]ες οἱ αρτεςίος, 
τί. δ; οοπ/. ΥΠΙ, 1ὁ, 1. Οατ ἀῑσαίατ Βογίμία Ἱη- 
µοδρίἴα]ϊς, ΧΙ, ὁ 5 αἲ ΑΙεχαπάτο 5απί ἀεν]ο, Χ., 19, 
ὃς ΘΟΤΗΙΗ Ῥε]]α Ῥογρείπα, ΧΙ, 396: εοπίτα δαητοπιαίας 
Ῥε[πι, 11. 38 5εφφ.; οοπίτα Μασμ]γες θογαπα Ἠ6ΠΗ, 
1δίά. 54: ΣΙτίπ «Ἰαπιατε, απ]ά 5ἱση]βοεί αριᾶ ϱο5, 1Ρίά. 
40; Ρο]]εη Παπηή 5ἰταίαπῃ Ιη5ίάεγε α]ά 510] νεΗταριιά εο5. 
1ψΙᾷ. 48: εαρρΙσαπᾶϊ 6οτΙπῃ τα(1ο, 11. 48; 4ποπιοᾶο 
εο]Ιραηί εορία5, τθίᾷ.; 5αφῖίας Πηραπί νοπεπο, 11, 37; 
εασ[{{αΓΙοΥἩΤὰ ΠΙΟΣ αριά 605, ΧΧ, 98 5 ΘΟΓΙΠΙ ΤΠ ἀθ]ίοία 
5γεηίας, ΧΠΗΝ, 11: εἀαπί Πιογίπος, Τ. 2Η: ρωπα 
εοτΗα, ΧΙ, 10: οαδίτα αἆ οοΡΙοδΙΟΓΕΠΙ ΡαδίαΠΙ [γαης- 
Γετυπί, ΤΧΧΗ, 195 ἵπ Ρ]απςίτὶς γεμιπίας, ΧΙΝΥΤ, 16: 
Ρε]]οες ρι]ε]ειτίπιας οἰσονο ἀῑσππίητ, ΧΙ, 265 πο 
εἴιπάπέ νίπαπι, ΧΙ, 44. Εοταπα 4, ΧΧΙΥ, { οἱ ἃ: 
ΧΙΙ, 98: Αοϊπαςα παοπῃσαπί, ΧΙΗΥ, 42; Ὀίαπαν Π]α- 
οἶαηί Ποπηίπες, ΧΠΠ, 195 οοπ/. ΥΠ, 165 Παξ]αγαπᾶ πι 
Ῥογίμα, ΧΗΙ, 7. ΒΕΥΙΠᾶ5 Ποπ ερεοίατο ΥΘΓΡΟΓΙΠΙ 
ελεραπ[ίαπη, Μὐία. 55 ΙΗ 5ἳἱ Ἰηίου 605 υϊτ Ῥοηις. 
ΕΧΧΥΗ, 17. Βογ]αγπη ἀῑοῖο Ῥχουοτῦ., ἐία. 4 εί 10: 
Ῥογίματυπη Ἱποιγδῖοηες περγ]ηϊ, {ῃ γοιῖς ο5ὲ, ἐθίά. 29. 
γιᾶᾷε Ώειεα]ῖοῃ. 

Βεεία υπῖ ΠΟΠ. αἀθο αἀιαγοπᾶυπι 6556. πί ορίργο 5ἶπο 
εχαμηίπε ερετπαπίας, ΧΧΧ, 00 ---- 35: οπΙ εἶπί Ιπηί]ες, 
απῖ υπ 56 Ῥ]άπε ππαποῖρεη!, οθίοτῖς ναἶθτε ᾖςαῖ», ΧΝ, 
52 εί 39. Ῥαοῖς Ἰπίευ 56 ἀῑκείάεπί ΡΗΙΙοδορηῖ, ΧΥ, 23. 
γιάε ΡΙ]οδορηία, 

ΙΝΡΕΧ ΝΔΟΜΙΝΟΝ ΕΤ ΠΓΡΙΠΝΜ. 

Ῥε]ειοις, ΧΙΧ, Ὁ: ΧΧΧΠΙ, δ8; ΧΗΥ, 25: ΧΙΝΙ, 155 
ΤΧΗ, ΤΙς πκοτεπῃ Πο οεΚ1ί, ΤΧΧΗΠ, 17 ο 18. 

Ῥοπιε]ε, Οαάπιῖ ΠΙία, Ώϊοηγαί πιαίεν, οἱο., ΥΠΙ, 9: ΥΠ. 
185 εοπηρηρία, ΧΧΧΗΙ, 39 οἱ δ0: εἶας Βίας ἵῃ οσο 
ΟΗΤΑΓΗΠΗ 6ΧΡΕΤΣ, ΥΠ1, 24, 

δειη]άοἵ τιάρηία, ΤΧΧΙΥ, 7. 
Ῥοπηϊταπηῖς Φαποπῖ {οππρ]απα οοπάΊάϊςεο οοπ]ϊοῖ(ατ, ΤΕΧΝΗ, 

14 5 Ιπια]αζγαπα εἶας ΤΠ Γεπηρ]ο ΠΗΠΟΠΕΠΙ, ΠΟΠ 5ο 65595 
οο]επάαπῃ οδίεπά1{, ει. 99. 

Ῥοπηϊνοσα]ρς. 5οουπά ας Ἰπίθγ Ἰίετας Ίουις οηγοπῖ!, 
1Υ, δ. 

Ῥερος Ρο Ποπῖπθ Ῥατραίο, ΤΙΝ, 27. 
Ῥερίοπι ἀἱερις α ἴεπΊρΙο ἆθο; Αγτία αὐςῆποπί, απῖ ΠΊΟΓ- 

{παπα 5ερε]ίοτα, ΤΧΧΗ, 52. 

5ορίῖπιιις αααῖς ἀῑείας, ΤΝ. 16. 
Ῥερη]εγυτη φογῖς, ΧΗΥ, 45: ΧΗΠΙ, 10: ΠΠ, ὃ: ΕΧΧΙΥ, 

6. 

5ερι]ίαγῶ τατία 6επετα, Τ,, 91. Τιᾷο Όνουςς Ἐππις οἱ 
ῬατεπίαίΙοηες. ΡΕΡΙΙΕΓΟΓΙΙΠΑ γαπίίας, Τ, 22: ΧΗΠ, 2). 
Ῥερυ]ίτα ἄαΠογαῦα ΟΥΡε]ες, ΓΧΧΙΙ, 5». 

Φργ65, ΧΥΙ, 21; Ἰοησνί δυη1, ΤΣΗ, 5. 

Βοπίρη Ρἱδεαίογες, 1Ν, 12, 2. 

ΒΕΙΡΕΗΣ, 4θι», ΧΧΧΗ, 2. Ρειρεπίες ΠΡγα, ΤΧΙΥ, ὅ. 
ΒοΓίµπη. Τίάε Οοτοπα. 
δειν{ 5οἶπηί ἀοπιίπογιπι τος ε{ Ἰοπεςίε αἱ {πτρίίει σεσίας, 
ΧΩ, 5. 

Βογνίῖςς5ε υ]ίτα Χοῖη οἱ Τηπηίπι, ΗΙ, 24. 
δεινίας Ταίη5, ΕΧΙ, δ. 
Βετογίαπί (ποάπαπα αεί πιογῖς σεπας, ΧΧΥ, 5ἱ: εἳ 

ἀαίυγ αὖ ογασμ]ο τεδροηδυπ, ΧΧΧΗ, 27. 
5ΙΡΥΙΙ ἠαρπποπίηπα Ποπ, ΧΧΧΗ, ΗΕ: ΕΧΥΠΙ, 29. 
ΒΙο]]α ραῖς ανι]κα, ΙΧ, 10. ΒΙεπ] οαάος, ΧΧΥ, 38. 

5ἱ6]ΟοΓΙΠΙ ΓΥΤΑΠΠΟΓΗΙΠΑ 5εΓνΗς φπἱάαα, ΧΙ, 15. Βἰ- 
οσ]ο ππεησα., Χ, Ὁ, 2. Ρίοπ]α5 Ρραδίοι ΡοΙγρμειηις, ΤΝ, 
1. 

5Ιο]πηίς, ςα]ία[]οπῖς σεηας, ΧΧΧΗΗΠ, 22 οἱ 26. 

5Ι6γοβίΙ5 αἱσθις, 11, {2. 
5Ι4οΠ]Η5 ΑΚΕΠΟΓ, ΤΧ , 10, 1. Ῥιά4οπῖας ΠΙΠΙΠΙΗΣ, ΤΧΧΗ, 

4, ΡΙ4οπίαπα γῖπαπι, ΧΧΧΝΥΗΙΠ, 26. Ριάοπίογιπι ἴδπι- 
Ῥ]απα πιαρη η, ΕΧΧΗ, 14. 

5Ι40Π115, 5ορηϊδία, ΧΧΧΥΗ, Πή: εἶας ᾳποἀἅσπα Ἱπνεπίππα 
το[οἹ ασ πἱροίο 5Ρεπι Ῥγα[εταγεύἱ υίδαπῃ, Π1, 5. 

ΡΙά15. Εἱᾷε6 ΑΣίτα. 
βίσομίη τοῖσι, ΧΗ, 29. 
Βἱρῖ]]α 5οἰνεπάί ψεπετα, ΧΧΧ, 20. 
Βίσπιπῃ. Ρἱάο Βίαΐαα, ῬΙΠΙΜΙάΟΓΙΠΙ, 1Π]ᾶσο. 
Βήθηις, 1 γάµ5 5επεχ, ΤΧΧΙΥ, 4; ςαἰίαης, ΧΙΙΥΙ, 27; εἶαξ 

ἀεδοΠρίίο, ΤΗΥ, 2. 
βἰπιία οί εἴπιία, απαπινἰς απγοα σεδἰοί οτοριπάϊῖα, ΤΥΠΠ, 

ᾱ, ΒΙπηϊϊ ςαἰίατο ἀοο, ΧΥΤΠ, 5 εἰ ΧΥ, 90. ΒΙΠΠΙΗΠΗ 160- 
πίμᾶ Ρε]ε ἴεβετο, ΧΥ, 23: ΠΠ, 5. 

«ἰμηῖσμα, πΟΠΙΟΠ δεγυῖζο, ΧΥΙ, 325 ΔΥΗ 4. 1. 

ΦΙπΠΟ πηπίαί ΠΟΠΊΘΗ 1π Βἰπιοπίάεπη, ΧΙΥ, 14. 
Φ]μποπίάες, ΤΝ, 2: Ιπίετ Ἱηγεπίοτες Πίεταταα, ΤΥ, 

5, Φἰπιοπίάϊς 06ἱ αία», ΤΧΗ, 26. 

ΒΙπιπ]ασγαπα. 5ρεοίαίογες βίαια τεδρίοίθης, ΤΧΧΗΙ, 35: 
Ἱποριίαπα αποἀἁασπα, ἐδία. ; 5ἰπππ]ασγαπα Ρΐ5 αποίαρηϊς. 
απηβι]αης, ἐδία. 995 Βεπα]ταπη]αϊς, αἰασπε Ῥογπια]ία 1 
(6πρΙο ἀασρ δντία, ἐθίά. 99 εἰ 40. 

ΦΙΠΙΥΙΗ5, παπο]ετας, ΧΙ, 19. Αα, Χ, 9. 
φΙπάϊαηί, α Ξογἰπῖς ἀῑςειάρηίος, ΧΙΙ, 55. 
πΙπάοπίρης Ιηγο]αίας Απρις, ΙΧΧΙΥ, 10, 
δίπις Ἰοηίοις, ΧΧΧΥΠΠΙ, 6; εἱ ΡαπρηγΗας, εὐίά. 7. 
ΡΙΡΥΙΙΠΙ Ίου ΊΠονεγε, ΧΧΝΙΝ, 2. ΕΗΧΝΝ, 917. 

ΦΙτοπος Ηοπηοτί, ΠΠ, 35 ΘΗΓΗΠΙ Παίαἰες, ΧΧΧΗΗ, 50, εδ- 
ΤΙΠΙ [αρμ]α, ΧΧΧΝΙΧ., 14: αιάϊεπίῖρας οας απῖὰ οοπ[ζη- 

σαϊ, ΧΧΧΗΙ, 3 οἱ ἁ; ΧΧΧΙΝ, 14. Ρε ΙΧ, 21. 8Τθ- 
η Παίαϊθς, ΧΧΧΗΙ, οὐ. 

Ιλ ο... 



ΙΝΡΕΧ ΝΟΜΙΝΓΝ ΕΤ ΕΒΟΣ. 

5]πῖας, ΧΙΥ, {6. 
ΒΙεϊημίά!5 οἱ Τοχανῖς απιϊοϊίία, ΧΠΙ, 57 504. 
ΒΙΦΥΡΗΗΣ, ΧΙ, 14: ΧΧΧ, 12: ΧΙΝΙ. 5". 

Ἐπιαγί]ιοσ]5, Ῥαγίμογαπῃ τορῖς, ορία», ΤΧΙΗΗ, 15. 
ἵπ Βοβηίηπι Ιηίεγ Ῥθπο Ροίος, ΤΧΧΧΗ, 24. 
Ῥοοἴαἰῖς οοππππΙΠΙο ἀειοσίαυήϊς, ΧΧΝΥΤΗ, 27. 

ἀθεετία ἰαἰπαπία, {ταης[ηδίί αἲ εγαδΙήοποπα, 1, {5 
Γαβῖί ο ρήρσπα, ΧΙΙ ΥΠ, 495 νο]αρίαίεπα Ῥε]ίο ρτορη{, 
Τδίά.; εν οτασμ]ῖ Ἰπάίσίο ααἲς ΓαεΠί, ΧΧΧΝΙΠ, 48; 
«ΟΠ. ΧΧΧΠΠ, 25: ΑΙοριαάσπα αππαί, ἐρια.; ἀῑδεϊπιη]α- 
ίου, ΧΧΧΥΠ, 6; ῬπετογΗπῃ απιαίος ενα, ΧΙΝ, {ο: Χ, 
20, 6. Βα]ία[ἴοπο σαμᾶεί, ΧΧΧΠΙ, 255 πιδίσαπα απιαί, 
4λίά.; οἷας ἀοοίίμα, ΧΙ, {7 οἱ 18: Ἰος 5ο 5εἶτα ἀῑσΙ, 
σαοά πμ! φοίαί, Χ, 20,65 ΧΧ, 45; εἶαδ οΙΠΠ 0Η9Γ6- 
Ῥ]οπία οοσοφαππη, αἰαῖ. ΥΙ; ααῑς Ίουις αἆ ἀῑοσπα! 5ίι]- 
ἁἵππα οἱ ρασπθηί, ΧΧΧΥΠΙ, 91 ΤΝΤ, 45 ἵη 5ΕΘΠάΠΗ αἲ 
Απδίορῄαπα ρτοάμοίας, ΧΝ, ο: Ἱπ]ηξίο ἀείαίας, ΧΥ, 
105 ΗΝ, 29) ΧΙΙ, 16: ΤΧΙΧ, ὃς απαδὶ εοιταπιραί 

{άγεῃος, ΧΧΝΥ, 9. Ρο 6ο ΤΧΝΙ, 98: ΧΧΥΙΠ, 22. Οἱ0- 

πιοζο αἆ πιοτίδιη Γαθηῖί ραταίας, Χ. 91 Ἡσ ΠΤΙ ΤΘν ΟΥ 
Ἠ]απι σοπίειηδενῖ!, ἐὐίά. Ε]ας αριᾷ πίδγος ΕΟΠΡΘΙΤΟΠΕΣ, 
ΧΙ, [85: εἶας ἀἰδαῖρα]ϊ Ῥ]αίο αἱ Αςαρρας, ΧΝΧΥΗ, 17. 
Ῥοεγαοί ασοαδαπίαν, ΧΧΧΥΠΠΙ; 23. 

50] υπ]οπί(πε ραΐτῖας γάείας, ΤΧΤΠ, 6; αριιά ΟΙΥΠΙΕΠΕΠ. 
α Ουρίόμο τοἰπείατ, ΠΠ, 15: Οµοπῖς οσοἴαιἶ Ππθςς- 

τας, ἘΧΙ, 29: αἀυ]ἰογίηπι Ὑεπερῖς ἀοίονε, ΥΠ, {τς 
ΧΧΧΗΙ, 6ὔς ΧΗΥ, ὃς εἶας εί Νερίππί ράσπα, ΧΧΧΠΙ, 

4δ Πίο οπΓΙΠΙ 5ΗΗΠΙ οοπηπη (Πέ, ΥΠ, οο5 σοη/. 
ΧΧΧΥΙ, 1) εἶας ππο]εσίία, ΧΙΥΠΙ, {: οἶας Ώουος α5- 
εα{ἱ οχδΠαπΕ, ΤΧΝ, 20: απἷά μῖ Ισπϊβοσπί, ΧΧΧΥΙ. 
32: αἀοταίατ αὐ Ἰπάῖς καἰίαπᾶο, ΧΧΧ, τς αἳ ας Τμ- 

πι Ἱπιασίπες οΙΓ πο [αοῖαμί δγτῖ, ΤΧΧΙΗ, 54: οἶα5 
Ώτοπας, {δίά.; εἶα 5ρ]επάονί εοπηραταίας οΓαΙΟ Ὦο6- 
πιοξδ[ἡοεηῖς, ΤΧΧΗΠ, 17. 

Ῥο]α απ οχ 5οοϊείαία πια], Χ. 15. 3. 

Φοἱαεἴσπιας ἵπ νο]αρίαία, σοπιωαῖα, ςα]ίαίίοπο. Τίά6 κιῦ 

Πῖκοε υοοϊῦις. Βο]οϊδία, ἀἰα]. ΕΝΧΥ: νατίῖαπε 5οἱα-- 
οἴκπιὶ, Τδίά.: πάς Ίου Ποπιοη οι δέ, εὐτά. 

5ο]ον, Εχεοεςίῖά ΠΠΗ5, εαρίεης, Χ. 20, 45 οἶας οι 
Οτῶςο ἆ4ε Γο]ο]ίαίε εοπ[αΡη]αίίο, ΧΗΠ, 10 ααγὶ οοπ{θΠῃ- 
του Πΐςεε υ]ἀείην, διά. 12: αταππ(αο ρατίθπα ἵη ᾖια]- 
ος αἰπημίαγ απἀἰεπάαπα ἀοσοί, ΤΙΝ, δ- Ιοσίκ]αίοτ οταί; 
ἶας εποοπηίηπι, ΧΧΧ, 5: ΧΗΝΧ, 14: ΤΙΝ, δ: απ 
απ πϊςδῖπια εἶας ουτα Γποηί, ΧΧΙΥ. 18: οἷας {αρη]α», 
ΧΧΧΥ, 10: εἶας αἰας, ΙΧ, 15. Βοίοπε νίσο, οπιηία 
γ]άϊςεο, ΧΧΙΥ, 6. 

Δοπηπία γοπίο οοπεθρία, ΧΧΠΠ, 4: ΡΙείογαπα αἰᾳαθ Ρο0ο- 
ΤαΥΗΠΗ, υἶάο πι Πῖς υοεϊδιις. Βοπηπίογαπη Ἱπα]α» οἱ αἱἩς, 
ἈΧΥΗ, 9) οἱ 90. Βοπιπίο Ππραίαν ΘἰΓαίοπῖος ἴαΠΡΙΗΠΗ 
οοπάετο, ΤΧΧΗ, 19. Βοπιπία α οοπγατίο 1 ἰδυρτοίαμάα, 
ΤΧΧΥΙΙ, 51. 

Ῥοππης, ΥΠ1, 10, 25 φεπίοπίῖαπα αῑοῖε, ΤΧΧΙΥ, 145 εἶας 
Ίαμοτες, ΧΙΗΥΠΙ, 1. 

Ῥορ]ϊςίαο οε]εργαίπτη ποπηοη, ΤΙ, Ες οἶας α εαρίοηίο οἷς- 
ΕΠΕ, ΤΠΕ, ὃς πια φορηἰκίς ποι. 5απί ἱπηίαπαϊ, 
ΧΧΧΙΥ, 23: δορΗϊςία" 56ΓΠΠΟ Ἰαῦγππ(ΗΙ η ]ς, ΧΧΝΙΥ, 
175 οοη/. ΕΧΙΝ, 10; ςορ]ήδία Ηἱρροσεπίαυγί 5ρεοίοπι 
τεζεγῖ, ΤΧΙΝ, 10: κορ]ςία» κυηί Ιασοϊνϊ, ανατῖ, α π]αίο- 
τες εἰ ἵναυυπάϊ, ἐδίά. 19: πονα οοπνῖσῖα εχεορίίαπί, 
τοῖᾷ. 195 5απί εἰαμιο»ί, ἐθία. 14. 

Ῥορμοσ]ίς Τγασῖοῖ ερίας οἱ πποτεῖς σεις, ΤΧΙΙ, 245 α ΠΙΟ 
ἀεπιοη ο) αοοηςαΐᾳ», α Ἰπαϊοῖρης αὐκο]ν, ἐθία.ς εἷ- 
ἴαίπς ΧΙΠΙ, 105 ΤΧΙ, 285 ΊΧΧΙΙ, 20. 

Βοροῇ5, πηεάίοις, ΧΧΧΙΥ, 18. 
Βοδαμάτα, είαΐα Οα]απιῖαϊς, ΧΧΧΙΝ, 4. 
Βοδίπαίας Οπίάΐας, Ῥματο εχείτασία, αΏῖ ΠΟΠΙΘΗ. ἱηοι]- 
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μουεν ΑΛΥ, 622 6]α5 ρογίομς, ΧΧΝΥΠΙ, {15 εἶας πιθ- 
ομαμίοί Ίαας, ΤΗ, 9. 

Βοδίνατας ΒΦοία5, Ηενου]ες ἀοίσο]ας να ταἶο, ΧΧΧΥΠ, 1. 
ορίταίας, Ιαΐγο, Ιοππϊσ]άα, Χ., 20 Τς ΠΟΙΟ πια [1οφῖςςί- 

ΠΙΗ5, ΧΧΧ, 4. 

| ΒΟΝΥΙΗ5, οηυἶο, ΧΙΥ, 59. 
Βοονταίες, Δορητοπ]ςοῖ ΠΙΠς, ΧΧΥΗ, ΙΤ; εταί Πας τας ρα- | 

{ΤοΠΙ5, ΧΗΕΥΠ, ὃς ατΗ[οχ Ῥρεηϊείπιας, ΧΧΧΙΝ, Τσ. | 
δρατίαμϊ αὐ. Αλοπ]εησίρας γὶο, ΧΙΝ, 5. 
δρανγῃ. γίάε ΤμεραΠ]. 

Βραπης Μεάις, ΧΗΝΤ, 15. Φ. 
Ἀρεειτα. ο εἶς ρΙαιςίτα ππεπάασίοσαπα, ΤΧΧΥΗ, {1 ᾳη. 

Βρεοίνα Ππιοι[οοίογυπα, ΤΧΥΠ, {05 οοπΓ. ΤΠ, 29. 
Ἀροτολμίη ας ΒΗ]Π Πο οσοἶα]έ Χθιχος., ΤΧΧΗΙ, 90. 

ρε»: Οποᾷ ργῶ(θς δρεπα Ρτοπη ΠΠ (ας, Ππορά[βί]ε, εχοπιρο 
Ῥι4οηῖϊ, ΗΤ, 5. Βρεῖ Ίππασο, ΧΥΗΠ, 42. 

Ἀρμασίθιία, ΧΙΝ, ὃ. 
Ἀρλαωγα αγαπάίποα, Η1, 5. 

ρίος Ῥγοηίανη οργαμηπῖς εἰοαποπίί, ΕΧΧΥΠΙ, 3. 
Ἀροημδα γε]αία, ΤΧΧΙ, 8. 
δίαΐπα; Ῥοπμηίας φαἰαίοηίρας, ΧΧΧ, τά: απάαπα 5 

ἀαπί, ΕΧΧΠ, 1ος αἶῖα; οἵπε ποπηῖπε ἀοῖ, ΤΧΧΗΠ, 51 
δήή.: δίαίπα Ρΐς αποἰαπηῖς απηρα]αης, ἐδία. 33: 5ἰᾶ- 
{παπα Ὑεποτίς ἀερεῃί Ῥγαιπα[οη, ΧΧΧΥΠΙ, 15, 10: 
ΧΧΧΙΝ, 45 εἶας εἰαΐπα, ΧΧΧΥΠΙ, 12. 

ΡίεἰΙατυπη Ἱπ τες Ἠππιαπας νί ΧΧΧΥΙ, 59. 5ί6Ι]α: 
ΤΗΠΑ 6µογεα, ΧΧΧΠΙ; 7. Ρίο Αδίτα. 

Ῥίοηίογεα Ἱπο]απιατε τοσα, Τ,, {5. 

Ῥιοκίομοτας, ΧΧΥΙ, 15: Ῥοσία Ηϊπιθιεηςι ραμποᾶίαπι 
φοηΡῖῖ, ΧΙ, 155 εἶας ορίας, Τ.ΧΙΙ, 56 

ίμεποραα, ΧΧΧΠΙ, 4δ; ΤΧΧΙΙ, 23. 
Βησηλαία σεγιηί Ακογτῇ, ΤΧΧΗΙ, 50. 
δΙοοῖ απαῖε5, ΧΧ, 16: εοταπι γἰοίας, αἰαπο νῖία τα(1ο, 

ΧΝ, 185 εοταα ρ]ασῖία απωάαπαι, ΧΧΝ., 26: 6ΟτΙΠα γίτ: 
π{1ς οο][ς, ΧΧΥΠΙ, (8. 

Ῥιτα(οηῖσος πάΙοπίατη α Ροείΐς ροσέ]αίαπι, ΧΤ,, ὅς απια: 
ἴπν ᾱ ρπγίσπο, ΧΧΥ, ὅδ: ΧΙΗΥΙ, 15: ΤΧΧΙΙ, 17: ἄε 
εα ΧΝΧΠΙ. 58: φοπιπῖο Παρείας {οπιρίάπῃ ουπᾶστε, 
ΤΕΧΝΗ, 1); Οοπραβαπα απιαί, ἴδια. 51: αὈὶ εαδίτα 
ἴππι. δεηςῖϊ, 5ροΠίε εΠΠῃ αζοαδας5θ αριᾶ τπαγΙαπη 016: 
ας, εὐτά. 23. 

5ιΠΡΙΐδο τειῬογυπη, ΤΧΧΥΙ, 15. 
Βιτη(μίας αἀπ]αίου, ΤΧΤΝ, 19. 
δίταμοβο]αηί, ΧΧΥΙ, 19. 
διηά[α Πέογαγαπα Ρατ πα αἰπῖα, ραγπα Ἱασυπᾶα, ΧΧΧΠΠ. 

ΤΙ. Τιᾷς ΕνπάΠο. 
ΒΙΥπΙρΠαΙΗ5 : Τπ εὉ νοίποτος, ΧΙΙΥ, 91, 
Ῥίγκ : ρου Βίγσεπι ]αταπέ 4Π, ΤΧΧΙΥ, 15. 
Ῥιόαπί αἱππίαστα, ΤΧΧΗΠ., 10. 5πάατε ϱι ρμάοτε, 

ΤΧΧΙ, 28 
δα[ῇΓασία Γογοηίος ππαπαπι ρνοίομάσηί, ΤΧΧΙΥ, 19. 
δυ]α, ΧΧΗ, ὃς ΤΥΠΠ, 4. 

Ῥηρρ]ίσαιμά{ ταίο αριά Βογίμας, ΧΙ, 40, 
ΒυΤό ΠΟΠΙΕΗ, ΧΧΥΙ, 02. 

Ῥησα α1Ώ5 σαάδί, ΕΧΧΥΙΙ, 29. 
Ῥγ]ἡοαἰσπηί νατῖα [ογις, ΧΗΥ, 22: αγ]]οαίσπηας ουνηπ/α5, 

ΕΝΧΙΗ, 2935 5γΠοβίςπιϊ Ῥει αῶςίοπος, ΙΧΧΥ, 4 
οί 9. 

Βγπηδοία, ΕΧΧΥΗΠ, 7. 
Ῥγτασιςαπα πθηςο» 5ρ]οπάίάς», ΤΧΧΠΙ,; 18. 
Ἁγτία Ώεα, ΧΙ, 55 δᾳφ.; Βμευο ἵπ πια]ῖς τοις ςἰπη]]ς, 
ρα. 15. 

δΥΤΙ5 (μοἶαης) Ππ(Π{ Ἠλοϊοτίσοη, ΧΤΙΥΠ, 28 οἱ οἱ αἴα. 
1οἱ Γουππαη γεάάΤ οπιεπάαογδιη, ἐλία, 34. Αᾷε 14. 

Ἁγτις 5ορηἰςία 6 Ῥα]ωείῖπα, ΤΠ, 16. 

ΒΥΤΙ5, 86Γγ5 5αεΓ]θσας, ΧΗΙ, 28. 

πι. 
Ταβε]ία πεοπιεἰτῖσα, ΤΙ, 5. Ταβε]]α ΠιαΙοΓ 5ασσο, ΡΙΟΥ., 
ΙΧΧΠΙ, 10, 
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ΤΠ ΓΕΗΠΗ ΡΤΟΙΠΟΠΙΟΙΗΠΗ, ΤΝ, 8. 

ΤαἱοΓΗ1 Ἰμάης, ΧΝΧΝΗΤ, 16: ΤΝΝ., 4 οἱ 8. 

Τα]μ5, ειγο, ΧΧΧΗΤ, 49: Ονοίοηςίς ΜΙποῖς (απηπ]α5, ΤΠ, 
19. Αἰοηῖς Τα] Πογοῖς 5ερι]οταπαι, ΧΥ, 4δ. 

Ταπαίΐς, Χ, [2, ὃ: ΧΗΙ, 99. 

Ταπίαϊας Ῥμηνν, ΧΙ, τάς ΧΥΙ, 285 ΧΧΥ, 575 5ἳῆ εοη- 

βομγ αά Ἰασμπι αδίαῃς, Ἰ,, ὃΣ οοπ/. Χ, 17, 15 1ΠΠ, 
τ: ΧΧΧ, ΠΠ: οοπιραταπίατ μπα 6ο αναπ, Ὑ, Ιδ. 

Τ]46 Ανατας. Ταπίαίεας 5α5ίπθτο ρωπας, ΧΧΧΥΗΙ, 
53, Ταπίαί Γἴπσαα Ιποοπίίπεης, ΧΗΠ, ὃς ΧΧΧΗΙ, οἱ: 

χῃ, 15: χι, Ι4. 
Τανοηίίηη]α, νοςίῖ5 πιπ]θυσῖς, ΤΙΝ, 16; ΤΧΙΝ, 7; οο/. 

τῇ, {δ. 
Τανοπίηπα, ΧΙΥ, 6, 
ΤαπέμαΠθς, ΧΧΥΙ, 00. 
Τατ]! δαροιβί αίας, ΤΧΗΠ, 8. 
Ταἱ56Η5Ε5 ΠΟΠΟΓΘΠΙ (ποίαππῖς μαβοπί Αιεποάοτο, ΤΧΗ, 

91: οο5 (η δα(ῖς Ἰεναί Αιδασίας, {ρία. 
Τατίανας, ΥΠ, 19. 

Ταυπίσα, ΧΧΧΥΠΠΠ, 47: 5εες Ῥίαπα, ΥΠ, 230. 

Ταυτας αὖ. Εσυρίϊς οοµας, ΧΧΧΥΤ, 7. πεις, υἶάε 

Ῥο5. Ταυγας α Νορίππο ο[ϊοίας, ΧΝ, 20. 
Ταγσοία5 πΊοῦς, ΥΠ, 14. 
Τοψοα, 5εάες Ῥαμῖ5, ΥΠ, 22, 4. 
Το]οσομις, Οἶνους οἱ Ὀ]γδείς Πας, ΧΧΥΗ, ὅσ: ΧΧΧΠΙ, 

40. 

Ῥο]ερίις, ΤΧΥ, {ς α εονα πυίπίας, ΧΗΤ, ὃς οἷας [α- 

οἵ πα αἲ πηθάσ]απ. 5αἱ, ΠΠ, 58. 
Το]ος]]α, ΧΧΧΥΠ, 50. 
Το]ατῖς ππούῖα5 Ἰοους, ΧΧΧΗΠΙ, 9δ. 
Τε]ας, ΧΧΝΠ, 17: Αιοπίθηςῖς, Ρτο ραϊτῖα πιοτίας, 

ΧΠ, 10. 
Ταπηρία. απο Ροδίία Γεορηπί απίϊφαϊ, ΤΧΤ, 6. Ἐσγυριῖο- 

χάπι [εππρία απ 5ἶπο ἱπαρίπίρηας, ΤΧΧΗ, 5: 
ναπῖα Ρος Βγτίαπα, ἐὐία. ΤοιρΙϊ ἀθα. για ἀεεοιῖρίίο, 
ΤΧΧΗ, 90 564.: εοπ/. ΧΧΧΝΠΗΠΗ, 12 5οφᾳ. 

Τοταί, τοσῖς Οἱαιασῖδ, οία5, ΤΧΠ, 16, 
Τοτος, Οὐ1γδατάπα τον, ΕΧΗ, 10. 
Ὅσγοις. ἆμας 5οποΓος »ηρῖσίε, ΧΥΠ, 41. Τογθις Υοιι- 

αἲδ, ΤΧΧΗΠ, 40. 
Τοιρδίσμοτο, ΧΧΧΙΝ, 14 

Τοανρδῖοη, αἀπ]αίου, Χ, 6. 
Τεινα εἰ ΟΦ]α5, ἀἰσαπίαπι ρατοηίες, ΥΠ, 16. Ῥεινα 

πηπ]ίο τἴΠΟΙ, 4πσπα Ίαπα, ΧΗΥΤ, 15. Του ο ]άΠι 
πηίσοετο, ΥΠ, 9, Τοιγα μη μδοαί, Γουπυ]α, ΤΧΝΙ, 28. 
Τοιτοςίτο αᾳία οι οσ]εδῖ οοππραίανα απ]ά 80, 

ΧΜ, 13. 
Τρ/τούςς, πηϊπὶςἰτὶ Ῥ]α{οπῖς, 1, 6. 
Το5δειατΗπ Ἰασία5, ΤΧΝ, 4. 
Τοκίαπποπίογαπι αἱ Ρατιοῖρος οπί, Ὑν 215 6οταπῃ γαπῖ- 

{α5, ΠΠ, 00. 
Τοας[ιιά]ηῖς ππαςίσα» Ἰπγεπίου, ΥΗΠ, 7, 4. 
Τομσος, ΧΧ., 285 Ῥοψιι5 Ιαοἱαίος, 1, 375 ΧΗΥΠΙ, 46. 

Ταἰαππς Τη {οπαρ]ο, ΤΕΧΝΗ, 91. 
Ταἰαδκοροίες, ΧΝΧΥΙ, 42 
Έ]α]ος 5αρίθης, Χ, 20, 45 ΕΗΧΧΙΝ, ᾱ; ΜΠεείας Ἰαπάσίαγ 
ΠΠ, ὸ εἶας αἷα», ΕΝ, 15. 

Ὅμαπαγι!ς, Μαδίς οσο, ΧΥ, 65 ΕλΙ, 18. 

Τμαπαίαδῖα οργίαπηῖπα, ἈΧΥΗΠ. 22. 
Τμανσε[ῖα ρήοδορια, ΧΧΧΥ, 7. 
Ἕμαδταπα νΊπαπῃ, ΧΧΧΥΠΗΙ, 27. 

Ἓλδαβθῃος 5ς 1ρ8θ ρτορίου πηγδίνίσθη Ἰπ{ονβοῖέ, ΧΝΥΙ, 0. 
Ας, Ρογερηηϊ δοοἵμ5, ΙΧΝΠΙ, 4, οἱ ραδνίπις 
τδίά.: Ἰασγίπαϊς βΠΙΕ ογαΟΠΘΙΗ, {ία 6 οἱ 7. 

ο απ Τμαδίας, οἰγηιρίοπίεος, ΧΝΧΥ, 35: οἷας 5ἰαΐσα 

ς ΓερηίοΙαμίος καπαί, ΙΧΧΙΥ, 12. 

ὮἨειμο, ΧΙ, 75 ΧΧΧΙΧ, 18: ΧΧΝΥΠΠ, 50, Απιοποτίς 
ηχου, ΧΧΝΙΧ. 19, 

ΙΝΡΕΧ ΝΟΜΙΝΟΝ ΤΕ ΠΕΝ. 

ΤΙεΡΟΣ, πτΏς παἰα]ὶς Ῥασομ, ΥΠΠ, 10: οχοῖσα, Χ. 15, 4 
Τηοβαπϊ ππά6 5ἰπί οἳ, ΤΠ, 3: αποπιοᾷο ςἷηί ειλίθοιῖ, 

- ς ον εν . 1 
ΕΧΧΗΙ, ὦσ. Έμεραπης δαρϊµαίος (Ηεγοι]εδ) Ῥτοηιο. 
(πδυπα Πρεταίατας, ΥΗ, 51. : 

Ῥ]οπηϊκίοσ]ε ΠΠ ορις, 5ο. Ἰηίοτρτοία, ΧΠΙΥ, 51. Ἐτπι 
ἑαλαπηπίαίατ Απἰςάες, ΤΙΝ, 275 5αδρεσίας οί ργοςῖ- 
Πορίς, 1ρια. 39. ΟΙ ϱο οοπηραταίΓ Ῥεπιοβίμεπες, 
ΙΧΧΗΙ, 57. 

Τ]οσβοία5 Ἡμοάίας, ΧΧΠ, 9; οοπ]αταοπῖς σοπίτα Ῥίο- 
εΠΊάΡΗΠά απείοῦ, ΤΙΝ, 9. 

Τμεορηί5 5ε ἵπ πιάτο ργοορίίαί, ΧΥΠ, ὅ: ΧΥΠΙ, 10. 
ΤΠαοπηοδί5, 1ήασηιι5 απηαίου, ΧΧΧΥΠΙ, 2. 
Τμεοηῦ, ΧΧΝΥ, 95. 
Τμευριταδία5, ΓΕ ΧΧΗΠΠ, 12. 

ΤΠεοροπηρας ἰαχαίαῦ, ΧΧΥ, 585 απα]ῖς οἶας Τισαγᾶ- 
ηΗ5, ΤΝ, 29. 

Τήδονεηας, ΧΝΙΥ, 8. 

Τμογπιαγς{π]ᾶα ἑαίατο, ΧΧΧΗΠ, 54. 
Τμεγδασοτας Ροδία, ε[αδαια [οτπ]α, ΤΧΧΠΙ, { 

Τ]ιου»[ίε5, {αχαίας οππηῖηο αΏ Ηοπιθτο, ΧΧΥΠΠ, 20: ΤΥΠΙ, 
75 οἷας ουπα ΝΙΘθο οοπ{ρη{1ο, Χ, 255 θ]5 οἱ ΝΙγοί ο55α. 

ἀῑπερτηϊ ΠΟΠ Ροδδυηί, ΧΙ, 15. 

ΤΠοδαΤΙΠ1 1 «αΓΏΟΠΕς γοάίσοτο, ΧΧ, ΤΙ: ΧΧΗΠ, 2: ΤΙ, 
92. 

Τ]ιοσοι5, Πο Απαάηες οχίί Ταργηπίμο, ΧΝ, 475 αα]ῖς 

Γαίπτας, 5ἳ ορεάΠςδοί γολαρίαἰ, ΧΗΥΗ, 20: θα ο 
Ῥ]γ]ί]ου απι]σ]ίία, ΧΙ, 10: ΧΧΧΗΠ, 60:ΤΧΧΥΗΠΠ, 16; 

πια]θ[οος ΙπίογβοΙέ, ΧΙ Υ, 215 οκ Ονεο τούΙί, Τ,, ὃ: ογαϊ 
πάς οί νίία ἀπτίονίς, ΤΧΝΥ, 19, Τ4ς Ηοϊσοπαπα οιι- 

ρί, ΤΧΧΥΠΙ, [6ς ΧΧΥΙ, δ; παπα ταρῖί, ΥΠΙ, 20, 
145 ΧΙΙΝ, 17; Ποϊοπα. Ἰαπάίρας Ιηδονίας, ΤΕΧΝΗ, 10. 
Ὥο ϱο ΧΧΥΙΙ, 22 οἱ 29. 

Τιιοςπιορο]ϊ5, ΧΙΥ, 10: ῥιοῖοας, ΧΥΠ, 90. 

Τ]ιοδρίς, Τμοραπ5, ΤΗ, Ὁ. Τήρίσεῃ, Ππήπ5 αο]ρῖΐ ἃ 
Ῥιο]οπιωο, 1, 4. 

Τ]ιοςδα!! Ἰπιρο]ίο5, ΤΧΝΧΗΠΓ, 59: αποπιοᾶο δἷπί 5αβ]δοίῖ, 
ΤΧΧΗΠΙ, 95: 6ΟΓΙΠΙ οαι(αίας Ῥο]σοδις, Χ, 14, 2. 
Τιιοδδα]α. (πα. Ῥα]ομοτήπια, ΧΧΗ, 6. Ἑλμοξξα]ογπι 
Ῥναφαίος, ΧΧΧ, 14. Έοναπα [αρα ΧΗΝΙ, 19. 
Τ]οξκα]ας {ανοπῖς ἵπ Ἰπ0θΠι 656ΡΠάΕΗ5, ΧΗ, 1. 

Τ]οξδα]ία, ΙΧ, ὃς νοπεβσας πηπ]ίας μαβοί, ΕΧΥΗ, 41. 
Τ]ιοξδςα]οπίσο, ΧΙ, 40. 

Τ]οίῖς 1ου ρονϊομ]οδα, ΥΠ, 25 παδεγοίαν φονῖς, ΥΗΤ, 
1, ος ΧΙΗΝ, 405 οσα Ῥε]οο ἵπ μαἱαλήπη αδῖί, ΤΝ, 
ὃς, ἰς οἶας βΙας, ΤΧ, ΓΕ απλα ΕΠΙ η πιεβἹππα. Ῥγοίσεξ, 
ας ῶ, 

Τηηαῖς. Φθυν]]ς5α αἰίτα Τπιαίη οἱ Χοῖη, 11, 24. 
Τ]οας, ΧΙ, 6. 

Τ]ιοπίς Ἠσγρϊ πχου, ΧΧΧ, ὃ. 
Τηγασας α- ΒασσΠο 5Ηβ]οο!, ΥΠ, 18 ΧΗΥΙ 195 5υΠΙ 

Ῥε][{οο»ῖ, Χ, 14, δς ΘΟΓΗΠΙ εχροβ[μο, ΧΗΙΝ., 945 ία: 
Ζαμιο]ν]άϊ, ΧΙΙΝΥ, 4δ. Εσὶ Τηνασ, ΧΙΗΥ, 21: Τηγαν 

πάσα. απο Ίσα Αιδασθηὰ αἱ 6/π0Π1. εἶας εομοί, Χ, 

ο 8ἳ 
Τασία : 1π Τητασία (υγοπᾶί 5πί ΡΙΙΙοδορΗῖ, ΤΧΙΣ, 24. 

Τινασία. πηοία]]α, ΧΗ, 11. 
Έ]γαδγε]ος ἠςδοπίαίου, Ἡν σάς Χ. 11 2. 
Τήγοπας 90/5, οἶπο ἱππαρίπα, ΤΧΧΗ, 94. 

Τιογ]{ας, Φ6Π6Χ, Ν, 6,1. 

ΤΙιπογαἶάο5 ἔτ ϱγο σίγμα σας, ΤΝ, ὃν νογ]αίοπη οί 5οειΙ- 

{15.ΧΝΥ, 39 οἱ 425 Ἱηνεῦας ΠΟΠ πθοθρδαῖς υγονίς οἱ 66- 

Ίο, ΧΧΥ, 57: οἶας Μἱκιορία α Ώεπιοδίμεπε οσίῖες ἀεδοτί- 

Ρία, ΤΝΠΠ, 85 οἶα5 απἱά πα ηϊίαίου, ΧΧΥ, 15: εις 

απίαπη Ἰοοι, ΠΠ, ἐπλήο; οἴίαίαν ΧΧΧΗ, 8: ΧΧΥ, 6 εί 

42: ΧΧΧΠΠ, 96: ΗΧΥΙ, 8. 
Τ]ιγεσίος. Ἰηδγο5. 5105 ορααίας, ΧΗΤ, ὃς ΧΥνῃΠ, 4 

ΧΧΧ, 80: ΤΧΧ. 6: ἆς τοσπο οοπ{ομαῖί ουσ Αίτεο, 

ΧΝΝΥΙ, 1. 
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ΤΙιγηποσορμα!, ΧΧΥΙ, 350. 
ΤΙΡει Οᾳ0δατῖς Ρτασβρίος, ΕΧΗΠ, οἱ. 
Τρία. Αά ΠΙΠΠΘΤΟΣ Πβίω Ἱποράργο » 1, 6: ση. ΧΧΧΠΙ, 

10. Τρία Ἰδιποπίῳ οἱ Τ{πποίηθί σε]ερτο», ΤΝΠΙ, 5: 
οοµ/. ΧΧΗΙ, 1: ἄρίῳ Μανεγ αιί ΟΙνπιρῖ, ΤΝΠΙ, 
η 

Τμίορη [αήοδης, Τ.ΧΧΙ, 50, Τη]οῖηος ἵῃ ἰεπιρ[ς, ΏΧΧΗ, 
49. 

Τίς, ποπιοι. φογυῖ]ο, , 59 ΣΑΧΧΠ, 29: ΧΙΥ, 29: 
ΗΗ, 90: ΧΥΠ, 50. 

Τίαναῃθς, ΑΤΙΠΘΠΙΟΓΙΙΠΙ του, ΤΝ, {[2. 
Ἐ]αναρα[ες, Ταχοταπα τοβι].ς, ΧΙ, 44. 
Τήβογας Ἰαΐπο, ΧΧΧΗ, ο. 
Τις, ΤΧΤΙ, 10: Ταπτοιποηίίος, ΤΧΗ. 0». 
Τππιαιο]ης, ΧΥΠΠ, 7. 
Τήπιοςίο», ΧΥΠ, 5: δΙοίσµς, ΧΠΙΥ, 4. Ἐ]ας Ίαι», ΧΙΗΙΥ, 

275 τθρτοµαπαῖτας, ἐδία. ΕΙΙδ υπ Ῥαπηϊᾶο ἆς ἀῑῑς 
ἀἱδρηία[ο, ΧΠΙΥ, 4, 16, 35 δρφφ. 

Τἱπιοσναίος ςα]ίαίῖοπο α[ΠοΙαν, ΧΧΧΠΠ, 69, 
ΤΠποσγαίος Ἠεγασ]οοία : οἷας ΘΠΟΟΠΙΙΠΠΙ ΣΧΧΧΥΙ, ὃς 

ζο/. ΧΧΧΙΙ, 57. 
Τήπου, θοΗγίοπεῖς, Ἐομοσγα[ἷδσς πμ, Ὑ, 7, 44, 50 

5οΠπάἴποπι οµς 56 {ταηκ[ογαί, ἐλία. ο5 ἁν]]ας κρογηῖε, 
101. 12: αβρθοίο αγὶ Ροπάστε, πηπία! ΙΠΘΠΙΘΙΗ, {/άΙ. 
41, ΜΙκαπιπορί Ποπιθῃ ςἰλί εΠρίί, τθίΙ. 44. Φαπίΐοι, 
ΧΧΥΙ, 51. 

Τηποίμεις, Πρίορη, ΧΧΠΠ, ! 5 εἶια5 Πίο» οοίεμγος. Τ.ΥΠΠΙ, 
ο 

Τΐνφης τεχ, ΓΙ{6Τοι ως. 
Τ]γεξίας ἀῑνιπαίοι, ΑΧΧΥΕ, ΤΙ: οἶας οροῖίας αι{ο να[]οῖ- 

παπά! εοπαρεησαία, Χ, 28, 3. Εναί ππεμάαν, {βίᾳ. Ναίος 
οἱ φαρίθης, ΧΙ, 6; οκ πιυ]ῖογο ἵῃ γΙΙΠῃ αθίε, ΧΧΧ, 
ο: ΧΗΝ, 19: οατ ἀπρ]ίοίς παίπτα βηῖςςο ἀἰσαίατ, 
ΧΧΧΥΙ 1; 6ο. ΧΥΠΙ, ο, 4: ἀθοετηέ, ΠΙΓΗΠΗ ΠΙΑΙΟΓΘΙΗ 
οορεπἳ τολαρ[αί6πη ηλας, απ Γοηῖπα, Χ. 28, 1: νοιαρίαίοπι 
{οπήηα» Ῥνα[ονί γη, ΧΧΧΥΠΠ, 97. Το ερ ΧΧΧΗΠΙ, 
57. Ἐ]ας Ιοησανίίας, ΤΧΙΤ » 55 ουπΙ ϱ0 Ἰοηιοπᾶϊ οπρῖ- 
4µ5 ὌἼγδεες, Χ, 259, {:ΧΧΧΥΙ, 24 Σ 15 Πποτῖς α 
Μεπίρρο ἵπ ΟτοιΠα [αοίῖ, ΤΙ, { οἱ 21. 

Τϊδία, αἲς, 1,Χ. 90. 
ΤΙΕΙρΙοηΟΡ ππον{α] α ἨΠαγοιτίο, (γαδε, ἄν ωρ. 
Πα παπα Ρο Πςδίπλας, ΡΓοΠηθί]]οιις ΣΠ, 15 Ρεείπιις 5ο], 
ΥΠ, 35. Ταπες ἵπ νἰπου]ς, ΧΠΗΥ:, 5. ἘογΙτη Ῥησηα, 
ΑΧΧΗΙ, ὅτ ΤΠαπα ορΗπλας, δαίαγηις » 1ΧΧ. 
5, 

ΤΙΠιοπής ππποξας, ΧΧ, 50. Ευπι ΊΡΔΗΙΗ απηϊς αχεσᾷστο, Χ, 
7, 1. Α θα ᾳπαᾶαπα απηαίας, ΤΧΧΙΥ, 8. 

ΤΙΙΟΓΠΊΗΠΙ οκ Οοποπο εῄϊοστα, ΧΧΥ, 34. 
Ἠϊΐνας, Χ» 50, {5 ΧΙ, 14; ΧΧΥ; 57, ΧΧΧΙΠΙ, 38: ΧΙΠΠ, 
τσ. ἴδ: 

Τοπηγείς, πίθι[οοἰεῖχ ΟγΗί, ΧΗΠ, 13. 
Τοπάεηί ον]ου]α5 ΡΙή]οςορΗῇ, ΤΧΙΧ, 14. Τοπᾶσεῖ α οι- 

ἴομι, ΧΙΝ, 19: ΧΗΝΠ, 50: ΏΧΥΙΗ, 15, ὃ: ΠχΙκ, 27: 
Ῥ]ενίαπε ΡΗΙοςορΗί αά οπίσιη ταςὶ .ΝΧΝ, 18: ἰοπάσγί 
εναί Ργοβιοδπι απϊαῖς, ΤΧΝΥ, 14. 

Τουἳ πιο[ογῖς, ἀεεοηρίίο, ΧΧΧΙΧ, {3. 
Ῥοχανίς, Ετῶσας ἀἹκοίρήηο επηδα Ρογερεϊπαίην, ΧΗΙ, ο7 

οοΠ(ΤαΡΗὲ επ Μπεςίρρο απηἰοίαπη, ὃν Σεἶης ευ ]- 
ηηπ]άς απιϊοϊία, ἰδία. ο7 δέ(ᾳ. 5 Πεταίαν οδαδα 
ΑΠΙΟΠ5 Ρτο[εοίας, ΧΧΙΥ, 15 ους Ῥτο ἨενουῬ Παδίέης »ἲ:, 
1). 

Τταέμου, ΧΙΙ, 49. 
Τταρῖσα» νοςίος Ἱπίμς Ρ4ΠΠΟΡΕ:, ΤΧΝ, 28. 
Τταρα ἶαπῃ Απαζμαιςὶς Ἰπηοταί, ΧΙΗΙΧ., 93. Ἡαρει ἴτασ(Ρ- άἷα 5απῃ απ ξεμης, ΧΧΧΤΠ, 26: ᾳπα]ε δρεείαςι.- Ίππα δἷὲ, δια. 27: ἵπ ϱᾳ 5ο]6οἴδπης αμ] 5ἲτ, ΧΧΧΠΙ, 17 ππα]ε οναϊπαία, αποαᾷ αρη]ας, «ροής, ΠΠ, 5. Έταραά1 ΡεΙΚΟΠΩΓΙΠΗ ΟΡΠΕΓΠΗΙ ἀοΠοπίριας ἀθμοποςίαι- 

δ47 
ἴε5ΧΥ, 31 οἱ 35: 1, 14. Ττασααῖας κοτῖροπάϊ εἴι- 4ππΠ1 οβςδανΙ!, ΕΧΧΙΠ, 27. 

Τναβοᾶοροᾶαστα, ΗΧΧΧ. 
Τναηρπηπα Γρ]ον απ]ᾷ εἱρηϊβοοί, ΧΙΚ, 0. Ῥιου., Τπ ἆπία τευία (παπρΙΗὴ ασζμταία εοηδίµετο, ΠΤΙ, Ὁ. 
Τηραβογατη. οφ αἱίαίας, ΕΧΧΠΙ, 84 
Τποαταπιας Έμεοροπιρί απα[ῖς, 1.χ,29. 
Τπέαταμης ΟσἱΏθγης, ΗΧΙΝ, 9». 
ΤγίοσΙος ἄεπηπτα, ΤΧΥΠΙ, 9. 
ΤπερΠοπ{ῖς Ρθί5οπα, ΕΧΧΥΠ, 2. 
Τηειατομα», ΕΧΧΠΠ, 11, 
Ττίοβοίας, πηργορς Ππάίσμπι, ΧΗΥΠ, 12: ΤΧΧΠΙ, 36. 
Έήρβα]ες οοπιαάἴα, ΗΧΙΝ, 92, 
Τπρίο]εππς, Ρος ἄθτα νοσίις 21, 155 ο]. 11, ὃ ἄργηπα οοΗ{, ΧΧΧΠΠ, 40. 
Τιοπῖς Ἰαβίας, Υ, σἡ. Τπίοπ, πηηϊςίου Νερίυπο, 1Χ - 6, 25 Ττίοπες εποτοας ἀποιηί 18,15, 3 ἵπ σοπο]α 

Ύδπετεπη [ετιηί, {/ᾷ. 
Τηοποπιοπάδία, ΧΧΥΙ, 35 οἱ 38. 
Έπης Ώομις, ΤΧΧΝΙ, 10. 
Έτους, ΙΧ. 9. 
Τταζθηῖϊ (παπά Ίοσρῃῃ πηριας Πηϊηχς ς{αμπογίηίς ΗΧΧΙΙ, 

60, 

Ἐγο]απί ἵπ οργίαμιίπο Α]αεῖς οἱ Ἐ]γεεῖς Ἰηάΐοςς, Χ, 29,9: 
εοΓάΠΙ οοποϊοπαίοτος, Τ,Υ’, 4. 

Τνορμοπίϊ απα, Χ, ὃς ΧΙ, 20. 
Ἐτορλοπίης, απα]ῖς γαίες οἱ Ίιδγος Γαεηῖΐί, {οπηρ]ο Ἱοπογα- 

ἴπ5, Χ, ὃ, 1. 60Η. ἆσ ου ΕΧΧΙΥ, 12. 
Έγαπεις, ΧΧΧΙΠ, 4. 
Έγτηραπα Οουγβαπίαπη, ΤΠ, 12, 1, Μαπαᾶαπι, ΥΠΠ, 18; 

1η {επιρ]ῖς, ΤΧΧΠΙ, 5ο. 
Έγπάατας, ΧΧΧΙΠΙ, 45. 
Έγναπηας, (πειη. ἵνα αρρο]]οί Ρορμ]η5, ΧΧΝ, 7. ΤΙᾷο Ῥον. 

ΟµΙάαπι οοηδρεεία ΠΠ] 46, 56 4ποήιο ἸπίεΠο, 
ΑΧΥΠΙ, 1. Ἐγταππίοϊᾶαπι ορονίεί 6956 6εΠΘΤΟΡΙΠΙ., 
ππαπίεμη(πε ρα[ίας, ἔὐτα. 14. ἘγΤΑΠΠΟΓΗΠΙ γἴία, ππονος, 
εχίίης 5η ρεγςοπα Μεσαρεηίηῖς, ΧΥΙ, δ- -Ι6. 

Έντο, απηῖσα Επῖραί , ΙΧ, 8 2 εταί ρυ]εμτα, Χ,1δ. 1; 
ΧΧΥΠ, 5; οοτγαρία οδί α Νερίιπο, ΕΧΝΥΙΙ, 6. 

ΈγτοῬδσα, ΧΧΥΠΠ, 20. 
Έγτγμειῇ, αγίο φα]ίαπᾶϊ ἀοπη]ῇ, ΧΧΧΠΙ;22. 
Έγνας οαρία, Χ, 12, δ. Ώοα εἳ, μΧ, 2. ΓΗΧΧΙΤ, 4. 

τ 

Ὑα[ειο, τὸ ὑγιαίνειν. Οπαπᾶο αἁ ΗΙΡίία ςἲξ Ίο νονχ, ΧΙΝ, 
ὦ, 6 5εφή. 

γαπίίας Ποπήίπαπι, ΧΧΧΙΠΥ, 51. 
Ὑαπείας αἳρῖ ροίήδαπο Ἰαμάαίας, εἰ τυγςιις Ἱπραρηαίητ, 
ΗΝΧ, 5 δε(ᾳ. 

γαίες 5οἱθηί πμ 5απῖ οἱ γοςῖ Ῥτο]οφι, Χ. 28, 9. 
γεπεβσα, ΤΧΥΠ, 1 4. 
γεπίτεπη Ἱπβανγαηί ἀῑσία, ΤΙ, 30, ΏΧΧΥΙΙ, 2 οἱ 27. 
Ύεπις εα]ες[ῖς, ΧΝ, 79: ΧΙ, 59 Σ ΕΝΧΧΗ, ὁλ; αἲ ρΙταΠι 
Ρι]ο]ιτϊ Παπά αῖς Γοὐπιαπι ἀοῖε, ΕΧΧΗΙ, 10. εμας Οπίᾶῑα, 
ΧΧΧΥΙΠ 1: ΧΙΗΥ, 10: ΕΧΧΧΙΙ, 50: Βγρα, ΕΧΧΗ, 
δ. Ρ]οῖίαν αμεα, Χ, 9, ὃ: ΧΗ,, 24: ΧΗΙΝ, 105 ΕΧΧΥΗΙ: 
11εἶα5 παία]ες, ΧΧΧΙΠΙ, 37: εἶας ἰτος ΠΠ, ΥΠ, 535 εἶας 
Ηρευῖ Ηἴπιεγις οἱ Έτος (5. απιαδ]Η{ας οἱ οπρΙάσ),ΥΗΠ, 20, 
105 πηαίατ ΠΠ οἱ εαδίίσαί 6απι, ΥΠ, Π{: οταί πχογ 
γπ]οαπί, ΥΠΤ, 15. Έῃαδ εἴ Αποηίσι 41ος, ΥΠΤ, {1 αἆ 
4πετη 5αρε ἀεσεεπάιί, ΥΠ, 20, 1. Ἐ]ας οἱ ΑΒΒΥΤΙΙ 
αἀο]εςοεπίη] ἆπ1ος, ΥΠΙ, 11. Ἐ]ασάεπη εἰ Μαγ[ῖ5 αΙΠΟΓ, 
ΥΠ, 12, 2 εί 15, ὃς ουπι Ματίε οοηκ[τ]οία, ΥΠΠ, 17: 
ΧΧΧΠΙ, 6ῦ :ΧΙΥ, ὃ: ΗΝΧΥΗ, 6; απ]ὰ «ἱρη]βσεί ει 
εἰ Ματιῖς αἀωοίωπι, ΧΧΧΥΙ, 25: αἱ οϐ αἀπ]ίσγία ΠΟΠ 
5ιοσθηξεπάαπα, ΧΠΙ, 7. Ῥοπιπῃι ἰδῖ γἰπάϊσαί, ΤΧ, 5, 
25 εἶας ρυ]ομπίαάο Ἰαπδσίας, ἐδία.; συῖά Ῥαἱομεγτῖ- 
παπα εἴ ἀαπί ροδδῖί, ΕΧΧΧΗ, 51. Ἠείεπαπι Ῥαπᾶϊ 
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Ἰπαοῖ Ριπίηι Ρτομη (ΗΕ, ΤΧΧΥΠΠ, 17. Α Ρίοπιεᾶε 
να]ηοιαίας, ΧΠΙΥ, 40. Ἐἶας εοσία5, ΝΗΙ, 20, 105 

απεπα Μογουίης οἱ φαν ρισί, ΥΗ1, 7, Τ. Ἡπ οΟπο]ια 46- 

ουπιωθης {δή ΤΝ, 19, ὃς οἶας πιοῖας ἀε[ίσαί1, ΧΧΧΗΠ, 

75: οἶας Ίντα, ΧΧΧΥΠΙ, 25 οἶα5 Ἱην]ίαίῖο αἲ φαΠαπά τη, 

ΧΧΧ, ΠΠ: Οµαίοη πο ορηπ]αίας, ΥΗΙ, 2. 

ποποιῖς κἰαίπαια  ἀοροηί  αἀο]οδοοῃς ἴδπεγαπας 

ΧΧΝΥΙΠ, 15 αἱ 16: ΧΧΧΙΝ, 4. Ὀυ] οοἰαίαῖ, ΧΗ1, 10; 

οκ εοτροσί5 απδία οἳ Π{ αειϊΠοίαπι, ΤΧΧΙ, 6. γοπειί 
ἆσπα. [τρις α πηθγοίγίοῖρας οῬ]αΐία, ΤΧΧΧΙΙ, 96. 

γοτνα αἰαία, ΤΧΙ, 20: ΠΥ, 6” 6ογαπι Ποψος υΙίαμαΙ, 
ΧΧΧΙΥ, 23: εἶοιί ΘΟΓΙΠΑ {ππιογ, ία. Α[Ιεοία[ῖο απίϊ- 

ἁπαίογυΠα. Υθιβονατη, ΧΧΧΥΠ, 265 νείδγαη Πὶ απἷά 
α{Πας α[εταπί, ΙΝΠ, 17. Ὑειρο απο οιηηία οὐδαία 
6558, ΤΧΥΗ, 19. 

Νοπίαίεπι ραιιοῖ αππαπΕ, ΧΠ, 215 α Ονῶ5ο Υοίας 60Π- 
ἱομιία., ἐθία. 11. Ου άαπι οἶας ερἰ]εία, ΧΥ, 16: οί 

φοοἵορ εἶας, ἐθίά. 17. Δὰ αἀπ]α[Ιοποία ΙπηπιοΡ]]5 ε5ί, 1δία 
ος ΧΧΥ, 39: οδί εοπ]θ5 ναι ρμήοσορμία, ΧΥ, 16. ΡΙΓ 
Που]ίας νεναἰἰς Ἰηνοπ]επόα, ΧΝ, 49. 

Ὑορία : Ρεν οαπΙ {αγαπάϊ Γογπια]α, ΤΕ Χ ΧΙ, 51. 
γερίῖς. Τιάε Απιϊοίας. Ὑοεία απ]άαπα 5αρειβίεῃς 5ο{ο αά- 

πποπείαν, ΧΧΧΥΠΙ, 41: νοσίος ἀῑνΙίαπα ππο]Ιθς, ΤΝΝ, 

90: ραπΡοΓΙΠΙ οπἱΡγο ας τοῖῖ 5ἴπηί]ες, ἐὐίά. 245 φρ]επαίάα» 
πῇή] ρτοδηί, ΤΙΧΧΥ, δ6ίθ;Ίοησα Τταβίοογατη εδί, θα. 
10. 

Ἱῃ Ὑοίπ]απα ἠποατῖς αἱ (10ο π{οπίθιη, ΤΧΧΧΗ, 27. 
για {πρδίπα, απο {η ἰςδίπια, ΓΧΧΗΠΙ, 22. 
γιοβπηῖς 5ἱΠ6 ΓΙΟ ΠΟΠ ἀο]εοίατὶ ἀθος, ΧΧΧΥΙΗΠ, 4. 
γιάσιρ. Ώμος 5οἱες γάτα, ἀπρ]ίοςς Τΐερας, ΡίοΥ., ΤΝ, 

19. 
Ὑππσεγο, απάΠῃ 5οἶα5 οπγγας, ΧΙ, 15. 
Ὑἱπάεκ ΟσσἰάθηίΙ5 Ῥορυ]απα 5ο]οἰίαί ἵπ Χετοπεπῃ 
Προ σα ή, 

ΥΤπΗΠΗ, Τη σιΣίαπἆο 60 ΠΟΠ οδὲ ορις εὐίρετο ἀο]ίηπῃ, ΧΝ, 
58, ΥΠπί ο[[εοίας Ἱη Τπάία, ΠΠ, 55 οἷα5 Ἰπγεπίατα Ῥαο- 
οἶιο (πρι ταν, ΥΠ, 15. 2: Ίαὰς πιοεταία 5απη1, 10/4. 
ΥΙπΗΠα ο ογαίσπη, ΤΙΧΝ, 22. ΥΙπππη Ρβ6Π5 ΤδόμγίΗ5 
(ναρσαίας πεπῖρςϊ!ί, ΤΧΧΗΠΙ, {2. 

γΐτο απαπάο πηηαπία, ΧΗΤΥ, 955 ποή ἀδβοπηί, 5εᾷ 
οτεξοσπ{ Ἰαροπίῇας, ἐθια. 3275 ααα το οοιπραναπ{Ητ 
Ἠγάτα, , 1914. 95. 

Υήβο. Δά ΧΙ πι απα υγ ἰσίπυπα [αραίαπι  αααίαν 
ΕΧΧΝΙΙ, 9. 

γία5 απα]ῖς τες κ, ΧΧ, 25 οἱ 37: 60ΠΊες ΡΙΙΙΟ5Ο- 
μία, ΧΝ, 105 ἂδροτα οἱ Ίοησα αἆ Παπ ία, ἐρία. 2: 
6 πιοβῖα αά Ιδίαπη νἷα πλ] τοίγο ἐταμυηί ρεᾶεπι, ἐρία. 
ὃς πά ΠΠΕΠΙ 1 Ί]α Ῥουδεγεταπάππῃ, ἐδία.; 6ΝΠΙ 5ΕΠΊΟΙ 
απηρίεχα5 ο5ί ουρίἀΠαίαπα οἵ α[[εοίααπῃ 6χρείς, {ρία. 7 
ε{δ; νι αἱ εαπα ἀἴνοιςα. , ἐρίά. 24 5ο/φ. ; απῖσα αἲ 
εαΠῃ γετα , ία. 275 ἵπ σπα πορετῖεπάα Παπά Ῥαϊνα ο5ί 
ορι5 ἀαρεγαΠοπα, {ρίά. 20 οἱ 27: νϊτιαῖς θά ἴππα πι 

απο ΠΟΠ οοηβῖρίαί, ΠΠ, 275 ἵπ Ῥεγεριϊπῖς «ποια 
οδί ]απάσηᾶα, ΧΕΙ, 5 αἱ 1η Πορία, ΤΙΧΧΠΠ, 92: αἆ 68 ι 

ανωοί εχο]απί αἀο]εςοθη[ίαπι οχοπρ]ίς απίπιααπι, 
ΧΙΙΝ, 37: 6α εἰ [ουπια οοΓροΓί5 ΠΟΠ 5ΕΠΙΡΟΥ ππα Ἰαρίίαηί, 
ἐρια. Ες ἵπ πη]ενίριας ν]τία5 οδί Ἱππροι[οσία, ΧΧΧΥΠΙ; 
5Η υπίας ΟγΠΙσοΓΙΗ, εἰαπιος 4ὲ ἰΠνῆς, ΕΧΧΥΙΠ, 
9 

ὙΠναΠη ΏΟΠΗΠΙ οοηδίαΠίοπῃ 6556 οροτίαί, ΧΥΤΠ, 14. 
Ὑπία Ἠππ]απα εδἰ γάίου]α, ΧΗΥΤ, 4: ποη ο5ί {ναπηπ]]]α ϱ 

ΧΗΥ, 27: ποΠΠθ 5ρο πηε(πε πηεία ἀἶσπα, ΧΧΧΥΙΙ, 20: 
για (γταμπῖ 5ρο5 οἱ πηείας, ΧΧΧΗ, ὃς γίία [ιασίας, 
ΤΧΥΙ, 26: 6ππι οοποεᾶηέ Ὦγενθιη Ποπηϊηίριας Ῥαγσας . 
ΧΗ, 195 εἴἴαπα α πηὶκοιῖς απιαίαν, ΧΙ, 5 Ροπιρα 5ορηῖ- 
ασ εσί δἰηλη(ς, ΧΙ, 105 νΊία Ιάἱοίαγαπη ορίίαα, ΧΙ, 51 : 
δἱηχ]]5 δρεσίασι]ο ςαἰίαἰονίο, ΧΤ.ΝΊ, 17; οοπιραγαἴ αγ ΟΠ 

οἴνίίαία Γογππίσαγυσα, ΧΤΥΙ, 19 Πα ουπα Ῥα]α, ΧΙ, 
195 επι οπή [οἡἱ5, ἐθία. για Ἱπασπα[ίας οοπιρατα- 
{ασ Πἰςίτοπ ππο ροάο οοἰμαιπαίο, ΤΧΝ, 19: οἷας ἀπτῖ- 

{ες ουππηθηθαίας, ΤΧΧΥ Σ ας δρεοίαπάς οί [ηῖς, 
ΧΗ, 10: ΧΧ, 4. Υἱία Ῥνονίς, αἲς Ίοηπα, ΧΝ, 1 οἱ 63: 
γῖία [ασανχ, ΤΧΧΧΗ, 4 σπἱραξςάσπα Ῥγονίς. απἱρακάαπα 
Ίοησα., τρία. ο. Υἱία πιο Ἰοπαίμες, αυ] Ροδί ΠΠΟΓ- 
ἴ6πα ἀεσαπί, Τι, 9 αἶτα 5ἷέ Ἱαοιπάίος, υἱπὶ απ Γεπίης», 
κ ο ης 

[Ἴγεςο», Χ, 20,1: ΧΧΥΗΠ, 15: ΧΧΧΗΠΙ, 40: εἶας ΓάΤος 5]- 
πηπ]αίας, ΧΧΧΠΙ, 40: ΤΧΙ, 905 αἆ Αολί]]ουι πηίδδας, 

ΧΙΝ, 2: 58ρ6 5ειναίς αὖ Αἶασθ, Χ, 235 ατπ]α ΑοΙΗΙξ 
51 ν]ηάϊσαί, εδίά.; Ῥα]απιθαϊ Ιηδίάϊαίαν, ΧΧΧΠΙ, 46; 
ΗΝ, 28: νὶβιπ{ῖ αΏπΠος οβοιταί, ΧΝ., οὓς ε[ας 5ος 10- 
{άπα δδίαηί, ΧΥΠ, δ; α απο ἴρ5α αὐδίταήίαν, ΧΧΧΗΠΙ, 
ὃς ου αἆ ΙΠ[ογος ἀεδοριάσηί, ΧΧΧΥΙ, 24: Οἶτερ εἶας 
αὐατῖκ., ἐδίά.Σ εκ Ο1ζο τούαχ., 1, 5; απἴε5 5οςἴογαΠι 
εοτα ορρίναί, ΧΗ, 21: εχοσσαί ΡοΙΥΡΗεΙΙύΙΑ, ΙΧ, σ1 

50 ατ]οία οναΚ1ί, ἐδία. ; Ῥμαασίρας πηπ]ία ῬτοδΙσίοσξα 
παιταί, ΧΧΥΤ, ὃς ος Πηθιεη5 5ἰῖ, ΡΓοΡαπάΠΠ1 ε5»ε, ΤΗ, 
15 Ππίει[οοίας α Πίο Τειεβοπο, ΧΧΥΠ, 55: εἶης οχοπρ]ο. 
ΟΠΊΠΕΣ ομρίαΠίαίος νΙπορησας 6556, ΗΙ, 1ὺ. Ὀ1γ5δε νει- 
δυήος, , ος Χ, 9, 45 οἶας 5οπἰοηί]α ἆθ ραγα5ΙΓΟΥΙΗ 
νῖία οἱ τες ασάαπῃ αΏ 60 πεδία, ΧΗΥΠΤ, 10: πιαρῖς 
ΝΠοο Ἰαπάαίμη, ΧΧΧΥΠΠ, 2035 οἷας ππηῦτα σαγιπ]α, ΧΙ, 
18: «ος Οαἱγρεοπί, ΧΧΥΠΠ, 29 οἱ 95. 

Ὁππργαπα οπρίατο Γο]σίο οογροτε, ΧΧΝ, 79. Ὁπιρτα 5εχ ϱ6: 
ἀσπη, ΤΕΧΝ, 18. Ὀπιρνα αἆ 5οἱ6πα ϱγο]θοία; Ροδί ΠΙΟΥΤΕΠΙ 
αεομςδαπί, ΧΙ, 11. 

Ὀπάδοῖπα πλ ]α νΙγδίπαη τοςρίοϊαπίας ΤΧΧΥΠΗ, 9. 
Ὀησιίριας αιἀἶτο, ΙΧΧΥΗ, ο. 
γοσαρας Ρε ἰπίου Πίοτας Ίουμ5 οοπαροί, ΤΥ, 5. 
γουι[ετα[ο οπαδας ἀἴοεηῆρας Η15, Ἡν 1. 

γο]αίππα {ασθγο {6γγα γΙΟΙΜΗΠΗ, ΧΤ., δ. 
ὙοἱοδεδΒ, ΧΝΥ, 14. 

γο]αρία[ῖς φοαἱα, ΧΧΧΥΠΠ, 55. Έ]ας οαάσα πι Η1 εκ Ἰγογῖς 
βΗΠΕ φοινί, ΧΥΠΠ, 7 5 νοαρίαίαπα 5ουτί 5υηί ἀῑγίίες, 
ΤΧΧΥ. 17. Εανάπῃ σεΠΗ5 αποάἁαπα Βο]οἴδιπας γοσαίας, 
ΠΠ, 84: αἰἴαπιπε 6επετα Υαπα, 1λίά. 92---δ4. 

Ὑοία ΙοΙΗΙΠΗΠΗ ἀΐνθιδα, ΧΙ, ΥΠ, 25: Νοίππι, θα, ΧΝ, 71. 
ὙΥοίογαπα οίομαϊίας, ΧΠΙ, 15 ΤΧΝΙ {οίο. 

Ὀταπία, Ύδημς, ΤΧΥΠ, 5 οἱ 7: αἰθα εαρτα. εἳ ΙπΠΙΟΙαίΙ1, 
τρια. 

γπ]εαπις αμαδὶ απτα ἃ Φ1ποπς εοπεθρίΗ5, ΧΠΠ, 6: απα]ῖς 
εἶέ, 1λίᾷ.; ο εῶ]ο ο[ιοῖίατ, ἐρία. ΧΙ, 1 παπάς οἰαμόας, 
ΧΙΙ, 8; οἷας Ἰαβίίας ἀεςοπρίίαι, ΥΠ, ο, ὃς ΥΗΠ, 1ο, 
{5 ΜΙΠΕΙΥαΙΑ Ρθιδεαπεης ἀερίηαίας, ΕΧΙ, 275 ΒΗΠΙΠΗΙΙ8 
αιΏ[οχ, ο] αἀογπαίου, ΥΠ, 16, {5 ρίπεειπα Γἱ ᾖ:ο- 
τίς, ΥΠ1, 5, 25 Υεπενῖς οἱ αταϊῖα πιαγίίας, ΥΠ, 15, 1 
πηϊπαίατ Ὑοποιί, ΥΠ, 10, 2: ΥΕΠΘΤΕΠΙ εἰ Ματίεπα 60Η- 

ἰηηχῖί, ΧΧΧΗΠ, 605: ΧΗΥ, ὃς ΥΠ, 17: Ιείο ονῖς 
οθτεΏτο ργοδος ΜΙπειναπα, ΥΠ, ὃς υπ ΧαπίΙα, 
1Χ, 11: 4ο αγῖς ρτδίαπίτα οπα Μπδινα εἰ Νερίαπο 
εοπίρηαΙί, ΧΧ, 20: 6ἷας οβϊοίπα, ΧΠΠ, δ; τερίαπη {οτί 
Γαυγσαν]ί, ΧΙ, ὃς; απἷά 1π 6ΊΥροο ΑοΠΙΗΙ5 οἸαβοτανγονῖε 

ΧΧΧΠΠ, 13. 
γι]σας σαπάσί Πδοίρας, ΧΥ, 25. 
γἱρίηα ΠΊΕηΣ, ΓΕ ΧΧΥΗ, 1. 
γυ]ίαν ο τορο Ρτοίσί οτο]αί, ΕΧΥΠΠ, 90. 

Χ. 

Χαπ[ᾖήρρο, πχογ βοσΓα[15, ΥΠ, δ. 
Χαπίμιας Πανάς Παπηπ]α οοντορία5, 1Ν, 11, 1. 
Χαπιμας, ΑομΙΗἱ5 ο( 15, ΧΙΥ, 2. 
Χεπουτα[ῖς Ῥ]αίοηῖοί ορίας, ΧΙΙ, 907 εἶας {ουε5, ΗΧΧΗΗ, 

19: ο]ιδ 1ου ας Ιηπποτίαλίαίο. 10. 47. 
Χεπορ]ιαπ!», Ὀον[ηί ΗΙΗ, αίας, ΤΧΗ, 20, 

απ. 

ο... 
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Χοπορ]ῆας πημδίοις, ΧΙ, 18. 
ἈΘμοβΙοη. πιοδεδίαπα φπαπάαπα οἱ ρπ]οήταπα Ἰαυάαί [οηί- 
ΠΠ, ΧΧΧΙΝ, {0 γονίαίοηι ἵη Π5ίονῖς. δαῖς οσα, 
ΧΧΥ, 29: οοπΙΠΠεπιοναί 5οπΙηῖαπα, {, 17. ιγΙΙ πας 
εἷας οίας, ΙΧ, 91. 

ΧΘπορΜοη , Πμοἱαπ ορᾳ1α]ΐς, οΙΠ1 6ο ΐ6υ [αος, ΧΧΧ, 56. 
Χειχες : 6ΗΠΙ Ιη5εοίαίαν Μαπίρρις, Χ., 20, 2: 6115 οΡεΓΟ Π]ᾶ- 

Ρηϊβσα, ΤΧΧΙΧ, 2: 4ος ἀἰππίδαιξ ΠπρΠί{ο5, ΤΧΧΗΠ, 22. 

Χοῖς. Βετν]]5δθ πίτα Χοῖη οἱ Τηπιπῖη, 1, 14. 

1. 
Ζαογηίμας παπε]ονας, ΧΙ, 19. 
Ζαπιο]χῖ5, ἆθις βογίμαγαπα, ΧΧΙΝΥ, 1 αἱ 3. Μοπιογα{ι 

οἵἶαπι αἱ Ζαπιοϊχίάες, ἀεις Τμτασαπα, ΧΠΗΥ, 49: Ἰάθπι 
απϊ Ζαπηο]χί, ΧΧΥΗ, 17: ΤΧΧΙΥ, 9. 

7εἱοἰγρία, ΠΧ, 14: ΧΝΥΙ, 8 οἱ 9. 

2εἰοιγρῖα ππαρίοταπι, ΧΥΠ, 29: ΧΧΧΥΠΙ, 45; οχαιηρ]α 
ΓοπΙπατπι 2εΙοίγρατΗ. 5απί Ῥε]απία, απο, Β]ιοα, 
φιια» υἱᾶο 5ιΐς [οεῖς. 

ΕΡΤ ΒΕΒΟΜ. 849 

7οπο, Ρίοίσις πυ(ΠΆΠὰ πη]ος, ΧΙΙΥΙΠΤ. 43 δαβίεης ϱγα:- 
ἀῑσδίας, ΕΝΧΙ, 92: εἶας α ία, 1ΧΠ. 19. 

Ζεποᾶο!! οἱ Απἰκἰαγοιί 46 ΗοΠΙΟΓο ἀἱκραιαίίο, ΧΧΥΙΗ, 20. 
Ζοπορ]ιαπία ραγας[έα5, 615 ΠΟΙΑ, Χ, 7 
Ζεποιουαἰς αἱ Μαπεοναἶς απη]ο]ία, ΧΙ, δ4. 
Ζεποί]επηῖς Φίοἴσοις5 56Πεχ, ἰάθπι ϱί 5αοθΓᾶος Οαξίοτιπα, 

ΗΧΧ{, 6, 9 οἱ 92. 

ΖερΏγτις, απιαίου ΗγασἰπΗΙ, ΥΠ, 145 οἩ/. ΧΧΧΗΙ, 40 
ης [που [οσίί ημας, Μὐία. 1άοο αὖ ΑΡομίπε Ρυμίες” 
πιῃ 

Ζευχῖς Ρἰσίοι, ἵπ Ππαρπάϊς πονΠαἴρις ατίεπι ορίοπάἰ, 
ΧΧΗ, ὃ: ΟεπίαυγΠ ΓοπιπαΠα ρἱηρ, 1δία. Βογθεαπ] 
Ρίηχϊϊ εἰ Τπίοπειη, , 54. 

1η οἸαπ]ατε, απἷά βΙπηϊβοεί αριά Βογίιας, ΧΙ, 10. 
7οαἱαοϊ δαθϊ μανίας, ΧΧΝΤ, 18. 

' ΠοργΠΙΟΠ, δογυῖῖο ποπιόι, ΧΥΙΙ, 23. 
Ζοµγίς5, ΧΗΥ, 53. 

Ζοργτας Ρα άασοσις, ΕΧΧΙ, 28, 
ε οτοαδίες, ΧΙ, 6 

ΘΠΡΡΙΕΓΜΕΝΤΟΜ ΤΙΝΡΙΟΙΡ. 

Αοἰπάγηις., ΧΧΧ, 24. 
Ααΐς, ΗΧΥΙΙ, 4, 3. 
Αογοσοτ]πίμας, ΧΙ ΥΤ, 1 
Ἐδοβῖπος ΦοσΓαΙοΗ5, ΧΧΧΙΧ, 175 ΠΙΠ(ΠΑΠΙ πη]]θς, ΧΤΥΠΠ, 
49 οι ραταδΙία5, 10. 9. 

ΑΠαπίας Φῆοῃ, ΧΧΥ, 26. 
Ασποδίας (ἀ6ις) Αἰιοπίς, ΗΧΧΥΠ, 5 εἰ 29. 
Ασιϊσοπίαπι, ΧΧΧ, 2. 

ΑΙοσίτγον Ιαγοηῖς η σαᾖαπη 6 σαμΙπασεπι πηίαίας, ΧΙΥ, 3. 

αἱοχαπάνία Ἐσυρια, ΧΧΧΗ, 44. Ελ, 21. 

Αἰοκαπάνϊηϊ Ποπ, ΧΥΙΙ, 27- 

ΑΙγΙαγο]α ἵπ οετίαπιίηε ΟΙΥΠΗΡίαζΟ, ΧΧΝ, 40. 

Απιρηιροιίς, ΕΧΧΗΤ, ὃ5 εἰ 44 
ΑπΠασΙΟΤΟΠ, Ἡ, 25. 

Αποσιήαπις, Πἰδιοιία 61 Ῥατιμίοί ορίου, ΧΧΥ, 50. 

ΑΠΙΙΡΙΟΠ, Μεπεσγα(ἰ5 Πας, ΤΧΥΗ, 7, ὃ- 

ΑΤΑΟΗΠΕ, ΕΧΧΝ, 9ἱδ. τν 

Ατοπάία, ΥΠ, 52 1 εἰ 2. Ατεβάιπι µορ]ίίσοῃ οε]εῦτε, Χ. 
14, 2. Γαῦι] Αγοαάίοςς, ΧΧΧΗΠΙ, 48. 

Ατολείαις Ρ]γδίοις, ΤΕΧΗ, 20. 
Αιοζς, ΧΝΥΕ, 19 
αισϊριιοηίος (Μοτοιας), Ἡν 92. 

Απ, ΤΧΗ, 4. 
Απσίσδεμπιας, ΧΥΠ, 10, 2 
Απἰδίος, ραΐοι ΡΙαίοηῖ5, οκ ικα» 

πως, ΧΧΝΥ, 2 οἱ 156.26: ΧΧΧΙ, 27. 

Αποησιαπι, ΤΤ, 18 

Αδίης Ἰαρῖς, ΕΧΝΝΧ, 102. 
Αξίας ΡΙΗΙρρυπη τεσθπα γη]πεγαί αἆ ΟΙγπίμηπι, ΧΝΥ, 38. 
ΑδίετορΏι5, ΠΠ, 7. 
Αίατπεις, ΧΧΧΥ, 9. 
ΑΠΠΙ5, Ηκίοτία Αοες, ΧΧΥ, ὅ2. 
ΑπἱοΠ, ἶοοις, ΤΕΧΝΙ, 7. 
ΡαοσμθΙπα, Ίουυς Τιο5βῖ, ΠΥΗΤ, 
Ῥαδρας, δορηδία, ΤΥΗΤ, 20. 
Βαϊαϊας, Ερίσει, ΤΝ ΠΠ, 20. 
Ἠομαῖς, ἆοα Τητασίσα, ΧΠΗΙΥ, 8. 
Βωο[ία, ΕΧΧΗΙ, 97. 

Βοτγείμεηῖία, ΧΙ, οἱ. 
Βναδίάας, ΧΧΥ, 49. 
Ἐτίπιο, αριιά ΙΠ[ετο, ΧΙ, 20. 

116ΙΑΝύ5. 1. 

Ῥυῤαίας, ΧΧΧ, 50. 

Οᾳςα[εα Μαπγείαπία, ΧΧΥ, 08. 
Οα1μ5 Ραγεηεῖς ροσία, ΧΙΙ, οὔ. 
Οα]μάος ρίοίος, ΤΧΝΙΙ, δα: 

Οα1ἱορε, Μιδα, ΧΧΧΙΧ, 14 αἱ 16. 
Οαἱριγπίαηα5 ΟτερειοίΗς, ΧΧΝΥ, {5. 
0αἱγῃ8ο, 6δινα, ΧΧΠΙ, 00. 
Οαππανίπα Ίασυς, ΤΝ, 30. 
Οαπορις, ΤΧΥΙ, 10. 
«αραποίς, ΧΧΧΗΙ, 76. 
Οαρμάτεις, Ρυοπιοπίονῖαπι Ευρωα, ΧΠΙΥ, 15. 
Οατεο[ῖς [οης, ΧΧΥΙΙ, 93. 

Οαπηιαηίες, ΧΧΧΙΥ, 4 
αν Ἡετασ]ιᾶσς,, Ιασίαίος, ΧΧΝΠ, 22. 
Οᾳδείης Αγἰάϊΐα5, ΧΧΥ, οἱ. 
Οµ6ἱε", ΧΧΧΗ, 50. 
Οῶνοπεᾶ; Ρυσηα Τρῖ, ΗΧΧΤΠ, 38: ΕΧΗ, 23. 
Οµα]οἰάϊοΙ ποπετίς αγΏς Τη τια]ία, ΧΧΧΠΙ λα. 
Ομα]εῖς, ΕΧΧΙΝ, 9. 

ΟμαΓαν, ατΏ5 οἱ τορπιη, ΏΧΗΠ, 
Οµ]µ5, τα 9, Φ:ΧΧΥΗΠ, ο. 
ΟμΙοασοιάνπηις᾽ ομϊς[ίαηας, ΤΧΧΥΙ, 1. 
Οογαρηῖϊ, ΤΧΠ, 4. 

ΟἨήΎ5ες δαορτάο5 Αρομίς, ΧΠΠΙ, 3. 
Οἵτηνα, Ώε]ρΙοΓάΠη ο. Χο; ΧΧΧΙ. κ 
019, Πιηδα, ΧΧΧΙΝ, 

0ο, πιοτείεῖς, πχ αι, -36. 

ΟΙοπαγίαπα,, πιογοίτῖχ, ΧΧ, ο. 

Οοἱορμοι ΧΠΥ 30: ΧΙΥΠ, 
ΟοΠπίμας, Χ, 1, Το: .- 95 ΗΧΧΙΧ. 3 οἱ 4. 
Οοτοπς, σοἱ(γρηορίς αἦνς, ΧΧΥΙ, 99. 
Οταίο, ἀἴγος Βιογοηίας. Χ., 10, 6 αἱ 12. 
Οιταίο ποστς ΣΤΧΧΥΗ, 19. 
Οτο, ΕΧΧΙ, 59. 

Οτρεα]ε, πιετείηκ, ΤΧΥΠ, 15, 1. 
ΟτοσοάΏας, ο γιομίδωης Βιοίσοπα, ΧΙΥ, 00: ΧΝ, 8. 
Ονοπίος, Ρτο Βαπγηίηας, ΧΧΥ, 91. 
Οἱεείριιοη, πγῃς, ΤΧΥΤ, 34. 
ΟγΡερα,ΤΧ, {15 ΧΧΧ, 30. γἱᾷο Β]ιοι. 
Ογάΐα5, Ποπιο ἀΐνες, ΤΧΥΙ;, 38. 

Ογάπιασβις, γταπηας, ΧΥΙ;, 8. 

δή 
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Ονάπας, Παν]ής, ΧΙ. 1. 
Οσπωσίυς, ΧΧΧΥΠ, οὐ: ΤΙ, 185 1η Ῥωσί]ε, ΧΗΙΥ, 92. 

Ονποδυπία, ΧΙΥΤ, 18. 
Ρασγ]ῖ 1401, ΧΧΧΗΠΙ, 51. 
Ῥαπιίρρης, Χ., δ. 
Ραιγήας, ΕΧΥΗ, 10, 2- 

Ὠαπαθ (10 ΠΙΥ{μίσα), ΧΧΝΧΥΗ, 47. 

Ὠορε[ία, ΧΧΧΥΗΙ, 24. 

Ρειπιοποίο, ΤΗ], 97. 
οποίας σααΙαπα5, ΕΧΗΠ. 10. 

Ῥοιοίγῖης 5ασα]ασσοηςῖς ἱ5ιοπίαι Ῥαμ.]]οἳ Ῥο]Η. ςοπἱρ5ὶ, 

ΧΧΥ, ὃ)- 
Ρομηιοί, πιασῖςίταίας Ώε]ριογα, ΧΝΝΙ, 2. 
Πειπομᾶδδα, ΕΧΥΗ, 5, 2. 
Ώεππομαν, οἰαγὶςςίπηα5 Ερηδίοταπα. ΧΕΙ, 15 εἰ 17. 
Ρειπορµαπίας, [απεγαίου, ΕΧΥΗ, 8, 2. 

ΡΟΠΙΥΙΗ5, ἴαβες, ΠΗ1, 20. 

ΡΙΠάγΠΙΙΣ., ΧΧΧ, 90. 
ΏΙΠΟΠΙάΕΜΕ, ΤΕΧΝΗ, 7, 2. 
ΡΙΠοΙΠᾶΕΜΙ5, Πη]]ος, ΤΧΥΗ, 15,1. 

Ῥίοπιοῖες Τητας, ΧΧΥΙ, 25. 
Ῥϊοπῖοις, ΕΧΥΤ, 24. 
Ριοπηας, ΕΧΥΗ, 10.1. 
ῬιρΗΙα5, ΕΧΝΗ 12, Ἱ. 
Ἠϊτοα, ΧΠΠ, 25. 

Ῥοπηίπαης (κυριεύων), γ]Ιορίδπηις ΡΙΟΙΟΟΓΙΠΗ, ΧΙΥ, 22. 

Ῥοτῖας πιοάας, ΧΧΗΤ, 1. 
Εάθ5σα, ΧΝΥ, 22 εἰ 24. 

Ε]αΐας. Εἰαίί βΗα5 Οῶπεις, ΧΗΕΥ, 19. 

Ἰ]οοίταπα: ἀἂ9 εἶας οία [αυμία, ΕΧΥΤ: ΥΠ1, 25, αμ. 

Ἐ]οιδίπία, ΧΥΙ, 2Ο: ΧΧΧΥΗ, 1! αεί 54. 

ΕΙῖς: Πρ σγιηπαΣίαπη, ΤΧΥΠΤ, 5. ΕΠασας {αρη]ος, ΧΧΧΤΗΠ, 47. 

Ἐποάϊα Γεδίππι Ἠσίπα, ΗΝΥΤ, 10. 

Ερίαταδ, ΤΧΝΙ, 14 2. 

Ἐταδίο]εα, ΙΧΥΗΠ. 10, 5. 

Ετοἰήας, ΧΧΧΥΠΙ, 40. 

Ειγίλεα, ΧΧΧΗΙ, 00. 
Είμοσ]ος, ΓΕ ΧΥΗ, 19 1. 
Ένασονας, τον Ουρ, ΧΗ,, 27. 

Έπραα, ΤΧΧΠΙ, 97: ἃ Βαοία ῬεΓ [0554 αΏεεῖρσα, 

σας. ο. 
Ἐποταίος οχ Ρίτα-οο,, ογαίος γη]ρανῖς, ΕΧΧΗΤ, 91. 

Ἐποταίος, Ὠἰποπί5 βα5, ρμ]οδορμι5 πιεπᾶαχ, ΠΠ, ὅ 5ᾳη. 

Ἐποπίας, ΤΧΥΗ, 6,4. 

ἘΙΟΙΕΙΙΟΝ. ΕΧΧΧΗΠ, 2, ὃ- 

Έμίποπος Οαγάίαηαςς εἶας ερῖςίο]α αά Απάραΐιπη, ΧΙΝ, 8. 

ΕΙΠΟΠΙΗΣ, Ν, Τ{, 2- ς 

Εναδῖας, ΧΗΥΠΙ, 45. 
οπείγ]]άες, ΤΝ, 11. 
ἄσιαποα, ΧΗΥΤ, 11. 

αΙαποςς, ΤΝ. 20. 

αΙαποις, αἰ]εία σαιγςίΐας, ΧΗ, 195 ΧΧΙ, δ. 

ἄἱγοετα, ΗΕ, {2. 

αοξίννος, Απαχειχῖς [αίει, ΕΧΗ, 15. 

αγήαπα, της, ΕΗΧΥΠ, 14, 2. 

Ἠα]οα., {οδίπηῃ ΑἰΠθηῖς, ΗΧΥΗ, 1, 1 7, 4. 

Ηειίαᾶα» (5οἱο σοηῖ!ῖ) : ἵη 605 τα Ὑεμειῖς, ΧΧΧΥΠΙ, 2. 

Ἠε]ίωα Αἰμοηῖς, Ὑ, 5Η ΧΧΧΥΠΙ, 18. 

Ηετας]ἰάαγαπα τεβῖας, ΧΧΧΗΠ, 40. 

Ηοτοι]ος ἀῑσίας Πα.οιἵας βοδίναϊα5, ΧΧΧΥΠ, 1. 

Ηειπια, ἀπρίῖα γα]ία, ΧΗΙΥ, 49. 

Ηονος απἰά 5ἷε, Χ., 3, 2. Ἠεγου ροβᾶρτοςί, ΗΧΧΣ, 250 

50η. 
Ηιςραπίσα φαἱκαπποπία οἱ οἸθιπ, ΓΗ ΧΥΤ, 29. 

Ἠοπιεπάα, ΤΧΧΗΕ, 17. 
Ηοποταίας, ΟνΠίοας, ΧΧΧΥΗ, 19. 

Ἠγαάσς, ΧΧΝ1, 20. 

ΙΝΡΕΧ ΝΟΜΙΝΓΜ ΕΤ ΒΕΒΓΜ. 

ἨΗγάαδρες Πανής, ΧΝΥ, 19. 
Ηνρειβοτεας οππο, ρτῶςΗσίαίου, 1, «3. 
ἨΥΡης, Ρογἱ15 5οπηπίοταπα, ΧΧΥΗΠ, 92. 
Ἰνοιία Αδία, ΧΧΥ, 929 οἱ 50. 
15, ΧΠΗΙΝΥ, 42. 
Πα Πο Τ]οςρα]ας, ΧΧΧΗΙ, 14. 
Ηλ ἡγία, ΥΠ, δ: ΕΝΧΧΙΙ, 98. 
Τρ]ήαηαξξα Νειοαῖς, ΙΧ, 14. 

Ἰδπηοποάοτα, Ηρ]οῖπα Βωοίία, ΕΧΥΗΠ, 5, 4. 
1186. ΤΧΧΣ, 52. 
Ἰιαράασ ας, ΧΧΧΗΠΤ, 41. 

ΤαὈγτηίμΗ5, οΡΠΟΠΊΘΗ ΠΓΙΡΗΙ δίοἵοί, ΤΧΧΤ, 6. 
1μαῖς ου Ὠίοσεπε, ΧΧΥΗΠ, (8. 

1αυ{απηῖο Θγταζδαπς, ΧΥΠ, 80: ΧΝΧΥ, 68. 
Τιθςπα, ππεγεῖχ, ΤΧΥΗΠ, 5. 
Τ,ιοοπῖάα», ΤΙ. 18. 

Τμ65β5, αὈὶ Οτρ]εῖ εαρηέ εἰ Ίγτα, ΤΥΗΠΙ, ΤΠ οφη. Τεςυῖα- 
ΤΗΠΗ Πρίάο, ΕΧΥΠ, 5. 

1ή0γς 5ίνο Α/Είσαπιας απἰάαπα Ῥτῶ»[ἰσίαίογ, ΠΠ, 7. 
Ίγοφπα, ΕΝΧΥΗ, 12,1. 
Ἰωοῖας εἶα5 προς, ΧΧΧΥΠΙ, 7. 
ΊγευΤβας Αἰποπιεηςῖς οταίος, ραΐτία εο]Πο[ίαίος, πη]ες ἔτδ- 

ρίάμ5, ΧΙΕΗΥΗΙ, 42. (Οι ἀεῖε ν. 895, ὁ. ρέπι[1.) 
Ίντα α Μετουτίο Ἱηγεπία, ΥΓ, 7, 4. 
Ίθτα, πιεγοἰῆῖν, ΤΧΥΗ, 6, 2. 

Ώγχας, ραΐετ Ηειοάοίῖ, ΕΧ, 20. 
Μασείῖς πιπ][εγ Ρε]]αα, ΧΧΧ, 6. 
Μαρο[ῖς Ραίας, ΧΙ, 4. 

Μασίαῖοι, ΤΧΝΗΠ, 15, 1. 
Μαρηες ]αρίς, ΧΧΧΙΧ,1. 
Μαρηις, ΧΧΧ, ο». 
ΜαΙεμίοη δντις, ΧΧΥ , 28. 
Ιαΐθα ΡτοπιοµίοπίαΠα, ΧΧΧ. 1. 
Μαιίμαςα, Π, 12. 
Μαξιτα, ΠεμοαποΓῖς Χου, ΧΙ, 57. 
Μαυγῖ αριᾶ Ἠοπιαπος 5Πρεπᾶῖα πχεγεπίας, ΧΝΧΥ, 51. 
Μαυτησδία, ΧΧΥ, 28. 

Μεραρο]α, πημ]ες, ΧΙΗΓ, 28. 
Μορατα, πχοτ Ηετοι]ϊς, ΥΗΓ, 13. 

Μερατα, τορίο, ΗΧΧΗΠΙ., 57. Εαῦπ] Μεασατίος, ΧΧΧΠΙ, 
41. 

Μορῖ]α, ΕΧΥΠ, 5. 
λο]ας 5ΙΠΗ5, ΤΥΗΤ, 11. 

Με]εκίσοπες, 14 εδί ΗοπΠετΗΣ, ΕΧΧΗΤ, 9. 
Με]ίδδυας, ΕΧΥΠ, 12,1. 
ΜΘΙροπΙθΠ6, ΧΝΧΙΧ, 14. 
Μεμίου ατ[οχ, ΧΧΧΙΥ, 7. 
Μείθης, 5γ]οσίδιηα5 ῥίοϊσογιπα, ΧΙ, 22. 
Μεμοσμας, ΤΝ, 20. 
ΜΠοξία πατιαίοπος, ΧΧΧΥΠΙ, 1. 

Μϊςογίοογάῖα ατα, Ἡ, 42 ΧΗΥΗΠ, 21. 
λγδία τορίο, ΧΝΧΗ, 2. 
ΛΙΠάΣΟΠ, ΤΠ, 232. 

ΜορΣσης, ΕΧΝΥΤ, 7. 

Ἁγίου Γοπίπος, ΓΕΝΗ, {0 6ἱ 11: 1) τνα]ἰς πας Τη απιαπᾶο 
Επάνπηῖοπε ; 2) αμίῖατα ροείτῖα; 3) εἶατα πηογεἰτῖν Αιοπῖς 
4! ΡΥΗιαβογεᾶ. 

Νεορείς, ΕΧΥΗΠ, 10, 2. 

Νορτείος. [οη5, ΧΝΥΙΓ, 00. 

Νεπηεῖ Ιηά1, ΧΧΧΗΠ, 44. ΧΗΝ, 9. 

κερμε]οσοσσγσία, ΧΝΥΙ, 29. 
Νογαις οπητ Ὑδπεγοπα, ΙΗΝΧΝΝ., 96, 

Νῖοο, ΤΧΧΧΗ, 29. 

ΝΙΙ [οπίας, ΕΗΧΝΕ, 44. Νῆοϊῖσα φαἱκαπαοπία, 1δ. 15. 

[ Νίκα εφ, ΧΝΥ, 95. 
ΝΙςΙΡοΠΟΝΗΙΗ Ρε5Η5, ΧΝΥ, {5 
Νγοιρονος, Πηγίας, ΧΥΗΠ, 90. 
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ΙΝΡΕΧ ΝΟΜΙΝΟΜ ΕΤ ΠΕΠΙΜ. 
Ἀγοιόοη , Νοσίῖς (θηρ]απα, ἐδία, 
ΟεεσµΗ5, ΧΗ, 6: ΧΧΥΙ; ο. 

που, ΧΙΙΥΙ, Ι8. 

πορίοῦ, ΓΧ, 91. 
ΟΡ)1Η5 Ηοτγοπ]ο5 αριά Ο51105, ΤΥ, οφ. 
Οαγρία, Οαἱγρδὴς ἱησυ]α, ΧΧΥΙΙ, 29 οἱ 36. 
ΟΙγηΡίΠὰ , Γεωρ]αὴ Φογ]ς Α{μοηῖς, ΧΗΥΤ, 24. Οἰψηρίας, 

46 Ρομίοο, ΧΧΧΙΝ, 17. 

ΟπηαΠΟΓΗΠΙ Ελα γ[ογα πορίο, ΠΧ, 17. 
ΟΡρεγία5, βγ]ορίδιηας Φίοἱσσναη, ΧΙ, 22. 
ΟΡΜΙΟΠ, ΧΧΧ, 101. 
Οτο ραίθα, ΧΗΝΗ, 51. 
Οτοριδ, ΤΧΧΙΙΙ, 44. 

ΟνΥΗ5, ΧΙΗΥ, Ι8. 

Οιμηναάος, ἆπχ Ῥανίμίοας, ΦεγερίαπΙη. γἱοῖί ἵπ Αγηιοπία, 
ΧΧΧΙΗ, 27. 

Οχγατίος, ΧΥΙ, 6. 

ΣΟΝΥΤΟΕΣ, ΡγΟ 051085, φποά υ. 
Ῥοαπ]εηςῖς οναΐου, Ποπιοδί]οπες, ΧΙΥΠ, 51. Π, 21. 
Ραρὶς, ΟΟΦΠΟΠΠΕΗ πετοἰγ]οῖς, ΕΧΝΗ, 10, 9. 
Ῥαησο5 ΠΊοηΣ, ΧΙΗΝΥΤ, 18. 
ραπηγομία, [οη5, ΧΧΥΙΤ, 90. 

Ραμίεα, ΑΡταθαία πχοι, ΧΧΧΙΧ, 10 εί 205 φις {ἱῤοῖίιιν 
δέ ορ Ῥαπί]οα (Πο Ὑοτί 5ἱνο Ματοὶ ΑπίοπΙΠΙ) πχογο 
Ρι]ομουγίη]α. 

ΡάΡΠΕΡ, ΠΠΟΗΦ Αέῑοα, ΧΙΝΠ, 8; ΧΗΥΙ, 11: ΧΙΙΝΠΙ, 40. 
ρατμῖ, ΧΙ, 45 Ιουίες, ἘΝΧΥΙ, 395 αἲ Φπ]απο. γἱοι 
ΤΧΧΥΠ, 28. Ραγιπίοπι Ῥε]απι, ΧΝΝ, 2 5σ4., 380.Ραι- 
Ώιογπα 4γά6ΟΠΟ5, ᾖ. 6. δἱρηα ηΠίατία, 10. 99. Ρανς, 
Ραιἰμοη]εῖσα, 10. 32. 

Ῥαδίοι, µαοἰθγς, ΕΧΥΗΠ, 12, 1. 

Ῥα[αιοηδία δαηόα]ία, ΕΧΥΗΠ, 14, 0. 

Ῥαΐνα, π08ς Αολαϊα, ΧΙ, σο. Ῥαϊτοηείς (πἴάαπ, ΕΝ, ὅ δη. 
Ῥε]αππης, ΧΧΥΙ, 28. 

Ῥε]ακδίοιπι ἵπ 4ος ΑΙΠοπατυΠα, ΧΥ, 4 οί 47: ΧΙΝΗΠ, 9. 
Ρε]ἱομί ΟονπίμΙῖ εἰαίπα, ΤΠ, 18 944. 
Ῥε]υδίαα, ΤΙΝ, 2. 

Ῥειάῖοσα5 απἱάαπα, πογθιος ἄΠογο οχρίΗ5, ΧΧΥ, 00, 
Ῥμαάνα Οπορδῖα, Πὐίάίηορα, ΤΧΧΙ, 90. 
Ῥ]μα]ενίους, ΝΤ, 8. 

Ρμαπίας, ΕΧΥΙΗ, 4, 4. 
Ῥ]μάου, ΕΧΝΙ, 2. 
Ῥμηωηῖς, ππη]ῖες οΏδοσπα, ΧΧΧΥΠΙ, 58. ΡΙ]ωηϊαϊς {1- 
Ρε], ΤΝ, 24. Μειοιῖκ, ΙΧΝΗ,6, 1. 

Ῥμήπης., (αρευ, ΤΧΥΠ, 6, |. 
ΡΜΗΗρρορο!ἱ5, ΕΧΙΧ., 2ο. 
ΡΙΠοΟ, ΧΧΥ,Ι οἱ 20. 

Ῥμουσα ροσπ]α, ΧΧΧΙΥ, 7. 
Ρμοἱοῦ, ΠΟΠ, ΧΙΥΤ, 11. 
Ρίδα, α105 Εάΐδ, ΧΠΤ, 1{ς ΧΧΝΙ, 8. 
Ριαίσα, ΤΙ. 14. 

ΡΙε]αάος, ΧΧΥΙ, 09, 

ΡΙδίμεπος Ῥε]ορίάα, ρούαριῖοις, ΤΧΧΧ., 250, 
Ῥ]υίοσιες, ΧΧΥΗΠ, 30. 
Ρηγνκ, Αιοηίς, ΧΗΙΥ, ΠΠ ΧΣΙΝΗΠ, 9. 

Ῥωα5. ραΐεὈ Ρμήοσίεία, ΕΧΧΝ, 207, 
Ῥωαπ]ίοηίία Ἰηαρο, ΧΥΙΤ, 42. 

Ρο]α5 ΜΙπεινα, ΧΥ, 21. 
Ρο]]ακ αἱ ή απε, ΦΗΙδοίας αμ Πενοᾶο ΑΙΠῑου, ΧΧΧΥΠΙ, 24 οί 39. 

. 

Ῥομίπας, Ι, 24. 
Ρυαχίας Οὐ]ης, ΠαΠΟΙ6)Ι5, ΤΧΝΠΙ, 7, 1, 
Ῥηϊδεις, ἀαχ οσηίτα Ρατί]ος ΣΧΧΥ, 20. 
Ῥνοιπαπ[!5 Ώο]ρ]ήσα, ΧΧ, 00. 
ΡιοροηΗς, ΕΧΧΥΗ ΟΡ 
Ῥιοκοπας, Ἱρίοταξίς []]ης ΣΕΧΧΥΙΗ, 1. Γκοιάο- ΑΙοχαμάο, ΕΥΠ, ος, 
Ῥροιο-Νονο, ία. 
Ῥπειάο-ΡμΙΙρρις, ἠ)ίά. 
Ρ5εμ(οΡΙΙΙΟΡΟΡΗΙ, ΧΥ, 0 
Εγτα]ς, ΗΧΥΙ, 1ο. {, 
Ργίλο, Ιαγοπῖς Μασσοῖο ΣΧΧΧΥΙΠ, 15. 
Ομἱηή ης, ΤΧΗΠ, 1. 
Ῥερί]α, ΧΧΧΝΠΙ, 00. 
Ῥιπία, ππ]ος {οΓπ0Ρα, ΧΧΧΙ1, 30. 
δασα, ΟΧΙ, 4. 

» 54 944. 41 δή. 
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Φα]απιῖς, Τμ, {8. Φα]απη]η]ί ΡεΙ ΑροϊίπεΠη Ρον], ΕΧΧΥΙ; 2. Ῥομοιία, ΧΗΥΠΤ, 11. 
δοπιροπίης, 1ΧΗΠ, 17. 
δε]εισία, αιὴς, ΕΧΥΙ, 34. 
Βενίσα νονεῖς, ΧΧΧΠΙ, 60. 
ΒΙ6γοη, ΧΙΙ; 18:Χ,10, !2: 
1ΧΥΙ, 20. 

ΒΙάοπ, ΥΠ, 24, 9. 
ΒΙΠαίτος]ος, ΡατίμγαοΙη τεχ, ΤΧΙ, {5. 
ΒΠΊΥΙΠα, ΤΝ, 9. 
Βοργαΐ{65 ὁ ἀπὸ Μόψον, ΗΧΧΥΙ, 7. 
Ῥορητοηίδοις, ΦοσγαΕἷς ραΐον, ΧΙΥΗΠ, 5. 
Ῥοδαμάτα, ΕΧΥΠ, 3 2. 
Βοδίταίας, ΤΧΧΙ "92. 
δοπιβίομας, ΧΙΥΤ, 10. 
δα ΙοσαΠεΙ!: ΘΟΓΙΠΙ ονα, ΕΧΙΥ, 7. 
δυηίππη, ΧΙΥΙΤ, 8 οἱ 9. 
Βυτα, Ίουμς Αδία, ΧΧΥ, 29. 
Βγ/ασιδ, ΧΧΥ, 38δ.ΙΧ. 5. 9. 
ΒΥΓΙΙ8 π]α[ου, ΤΙΧΙΥ, 6. 
ΒΥΤᾶ Παρα, ΕΧΥΠ, 4, 4. 
Ταπαριαί σα]{, ΧΙιΥ, 4. 
Ταταχίοη, ΧΧΝΥΙ, 35. 

Τατοηπὶ, ΡΥΙΠαρονα ἀἰδοίρηϊ, ΧΗΝ, 18:ΧΙΥ, 6. 
Έα1ο(ϱ ραἰωσίτα Αἱοηίς, ΧΤΥΠΠ, 40. 
Τε]εππασς., ΧΙ, 20. 
Τε]επιής, ΤΧΥ, 1. 
Ἡαί11γ5 ΙασίαγΙ{ ΤάΠοήσίη, ΤΧΧΧ » 94. 
Τοπηῖς, ΧΙΗΙΥ, 19. 
Τ]εγαπηθηθς, οἳς Οοίματηις γοσβίιις ΣΧΧΧΥΠΙ, 50, 
Τμεηίο]ες, βρα]α5, ΧΧΧΙΥ, 7. 
Τ]ιοιο, Μεπῖρρί ας, ΕΧΧΧΗ, 21. 
Έμεσπιορµοτία, ΧΧΧΝΗΙ, 10: ΗΧΥΗ, 9,1: 7 
Έμγαδο, ΕΗΧΝΗΠ, 19,1. 
Τήππατο]5, Ἠοπιο Ποηἱβδίπηις, αἲ σπεπη δοπρίαπη ΤΧ. 
ΤΠπιουναίες Ααπϊμοηίηςς, ΧΧΧ, 9. 
Ῥηάαίες, ΓΧΝΗ, 9, 2. 

Τπαπίας, ρο Ταπας, ΧΧΥ, 91, 
Ὅπιο]ας, ΥΠ, 18: ΙΧΧΧ, ο4. 
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